
 
 

 

 

Glæd dig til ISAAC konferencen 2020 som webinar 
 

Konferencen blev som bekendt aflyst pga. corona. Vi oplevede stor opbakning i tilmeldinger. Det tager vi 
som udtryk for, at mange fandt de oplæg, der blev udbudt, relevante og i denne webinarrække kommer 
de fleste af dem alligevel hjem til jer.  Vi fortsætter med nye oplæg hver måned. Se opslag i ISAAC.dk ka-

lender og på ISAAC Danmarks facebookside for mere information. 

 

Hvordan skaber man fokus på retten til kommunikation? 
Oplev oplægget afholdt af:  

Helene Leismann, Ergoterapeut og projektmedarbejder på Storebæltskolen 

26. august 14.00-15.00 

Hvad skal der til for, at man som institution får rykket fokus fra hverdagsopgaver og sansestimulering, til 
også at give eleverne de bedste forudsætninger for at kommunikere? Denne problemstilling har ergotera-

peut Helene Leismann fra Storebæltsskolen haft helt tæt på, i sit professionelle liv.  
 

Helene’s kompetenceudvikling var med til at sætte skub i både hendes egen opfattelse af kommunikation, 
men også et helt ASK teams opfattelse og forståelse. Hun fortæller om hvilke metoder hun og ledelsen har 

brugt til at øge opmærksomheden på, hvad ASK står for på Storebæltskolen.  
Er dette talepædagogens ansvar i form af deres faglige indsigt? Er det ledelsens ansvar, som skal definere 

rammer og visioner? Eller er kommunikation en så basal rettighed, at det er alle fagpersoners ansvar ?  
 

Kom og bliv inspireret til hvordan man kan implementere ASK! 

Oplægget koster 250kr. (ikke-medlem) 150 kr. (medlem) 

TILMELD DIG HER 

 

Læs mere i  
konferenceprogrammet 

her 
 
 
 

 

Følg Isaac Danmark på  
Facebook for  

løbende informationer  

 
 

Kaffestue 
 

Efter hvert webinar er det muligt at blive 
hængende i det virtuelle møderum og 

netværke med de andre deltagere. 
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Andre oplæg i løbet af 2021: 

 
 
 

ASK og identitet - Identitetsudvikling hos mennesker med multiple 
funktionsnedsættelser og manglende talesprog 

v. Anne-Lise Ettrup Wahlun Laursen 
14. september kl.14:00-15:00 

 
 

Talking Mats som redskab i samtaler med mennesker med demens  
v. Kristine Pedersen 

6. oktober kl.14:00-15:00 
 
 

Eyes on Communication 
v. Tom Griffiths 

9. November kl.14:00-15:00 
 
 

 

Vi kan desværre ikke give jer en konference, men vi kan give jer en del af det 
faglige indhold til en favorabel pris og uden rejse til Vingsted. 

 

Pris for enkelt webinar:  
250 kr. (ikke-medlem) 150 kr. (medlem) 

 

Vi er klar over, at en vigtig del af en konference er  
networking. Til gengæld sparer jeres arbejdspladser en del på, at I frit kan væl-
ge de mest relevante oplæg. Vi forsøger med breakout rooms (kaffestuer) at gi-

ve jer mulighed for at drøfte indholdet.  

 

På gensyn i den virtuelle verden.  


