
  
 

Invitation til brugersamling i ISAAC 
 

2. - 4. oktober på Søsportscentret ved Egmonthøjskolen i Hou, 

Villavej 25, 8300 Odder 
 

 
ISAAC Danmark indkalder nu til den 2. brugersamling. Vi følger op på succesen fra sidste år og 

følger op på brugermødet på ISAAC konferencen i år. Vi håber at se gamle kendinge og nye 

deltagere.  

         
Målgruppe: Unge og voksne, som er brugere af alternativt kommunikationsudstyr - f.eks. 

talecomputer og/eller kommunikationstavle/bog 

 

Program for Brugersamling for ASK-brugere 

2. - 4. oktober 2015  på Søsportscentret ved Egmonthøjskolen i Hou, 

(ret til ændringer forbeholdes) 

 

Fredag d. 2. oktober:   

11.00 - 12.30 Ankomst og indkvartering  -  Nøglekort udleveres i Tehuset 

12.30 Frokost i Messen (sal ved siden af Spisesalen på Egmonthøjskolen) 

14.00 Samling i "Annekset": Præsentationsrunde   

 Bag om opsætningen - Gennemgang af udvalgte brugeropsætninger - 

brainstorm omkring ønsker og idéer - mulighed for sparring med fagfolk og 

forhandlere - herunder evt. gennemgang af andre opsætninger 

15.30 Pause 

 Fortsat gennemgang af brugeropsætninger 

 Hvor og hvordan får man hjælp til sit udstyr og sin opsætning - hvordan er 

det i dag? Og hvad kunne man ønske sig?  

 Oplæg v. Emmy Kjelmann + Leif Møller - herefter diskussion i grupper 

omkring ønsker til tekniske løsninger og support 

17.00 Pause 

18.00 Middag i Messen 

19.30 Opsamling fra eftermiddagens diskussioner 

 Oplæg fra brugere: Jeppe Forchammer + evt. andre 

 

21.00 Aftenkaffe  
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Lørdag d. 3. oktober: Temadag om EU 

07.30 - 09.00 Morgenmad i Egmonthøjskolens spisesal 

09.30 - 10.00 Indskrivning - registrering af deltagere til temadagen 

10.00 -  Velkomst + Nyt fra ISAAC.dk ved Dorte Aggerlin 

10.30 - 12.30 Oplæg ved Kaare Skov - kendt fra TV-avisen: 

 Hvad er EU og hvilken betydning har det for os? Hvilken indflydelse har vi på 

beslutningerne i EU?   

 Opfølgende oplæg til debat i grupper  

  Diskussion af egne vilkår som et menneske med handicap – sammenstillet med 

vilkår for mennesker i andre EU-lande - Hvordan kan brugerne få indflydelse på 

den demokratiske proces?   

 

12.30 - 14.00 Frokost i Messen 

14.00 - 15.30 Gruppe-diskussioner omkring EU  

16.00 - 16.30 Opsamling på EU-dagen - få sammenfattet nogle punkter der kan bringes 

tilbage til konference i Østrig 2016 og dermed komme med i den videre EU 

handicap politik 

16.30 - 17.00 Afrunding af den faglige del af brugersamling 

18.30 Festmiddag i Messen 

 

 

Søndag d. 4. oktober:  

08.00 - 11.00 Brunch i Spisesalen på Egmonthøjskolen 

10.00 - 12.00 Mulighed for at komme i Vandhalla (stor svømmehal med tilgængelig rutche-

bane) 

 

Herefter Afrejse. 

 

Nøglekort og armbånd til Vandhalla afleveres hos HHA på Egmonthøjskolen 

Pris:  1.500 kr. (Prisen dækker ophold, forplejning + kursus - incl. en hjælper)  

 

 

Tilmelding sker på www.isaac.dk eller ved skriftlig henvendelse til  

Emmy Kjelmann egk@rn.dk senest d. 21. august 2015 

 

 

 

Tilmelding til brugersamling i ISAAC 2.- 4 oktober 2015 på Søsportscentret v. 

Egmonthøjskolen 

Navn 

 

 

Adresse 

 

 

Tlf./mail 

 

 

Særlige behov vedr: kost 

 

 

Andet 

 

 

http://www.isaac.dk/
mailto:egk@rn.dk
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Information om Søsportscentret fra: www.hou-seasport.com  
 

  
 
Hou Søsportcenter råder over i alt 11 feriehuse, der hver har soveplads til otte personer. Hvert 

hus, der er på 100 kvadratmeter, har fuldt udstyret køkken i kombination med opholdsstue, 

entre med vaskemaskine og tørretumbler, to soveværelser med hvert sit badeværelse. 

 

Alle 11 feriehuse er udstyret med TV og WiFi samt brændeovn og en lille terasse. 

Husenes byggestil falder harmonisk ind i naturen på den bevoksede strandgrund, hvor en lang 

række af de gamle træer er bevaret. 

På området, der har asfalteret stisystem, findes tennisbane, beachvolley og naturlegeplads. 

Alle faciliteter er let tilgængelige uden hverken høje trin eller stejle skrænter. 

 

Hou Søsportcenter er især tilgængelig fordi: 

 

 Husene er rummelige med god plads til at komme rundt. 

 Yderdøre åbnes og lukkes med computerstyret automatik. 

 Køkkenbordet og overskabe kan hæves og sænkes, ligesom køkkenets skuffeskab er på 

hjul. 

 Badeværelset er rummeligt og udstyret med hjælpemidler. 

 Alle senge er hospitalssenge, der kan indstilles elektrisk. 

 

 

http://www.hou-seasport.com/

