Bestyrelsens beretning 2018/2019

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.
Selv om det var tilbage i november 2017, at den graverende oversættelsesfejl
endelig blev rettet og offentliggjort i Lovtidende, så har der efterfølgende været
opgaver med at kontakte overordnede organisationer som Institut for
Menneskerettigheder, Socialministeriet og Det centrale Handicapråd, for at gøre
opmærksom på, at den nye oversættelse også skulle offentliggøres på deres
respektive hjemmesider, så det ikke fortsat var den gamle, forkerte oversættelse,
man fandt i sin søgen på hjemmesiderne.
Vi har desuden skrevet en artikel om, hvorfor det var så vigtigt at få rettet den
oversættelsesfejl. Artiklen er sendt til forskellige relevante fagblade, og den har
været bragt i flere af dem. Artiklen ligger også på www.isaac.dk

Henvendelse til Undervisningsminister samt Uddannelses- og
Forskningsminister
Begge ministrene har fået en mail med uddybende information om mennesker
med behov for komplekse kommunikationsindsatser, og med beskrivelse af at vi i
Danmark har brug for øget opmærksomhed på Alternativ og Supplerende
Kommunikation. På undervisningsområdet har vi foreslået, at der påbegyndes et
arbejde med at formulere en Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i ASK,
og på uddannelsesområdet opfordrer vi til at skabe sikkerhed for, at der på
professionshøjskoler, universiteter og videreuddannelser formidles viden på
grundlæggende og videregående niveauer.
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Vi har endnu ikke fået respons fra ministrene, men det er planen at gentage
henvendelserne til nye ministre efter et folketingsvalg, ligesom de respektive
fagudvalg involveres.

Henvendelse til alle danske Handicapråd
I oktober valgte vi at sætte fokus på ASK - Alternativ og Supplerende
Kommunikation ved at sende mail til alle de 98 danske Handicapråd med
opfordring til at de sætter et særligt fokus på, at borgere med kommunikative
udfordringer får den fornødne adgang til alternative og supplerende
kommunikationsmuligheder. Til det brug gav vi dem spørgsmål til deres drøftelser
internt i det kommunale handicapråd. Desuden fik de link til den stadigt aktuelle
rapport "Mennesker med komplekse kommunikationsbehov - en analyse af tilbud
og barrierer for indsatsen på området" samt til FN's konvention om rettigheder
for personer med handicap.
ISAAC konferencen her i Vingstedcentret er en opgave, som særligt
konferencegruppen arbejder med gennem hele året. Denne gang med fornyelse
på nogle af pladserne, og vi har været rigtig glade for de 3 ISAAC medlemmer, der
for et år siden var friske på at supplere vores konferencegruppe.
Sidste år vovede vi at flytte konferencen her til den store konferencesal, og det
fungerede rigtig godt. Derfor var det også en selvfølge at fortsætte her i år.
Mht. deltagerantallet, så er vi endnu engang blevet positivt overraskede. 227 er vi
i år, når alle involverede tælles med - og det er endnu engang rekord!
ISAAC – international
I juli 2018 var der international konference i Gold Coast i Australien – under
temaet AACcess All Areas. En mangfoldighed af spændende faglige inputs på en
velorganiseret konference. Det er der skrevet mere om i ISAAC-nyt.
I forbindelse med konferencen mødtes ledere og repræsentanter fra ISAACs
medlemslande også til Council Meeting. Her fortæller de enkelte medlemslande
(15) om deres aktiviteter, og der drøftes og besluttes vedr. forskellige spørgsmål.
Denne gang fx ISAAC's Strategiplan for 2018-21, arbejdet i ISAACs forskellige
kommittéer, samarbejdet på tværs af medlemslande og øvrige medlemsgrupper,
og selvfølgelig regnskab og budget. Vi havde fra Danmark rejst spørgsmålet om
muligheden for et fælles symbol for kommunikativ tilgængelighed, men må
sande, at løbet er kørt. Flere lande har allerede lavet deres egne symboler - også i
samarbejde med mange andre brugerorganisationer i de pågældende lande, så
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det er ikke realistisk at kunne få fælles fodslag om ét bestemt symbol. Vi mener,
at vi i Danmark har andre påkrævede opgaver på kommunikationsområdet for at
få det nødvendige fokus i det hele taget, så vi vil ikke bruge kræfter på en indsats
omkring et dansk symbol.
ISAAC Danmark indstillede Frank Dalhoff til en af de internationale priser, der
uddeles på konferencen - Distinguished Service Award. Vi mener, at Frank med sin
mangeårige engagerede indsats på kommunikationsområdet på fornem vis
opfylder forudsætningerne til denne pris. Det blev dog en lokal australsk
organisation, der løb med prisen. Frank er æresmedlem af ISAAC Danmark.

Efterårssamling for ASK-Brugere
I 2018 var det overordnede tema Seksualitet, og der blev via oplæg og dialog på
weekenden givet mange væsentlige idéer med, som kvalificerede det indlæg,
ISAAC stod for vedr. ordforråd på temadagen om Seksualitet, som vi i fællesskab
med CP Danmark og LEV holdt i januar i Taastrup.
I forhold til financiering af Efterårssamlingen har vi gentagne gange fået god
støtte fra Jascha- og Vanførefonden.

Sociale netværks værktøjer
Sidste år sendte ISAAC i samarbejde med Michael Hjort-Pedersen,
Kommunikationscentret i Hillerød en henvendelse til Microsoft Danmark med en
anmodning om at Microsoft gør sociale netværksværktøjer som Skype mere
tilgængelige for brugere med betydelige funktionsnedsættelser. Microsofts
hovedafdeling i Seattle blev involveret, og i efteråret havde vi så et rigtig godt
Skypemøde, hvor problematikkerne blev drøftet grundigt og positivt. Aktuelt
afventer vi tilbagemelding på vores forespørgsel om, hvordan de lovede tiltag
skrider frem.
Også i regi af ISAAC international bliver sociale netværks værktøjer nu taget op i
en nystartet gruppe.
Arrangementer
Temadagen om Seksualitet i samarbejde med CP Danmark og LEV var egentlig
tænkt som et Awareness Month arrangement i oktober, der traditionelt i ISAAC
international regi bliver brugt til at gøre særligt opmærksom på kommunikation
og ASK. Vi vurderede dog, at emnet var bredere end "almindeligt" ISAAC stof, og
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det at udvide det så vi var 3 brugerorganisationer, der planlagde dagen sammen,
tog helt naturligt ekstra tid. Erfaringen med samarbejdet blev god, og næsten 100
deltagere må siges at være mere end godkendt. Kendte ISAAC folk deltog, men
også mange fra de øvrige 2 organisationers medlemsskarer, og der blev skabt ny
opmærksomhed på nødvendigheden af kommunikation og ASK.
Socialstyrelsen
 Deltagelse i dialogmøde om evaluering af den Nationale
Koordinationsstruktur.
 Deltagelse i dialogmøde vedr. høring om målgrupper og indsatser på det
mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Vi har
efterfølgende indsendt høringssvar med opfordring til at præcisere
målgrupperne mere. Fx så autismeområdet og borgere med behov for
komplekse kommunikationsindsatser adskilles. Vores svar gik også på, at
det ikke kun handler om at undgå afspecialisering på området, men at det
på kommunikations/ASK området også handler om, at indsatsen aldrig er
blevet tilstrækkelig og ensartet på landsplan. Endelig opfordrer vi også til at
bruge formuleringen mennesker med behov for komplekse
kommunikationsindsatser frem for ….. komplekse kommunikationsbehov.
Alle mennesker har dybest set de samme behov, men nogle har brug for
komplekse indsatser for at få sine behov opfyldt.
 Deltagelse i referencegruppe vedr. Forløbsbeskrivelse om Børn og unge
med komplekse følger af cerebral parese. Forløbsbeskrivelsen er nu lige på
trapperne.
Forskellige tiltag gennem året
 ISAAC-Nyt er udgivet 2 gange.
 Bidrag med nyheder fra Danmark til ISAAC internationals e-news, der kan
downloades fra https://www.isaac-online.org/english/news/isaac-e-news/
Her kan alle følge med i, hvad der rører sig internationalt indenfor ASK
området.
 Sendt idéer til temaer til Regeringens Sprogteknologiudvalg.
 Henvendelser fra inden- og udenlandske fagfolk. Fx formidling af kontakt til
deltagere i et amerikansk forkningsprojekt vedr. " Instructional decision
making for individuals with complex communication needs who use
augmentative and alternative communication (AAC). Forespørgsel vedr. tysk
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symbolbank og kommunikationsprogram samt forslag til oplæg for
tilsynskonsulenter.
Nyhedsmail sendes ud efter behov.
Facebook gruppen ISAAC Danmark fodres.
ISAAC Danmarks hjemmeside vedligeholdes løbende og forsynes med
nyheder.
Støtte til projekt med fokus på ASK - videreudvikling af materialer til Sølund
festival, hvor ISAAC har betalt materialeudgifter.
Dialog med fagperson om brugen af Faciliteret Kommunikation - FC. Med
henvisning til ISAAC internationals Position Statement fra 2014, hvor en
komité efter et systematisk review konkluderede, at FC hverken er en valid
form for AAC, heller ikke en valid måde at få tilgang til AAC eller en valid
måde at kommunikere vigtige livsbeslutninger. Der er ikke evidens for at
støtte FC, og det kan ikke anbefales at bruge det i klinisk praksis.
PR for vores danske konference i Vingstedcentret - programmer til div.
seminarer og netværk.
Bogføring, korrespondance med ISAAC international osv.
Dialog med medlemmer om praktiske spørgsmål vedr. medlemsskab,
arrangementer og kurser m.m.
Nordisk samarbejde.
Deltagelse i det svenske Kommunikationskarnevalen (2 personer) og den
engelske ISAAC konference/ Communication Matters (2 personer)
Endnu engang bidrager de udenlandske konferencer med gode idéer til vores
opgaver i Danmark. Referater fra begge konferencer er lagt i ISAAC-nyt,
vores trykte medlemsblad, der også kan downloades fra vores hjemmeside.

 Møder:
Bestyrelsen har holdt 4 dagsmøder og et weekendmøde i det år, der er gået
fra sidste generalforsamling.
Desuden har vi holdt et antal møder fysisk/via Skype i ad hoc grupperne, og
der er en livlig, løbende dialog gennem vores ISAAC bestyrelses-gruppemail.

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

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

Hanne Rohde er desuden med i PR gruppen, mens Elin Dögg Oskarsdottir, Lise
Illum Gadegaard og Pernille Missel er med i Konferencegruppen. Frank Dalhoff
skriver sine tankevækkende UPS’er i ISAAC-nyt, og Edda Medici er der bare, når
der er brug for det.
Ole Brunbjerg og Lars Søndergaard-Nielsen tager sig som revisorer af ISAAC
Danmarks regnskab.
Jeg vil sige TAK for rigtig godt og givende samarbejde til hele bestyrelsen og til jer
andre, der som nævnt også deltager i arbejdet.
På bestyrelsens vegne
Birgitte Brandt, formand
marts 2019

isaac Danmark
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