
Invitation til efterårssamling i ISAAC 

30. nov. - 2. dec. på Søsportscentret ved 

Egmonthøjskolen i Hou, 

Villavej 25, 8300 Odd 
ISAAC Danmark inviterer igen til brugersamling, som fra nu af hedder 
efterårssamling. Vi følger op på succesen fra de forrige samlinger og tager 

bla. emner op, som blev vendt på brugermødet på ISAAC konferencen i år.  
Vi håber at se gamle kendinge, såvel som nye deltagere. 

Målgruppen er unge og voksne mennesker, som er brugere af alternativt 

kommunikationsudstyr - f.eks. talecomputer og/eller 
kommunikationstavle/bog. 

 

Foreløbigt program for efterårssamling i ISAAC 

30.11.-02.12.2018 på Søsportscentret ved 

Egmonthøjskolen i Hou, 

Villavej 25, 8300 Odder 

 
Fredag d.30. november: 
11.00 - 12.30 Ankomst og indkvartering* – vi tager imod i 

forhallen/foyeren ved Vandhalla  
 

12.30 Frokost i Messen på Egmonthøjskolen. 

Præsentationsrunde + siden sidst runde (kort)  
 

14.00 Stella, Ulla og Martin 
 Eftermiddagens emner:  

 Præsentation af jeres brugerprogrammer til 
inspiration for hinanden.  

 Udveksling af erfaringer og tanker vedr. sociale 
medier:  

Præsentation af muligheder for at bruge almindelig 
teknologi som ASK-bruger (som f.eks. mobiltelefon via 

sin talemaskine): Martin vil bla. dele ud af sine erfaringer 
med, hvordan der arbejdes med dette på Medie Råtstof. 

                                  
Gruppen aftaler selv kaffepause – og finder en kaffevogn 

  

17.00  Pause inden middagen 



 
18.00  Middag i Messen 

 
19.30 Oplæg fra deltagerne?  - send os en mail, hvis du ønsker 

at fortælle noget, f.eks om en rejse/oplevelse…. 
 

21.00  Aftenkaffe - i Messen 
 
*På dette tidspunkt har vi ikke nøgler til alle huse, men der vil være mulighed for 
opbevaring af udstyr + toiletbesøg inden indkvartering senere på eftermiddagen.  

 
 

Lørdag d. 01. december:  
07.30 - 09.00  Morgenmad i Spisesalen 

 
   

09.30 - 10.30 Foreløbigt program Samling i annekset 

Oplæg og workshop om emnet Seksualitet ved 
Janne Jaaks.  

Janne er som basis uddannet socialpædagog og er nu 
kognitiv terapeut og seksualvejleder. Hun benytter bla. 

visualisering og Mindfulnes. 
 Janne er desuden partner i Handisex og arbejder med 

mennesker med handicap og deres seksualitet.  
 Brugergruppen vil sammen med Janne strikke et program 

sammen, som vi håber, at deltagerne kan få udbytte af 
på hver deres måde. Vi kommer til at arbejde i plenum 

og i små grupper. 
 

10.30 – 11.00 Kaffepause 
 

11.00 – 12.30 Janne Jaaks  

 
12.30 - 14.00  Frokost i Spisesalen 

 
14.00 - 15.30 Janne Jaaks 

 
16.00 - 17.00  Afrunding af den faglige del af brugersamling. Tak til 

Janne. 
 

18.30  Festmiddag i Messen (de gamle tager hjem) 
 

 



 
 

Søndag d. 02.december:  
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 for deltagelse er igen i år 1500kr inkl. en hjælper.  

Skriv gerne til Stella, hvis du har spørgsmål: stella.thomsen@gmail.com. 
Seneste dag for tilmelding er fredag d.19.oktober. 
 

Tilmelding til Efterårssamling i ISAAC 30.11-2.12. 

2018 

på 

Søsportscentret v. Egmonthøjskolen 
 

 
Navn 

 

 

 

Adresse 
 

 

 

Telefonnummer og mailadresse 
 

 

 
Særlige behov vedr: kost  

 

 

Kommunikationssystem  
(Tobii, Rolltalk eller andet)  

 

 

 

Andet 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:stella.thomsen@gmail.com

