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                                                                                                                       29. marts 2018 

 

 

Bestyrelsens beretning 2017/2018 

 

I det forløbne år har vi i ISAAC Danmarks bestyrelse arbejdet med følgende 

temaer:  

 

Oversættelsesfejlen af AAC i den danske udgave af FN’s Handicapkonvention. 

Et afgørende kapitel er skrevet i ISAACs bestræbelser på at få rettet 

oversættelsesfejlen af AAC. 

Socialminister Mai Mercado svarede på vores henvendelse, at hun var enig i 

vigtigheden af, at personer med handicap, pårørende såvel som offentlige 

fagpersoner samt private samarbejdspartnere har mulighed for at blive oplyst om, 

hvilke rettigheder konventionen opstiller på for eksempel kommunikations-

området. Herunder at Augmentative and Alternative oversættes til dansk som 

”Supplerende og Alternativ” i stedet for som hidtil ”Forstørrende og Alternativ”. 

Den danske konventionstekst er blevet gennemgået mhp. en opdatering og 

korrigering af ordlyden, og endelig midt i november fik vi meddelelsen om, at den 

rettede udgave af FN's Handicapkonvention nu var offentliggjort i Lovtidende - 

med underskrift af udenrigsministeren. 

Supplerende og alternativ kommunikation nævnes 4 steder i Handicapkonven-

tionens Artikler: 2, 21 og 24. 

Ét har været at nå i mål med en rettelse, det næste bliver at få bredt oplysningen 

ud, for i ministeriets optik er det tilstrækkeligt offentligt at publicere den nye 

oversættelse i Lovtidende. Vi har henvendt os til Institut for Menneskerettig-

heder, der har den officielle opgave omkring opfyldelsen af Handicapkonven-

tionen. Det er vigtigt, at den rigtige oversættelse er at finde på deres hjemmeside. 

Desuden har vi planer om at henvende os til Det Centrale Handicapråd og til 

relevante fagblade.  

Vi er glade for den hjælp, ISAAC's venner har givet undervejs til at give budskabet 

om oversættelsen vægt.  
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Møde i Undervisningsministeriet  

I slutningen af oktober var 4 bestyrelsesmedlemmer til møde i 

Undervisningsministeriet. Vi havde henvendt os med et forslag til at mødes og 

drøfte, hvordan der kan sikres støtte til en undervisning med Alternativ og 

Supplerende Kommunikation til alle danske børn/unge, der har behov for det. 

Denne opfordring blev positivt modtaget, og vi fik vendt mange problematikker. 

Det giver stof til yderligere refleksioner over, hvordan vi kan præge området 

bedst muligt fremover, og vi har en god fornemmelse af at have præsenteret 

erfaringer og tanker, som ikke i forvejen var kendte i Undervisningsministeriet. 

ISAAC har efterfølgende fulgt op på mødet og sendt yderligere oplysninger til 

ministeriet om ASK området, ligesom vi foreslår at skrive ASK ind som selvstændig 

bekendtgørelse for undervisning eller som del af bekendtgørelsen vedr. tegnsprog 

i undervisningen. 

 

Henvendelse til Uddannelses- og forskningsministeriet 

Vi har også henvendt os her med oplæg til dialog om: Hvordan kan en 

grundlæggende viden og kompetence sikres, så relevante faggrupper har det 

nødvendige fundament til at støtte op og videreudvikle borgernes Alternative og 

Supplerende Kommunikationsløsninger? Ligeledes har vi spurgt ind til, hvordan 

undervisningen på uddannelserne tilrettelægges med udgangspunkt i de særlige 

udfordringer, som brugere af ASK vil have som studerende? 

Vi har fået det svar, at hverken Styrelsen for Forskning og Uddannelse eller 

Departementet i ministeriet tager sig direkte af undervisningsplanlægningen og 

uddannelsesudviklingen, når det gælder emner som handicap og Alternativ og 

Supplerende Kommunikation. Vi henvises i stedet for direkte til de danske 

uddannelses institutioner som professionshøjskoler og universiteter. Vi har haft 

kontakt med en af professionshøjskolerne og overvejer nu yderligere tiltag. 

ISAAC konferencen her i Vingstedcentret er en særlig opgave for sig. I år tog vi 

konsekvensen af de seneste års store deltagerantal og besluttede at flytte til den 

store konferencesal. Vi håber og tror, det vil give os alle bedre plads – også til 

valgtemaer, markedsplads og miniseminarer i nærheden. Ikke helt uvæsentligt 

betyder det også, at ASK-brugerne vil være tættere på det hele og ikke skal bruge 

tid på elevatoren. 

ISAAC – international 

I det daglige er det naturligt, at det er de danske opgaver i forhold til ASK, som 

trænger sig på og fylder bestyrelsens tid. Samtidig vil vi også gerne være en del af 

den internationale familie og deltager i dialogen, når vi ser mulighed og aktualitet 
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til det. Herunder også at bidrage til e-news, når vi har nyt at berette fra Danmark. 

E-news kan findes på ISAAC Internationals hjemmeside.  

I det forløbne år er der kommet endnu et medlemsland/chapter i den 

internationale ISAAC organisation. Polen er nu land nr. 15. 

I juli 2018 afholdes den internationale konference i Gold Coast i Australien – 

under temaet AACcess All Areas. I forbindelse med konferencen holdes også 

Council Meeting, hvor formænd og internationale repræsentanter fra 

medlemslandene mødes til drøftelser og beslutninger indenfor aktuelle temaer. 

Herunder ISAAC's Strategic Plan 2018-21. Vi har allerede været hørt vedr. 

kommentarer til et første forslag, og vi har deltaget i et webinar om indholdet. 

Blandt vores tilbagemeldinger har været anerkendelsen af, at der lægges op til i 

stigende omfang at få brugere med i ISAACs styrende arbejde samt vigtigheden af 

at arbejde med tilgængelighed til sociale netværksværktøjer. 

Fra et af vore medlemmer er vi blevet gjort opmærksomme på, at der i regi af 

engelsk ISAAC - Communication Matters, er et arbejde i gang mhp. at finde et 

egnet symbol til at vise kommunikativ tilgængelighed - Communication Access 

Symbol. En rigtig god idé som sådan, men også et tiltag, som vi kunne ønske os 

havde et mere internationalt tilsnit, så vi ikke risikerer at ende med, at hvert 

medlemsland har sit helt eget symbol. I forvejen har både Canada og Australien 

sit eget Communication Access symbol. ASK området er på verdensplan så lille, at 

vi forestiller os, at det ville give god mening at arbejde henimod et fælles symbol 

for at give en større genkendelighed. Det har vi henvendt os til ISAAC 

international og Communication Matters om, og vi ved at spørgsmålet bliver taget 

op på Council Meeting til sommer. 

WHO møde i Geneve om tekniske hjælpemidler, hvor Hanne Rohde deltog på 

vegne af ISAAC international. Et af de væsentlige emner var, hvordan der sikres 

alle adgang til tekniske hjælpemidler, der kan sikre inklusion og ligeværdighed? 

WHO vurderer, at mere end 1 milliard mennesker har behov for et teknisk 

hjælpemiddel. Kun 1/10 har adgang til dem, hvilket medfører eksklusion, 

fattigdom og isolation. 

50 tekniske hjælpemidler står på en prioriteringsliste, herunder også AAC/ASK. 

Formålet med listen er at hjælpe lande med at implementere FN’s 

Handicapkonvention især med henblik på artikel 4, 20, 26 og 32. De fleste af 

mødets 200 deltagere kendte dog ikke noget til ASK området, så det var 

væsentligt med ISAAC’s repræsentation.  
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ASK-Brugersamling  

Måtte desværre aflyses i efteråret pga. for få tilmeldte. I den forbindelse har vi 

spurgt ud i den tidligere deltagerkreds for at få tilbagemeldinger vedr. de aktuelle 

behov og forslag til indhold i fremtidige samlinger. Hidtil har en arrangements-

gruppe i ISAAC samarbejdet med initiativtager Emmy Kjelmann om ASK 

arrangementerne. Emmy har været en central person for kontakten til især ASK 

brugerne med tilknytning til Egmonthøjskolen. Emmy har nu valgt at stoppe i 

denne funktion, og vi fortsætter arbejdet med andre kontaktpersoner tæt på ASK-

brugerne. 

 

PINE-D, EU projekt 

I foråret 2017 fik vi positiv respons fra EU's petitions komité på projektets 

anmodninger, og i efteråret blev temaet om handicappedes muligheder for 

Deltagelse og Aktivt medborgerskab fremlagt og behandlet i Europa parlamentet. 

Efterfølgende har vi sendt info om denne begivenhed og spørgsmål vedr. den 

fremtidige indsats på området til de danske EU politikere. Vi har fået kort respons 

fra Bendt Bendtsens (K) politiske rådgiver samt et meget positivt og engageret 

svar fra Christel Schaldemose (S). 

Vi har desuden kontaktet EU's informationskontor i Danmark, ligeledes med 

orientering og opklarende spørgsmål. 

Vi er glade for den opmærksomhed PINE-D projektet har givet i EU politisk 

sammenhæng overfor problematikker på handicapområdet - og på 

kommunikationsområdet i særdeleshed.  

Det har været væsentligt, at danske ASK-brugere har været med til at give et 

værdifuldt og borgernært bidrag til at belyse de vilkår og behov der er for at 

kunne være en aktiv del af de demokratiske processer i eget liv og hverdag i 

Europa. Vi betragter det som en start på noget mere, for opgaven er stor, når det 

handler om at udvikle et mere tilgængeligt og inkluderende samfund. 

 

Sociale netværks værktøjer 

Efter henvendelse fra Michael Hjort-Pedersen, Kommunikationscentret i Hillerød 

har ISAAC og Kommunikationcentret sendt en fælles henvendelse til Microsoft 

Danmark. I henvendelsen anmoder vi Microsoft om at gøre sociale 

netværksværktøjer som Skype mere tilgængelige for brugere med betydelige 

funktionsnedsættelser. Der er aktuelt startet en positiv dialog op, og ISAAC 

international er orienteret om tiltaget mhp. yderligere involvering. 
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Arrangementer 

Awareness Month i oktober 2017 blev markeret med et 2 dages seminar om de 

store overgange i livet for ASK-brugere. Et tema, der er evigt aktuelt, og som også 

var centralt i Rapporten om Mennesker med komplekse kommunikationsbehov, 

som ISAAC i 2013 var med til at udarbejde sammen med en tværfaglig 

arbejdsgruppe nedsat af Socialministeriet. Med et selvstændigt arrangement var 

der mulighed for at gennemarbejde dette tema. 

Internationale og danske oplægsholdere var på programmet i dette første 

arrangement, som vi lavede i samarbejde med Socialstyrelsen. ISAAC har i de 

seneste 4 år haft et efterårsarrangement for at fejre Awareness Month. De har 

haft stor tilslutning, og vi har været bekymrede for, om det kunne påvirke 

tilslutningen til konferencen. Det har dog haft den modsatte effekt, og vi oplever, 

at ISAAC som organisation er blevet mere kendt af flere. 

 

Forskellige tiltag gennem året 

 ISAAC-Nyt er udgivet 3 gange. 

 Nyhedsmail sendes ud efter behov. 

 Facebook gruppen ISAAC Danmark, hvor vi især i oktober – ISAAC’s 

Awareness Month har bragt ASK-relaterede informationer - bl.a. også om 

valgtemaer, miniseminarer og oplæg på den danske konference.  

 ISAAC Danmarks hjemmeside, der løbende vedligeholdes og forsynes med 

nyheder. 

 Dialog vedr. støtte til projekt med fokus på ASK - videreudvikling af 

materialer til Sølund festival v/Hanne Juul Jensen – betaling af 

materialeudgifter. 

 Film konkurrence som sidste år, dog med et bredere perspektiv, hvor 

brugeren kommer mere i centrum. Målgruppe både brugere og 

professionelle. Vi har dog ikke i år modtaget film til konkurrencen. 

 Interessetilkendegivelse i projektet ”At kommunikere hele livet” v/Birgitte 

Rasmussen. 

 Deltagelse i referencegruppe under Socialstyrelsen vedr. Forløbsbeskrivelse 

om Børn og unge med svær cerebral parese.  

 PR for vores danske konference i Vingstedcentret - programmer til div. 

seminarer og netværk, samt annoncering i forskellige fagblade. 

 Bogføring, korrespondance med ISAAC international osv. 

 Roll up bannere og plakater. 
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 Revision af plakaten med kommunikative rettigheder – svarende til de 

justeringer, der er lavet af rettighedsteksten i USA. 

 Dialog med medlemmer om praktiske spørgsmål vedr. medlemsskab, 

arrangementer, oplæg om ASK, opbygning af systemer til det administrative 

arbejde m.m. 

 Nordisk samarbejde. 

 Samarbejde med Socialstyrelsen  

 Deltagelse i norsk ISAAC konference - 3 bestyrelsesmedlemmer og i den 

engelske konference med 2 bestyrelses medlemmer – det var første gang vi 

deltog i England. Begge konferencer var med stort udbytte og idéer til os i 

Danmark. Referater fra begge konferencer er lagt i ISAAC-nyt, vores trykte 

medlemsblad, der også kan downloades fra vores hjemmeside.  

 Interview om ASK til nordisk magasin. 

 

 Møder: 

Bestyrelsen har holdt 4 dagsmøder og et weekendmøde i det år, der er gået 

fra sidste generalforsamling. 

Desuden et antal møder fysisk/via Skype i ad hoc grupperne, og en livlig, 

løbende dialog gennem vores ISAAC bestyrelses-gruppemail. 

 

 

Årets opgaver har været en god blanding af opgaver, der har været videreførelse 

fra tidligere år, tiltag som vi selv har vurderet væsentlige samt henvendelser fra 

medlemmer om relevante opgaver. Vi er rigtig glade for, at medlemmerne 

henvender sig, så vi i fællesskab kan gøre en indsats på ASK området. 

Når jeg i beretningen skriver VI, så skal det ses i betydningen af opgaver, som 

bestyrelsens medlemmer har været involveret i – lige fra 1 til os alle 10 + ISAAC 

medlemmer ad hoc. Konferencegruppen, PR gruppen og ASK-bruger 

arrangementsgruppen har løbende store opgaver, som en større del af 

bestyrelsen er involveret i, mens andre opgaver løftes af få – efter tværgående 

dialog. 
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I dette år har bestyrelsen bestået af: 

 Anna Voss 

 Margit Grønkjær 

 Stella Thomsen 

 Jeppe Forchhammer 

 Rikke Thomsen 

 Dorte Aggerlin 

 Gert Krabsen 

 Vibe Lund Jensen 

 Ulla Eichenauer 

 Birgitte Brandt 

Yderligere har Hanne Rohde bidraget væsentligt til opgaverne i PR gruppen, mens 

Trine Lund Lauridsen og Pernille Bagner Carlsen har udført et stort arbejde i 

Konferencegruppen. Frank Dalhoff har fortsat skrevet sine helt uundværlige 

UPS’er i ISAAC-nyt. 

På revisorposterne har Ole Brunbjerg og Lars Søndergaard-Nielsen nærkigget 

ISAAC Danmarks regnskab.  

Jeg vil sige TAK for rigtig godt og givende samarbejde til hele bestyrelsen og jer, 

der som nævnt også deltager i arbejdet. Også tak til Edda Medici, Nadia Thomsen 

og Elin Oskarsdottir, samt ikke mindst til Emmy Kjelmann for hendes store indsats 

for ASK-bruger samlinger og -møder.  

 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Birgitte Brandt, formand 

marts 2018 

 isaac Danmark  


