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1. Indledning 

I dette Idéhæfte giver vi tips til, hvordan man kan bruge tids- og 
planlægningshjælpemidlet Memodayplanner. 

Du får idéer til, hvordan man kan tilpasse tavlen med indstillinger, men også om 
forskellige måder at visualisere hændelser og aktiviteter, så de bliver funktionelle for 
brugeren. 

I mange af tipsene anvendes dele af tilbehøret i art nr. 508785 Tilpasningssæt. Det 
har følgende indhold: 

 Idéhæfte 

 2 stk. magnetiske fotolommer 

 1 stk. rød magnetring 

 Ark med magnetringe 

 Ark med magnettrekanter 

 25 stk. selvklæbende magnetholdere 

 1 stk. selvklæbende magnetliste 

 Magnetbånd til visning af tid (blanke, 24t, 12t, klokkesymbol) for nat og dag 

 Magneter med ugedage 

 Ark med månedssymboler (Handi) 

 

2. Tilpasning af tidsvisningen 

Skal den aktuelle tid vises som en hel lyssøjle eller som et lysende 
punkt? 

 

Hel lyssøjle er velegnet til personer, der 
forstår, at tiden tæller ned, og at den 
aktuelle tid er øverst på lyssøjlen. 

Et lyspunkt er velegnet til personer, der 
ikke forstår lyssøjlen, eller som synes, at 
lyssøjlen lyser for kraftigt. 

 

Se i brugervejledningen, hvordan man 
indstiller visning af tid. 

Hel lyssøjle 

 

Et lyspunkt 

 

 

Skal det digitale ur vises nederst på tavlen? 

Hvis man ikke forstår det digitale ur eller bliver forstyrret af det, kan det slås fra. 

Se i brugervejledningen, hvordan man indstiller digital visning af tid. 
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Hvor kraftigt skal lyssøjlen lyse om dagen og om natten? 

Lyssøjlen er inddelt i tre dele: formiddag, eftermiddag og nat. Lysstyrken for disse 
dele kan reguleres separat. 

Hvis tavlen er i soveværelset, kan man vælge at have lyssøjlen som et svagt lys. 
Hvis personen vandrer rundt om natten, kan det være en god idé at øge lysstyrken 
om natten for at gøre det tydeligt, at det er nat. 

Man kan ønske at dæmpe lyset f.eks. om formiddagen, hvis der ikke er planlagt 
nogen aktiviteter. 

Se i brugervejledningen, hvordan man indstiller lysstyrken for lyssøjlerne. 

 

Skal visningen af ur ændres fra 12 timers visning til 24 timers 
visning (eller omvendt)? 

 

Memodayplanner fås i to versioner, 
en med 12 timers ur, og en med 24 
timers ur. 

I Danmark bruger vi 24 timers ur i 
skrift, men vi bruger ofte 12 timers 
ur i daglig tale. Eksempelvis skriver 
vi kl. 16 om eftermiddagen, men vi 
siger «klokken fire». 

Mange forstår ikke den forskel. 

12-timersversion 24-timersversion 

  

 

Hvis man har en 24 timers version af Memodayplanner 
(art.nr. 508781), men vil ændre til 12 timers ur, kan man 
bruge magnetbånd med 12 timers visning. 

Man kan også gøre det modsatte, hvis man har en 12 
timers version af Memodayplanner (art.nr. 508780). 

Begge magnetbånd er inkluderet i tilpasningsmaterialet. 
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Justering af tid for nat og dag 

Memodayplanner har faste tider for dag (7.00-22.59) og nat 
(23.00-6.59). Men ved hjælp af en indstilling og 
magnetbånd med tidsvisning kan man ændre tiden for, 
hvornår dagen begynder. Måske er det mere rigtigt for 
brugeren, at dagvisningen begynder klokken 8? 

Så kan man klippe magnetbåndet til, således at 8 står 
øverst og derefter dække tallene over med magnetbåndet. 

Det digitale ur viser korrekt tid, selvom lyssøjlerne 
forskydes. 

Se i brugervejledningen, hvordan man ændrer starttiden for 
dag. 

 

 

Skjul uret 

For personer, der ikke forstår tiden, kan tallene på tavlen 
være forvirrende og fjerne fokus fra lyssøjlen og dagens 
hændelser. 

I disse tilfælde kan man dække tallene med magnetbånd 
uden tekst, så tavlen bliver så «ren» som muligt. 

 

 

Skjul lyssøjlen 

Hvis man kun vil vise den del af dagen, hvor aktiviteten 
foregår, kan man dække resten af lyssøjlen med et 
magnetbånd uden tekst. 

Det kan f.eks. være en skole, hvor man slutter kl. 15 eller en 
fritidsaktivitet, der slutter kl. 17. 

Man kan bruge bredt tape til at dække hele natsøjlen. Det er 
ikke inkluderet i tilpasningsmaterialet. 
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3. Visning af dato tid og måned 

I tilpasningsmaterialet findes tilbehør, som kan bruges til at visualisere dags dato, 
ugedag og måned på en enkel og praktisk måde. 

 

Sæt aktuel magnet med ugedag øverst. 

Klip månedsbillederne ud, og monter selvklæbende magnetholdere. 

Find månedskalender på internettet: 
http://www.timeanddate.com/calendar/monthly.html, og udskriv i A6-format. Placer 
månedskalenderen i magnetisk fotolomme. 

Placer magnetringen på aktuel dato. 

Man kan også vise årstiderne. 

Symbolerne for årstider findes blandt andet i Boardmaker-
programmet, som leveres af Aabentoft. Derudover kan man 
finde symboler på internettet, eller bruge egne billeder. 

 

 

4. Visning af aktiviteter og hændelser 

Aktiviteterne kan præsenteres visuelt på forskellige måder. 

Skriv eller tegn aktiviteten 

Brug whiteboard-tusch i forskellige farver. 

 

 
  

http://www.timeanddate.com/calendar/monthly.html
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Symboliser med billeder 

Billedstøtte kan være nyttigt til personer, som har problemer med eller ikke kan læse. 
For nogle vil det være godt at kombinere billede og tekst. 

Man kan udskrive handi-billeder på 
www.handi.se/print. 

Man kan også bruge PCS-symboler, som ligger i 
Boardmaker-programmet. 

Fastgør billederne på selvklæbende 
magnetholdere, eller klip selvklæbende 
magnetliste til i den ønskede størrelse. 

Tips! Hvis man laminerer billederne, holder de 
længere og kan bruges flere gange. 

 

 

Brug af billeder 

Billeder kan være motiverende og gøre brugen mere hyggelig. 

Billeder kan også hjælpe med til at sætte ansigt på, hvem der er på arbejde i dag 
(assistenter, hjemmehjælpere m.m.), hvilke elever du skal være sammen med i dag, 
hvornår de går hjem osv. 

Tag et billede af de ønskede personer og aktiviteter. 

Søg på internettet for at finde de rigtige symboler til 
f.eks. et tv-program. 

 

Udskriv billederne og sæt dem fast på selvklæbende magnetholdere, eller klip 
selvklæbende magnetliste til i den ønskede størrelse. 

 

Konkretisering af handlinger 

For enkelte er det nødvendigt med yderligere 
konkretisering af en aktivitet. Man har brug for noget, 
man kan holde i, noget håndgribeligt. 

Brug f.eks. køleskabsmagnet eller fastgør aktiviteten på 
selvklæbende magnetholdere. 

 

  

http://www.handi.se/print
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Brug af handlingsrækker 

Med handlingsrækker menes en daglig aktivitet i en fast struktur eller rækkefølge.  
Brug af handlingsrækker kan give en højere grad af tryghed, struktur og 
forudsigelighed. 

Det er godt, hvis handlingsrækken kan få en ordentlig afslutning, og gerne med en 
aktivitet eller et billede, der opleves som positivt. 

Handlingsrækker kan illustreres med en række 
symboler for de forskellige aktiviteter. Fastgør 
billederne på selvklæbende magnetliste i 
ønsket længde. 

Når man har gennemført en aktivitet, placerer 
man en magnetring på det aktuelle symbol, 
eller flytter en magnettrekant videre i 
handlingsrækken. 

 

 

Sammenknytning af aktiviteter med aktuelt tidspunkt 

Hvis man vil gøre det tydeligere, 
hvornår aktiviteten begynder, kan 
man bruge magnettrekanter 
eller tegne en prik eller en streg 
med en whiteboard-tusch.  

 
 

 

Konkretisering med ugedagenes farver 

Man kan vælge at bruge standardfarver for 
ugedage. 

Mandag grøn  

Tirsdag Blå  

Onsdag hvid  

Torsdag brun  

Fredag Gul  

Lørdag rosa  

Søndag Rød  
 

 

 

 

Man kan tegne en ramme 
med den rigtige farve for 
ugedagen, eller lave 
symbolet i f.eks. 
Boardmaker med farvet 
ramme. 
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Konkretisering af hvor længe aktiviteten varer 

Memodayplanners lyssøjle er opdelt i timer og kvarter. Hver time er således opdelt i 
4 lyspunkter, hvor hvert punkt svarer til 15 minutter. 

Hvis man vil konkretisere, hvor længe en aktivitet varer, kan man vise det med 
prikker for hvert kvarter eller ved at lave symbolet lige så langt, som aktiviteten varer. 

Til konkretisering af tiden med prikker bruges 
magnetringe. 

Aktiviteten varer 1 time = 4 prikker. 

 

Varigheden kan vises ved at klippe 
selvklæbende magnetliste til i en længde, så 
den dækker den tilsvarende tid på tavlen. 

Aktiviteten varer 1 time og 45 minutter = 6 cm på 
tavlen. 

 

Konkretisering af at dagen fortsætter 

Hvis man vil konkretisere, at dagen fortsætter hjemme, når man kommer hjem, kan 
man markere det på tavlen, både hvornår man tager af sted, og hvornår man 
kommer hjem. 

Man kan f.eks. vise, at man skal køre til Dagcenteret klokken 10 og er hjemme 
klokken 15. 

 

Markering af at aktiviteten er afsluttet 

For at tydeliggøre at noget er afsluttet kan man fjerne symbolet fra tavlen. Det kan 
f.eks. være, at en aktivitet er færdig, eller at en person er gået hjem. 

Man kan også vælge at bruge en alarm til at fortælle, hvornår en aktivitet skal 
afsluttes, se næste kapitel. 

 

5. Indstilling af alarm 

Skal tavlen afgive en alarm på bestemte tidspunkter? 

Hvis brugeren har brug for at få et varsel om, at der skal ske noget på et bestemt 
tidspunkt, kan man indstille en alarm til det. Det kan f.eks. være et tv-program, der 
starter, eller at der er frokostpause. Man kan have brug for at få et varsel om, at 
noget skal begynde, og hvornår det skal slutte. 

Alarmen giver et varsel i 1 minut, hvis man ikke vælger at slukke for alarmen. Ved 
behov kan man bruge en afbryder til at slukke for alarmen. 

Se i brugervejledning eller hurtigguide, hvordan man indstiller alarmen. 
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Skal alarmen blinke? 

Tavlen er som udgangspunkt indstillet, så lyssignalet for alarmen blinker i 15 
minutter. På den måde bliver man opmærksom på, at der har været en alarm, hvis 
man kommer ind i lokalet, efter tavlen har varslet. Her kan man også afslutte alarmen 
ved f.eks. at bruge en afbryder (se herunder). 

Se i brugervejledningen, hvordan man indstiller det blinkende lys ved alarm. 

 

Hvor høj lyd skal volumen på alarmen være? 

Alarmens volumen kan justeres. Hvor høj volumen skal være afhænger af, hvor 
tavlen er placeret, og om brugeren er sensitiv overfor lyd eller har brug for ekstra høj 
volumen. 

Se i brugervejledningen, hvordan man indstiller lyd. 

 

Har man brug for at afbryde alarmen med en afbryder? 

Alarmen varsler i 1 minut og slukker derefter automatisk. 

Hvis det er hensigtsmæssigt for brugeren at gå frem til tavlen for at 
afbryde alarmen, kan man vælge at tilslutte en afbryder. 

Aabentoft tilbyder mange forskellige afbrydere. Kontakt os for 
vejledning.  
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Tilbehør til Memodayplanner 3 

 

Artikelnr. Navn 

508785 Tilpasnings sæt til Memodayplanner 3 

508786 Tilbehørssæt til Memodayplanner 3 

508787 Magnetbånd uden tekst til Memodayplanner 3 

508788 Magnetbånd med 24 timers visning til Memodayplanner 3 

508789 Magnetbånd med 12 timers visning til Memodayplanner 3 

508790 Magnetbånd uden klokkesymboler til Memodayplanner 3 

508793 Magneter med ugedage NO 

508794 Bordstativ Memodayplanner 3 

508795 Penholder Memodayplanner 3 

508796 Låsbar låge Memodayplaner 3 

101316 Netadapter Memodayplanner 3 

 

  

Memodayplanner med tilbehør 
bordstativ 
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