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Workshop   
 
Ledelse af forankring af teknologier i professionel praksis 
 
Professionshøjskolen Absalon og IBG ProReact har indledt et samarbejde om uddannelse og forankring af teknologi 
i social – og specialpædagogisk praksis. Ambitionerne er at bidrage til, at social - specialpædagogiske 
fagprofessionelle på landets sociale tilbud får et fagligt kompetenceløft i forhold til at løse de opgaver der ligger i at 
forankre og omdanne teknologiske løsninger til pædagogisk praksis. 
 
På denne workshop ser vi på hvordan implementering af teknologi i organisationer og virksomheder forandrer 
organisationen, fagprofessionelles rolle og kalder på forandringsledelse for at sikre at arbejdet med teknologi i praksis 
skaber merværdi for borgere og brugere.  
Ud fra både vidensfaglige og praksiserfarne synspunkter, sætter vi fokus på, hvilke ledelsesmæssige forhold, der kommer 
i spil, og hvilke kompetencer der skal til for at teknologi reelt forankres i sundhedsfaglig og pædagogfaglig praksis.  
 
Workshoppen ledes af: 
Gitte Riis, Specialkonsulent, Professionshøjskolen Absalon 
Jeppe Slot Stauning, Faglig Udviklingschef, IBG ProReact 
 
 
Professionshøjskolen Absalon  
Professionshøjskolen Absalon er en af de syv professionshøjskoler, som blev etableret i august 2007.  
Uddannelser ligger inden for de pædagog-, social-, sundheds- og lærerfaglige områder. De er nært forbundet med en 
praktisk virkelighed, idet professionshøjskolen er tæt knyttet til de professioner, der uddannes til - både gennem 
praktikordninger og i udviklingen af uddannelsernes indhold. Det er vigtigt for os at uddanne fagligt kvalificerede og 
socialt kompetente mennesker, der kan garantere høje standarder i både den offentlige og private sektor.                         
Se mere på phabsalon.dk 

 
IBG – Interaktiv Borgerguide 
IBG er en interaktiv kommunikationsplatform, som du tilgår med din personlige profil. Platformen tilgås fra en stor 
touchskærm i borgernes fællesområde og via en app fra borgeres og personales egne mobile enheder. IBG indeholder 
dagligdagens vigtigste informationer såsom tjenesteplan, madplan, nyheder, booking af ressourcer, møder, fotogalleri 
og meget mere på en overskuelig brugerflade. IBG er udviklet i samarbejde mellem danske botilbud og den danske 
softwarevirksomhed IBG ProReact. 
Se mere på proreact.dk/ibg 
 
 


