
Invitation til brugersamling i ISAAC 
6-8. oktober på Søsportscentret ved Egmonthøjskolen i Hou, 

Villavej 25, 8300 Odder 
 

 

 
11.00 - 12.30 Ankomst og indkvartering 
 
12.30 Frokost på Egmonthøjskolen.  
 
14.00 Præsentationsrunde  
 
 
14.30 Nyheder indenfor kommunikations-systemer: Tobii:  

Thomas Eriksen – ASK-IKT   
 Rolltalk: Dorte Aggerlin – Aabentoft  
 
 Særlige emner, der ønskes drøftet, sendes til Emmy  – senest d. 15. 

september 
  
  Grupperne aftaler selv pause – og finder en kaffevogn 
  
17.00  Pause 
 
18.00  Middag  
 
19.30 Tema om at kommunikere Off-line – Jeppe starter med et oplæg – 

herefter diskussion.  
Herefter evt. oplæg fra deltagere 

 
21.00  Aftenkaffe  
 
 



Lørdag d. 7. oktober:  
07.30 - 09.00  Morgenmad i Spisesalen 
 

   
09.30 - 10.30 Samling i annekset 

Oplæg af Ole Lauth – om at få indflydelse på lokalpolitikken i sit eget 
område 

  
10.30 – 11.00 Kaffepause 
 
11.00 – 12.30 Drøftelse i grupper ud fra Oles oplæg 
 
12.30 - 14.00  Frokost i Spisesalen 
 
14.00 - 15.30  Fremtidige ISAAC-konferencer  
  Her er nogle spørgsmål som I kan tænke over: 

- Hvordan skal brugermødet indgå i konferencerne? 
- Hvilken dag skal brugermødet afholdes? 
- Kunne det være et fyraftensmøde efter konferencens afslutning om 

tirsdagen? 
- Kan brugermødet afholdes om søndagen så der er bedre mulighed for 

at være med til generalforsamlingen og konferencen? Og så de 
frivillige kan deltage på konferencen om mandagen og tirsdagen 

- Er det for dyrt at deltage? Kan det være derfor at nogle måske ikke 
deltager på brugermødet? 

- Og mange flere spørgsmål som I måske selv kommer på at snakke 
om. 

Nogle af de svar vi får tilbage fra jer brugere vil vi tage med ind i vores 
planlægning – vi kan ikke love at vi kan opfylde dem på én gang, og slet 
ikke første år, men det er meget rar og vigtig inspiration at høre jeres 
mening om brugermøderne. 
 

 
16.00 - 17.00  Afrunding af den faglige del af brugersamling 
  Ønsker til emner og indhold på kommende brugersamlinger 
 
18.30  Festmiddag  
 
 
Søndag d. 8. 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. 
 



Pris:   1.500,-   (Prisen dækker ophold, forplejning + kursus - incl. hjælper)  
  
Tilmelding sker på www.nettilmeldinger.dk/isaac (efter 15. juli) eller ved skriftlig 
henvendelse til Emmy Kjelmann egk@rn.dk senest d. 25. august 2017  
  
  

 Tilmelding til brugersamling i ISAAC 6. – 8.  oktober 2017  

på Søsportscentret v. Egmonthøjskolen  
  

  

Navn    

  

Adresse     

Tlf./mail    

  

Særlige behov vedr: kost     

Kommunikationssystem  

(Tobii, Rolltalk eller andet)  

  

  

Andet    

  

 
 


