
 

 
Foreløbigt program for brugermøde i forbindelse med 

ISAAC konferencen 
16. marts 2020 

 på Vingsted, Vingsted Skovvej 2, Bredsten 
 

Brugermødet 2020 er igen integreret med selve ISAAC konferencen. Derfor er kun en del 
af dagen sat af til et fælles brugermøde-emne. Dette emne har vi valgt at kalde for 

”Kunst og poesi”. Hvis du har en lille poet eller forfatter i maven, hvis du udøver eller 
bare holder af kunst på en eller anden måde, så inviteres du til at dele din kunnen og 

dine oplevelser med os andre.  

Første punkt på programmet efter ankomst er velkomsttale og Jeppe Forchhammer, som 
holder dagens første hovedoplæg. Dette finder sted i den store sal. Derefter er der ASK-
brugermøde i den sædvanlige sal indtil frokost. Efter frokost vælger du dig ind på de 

forskellige valghold, ligesom alle andre deltagere (valghold er listet op neden for). 
 

PROGRAM FOR BRUGERMØDET 

9:00-9:30 Ankomst  

9:30-9:50 Velkomst og beretning via formand Birgitte Brandt 

9:50-10:35  ”Tankemylder om seksualitet”  

Jeppe Forchammer er medlem af ISAAC´s bestyrelse, ASK-bruger og livs-
kunstner. 
Hvad er sex for mennesker? Hvad er sex, hvis man skal have hjælp? 

Hvordan giver og modtager man hjælp på en god måde? Det og meget 
mere vil jeg komme ind på i mit oplæg. 

10:35-10:45 Vi skal skifte sal  

10:45-12:00 Kunst og poesi. 

 Daniel Bente vil fortælle om sit arbejde på GLAD-Design, hvor han bl.a. 

maler med en pande-pensel.  
Du opfordres også til at præsentere dine egne produkter eller fortælle om 

oplevelser inden for kunstens verden, gerne underbygget med fotos eller 
videoklip. Vi prøver desuden at invitere en kunstner til at fortælle om sin 
kunst.  

 
Som sidste punkt vil vi snakke om den næste efterårssamling 2020 
 

12:00-12.45 GENERALFORSAMLING – alle opfordres til at deltage 

12:45-14:00 Frokost 

14:00-15:00 Valgtemaer runde 1 (se beskrivelse af valgtemaer på 
næste side)  

15:00-15:15 Pause  
15:15-16:15 Valgtemaer runde 2  

 
SLUT og tak for i dag til de ASK-brugere, der tager hjem. ASK-brugere, der er tilmeldt 
hele konferencen, fortsætter med det store program. Hele ISAAC-programmet kan 

ses på www.isaac.dk.   

http://www.isaac.dk/


 
 

 
Her beskrives valgtemaerne, bemærk: De fleste valgtemaer bliver præsenteret 2 
gange (runde 1 og runde 2). MEN Romski/Sevcik og Ida Mundt udbyder forskellige 

valghold i de to runder. Disse står med blå skrift. 
 

1A/2A Simone van der Leeden og Vicki Thomsen, Skolen ved Skoven i Hillerød: 
"At skabe de rette betingelser for læseundervisning på en specialskole. 
Herunder også for udvalgte elever uden eller med meget lidt verbalt sprog". 

Lydbilledlæsning som anvendelig metode og afkodningens betydning for læseindlæring. 
Strukturelle forudsætninger i organisationen. Krydret med videoeksempler og en øvelse.  

 
1B (runde 1) Rose Ann Sevcik, MaryAnn Romski:  
“Parent Coached AAC Language Intervention for Toddlers and Preschoolers” 

This workshop will focus on coaching parents to use AAC language intervention 
strategies with their toddlers and preschoolers. We will describe the role of receptive and 

expressive language skills, the importance of speech generating devices (SGD), the 
parents’ role, and protocols for implementing parent-coached augmented language 
interventions.  

 
2B (runde 2) Rose Ann Sevcik, MaryAnn Romski:  

“Teaching Primary Caregivers in South Africa Beginning Communication 
Strategies: Developing and Assessing Mobile Health Technology”. 

This workshop will describe the development of a mobile health technology app to teach 
caregivers beginning communication strategies to use with their children. We will 
describe the prototype app, its content, the fidelity of its use by caregivers, and a pilot 

study to illustrate its usefulness to supplement early AAC intervention.  
  

1C/2C Voicebanking Pernille Missel, IKT-konsulent fra Kommunikationscentret 
Region Hovedstaden vil præsentere Voicebanking: 
Voicebanking er en proces, der tillader borgeren at optage sætninger med deres egen 

stemme. Optagelsen bliver derefter konverteret til ens egen personlige talesyntese. Efter 
at have deltaget i konferencen Communication Matters i Leeds er hun blevet 

præsenteret for Acapelas Voicebanking, hvor det nu er muligt med ikke så meget 
træning at få genereret sin egen stemme som talesyntese, hvorefter det vil være muligt 
at anvende den i app’ en Predictable.  

  
1D (runde 1) Ida Mundt, Lektor, Master i specialpædagogik:  

”Talking Mats virker – men hvorfor?” Mange er enige om, at Talking Mats et 
fortræffeligt værktøj til at sætte en ramme for, at mennesker med funktionsnedsæt-
telser, ASK brugere, udsatte borgere og andre får en stemme. Værktøjet er udviklet i 

praksis og vurderet som effektivt i flere projekter. Men vi kan først nu pege på hvorfor 
det virker.  

Med baggrund i et behov for at kunne anvende Talking Mats på diplomniveau, hvor 
vidensgrundlaget skal være åbenlyst i al praksisudvikling. Og fordi socialstyrelsen på 
deres hjemmeside angiver at dette værktøj ikke har et eksplicit teoretisk grundlag, tillod 

jeg mig at udvikle et teorigrundlag. Jeg analyserede de enkelte delelementer anvendt i 
Talking Mats samtaler, og sammenlignende med anerkendte teorier inden for samtale, 

kompensation for funktionsnedsættelser, anerkendelse teorier samt kommunikations- og 
sprogteorier.  
Resultatet blev en artikel på engelsk, der i samarbejde med Talking Mats Ltd. nu 

anvendes som teori-del til selve værktøjet.  
  



 
2D (runde 2) Ida Mundt, Lektor, Master i specialpædagogik:   

”Talking Mats og ASK strategier i myndighedssamtaler med børn og unge med 
funktionsnedsættelser” 
De lovbestemte børnesamtaler, der skal afholdes i et udredningsforløb hvor børn og 

unge er involveret, bliver ofte ramt af undtagelsesprincippet. Man spørger ikke barnet, 
hvis man ikke tror at de har noget at sige eller evner at udtrykke sig. Borger Center 

Handicap i Københavns kommune har taget initiativ til at ændre denne praksis, ved brug 
af Talking Mats og ASK strategier. Men der er benspænd. Der er omkring 15 paragraffer 
indenfor 34 lovgivninger der er i spil når en børnesag er i gang. I løbet af denne sag skal 

barnet eller den unge inddrages op til 5 gange. Men hvad er inddragelse og hvad nu hvis 
de ikke kognitivt eller sprogligt kan forstå hvad de bliver spurgt om, og hvad der 

foregår?  
Oplægget er delt i to – dels at få øje på de faglige, kulturelle og juridiske benspænd der 
er når myndighedsområdet skal få øje på et barn som et helt lille menneske uanset 

udfordringer og deres egen rolle i at etablere et rum hvor der kan samtales ud fra 
barnets præmisser - og dels udviklingsarbejdet; hvilke ord og begreber kan anvendes 

relevant i bekymringssamtaler, undersøgende samtaler og evaluerende samtaler.  
  
1E/2E Kristine Pedersen, konsulent, projektleder og risikomanager på ældre- 

og sundhedsområdet i Allerød Kommune:  
”Talking Mats som redskab i samtaler med mennesker med demens”. 

’Min hjerne sander til – og jeg går og venter på ham, der skal få alt sandet væk. Men 
han kommer aldrig.’ Sådan beskrev en mand med demens engang sin sygdom for mig. 

En sygdom som det anslås, at 89.000 mennesker lever med i Danmark. Sygdommen er 
alvorlig. Den er dødelig. For de fleste, som rammes af sygdommen, følger et langt 
forløb, hvor kommunikationsvanskelighederne gradvist tager til. Oplægget vil handle 

om, hvorfor det er vigtigt at anvende ASK inden for demensområdet og hvordan Talking 
Mats kan bruges som redskab til at nå en hjerne, som sander til, og herigennem støtte 

mennesket.  
  
1F/2F Gunilla Thunberg , fil. Dr. i sprogvidenskab og docent i logopedi, DART 

Göteborg, ”Hur får vi ASK att fungera i vardagen? ”: 
Kommunikation är viktigt och ett grundläggande beteende för oss människor. Att införa 

ASK i samspel är en utfodring då det innebär att förändra beteende. Gunilla har jobbat 
med ASK i 35 år. Hon delar med sig av sina erfarenheter men berättar också om vad vi 
vet utifrån forskning - både implementeringsforskning och AKKforskning. Ni som 

deltagare på valgtemat kommer också att bjudas in för att dela med er av era 
erfaringer.  

  
1G/2G Helle Sohn og Trine Berg Adelgaard, Center for kommunikation og 
velfærdsteknologi ”Børn med CVI og Kommunikation i praksis”.  

CVI (Cerebral Visual Impairment) er den hyppigst forekommende synsnedsættelse hos 
børn med multiple funktionsnedsættelser. Ofte har denne gruppe af børn normale 

øjenforhold, men de har et dårligt funktionelt syn. Det vil sige, at de kort sagt har 
udfordringer med at adskille, bearbejde og forstå, det de ser. I dette valgtema vil vi med 
udgangspunkt i dr. Christine Roman-Lantzys forståelse af børn med CVI og hendes 

materiale gennemgå, hvad der kendetegner børn med CVI, og hvordan man med afsæt i 
de 10 CVI-karakteristika kan arbejde systematisk med børnene, således at de udvikler 

deres funktionelle syn. Hvordan kan man opbygge et kommunikationssystem som tager 
hensyn til barnets CVI problematikker? 
 

 

 



 
 

 
Tilmelding til brugermødet skal ske inden d.01. marts 2019: 
 

Via www.isaac.dk/tilmelding. Der er en rubrik i højre side, der hedder ’tilmelding som 
ASK-bruger. Her er én af mulighederne ”Deltager kun i brugermøde mandag.” 

 
Hvis det falder dig svært at tilmelde dig online, kan du også gerne sende en mail til  
ulla.eichenauer@gmail.com . 

 
Hilsen og på gensyn fra brugersamlingsgruppen: 

Jeppe, Rikke, Stella og Ulla 

http://www.isaac.dk/tilmelding
mailto:ulla.eichenauer@gmail.com

