HVEM

ER VI?

Vi er fem forskere, og du vil blive tilknyttet én af os. Her kan du se,
hvem vi er, og hvordan du får fat på os:

Lars Bo

Stinne

Peter Danholt

Jørgen

Leif Olsen

Andersen

Ballegaard

pdanholdt@

Tietze

leol@kora.dk

imvlba@

stba@kora.dk

dac.au.dk

jtietze@

3158 7781

dac.au.dk

4139 3523

dac.au.dk

8716 3209

HVAD

SKAL DU SÅ GØRE NU?

Har du lyst til at være med, skal du sige det til din rådgiver. Så hjælper vi jer i gang. Selvom du siger ja til at deltage, kan du til hver en
tid springe fra, hvis du skifter mening.
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.
Vi ser frem til at høre mere fra dig.
De bedste hilsner fra

Lars, Stinne, Jørgen, Peter & Leif
Du kan også finde os på hjemmesiden: www.teledialog.au.dk

Projekt Teledialog
Ny nem kontakt med din rådgiver i kommunen

TAK

FOR DIN INTERESSE I

TELEDIALOG

Folderen her vil give dig mere information og præsentere dig for os,
der gennemfører projektet, så du bedre kan beslutte, om du har lyst til
at være med.

HVAD

ER

TELEDIALOG?

Mange børn og unge, der bor i plejefamilier eller på institutioner, synes
det kan være svært at få fat i sin rådgiver i kommunen, når der er
brug for det. De fleste vil også gerne have en bedre kontakt til deres
rådgiver, så man kan føle sig tryg ved at stille spørgsmål.
Teledialog er et projekt, der handler om at forbedre kontakten. Vi vil
afprøve en app, der fx gør det muligt for dig at videochatte med din rådgiver i kommunen via din telefon eller computer. For at kunne skabe den
bedst mulige kontakt til din rådgiver har vi brug for dine erfaringer og
ideer. Vi håber, at du har lyst til at hjælpe os med at opfinde og teste
Teledialog.

HVORFOR

DELTAGE?

Hvis du vælger at sige ja til at være med i projektet, vil du få mulighed
for at få indflydelse på, hvordan Teledialog skal se ud i fremtiden og
dermed hjælpe andre børn og unge, der er i samme situation som dig.

HVAD





KRÆVER DET AF DIG ?

At du har lyst til at deltage
At du bruger Teledialog sammen med din rådgiver, gerne frem
til jul
At du vil fortælle os, hvordan det har været at bruge Teledialog

Du vil i løbet af afprøvningsperioden blive inviteret til en workshop . Du
bestemmer selv om du vil deltage.

HVEM

DELTAGER ?

Der er syv kommuner med i Projekt Teledialog, og der er flere
børn/unge og rådgivere med fra hver kommune. Det vil sige, at der
mange børn og unge mellem 10 og 18 år og rådgivere med til at udvikle Teledialog.

