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01
Login

Login skjer via PlaNet. PlaNet appen finner du i 
Google Play eller Apple Store, ved å søke etter 
PlaNet Arosii. 

Du skal derfor logge inn i PlaNet selv om du ikke 
har tilgang til kalender-funksjonen som er i PlaNet. 

NB! Søker du via ditt nettbrett må du huke av  
menyen til venstre, som søker etter Apper laget 
kun for iPhone.

Har du allerede tilgang til PlaNet, vil LiMo dukke 
opp som en egen modul i menyen på PlaNet-
appen. 

Bruker eller planlegger

LiMo inneholder en Bruker-del og en  
Planlegger-del. Er du både bruker og  
planlegger i PlaNet, vil du automatisk få tildelt 
bruker-delen i LiMo. Du har da også noen ekstra 
menypunkter som følger med planlegger-
tilgangen. 

I denne brukerveiledningen viser vi hvordan bruker 
og planlegger-modulene skiller seg fra hverandre.



02
Bruker

Mine mål

Når du åpner LiMo kommer du til oversikten over «mine 
mål». Hvis du har tilgangen «bruker», vil visningen se ut 
som bildet til høyre.

Her kan du velge hvilket mål du vil jobbe med eller 
opprette nye mål. 

Du oppretter et nytt mål ved å trykke på den tomme 
firkanten med et pluss-tegn hvor det står «Nytt mål»

Hvert mål kan inneholde så mange delmål som du ønsker. 
Disse vil dukke opp når du åpner opp et mål.

Meny

I nederste hjørne finner du meny-knappen.

Hvis du går inn på menyen fra forsiden «Mine mål» kommer 
det to valg opp:

 • Logg (se side 12 for mer info)
 • Arkiverte mål

I «arkiverte mål» finner du en oversikt over de målene som 
er avsluttet. Disse kan gjenaktiveres ved behov.

Hvis du går inn i menyen mens du er inne i et mål (eller 
delmål), vil du også få muligheten ved å velge 
«redigere mål».



Prestasjon
Til venstre for menyknappen ligger 
«prestasjonsknappen».

Når du trykker på den, kan du legge inn personlige 
opplevelser fra din hverdag. 

Du kan legge til bilder til din prestasjon og skrive en 
kommentar. 

Når du er ferdig trykker du på den grønne knappen 
nederst; «legg til prestasjon»

Prestasjonene er synlige for deg og støttepersonene 
som er knyttet til din profil.

Denne funksjonen trenger ikke å brukes i forbindelse 
med målene. Den kan være nyttig hvis en bruker 
møter situasjoner det kan være fint å diskutere med 
noen senere. Det kan være noe hyggelig, 
spennende, skummelt eller krevende. Formålet er å 
ha en arena for dialog og knytte støttepersoner og 
brukere tettere sammen.
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Aktive mål

Er du planlegger vil du få vist siden «aktive mål» når du 
åpner LiMo. 

Her er brukerens aktive mål vist i en liste som på bildet 
til høyre. Ut fra hvert mål vises den siste ratingen som er 
registrert av brukeren eller en støtteperson.

Fra «aktive mål» kan du åpne hvert mål og delmål ved å 
trykke på dem. 

Meny

Hvis du går inn på menyen fra forsiden kommer det fire 
valgmuligheter:

• Logg (se mer side 12)
• Arkiverte mål
• Aktive mål
• Nytt mål ( se side 8)

Arkiverte mål

Her finner du oversikten over de fullførte målene. 
Du har muligheten til å gjenåpne et mål. 
Les mer om dette på side 11.

Aktive mål
Dette er samme oversikt som forsiden.
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Planlegger
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Observasjon

Til venstre for menyknappen ligger  
«observasjonsknappen». 

Når du trykker på den kan du legge inn observasjoner fra 
dagen. Det kan for eksempel være at du og brukeren har 
arbeidet spesielt godt med et mål eller at det har skjedd 
noe annet som de øvrige støttepersonene bør vite. 

Du kan legge til et bilde til din obersvasjon og skrive en 
kommentar. Når du er ferdig trykker du på legg til  
observasjon.

Hvis du er planlegger skal du være obs på at brukeren kan 
også se alle observasjoner.



Disse funksjonene er gjeldene for både bruker og 
planlegger

Lag mål

Både bruker og planleggere kan lage nye mål. 
Dette skjer via forsiden «mine mål» eller «aktive 
mål». 

Du kan tildele hvert mål:
• En tittel
• En beskrivelse
• Et bilde
• En farge
• Flere delmål

Det er viktig at brukeren selv er med i prosessen 
med å lage nye mål, for at brukeren også er 
motivert til å arbeide med målene uavhengig av om 
en støtteperson er med. 

Delmål

Du lager et delmål ved å trykke på + knappen ved 
siden av «legg til delmål»

Du kan når som helst endre rekkefølgen 
på delmålene ved å trykke på dette 
symbolet til venstre for tittelen og flytte 
delmålet opp eller ned.

Du kan aktivere og deaktivere delmål ettersom de 
skal være synlige for brukeren eller ikke. 
Noen brukere vil gjerne ha full oversikt over alle 
steg fra starten mens andre må få stegene 
presentert fortløpende underveis i prosessen.

03
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Ratingsystemet

Både bruker og planlegger har mulighet til å 
tildele stjerner til et mål.

Etter hvert bygges det opp en grafisk oversikt 
som man kan bruke til å evaluere hvordan det går 
og når det er på tide å rykke videre til neste mål 
eller delmål.

Du går inn på målet du vil jobbe med via forsiden 
« mine mål» (for bruker) eller «aktive mål» (for 
planlegger). 

Får å tildele en ny vurdering trykker du på 
knappen «ny vurdering».

Ny vurdering

En vurdering kan inneholde:
• Et bilde
• Et antall stjerner
• En kommentar

Stjernene vil vises i diagrammet som vises under 
hvert enkelt mål eller delmål. Vurderingen 
registreres også i målloggen.

Når du har fylt inn all relevant informasjon lagrer 
du vurderingen ved å trykke på 
«legg til vurdering». 
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Hva betyr stjernene?

Det kan gis opptil 5 stjerner, men det går også ann å 
bruke færre. 

Hva de ulike stjernene står for skal defineres i 
samarbeid mellom bruker og støttepersoner. På den 
måten sørger man for at systemet gir mening for 
brukeren.

Du kan tilpasse stjernene individuelt til hvert enkelt mål 
og delmål så det passer til enhver situasjon.

Du definerer stjernens betydning via menyknappen 
«Stjerner»

OBS - det krever planlegger-tilgang for å kunne 
redigere stjernene. 

Her ser du et eksempel på hvordan man kan definere 
antallet av stjerner. Eksempelet er bygget rundt målet 
«holde kjøkkenet rent»



Oversikt over målet

Når du trykker deg inn på et mål vil du 
automatisk se en grafisk oversikt over dine 
vurderinger. 

Du kan zoome inn og ut ved å dra fingrene 
over grafen. 

Hvis du trykker datoene kan du se detaljene 
som er registrert under vurderingen.

I eksempelet til høyre har vi trykket på 
vurderingen fra 28. august. Vi kan derfor se 
kommentaren og bildet som er knyttet til 
datoen.

Oversikten samler vurderinger fra både bruker 
og planleggere. Under stjernene kan du også 
se hvilken person som har registrert 
vurderingen. 

Hvis du scroller lengre ned vil du under bildet 
se definisjonen av stjerne som har blitt definert 
i fellesskap.

Gjennomfør et mål

Når brukeren har oppnådd en høy vurdering 
i en gitt periode kan det være på tide å rykke 
videre til neste mål eller delmål. 

Både bruker og planlegger kan markere et mål 
som «gjennomført» via menyen under hvert 
enkelt mål. 
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Gjenåpne et mål

Det er mulig å gjenåpne et mål når brukeren har 
behov for å jobb med det igjen.

«Avsluttede mål» ligger i menyen «mine mål» 
eller «aktive mål». Når du trykker på et avsluttet 
mål får du tilgang på alle detaljer som ble lagret 
sist dere jobbet med det.

Du gjenåpner et mål ved å trykke på knappen 
«Åpne målet på nytt» nederst på siden. Målet vil 
nå ligge sammen med de øvrige aktive målene 
på forsiden.

Loggen

Både bruker og planlegger har adgang til 
loggen.  
Her kan man se alle vurderinger, prestasjoner/  
observasjoner og endringer av status rundt mål. 

Du går inn i loggen via menyen på førstesiden. 

Loggen er kronologisk og gir et raskt overblikk 
over hvilke ting som er blitt jobbet med siden 
sist. 



Kontakt

Support
Tlf: 22 12 14 50 
support@cognita.no
cognita.no

Besøksadresse
Cognita AS
Oscars Gate 92
0256 Oslo 

Postadresse
Cognita AS
Gjerstadveien 396 
4993 Sundebru

Hvis du har kommentarer eller spørsmål i forbindelse 
med løsningen må du gjerne kontakte oss.

Mållogg

Hvert mål har sin egen mållogg. Her listes vurderinger 
som relaterer seg til enkelte mål. 
Målloggen er bygget opp likt som den overordnede 
loggen. 

Målloggen kan nås via menyen under hvert mål. 


