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Bestyrelsens beretning 2014/2015     

Jubilæumsår: 

2014 var ISAAC Danmarks 25 års jubilæums år. Det smittede af på vores aktivitetsniveau, og vi gjorde en 

særlig indsats for at nå ud til flere interesserede på kommunikationsområdet - ASK brugere og fagfolk. 

Efter sidste års konference her i Vingstedcentret tog sidste års hovedtaler John Costello og flere af 

bestyrelsesmedlemmerne videre til Skejby, hvor ISAAC var vært for et arrangement om kommunikativ 

sårbarhed og AAC for mennesker på intensiv afd.er. Et område med potentiale for øget opmærksomhed 

når det gælder muligheden for at kunne kommunikere. 

Som noget nyt afholdt ISAAC i efteråret 2014 Brugersamling med et skønt mix af fagligt og socialt indhold. 

Emmy Kjelmann har som en af ISAAC's venner været en engageret inspirator og tovholder med god 

opbakning fra Dorte og Gert. Læs mere om de 2 dage i det nye ISAAC-NYT. Der er givet meget positiv 

tilbagemelding på brugersamlingen, og vi ser den som meget central i vores bestræbelser på at støtte op 

om relevante tiltag for ASK brugere i Danmark.  

Vi har besluttet at lave brugersamling igen i år d. 2. - 4. oktober 2015, hvor ISAAC stiller underskudsgaranti, 

samtidig med at der søges fonde. 

For ikke at forvirre begreberne for meget kalder vi nu mødet for brugere her på ISAAC konferencen - 

Brugermøde.  

I slutningen af maj 2014 holdt ISAAC 2 dages seminar i København med Linda Burkhart, der bl.a. fortalte 

om hjerneforskning og strategier til at støtte børns mulighed for interaktion og kommunikation. Vi fyldte 

godt op i det store auditorium og havde et par intense og inspirerende dage. 

 

Henvendelse til ministeren: 

På sidste års konference blev vi opfordret til at gå videre med problematikken omkring fejloversættelsen af 

FN's Handicapkonvention, hvor AAC er oversat med Forstørrende og Alternativ Kommunikation. 

Researchen om, hvor en henvendelse skulle adresseres gik via Institut for Menneskerettigheder, Det 

Centrale Handicapråd, Socialministeriets Kontor for Handicap og endte i en mail til Manu Sareen, minister 

for børn, ligestilling, integration og sociale forhold.  

Oversættelsesfejlen er i fokus i vores henvendelse, og det er også alvoren i den, der har ført til en fornyet 

henvendelse med yderligere argumentation og dokumentation i forhold til, at det er absolut påkrævet at 

have en korrekt oversættelse på et så vigtigt område. 

Samtidig har vi også sat generelt fokus på nødvendigheden af en skærpet indsats i forhold til mennesker 

med komplekse kommunikationsbehov - med henvisning til konklusioner og anbefalinger i Rapporten. 
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I sit svar til os gør ministeren opmærksom på evalueringen af kommunalreformen, hvor 

kommunikationsområdet bl.a. var i fokus, og hvor den nye nationale koordinationsstruktur skal være med 

til at understøtte kommunernes anvendelse af tilbud og vidensmiljøer og den fremtidige udvikling af disse. 

Desuden er KORA i gang med at undersøge organiseringen af indsatsen for fem konkrete målgrupper, 

herunder mennesker med sjældne og komplekse kommunikationsbehov.  

ISAAC kan kun være tilfredse med, at kommunikationsområdet tænkes ind i disse opgaver, men samtidig 

ser vi et fortsat behov for at minde om dets eksistens. 

 

Den seneste henvendelse til ministeren er også sendt cc til Undervisningsministeriet, Ministeriet for 

Uddannelse og Forskning samt Institut for Menneskerettigheder, DCH og Kontorer i Socialministeriet og 

Socialstyrelsen. Vi mener, det er vigtigt at sende signaler om, hvor komplekst ASK området er, og at vi må 

stå sammen i de relevante instanser for at løse udfordringerne. 

Ministre er travle folk, og der er brug for tålmodighed undervejs i denne dialogproces. Den tålmodighed har 

vi i ISAAC's bestyrelse. 

De konkrete henvendelser og det første svar fra ministeren er på vej til ISAAC's hjemmeside. 

Ny hjemmeside 

I det forløbne år har vi arbejdet med fornyelse af ISAAC Danmarks hjemmeside, og med assistance fra et 

eksternt design menneske er vi nu landet på en ny løsning. Stadig med mulighed for videreudvikling. 

Vibe og Per - ISAAC's webmaster har især knoklet med denne opgave, godt assisteret af PR gruppen, der 

udover Vibe består af Stella, Hanne og Margit. 

Awareness Month 

PR området er hele tiden vigtigt i vores arbejde, og herunder Awareness Month, der gennem en del år har 

været defineret som den måned, hvor vi i de forskellige lande gjorde en særlig indsats for at gøre 

opmærksom på AAC. Vi videregiver løbende idéer på vores hjemmeside, og i Lissabon fik vi yderligere 

inspiration. I den forbindelse vil jeg gerne spørge, om I ude på de forskellige institutioner og skoler kunne 

forestille jer muligheden for at lave særlige arrangementer, hvor I fortæller om mennesker med komplekse 

kommunikationsbehov? Kunne man forestille sig venskabsklasser mellem almene folkeskole- og 

specialskoleklasser, hvor kommunikation var i fokus? Kunne det være en mulighed at invitere til 

arrangementer i specialbørnehaven/specialskolen/STU'en/værkstedet/kommunikationscentret, hvor den 

almindelige befolkning fik indblik i hvilke muligheder og udfordringer der er, når man ikke kan tale? I kan 

sikkert udvikle mange flere idéer. Kreativitet er nødvendig, hvis vi sammen skal få skabt øget 

opmærksomhed og viden i et stadigt større område. 

ISAAC International 

I sommer 2014 holdt ISAAC international konference i Lissabon, hvor vi udover konferencens 

præsentationer og udstilling deltog i Council Meeting med repræsentanterne fra de øvrige 14 

medlemslande og ISAAC's ledelse. Her var de tunge pkt.er De tysktalende landes situation pba. 

kontingentstigningen internationalt samt vedtagelsen af en såkaldt Position Statement om Faciliteret 

Communication. Mere uddybende referat har været bragt i ISAAC-NYT nr. 2, 2014 og i øvrigt kan 

interesserede orientere sig på den internationale hjemmeside: https://www.isaac-

online.org/english/home/  

I 2016 holdes den internationale ISAAC konference i Toronto, Canada d. 6.-13. august. 

https://www.isaac-online.org/english/home/
https://www.isaac-online.org/english/home/
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Forskellige arbejdsopgaver: 

- Planlægning af denne konference er som sædvanlig forløbet lige siden sidste års konference. Via 

idéer fra deltagerne, fra hele bestyrelsen, og med inspiration fra de bestyrelsesmedlemmer, der 

deltog i ISAAC Norges konference og Kommunikationskarnevalen i Sverige. Det lange seje træk har 

ligget hos konferencegruppen - Trine, Anna, Pernille og Margit. 

- Videreformidling af indhold/præsentationer fra de nævnte konferencer via ISAAC-NYT og vores 

hjemmeside. 

- Fortsat udgivelse af ISAAC-NYT, nu med Dorte som ny redaktør. Nyeste nummer sidder I med her 

på konferencen. 

- Som udløber af arbejdet med Rapporten om mennesker med komplekse kommunikationsbehov - 

2013 har ISAAC sammen med Spastikerforeningen og LEV deltaget i orienterende og planlæggende 

møder med UCC i København i forhold til etablering af et Pædagogisk Diplommodul i Komplekse 

kommunikationsbehov og funktionsnedsættelser. Det er den første uddannelse af sin art i 

Danmark, og vi er stolte af at kunne være med til at skyde den i gang. Aktuelt er 24 studerende 

godt i gang med modulet. 

- Hvad angår rapporten, synes vi, den fortsat er høj aktuel, og vi har fået trykt et nyt oplag. 

- Stella er udpeget til Socialstyrelsens nye "Samarbejdsforum for bedre udnyttelse af 

velfærdsteknologi" på handicapområdet, hvor vi ønsker fingeraftryk i forhold til 

kommunikationsområdet. 

- Dialogmøde med Randi Lykou, kontorchef i Socialstyrelsens kontor for kommunikationshandicap, 

sjældne handicap og specialundervisning, hvor vi gensidigt drøftede aktuelle fokuspunkter indenfor 

kommunikationsområdet. Nogle af vores emner hører under et andet kontor i Socialstyrelsen, så 

nu har vi inviteret Katrine Wilms, kontorchef - Bevægelseshandicap, hjælpemidler og teknologi til 

en lignende drøftelse. 

- Formidlet praktik besøg til faglige konsulenter i Socialstyrelsen. 

- Hanne har deltaget i Workshop i Socialstyrelsen vedr. kortlægning af området mennesker med 

multiple funktionsnedsættelser. Et projekt som vi i ISAAC, sammen med øvrige interessenter på 

området, vil blive inddraget yderligere i. 

- ISAAC er blevet opfordret til at deltage i et Europæisk projekt, der har fokus på, hvordan 

mennesker med komplekse handicap kan blive involveret mere i de europæiske demokratiske 

processer og dermed spille en mere aktiv rolle i samfundet. Dorte og Gert har været til allerførste 

møde i Graz for en god uges tid siden, og vi vil fortælle mere på hjemmesiden og i ISAAC-NYT hen 

ad vejen. 

- Inviteret af LEV har Vibe og Margit deltaget i et møde med Tilsynet fra Børnekontoret hos 

Folketingets Ombudsmand, der ønsker at inddrage børn med kognitive og kommunikative 

funktionsnedsættelser i kommende tilsyn på handicapinstitutioner. Det indeholdt bl.a. orientering 

om forskellige kommunikationsmetoder og kommunikationshjælpemidler. 

- Samarbejde med FFBK - Foreningen For Brugere af Kommunikationshjælpemidler. 

- Deltagelse i følgegruppe omkring IKT - messe ved IBOS. 

- Udsendelse af nyhedsmails. 
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På to do listen: 

- Behovet for ASK på grunduddannelser 

- Mere i dybden omkring brugen af vores Facebook gruppe 

- Snakke mere om muligheden for ISAAC ambassadører 

- Nye medlemsarrangementer 

 

Møder: 

I det forløbne år har bestyrelsen holdt 4 møder, heraf 1 weekend møde, samt 3 Skype møder. Hertil skal 

lægges flittig skriveri over Google groups, og et ikke nærmere udspecificeret antal fysiske møder og Skype 

møder i konferencegruppe, PR gruppe og diverse ad hoc grupper. 

Mange tak for godt samarbejde til hele bestyrelsen og til jer tæt på den: Emmy Kjelmann, Per Andersson, 

Frank Dalhoff, Ole Brunbjerg og Lars Søndergaard-Nielsen. 

Og tak til alle medlemmerne, fordi I er der og er med til at løfte kommunikation/ASK! Vi ser frem til jeres 

input og tilbagemeldinger i løbet af året - også når det gælder idéer til oplæg på de næste års konferencer. 

 

    På bestyrelsens vegne 

     Birgitte Brandt 

     formand  


