
 

Dette materiale er udviklet af Lungeforeningen. Find flere guides og gode råd til hvordan telepresence-robotter kan bruges i 
undervisningen på www.lunge.dk/robot  

 

 
Kære Forælder, 
Du modtager dette brev, fordi en 
klassekammerat i dit barns klasse 
fremover vil have mulighed for at 
deltage i klasseundervisningen 
hjemmefra via en telepresence-robot. 
 
I dette brev kan du læse om, hvorfor dit 
barns klassekammeraten har brug for en 
robot, hvad en telepresence- robot er, og 
hvordan den kan blive brugt klassen. 

 

Hvorfor har dit barns klassekammerat brug for en telepresence-robot? 
Dit barns klassekammerat har en lungesygdom. Når man er lungesyg, er man mere modtagelig og 
sårbar overfor almindelige virusinfektioner som fx forkølelse og influenza. Hverdagen for et 
lungesygt barn er derfor ofte præget af mange sygedage, hyppige hospitalskontroller og 
indlæggelser. Det betyder, at lungesyge børn kan have meget fravær fra skolen, hvilket både 
påvirker deres faglige udvikling og sociale trivsel.   
 
Ved hjælp af en telepresence-robot kan eleven være i skole på trods af sygdom, hjemmeisolation 
eller hvis eleven bare ikke har kræfter til en hel dag i skole. Det bidrager til mindre fravær, færre 
faglige huller og styrker elevens sociale tilknytning til klassen.  

 

Sådan virker en telepresence-robot 
En telepresence-robot er en teknologi, der gør det muligt for eleven at være til stede i 
klasseværelset hjemmefra eller fx fra hospitalssengen. Teknologien virker ved, at eleven via et 
videoopkald logger sig ind på robotten, som står placeret i klasseværelset.  På denne måde får 
eleven mulighed for at se, høre og kommunikere med klassekammerater og lærere. 
Der findes forskellige typer af telepresence-robotter. Mange af dem består af genkendelige 
elementer som fx tablets og mobiltelefoner. Modsat et almindeligt Teams eller Zoom-opkald er 
eleven i stand til selv at styre robotten. Det giver eleven en større oplevelse af selvstændighed, 
deltagelsesmulighed og tilstedeværelse.  
 

Sikkerhed 

En telepresence-robot kun kan live streame og har ikke nogen optage- eller fotofunktion. Den kan 

derfor ikke optage eller tage billeder af klassekammeraterne eller læreren. I forhold til deling af 

persondata, gælder de samme regler uanset om barnet er fysisk til stede i klassen eller deltager 

digitalt fx via Teams eller via en telepresence-robot.  

 
Hvis du vil vide mere, kan du finde mere information på www.lunge.dk/robot.  

http://www.lunge.dk/robot
http://www.lunge.dk/robot

