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Redaktørens hjørne

v/ Susanne Limskov

Kære alle sammen.
Så er sommeren igen forestående, og inden solen helt slår sig løs, fik vi færdiggjort endnu et blad. En
del af jer drager til den internationale konference i Barcelona og kommer hjem med inspiration, gode
opleveler og spændende samtaler rigere – Communicating Worlds. Vi håber, at også I vil bidrage med
indput til næste blad.
Hold jer muntre med ønsket om en god sommer.

Sissel summer

v/ Sissel Madsen

Tak for valget, jeg er nu tiltrådt som formand, for denne interessante forening, hvor jeg har arbejdet
med i nogle år efterhånden.
Jeg er stadig ikke helt klar over, hvad mit nye hverv indeholder, men jeg arbejder på sagen. Det handler
jo om at få udført de arbejdesopgaver, som vi prioriterer. Dette forår har det været konferencen og
hjemmesiden, der havde højeste prioritet. Den nye gruppe om den kommende konference er allerede i
fuld gang med programmet og der er kommet en fuldt revideret udgave af hjemmesiden med Per
Anderssons hjælp.
I er altid velkomne til at henvende jer til mig med gode idéer, forslag, kritik og hvad I ellers kommer i
tanke om.
Rigtig god sommer til jer alle og god tur til Barcelona for de heldige deltagere.

UPS

v/ Frank Dalhoff
DU ER BESVÆRLIG AT TALE MED.
Det var sommer og vejret var vejret. En dag til løst sludder og filosofiske snakke, der som reglen ikke
fører til et facit, men er død spændende. Snakken gik pågældende dag på, hvordan man hurtigst og
lettest kunne opdele alfabetet, så det blev nemmere at komme frem til et ord. Men nok om det, for det er
ikke det jeg vil skrive om. Nej, for se, jeg fik en aha oplevelse. Pågældende, jeg sad og snakkede med
sagde: ”Frank du er bøvlet at snakke med, jeg trænger til en pause.” Fint nok. Det er gør jeg også. Der
fik jeg min aha oplevelse. Først undrede jeg mig - Nå er jeg det?… så gik det lidt efter lidt op for mig,
at jeg er svær at kommunikere med. Ikke, at jeg ikke har været bevidst om det hele tiden. Det bilder jeg
mig i al fald ind, at jeg har. Hvorfor så min pludselige opvågnen? Jeg tror en del af svaret skyldes, at der
kører en evig dialog i hovedet på mig, som måske nogle gange tager lidt over, så jeg ikke tænker helt
over, hvor irriterende det i virkeligheden kan være. Forstået på den måde, at tanken er tænkt til ende
langt før jeg og andre aac brugere er begyndt på at udtrykke os. Før jeg får min tanke ud til dem jeg
taler med, er jeg allerede videre i min tankegang. I nuet tænker jeg faktisk ikke over, at det er svært at
kommunikere med mig. Mens jeg skriver disse ord, er jeg tankemæssigt på side prut, medens jeg
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faktuelt er på første side. Det kan derfor betyde, at dem jeg taler med, har det som min computerskærm
- der står ikke så meget, guldkornene mangler endnu. Lidt på samme måde kan mine samtale partner
føle det: ”Kom nu for pokker til sagen! Det du er kommet med ved vi godt.” Ja, jeg ved, at guldkornene
kommer om to minutter. For at formindske tidsforbruget, kunne jeg så ikke bare stave en to, tre nøgle
ord? Og så kunne hjælperen gætte resten. Jo, det vil gå fint i det daglige. Kaffe, radio, tv osv. Men jeg
vil hævde to ting. For det første, virker det personligt forkert, navnlig når jeg sidder med min
bokstavstavle, som er en del af min måde at udtrykke mig på - bøvlet eller ej. Det er måske et luksus
problem og det er ikke for at nedgøre personen som af en eller anden grund kun benytter sig ord. Men
sådan har jeg det. For det andet, skal man nogle gange en omvej for at nå snapsene. Jo, man kan
efterfølgende skrive sine tanker og kommentarer ned, men hvor var lige den sjove filosofiske samtale så
henne?
Hvor blev muligheden for at ¨spejle¨ sine tanker og skøre ideer i en anden og få det ping pong spil med
andre? Ok, man kan da vise sine tanker på skrift og få kommentarer den vej, men er det det samme?
Slet ikke. Så må vi aac brugere være bøvlede at tale med, men have det sjovt? Eller skal vi bare
acceptere kun at måtte skrive vores tanker og meninger ned, for at vise dem? For at modtageren kan
sige: ”Nå, mener du det, jeg mente nu det og det - gå hen og skriv dine modargumenter ned. Vi skrives
ved!”

ISAAC Danmark generalforsamling
mandag, d. 22. marts 2010, kl. 15.15-16.30
på Vingstedcentret

Janne fremlægger hilsen fra Hanne
1: Valg af ordstyrer:
Gerda Nielsen vælges.
2: Godkendelse af dagsorden
Gerda konstaterer at generalforsamlingen er
rettidig indkaldt.
Dagsordenen godkendes.
3: Valg af referent
Trine Lauridsen vælges
4: Valg af stemmetællere
3 stemmetællere valgt.
5: Bestyrelsens beretning
Ole Wriedt fremlægger bestyrelsens beretning.
Kommentar fra salen:
Spørg gerne medlemmerne om hjælp, når
bestyrelsen mangler hjælp i arbejdsgrupperne,
f.eks. via en mailliste. Giv f.eks. en opfordring i
Nyhedsbrevet om, at bestyrelsen gerne modtager
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henvender fra folk, som er interesseret i at give
en hånd med.
Selvsupplering kan også overvejes.
Der spørges om der ikke burde være en reel
suppleant, som kan træde til ved frafald.
Der kunne også nedsættes et forretningsudvalg.
Bestyrelsen gives lov til at indhente ekstra
suppleanter til bestyrelsesarbejdet, såfremt
nuværende suppleanter træder ind som
bestyrelsesmedlemmer.
Beretningen godkendes med ovenstående
kommentar.
6: Godkendelse af regnskabet 2009/2010
Lars fremlagde regnskabet samt de medfølgende
noter.
Regnskabet godkendes.
7: Budget 2010/2011
Lars fremlagde budgettet og de tilhørende noter.
Forslag om kontingent stigning godkendes
enstemmigt.
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Bestyrelsen får carte blance til at arbejde videre
med de øvrige forslag til forbedring af
foreningens økonomi.
Budgettet vedtages.
8: Indkomne forslag
Forslag til vedtægtsændring stillet af bestyrelsen
2010
oprindelig:
§1 stk.2 ISAAC-Danmark er repræsenteret i
ISAAC’s Board og Directors med 2 medlemmer:
formanden samt den af bestyrelsen udpegede
kontaktperson, jf. §7, stk. 4.
ændres til:
§1 stk.2 ISAAC-Danmark er repræsenteret i
ISAAC’s Council med 2 medlemmer:
formanden samt den af bestyrelsen udpegede
kontaktperson, jf. §7, stk. 4.
Vedtægtsændringen i forhold til ISAAC
International godkendes.
9: Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Formand: Hanne Rohde
Sekretær: Ole Wriedt
Sissel Madsen
Vakant
Følgende stiller op og vælges:
Formand: Sissel Madsen
Sekretær: Ole Wriedt
Bestyrelsesmedlem: Bjarke Svensson

Bestyrelsesmedlem: Hanne Rohde
10: Valg af suppleanter
På valg:
Bjarke
Helle (ønsker ikke genvalg)
Følgende stiller op og vælges:
Vivi Løkkegård
Flemming Larsen
Anna Voss træder ind i konferenceudvalget.
11: Valg af revisorer
På valg er Ole Brunbjerg, som genvælges.
12: Eventuelt.
Der spørges til om bestyrelsen har taget stilling
til ASK kontra AAC betegnelserne. Bestyrelsen
har diskuteret det, og skrevet i ISAAC bladet, at
det er bestyrelsens holdning, at begge
betegnelser kan bruges. Bestyrelsen vil dog
bestræbe sig på at skrive begreberne ud, da
mange alligevel ikke ved hvad de står for. Når
bestyrelsen forkorter, vil vi bruge AAC, da vi er
en international forening.
Forslag om at lave en mere fælles nordisk
ISAAC profil, i forhold til hvad man tænker om
alternativ og supplerende kommunikation.
Måske et fælles møde i Barcelona, hvor man
drøfter holdninger.
Sissel takker Ole for hans arbejde i bestyrelsen.
Tak til Helle for hendes arbejde i ISAAC.

Bestyrelsens beretning 2009/2010
Foreningen
Formanden for foreningen deltager desværre ikke i årets konference, da hun er sygemeldt og har været
det de seneste 5 måneder, så det bliver mig, som foreningens sekretær, der fremlægger bestyrelsens
beretning i år.
Foreningen ISAAC-Danmark er nu 21 år gammel og har 132 betalende medlemskaber fordelt med 43
enkeltmedlemskaber, 70 dobbeltmedlemsskaber, 12 tripplemedlemsskaber, 4 pensionister eller
studerende og 3 brugere og 3 æresmedlemmer - - med lidt hovedregning alt i alt 229 personer – det er
da meget godt!
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Denne sommer afholdes den 14. internationale konference i Barcelona, Spanien, d. 24.-31. juli, 2010,
og det er stadig muligt at tilmelde sig frem til starten af juni. Det var meningen at vi denne gang ville
være bedre organiserede som dansk forening omkring den internationale konference, så vi kunne tilbyde
danske medlemmer at være nogenlunde samlede, men af grunde jeg vil komme ind på lidt senere, så var
det ikke en opgave vi fik identificeret, prioriteret og taget hul på tidsnok.
Arrangementer og aktiviteter
Der har i ISAAC-regi været afholdt en 1 dags PODD-introkursus i Vejle og en 2 dags PODD-workshop
i foråret i Odense som eksternat og i efteråret i Fredericia som internat. En introdag i februar er blevet
udskudt og forsøges afviklet d. 19. maj. Det er Emmy Kjellman og Edda Medici, som har undervist på
kurserne. Tak til Edda og Emmy for nogle gode og spændende dage og for alt det arbejde I har lagt i at
få gennemført dagene. Tak til Hanne og Janne for koordineringen af dem.
Vi vil som altid fortsat gerne have ideer og konkrete forslag til kursusdage. Forslag og ideer kan gives
til kursusudvalget eller bestyrelsen her eller via mail.
Vi har afholdt den nationale konference 2009 sidste marts og der var fyldt op, som der har været de
sidste par år. Der er de senere år gået rigtig meget tid med at koordinere og tilrette deltagerantallet og
skaffe plads til så mange som muligt på Fuglsangcentret, ja, så resulterede det i at vi i år sidder på
Vingstedcenteret, som langt bedre kan rumme os alle sammen pladsmæssigt og overnatningsmæssigt, så
koordineringen er mere overskuelig. Vi vil selvfølgelig evaluere grundigt efter dette skifte og se, om det
skal vare ved, så derfor er vi meget interesserede i at høre jeres mening, så kom gerne til os med stort
eller småt og brug meget gerne evalueringsskemaet, som ligger i konferencemapperne – så kan vi også
tage hensyn til det fremadrettet.
Tak til konferencegruppe, Trine og Sissel og også mange tak til Anna Voss, vores tidligere aktive
bestyrelsesmedlem for at give en hånd med. Efter en grundig snak i den samlede bestyrelse har I stået
for planlægning og koordinering af de mange opgaver, der er i forbindelse med gennemførsel af en
konference med så mange deltagere og har løbende holdt bestyrelsen orienteret.
Vi havde en rigtig god stand ved HITmessen 2009 og Hanne, Sissel, Susanne og andre hilste på mange
medlemmer og mange ikke-medlemmer og fik udleveret rigtig meget materiale om foreningen og om
alternativ og supplerende kommunikation. Af økonomiske og bemandingsmæssige årsager må vi
fravælge en stand på HITmessen til september.
Bestyrelsen
Møder
Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder inkl. en bestyrelsesweekend og derudover 4 Skypebestyrelsesmøder, og så har arbejdsgrupperne holdt diverse møder. Det er forholdsvist få
bestyrelsesmøder, men det er bl.a. afstedkommet af den noget tunge økonomi der er i forbindelse med
møderne – bestyrelsesmedlemmerne kommer fra store dele af landet, så der er en del transport
involveret og det kan ikke undgå at tynge i regnskabet selvom vi forsøger at køre sammen og afvikle
møderne geografisk fornuftigt.
Ansvars- og opgave fordeling
Vi har igen i år arbejdet videre i mindre grupper, da det kan være svært at skulle tage stilling til al ting
på de forholdsvis få møder.
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Bestyrelsen har bemandingsmæssigt været ramt i år på flere fronter. Først blev Janne ramt af sygdom i
sommeren 2009 og har ikke deltaget i bestyrelsesmøderne siden, men har alligevel forsøgt at holde ved
planlægningen og koordineringen af de kurser foreningen står med, og det har hun lagt en masse energi
i – tusind tak til Janne for det.
Derudover er foreningens formand blevet langtidssygemeldt fra november 2009 og har heller ikke
deltaget i møderne efter sygemeldingen.
Endelig blev Kasper Lysholt valgt ind i bestyrelse sidste år, men han meldte desværre fra overfor
bestyrelsesarbejdet efter et halvt års tid, så vi så ham desværre ikke før han stoppede igen.
Det har selvfølgelig lagt et lidt større pres på resten af bestyrelsen, og jeg vil gerne her takker jer rigtig
mange gange for den måde I har taget det på – I er gået til opgaverne med krum hals og er ikke slået op
i banen. Selvfølgelig har vi måttet prioritere opgaverne og også måttet væk-prioritere opgaver, men
sådan er det. Jeg vil takke den samlede bestyrelse for deres arbejdsindsats.
Vi har overvejet bestyrelsens størrelse og sammensætning. Som det er nu er der valgt 2 suppleanter som
deltager i bestyrelsesarbejdet præcist som egentlige bestyrelsesmedlemmer, både mht. deltagelse i
bestyrelsesmøderne og i forbindelse med arbejdet i bestyrelsen og i bemanding af de forskellige
arbejdsopgaver og poster. Dvs. der er ikke i forbindelse med at nogen træder ud af bestyrelsen eller hvis
nogen må nedprioritere arbejdet grundet sygdom eller andet mulighed for at trække ekstra
bestyrelseskræfter ind – alle ER i gang.
Vi har vendt dette er par gange, men er ikke nået frem til en egentlig løsning eller anbefaling. Der er
forskellige muligheder:
1)fx kunne generalforsamlingen give bestyrelsen mandat til at supplere sig selv med
bestyrelsessuppleanter i det omfang det er nødvendigt ud fra den aktuelle situation op til det nuværende
antal i bestyrelsen – selvfølgelig suppleanter som på efterfølgende generalforsamling kan opstille til
bestyrelsen eller overlade pladsen til det valgte bestyrelsesmedlem, når de er klar til arbejdet igen.
2)eller vi fortsætter som nu – bestyrelsen består af de medlemmer, der er valgt ind på
generalforsamlingen og så forsøger vi ellers i det nødvendige omfang at engagere gode folk udenfor
bestyrelsen til specifikke opgaver.
Det ville være rart at høre generalforsamlingens mening.
Økonomi
Der henvises til det reviderede regnskab, som fremlægges lidt senere.
Tak til kassereren og forretningsføreren for deres arbejde i forbindelse med fakturering, regnskab og
pasning af foreningens finanser.
PR
ISAAC folderen og kursus-folderen ligger i PDF-format og på anden vis også på hjemmesiden.
Vi har brugt nyhedsmailen nogle gange, men der er stadig muligheder for at benytte den oftere, er vi
sikre på.
Tak til Sissel for redigering og trykning af al printet materiale vi har i foreningen.
Hjemmesiden
Vi har forsøgt at tage fat i arbejdet med hjemmesiden, men det er svært, når der er langt mellem
møderne, og når det der er brug for er en vedvarende indsats for på den ene side at skabe noget nyt og
på den anden side at få tilpasset og opdateret hele indholdet på den nuværende side. Der ER lagt en
masse energi i det og tak til Bjarke, Sissel, Sissels mand Palle og Janne for deres indsats med siden – vi
fortsætter arbejdet – opprioriterer det og håber på snart at kunne byde velkommen til en ny og forbedret
hjemmeside.
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Nyhedsbrevet
Der er kommet de 3 nyhedsbreve, som bestyrelsen har sat som mål. Der har været nogle artikler fra de
nordiske lande og vi har nu formelt aftale med ISAAC Norge om udveksling af Nyhedsbreve.
Redaktøren Susanne Limskov er fortsat meget interesseret i at få artikler og indlæg.
Foreningskontoret
Kontoret har ligget hos formanden, Hanne – og efter hendes sygemelding er henvendelser sendt videre
til andre bestyrelsesmedlemmer, og det har mest været tale om mails og ting fra den internationale
forening.
Nordisk samarbejde
ISAAC-Danmark har deltaget i ISAAC konferencen i Norge i 2009 og Kommunikationskarnevallen i
Gøteborg og på sidstnævnte regner vi med at være repræsenterede igen til juni.
Vi har også besøg på vores konference af ISAAC-Norge, af formanden Torunn Borgersen – vi har 4
deltagere fra Færøerne og så har vi i år rigtig mange nordiske oplægsholdere – og det er vi rigtig godt
tilfredse med.
Ole Wriedt
2010

Sekretær, ISAAC-Danmark

Vingstedcentret d. 22. marts

Velkommen i bestyrelsen
Jeg hedder Flemming Larsen.
Jeg er uddannet elektriker og har siden 1987 drevet firmaet, der i dag hedder FLT
Alarmer ApS.
Firmaet arbejder med tryghedsalarmer, kaldeanlæg, alarmer og blandt meget andet
også omgivelseskontrol.
Nogle af de anlæg bliver installeret hos mennesker med kommunikative
vanskeligheder. Derigennem har jeg fået interesse for ISAAC ogi bestyrelsen, og
selv blive klogere på alternativ kommunikation.
Jeg er gift, bor i Nyborg på Fyn og har tre sønner.
Jeg hedder Vivi Løkkegaard, jeg er kommunikations-, tale-, høre- og
læselærer på Rolighedsskolens Østermølleafdeling i Thisted.
Østermølleafdelingen rummer omkring 50 elever med generelle
indlæringsvanskeligheder. Der er elever med Downs syndrom,
autismespektrumforstyrrelser, cerebral parese, hjerneskader osv.
Fælles for langt de fleste elever i børnegruppen er, at de har brug for
Alternativ Supplerende Kommunikation i et eller andet omfang. Vi
arbejder med Tegn Til Tale, billedkommunikation, PECS, PODD-bøger mm.
Jeg er uddannet som lærer fra Skive Seminarium i 1983 og har derefter efteruddannet mig til at kunne
varetage det arbejde jeg har i dag.
Jeg er bosiddende på Mors med mand og tre voksne børn. Jeg vil nu gerne give et nap med i foreningen.
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Løst og fast fra seneste bestyrelsesmøder

v/ Ole Wriedt

En næsten fuldtallig bestyrelse satte hinanden stævne en weekend i april i det nordvestlige hjørne af
Sjælland med en godt pakket dagsorden.
Følgende er et forsøg på at give et lille indblik nogle af de emner, snakke og diskussioner, der fyldte en
del søndag og mandag.
Allerførst præsenterede bestyrelsen sig for de nye medlemmer af bestyrelsen og vise versa.
Overblik over selve sammensætningen af bestyrelsen 2010/2011 fås måske lettest via foreningens
hjemmeside, www.isaac.dk
ISAACs konference marts 2011.
Et af de primære temaer var at få lavet en god opstart på den kommende danske konference, marts 2011
– forskellige temaer blev vendt og mange ideer og mulige oplægsholdere blev fundet frem og skrevet
ned, og det arbejder konference-gruppen så ben-hårdt videre med i den kommende tid, således at vi kan
have et så fuldstændigt program klar til HITmessen midt i september.
Ud fra ideer og den lange liste er der ingen tvivl om, at det igen vil lykkes at få en super-konference
stablet på benene.
Konferencegruppen har hentet yderligere inspiration på ”Kommunikationskarnevallen” i Göteborg og
fra den kommende internationale ISAAC-konference i Barcelona i juli, så se frem til et spændende
program!
ISAAC konferencen i Barcelona
Det viste sig at bestyrelsen havde meget vanskeligt ved at udpege en person fra bestyrelsens midte til at
repræsentere ISAAC-DK ved møderne forud og undervejs i den internationale konference, men det
lykkedes med lidt snilde og diverse aftaler at overtale den netop indtrådte suppleant Anna Voss til at
varetage foreningens interesser der.
Bestyrelsen bevilligede støtte til en oplægsholders deltagelse i konferencen i Barcelona. Vi glæder os til
at høre hvordan det gik og får det måske krydret med billeder fra Spanien til fælles glæde i et
kommende nummer af Nyhedsbrevet.
Janne og Sissel er blevet opfordret til at blive ”Friends of ISAAC” som bl.a. står med Silent Auction på
den internationale konference og der overvejer de nu at blive.
ISAAC-Norges konference
På et kommende møde afklares det hvem foreningen sender som repræsentanter til ISAAC-Norges
konference til foråret. Det plejer at være en meget velbesøgt og meget udbytterig konference, så der
bliver givetvis ikke problemer med at finde bestyrelseskandidater til at påtage sig den ”tunge” opgave.
Økonomi
Det er jo altid et emne på bestyrelsesmøderne og altid interessant.
Denne gang så vi på budgetforslaget og fik det snakket igennem og justeret, og også set på forskellige
scenarier for at sikre foreningens økonomi og måder at håndtere økonomien, måske via et
regnskabsprogram i fremtiden.
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Kurser
Vi snakkede om forskellige modeller og muligheder og overvejede om foreningens skal stå med
ansvaret for kurser, eller om vi i højere grad skal annoncere andres relevante kurser på området.
Der er stor økonomi involveret i fx et flerdages kursus og dermed også stor risiko for, at det går rigtigt
godt, men også stor risiko for, at det kan koste foreningen dyrt – men der er ikke truffet endelige
afgørelser om dette endnu.
Vi snakkede om at det måske var endnu mere relevant at foreningen gjorde mere for at udbrede
kendskabet til alternativ og supplerende kommunikation på bl.a. relevante institutioner, PPR,
specialskoler, uddannelsessteder, konferencer, og bestyrelsen overvejer, hvorledes dette bedst kan
iværksættes.
Hjemmesiden
Der er fundet en løsning på den tekniske del af hjemmesiden, således at hele bestyrelsen vil kunne
arbejde på siden og dermed være med til at sikre hurtig opdatering og sikring af at der kommer til at
ligge de rette informationer på siden. Vi arbejder på at den nye hjemmeside er klar inden sommerferien
– i heldigste fald når dette læses.
Awareness Month
Som de senere år bliver der fra ISAAC International fokuseret på en periode her til efteråret hvor
alternativ og supplerende kommunikation gerne skal have et fremstød, og der er allerede udsendt flere
ideer og lister og hjemmesidehenvisninger som bestyrelsen ser videre på ligesom vi gerne vil sende de
tiltag vi kommer til at gøre til den internationale forening til inspiration for andre.
Nyhedsbrevet
Det blev også vendt om det er hensigtsmæssigt på sigt at bevare brevet som det er nu i papirformat eller
om der er fordele ved at gøre det elektronisk og måske mere dynamisk. Dette arbejder vi også videre
med.
Bestyrelsens arbejdsopgaver blev fordelt på bestyrelsens medlemmer efter interesse og så alle postere
så vidt muligt var velbesatte.
Bestyrelsens mødedatoer det kommende år blev fremfundet og proppet i kalenderne og formen på
møderne blev diskuteret – får vi det mest optimale ud af dem og når de arrangeres som Skype-møder,
hvordan sikrer vi så at møderne og arbejdet får den rette fremdrift?
Som det sikkert kan læses så var det en travl men hyggelig to-dages-samling og den efterlader ikke
bestyrelsen arbejdsløs – tværtimod, så derfor er det rigtigt godt, at der er mange hænder til at løfte.
Synes du det lyder interessant og noget du kunne tænke dig at medvirke til at udvikle, så kunne du
overveje at stille op til bestyrelsen på en kommende generalforsamling – du vil sikkert ikke fortryde det.
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Bliss Grundkursus 20. – 23. september 2010

Blissproget giver det ikke-talende barn adgang til at indgå i et fællesskab, da Bliss er et logisk opbygget
sprogsystem, som hurtigt giver barnet mulighed for at udtrykke ønsker og følelser foruden en god
kommunikation med et alderssvarende ordforråd.
Blissymbolerne er lette at lære, fordi de er logiske. Blissymbolerne giver det ikke-talende barn glæde,
fordi de lukker døren op til en langt mere fyldestgørende kommunikation end billeder, som altid
forbliver på signalordsniveau. Mennesker opfatter i sætninger, ikke i enkelte ord.
Grundkurset henvender sig til forældre til børn uden talesprog, lærere, støttepædagoger til enkeltintegrerede elever, hjælpere til voksne Blissbrugere samt talepædagoger. Forældres udgifter til kurset og
eventuel tabt arbejdsfortjeneste kan dækkes af hjemkommunen. Kurset er kompetence-givende.
Grundkurset afholdes alle dagene fra kl. 9 – 16 i Spastikernes Hus, Flintholm Allé 8, 2000
Frederiksberg. Prisen for hele kurset er kr. 3.600, og tilmeldingsfristen er senest den 1. september 2010.
Tilmelding til
Kursusleder Anne-Mette Freund
Bliss Kommunikation DK
Søllerødlund 10, 2840 Holte
Tlf. 45 80 68 59

Så er vores nye version af hjemmesiden sprunget ud sammen med sommerblomsterne.
Vi håber I kan lide den og vil bruge den.
Der er plads til mange nye tiltag, så sig endelig til, hvis I har noget materiale.
Der er selvfølgelig en hemmelig afdeling kun for de særligt indviede.
Koden til medlemssiden er:
Brugernavn: isaac
Kodeord: materialer

ISAAC-NYT – NR. 2 – 2010
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Pioner og foregangs
Af Lisbeth Maindal, journalist
Foto Claus Haagensen/Chili foto

Kirsten Rud Bentholm har i 20 år været drivende kraft i at udvikle et tværfagligt, landsdækkende tilbud om teknologibaserede hjælpemidler til børn
og unge med handicap. Det gav hende i december Ropox-prisen 2009

Kirsten Rud Bentholm har i IKT-Gruppen været pioner
og foregangskvinde for arbejdet med teknologiske
hjælpemidler til børn og unge, og hun har været med
til at øge ergoterapeuters rolle i implementeringen af
teknologiske hjælpemidler. Hendes kolleger indstillede
hende som prisvinder til Ropox-prisen 2009. For Kirsten Rud Bentholm var det en dejlig overraskelse at
blive prismodtager.
– IKT-Gruppens viden og erfaring på området er
opbygget gennem 20 år på baggrund af
visionære chefer og en helt utrolig pionerindsats fra
medarbejderne. Så professionelt har det stor værdi,
at der med prisen kommer fokus på mit fagområde,
der også er en niche indenfor ergoterapifaget. Prisen er
samtidig en stor påskønnelse af IKT-Gruppens indsats
på teknologiområdet, siger Kirsten Rud Bentholm, der
også personligt oplever, at det har stor værdi at
modtage anerkendelse for det arbejde, hun bruger
en stor en del af sit liv på.
Teknologiens udfordringer

Kirsten Rud Bentholm vil i de kommende år også fortsætte med at bruge tid på feltet.
– Teknologien er konstant i en rivende udvikling.
Vi er stort set alle dybt afhængige af teknologien i vores
hverdag i dag. Den helt store udfordring er også at
gøre teknologien tilgængelig for mennesker med handicap, for det er jo her teknologien for alvor kan gøre en
forskel i forhold til aktivitet og deltagelse, forklarer hun
og peger på en række barrierer, der bliver nogle af de
kommende års udfordring i IKT-Gruppens arbejde:
– Dels mangler der viden om teknologiens muligheder hos terapeuter, pædagoger og plejepersonale.
Der er manglende viden og forståelse for teknologiens

muligheder hos de enkelte kommuner. Endelig kan
kommunalreformens decentralisering af hjælpemiddelopgaverne også være en barriere. Der er ofte tale om
tilpasninger af allerede eksisterende teknologi, som
kræver en højt specialiseret teknisk viden, som kan
være vanskelig at opnå i de enkelte kommuner, forklarer hun og peger på, at en af visionerne for IKT-Gruppen i fremtiden er at samarbejde med kommuner og
organisationer om at være i front i forhold til udbredelsen af viden og erfaring om implementering af teknologi
til børn, unge og voksne og ældre med handicap med
henblik på bevarelse af et selvstændigt liv.
udfordring for ergoTerapeuTer

Kirsten Rud Bentholm ser også, at faggruppen ergoterapeuter står foran en kæmpe udfordring på velfærdsteknologiområdet.
– Velfærdsteknologien tordner frem på ældre- og
handicapområdet, hvor ergoterapeuter traditionelt spiller en stor rolle. De har i kraft af grunduddannelsen et
godt fundament i forhold til at skabe forudsætningerne
for hensigtsmæssig brug af teknologiske hjælpemidler,
men mangler en mere basal viden om både gammel
og ny teknologi. Der mangler en mere lavpraktisk viden, som burde være en del af ergoterapeutuddannelsen og eventuelt en mulig efteruddannelsesretning,
foreslår Kirsten Rud Bentholm.
Hvordan hun skal udfordre sig selv med de 25.000
priskroner er endnu ikke afgjort.
– Men, der er meget spændende arbejde i gang såvel nationalt, som internationalt. En studietur til et af de
banebrydende internationale teknologicentre vil umiddelbart stå højt på ønskesedlen, afslører den glade
prisvinder.

•

ergoterapeuten l januar 2010
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kvinde

ropox-prisen
Prisen er på 25.000 kroner og uddeles af Ropox i
Næstved. Et dansk firma, der siden 1962 har udviklet
og fremstillet produkter, som hjælper mennesker med
nedsat funktionsevne til at kunne leve uafhængigt af
andre.
Se mere på www.ropox.dk og læs om prisen på
www.etf.dk/ropox

ergoterapeuten l januar 2010
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IT’S A BALANCING ACT! Balanced
Literacy and Students with Significant
Disabilities
med Dr. Caroline R. Musselwhite
Literacy og elever med betydelige kommunikative og
fysiske funktionsnedsættelser
Målgruppe: forældre samt lærere, pædagoger i skole-, fritids- og botilbud samt tale-hørelærere,
terapeuter og IKT-ansvarlige i tilbud, der beskæftiger sig med denne børne- og ungegruppe.

Hjælpemiddelinstituttet inviterer i samarbejde med videnscentret VIKOM til temadag med fokus på,
hvad der skal til, for at eleverne kan tilegne sig læsefærdigheder og gennem læsning få input og
indflydelse på verden omkring sig. Hvordan kan man gribe arbejdet med sprog, læsning og skrivning
an, når det gælder børn med omfattende funktionsnedsættelser – herunder børn uden talesprog som
bruger alternativ og supplerende kommunikation?
For eleverne er det en balancegang mellem kompetent støtte og at kunne få lov til at balancere selv.
Dr. Caroline R. Musselwhite har en livsalder af erfaringer på området at øse af. Hun har gennem årene
været blandt de allerflittigste og bedst besøgte oplægsholdere på internationale fagmesser og
konferencer og været hovedforedragsholder på HITmessen. På temadagen vil hun sætte fokus på
interaktive færdigheder og læring for elever med betydelige handicap, herunder elever der bruger
alternativ og supplerende kommunikation. Hun vil komme med ideer, eksempler og vejledninger i, hvad
man kan gøre, for at elever aktivt kan deltage i undervisningen.
Undervejs i forelæsning, eksempler, videoklip og deltagernes aktive deltagelse vil en afbalanceret
tilgang til læsetilegnelse (Cunningham & Allington) blive beskrevet og demonstreret.
Fokus vil være på at kunne tilbyde tilpassede, velafbalancerede læseindlæringsstrategier, så alle elever
kan deltage. Der vil blive foreslået særlige strategier til at styrke færdigheder gennem anvendelse af
teknologi, bl.a. kombinationen af lite-tech støtte (fx ”velcro poesi”) med højteknologisk støtte (fx
talemaskiner og computere).
Temadagen foregår på engelsk.
Sted:
Kommunikationscentret Region Hovedstaden
Rygårds Alle 45, 2900 Hellerup
Pris: kr. 1.250 inkl. forplejning
Dato: 2. november 2010 kl. 9.30-16.00
Har du spørgsmål til arrangementet, kan du rette henvendelse til Ole Wriedt, owr@hmi.dk.
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Fra ord til praksis – hvordan kommer vi
videre?
Opfølgende workshopdag til temadag om læsning og
skrivning med Caroline Musselwhite
OBS! Forudsætning for at deltage på denne dag er, at man har deltaget på temadagen
med Caroline Musselwhite d. 2. november 2010, som afholdes af Hjælpemiddelinstituttet
og VIKOM
Kom og lav dine egne materialer inspireret af Caroline Musselwhite!
Den 2. november besøger Caroline Musselwhite Danmark, hvor hun vil holde et inspirerende oplæg om,
hvordan man kan arbejde med sprog, læsning og skrivning til børn med omfattende
funktionsnedsættelser.
Men hvordan kommer man så videre herfra?
Jo, du kan fx deltage på denne workshopdag, hvor du får mulighed for at omsætte nogle af Carolines
ideer til konkrete materialer. Her kan du fordybe dig i mulighederne og udforme egne materialer til din
pædagogiske praksis, som du kan tage med hjem.
På dagen tilbyder vi…
1) Hjælp til at omsætte ideer til pædagogisk praksis
2) Hjælp til fremstilling af materialer – både printmaterialer og digitale materialer ved hjælp af
programmer som Mediamixer, Powerpoint og Boardmaker.
3) Hjælp til tilslutning af kontakter til digitale bøger
4) Computere med programmer, som du kan arbejde på på dagen. Du kan også medbringe din egen
computer, hvis du foretrækker det.
5) Materialer du kan lade dig inspirere af.
6) Mulighed for at printe, klippe-klistre og laminere
Ligeledes vil der blive rig mulighed for at præsentere egne ideer og udformet materiale og ligeledes få
kendskab til andre deltageres materialer.
I videst mulig omfang vil materialerne blive delt, således at man ikke kun kommer hjem med egne,
gode ideer, men også har et righoldigt udsnit af materialer andre deltagere har udarbejdet, og
selvfølgelig samtidig en deltagerliste, der muliggør fortsat samarbejde på tværs af elever og
institutioner.
Tænk over…
Materialer, du kunne have lyst til at arbejde med at fremstille (print og/eller digitale materialer).
Konkrete børn og deres interesseområder

ISAAC-NYT – NR. 2 – 2010
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Medbring gerne…
Digitale og/eller printede fotos
Kendte bøger, som skal tilpasses, eller som kan bruges som inspiration
Andet billedmateriale, fx gamle kalendere med billeder, fx hundehvalpe osv.
0/1-kontakter og tilslutningsenheder
Talemaskiner og talebøffer
Lydfiler
USB-stik
Målgruppen er lærere, pædagoger i skole-, fritids- og botilbud, talepædagoger, terapeuter og IKT-ansvarlige i tilbud, der beskæftiger sig med denne børne- og ungegruppe samt forældre
Undervisere på dagen vil være konsulent Ole Wriedt (ISAAC/HMI), faglig centermedarbejder Mette
Christensen (VIKOM) assisteret af konsulenter fra Kommunikationscentret Region Hovedstaden.
Tidspunkt:
Sted:
Pris:
Tilmelding:

Onsdag den 3. november 2010, 9.30-16.00
Kommunikationscentret, Region Hovedstaden, Rygårds Allé 45, 2900 Hellerup
Kr. 900,- for medlemmer af ISAAC Danmark, kr. 1.250,- for ikke-medlemmer
www.isaac.dk senest d. 1. oktober
Workshopdagen afholdes af ISAAC Danmark i samarbejde med
VIKOM og Kommunikationscentret i Region Hovedstaden.

Trådløs 0/1 kontakt
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Jelly Beamer med
timerfunktion
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