Comfort Focus
Stöd för ökad koncentration

Ibland är det svårt att koncentrera sig
Ett klassrum kan vara en påfrestande miljö. För elever med
koncentrations- och inlärningssvårigheter är det en stor
utmaning att vistas i miljöer med omväxlande ljud och
annat som distraherar. Det är svårt att sortera bort störande
ljud vilket kan påverka skolprestationen negativt för dessa
elever.

Skapa tydlighet för bättre inlärning
Comfort Focus är framtaget för att hjälpa eleven att klara av
sin skoldag. Störande bakgrundsljud reduceras och istället
skapas tydlighet och klarhet i kommunikationen från
lärare till elev, vilket även är en fördel då eleven har ett
annat modersmål. Skärpt fokus och lugnare miljö.
En stödjande miljö och ett enkelt teknikstöd som
Comfort Focus kan göra stor skillnad.

“Det är
om hon som
bara me pratar
d mig!”
Oliver, 10

år

Comfort Focus - en enkel lösning

Comfort Focus set

Lärarmikrofon

Elevmottagare

(Hörlurar, öronsnäckor och laddare ingår)

Så här fungerar det
Läraren använder en liten, smidig mikrofon
som fästs på kläderna med ett clips eller bärs
om halsen i ett halsband.
Ljudet sänds trådlöst från mikrofon till
mottagare. Mikrofonen kan användas
tillsammans med obegränsat antal
elevmottagare.
Eleven/eleverna bär mottagaren i ett halsband
och lyssnar med hörlurar eller öronsnäckor.

Så här säger några lärare som använder Comfort Focus:
“Gav det nya setet till en kollega
efter lunch och visade hur det
funkade. Satte hörlurarna på en
utvald elev innan jag gick. Kollegan
kom nu med ett stort leende. Det är
helt magiskt vilken skillnad det gör
med omedelbar verkan. Grabben
hade räckt upp handen, flera gånger,
på genomgången något som aldrig
hänt innan!”
Maria Ströbeck, speciallärare,
Hyllinge skola

“Som ‘svenska som andraspråkslärare’ ser vi en vinning när våra
andraspråkselever använder Comfort
Focus. De hör då lärarens uttal direkt
in i örat, utan att störas av andra
ljud som oftast förekommer i ett
klassrum.”
Lisette och Maria, lärare,
Linehedsskolan

“Vilken fantastisk uppfinning vi har
fått ta del av! Jag tror inte att detta
är samma kille. Han lyssnar och tar
till sig undervisningen muntligt. Är
med i diskussionerna och räcker upp
handen innan han svarar.”
Anita, lärare,
Sofiebergsskolan

