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Oprindeligt skulle denne beretning være fremlagt ved ISAAC Danmarks konference og 

generalforsamling i Vingstedcentret d. 16.-17. marts 2020. 

Pga. Corona pandemien blev konferencen aflyst/flyttet til d. 19.-20. oktober 2020, 

hvor beretningen så skulle fremlægges formelt. 

Grundet de fortsat aktuelle Corona restriktioner i oktober blev konferencen endnu 

engang aflyst, og en alternativ generalforsamling planlagt til afholdelse virtuelt d. 30. 

november 2020.  

 

Bestyrelsens beretning 2019/2020 
I det forløbne år har vi i ISAAC Danmarks bestyrelse arbejdet med følgende temaer:  

Velkommen til de nye ministre: Social- og indenrigsministeren, Børne- og undervisnings-

ministeren, Uddannelses- og forskningsministeren samt Sundheds- og ældreministeren! 

Det er ved at være en tradition, at ISAAC byder nye ministre velkommen indenfor de relevante 

fagområder, hvor kommunikation/ASK naturligt hører hjemme. Således også efter det seneste 

folketingsvalg sidste sommer, og vores hilsen blev sendt afsted i august 2019. Med en 

præsentation af ISAAC og ASK området, og med opfordring til fra ministerielt niveau at være 

med til at øge fokus på området og deltage i en tværgående koordinering.  

Vi har efterfølgende fået meget positivt svar fra Social- og indenrigsministeren, der svarer på 

vegne af alle 4 ministre. Hun anerkender behovet for koordinering og beder sit ministerium tage 

vores efterspørgsel efter øget fokus på mennesker med behov for komplekse kommunikations-

indsatser i betragtning i de løbende overvejelser om udviklingen på handicapområdet. Samtidig 

ønsker hun selv at få et bedre kendskab til området og beder os foreslå et sted, hvor hun kan 

komme på besøg og se og opleve hverdagen for børn eller voksne uden talesprog. Det har vist 

sig, at ministerens kalender er meget travl, men vi har brainstormet på relevante inputs, og 

sammen med en af ISAACs medlemsinstitutioner er vi klar til at planlægge besøget, når vi får 

"go" fra Socialministeriet. Det ser vi selvfølgelig frem til. 

 

Henvendelse til Børne- og Undervisningsministeren samt Uddannelses- og 

Forskningsministeren 

I 2018 henvendte vi os til de daværende ministre med uddybende information om mennesker 

med behov for komplekse kommunikationsindsatser, og med beskrivelse af at vi i Danmark har 

brug for øget opmærksomhed på Alternativ og Supplerende Kommunikation. 

Vi fik ikke dengang svar, så nu hvor vi har fået nye ministre, har vi gentaget henvendelserne 

med lidt justeringer. 

 

På undervisningsområdet har vi foreslået, at der påbegyndes et arbejde med at formulere en 

Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i ASK, og på uddannelsesområdet opfordrer vi til 

at skabe sikkerhed for, at der på professionshøjskoler, universiteter og videreuddannelser 

formidles viden om kommunikation/ASK på grundlæggende og videregående niveauer. Udover 

de 2 ministre er de 29 medlemmer af de 2 tilhørende fagudvalg sat på mailen cc. 

Faktisk nåede vi også at sende mail til den tidligere Uddannelses- og Forskningsminister, da det 

blev offentliggjort, at en kommission skulle se på læreruddannelsen. Vi pegede på nødvendig-

heden af, at et kvalitetsløft af læreruddannelsen også må indeholde viden om Alternativ og 

Supplerende Kommunikation. Vores henvendelse er bekræftet fra kommissionens sekretariat, 

der fortæller, at "Det bliver en af Kommissionens opgaver at se på, hvordan læreruddannelsen 

kan klæde de studerende på til at lykkes med alle elever, herunder elever med forskellige 
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forudsætninger og elever med særlige behov. I den forbindelse har vi taget dit bidrag til 

eftertragtning." 

 

Oversættelsesfejlen af AAC 

 i den danske udgave af FN’s Handicapkonvention. 

Det var helt tilbage i november 2017, at den graverende oversættelsesfejl endelig blev rettet og 

offentliggjort i Lovtidende. Der har dog fortsat været brug for vores assistance til at gøre 

opmærksom på manglende rettelser på centrale, danske hjemmesider. 

Den artikel vi har skrevet om, hvorfor det var så vigtigt at få rettet oversættelsesfejlen har i det 

forløbne år været bragt i endnu et fagblad. Artiklen ligger også på www.isaac.dk  

 

Henvendelse til alle danske Handicapråd 

Tilbage i oktober 2018 kontaktede vi de 98 danske Handicapråd med opfordring til at sætte et 

særligt fokus på, at borgere med kommunikative udfordringer får den fornødne adgang til 

alternative og supplerende kommunikationsmuligheder. Vi er efterfølgende blevet kontaktet af 

2 Handicapråd, der har taget vores opfordring op. Det ene har i deres forvaltning kulegravet 

området og fået et overblik over ASK området på de forskellige områder i kommunen. Det er 

godt at opleve, at ISAACs henstillinger bliver taget alvorligt, og meget positivt at denne 

kommune nu har besluttet at lave en oversigt én gang om året. Udover en positiv kvittering så 

gav deres tilbagemelding os også anledning til, at vi opfordrede Handicaprådet til at spørge helt 

ud i praksisleddet, blandt brugere og dagligt personale, når man skulle have et reelt billede af, 

hvordan ASK området er dækket, og hvordan støtten opleves. 

I oktober 2019 gentog vi vores kontakt til de danske Handicapråd. Denne gang ved en fysisk 

udsendelse af Rettighedsplakaten med opfordring til at hænge den op et centralt sted, og vores 

tidligere henvendelse blev vedlagt. Plakaten var et hit, og vi fik efterfølgende en del forespørgsler 

efter flere plakater, ligesom vi oplyste, at det var muligt at printe ud fra www.isaac.dk  

På initiativ fra endnu et Handicapråd har vi i efteråret holdt oplæg hos dem om ISAAC og 

rettigheder til kommunikation. Det var godt at opleve stor interesse og forståelse for området.  

Det er svært at vide, hvor langt vores henvendelser er nået i de øvrige kommuners Handicapråd. 

Jeg har videresendt ISAACs henvendelse til lokale medlemmer i CP Danmark og LEV for at høre, 

om spørgsmålet er taget op i Odense. Det samme vil jeg opfordre jer til, der har lokale kontakter 

til Handicaprådene i jeres kommune. 

 

ISAAC konferencen 

ISAAC konferencen i Vingstedcentret er som altid en opgave, der prioriteres højt, og som kræver 

mange ressourcer, især fra konferencegruppen. Det er et stort puslespil der lægges, med brug 

for forskellige justeringer og ændringer, også tæt på selve dagen.  

Igen i år har ISAAC-konferencen haft meget stor søgning og har været tæt på tidligere års rekord 

tilmelding. Det er vi rigtigt glade for. 

Tilføjelse november 2020 

Helt tæt ind mod konferencens afholdelse gav risikoen for spredning af Corona virus 

dilemmaer og grundige overvejelser for bestyrelsen. Det endte med, at vi d. 11. marts tog 

beslutningen om at aflyse/udskyde konferencen. Da der ikke var forbud mod afholdelse af 

konferencer som ISAAC’s, var vi forpligtede overfor konferencestedet, der indvilligede i 

kun at opkræve halvdelen af konferenceudgiften, hvis vi til gengæld planlagde en ny, 

tilsvarende konference i efteråret 2020. 

http://www.isaac.dk/
http://www.isaac.dk/
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Vi fastlagde derfor efterfølgende et nyt tidspunkt for afholdelse af konferencen til d. 19.-

20. oktober 2020. 

En så sen aflysning/flytning af ISAAC konferencen har alvorlige økonomiske konsekvenser 

for en lille forening, baseret på frivillig arbejdskraft.  

Konferenceprogrammet blev genskabt til en ny konference i oktober, med justeringer og 

ændringer i forhold til deltagelsen af udenlandske oplægsholdere.  

I oktober 2020 gentog den usikre situation sig omkring afholdelse af af den flyttede 

konference: De nationale restriktioner omkring Covid-19 løb til d. 18. oktober - dagen før 

den planlagte konference, og vi vidste ikke, om det ville ende med aflysning pga. force 

majeure - hvis restriktionerne blev forlænget, eller om konferencen ville kunne afvikles 

med Corona hensyn - hvis restriktionerne blev lempet.  

En meget usikker og surrealistisk situation at befinde sig i som bestyrelse. På den ene side 

savnede vi at kunne gennemføre et godt konferenceprogram og mødes med alle de 

interesserede deltagere på ASK området. På den anden side virkede det efterhånden 

stadigt mere usandsynligt, at en konference med det kendte program og indhold ville 

kunne afvikles.  

Vores forpligtelser overfor konferencestedet gjorde dog, at vi var nødt til at afvente de 

ministerielle udmeldinger om restriktioner for afholdelse af konferencer. Hvis ISAAC 

Danmark selv havde aflyst oktober konferencen, var hele konferenceudgiften forfaldet til 

betaling, sådan som aftalen tilbage i marts gjorde gældende. Et beløb ISAAC Danmark ikke 

havde været i stand til at betale, og som ville have medført en konkurs. 

Det var derfor med stor lettelse, vi d. 7. oktober konstaterede, at de nationale Covid 19 

restriktioner blev forlænget til d. 31. oktober. 

Under de nuværende forhold, hvor en undgåelse af Corona smittespredning naturligt stod 

højest i prioriteringerne, var det den rigtige beslutning. ISAAC konferencen blev endnu 

engang aflyst - nu som force majeure fra konferencestedet. Det har været fantastisk at 

møde stor forståelse og positive tilkendegivelser fra ISAACs medlemmer overfor den 

situation, vi har stået i. Det er vi meget taknemlige for! Næsten alle tilmeldte til marts 

konferencen + lidt flere havde tilmeldt sig oktober konferencen! 

Det har virkeligt vidnet om, at det er i en situation som denne, ASK området i Danmark 

har brug for, at vi alle står sammen for at sikre, at ISAAC Danmark kan fortsætte den 

vigtige indsats omkring kommunikation og ASK til gavn for de borgere, der ikke har 

talesproget som primær kommunikationsform. 

Vi glæder os selvfølgelig, til vi igen har mulighed for at arrangere en konference, men indtil 

da vil vi gå i tænkeboks vedr. nye og alternative muligheder for at mødes til faglige 

arrangementer. 

 

ISAAC – international 

Her har vi igennem året bidraget til Communicator - det tidligere E-news, hvor der fortælles om 

aktiviteterne i de forskellige medlemslande og i ISAAC international. Der er også sendt 

information til ISAACs formand for Council, så de danske aktiviteter tages med i det samlede 

overblik. Vi har desuden deltaget i et webinar på tværs af medlemslandene for at drøfte de 

forskellige særlige fokusområder for ISAAC Internationals arbejde. 

Pga. Corona pandemien blev den internationale ISAAC konference i Mexico denne sommer aflyst, 

og et extraordinært Counsil møde blev afholdt online d. 31. juli 2020, bl.a. også med deltagelse 

fra Danmark. 
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Yderligere et virtuelt møde er afholdt d. 26. august, hvor det internationale arbejde i forskellige 

grupper blev drøftet, bl.a. indenfor rettigheder, kommunikativ tilgængelighed, sociale medier og 

arbejdet med en samtalebog med global betydning. 

 

Efterårssamling for ASK-Brugere 

Ud fra de idéer der kom frem på ASK-bruger dagen på konferencen i 2019, valgte vi at 

tilrettelægge en anderledes efterårssamling sidste år. Temaet var kommunikativ ligestilling, og 

Søs Egelind blev hyret til at instruere de små videofilm, som deltagerne producerede.  

Videofilmene skal med et glimt i øjet oplyse den danske befolkning om, at ASK-brugere ønsker 

sig bedre kommunikativ tilgængelighed, når de vil begå sig og komme til orde i offentligheden. 

Filmene skulle egentlig være præsenteret i forbindelse med ISAAC konferencen i marts, men de 

er nu i oktober sendt ud på vores Facebook side som del af en kampagne for kommunikativ 

tilgængelighed. 

Deltagertallet på efterårssamlingen 2019 var beskedent, men i lyset af årets tema gav det dog 

god mening, at der kunne gås mere i dybden med den anderledes rolle som skuespiller, når der 

var færre deltagere, men det vil forholde sig anderledes fremover med andre temaer. Her er vi 

gået i tænkeboks i forhold til, hvad ASK-brugere har behov og mulighed for at deltage i; og hvad 

ISAAC kan prioritere kræfterne på. Aktuelt har vi valgt at springe Efterårssamlingen i 2020 over, 

ligesom Corona situationen sætter begrænsninger for mulighederne for at kunne mødes fysisk. 

 

Sociale netværks værktøjer 

Vi har tidligere fortalt om den henvendelse til Microsoft, som ISAAC har sendt i samarbejde med 

Michael Hjort-Pedersen, Kommunikationscentret i Hillerød. Vi anmodede om, at Microsoft gør 

sociale netværksværktøjer som Skype mere tilgængelige for brugere med betydelige funktions-

nedsættelser. Sidste år fortalte vi om et meget positivt Skypemøde med forskellige medarbej-

dere fra Microsoft, og vores forventninger til positiv handling var store. Vi måtte senere sande, 

at ændringer af flere af medarbejdernes jobfunktioner havde betydet, at vi var endt i sylte-

krukken. Vores opfattelse af at have fælles forståelse for betydningen af at skabe øget tilgænge-

lighed til Skype viste sig desværre ikke at holde stik. Vi har foreslået et møde, hvor det face to 

face kan demonstreres, hvorfor det er så vigtigt, og hvad det er, der er brug for. Vi får desværre 

ikke svar fra Microsoft. Vores oversatte materiale om problematikken er nu videresendt til en 

medarbejder i Danske Handicaporganisationer, der vil tage det med i deres tilgængeligheds-

arbejde. Vores proces er desuden givet videre til ISAAC international, der også har focus på 

sociale netværksværktøjer, og som også har arbejdet på at få hul igennem til Microsoft. Det er 

måske ved at lykkes, og vi har også i det regi bidraget med vores oversigt over de aktuelle 

problematikker og behov. 

 

Arrangementer 

Vi skulle efter planen have holdt 30 års jubilæums seminar over 2 dage i oktober 2019. Desværre 

blev hovedoplægsholderen forhindret, så arrangementet måtte flyttes med kort varsel. Vi fik 

ikke tilstrækkeligt med tilmeldinger og måtte beslutte at aflyse dagene. Det var selvfølgelig rigtig 

ærgerligt og heldigvis ikke noget vi tidligere har været nødt til.  

 

Professionshøjskoler og PD moduler indenfor kommunikation/ASK 

I 2019 blev vi opmærksomme på, at flere professionshøjskoler i de seneste år havde udbudt et 

modul om komplekse kommunikationsindsatser, hvor et for lille antal tilmeldte studerende har 

betydet, at modulerne ikke blev oprettet. Vi har derfor henvendt os til alle Professionshøjskolerne 

og gjort opmærksom på problematikken i, at nødvendig videreuddannelse dermed ikke bliver 

mulig, og vi har opfordret til et indbyrdes samarbejde mellem skolerne, så det bliver muligt at 
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gennemføre modulerne fremadrettet. Vi har efterfølgende haft god dialog med 2 af skolerne og 

fremsendt yderligere materiale som indspark i den koordinering, der foregår på landsplan. 

Samarbejde med LEV og CP Danmark 

• Brugerundersøgelse 

ISAAC har henvendt sig til LEV og CP Danmark for at undersøge muligheden for en bruger-

undersøgelse bl.a. hos deres medlemmer. Det er blevet taget godt imod, og et samarbejde 

har været i gang med at udarbejde et spørgeskema, der henvender sig til ASK-brugere for 

at få viden om, hvordan de vurderer de tilbud, de og deres netværk har fået ift. at sikre 

muligheden for at kunne kommunikere og ytre sig, også gennem årene. Der bliver mulighed 

for at svare selvstændigt eller i samarbejde med en kommunikationspartner. 

Ved denne lille undersøgelse får vi belyst en lille del af et stort og komplekst område. Der 

vil på sigt være brug for en større undersøgelse med fokus på målgruppen og netværket.  

Undersøgelsen er blevet forsinket af Covid 19 pandemien og de extraordinere aktiviteter, 

det har nødvendiggjort for vores samarbejdspartnere. Når den er klar, vil den blive sendt til 

medlemmerne i LEV og CP Danmark, ligesom den vil kunne tilgås via ISAAC Danmarks 

Facebook side. 

• Info om ASK og ISAAC Danmark  

Vi har desuden tilbudt de 2 organisationer, at ISAAC kan være medvirkende i kurser/møder 

i disse 2 organisationers regi, så vi dér kort kan introducere familierne til ISAAC og kommu-

nikations-/ASK området. 

• Indlæg på CP Norden 

Der er i nordisk regi et samarbejde mellem de respektive CP organisationer. I 2019 var 

temaet for det årlige fælles møde Kommunikation, og jeg blev af CP Danmark inviteret med 

til at lave et oplæg ”Kommunikation – rettigheder, viden, praksis og udfordringer”, hvor jeg 

gav mit bud på, hvad der rører sig på området i Danmark. 

De 2 dage gav god inspiration med hjem til alle og gav et godt indblik i både forskelle og 

ligheder i forhold til de udfordringer de enkelte lande står med. Fra et ISAAC perspektiv er 

det godt at opleve, at andre organisationer også sætter fokus på kommunikationsområdet. 

• Efterfølgende er vi i ISAAC Danmark blevet bedt om at levere materiale til et ASK tema i 

CP Indblik - CP Danmarks medlemsblad. Mange spændende artikler blev udarbejdet og 

videreformidlet, og de indgik i det CP Indblik, der udkom i juni 2020. 

https://www.cpdanmark.dk/media/380629/cp-indblik-3-2020.pdf  

 

Samarbejde med Socialstyrelsen 

• Deltagelse i møde i Socialstyrelsen vedr. idéer til, hvordan viden formidles om den nye 

Forløbsbeskrivelse om Børn og unge med komplekse følger af cerebral parese.  

• Deltagelse i følgegruppe til revidering af forløbsbeskrivelse vedr. kompleks erhvervet 

hjerneskade. 

• Vi fik desuden svar fra Den nationale Koordination vedr. Høringen om målgrupper og 

indsatser på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Her havde vi 

bl.a. kritiseret, at man havde slået 2 grupper sammen til " børn og unge med autisme uden 

talesprog og/eller komplekse kommunikationsbehov". Samtidig havde vi argumenteret for 

at ændre betegnelsen mennesker med komplekse kommunikationsbehov til mennesker med 

behov for komplekse kommunikationsindsatser. 

Den nationale Koordination mener, at de allerede følger tilstrækkeligt med målgrupper, hvor 

ASK området er dækket ind, men de fortalte os også, at de internt vil arbejde videre med en 

uddybning af emnet, og se på "hvorvidt målgruppen er delt op og betegnes på en hensigts-

mæssig måde." På den baggrund blev vi inviteret til en uddybende dialog omkring problem-

stillingen. Mødet fandt sted i oktober 2019 og var som sådan meget positivt. Vi kan ikke ændre 

på det kommissorium, som Den nationale Koordination har, som indebærer, at det er de meget 

https://www.cpdanmark.dk/media/380629/cp-indblik-3-2020.pdf


  Beretning 2019 

   

Side 6  november 2020  

 

små og meget specialiserede målgrupper, de skal holde øje med. Ofte relateret til særlige 

diagnoser. For ASK området gælder det dog, at diagnoser som sådan ikke er væsentlige, det 

handler om de indsatser, der er brug for, hvis man skal have den nødvendige støtte til at kunne 

kommunikere, når talen ikke slår til. Disse indsatser er ofte specialiserede og bliver komplekse, 

fordi der for ofte ikke er de nødvendige kompetencer og den nødvendige koordinering rundt 

omkring i kommunerne. 

Det positive er den interesse, der er vist fra Socialstyrelsen overfor at dykke ned i, hvad 

komplekse kommunikationsindsatser dækker over. Her har vi efter mødet modtaget en række 

spørgsmål. Ikke lige lette at svare på, men vi har gjort et forsøg og sendte 10 sider afsted til 

Den nationale Koordination. Det affødte yderligere spørgsmål, hvor vi i maj 2020 uddybede vores 

synspunkter yderligere. 

• For 3 år siden var ISAAC med til at kvalificere Vidensportal-temaet om Mennesker med 

komplekse kommunikationsbehov. I foråret 2020 er vi inviteret med i en kvalificerings-

gruppe, der skal bidrage til at opdatere temaet. Der læses og kommenteres i flere omgange 

gamle og nye artikler til Vidensportal temaet - herunder også navnet på målgruppen. 

 

Institut for Menneskerettigheder 

På vores initiativ har vi haft dialog med Institut for Menneskerettigheder, der er den instans i 

Danmark, der er udpeget til at "fremme og overvåge gennemførslen af FN’s Handicapkonvention 

i Danmark". Vi ville gerne mødes med dem og drøfte kommunikations-/ASK området i forbindelse 

med, at Danmark snart skal til eksamination i FN's Handicapkomité. De har desværre ikke 

ressourcer til at mødes med civilsamfundet men vi er nu sat på en mailliste og bliver inviteret 

med til møde (oprindeligt planlagt til i sommer) sammen med andre organisationer forud for 

udarbejdelse af en skyggerapport, når regeringens rapport er sendt afsted. Desuden har 

instituttet på vores opfordring fået rettet deres hjemmeside, så den sidste gamle oversættelses-

fejl af AAC i den danske udgave af Handicapkonventionen nu er væk. 

Vi har også sendt den danske rapport fra PINE-D projektet samt den tilhørende petition til 

Instituttet til orientering, ligesom vi har argumenteret for, at kommunikationsområdet bliver en 

tydeligere del af tilgængelighedsbegrebet, når der tales om de centrale områder for opfyldelsen 

af FN's Handicapkonvention. 

 

Rapporten "Mennesker med komplekse kommunikations behov - En analyse af 

tilbud og barrierer for indsatsen på området" 

Selv om denne rapport er udarbejdet tilbage i 2013, så finder vi den stadig bekymrende aktuel. 

Der er stort set ikke fulgt op på de anbefalinger, der dengang blev givet fra den meget brede og 

tværfagligt sammensatte gruppe, der udarbejdede rapporten for Socialministeriet. Derfor 

nævner vi fortsat Rapporten ved relevante lejligheder. 

 

Forskellige tiltag gennem året 

• ISAAC-Nyt er udgivet 3 gange. Vores trykte medlemsblad kan også downloades fra vores 

hjemmeside. 

• Bidrag med nyheder fra Danmark til ISAAC internationals Communicator, tidligere e-news, 

der kan downloades fra https://www.isaac-online.org/english/news/isaac-e-news/   

• Henvendelser fra inden- og udenlandske fagfolk/studerende. Fx med spørgsmål om brug 

af Faciliteret Communication, test af øjenstyring til iPads, referencer til bachelor opgave 

m.m. 

• Henvendelse til Danske Handicaporganisationer vedr. kommunikativ tilgængelighed 

• Nyhedsmail sendes ud efter behov. 

• Særligt fokus på ASK relaterede emner til Facebook-siden i oktober - Awareness Month. 

https://www.isaac-online.org/english/news/isaac-e-news/
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• Facebook gruppen ISAAC Danmark.  

• Hente inspiration fra norsk Literacy projekt. 

• ISAAC Danmarks hjemmeside. 

• Støtte til ASK-projekt på Sjællandsfestivalen 2019, hvor ISAAC har betalt for trykning af 

særlige kommunikationsbøger målrettet brug på festivalen. Idéen opstod af tilsvarende 

bøger lavet til brug på Sølundfestivalen. 

• Deltagelse i Reimagine 2019 

• PR for vores danske konference i Vingstedcentret - programmer til div. seminarer og 

netværk. 

• Revision af tekst i ISAAC Danmarks info folder. 

• Planlægning af og PR for jubilæums seminar. 

• Bogføring samt korrespondance med ISAAC international. 

• Dialog med medlemmer og eksterne personer om praktiske spørgsmål vedr. medlemsskab, 

arrangementer og kurser m.m. 

• Gennemgang og forslag til ændringer af ISAAC Danmarks vedtægter. 

• Nordisk ISAAC samarbejde. Fx kontakt med islandsk kollega vedr. deres planer om at lave 

et islandsk chapter af ISAAC. 

• Deltagelse i det svenske Kommunikationskarnevalen (1 person), den norske ISAAC 

konference (2 personer) og den engelske ISAAC konference/ Communication Matters (3 

personer). Alt sammen i 2019. 

Referat fra konferencerne er lagt i ISAAC-nyt. 

• ASK materiale om Corona virus, udarbejdet af forskellige af ISAACs kontakter, er 

videreformidlet til forskellige instanser og kan hentes fra vores hjemmeside. 

 

Møder: 

Bestyrelsen har holdt 4 dagsmøder og et weekendmøde siden sidste generalforsamling. Efter 

aflysningen af marts konferencen i år er vi i bestyrelsen mødtes online 4 gange. 

Desuden har vi i perioden holdt et antal møder fysisk/via Skype/Teams i ad hoc grupperne, og 

vores ISAAC bestyrelses-gruppemail bliver flittigt brugt. 

 

Økonomi 

2019 har været et år, hvor vi har tæret på de økonomiske ressourcer. Mere end vi havde 

planlagt, men det har forskellige sammenfaldende omstændigheder været grund til. Vi valgte at 

gennemføre en Efterårssamling med et lille antal ASK-brugere, hvor vi havde købt professionel 

assistance til at stå for instruktion og performance af de små videofilm om kommunikativ 

tilgængelighed. For første gang fik vi kun økonomisk tilskud fra én af de fonde, vi sendte 

ansøgning til, og så måtte vi også lige betale en lektie for at bruge et foto på vores hjemmeside, 

som det viste sig, at et agentur havde ophavsret til. (Vær lige opmærksom på det, når I finder 

fotos på Internet! ☺) 

I bestyrelsen har vi diskuteret mulige baggrunde og konsekvenser af årets underskud, så der de 

næste år kan arbejdes henimod en større balance. I overvejelserne indgår også idéer til, hvordan 

der kan findes flere medlemmer til ISAAC. 

2020 har givet ISAAC Danmark hovedbrud af helt andre dimensioner. På grund af Covid-19 

pandemien er vi to gange endt i store dilemmaer i forhold til, om vi kunne/ville afholde vores 

konference under de aktuelle betingelser og under hensyntagen til risikoen for Corona 

smittespredning.  

Det har krævet mere end almindelige mængder is i maven, at en konkurs har været en reel 

trussel. Den aflyste marts-konference udløste betaling af et stort "afbestillingsgebyr", og 
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samtidig må vi undvære det overskud, konferencen normalt giver, og som er et afgørende tilskud 

til foreningens drift. 

Nu ser ISAAC Danmarks fremtid heldigvis igen ud til at være sikret. Vi har fået delvis 

kompensation fra Socialministeriets nødpuljer, og sammen med foreningens generelt sunde 

økonomi betyder det, at ISAAC Danmark kan fortsætte sit arbejde for mennesker med behov 

for komplekse kommunikationsindsatser.  

 

Afrunding 

Når jeg i beretningen skriver VI, så skal det ses i betydningen af opgaver, som bestyrelsens 

medlemmer har været involveret i – lige fra 1 til os alle 10 + ISAAC medlemmer ad hoc. 

Konferencegruppen, PR gruppen og ASK-bruger arrangementsgruppen har løbende store 

opgaver, som en større del af bestyrelsen er involveret i, mens andre opgaver løftes af få – efter 

tværgående dialog. 

 

I dette år har bestyrelsen bestået af: 

• Anna Voss 

• Margit Grønkjær 

• Stella Thomsen 

• Jeppe Forchhammer 

• Rikke Thomsen 

• Pernille Missel 

• Gert Krabsen 

• Vibe Lund Jensen 

• Ulla Eichenauer 

• Birgitte Brandt 

Derudover yder forskellige ISAAC medlemmer en meget kærkommen indsats ad hoc: 

• Hanne Rohde i PR gruppen 

• Elin Dögg Oskarsdottir og Lise Illum Gadegaard i Konferencegruppen 

• Frank Dalhoff skriver UPS’er i ISAAC-nyt - fremover med nyt fokus 

• Ole Brunbjerg og Lars Søndergaard-Nielsen er revisorer  

• Edda Medici til lidt af hvert 

Til jer alle skal lyde en stor TAK for indsats og samarbejde. 

 

På bestyrelsens vegne  

  

 

 

 

Birgitte Brandt, formand 

 

 


