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Vingsted - Vingsted Skovvej 2, Bredsten 

Mandag den 19. oktober desuden: 

”Brugermøde for brugere af alternativ og  

supplerende kommunikation”. 



 

Velkommen 

Velkommen til ISAAC konferencen 2020 

Kære konference-deltagere, vi fra ISAAC bestyrelse og konferencegruppe er glade for at kunne præsentere jer for 

endnu et år, med et meget varieret program på ISAAC konferencen. Der skulle gerne være noget interessant for en-

hver deltager!  

Vi sender hvert år et evaluerings-skema ud til jer, hvor vi nøje læser jeres ris og ros igennem, for at kunne gøre kon-

ferencen endnu bedre år for år. Deltager antallet har indtil nu slået rekorder år for år – og det er vi stolte af! I år er 

en af de større ændringer en ændring af program-opsætningen, hvor miniseminarerne er skiftet ud med korte, men 

præcise produkt-pitch af 12 forhandlere i fællessalen. Dette drejer sig om 2 x 30 minutter i planen. Vi håber, I vil tage 

godt imod denne nye form for præsentation af produkter. 

Vi synes vi har et spændende program med kvalificerede oplæg fra ind- og udland. Vi har gjort os umage med at gøre 

det alsidigt, så der er noget for alle. Vi håber at disse faglige indspark kan give inspiration til det, I arbejder med i dag-

ligdagen, og som er inspirerende for både nye og gamle konferencedeltagere. 

Programmet veksler mellem fælles oplæg, valgtemaer og nu som noget nyt – produkt pitch. Desuden er der bruger-
møde for brugere af ASK (se specielt program for dette). Der er mulighed for at vælge 2 valgtemaer efter egen inte-
resse. Valgtemaerne ligger både mandag og tirsdag. Det er som altid svært at vælge, men det er vigtigt for pladsfor-
delingen og logistikken, at du kan gøre det allerede ved tilmeldingen (vi forbeholder os retten til kun at lade valgte-
maet køre en gang, hvis der er for få tilmeldte). De fælles oplæg foregår i Centersalen.  

Der er ligesom sidste år, åbent på markedspladsen i alle pauser om tirsdagen. Markedspladsen er en udstilling, hvor 

forskellige forhandlere viser deres produkter frem. Markedspladsen summer af liv og giver mulighed for gode drøf-

telser med forhandlerne. Der er flere forhandlere til markedspladsen, end de som er med til produkt-pitch. Du er 

som konferencedeltager meget velkommen til at tage materiale eller ideer med fra din hverdag, så har du et materi-

ale, lavet en god bog, kørt et projekt eller andet, har du mulighed for at bestille en bordplads på markedspladsen. Du 

vælger selv, hvornår du vil stå ved dit materiale på markedspladsen.  

ISAAC Danmark er en forening og afholder generalforsamling en gang om året. Generalforsamlingen ligger i forbin-

delse med vores konference, så flest mulige kan deltage. Du er meget velkommen til at deltage, uanset om du er 

medlem eller ej. At deltage i generalforsamlingen giver dig mulighed for, at få indblik i ISAAC bestyrelsens arbejde og 

indsatsområder igennem året. For eksempel har vi flere tiltag på politisk niveau i Danmark og samarbejde internatio-

nalt og i nordisk regi. Du kan være ganske rolig, ingen bliver valgt ind i bestyrelsen, med mindre de har lyst ☺. Skulle 

du have lyst til at gøre en forskel og stille op til en post i bestyrelsen, er du velkommen til på forhånd at henvende dig 

til et af bestyrelsesmedlemmerne. 

Vi glæder os til at se dig til ISAAC konferencen  - De bedste hilsner fra ISAAC Konferencegruppen: 

Margit Grønkjær, margit99@gmail.com   

Anna Katarina Voss, akv@teknologiipraksis.dk  

Ulla Eichenauer, ulla.eichenauer@gmail.com   

Lise Illum Gadegaard, lise.illum.gadegaard@rsyd.dk 

Pernille Missel, pernillemissel@gmail.com 

Elin Dögg Oskarsdottir, elinoskarsdottir123@gmail.com  
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Mandag, 19. oktober 

9.00-9.30 Ankomst -kaffe og rundstykker 

9.30-9.50 Velkomst ved formand inkl. bestyrelsens beretning 

9.50-10.35 ”Tankemylder om seksualitet” 
 Jeppe Forchammer er medlem af ISAACs bestyrelse, ASK-bruger og livskunstner 
 Hvad er sex for mennesker? Hvad er sex, hvis man skal have hjælp? Hvordan giver og 
modtager man hjælp på en god måde? Det og meget mere vil jeg komme ind på i mit op-
læg.  

10.35-10.45 Pause 

10.45– 11.45 Hvordan skaber man fokus på retten til kommunikation? 

 Helene Leismann  / Ergoterapeut og projektmedarbejder på Storebæltsskolen i Korsør

 Hvad skal der til for, at man som institution får rykket fokus fra hverdagsopgaver og san-

sestimulering, til også at give eleverne de bedste muligheder for kommunikation som mu-

lighed? Denne problemstilling har ergoterapeut Helene Leismann fra Storebæltsskolen 

haft helt tæt på, i sit professionelle liv. 

11.45-12.00 Pause 

12.00-12.45 Generalforsamling (alle er velkomne, også ikke-medlemmer) 

12.45-14.00 Frokost  

14.00-15.00 ”At støtte unge med handicap i at finde ud af, hvem de er” 

 Anne-Lise Ettrup Wahlun Laursen, Ph.d. studerende på DPU, Aarhus Universitet. Kandi-
dat i pædagogisk psykologi på DPU, Aarhus Universitet 2017.  

 Oplægget tager udgangspunkt i, hvordan unge med multiple funktionsnedsættelser og 
uden talesprog kan støttes i udviklingen af identitet gennem brug af ASK løsninger. Fokus 
vil blive lagt på, hvordan identiteten påvirkes af de muligheder og begrænsninger, de un-
ge har for at påvirke både nære relationer og omstændigheder samt de mere perifere og 
abstrakte fællesskaber og omstændigheder. Oplægget vil identificere pointer omkring op-
bygning af ASK løsninger, som inkluderer refleksioner om agens og identitetsdannelse.  

15.00-15.20 Pause  

15.20-16.20 Valgtemaer første del (NB: nogle gentages, andre er der kun en af dagene) 

16.20-16.40 Pause 

16.40-17.40 “Myths and Realities in AAC Service Delivery” (Skype præsentation fra USA) 
 MaryAnn Romski, Ph.D., Regents Professor of Communication, Psychology and Commu-
nication Sciences & Disorders & Rose Ann Sevcik, Ph.D., Regents Professor of Psychology , 
Georgia State University, Atlanta, Georgia USA (Skype præsentation fra USA) 
 Myths are widely held but false beliefs. This presentation will provide an overview of 
myths that have hampered the use of AAC with both children and adults with disabilities. 
We will provide evidence to refute the appropriateness of these myths and present strat-
egies for how to debunk them.  

19.30 Middag 
 Herefter mødes vi i baren til kaffe, chokolade, hygge, fagligt og netværk. 



 

Tirsdag, 20. oktober 

8.30  Morgensang (morgenmad fra kl. 7.00) 

8.45– 9.45 ”ASK intervention ved udfordrende adfærd” 
 Gunilla Thunberg , fil. Dr. i sprogvidenskab og docent i logopedi, DART Göteborg 
 Udfordrende adfærd har en stærk relation til kommunikation – eller det er faktisk kommunikation. 
Gunilla fortæller om forskning omkring en intervention, med henblik på både at forebygge og redu-
cere udfordrende adfærd, med særlig fokus på ASK baseret intervention. Hun fortæller også om 
Dart´s model for at arbejde med udfordrende adfærd hos personer med omfattende kommunikati-
onsvanskeligheder og giver eksempler fra praksis.  

9.45 –10.00 Pause og markedplads er åben 

10.00-11.00 Produkt Pitch i den store sal (12 forhandlere á 5 minutter). Se titler senere i programmet. 

11.00-11.15 Pause og markedsplads 

11.15-12.15 Valgtema 2 (nogle er gentagelser, andre ikke) 

12.15-13.45 Frokost og markedsplads 

13.45-14.45 ”Dilemmaer i det professionelle arbejde med børn der har funktionsnedsættelse – set fra et bør-
neperspektiv.  

 Emil Falster, ph.d. stipendiat ved Forskningscentret Livet med Mobilitetshandicap, Institut for 
Samfund & Erhverv, Roskilde Universitet.    

 Med afsæt i mit igangværende forskningsprojekt vil jeg præsentere dele af mine foreløbige resultater, der 

vedrører de dilemmaer som kan opstå i det professionelle arbejde med børn– set ud fra et børneperspektiv. 

Fokus vil være på hvordan børn ”mødes” af voksne, og hvordan det påvirker børnenes muligheder for at 

handle som (relativt) selvstændige aktører.  

14.45-15.15 Pause og markedsplads og kage 

15.15-15.45 ”Nye måder at se verden på” 

 Sofie Berner Møller, forfatter 

 Jeg er 22 år gammel og bor i min egen lejlighed i Stege, hvor jeg kører min egen BPA.. I mit oplæg 
vil jeg prøve at fortælle jer hele min historie, samt dele mit digter-/forfatterunivers lidt med jer, for 
netop dette ønsker jeg, at folk skal kunne se mig som, og selvfølgelig også, skal kunne tage mig som 
lige præcis det menneske jeg er, inde bag mit handicap! Hvis I har spørgsmål, vil jeg mere end ger-
ne svare på dem, men helst til sidst i mit oplæg, hvis det er cool med jer? 

 

 



 

Valgtemaer bemærk: 

Nogle valgtemaer kører kun en af dagene 

"At skabe de rette betingelser for læseundervisning på en specialskole. Herunder også for udvalgte elever 

uden eller med meget lidt verbalt sprog" 

Simone van der Leeden og Vicki Thomsen, Skolen ved Skoven 

Hvordan kan man bedst undervise og støtte det udviklingshæmmede barns læseindlæring, således at barnet 

bevarer lysten, modet og energien til at lære at læse? Dette demonstreres ved teori samt praksisnære eksem-

pler med fokus på bogstavernes lyde samt med fokus på afkodningens betydning for læseindlæringen. Vores 

erfaringer med succesfuld læseundervisning tager udgangspunkt i materialet Hop ombord i Lyd og Ord af Anne 

Grethe Lindequist samt metoden Lydbilledlæsning af Jesper Ege.  Oplægget fokuserer på vores erfaringer med 

disse anvendelige metoder samt på strukturelle forudsætninger i organisationen. Dette illustreres med video-

eksempler og en øvelse. 

“Parent Coached AAC Language Intervention for Toddlers and Preschoolers” Skype fra USA 
Rose Ann Sevcik , MaryAnn Romski  
Valgtema 1 kun mandag 
This workshop will focus on coaching parents to use AAC language intervention strategies with their toddlers 
and preschoolers. We will describe the role of receptive and expressive language skills, the importance of 
speech generating devices (SGD), the parents’ role, and protocols for implementing parent-coached augment-
ed language interventions.  
 
Voicebanking 
Pernille Missel , IKT-konsulent, Kommunikationscentret Region Hovedstaden vil præsentere Voicebanking. 
Voicebanking er en proces, der tillader borgeren at optage sætninger med deres egen stemme. Optagelsen 
bliver derefter konverteret til ens egen personlige talesyntese. Efter at have deltaget i konferencen Communi-
cation Matters i Leeds er hun blevet præsenteret for Acapelas Voicebanking, hvor det er muligt med ikke så 
meget træning at få genereret sin egen stemme som talesyntese, hvorefter det vil være muligt at anvende den 
i app’ en Predictable. 

 

”Talking Mats virker – men hvorfor?” 

Ida Mundt, Lektor, Master i specialpædagogik 
Valgtema 2 kun tirsdag 
Mange er enige om, at Talking Mats et fortræffeligt værktøj til at sætte en ramme for, at mennesker med funk-
tionsnedsættelser, ASK brugere, udsatte borgere og andre får en stemme. Værktøjet er udviklet i praksis og 
vurderet som effektivt i flere projekter. Men vi kan først nu pege på hvorfor det virker.  

Med baggrund i et behov for at kunne anvende Talking Mats på diplomniveau, hvor vidensgrundlaget skal være 
åbenlyst i al praksis udvikling. og fordi socialstyrelsen på deres hjemmeside angiver at dette værktøj ikke har et 
eksplicit teoretisk grundlag, tillod jeg mig at udvikle et teorigrundlag.  

Jeg analyserede de enkelte delelementer anvendt i Talking Mats samtaler, og sammenlignende med anerkend-
te teorier inden for samtale, kompensation for funktionsnedsættelser, anerkendelse teorier samt kommunika-
tions- og sprogteorier. 

Resultatet blev en artikel på engelsk, der i samarbejde med Talking Mats Ltd. nu anvendes som teoridel til selve 
værktøjet.  
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”Talking Mats som redskab i samtaler med mennesker med demens ” kun tirsdag 
 
Kristine Pedersen, konsulent, projektleder og risikomanager på ældre- og sundhedsområdet i Allerød  
Kommune. 
 
’Min hjerne sander til – og jeg går og venter på ham, der skal få alt sandet væk. Men han kommer aldrig.’  
Sådan beskrev en mand med demens engang sin sygdom for mig. En sygdom, som det anslås at 89.000 menne-
sker lever med i Danmark. Sygdommen er alvorlig. Den er dødelig. For de fleste, som rammes af sygdommen, 
følger et langt forløb, hvor kommunikationsvanskelighederne gradvist tager til. 
Oplægget vil handle om, hvorfor det er vigtigt at anvende ASK inden for demensområdet og hvordan Talking 
Mats kan bruges som redskab til at nå en hjerne, som sander til, og herigennem støtte mennesket. 
 

Hur får vi ASK att fungera i vardagen? 
 
Gunilla Thunberg , fil. Dr. i sprogvidenskab og docent i logopedi, DART Göteborg 
  
Kommunikation är viktigt och ett grundläggande beteende för oss människor. Att införa ASK i samspel är en 
utfodring då det innebär att förändra beteende. Gunilla har jobbat med ASK i 35 år. Hon delar med sig av sina 
erfarenheter men berättar också om vad vi vet utifrån forskning - både implementeringsforskning och AKK-
forskning. Ni som deltagare på valgtemat kommer också att bjudas in för att dela med er av era erfaringer. 
 
 
 
 
Børn med CVI og Kommunikation i praksis 

Helle Sohn og Trine Berg Adelgaard, Center for kommunikation og velfærdsteknologi 

CVI (Cerebral Visual Impairment ) er den hyppigst forekommende synsnedsættelse hos børn med multiple funk-

tionsnedsættelser. Ofte har denne gruppe af børn normale øjenforhold, men de har et dårligt funktionelt syn. 

Det vil sige, at de kort sagt har udfordringer med at adskille, bearbejde og forstå, det de ser. I dette valgtema vil 

vi med udgangspunkt i dr. Christine Roman-Lantzys forståelse af børn med CVI og hendes materiale gennemgå, 

hvad der kendetegner børn med CVI, og hvordan man med afsæt i de 10 CVI-karakteristika kan arbejde systema-

tisk med børnene, således at de udvikler deres funktionelle syn.  

Hvordan kan man opbygge et kommunikationssystem som tager hensyn til barnets CVI problematikker? 

 

Valgtemaer: bemærk: 

Nogle valgtemaer kører kun en af dagene 
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Produkt pitch - nyhed! 

Som noget nyt i år afholder vi produkt pitch fra forhandlerne, frem for tidligere års ”Mini-seminarer”.  

Det foregår i den store sal om tirsdagen på 2 x 30 minutter (se programmet).  

 

 

 

Produkt Pitch: 
kl. 10.00-10.30: 

 
Pitch 1: Aabentoft v. Per Aabentoft  -  Nyheder på vej 
 
Pitch 2: Fanøsoft v. Ole Brunbjerg  - Ole fortæller om den nye Tobii øjenstyring i13 med partner vindue og mange 
nye faciliteter samt om håndscanneren Exam Reader, der læser tekst op på dansk. 
 
Pitch 3: Wizkids v. Flakron Soveja  - Flakron fortæller om det mest innovative læse- og skrivestøtteværktøj - 
Appwriter. 
 
Pitch 4: ASK-IKT v. Robin Bredel  -  Robin fortæller om Askeline, som er aktiviteter og undervisningsmateriale til 
Tobii og øjenstyring. 
 
Pitch 5: Telecall v. Henrik Bryld  -  Henrik fortæller om DoMyDay, der hjælper mennesker med demens, hjerneska-
de, Parkinson og anden kognitiv funktionsnedsættelser med at få bedre struktur på dagen, huske aftaler, medicin 
mv. og giver samtidig øget tryghed og selvværd. 
 
Pitch 6: Carewarekompagniet v. Jakob Iversen - Jakob fortæller om armstøtter. I uddannelse og job med arm-
støtter. For mange med reduceret kraft kan det være en rigtig god idé at bruge armstøtter. 

 

Kl. 11.45-12.15: 
 
Pitch 7: Scan How v. Matias Faaborg  -  Matias fortæller om app´en Scan How, der skaber større selvstændighed for 
både borgere med kognitive udfordringer og for personalet.  
 
Pitch 8: AB Handic Help v. Anne-Marie Brummerstedt - Anne-Marie viser nyheder, bl.a. ProxTalker og ProxPad. 
 
Pitch 9: OrdblindeLab v. Allan Madsen  -  Allan fortæller om produkterne "Tal til Windows" (Tale til tekst program) 
og Bedre Dansk (udtaletræner). 
 
Pitch 10: MobilizeMe v. René Brøndberg-Bras -  René fortæller om Mobilize Me. Evaluering og implementering går 
hånd i hånd - fordi kun ved at diskutere og tage stilling til digitale værktøjer bliver de arbejdet ind i jeres eksisteren-
de processer og arbejde i hverdagen. 
 
Pitch 11: ShowMyDay v. Betina Carstens  -  Betina fortæller om app´en ShowMyDay, der er et digitalt hjælpemid-
del til struktur. 
 
 
 



 

Oplægsholdere 

 

 

 

Rose Ann Sevcik,  

 

Ph.D., Regents Professor 
of Psychology  

Place of employment: 
Georgia State University, 
Atlanta, Georgia USA 

 

  

 

 

 

Rose Ann Sevcik tog I 1989 en Ph.D. og er i dag 

Regents professor ved Georgia State University. 

Hendes forskning retter sig især imod udvikling af 

symboliske processer, specielt mundtlig og skrift-

lig sproglig udvikling hos børn med signifikante 

udviklingsbetingende funktionsnedsættelser med 

høj risiko for talemæssige og sproglige handicap. 

MaryAnn Romski,  

Ph.D., Regents Professor of Communication, Psychology and Communication Sciences & Disorders 

 

Logopæd med mere end 30 års klinisk erfaring og forsker indenfor områderne ud-

viklingsbetingede funktionsnedsættelser, ASK og tidlig kommunikativ indsats. Hun 

tog en Ph.D. ved University of Kansas i 1981 og er ASHA certificeret. Mary Ann er 

desuden direktør for Center for Atypical Development and Learning. 

Hvem er jeg?. Jeg hedder Jeppe Forchhammer og 
jeg er 29 år, bliver 30 til januar. Jeg født med CP, 
som det hedder i disse dage. Jeg elsker at oplyse og 
inspirere folk om mit syn på livet med ASK.  
Det prøver jeg på at gøre ved at rejse rundt i ver-
den, nogle gange med ISAAC og nogle gange bare 
med min venner/hjælpere. Jeg prøver at vække 
opsigt ved at gøre ting, som folk ikke tænker, jeg 
kan. Men det kan du læse mere om på min hjem-
meside spassermanden.dk 

Jeppe Forchhammer 

 

Billede  

kommer.. 

http://spassermanden.dk/


 

Oplægsholdere 

 
 

  

 

 

Helene Leismann:  
Ergoterapeut og pro-
jektmedarbejder på 
Storebæltskolen i Kor-
sør. 
Hendes kompetenceud-
vikling var med til at 
sætte skub i både hen-
des opfattelse af kom-
munikation, men også 

et helt ASK teams opfattelse og forståelse. 
Hun fortæller om hvilke metoder hun og ledelsen har 
brugt til at øge opmærksomheden på, hvad ASK står for 
på Storebæltskolen. Er dette talepædagogens ansvar i 
form af deres faglige indsigt? Er det ledelsens ansvar, som 
skal definere rammer og visioner? Eller er kommunikation 

en så basal rettighed, at det er alle fagpersoners an-
svar ? 
Fælles forståelse, hvordan opnås det? 

Gunilla Thun-
berg ; 
 

Universitsjukuso-
verlogopæd, 
fil .dr. i sprogvi-
denskab og do-
cent i logopedi.  
 
Hun har arbejdet 
med ASK i mange 
år på Dart Kom-

munikationscenter i Göteborg. Hun har startet et nyt 
stort projekt omkring læseundervisning til børn og 
unge med behov for ASK.  

Emil Falster,  

ph.d. stipendiat ved Forskningscentret Livet med Mobili-

tetshandicap, Institut for Samfund & Erhverv, Roskilde Uni-

versitet.  

Min forskning er centreret omkring, hvordan materielle og 

relationelle barrierer i hverdagslivet begrænser børn med 

funktionsnedsættelse og hvordan det påvirker deres mulig-

heder for at handle selvstændigt og indgå i gensidige aner-

kendende relationer og tilegne sig et godt liv set ud fra et 

børneperspektiv.  

Anne-Lise 

Ettrup 

Wahlun 

Laursen,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ph.d. studerende på DPU, Aarhus Universitet. Kandi-

dat i pædagogisk psykologi på DPU, Aarhus Universi-

tet 2017.  

Min primære forskningsinteresse ligger inden for 

temaerne mennesker med multiple funktionsned-

sættelser, ASK samt udvikling af agens og identitet – 

altså hvordan følelsen af at kunne ændre sine mulig-

heder og begrænsninger, både i den nære hverdag 

og mere abstrakt `i livet`, kan påvirke udviklingen af 

identitet.  



 

Oplægsholdere 

 

 

Simone van der Leeden 

 
Simone van der Leeden og Vicki Thomsen er 
begge uddannede folkeskolelærere. Har man-
ge års specialpædagogisk erfaring, herunder 
med særlig interesse for undervisning af udvik-
lingshæmmede børn i læsning, stavning og 
skrivning. Simone har PD i specialpædagogik. 

Kristine Pedersen 

er uddannet 
cand.mag. i Dansk og 
har mange års erfa-
ring med at anvende 
Talking Mats sammen 
med mennesker med 
en demenssygdom. 
For tiden arbejder 
Kristine som konsu-
lent, projektleder og 
risikomanager på æl-
dre- og sundhedsom-
rådet i Allerød Kom-
mune. 
 
 

Ida Marie Mundt 

 
Adjunkt og lektor Universitet College Capitol 
(UCC), senere Københavns Professionshøjskole 
(KP) fra 2011 til nu. Diplom i Specialpædagogik 
2005; Master i Specialpædagogik 2011. 

Akkrediteret Talking Mats instruktør 2019 

Udvalgte udviklingsprojekter: 

Downs syndrom og 
matematik kompe-
tencer (EU). 
Talking Mats og 
målsætningsarbej-
de i specialskoler. 
Udvikling af ASK 
moduler på diplom 
niveau. 
Målsætning og 
feedback for elever 
med intellektuelle 
funktionsned-
sættelser. 

Læs mere om konferencestedet på www.vingsted.dk 

 

Pernille Høxbro Missel  

Uddannet folkeskolelærer, PD i Specialpæda-

gogik og Master i IKT og læring. Har 20 års 

specialpædagogisk erfaring, hvor de sidste 11 

år har været som agerende IKT-konsulent.  

Er i dag ansat som IKT-konsulent på Kommuni-

kationscentret Region Hovedstaden.  

Vicki Thomsen 



 

Oplægsholdere 

 

 

Trine Berg Adelgaard:  

Uddannet pæda-

gog og cand.mag. 

pæd. fra Syd-

dansk Universitet.  

Pædagogisk Di-

plomuddannelse i 

specialpædagogik 

samt ADL- og Mo-

bilityinstruktør. 

Ansat som syns-

konsulent for småbørn siden 2006 ved Center for 

Kommunikation og Velfærdsteknologi. 

 

Helle Sohn: 

Uddannet lærer. Pæ-

dagogisk Diplomud-

dannelse i specialpæ-

dagogik og Mobilityin-

struktør.  

Har været ansat som 

kommunikationslærer 

i 7 år på en specialsko-

le i Odense. Ansat som 

synskonsulent for skolebørn med yderligere funktions-

nedsættelser siden 2012 ved Center for Kommunikation 

og Velfærdsteknologi. 

 

 

Hej, mit navn er  

Sofie Berner Møller.  

Som I kan se, hvis I er skarpe, sidder jeg i kørestol og er spasser/spastiker/

har cerebral parese, eller kald det hvad I vil - for hovedsagen er bare - jeg 

er I hvert fald mig! Jeg er 22 år gammel og bor i min egen lejlighed på Møn 

i byen Stege, hvor jeg kører min egen BPA, bestående af tre faste hjælpere 

og én på deltid, samt min mor.  

 

I dette oplæg vil jeg prøve at fortælle jer  min historie, samt dele mit dig-

ter/forfatter univers lidt med jer, for netop dette ønsker jeg, at folk skal 

kunne se mig som, og selvfølgelig også, skal kunne tage mig som lige præ-

cis det menneske, jeg er inde bag mit handicap!  

Læs mere om konferencestedet på www.vingsted.dk 



 

Praktiske oplysninger 

Foto: I løbet af konferencedagene lægges fotos på Isaacs Facebookgruppe. Hvis nogen IKKE ønsker, at blive synlige derop-

pe, bedes I meddele det til vores fotograf Lise (foto af Lise forneden).  Tjek ISAACs facebook gruppe ”ISAAC Danmark”. 

 

Værelset: I får nøglen til værelserne i receptionen. I kan få værelserne fra kl. 13.00 – muligvis før. Alle skal være ude af 

deres værelser tirsdag kl. 9.00.  Husk, at nøglekortet ikke må ligge op ad din mobiltelefon.  

 

Toiletter: Toiletter findes på alle etager blandt andet uden for salen.  

 

Frokost/middag: Vi spiser i restauranten over for salen.  

 

Baren: ISAAC deltagere er velkomne i kælderbaren mellem kl. 17.30 og 19.30. God tid til networking!  

 

Materialer: På www.isaac.dk finder du handouts fra oplæggene, gå ind under ”Arrangementer” og dernæst 

”Konferenceoplæg” Du modtager koden senere. 

 

Evaluering: Det er vigtigt for konferencegruppen, at høre jeres mening om konferencen - vi håber derfor, at I vil udfyl-

de det evalueringsskema, som vi sender til jer på mail, her i løbet af konferencen.  

 

Smukke omgivelser: Der er gode muligheder for at få sig rørt lidt. Gå eller løb en tur i den smukke natur.  

 

Tag endelig fat i en fra konference-gruppen, såfremt I har spørgsmål :-)  

Anna Voss Elin Dögg Lise Illum Margit Grønkjær 

 

Pernille Missel Ulla Eichenauer 


