
I denna pdf hittar ni stöd kring hur Laiban fungerar, 
administreras och andra saker som är bra att tänka på.


Tryck här för att se en instruktionsfilm. 

-Tillägg till instruktionsfilmen: Ni kan även koppla ett 

Instagramkonto till L[AI]ban i administrationsläget. Tryck på  
”Länka Instagram-konto” och följ anvisningarna.

L[AI]ban

https://drive.google.com/file/d/1wJqOASvTN9J6wsF6aADPtZby9V3UnOoY/view?usp=drivesdk


Varför Laiban? 


• Tillgänglighet - Tillgänglig information för alla när 
som helst och hur många gånger som helst på 
ett flerdimensionellt plan, med bild, text och ljud.


• Självständighet - Inhämta information på egen 
hand. Ta del av vad som händer under dagen, 
när på dagen det händer och hur, för att själv ha 
koll och inte vara beroende av att en vuxen 
berättar det.




Hur gör vi?


Välj ut en iPad som ni bara vill ha till Laiban, ta fram serienumret på 
den iPaden och maila till simon.melin@helsingborg.se. IPaden måste 
ha minst iOS 13, helst iOS14. Om iPaden inte går att uppdatera till 

minst iOS 13 behöver ni beställa en ny och i kommentarsfältet skriva 
att den ska vara till Laiban.


När ni gjort detta får ni information via Mail vad ni ska göra och när 
Laiban är redo att användas på er iPad.


mailto:simon.melin@helsingborg.se


Viktigt att tänka på

Starta guidad åtkomst när Laiban är igång och tänk på att ha strömförsörjning.



Väggfäste till L[AI]ban 

Netonnet 
(länk)

Kjell&Co 
(länk)

Köp in ett väggfäste och sätt Laiban på ett bra ställe där barnen har tillgång hela 
dagen. I hallen på avdelningen är bra om det fungerar på just din avdelning.

https://www.netonnet.se/art/dator-surfplatta/surfplattor/hallare-surfplatta/nedis-tablet-mount-7-12/1006599.9521/
https://www.kjell.com/se/produkter/mobilt/mobilhallare/vaggfaste-for-surfplatta-7-12-p96548


Administrera L[AI]ban

Håll inne på ikonen för att få 
upp dessa alternativ och tryck 
på administrera. 

Skriv in avdelningens namn, välj din plats för 
”kläder efter väder”, välj matsedel där 
förskolans namn står, skriv in valfria saker 
under kalender och aktiviteter och justera 
klockslagen att passa den egna 
verksamheten, samt en rad andra möjligheter.



Support

Om något inte fungerar I appen så kontakta:

IKT-pedagog i ditt område


Simon.melin@helsingborg.se

Om det är något tekniskt fel kontakta:


Supportcenter 042-105050



