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Computeren hjælper sproget
HJÆLP. En institution i Ballerup Kommune har testet en tidlig
udgave af computerprogrammet Digiplay, som via genstande
og en chip-plade automatisk kan udtale genstandenes navne.
En stor hjælp i forbindelse med sprogindlæring.
TILBUD: Ballerup Kommune
har flere forskellige tilbud til
voksne udviklingshæmmede.
Ét af disse er Klakkebjerg, som
er et botilbud med døgnbemanding. Mange af borgerne har
begrænset talesprog, som gør
det svært for dem at kommunikere med familie, venner og
personale.
Botilbuddet har i en periode henover efteråret testet en
tidlig version af computerprogrammet Digiplay, som kan
være med til at udvikle borgernes kommunikative færdigheder. Programmet installeres
på en helt almindelig computer og kombinerer sprog, bille-

der og lyd. Når en genstand fx
en kop bliver placeret på programmets chip-plade registrerer programmet genstanden,
og navnet bliver udtalt.
»Digiplay er meget interessant for vores arbejdsområde.
Ved hjælp af programmet kan
vi målrette og forbedre sprogtræningen for vores beboere.
Jo flere sanser, som beboerne
kan få i spil, jo mere aktive bliver de. Med Digiplay få beboerne flere sanseindtryk samtidigt,« siger pædagogmedhjælper og journalist Jacob Zeuten,
som har hjulpet beboerne med
afprøvningen.
Digiplay kan også pro-

grammeres til at stille beboerne mindre opgaver. Fx skal
man kunne placere den rigtige
genstand på chip-pladen for at
komme videre og få den visuelle belønning på skærmen.
»Programmet er med til at
øge selvstændigheden og medbestemmelsen, da beboerne
selv bestemmer, hvad de vil lære og lege med. En stor sidegevinst ved programmet er, at beboerne får tilegnet sig computerfærdigheder. Det oplever vi
som et stort ønske, hvis familien gerne vil have kontakt via
Skype eller Facebook«, pointerer Rasmus Pebring Nielsen,
der er pædagogstuderende.

Digiplay er fortsat under
udvikling, og afprøvningen
er sket i et samarbejde mellem
Ballerup Kommune og Væksthus Hovedstadsregionen.

En computer, en chip-plade
og en genstand er de simple
redskaber som bruges til at
hjælpe sprogindlæringen.

Ikke ﬂere juleindbrud
UBUDNE GÆSTER. Fra 20. til 30. december 2012 fik Københavns Vestegns Politi i alt
165 anmeldelser om indbrud. Det er otte flere end samme periode sidste år.
INDBRUD: Det er tredje år i
træk, at tallet ligger på samme niveau. For fire år siden
– i 2009 – fik næsten dobbelt
så mange borgere ubudne gæster i julen.
»Vi har arbejdet hårdt, og
det ser fornuftigt ud,« siger
politikommissær Jørn Møller
Nielsen.
Han er leder af en særlig
gruppe politifolk, som arbejder målrettet mod indbrud.
Han roser borgerne for holde

øjne og ører ekstra åbne.
»Mange kvikke borgere har
ringet til os i en fart, og det virker. Vi kan ikke være alle steder, men vi kan hurtigt komme
frem,« siger indbrudslederen.
Juleaften ringede en borger,
fordi der skete noget mistænkeligt ved hans villa i Hvidovre. En hurtig politipatrulje pågreb en kendt tyv ikke langt
derfra. Han blev sigtet for indbrud i villaen og varetægtsfængslet i 14 dage dagen efter.

Politi og borgere
skal samarbejde
Antallet af juleindbrud svinger lidt i kommunerne over de
sidste tre år. Set for hele politikredsen er tallet nogenlunde
på samme niveau.
»Vi bekæmper indbrud hele
året, men det er vigtigt, at borgerne er årvågne og sikrer sig.
Sammen kan vi gøre det meget
svært at være tyveknægt,« siger Jørn Møller Nielsen.
I år gik de sjællandske poli-

tikredse sammen om en særlig
indsats mod juleindbrud. Den
handlede om at opsøge kendte
tyve og aktivere borgerne.
Der er en række ting, man
selv kan gøre for at undgå indbrud.
Spot unormal aktivitet
- Mistænkelige personer,
som lusker søgende rundt
uden ærinde
- Biler og knallerter, som
ikke plejer at færdes i området, venter uden formål eller

kommer på usædvanlige tidspunkter
Ring til politiet
Akut: Alarm 1-1-2
Service: 114
Desuden kan man gøre en
del ting for at holde tyven væk
- Vær synlig i dit boligområde, gå tur, luft hunden
- Gør huset synligt fra vej
og for naboer
- Lad huset se beboet ud,
brug evt. tænd-og-sluk lys
- Gør huset sikkert med gode

låse, vinduer og døre
Læs mere på www.stopindbrud.dk og www.nabohjælp.dk
Lav aftale med naboen
- Hold øje med hinandens
boliger
- Stil din bil i naboens tomme indkørsel
- Tøm hans postkasse og ryd
sne … og omvendt

Nytårskur på rådhuset
NYTÅRSHILSEN: Den store atriumgård på Ballerup Rådhus
var godt fyldt op fredag eftermiddag, hvor omkring 120 repræsentanter for en række lokale virksomheder var mødt
frem for at hilse på hinanden.
Det var Nytårskurens erhvervsnetværk, hvor blandt
andet Ballerup Bladet er
medarrangør, der havde indtaget de flotte lokaler. Her lagde
de fremmødte ører til en række
indlæg fra virksomheder, der
villefortælle om sig selv i netværket og et par indlæg om

salg og ledelse. Det hele blev
akkompagneret af live pianomusik og ikke mindst god
mad og drikke. Endelig fik de
mange erhvervsleder og virksomhedsindehavere hilst på
hinanden og ønsket godt nytår.
Forberedelserne til nytårskuren 2013 er allerede i gang.

Der skal også være plads til at få lidt godt i ganen.

Der blev snakket og minglet blandt de mange erhvervsfolk.
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