Program for brugermøde i forbindelse med
ISAAC konferencen
18. marts 2019
på Vingsted, Vingsted Skovvej 2, Bredsten
Hvordan er det at være ASK-bruger i vores samfund. Hvordan oplever du at kassedamen
møder dig- hvordan synes du, at hun bør møde dig? Hvordan oplever du, at din lærer/
pædagog tager hensyn til dine kommunikative behov? Hvordan synes du, at det kunne gøres
bedre.
Kan vi i fælleskab finde på nogle strategier til, hvordan vi som ASK-brugere, kan blive mødt
på en naturlig måde, når folk i offentligheden henvender sig til os, og vi til dem.
Lad os få en debat op og køre på årets brugermøde i forbindelse med ISAAC-konferencen
18. (og 19.) marts 2019.
PROGRAM FOR BRUGERMØDET
9.00-9.50

Ankomst (mellem kl.9:30-9:50 må tidligt ankomne ASK-brugere gerne deltage
ved velkomsttalen via formand Birgitte Brandt).

9.50-10.35 At skabe de rette betingelser
Astrid Siemens Lorenzen går i 3. g på Sønderborg Statsskole.
Astrid er 19 år gammel og har tetraplegisk cerebral parese. Astrid sidder i kørestol og kommunikerer via en øjenstyret Tobii Dynavox computer.
Hun er ASK-bruger. Hvad kræves for at skabe de rette betingelser for kommunikation? Astrid vil fortælle om sine erfaringer med dette:
”Jeg er overbevist om, at alle liv har potentiale og indeholder livskvalitet, og de
derfor alle er værd at leve. Forudsætningen for dette er blot de rette betingelser,
og dette er netop det, som mit oplæg tager udgangspunkt i.”
10.35-10.45 Vi skal skifte sal.
10.45-12.00 DEBAT af Astrids indlæg At skabe de rette betingelser.
Fx holdninger, normer, høflighed, tid og venten. Hvilke tanker og følelser sætter
Astrids oplæg i gang hos os som ASK-brugere. Vi deler ud af egne oplevelser og
erfaringer i mødet med samfundet generelt.
Tænketank:
Hvordan kan vi uddanne vores omgivelser til at blive gode samtalepartnere?
Hvilket ordforråd er der brug for ved nye samværs-situationer? I mødet med nye
mennesker, der ikke kender en?
12.00-12.45 GENERALFORSAMLING – alle opfordres til at deltage.
12.45-14.00 Frokost

14.00-15.00 BRUGERMØDE-DEBAT fortsat med deltagelse af Ida Mundt, lektor på UCC
København og mange års erfaring i arbejdet med børn, der har behov for ASK.
Ida har opbygget diplommodulet ”Kommunikationskompetencer i arbejdet med
mennesker med komplekse kommunikationsbehov”.
Tænketank:
Hvordan kan vi klæde de faglige omgivelser på til at forstå os, der anvender ASK
og behandle os ligeværdigt.
Lige inden slut tager vi imod inputs til emner til næste efterårssamling til oktober
2019.
15.00
SLUT og tak for i dag.
Alle deltagere er velkomne til at blive hængende og netværke eller deltage i
eftermiddagens forskellige oplæg. Hele ISAAC-programmet kan ses på www.isaac.dk.
Tilmelding til brugermødet skal ske inden d.01. marts 2019:
På www.nettilmeldinger.dk/isaac er der en rubrik i højre side, der hedder ’tilmelding som
ASK-bruger. Her er én af mulighederne ”Deltager kun i brugermøde mandag.”
Hvis det falder dig svært at tilmelde dig online, kan du også gerne sende en mail til
ulla.eichenauer@gmail.com .
Hilsen og på gensyn fra brugersamlingsgruppen:
Jeppe, Rikke, Stella og Ulla

