Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen tirsdag d.16.03.2021 kl.15.:
Punkt 2 på dagsordenen: Bestyrelsens beretning:
Selvom den seneste generalforsamling kun ligger få måneder tilbage (30. nov. 2020), har der været særdeles
stor aktivitet i perioden.
-

Status for år 2020:
2020 var mildt sagt et barsk år for ISAAC, fordi Covid 19-situationen medførte, at vi måtte aflyse hele
2 konferencer. Dette resulterede i et alvorligt underskud og bekymring for ISAACs økonomi og
overlevelse. Vi gik i gang med at søge hjælpepakke, så snart en hjælpepakke til vores type forening
blev udmeldt. Heldigvis fik vi – efter at have lagt et stort arbejde i en lang og grundig ansøgningsprocess - et bidrag fra Socialministeriet på 100.000. Vi er taknemmelige over både den økonomiske
hjælp fra Socialministeriet og den store forståelse fra jer, der var tilmeldt konferencen, og alle der i
det hele taget der støtter ISAAC Danmark med medlemskab og med deltagelse i dette års webinarer.

-

Høringsmøde i Den Nationale Koordination:
ISAAC deltog ultimo januar 2021 i det årlige høringsmøde i Den Nationale Koordination (under
Socialstyrelsen). Mødet omhandlede den skriftlige høring vedrørende målgrupper og indsatser på
det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. ISAAC valgte efterfølgende at skrive
et omfattende høringssvar, der omhandlede vores store bekymring over den afspecialisering, vi
erfarer, der sker på ASK-området.
Vi lagde særlig vægt på det problematiske i, at kommuner hjemtager kommunikationsrettede
indsatser, som hidtil har været varetaget af de regionalt dækkende kommunikationscentre. Høringssvaret tog udgangspunkt i et konkret eksempel; at en stor kommune Odense i skrivende stund
hjemtager næsten alle kommunikationsindsatser på ældre/voksen-området og formodentlig også
børneområdet. Den Nationale Koordination meddeler, at de tager ISAACs høringssvar alvorligt og vi
vil formentlig blive inviteret til et møde med dem.

-

Vidensportal:
I Socialstyrelsens Vidensportal blev vi i efteråret endnu en gang inviteret med til at kommentere
indholdet i artiklerne i Vidensportalens informationsbase vedr. ASK-brugere/mennesker med behov
for komplekse kommunikationsindsatser. En ad hoc arbejdsgruppe i ISAAC har af flere omgange
nærlæst og givet vores mening og rettelsesforslag til kende. Vi har lige nu mulighed for at komme
med kommentarer til beskrivelse af Talking Mats med i basen. Ida Mundt har fordybet sig i Talking
Mats og udarbejdet kvalificerede kommentarer, og måske når der at komme flere til fra andre i
bestyrelsen. Ida Mundt har desuden bidraget med en artikel til litteraturlisten om emnet på vidensbasen. Et videnstema om talemaskiner er under omskrivning og sendes senere til kommentering hos
ISAAC, samt forskerne Louise Bøttcher og Maja Pilesjô. Vi regner derudover med, at der senere på
året også kommer en artikel om PODD systemet og en artikel om overgange.

-

Mange nye bestyrelsesmedlemmer inkl. formand:
Ved forrige generalforsamling gik 3 bestyrelsesmedlemmer af: vores formand gennem 8 år Birgitte
Brandt, samt Stella Thomsen og Pernille Missel. De har alle ydet et fantastisk arbejde for foreningen
og der blev holdt velfortjente takketaler.
Nye medlemmer er kommet til: Ida Mundt, Helene Leismann og Anne-Lise Ettrup Wahlun Laursen.
De nye medlemmer knokler alle tre løs i bestyrelsesarbejdet med masser af kompetencer og ideer
og det føles allerede, som om de har været med længe. Helene arbejder i konferencegruppen, Anne-
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Lise i brugergruppen og PR-gruppen og Ida er redaktør af bladet, og styrer og oplærer os andre i brug
af webinarer. Vi er altså fortsat en bestyrelse fuld af energi og ideer. De nye medlemmer præsenterer
sig i det kommende Isaac Nyt, der udkommer et par uger efter denne generalforsamling.
-

Internationalt:
For få uger siden fik vi beskeden, vi havde regnet med: Den Internationale Konference, der skal finde
sted i Cancun/Mexico, bliver udskudt til sommeren 2022. På den ene side er vi kede af det, på den
anden lettede ift. usikkerheden om corona-situationen resten af 2021.
Det er dog vigtigt at nævne at der i 2021 i stedet bliver afholdt en digital international konference,
”ISAAC Connect”. Hold øje med denne konference, for den giver jo på den gode side mulighed for at
mange flere af os kan deltage på en international konference, fordi rejse og ophold tit er en for stor
udgift for arbejdssteder at støtte.

-

Ny redaktion og nyt layout til ISAAC Nyt:
Vores nye redaktør, Ida Mundt arbejder i disse uger intenst med at give vores blad ISAAC Nyt et nyt
tidssvarende look. Forsiden tilpasses en smule og kigger læseren ind i bladet, opdager hun/han en
markant fornyelse til et layout med kolonne-inddeling m.m. Vi har gode forbilleder og henter
inspiration fra ISAAC Norge og DART i Göteborg. Som frivillig arbejdskraft forsøger vi at leve op til en
del af den indsats vores skandinaviske naboer yder med lønnet hjælp. Vi overvejer som et nyt tiltag
at åbne for annoncer i ISAAC Nyt. Til gengæld vil vi holde fast i traditionen, at ASK-brugere er med til
at levere indhold i form af digte, billeder, prosa, artikler og hverdags-livshistorier.

-

Afsluttende skal en helt særlig aktivitet her i 2021 nævnes ”Fra konference til Webinarer”:
Som et alternativ til den aflyste ISAAC-konference, har vi arbejdet ihærdigt på at udbyde mange af
konferenceoplæggene i en webinar-række med månedlige oplæg hele 2021. Den er allerede blevet
skudt godt i gang. Webinarkalenderen findes på www.Isaac.dk.
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