
Vejle Kommune: Netværket "Det Mobile Vejle" 

 
 

Mobil information, vejledning og læring 
 
Mobiltelefonen giver adgang til et kæmpestort og endnu uudnyttet potentiale for at 
indhente information, få vejledning og tilgå læringsmaterialer. Mobilen er en af 
videnssamfundets mange it-former, der giver langt mere tids- og stedsfleksibilitet, 
end vi tidligere har set. BBC Media forudser, at alle mobiler, som forhandles i 2013, vil 
være smartphones. 

Vi vil altså alle snart have disse små computere og kommunikationsmedier lige ved 
hånden. Spørgsmålet er så, hvordan man i danske kommuner kan udnytte mobilens 
potentialer. Det har netværket Det Mobile Vejle sat sig for at give et bud på.  
 
Det Mobile Vejle er et bidrag til visionen om Den Mobile Kommune, hvor alle borgere 
har adgang til information, vejledning og læring, når og hvor de måtte have behov for 
det.  
 
Netværkets deltagere samarbejder på tværs af kommunens faglige områder om at 
udvikle, søge midler til og føre mobil-projekter ud i livet.  
 
Det Mobile Vejle har fokus på, at alle borgere øger deres muligheder for mobil 
information, vejledning og læring i et hverdags-, arbejds- og uddannelsesliv. 
 
 

Netværk og projektudvikling på tværs af kommunen 
 
Det Mobile Vejle består - indtil videre - af 26 institutioner, og stadig flere kommer til. 
Disse institutioner repræsenterer en lang række fagområder: To folkeskoler, 
Ungdoms- og Uddannelsesvejledningen, SSP, Skolevæsenet (centralt), 
Skoleafdelingens Pædagogiske Udviklingsafdeling, Teknisk Afdeling (centralt), 
Kommunens Digitaliseringsteam, Kommuneplan og Udvikling, Kommunens Afdeling for 
Skov & Natur, Kommunens Udviklingssekretariat, Vejle Erhvervsudvikling, Vejle 
Sprogcenter, Videnscenter for Integration, Center for Specialundervisning for Voksne, 
Vejleegnens Museer, Vejle Kunstmuseum, Økolariet (et viden- og oplevelsescenter om 
økologi), Vejle Byhistoriske Arkiv & Stadsarkiv, Ældreplejen, Skolebibliotekerne, Vejle 
Bibliotektek, Rosborg Gymnasium, Arbejdsmarkedsafdelingen, Arbejdernes 
Andelsboligforening. Derudover deltager to medarbejdere fra hhv. Uni-C og Danmarks 
Pædagogiske Universitetsskole, som begge er tilknyttet mobilprojekter i Vejle.  
 
Netværkets deltagere mødes ca. hver anden måned. Møderne har en dagsorden med 
oplæg fra deltagerne. På og mellem netværksmøder foregår der en masse udveksling 
og sparring blandt deltagerinstitutionerne. 
 
Netværkets kontaktpersoner har travlt, og kan ikke altid selv deltage i møderne. Hvis 



en kontaktperson ikke selv kan komme, sender han eller hun eventuelt en kollega. 
Møderne er åbne for alle.  
 
Det er afgørende for netværkets bestræbelser på at gøre kommunen mobil, at viden 
ikke holdes tæt ind til kroppen, men deles. Videndelingen mellem enkeltpersoner og 
fagområder er en måde at kvalificere netværkets bidrag til Den Mobile Kommune på. 
Distributionen af viden modvirker en tendens, man ser i mange kommuner til, at 
fagområder bakser med de samme problematikker, men er tilbageholdende med at 
involvere andre. I Den Mobile Kommune deler alle, fordi delingen kommer borgere, 
medarbejdere og fagområder til gode. Det er det følgende et eksempel på.  
 
 

MobiSticks: Et bidrag til Den Mobile Kommune 
 
Et af projekterne, der udvikles i Netværket, er MobiSticks. Projektet er støttet af It- og 
Telestyrelsen. Se evt. projektets blog: www.mobisticks.blogspot.com    
 
MobiSticks er et eksempel på et mobilt koncept, som giver alle Netværkets 
medlemsinstitutioner mulighed for at tilbyde borgere enkel adgang til mobil 
information, vejledning og læring. Selve udviklingen af projektet er et eksempel på, 
hvordan Netværket opererer og er i stand til at dele viden og produkter. 
 
Allerførst lidt om, hvad MobiSticks går ud på: 
 
Mobisticks er små kort på størrelse med visitkort, der har påtrykt en mobilkode (2D-
kode). Når brugeren fører mobilens kamera hen over koden, bliver hun eller han 
hurtigt og nemt sendt til en internetside via mobilens internetbrowser. Brugeren bliver 
sendt til en internetbaseret side med indhold, der kan være alt lige fra videoer, 
lydoptagelser og små tekster til opgaver og programmer, der kan hentes ned på 
mobilen eller blot ses i de stadigt mere udviklede mobilbrowsere.  
 
MobiSticks kan placeres på genstande og lokaliteter, hvor der er behov for 
information, vejledning eller læring. Brugeren kan også have dem med sig rundt. 
Endelig kan Mobisticks integreres i trykte materialer (fx brochurer og 
lærebogsmaterialer), hvor der er behov for at få adgang til lyd, billeder film eller 
måske en oversættelse af en tekst. Indholdet af en MobiStick kan opdateres via 
nettet, så det indhold, den repræsenterer, kan ændres efter behov, fx hvis en 
brochure skal kunne formidle spritnye informationer. Der udvikles et site, som skal 
give Netværkets medlemmer mulighed for at lave deres egne koder. En prototype på 
sitet kan ses og prøves her http://mobisticks.re-cph.com Det endelige site kommer 
til at hedde MobiSticks.dk 
 
De deltagende institutioners brugere er med til at udvikle konceptet. Det gøres bl.a. 
gennem workshops og fremstilling af små videoer, der viser, hvordan forskellige 
fagområder kan anvende MobiSticks til information, vejledning og læring. Filmene 
placeres på det færdige MobiSticks-site. Brugerinddragelsen vil også fortsætte efter 
MobiSticks-sitet officielt er gået i luften. Det bliver sådan, at borgere også selv vil 
kunne fremstille MobiSticks i forbindelse med den information, vejledning og læring, 



institutioner tilbyder.  
 
Hvordan er projektet så blevet til? 
 
I efteråret 2009 blev projektidéen præsenteret på et netværksmøde. Alle fik mulighed 
for at bidrage til idéudviklingen. Nogle valgte at gå aktivt ind som partnere i projektet 
(Se deltagerne på projektets blog www.mobisticks.blogspot.com). Der blev lavet en 
projektbeskrivelse, hvor man kunne indskrive sig med roller. Alle øvrige deltagere i 
Det Mobile Vejle er blevet involveret undervejs gennem netværksmøder. Alle 
deltagere har adgang til projektbloggen og til at følge udviklingen af MobiSticks-sitet. 
Projektets primære partnere har en kommunikationsplatform, hvorfra en stor del af 
projektets planlægning, styring og dialog foregår.  
 
Projektet blev indledt 1. februar 2010. Projektet er i skrivende stund godt i gang og 
det afsluttes i april 2011, hvorefter der vil være et år, hvor alle har adgang til 
MobiSticks-sitet – også andre kommuner. Derpå vil der blive etableret en 
abonnementsordning, som skal sikre vedligeholdelse og fortsat udvikling.  

 

Mobil-kompetencer og tilgængelighed for alle 
 
It skal være for alle. Det skal mobilteknologi også. Der må ikke skabes et A- og et B-
hold, når der etableres nye adgange til information, vejledning og læring. I Den Mobile 
Kommune har alle ret til nye tjenester, som institutioner lancerer. Det er dog ikke alle, 
der har de fornødne økonomiske eller tekniske forudsætninger for at udnytte 
tjenesterne.  
 
Selvom man regner med, at alle nye mobiltelefoner, der forhandles i 2013, vil være 
smartphones, vil der sandsynligvis være et efterslæb blandt mindre bemidlede 
grupper. Det vil næppe være alle børn, unge og voksne, der har mulighed for at betale 
det dataabonnement, der kræves for at udnytte mobilens potentialer fuldt ud. 
Herudover skal der tages hensyn til borgere med handicaps, borgere med et andet 
modersmål end dansk samt grupper af ældre, der ikke umiddelbart vil kunne gøre 
brug af eksempelvis MobiSticks. Det er problematikker, netværket er opmærksom på 
og til stadighed søger løsninger på. 
 
I projektet MobiSticks opererer man med klassesæt af mobiler til en 8. klasse. Det vil i 
fremtiden være nødvendigt, at skoler og andre uddannelsesinstitutioner, der tilbyder 
mobil læring, har klassesæt af telefoner med tele- og dataabonnement, så man sikrer 
at alle – uanset økonomisk formåen – fuldt ud kan benytte sig af mobile læringstilbud. 
Det samme gælder andre områder: Man kan forestille sig, at der på museer og andre 
kulturinstitutioner opereres med lånetelefoner til de besøgende. Dette vil være 
relevant for besøgende, der gerne vil på en mobil-baseret historisk byvandring, men 
ikke selv har den nødvendige mobilteknologi.  
 
IT-kompetenceudvikling for alle børn, unge, voksne er en problematik, som 
kommuner har haft inde på livet de seneste 20-25 år. Det samme vil gøre sig 
gældende for udvikling af alle borgeres kompetencer i forhold til mobil information, 



vejledning og læring. Oplysningskampagner i radio, tv og trykt presse er et godt sted 
at starte. Udover uddannelses- og kulturinstitutioners inddragelse af mobilteknologien 
i tilknytning til deres aktiviteter, vil der være behov for workshops samt bruger-til-
bruger vejledningsmuligheder. Flere institutioner i kommunen har allerede de fysiske 
rammer for sådanne aktiviteter. 
 
Endelig bør det nævnes, at det synes at være en god idé, at borgere selv lærer at 
producere mobilt indhold – således som det er tilfældet med projektet MobiSticks. 
Brugergenerering af mobilt indhold er en meget effektiv måde at styrke borgeres 
mobil-kompetencer på. Borgere vil dermed opnå indsigt og ejerskab i forhold til den 
teknologi, kommunens institutioner anvender. Dette er lige så vigtigt for et mobil-
koncepts udbredelse, som det er at inddrage forskellige grupper af borgere i selve 
udviklingen af konceptet. 
 
 

Afslutningsvis 
 
Vi foreslår at andre kommuner går i gang med lignende netværk. Begynd med et 
mindre, men bredt appellerende projekt. Det vil give institutioner i kommunen en 
oplevelse af, at netværket virkelig tjener et formål. Husk at sætte ord på jeres vision 
for netværkets arbejde. Her kan visionen om ”Den Mobile Kommune” være et godt 
bud. 
 
Det er vigtigt, at man i netværket får kolleger og lederes øjne op for, 
at mobilteknologi kan bidrage til løsninger af opgaver, som i traditionel information, 
vejledning og uddannelse kan være dyre og bundet til bestemte tider og steder. Med 
få midler kan man skabe et betydeligt omfang af og en høj kvalitet i ydelser.  
 
Hvis man skulle kritisere netværket Det Mobile Vejle for noget, ville det nok være, at 
det ikke har orienteret sig tilstrækkeligt mod erhvervslivet. Erhvervslivet i kommunen 
kan med rette spørge: Hvorfor ikke lade erhvervsliv og institutioner i kommunen 
inspirere hinanden på mobil-området? Det er værd at overveje. 
 
Afslutningsvis kan vi nævne, at medlemmer af Det Mobile Vejle har etableret 
forsknings- og innovationsområdet IT, Læring og Mobilitet. Her er der fokus på 
mobilen og andre it-formers læringspotentialer og –udfordringer i videnssamfundet. 
Mobilitetsbegrebet vedrører it’s muligheder dels for social og geografisk mobilitet, dels  
for bevægelser mellem et hverdags-, arbejds- og uddannelseslivs mange 
læringskontekster.  

 

Kontakt 

Mads Bo-Kristensen (madbo@vejle.dk) Videnscenter for Integration  
Jacob Knudsen (jackn@vejle.dk) Vejleegnens Museer  

 


