Pressemeddelelse
Nyt, effektivt tavlesystem giver overblik og struktur i børns
krævende hverdag
Er du en travl børnefamilie, giver det nyudviklede tavlesystem billed- og
motivationstavlen BIMO et godt overblik over jeres dag og mulighed for
at få struktur. Systemet giver dermed familien mulighed for en lettere
dialog med barnet/børnene, hvilket afføder ro og langt færre konflikter.
Mange oplever effekten af arbejdet med tavlen som en fortjent pause i en
ellers meget en presset hverdag.
Hvem kender ikke til situationer, der tilspidser sig, når man skal ud ad døren,
og barnet slet ikke er klar til at gå? Eller at man som forældre står midt i en
nærmest uløselig konflikt med sit barn? Sandra Perlman Aisen, stifter af
Pictoboards og skaber af BIMO tavlesystemet stod selv i de opslidende
situationer alt for tit i sin egen børnefamilie. Derfor udviklede hun dette unikke
tavlesystem, som effektivt hjælper travle børnefamilier i en stresset hverdag
med at få overblik på en sjov måde.
Lektor fra pædagoguddannelsen bakker BIMO tavlesystemet op
Tavlesystemet består af billedmagneter, der illustrer typiske
hverdagssituationer for en børnefamilie + et belønningssystem, så barnet kan
opnå anerkendelse. Det øger barnets trivsel og motivation og skaber større
selvværd. Kim Løwenstein, lektor på pædagoguddannelsen Campus
Carlsberg og Master i Social Innovation og Entreprenørskab siger om RUMO
tavlesystemet: ”Mange børn har brug for overskuelighed i deres liv, fordi vi i
dag lever i en meget fragmenteret hverdag med mange skift og overgange
mellem steder, kulturer, strukturer, pædagoger, forældre og bedsteforældre.
Mange børn kan derfor få glæde af oversigts- og strukturtavlen.” Børnene kan
bedre se sig selv og indstille sig på skift i hverdagen, fordi tavlen er inddelt i
tidszonerne morgen, eftermiddag og aften. Overblikket letter også
kommunikationen, fordi det levner plads til forhandling og dermed giver barnet
indflydelse på deres egen tid. Det styrker selvværdet, når det selvstændigt
lærer at tage ansvar for handlinger, som er aftalt med en voksen.
Børnehaver har også held med pictogrammer
Børnehaverne kan også drage nytte af BIMO tavlesystemet. Kamilla Lundin,
Pædagog i Carolineskolens Børnehave og vuggestue i København fortæller,
hvad brugen af pictogrammer betyder for dem i dag: “Jeg blev overrasket
over, hvor meget glæde alle børnene på stuen havde af vores kontinuerlige
arbejde med pictogrammerne! Den overskuelighed, de gav, skabte ro og
struktur for både børn og voksne".

Testfamilie får overskud og tid til sjovere aktiviteter
Og endelig kan Britt Bess Orbuch Røjtburg, som har været testfamilie for
BIMO tavlesystemet, fortælle: ”Både min mand og jeg er glade for, at vi med
dette system kan tvinges til at følge samme struktur. Særligt morgen- og
aftensituationerne er blevet langt mere rolige, fordi børnene nu præcis ved,
hvad der skal ske. Det skaber overskud og tid til sjovere aktiviteter og har
således øget glæden i vores dagligdag.”
I 2018, hvor børnene ofte tilbringer tiden på digitale devices, er BIMO
Tavlesystemet et positivt, fysisk og manuelt værktøj, som hele familien let kan
samles om og forstå.
For mere info, kontakt venligst:
Sandra Perlman Aisen · Lundegårdsvej 5 · 2900 Hellerup
61 22 68 86 · spa@pictoboards.com
FAKTA
Du kan købe to pakkeløsninger, der er målrettet forskellige familiers behov.
Den magnetiske tavle kommer i to versioner – en pædagogisk fortrykt ’plug
and play’ pakke med whiteboard, billedmagneter, whiteboard tusch og
motivationsmagneter og en Gør-det-selv version med whiteboard,
billedmagneter og 4 whiteboard tusch, så man kan skabe sin egen kreative
struktur. Endelig kan flere magneter tilkøbes. Med i sortimentet til BIMO
tavlesystemet hører også en timer, som tydeligere end et almindeligt ur
illustrerer begrebet tid: Timeren er en stor fordel, så du fx kan vise en aftalt tid
– der skal overholdes – til dit barn.
Om Pictoboards
Pictoboards – som har skabt BIMO - blev grundlagt november 2017, fordi
Sandra Perlman Aisen selv manglede et tavleprodukt til sin egen
børnefamilie. Hun savnede et funktionelt design, som kunne skabe et overblik
for både børn og voksne med behov for struktur i dagligdagen.
Distribution:
BIMO-produkterne forhandles i Pictoboards webshop www.pictoboards.dk,
hvor der også findes en video om produktet og dets anvendelse. På bloggen
ses der alt fra indlæg fra familier, som bruger produktet, men også
professionelle indlæg om børnefamiliers struktur samt om overblik, motivation
og opdragelse. Bloggen vil afspejle den information, som læserne ønsker.

Priser:
• Pædagogisk fortrykt, Plug and play’ pakke med whiteboard,
billedmagneter, 1 whiteboardtusch og motivationsmagneter kr. 599,00
• Gør-det-selv version med whiteboard, billedmagneter og 4 whiteboard
tusch kr. 399,00.
• Timer til at illustrere begrebet tid kr. 379,00
• Flere magneter kan tilkøbes.

