Bestyrelsens beretning 2015/2016

I 2015 tog vi i ISAAC Danmark hul på de næste 25 år.
Brugersamling
ISAAC har fortsat indsatsen for at skabe gode muligheder for ASK brugere til at mødes til faglige og
sociale oplevelser. En stor tak til ISAAC ven Emmy Kjelmann for en engageret indsats med
planlægning og gennemførelse af de 3 dage i Hou sammen med Dorte fra ISAACs bestyrelse. Igen i
år fik vi velvillig økonomisk støtte fra Jaschafonden og Vanførefonden, og det er vi rigtigt glade for.
PINE-D
ISAAC har i det forløbne år været med i et EU projekt om involvering i de europæiske,
demokratiske processer for mennesker med komplekse handicap. Den danske rapport er på
trapperne, og der holdes afsluttende konference i Graz i Østrig midt i maj. Det centrale i projektet
var den workshop, der blev afholdt i forbindelse med brugersamlingen i Hou i starten af oktober,
og til trods for et noget tørt islæt, så er der kommet mange vigtige synspunkter og erfaringer fra
brugergruppen, som nu gives videre til projektgruppen i Graz. Det er nyt for os at deltage i et
europæisk projekt, og vi har undervejs undret os over dette og hint. Selv om vores erfaringer med
projektet er blandede, så tænker vi, at de bidrager til vores fortsatte indsats for et stadig større
fokus på vores målgruppe og dens behov - herunder bestræbelserne på en større politisk
bevågenhed.
ISAAC konference
Vores egen konference har været i støbeskeen hele året, faktisk endnu længere. Vi har arbejdet ud
fra feedback fra sidste år, ligesom vi har måttet lave ændringer i forhold til afbud på oplægssiden.
Men trods det er vi rigtig glade for det program, som konference gruppen nu præsenterer.
Arrangementer
Udover konferencen har vi planlagt kursusdag med Stephen von Tetzchner, der d. 23. maj i
København taler om "Udfordrende adfærd og kommunikation". Vi håber rigtig mange tager mod
invitationen til denne dag og håber også at nå ud til nye fagmiljøer.
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Tavsgruppen har kontaktet ISAAC med forslag om et samarbejde om kursus "Movements for
Communication". Det er vi glade for og ser frem til de 2 x 3 dage i Ålborg og København til
september.
Nordisk
Bestyrelsen har haft deltagere til Kommunikationskarnevalen i Sverige og norsk ISAAC konference,
hvor vi som tidligere henter inspiration til indholdet i vores egen konference og arbejde i øvrigt.
Oversættelsesfejlen AAC
Føljetonen er fortsat i det sidste år. Vi kunne afgjort have ønsket os større lydhørhed fra
Socialministeriet i vores opfordringer til at mødes for at drøfte en rettelse af fejlen i den danske
oversættelse af AAC fra "forstørrende og alternativ kommunikation" til Alternativ og Supplerende
Kommunikation i FNs Handicapkonvention. Vi må dog sande, at ministeriet ikke ser med samme
alvor på fejlen som vi, og at der ikke er ønske om at blive klogere på et område, hvor der tydeligvis
mangler grundlæggende forståelse.
Vi er dog heldigvis i stand til stadig at få nye idéer til, hvilke veje vi så skal prøve at gå, for vi har
ikke tænkt os at give op. Vi har nu kontaktet et folketingsmedlem, der også er jurist for at afprøve
påstanden om, at fejlen ikke har betydning, da det er den engelske og franske udgave af
Konventionen, der er den retsligt gældende. Flere initiativer vil følge.
Høringssvar
Den Nationale Koordination i Socialstyrelsen havde i efteråret en Høring om målgrupper og
indsatser på det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde. Her foreslog og
argumenterede ISAAC for, at Borgere med komplekse kommunikationsbehov fremover indgår som
en selvstændig målgruppe. 2 af ISAACs bestyrelsesmedlemmer deltog efterfølgende i et
dialogmøde, og vi har for nylig modtaget et meget positivt svar om, at man har vurderet at
intensivere fokus på borgere med kommunikationsbehov/manglende talesprog med henblik på
blandt andet at undersøge de problemstillinger, som ISAAC rejser på området. Det er rigtig godt og
vigtigt, og vi går selvfølgelig ind i yderligere dialog om dette.

ISAAC international
https://www.isaac-online.org/english/home/
Her kan også findes E-news, hvor ISAAC Danmark netop har fortalt om aktuelle arrangementer i
Danmark. E-news kommer 4 gange om året.
Ny præsident for ISAAC international er fra 1. oktober 2015 og de næste 3 år Gregor Renner fra
Tyskland.
Om hjørnet venter international konference i Toronto, hvor ISAAC sender deltagere til Council
meeting samt selve konferencen. Jeg håber også, at en flok af ISAACs medlemmer får mulighed for
at deltage i disse spændende og udbytterige dage. Jeg har allerede hørt om accepterede oplæg til
konferenceprogrammet.
I løbet af året overdrog Hanne posten som Dansk ISAACs internationale repræsentant til Margit og
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fik i den forbindelse stor ros og anerkendelse fra det internationale kontor for sin store indsats i
det internationale samarbejde.

Forskellige tiltag gennem året
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·

·
·

·

Deltagelse i Socialstyrelsens Samarbejdsforum for bedre udnyttelse af velfærdsteknologi
på handicapområdet
Deltagelse i Referencegruppe i Socialstyrelsen for forløbsbeskrivelsen for voksne med
kompleks erhvervet hjerneskade.
Deltagelse i Socialstyrelsens følgegruppe til kortlægning af målgruppe, indsatser og
metoder til borgere med multiple funktionsnedsættelser uden verbalt talesprog.
Henvendelse til direktøren for Socialstyrelsen vedr. vilkår for fagligt netværk om
kommunikation og multiple funktionsnedsættelser.
Kontakt med Spastikerforeningen og LEV i forhold til at drøfte og koordinere tanker og
tiltag indenfor kommunikationsområdet.
I forbindelse med folketingsvalget i juni 2015 havde vi forskellige initiativer for at skabe
opmærksomhed omkring kommunikationsområdet. Vi har efterfølgende ønsket 4 af
ministrene tillykke med valget og budt velkommen til samarbejde omkring vilkårene for
mennesker med komplekse kommunikationsbehov og gjort opmærksom på behovet for et
øget fokus.
ISAAC-Nyt sendes fortsat i trykken, da vi vurderer, at det af hensyn til synligheden stadig er
vigtigt at kunne lægge fysiske blade rundt omkring i praksismiljøerne.
Nyhedsmail sendes ud - primært omhandlende arrangementer og informationer i relation
til ISAACs arbejde og med henvisning til nyt på vores hjemmeside.
På Facebook gruppen har vi skruet op for aktivitetsniveauet, hvor vi især i forbindelse med
Awareness month i oktober nåede ud til en stor flok læsere.
Vi har løbende opmærksomhed på indhold og form på vores nye hjemmeside. Vi vil gerne
præsentere relevante og vigtige informationer til vores medlemmer og øvrige
interesserede besøgende på en måde, der er tilgængelig.
Vores folder er netop blevet frisket op og kan downloades fra web siden.
Kreativt tiltag i form af de nøglesnore, I som konferencedeltagere netop sidder med
omkring halsen med jeres navneskilt. Tematavle som inspiration til konference snak + en
lille kommunikationsbog.
Møder:
I det forløbne år har bestyrelsen holdt 5 møder, heraf 1 weekend møde. Herudover flere
møder også via Skype i ad hoc grupper, ligesom informationer og dialog flyder i en lind
strøm via Internet.

Vi har i ISAAC Danmark haft fat i mange opgaver i forhold til Alternativ og Supplerende
Kommunikation. Samtidig er det også min oplevelse, at der ligger mange opgaver og venter. Vi vil
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gerne løse opgaver på det interne felt i den velkendte ISAAC verden i praksismiljøerne. Vi vil også
rigtig gerne lære nye praksismiljøer at kende og i samarbejde med hele medlemskredsen yde en
indsats for at skabe de bedste muligheder og løsninger for mennesker med komplekse
kommunikationsbehov. Samtidig er der i den grad brug for at vi fortsætter det lange seje træk i
vores bestræbelser på at åbne døre, øjne, ører og hjerter på det overordnede niveau blandt
politikere og embedsmænd, - der hvor rammerne skabes for, hvordan indsatsen skal/kan være.

Konferencegruppen: Trine, Anna, Margit og Pernille
PR gruppen: Hanne, Vibe, Stella og Margit
Web: Vibe + ISAACs webmaster Per
Sekretær/Facebook: Margit
International rep.: Hanne/Margit
Redaktør: Dorte
Brugerarrangementer: Dorte/Stella
Kasserer: Gert
Mange tak for godt og energisk samarbejde til hele bestyrelsen og til jer tæt på den: Emmy
Kjelmann, TAVS gruppen, Per Andersson, Frank Dalhoff, Ole Brunbjerg og Lars SøndergaardNielsen.
Og tak til alle jer medlemmer. I spiller en væsentlig rolle i jeres engagement indenfor
kommunikation og 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
marts 2016
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