Af Vibe Lund Jensen og Jane Runge

Årets hovedtema var OVERGANGE
På ”Den Västsvenska kommunikationskarnevalen1” satte svenskerne som altid fokus på et centralt tema.
Denne gang overgange – eller på svensk övergångar.
”Som en bro over mørke vande” (Like a bridge over troubled water) hed det musikalske indslag, der åbnede
Karnevalen. Det var et symbol på, hvor svære overgange ofte er for mennesker, som er afhængige af at
bruge ASK (alternativ og supplerende kommunikation) for at kunne kommunikere og deltage. Mange er
dybt afhængige af daglig støtte og viden fra deres nære omgivelser, for at deres ASK-muligheder kan være
tilgængelige. Men alt for mange oplever desværre, at megen viden og støtte går tabt både ved store
miljøskift som fx børnehave-skole, skole-dagbeskæftigelse, boligskift, og såmænd også i hverdagens mindre
overgange og skift. Til stor sorg og frustration.
Hvordan får et menneske den nødvendige viden med sig, som deres nære relationer og omgivelser bærer
på? Hvordan sikrer vi, at denne viden overleveres gennem livets og hverdagens større og mindre
overgange? Dét handlede konferencen om.
ISAAC Danmark sendte 2 repræsentanter afsted til Kommunikationskarnevalen d. 11.-12. maj 2016 i
Göteborg. Her er det udvalg af forelæsninger fra en meget spændende konference, som vi har valgt at
beskrive.
OBS: På dette link kan du læse mere om Kommunikationskarnevalen, samt hente slides bl.a. fra de omtalte
forelæsninger www.dart-gbg.org/karnevalstart/karneval16

Forelæsning ved Berth Danermark: Hur bibehålla samverkan vid övergång
från barn till vuxenlivet?
Bert Danermark, professor i sociologi på Institutet för handikappvetenskap,
Örebor universitet, har forsket i i flere år i overgange for børn med
funktionsnedsættelser.
Alt samarbejde omkring børn og unge med flere funktionsnedsættelser
kræver et stort engagement af flere forskellige professioner, forældre og
barnet. I overgangen fra barn til voksen stilles der særligt store krav. Men
udfordringerne er store. Den støtte, der gives til mennesker med
funktionsnedsættelser livet igennem, er præget af fragmentering. Det er
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almindeligt, at der trods tiltag og gode intentioner forbliver interaktionsproblemer, hvor indsatsen ofte er
præget af vilkårlighed og mangler og forældre typisk står med det tunge koordineringsansvar.
Bert Danermark ser på forklaringer i de dybereliggende strukturer og refererer til forskning. Forskellige
instanser og tilbud kan have meget forskellige grundsyn og fokusområder. Magtforhold, prestigehierakier,
omorganiseringer, stort personaleskift og de enkelte aktørers/organisationers egeninteresser kan spille ind.
Ideelt set burde samarbejdet omhandle personens bedste, konsensus, ligeværdighed, delt ansvar, tillid og
professionalisme, stabilitet og udvikling.
Hvordan kan udfordringerne så håndteres på en konstruktiv måde? Bert Danermark præsenterer nogle
fremmende faktorer for opretholdelsen af samarbejdet i overgangen fra barn til voksen: At der skabes
strukturelle betingelser for samarbejde, forståelse, respekt og at samarbejdsprocessen bliver fulgt op.
Han påpeger tre forhold med central betydning for processen. Forhold der skal være bevidsthed om:
Lovgivningen - de lovgivningsmæssige rammer, som styrer de involverede aktører.
Organisationen - hvordan arbejdet er organiseret hos de respektive aktører og aktørerne imellem.
Synsmåderne - hvilke synsmåder indenfor professionen/organisationen, der hersker ift.
interaktionsopgaven.
Bert Danermark påpeger behov for kæmpe indsats på ledelsesniveau. Det er en ledelsesopgave at opbygge
gode samspilskompetencer, identificere de mekanismer som hhv. understøtter eller vanskeliggør
samarbejde, handle herpå, samt følge udviklingen løbende. Det er et ledelsesansvar at sikre kundskab om
samarbejde internt og ledelserne imellem. Vise engagement og deltagelse. Involvere alle involverede og
kommende parter og skabe mødesteder. Udstikke klare retningslinjer fjerne forhindringer. Tilgodese at
ressourcer for samarbejde findes.
Fremmende faktorer for samarbejdet er bl.a. Tid til samarbejde. Kendskab til hinanden og det man
samarbejder om. Ledelsesopbakning. Respektfuld behandling. For at opretholde og udvikle et funktionelt
samarbejde ved overgange er det også vigtigt at inddrage yderligere interessenter i de tidlige stadier.
Dokumentere samarbejdsprocessen. Sætte fokus på områder, der ikke går godt og endelig støtte områder,
der udvikler sig positivt. Der skal være en konstant følgen op på ledelsesniveau.
Kommentar: Dette er en ordentlig mundfuld. Vi har tydeligvis et stort arbejde at gøre i Danmark, hvor
ledelserne først og fremmest skal have indsigt i vigtigheden af at sikre overgange, dernæst sikre dem
internt og fremme håndteringen af dem også imellem organisationer/sociale tilbud. Man kunne ønske sig
en overordnet instans, der havde en myndighed til at sætte minimumsrammer for samarbejde på tværs.
Noget der burde tages op på nationalt niveau og sikres både regionalt og lokalt.

Forelæsning ved Gudrun Lövendahl Björkman: Övergångar inom och
mellan skolor och skolformer
Gudrun Lövendahl Björkman er overordnet specialpædagog, forfatter og
forelæser.
Også Gudrun Lövendahl Björkman rettede fokus på bærende strukturer og
rutiner. En del børn bliver meget udsatte ved alle de ændringer og tab der
sker ved overgange, det kan påvirke dem negativt lang tid frem. Man kan
ikke erstatte en god personlig relation og kommunikation med barnet, men
man kan sikre at vigtig information, viden og opfattelse bliver delt, så elever
oplever kontinuitet i deres skolegang, uafhængig af skift og ændringer
undervejs.

Det er komplekst, når elever fra så mange forskellige skoler med meget forsk. vægtning og fokusområder
samles i et nyt skoletilbud. Så meget desto vigtigere er det at strukturere. - Det spiller ingen rolle, hvad der
har været gjort tidligere, hvis det ikke løftes til det næste sted. Enhver uafklarethed bliver en barriere, en
svaghed - sagde hun og fortsatte - det handler om rutiner og et skelet til overlevering og overgange. Det
farligste syn hos modtager er hvis de siger ”vi vil se på barnet som et ubeskrevet blad, vi vil danne vores
eget indtryk”.
Også Gudrun Lövendahl Björkman påpegede, hvor vigtigt det er at afklare
- hvad der bliver overleveret og hvad der bør overleveres
- Hvorfor? (afdække forskellige syn hos forskellige aktører, finde konsensus)
- hvem/hvad tror vi på?
- hvem har ansvaret for hvad?
- hvilken viden skal bringes fra hvem til hvem?
- Hvornår? (synkronisering)
- Hvordan? (organisering)
Gudrun Lövendahl Björkman præsentation indeholdt budskaber, der lagde sig helt i tråd med Bert
Danermark. Hun påpegede nødvendigheden af at skabe forudsætninger på ledelsesniveau. Og vigtigheden
af dokumentation gjorde hun særligt meget ud af og påpegede, at fokus skal være på hensigten - det
saglige og relevante. Fokus er ikke at starte med at beskrive alt dét, eleven har svært ved.
For at overgange kan lykkes vil der på mange steder være behov for en person der er
overleveringsansvarlig. Så kan man lokalt tage stilling til og definere, hvad der skal ligge i denne funktion.

Gudrun Lövendahl Björkman anbefalede flg. bog, hvor
mange af hendes pointer kan læses:
Övergångar inom och mellan skolor och skolformer.
Stödmaterial om hur övergångar kan främja en
kontinuitet i skolgången från förskolan till
gymnasieskolan.
(Gymnasieskolan kan sammenlignes med danske STUtilbud).
Her er en lang række ideer til at sikre kontinuitet
gennem skoleskift (i DK fx fra specialbørnehave/knast
til børnespecialskole/ eller fra børneskole til STU).
Bogen hjælper til at forstå de særligt udsatte børns
behov. Den præsenterer succesfaktorer i arbejdet med
overgange, og indeholder konkrete forslag til
retningslinjer, handlingsplaner og blanketter.
Bogen kan downloades gratis her:
http://specforummolndal.weebly.com/uploads/1/4/2/
7/14277083/vergngar_inom_och_mellan_skolor_och_s
kolformer.pdf

Kommentar: Efter forelæsningen sidder man igen med oplevelsen af, at det kun kan gå for langsomt med at
komme i gang i Danmark. Hvordan kan vi sammen gribe an at skabe opmærksomhed på behovet for bedre
praksis ved overgange?

Forelæsning ved Jenny Wilder: När barn med utvecklingsstörning som
börjar skolan – om övergångar och samverkan
Jenny Wilder, docent i specialpædagogik på Mälardalens högskola, har
forsket i kommunikation og deltagelse hos og med børn med
funktionsnedsættelser samt om samarbejde og samfundets støtte.
En overgang kan defineres som tiden hvor man er midt imellem ét
stadium og et andet. Overgange er altid individuelle, hvert barn er unikt.
Gode overgange mellem specialbørnehave og specialskole understøtter
barnets velbefindende, tryghed og ovenikøbet målopfyldelse i skolen.
Tidligere forskning har allerede peget på faktorer, der fremmer positive
overgange:
- Kontinuitet i relationer gennem miljøskift (venner, trygt personale følger med)
- Forberedende aktiviteter
- Kontinuitet i støtten
- Voksnes viden og kundskab om de miljøer barnet færdes i og skal videre til
- Godt samarbejde ml. hjem, førskole og skole med udveksling af viden om det enkelte barn.
Jenny Wilder har sammen med Anne Lillvist forsket videre i overgange. Hendes fremlæggelse tog
udgangspunkt i deres forskningsprojekt, hvor overgange er blevet studeret gennem enkeltstudier med 250
lærere i grundskolen, samt 8 feltstudier af overgange hvor forældre, lærere og rektorer er blevet
interviewet før, under og efter barnets overgang. De har undersøgt hvilken information om børn, der
behøves mellem miljøer, og hvordan den overføres.
Jenny Wilder introducerede begrebet overgangskompetencer (transition competence), som handler om
hele systemets kompetence til at virke for positive overgange, hvor der ses på både individ, miljø og
interaktionen imellem dem. Man kan se på
- graden af samarbejde
- aktiviteter i forbindelse med overgange
- attituder til overgangen
De to forskere har undersøgt hvad der pt. kendetegner overgange ud fra hhv. forældre-, lærer- og
rektorperspektiv, og hvad der kendetegner samarbejdsprocesserne mellem miljøerne, den pædagogiske
praksis omkring barnets læring og deltagelse i det enkelte miljø, samt børns forsk. læringsveje i
overgangen.
-

Det er vigtigt at det enkelte miljø har en handlingsplan for overgange
Det er også vigtigt at være bevidst om hvilken type af kundskab om barnet der overføres (barnets
læring/læringsveje, daglige rutiner, kommunikation, pædagogisk vurdering, helbred).
Samt være afklaret om, hvorvidt man får det vigtige med på alle områder.

Det er allerede praksis i Sverige i overgange ml. specialbørnehave/førskole og specialskole, at speciallærere
møder barn og forældre inden, lærere mødes for at tale om barnets læring og erfaringer fra tidligere,
speciallærere besøger barnet i det hidtidige miljø inden overgangen.
Men projektet fandt også frem til ting der var vigtige, som endnu ikke gøres. Foranstaltninger som kunne
skabe bedre konsensus:
- At specialbørnehave (förskola/förskoleklass) og specialskole holder fælles forældremøde
- At lærere/personale fra afgivende og modtagende miljø mødes om, hvad barnet skal lære i skolen

-

At nye lærere besøger barnet hjemme. Der kan være større eller mindre forskelle i forståelse og
forventninger hos forældre, lærere og rektor.

Jenny Wilder afslutter med følgende stof til eftertanke og handling:
- Som det er nu, er indholdet i overgange personbundet og ikke funktionsbundet. Det bør der laves om
på; bedre handlingsplaner og rammer omkring overgange kan skabe mere og bedre funktionsbunden/
systembåren overlevering
- Lærere vil barnets bedste, men har forskellig bevidsthed og forskellige synsmåder og retningslinjer for
deres arbejde
- Samarbejde skal organiseres, nøglepersoner skal respektere hinandens kundskab
- Samarbejde skal konkretisere, hvem der har ansvar på forskellige niveauer, hvilke aktiviteter der er
nødvendige hvornår og af hvem
Kommentar: Igen en forsker, der peger på at specialmiljøerne skal have nogle videnbaserede retningslinjer
og rammer på systemniveau for at skabe kvalificeret samarbejde omkring overgange. Det er ikke
tilstrækkeligt med den enkelte fagpersons personbundne viden.
I Danmark har vi ringe systemsikrede vilkår for at skabe overgange baseret på den viden, der findes. Der er
behov for at starte en diskussion i Danmark, som understøtter en udvikling på dette område.

Forelæsning ved Sally Millar: Personal Communication Passport.
Sally Millar er logopæd og en af grundlæggerne til Call Scotland, et center som giver støtte i undervisning af
børn med omfattende kommunikationsvanskeligheder. Hun er også grundlægger til metoden om
kommunikationspas.
Sally Millar er en utrolig levende og inspirerende oplægsholder. Hun fortæller om,
hvor vigtigt det er for personer, der har kommunikationsvanskeligheder at
omsorgspersonerne omkring dem, hjælper dem med at få en stemme udadtil. Hun
fortæller om, hvilke muligheder et Personal Communication Pasport – personligt
kommunikationspas - kan give. Hun gør meget ud af i sit oplæg, at tydeliggøre, at det
er vigtigt, at ”kompasset” ikke bliver for stort, det må ikke være en manual. Passet
skal give en hurtig og præcis beskrivelse af
nøglepunkterne omkring personens
kommunikationsstrategier, på en personlig
og positiv måde. Hun gør meget ud af at sige, at det er vigtigt, at
der ikke laves en skabelon, som bruges til alle. Et kompas skal
være individuelt og personligt. Det vigtigste er ikke hvordan et
kompas er udformet og hvilke måde det præsenterer sig på, det
vigtigste er, at der laves et kompas, som giver personen en
stemme som inviterer ind til kommunikation med andre. På en
naturlig og ligetil måde. Der er ingen, absolut ingen form, som er
bedre end en anden, pointerer hun. Det vigtigste er at der er et
kompas, som giver anledning til kommunikation. I sit oplæg
henviser hun til hjemmesiderne
www.communicationpassports.org.uk og www.callscotland.org.uk
som bestemt er et besøg vær, her finder man mange materialer,
spændende publikationer og videoer som kan give inspiration til
arbejdet med ACC løsninger. Hun anbefalede bogen ” Personal
Communication Passport” by Sally Millar with Stuart Aitken.
Bogen kan købes gennem ovenstående hjemmeside.

Eksempler på hvor forskellige kommunikationspas kan og skal være:

Forelæsning ved Sally Millar: Supporting Transitions for AAC Users
På hjemmesiden www.callscotland.org.uk/blog/author/ er Sally Millar præsenteret
som Complex communication support needs specialist. Og det må man sige hun er.
Hun holdt også en spændende forelæsning om, hvordan man støtter AAC-brugere
(ASK-brugere) gennem overgange.
Hun fik belyst, at der findes mange former for overgange:
- overgange indenfor barnets egen AAC/sprog/metoderIndenfor litteracy
- overgange indenfor undervisningsplaner (educational curriculum)
- overgange indenfor support/støtte
- overgange indenfor de tjenesteydelse barnet benytter, fx ift. uddannelse,
sundhedssektoren, social omsorg og boligforhold.

Sally Millar kom med en lang række konkrete forslag til indsatser ift. forskellige typer overgange.
Vi henviser til hendes forelæsningslides, som kan hentes her: http://www.dartgbg.org/public/anpassningar/Transitions_Karnevalen2016_Millar.pdf
Og til to meget spændende skotske hjemmesider: www.aacscotland.org.uk og www.callscotland.org.uk

Teater gruppen Östra
Teatern er en teater gruppe, der rejser rundt med stykker som viser problematikker, der kan opstå b.la. på
arbejdsmarkedet for mennesker som har Autisme spektrumforstyrrelse, ADHD mm. Gruppen viser på en
rigtig god og autentisk måde, hvordan små ændringer i en arbejdsdag kan forstyrre disse menneskers
struktur. Jeg ser, at pointen med deres små ”walk up call” stykker er at tydelige gøre over for resten af
samfundet, at der altså ikke kun er en måde at tænke på, og at man ude på arbejdsmarkedet må klædes på
til at kunne imødekomme denne gruppe menneskers behov for tydelig og struktureret jobbeskrivelse.
Gruppen gør det rigtig godt og deres budskab er yderst relevant at få spredt.

Forelæsning ved Sonia Tota og Ulrika Hansson-Andersson: Hållbar
kommunikation - Systematisk kartlægning av kommunikativa
förutsättningar och behov i pedagogisk miljö.
Sonia Tota og Ulrika Hansson-Andersson, begge er uddannet leg logoped og ansat ved Grundskolans
resursteam, Malmö Stad.
Deres oplæg var omkring, hvorledes man kan bruge kortlægningsværktøjet - Hållbar kommunikation et
pædagogisk redskab i form af spørgeskema, der systematisk kortlægger elevens kommunikative
forudsætninger og behov i det pædagogiske miljø. Baggrunden for at de har lavet sådanne spørgeguide
er,at der opleves på skolerne, at mange elever kommer med en bred vifte at kommunikationsstrategier,
men at der ikke rigtig var nogen som forstod at anvende elevens egne strategier konstruktivt.
Materialet tager udgangspunkt i den enkeltes egne resurser, hvordan barnet har tillært sig denne strategi
for kommunikation, hvordan barnet anvender strategien og hvordan denne form som barnet anvender, kan
bruges til at lære ny viden i andre sammenhænge. Ved at nedskrive disse strategier vil informationerne
bibeholdes, man kan følge med i forandringer, udviklingen af elevens kompetencer. Værktøjet kan bruges
igen og igen.
Pointen er, at det er vigtigt at ”Tavs viden” om barnets kommunikation kommer frem, dokumenteres
således at alle får adgang til, at kende til barnets kommunikationsformer.
Udgangspunktet med materialet er, at alle elever får ret til at kommunikere, individuelt og med en ASKløsning, der er tilpasset deres behov. Således at alle elever får lige vilkår i skolen. At eleven ikke skal starte
på at lære en ny kommunikationsform, men at miljøet omkring eleven må bruge dét eleven allerede kan, og
som har vist sig at være en værdifuld og brugbar form for eleven.
Materialet kommer rundt om alle barnets miljøer og der beskrives, hvordan barnet klarer at skifte mellem
de forskellige arenaer. (Børnehaven/skolen, skolen/hjemmet m.fl.)
Vi vil mene, at materialet minder om det danske Social Networks materiale i en ”kortere” form.

Forelæsning ved Ulrika Aspeflo: Små och stora övergångar i grundskolen
ur NPF perspektivet.
Ulrika Aspeflo har en lang erfaring med sit arbejde med voksne og børn inden for
Autisme/Neuropsykiatriska funktionsnedsätingar. Hun er uddannet logopæd, socialpædagog, forfatter og
forlæser, samt er konsulent for forældre, skolen som har børn/elever med funktionsnedsættelser inden for
Autisme/Neuropsykiatriska.
Hun har sin egen hjemmeside hvor der er masser af inspiration at hente www.aspeflo.se et besøg værd.
Forelæsningen omhandlede alle de forskellige store som små overgange et barn møder i sin dagligdag. Hun
pointerede, hvor vigtigt arbejdet med visualiserende struktur og forberedelse af disse overgange for eleven
er yderst vigtigt, for at eleven kan få en god og tryg dagligdag. Eleverne må støttes i alle overgange
individuelt, i grupper og gennem en visuel struktur.
Om teamarbejdet siger hun, at det er vigtigt, at man har fælles fodslav og sørger for, at der er en kendt og
forudsigelig rutine dagen igennem. At det er de voksne i barnets omgivelser ,som må tage ansvaret for,
hvorledes elevens strategier indlæres. Mange af disse børn kan ikke selv varetage at finde og lære gode og
hensigtsmæssige strategier for at klare en daglig opgave, de må guides og guidningen må være visuel og
tydeligt struktureret.
Hun fremhævede, hvor vigtigt det er, at omsorgspersonerne i personens miljøer havde forståelse for, at
alle overgange er svære, at relationsarbejdet og tydeliggørelse af aktiviteter er vigtige for denne gruppe
børn og voksne, som i deres dagligdag har en anden tilgang til opgaverne pga. deres Autisme/Neuropsykiatriske udfordringer.
Vi kan varmt anbefale en forelæsning af Ulrika Aspeflo. Hendes lange erfaring og arbejde med denne
gruppe mennesker gør, at hendes oplæg er levende pga. af alle de dagligdags beskrivelser hun kan
præsentere tilhørerne for. Man kan side og nikke genkendende til de fleste episoder, og hendes oplæg
giver et tydeligt billede af, hvilke udfordringer disse børn og voksne har.
Hun pointer i sit oplæg, hvor vigtigt der er at starte tidligt med at oplære barnet, som har brug for at
supplere sine kommunikationsstrategier med et ASK-tiltag. Dels for at barnets kommunikation bliver
tydeligere over for andre kommunikationspartnere, men også med henblik på at udvide barnets ordforråd
og omverdensforståelse. Hun pointerer ligeledes hvor vigtigt det er, at ASK-vejlederne hele tiden har et
realistisk mål med barnets ASK-løsninger. Med dette siger hun ligeledes, at når der skiftes mellem ASKtiltagene, må der være en tydelig genkendelighed for barnet. Det vigtigste i skift eller valg af ASK-tiltag er,
at brugeren er med til at vælge sin egen ASK-løsning, at ASK vejlederen lytter til brugerens ønsker og
forventninger til ASK-hjælpemidlet. Hvis målene og forventningerne ikke er afstemt med brugerne, vil det
ikke blive en lærerig og holdbar proces. At skulle skifte mellem ASK-løsninger er meget krævende for
brugeren.

Fra udstillingen
På udstillingen mødte vi flere spændende input, bl.a:
Abilia www.abilia.se
Abilia udvikler, producerer og sælger hjælpemidler til handicappede inden for områderne kommunikation ,
kognition og Miljø Kontrol & Alarm . Abilia er en fusion af de fire selskaber GEWA , Falck Igel , Handitek og
Toby Churchill . De er etableret i Sverige , Norge og England.
Eldorado www.goteborg.se/eldorado
Eldorado er et centrum for aktivitet, viden og kultur for mennesker med svære intellektuelle handicap og
deres familier og medarbejdere. Her kan man besøge vores erfarings værelser, socialisere i vores café og
deltage i kultur- og fritidsaktiviteter. En slægtning eller personale kan deltage i vores programmer, få
vejledning eller komme og besøge.

Mo Gård www.mogard.se
Mo Farm er en fondsejet non-profit virksomhed, der leverer tjenesteydelser til støtte og service,
behandling, uddannelse og viden support. Vores fokusområder er kommunikation og handicap.
Non-profit At vi er en non-profit virksomhed betyder, at vi er en non-profit organisation. Denne form for
virksomhed deler ikke deres potentielle overskud til ejere eller aktionærer, men disse anvendes i stedet for
at udvikle forretningen og få patienten til en del.
Individet er altid vigtigt Individuelle behov, omstændigheder og præferencer er altid udgangspunktet for
vores arbejde, vi ser på det hele menneske og livssituation for at skabe den rette støtte og intervention. Vi
mener, at kommunikation eller støtte for kommunikation er en vigtig del af at skabe de rette betingelser
for et godt liv
Vi mødte mange andre interessante udstillere
Sverige har mange spændende netværk og foreninger drevet af frivillige, pårørende og/eller fagpersoner.
Der komme mange og besøger den store udstilling, en stor del er ikke konferencedeltagere men komme
bare for at besøge udstillingen.
ISAAC Sverige www.isaac-sverige.se
ISAAC Sverige havde også en stand på udstillerområdet. Her mødte vi både de svenske og norske ISAACrepræsentanter.

Kommunikationskarnevalen er arrangeret af :



Dalheimers Hus, kundskabs- og aktivitetscenter for mennesker med funktionsnedsættelser af forskellig
art. www.goteborg.se/dalheimershus
www.facebook.com/dalheimershus
DART, kommunikations- og dataressursecenter for personer med funktionsnedsættelse. Arbetar med
alternativ och kompletterande kommunikation (AKK=ASK=AAC), kommunikativa rettigheter och
tillgänglighet för barn, ungdomar och vuxna. Bl.a. utredning, utbildning samt forskning kring
kommunikation, kommunikationsstöd och datorbaserade hjälpmedel.
www.dart-gbg.org www.facebook.com/dart.kommunikations.och.dataresurscenter





Eldorado, aktivitets-, kunskabs- og kulturcenter for mennesker med svær intellektuel
funktionsnedsættelse. www.goteborg.se/eldorado
www.facebook.com/Eldorado.aktivitet.kunskap.kultur
ISAAC Sverige, international brugerforening, udbreder viden om AKK og alles rettighed til
kommunikation. www.isaac-sverige.se
Specialpedagogiska skolmyndigheten. Arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga
ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. www.spsm.se www.facebook.co/SPSMsverige

