
Invitation til brugersamling  i ISAAC 
7. - 9. oktober på Søsportscentret ved Egmonthøjskolen i Hou, 

Villavej 25, 8300 Odder 
 
ISAAC Danmark indkalder nu til dem 3. brugersamling. Vi følger op på succesen fra de 2 
foregående 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 

 
 
Foreløbigt program for Brugersamling for ASK-brugere 
7. - 9. oktober 2016  på Søsportscentret ved Egmonthøjskolen i Hou, 
 

11.00 - 12.30 Ankomst og indkvartering*  
 
12.30  Frokost i Foyeren på Egmonthøjskolen 
 
14.00 Samling i "Lillesalen": Præsentationsrunde + siden sidst runde (kort) – 

herunder PINE-D afslutning i Graz – Østrig og ISAAC konferencen i 
Toronto - Canada 

   
15.00 Tema om NEM-id, netbank og adgang til digital betjening hos det 

offentlige    
Oplæg ved repræsentant for Nets (mere konkret senere) 
Herefter mulighed for diskussion 

 
17.00  Pause 
 
18.00  Middag i Pejsestuen 
 
19.30  Oplæg fra deltagere - i Pejsestuen 

At rejse er at leve – også når man er handicappet: Oplæg fra Pernille 
(Mexico), Hayla (Brasilien), Marcus (Spanien) 
 

21.00  Aftenkaffe - i Pejsestuen 
 
*For Tobii brugere vil der kl. 11 være mulighed for at mødes med Thomas Eriksen fra ASK-IKT – 
her vil man kunne høre om nye muligheder i Communicator 5 
 
 
 



Lørdag d. 8. oktober:  

07.30 - 09.00 Morgenmad i Egmonthøjskolens spisesal 
 

   
09.30 - 12.30 Nyheder indenfor kommunikations-systemer – opdelt i grupper: Tobii, 

Rolltalk, Ipad, andre systemer - lowtech 
 Tovholdere i grupperne:  
 Tobii: Stella Thomsen – ISAAC 
 Rolltalk: Dorte Aggerlin - Aabentoft 
 Ipad + Andre systemer – f.eks. Bliss, PODD og andre 

kommunikationstavler/bøger: Emmy Kjelmann 
 

I alle grupper vil der bl.a. være fokus på disse spørgsmål:  
”Hvordan kan man være på Sociale Medier – med øjnene – eller anden 
alternativ betjening?” 
”Hvordan kan man anvende spil og andre aktiviteter med sit udstyr?”
  
I grupperne vil der blive mulighed for at tage særlige problemstillinger 
op, ud fra deltagernes ønsker – dog vil det være vigtigt at kende 
spørgsmålene på forhånd  

 
12.30 - 14.00  Frokost i Pejsestuen 
 
14.00 - 15.30 Parallelle præsentationer/diskussionsoplæg:  

- Jeppe vil gerne snakke om non-verbal-kommunikation – uden 
hjælpemidler 
- Om at blive voksen og flytte hjemmefra – i små skridt – først 
Østerskoven – så Egmont – og derefter BPA (Alexander) 
- ”Mor er den bedste i verden” – især når hun giver mig plads 
Sami Hajslund 

 
16.00 - 17.00  Afrunding af den faglige del af brugersamling 
 
18.30  Festmiddag i Pejsestuen 
 
 

Søndag d. 9. oktober:  

08.00 - 11.00 Brunch i Spisesalen på Egmonthøjskolen 
10.00 - 12.00 Mulighed for at komme i Vandhalla (stor svømmehal med  
 tilgængelig rutchebane) + evt. andre aktiviteter 
 
Herefter Afrejse. 
Nøglekort og armbånd til Vandhalla afleveres hos HHA på Egmonthøjskolen 
 
 
 
Pris:  1.500,-   (Prisen dækker ophold, forplejning + kursus - incl. hjælper) 
 
Tilmelding sker på www.isaac.dk (efter 1. juli) eller ved skriftlig henvendelse til  
Emmy Kjelmann egk@rn.dk senest d. 25. august 2016 
 
 



 

Tilmelding til brugersamling i ISAAC 7.- 9 oktober 2016  
på Søsportscentret v. Egmonthøjskolen 

 
 

Navn  
 

Adresse  
 

Tlf./mail  
 

Særlige behov vedr: kost  
 

Kommunikationssystem 
(Tobii, Rolltalk eller andet) 

 
 

Andet  
 



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. 
 

 


