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 ”Jeg ved, at du forstår, hvad du 
tror at jeg sagde. Men jeg er 
ikke sikker på, at du har fattet, at 
det du hørte, ikke er det, jeg 
mente”
Citat fra JB Holmgaards citatbog
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Forsiden: 
Citatet stiftede jeg bekendskab med, da jeg på
HIT-messen hørte audiologopæd Ragnhild
Engen tale om ”Undervisning af voksne i
brug af kommunikatonshjælpemidler” - og
”Post-It” er en lille anekdote fra hverdagen  

/Susanne.
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Redaktørens hjørne
v/ Susanne Limskov
Som I vil opdage i bladet, har flere fulgt opfordring vedr. ”noget fra Barcelona”- tak for det!

Den svære kommunikation – teksten på Post IT på bladets forside.

I mit arbejde med yngre hjerneskadede på Lunden i Varde er en del af problematikken ofte
hukommelses begrænsninger. - Måske man kender det lidt fra sig selv – i perioder – og så er det med at
have nogle gode strategier.
En ung mand, jeg arbejder med, er rigtig glad for at bruge sin computer. Dette kan igen lade sig gøre
med diverse alternativer samt en specialudskåret bordplade. Men han har bl.a. brug for assistance i
forhold til hukommelsen.
 Vi havde efterhånden været omkring forskellige muligheder, og så forleden kom vi til at snakke om
Post-It. SMART, syntes vi begge – og havde en længere snak incl. diverse fakter. Jeg kan huske, at jeg
pegede på kanten af computerskærmen, mens han pegede på selve skærmen (men han har også meget
ataksi og dermed styringsbesvær!).
Nå, vi var vist enige, så jeg kom tilbage til ham med en lille blok med gule Post-It´s, for nu måtte vi
blive konkrete! Først da gik det op for mig, at han havde forsøgt at tale om et computerprogram, han var
kommet i tanke om at have benyttet for år tilbage på Landbrugsskolen!

Sikken en kommunikationsbrist.
Nu måtte et mere konstruktivt samarbejde i gang, og jeg fik fundet et lille program via Nettet, som kan
efterlade disse Post-It´s på computerskærmen.
– Måske I kender programmet, det er altså ganske smart. Så, som Frank i sine UPS'er ofte minder os

om, er det vigtigt både at lytte og se; men også at finde ud af, om vi nu også har forstået hinanden.

Sissel summer 
v/ Sissel Madsen
Tiden og tidsperspektivet, prioritering af tid.
For ikke så længe siden havde jeg ti års jubilæum på min arbejdsplads, til min egen overraskelse. Det er
jo ikke ret meget i sammenligning med de kolleger jeg omgiver mig med indenfor dette område, men
det er ti år med teknologisk udvikling. 
I går rydede jeg op i en af mine gamle mapper og fandt en oversigt over programmer i 1998, det var fra
HIT messen. Jeg kunne ikke lade være med at tage et kig på den, både programnavnene og hvem der
havde været med til udvikling og salg. Enkelte af programmerne og forhandlerne er her stadig.
Selvfølgelig i andre udgaver!
Det fører mig til perspektivet. Vi har i dag utrolig mange muligheder og ting vi skal sætte os ind i. Det
er et område som har været og stadig er præget af mennesker som går op i deres arbejde som deres
interesse. For rigtig mange af de programmer og initiativer bygger på arbejde ud over arbejdstiden.
Det samme gælder for Isaac. Det er en interesse og frivilligt arbejde ud over arbejdstiden. Det er måske
ikke det bedste salgsargument for at få flere i bestyrelsen, men vi gør det jo fordi det er spændende.
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Kontakt os, hvis du gerne vil være med til at yde en indsats. Det kan jo foregå på mange niveauer. Tænk
på os, når du lige ser noget spændende, som kunne spredes via hjemmesiden og send et link videre.
Skriv dit besyv til hjemmesiden, så den bliver fuld af informationer.
Tak til alle jer, der er med til at gøre dette felt spændende at være i og som gør, at vi er så mange der
bliver ved med at arbejde for denne særlige interesse.

UPS
v/ Frank Dalhoff

HVOR ER DE PROFESSIONELLE? 

Undertiden kan jeg ikke lade være med og undres og måske komme til, at ryste en anelse på hovedet,
også kun en anelse, fordi nå ja, atter noget der smuttede, eller ikke blev rigtigt opfattet.

Lad mig kort fortælle baggrunden for ovenstående udtalelse. På et møde jeg var til, kom jeg  i snak med
en bekendt, paradoksalt nok under et af Birgitte Brands oplæg, om rettighed til kommunikation, som FN
har vedtaget og Danmark har ratificeret. 

Min bekendt sagde, din tavle ser god ud, den kunne min søn lige bruge. Jeg kan få den kopieret til dig
og sagt så gjort. Hun havde søgt kommunen om en computer til sin søn, fordi de så bedre ville kunne
tale samen. Kommunen spurgte bostedet om det  nu var nødvendig med den  computer.
Tilbagemeldingen fra bostedet var, næ det var ikke nødvendigt for vi forstår glimrende personen.

Nu var situationen i sig selv absurd for vi havde lige hørt om retten til at kunne kommunikerer frit med
alle, og så hører jeg min ven sige, ja jeg har svært ved at høre hvad min søn siger på grund af at min
hørelse er blevet dårligere. Jeg ved meget godt, at tingene kan og måske sommetider skal ses fra flere
sider, for at få belyse tingene ordentligt,  men for mig lyder det som om, der i dette tilfælde ikke har
været set på ¨sagen¨ fra særlig mange vinkler

Spørgsmålet er så hvordan vi sikrer, at der altid kommer fagfolk ind over, mennesker og som har et
humanistisk menneske syn og ikke mindst med kendskab til FN’s hensigter på dette område, for det kan
ikke være rigtigt, at en fotokopi af en gamle (om end gode) pege tavle skal redde kommunikationen
mellem en søn og hans mor.

Fra bestyrelsen
v/ sekretær Ole Wriedt
Bestyrelsen har siden sidste Nyhedsbrev været på et to-dages bestyrelsesmøde og holdt adskillige
Skype-møder. Det lader til at være en god måde at benytte bestyrelseskræfterne på og samtidig er det en
billigere måde at klare bestyrelsesarbejdet på, da tiden bruges effektivt og udenomsudgifterne, såsom
transport mm, holdes nede.
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Et centralt emne på møderne har været den kommende konference på Vingstedcentret 21.-22. marts og
programmet for dagene ligger nu i en endelig form og både bestyrelse og konferencegruppen glæder sig
til at se mange medlemmer til konferencen i marts.

Den internationale konference i Barcelona har også været vendt og det store antal danske deltagere
glæder bestyrelsen. Flot at tæt på 30 danske fagfolk og brugere fik mulighed for at deltage. 
Næste internationale ISAAC-konference bliver afholdt i Pittsburgh, PA, USA og på siden
www.isaac2012.org kan man allerede skrive sig op og få nyhedsbreve om konferencen tilsendt
efterhånden som de sendes ud. Endnu er der ikke meget at se på siden, men det kommer – ingen tvivl
om det. Noget af det første der kommer, er Call for Papers, hvor man kan indsende forslag til indlæg til
konferencen. En del danske medlemmer har ved tidligere konferencer holdt indlæg eller haft ”postere”
og der er al mulig grund til følge op på det og lade resten af verden vide mere om, hvad der foregår her i
landet, når det kommer til alternativ og supplerende kommunikation. 

Så har vi haft bestyrelsemedlemmer af sted til Kommunikationskarnevallen i Göteborg med stort
udbytte og masser af inspiration – se deres indlæg andetsteds her i Nyhedsbrevet og se ikke mindst det
spændende program for Vingstedkonferencen, der bl.a. er sammensat på baggrund og med
oplægsholdere fra andre gode konferencer.

Så har bestyrelsen snakket om kurset og forenings engagement i udbydelse af kurser, og vi er nået frem
til at vi ikke skal være kursusudbyder med et fast kursuskatalog eller lignende. Foreningen vil være
åben i forhold til henvendelser og vil gerne stå for arrangementet, men vi vil ikke afvikle et fast antal
kursusdage hvert år.

På hjemmesiden vil vi oprette en side, hvor foreningen kan gøre opmærksom på de arrangementer som
andre afholder. Det vil nok ikke være muligt at finde alle relevante kurser, men tager imod det vi hver
især støder på eller bliver gjort opmærksom på, så send gerne en mail til foreningen, hvis I står med
eller hører om et spændende arrangement, som foreningens medlemmer kunne have glæde af at deltage
i. 

Mailadresser på alle medlemmer af foreningen og deltagerne på konference og temadage lægges
fremover som modtagere af Nyhedsmailen, og samtidig der laves en fast afmeldingsmulighed på
Nyhedsmailen, som lægges nederst i mailen hver gang, så man selv let kan framelde sig det.

Awareness month 2010 eller 2011?
For at sikre flere aktiviteter vil emnet blive taget op på hvert bestyrelsesmøde og en nedsat gruppe vil
arbejde på, at der kommer mere fokus på det end vi hidtil har haft mulighed for. ISAAC International
har udsendt et idékatalog som inspiration og det vil der blive taget udgangspunkt i.

Vi vil fastholde de gode muligheder for nordisk samarbejde og vil derfor igen udveksle med ISAAC-
Norge og sende bestyrelsesmedlemmer til den norske konference.
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Den 9:e Västsvenska
kommunikationskarnevalen 

Göteborg 2-3 juni 2010
Årets tema ”Billeder og symboler – så ind i NORDEN!

Som sædvanligt en spændende og lærerig konference som varmt kan anbefales!
Den foregår hvert år i begyndelsen af juni måned i Göteborg. 
Hvis man har interesse for at deltage eller hvis man har noget at byde ind med kan man gå ind på
hjemmesiden: www.goteborg.se/dalheimershus 

Konferencen afholdes i et samarbejde mellem Dalheimers hus, Dart, Eldorado, Frölunda Data, ISAAC
Sverige samt Specialpædagogiske skolemyndigheden.

Alle de nordiske lande var repræsenterede som forelæsere, og der var også internationale forelæsere
repræsenterede. Fra Danmark var Emmy Kjelmann og Edda Medici med som forelæsere. 
Vi var 3 repræsentanter fra ISAAC Danmark, Vivi Løkkegaard, Trine Lund Lauridsen og Anna Voss. 

Gunilla Thunberg er både tovholder og forelæser og sørger for, at konferencen bliver præsenteret på en
inspirerende/spændende?? måde.

Vi er blevet inspirerede og hentede en del forelæsere til vores kommende konference i Danmark i 2011. 

Hovedforelæser var Kathryn Drager fra Pennsylvania State University. 
Hendes indledningsforelæsning omhandlede ”Design af ASK systemer til børn” - en meget spændende
forelæsning. 

Kathryn holdt en anden forelæsning med titlen ”Application of a model to guide the design of aided
AAC system” samt en workshop omkring symboler som repræsentationer for kommunikation.

Her følger nogle af hovedpunkterne i hendes foredrag omkring design af ASK systemer til børn. Frit fra
mine egne notater. 
 
Forelæsning Kathryn Drager:
At designe ASK systemer til børn og brugere der er på begynderstadiet 

• Når man skal lave teknologiske løsninger til børn er det vigtigt at møde dem både
udviklingsmæssigt og interessemæssigt.

• Det skal være sjovt og let at bruge. 
• Børn skal lege med udstyr og ikke træne kommunikation.
• Husk at børn har mange spørgsmål - også børn uden talesprog!!!!!!!
• ASK systemer skal stille lave indlæringskrav, de skal være lette at bruge.
• Anbefalinger i forhold til at designe ASK systemer til børn: Sørg for at ASK systemerne

appellerer til børnene, f.eks. mange og lysende farver, forskellige former, systemer der kan
bruges i mange forskellige situationer og som der kan bygges videre på. 
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• Undersøgelse har vist, at når børn selv skulle designe deres hjælpemidler er de farverige og
sjove at se på. Børnene designede desuden systemer, som havde flere funktioner, f.eks.
kommunikation, leg, kunst og telefon i et og samme hjælpemiddel.

• Sikre, at hjælpemidlerne er sjove at bruge og at se på. 

• Børn tænker ikke kommunikation som at sidde og snakke om noget specielt, derfor vil
kommunikationssystemer lavet af børn se anderledes ud. Alle de systemer vi har, er designede af
voksne ud fra den forestilling, vi har om hvad børnene ønsker. 

For at øge kommunikationen hos børn skal man designe ASK systemer, som passer ind til børnenes
behov og udvikling.
De to mest almindelige udformninger er enten den traditionelle tavle hvor ASK symboler er
organiserede i rækker og kolonner og sat ind i en ramme, eller udformede som visuelle scener med et
fotografi/billede som repræsenterer en situation eller oplevelse, og hvor ”sproget” er placeret som ”hot-
spot” i billedet. 

Undersøgelser har vist, at præsentation i form af visuelle scener passer bedre til yngre børn op til ca. 3½
år fordi det:

• Præsenterer situationer som er mere nærliggende barnets hverdag.
• Præsenterer sproget i en naturlig og meningsfuld sammenhæng.
• Ligner mere det som barnet ofte har erfaret eller oplevet. 
• Indeholder ofte kendte personer og figurer som appellerer børnene.
• Det er ofte lettere og hurtigere for børn at fange det visuelle som genkendes fra deres dagligdag

Hun mente, at selv et ”dårligt” billede fra f.eks. et indkøbscenter, er hurtigere og nemmere at tyde, end
et ark med symboler fra et indkøbscenter i den alder!
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Faktaboks omkring legetøj og kommunikationshjælpemidler

Typisk for legetøj Kommunikationshjælpemidler
98% bruger lyse skinnende farver 2% bruger farver
Der bruges mange forskellige materialer og
former

95% er i plastik og dæmpede farver og
86% er udformede som firkantede kasser

Legetøjet kan transformeres og ændre
funktion

Sjældent

50% har bevægelige dele og kan lave
forskellige bevægelser

23% har bevægelige dele og oftest kun
som knapper at trykke på

43% har lyde, sange, effekter Alle har enten syntetisk eller digitaliseret
tale

40% har populære figurer eller tema som en
del af legetøjet

Ingen eller få af ASK systemerne havde
det. 



Når man skal designe visuelle scener skal disse tilpasses den alder børnene repræsenterer:

Børn op til 1½ år:
• Præsentere kendte sociale situationer som er motiverende og spændende for barnet, f.eks.

billeder af familien, kendt pegebog, gemmeleg, enkle sange.
• Brug figurer med store øjne og sjove udtryk
• Klare farver   og få sproglige udtryk
• Store hot-spot´s   som er nemme at ramme
• Brug sjove lyde og effekter.

Børn 1½ – 3 år:
• Præsentere aktuelle kendte situationer for denne aldersgruppe
• Børnene kan begynde at fokusere både på personer og på genstande.
• Legesituationer   som sæbebobler, klodser, modeller
• Billedbøger som er kendte
• Sange med fagter
• Udvide vokabular ved at også have flere hot-spot´s.
• Sjove   lyde og effekter

Børn 3-5 år:
• Sociale situationer   med rollelege og spil
• Bygge med klodser, leg med biler, dukker og figurer
• Læse historier, sange med fagter
• Lære grundlæggende former, farver, kategorier, tal og bogstavelyde
• Børnene i denne aldersgruppe vil løbende lære at også bruge display med rammer. 

Fra 5 år og opefter:
• Læsning   på tidlig stadie
• Øget fokus på bogstaver. 

Opbygning af visuelle scener til ældre børn, unge og voksne med forsinket udvikling:
• Tilpasse tavlerne til alder og udviklingsniveau
• Spil, sange med tekster
• Sørge for relevant og motiverende respons/effekt

Generelt talte hun meget om handling i billeder. Der skal ske noget på billedet – være handling på. 

Hendes undersøgelser viser, at børnene ikke bliver fanget af detaljer i baggrunden, men netop bliver
fanget af handlinger de genkender. Det sætter os i gang og giver os noget at tale om.

Resultater fra børn der havde brugt visuelle scene display i forhold til kommunikation:
• Alle børn udviste øget evne til turtagning og social interaktion i længere tid end tidligere
• Øget deltagelse i sociale aktiviteter, legesituationer.
• Børnene brugte ASK systemerne både til leg og indlæring
• Øget ekspressivt sprog
• Børnene magtede at kommunikere omkring mere komplicerede forhold
• Kommunikation ved hjælp af visuelle scener ser ud til at øge brugen af ASK systemet i flere

situationer
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ASK intervention kan udvide de kommunikative udtryk for børn med komplekse kommunikations
vanskeligheder via at:

• Udvikle funktionelle kommunikationsfærdigheder
• Nedsætte udfordrende adfærd  
• Øge sproglige udvikling
• Fremme den kognitive udvikling
• Sørge for grundlag for litterær udvikling
• Forbedre sociale færdigheder
• Generelt øget livskvalitet
• Have det sjov!!!!!!! 

Konklusionen på undersøgelsen er, at de positive resultater kun er realistiske, hvis ASK systemerne
tilpasses alder og udviklingsniveau samt at interventionen startes så tidligt som muligt.

Kathryn havde desuden en meget spændende workshop, om hvad børn tænker om symboler. Hun havde
deltaget i en undersøgelse, hvor man havde kigget på børn mellem 3-6 år fra 5 forskellige kulturer. 

Børnene skulle tolke symbolerne for 10 af de mest brugte ord i børnealderen, samt selv tegne et symbol
for ordet.
Ord som: stor, væk, spise, op, vil have, mere, hvad….

Resultatet viste, at børn tænker meget anderledes om symboler, end vi gør. De tænker meget konkret om
ordene og tænker dem meget ind i situationer.
Kathryn konkludere, at det materiale vi har p.t., f.eks. Boardmaker symbolerne, ikke er godt nok, men at
der ikke findes andet. Her mener hun meget forsknings – og udviklingsarbejde burde ligge.

Anbefalede hjemmesider med mere information:
http://aackids.psu.edu 
http://aacliteracy.psu.edu 

Spændende forelæsning.
En anden hovedforelæser var Janna Ferriere fra Sverige som holdt en forelæsning med emnet: ”Billede,
tekst og lyde – multimodale veje til den multimodale læse- og skriveevne”.

Forelæsningen tog udgangspunkt i hendes afhandling, hvor hun har studeret læse- og skriveevner hos
børn med eller uden tale. Forelæsningen fokuserede på børn der har behov for ASK (Alternativ og
Supplerende Kommunikation) og de kognitive processer, der er nødvendige for at kunne afkode og
forstå en tekst. 
At kunne læse og skrive stiller store krav til strategier og hjælpemidler for at kunne håndtere sproglyde
og bogstaver. Dette kan være meget problematisk for børn uden talesprog. Børn med manglende
ordforråd, grammatiske evner og omverdenskendskab kan også have svært at håndtere ord og sætninger.
I dette arbejde er der behov for både billedet, teksten og lyden. 

Denne forelæsning håber vi at kunne præsentere på ISAAC Danmarks konference i 2012, eftersom den
er meget lærerig og spændende. 
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Susan Balandin:
Susan Balandin professor audiologopæd. Kommer oprindelig fra England, har arbejdet i mange år i
Australien og er nu i Norge som professor på Molde University College.
Hendes forelæsning havde titlen ”Vocabulary: Which Words to choose?” og handlede som titlen
fortæller om effektivt valg af ord for ASK brugere. 
1) Hvilke ord er vigtige, når vi skal vælge ud? 
2) Hvilke ord skal bruges i hvilke situationer?
3) Hvilke ord giver den mest effektiv kommunikation?

Denne forelæsning kan vi glæde os til på ISAAC Danmarks konference i marts 2011 på
Vingstedcentret. 

Et af mange spændende valgtemaer
Et af valgtemaerne hed: Seneste nyt om AKKTIV – föräldrautbildning inom kommunikation och
AKK, som blev præsenteret af 5 dygtige svensker. 

Det har vist sig, at forældre mangler grundlæggende viden om ASK. De arbejder derfor med at lave
kursusoplæg til flere forskellige forældre kurser. 

Der findes blandt andet et grundkurset på ca. 18-20 timer, hvor man kommer omkring mange af
aspekterne i kommunikation. Ud over teorien er der også øvelser, som forældrene skal hjem og lave
med deres børn. 

Resultaterne er positive og viser at det virker! Forældrene bliver langt mere kommunikerende og det
holder også efter kurset er slut.

Spændende tanker, som det kunne være spændende at arbejde med her i Danmark også!!!!

Som tidligere nævnt en rigtig god konference med masse af spændende indlæg. Ikke mindre end 24
valgtemaer havde vi at vælge imellem i løbet af de 2 dage, så der var et bredt udvalgt inden for
alternativ og supplerende kommunikation.

Kommunikationskarnevalen gav os masser af inspiration til vores kommende konference, og vi håber
selvfølgeligt, at vi bliver mange der mødes til:

ISAAC Danmarks konference den 21-22 marts 2011 på
Vingstedcentret i Vejle.

Anna Voss /ISAAC Danmark. 
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ISAAC Barcelona 2010

I dagene 24. – 29. juli afholdt ISAAC Spanien international
konference i Barcelona. 
Fra Danmark deltog ca. 35 personer, blandt dem var Kasper Winckler
Lysholt (dagelev på Egmonthøjskolen) og Emmy Kjelmann
(Behandlingscentret Østerskoven)

Kasper skriver: 

Om Isaac i Spainen 2010
Jeg og Emmy var i Spainen og holde forredrag om min

kommukation igennem tiden.  Det var, fordi der var
mange nye mennesker. 

Jeg holdt foredrag for ca. 20 til 30 menneskene. 
Isaac er en forening der arbejder for at handicappede får muligheder for at snakke med folk på
ligeværdig måde selvom man ikke kan tale. Jeg bruger bliss tavle som jeg har på kørestolen.
Jeg gider ikke have en pc på min kørestol fordi når man ser handicappede med en pc foran sig så, ser
man pc’en før den handicappede. Det synes jeg er galt fordi så
bliver det ikke personligt. 

Vores foredrag var lidt af et teknisk vovestykke – jeg havde felter
på computeren der skulle sige mine indlæg – ind imellem Emmys
snak. 

Det var lidt spændende om det
hele virkede som det skulle –
men det gik OK – Det var fedt
bagefter da folk kom hen og
snakkede med os og var søde til at rose os. 

Jeg var også med i en snakke klub, det var sjov at se hvordan de snakkede. 
Der var flere spændende emner til diskussion:
• Hvordan er det at få fat på udstyr
• Hvis man selv kunne bestemme – ville man så ønske at man kunne tale/ikke var handicappet. 
• Hvor mange der var blevet opfattet som udviklingshæmmet. 

       ISAAC-NYT – NR. 3 – 2010 11



Ad 1. 
Det var spændende at høre, hvordan de andre fik hjælpemidler – nogle måtte selv betale, nogle
kunne få, hvis det var indenfor et begrænset beløb (ca. 4.000,- dkr.) – Australien. Flere oplevede at
de kunne få som børn, men det var svært at få noget som voksen. 
Det blev tydeligt, at selv om vi synes det kan være svært at få bevilget hjælpemidler – så har vi det
godt i Danmark

Ad 2
Jeg tror jeg var den eneste, der faktisk synes jeg har et godt liv! 
Mange kunne ønske sig ændringer især at kunne tale. 
Nogle havde været ude for svigt og misbrug – det synes de forståelig nok ikke der var meget godt
ved.

Ad 3.
Det var uhyggeligt at se hvor mange der markerede på spørgsmålet om, hvorvidt de var blevet
betragtet som udviklingshæmmede – det er jeg ikke selv – men også her var jeg måske alene. 

Nogle gav udtryk for at det var første gang de havde snakket med ligestillede. 

Her ser i mig snakke med en anden han bruger en talemaskine

Her ser i mig og mine to
hjælpere Jeanette og
Christina – gik under navnet
”Kaspers angels” og Emmy,
det er hende ser til højre 

Isaac konferencen havde 1300 deltagere fra ca. 50 forskellige
lande. Heraf var ca. 100 Ask-brugere. 
Det var spændende at møde andre, i samme situation som mig, og
se, hvordan de kunne kommunikere på mange forskellige måder. Jeg blev meget optaget af ganske
simple paptavler – med effektive systemer – den store computer revolution for mig – lader stadig vente
på sig….
  
Der var en stor udstilling med avancerede teknologiske hjælpemidler – det var interessant at se, men jeg
blev stadig ikke omvendt…

Desværre var noget galt i bestillingen, så jeg fik et værelse, som absolut ikke var egnet til
kørestolsbrugere. Det kunne undre da hotellet var beskrevet i tilmeldingen som kørestolsegnet. Jeg
kunne umuligt komme i bad, og kunne næsten ikke vende inde på værelset. men det løste sig da hotellet
havde et træningscenter med handicapbad og jeg havde nogle fantastiske hjælpere – de gik under
betegnelsen ”Kaspers engle” .

Jeg kan kun anbefale andre at tage på ISAAC

Skrevet af Kasper Lysholt – med lidt hjælp fra Emmy Kjelmann.
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Barcelona reuneix experts en comunicació per a persones amb
discapacitat

På www. Isaac.dk kan du se et filmklip fra konferencen i Barcelona med bl.a. et glimt af
Kasper og Emmy.

------------------------------------------------

Kasper Nizam fra SUS (Socialt Udviklingscenter) Nørre
Farimagsgade 13 i København skrev:
 

Jeg var på ISAAC sammen med min gode kollega Maria Lincke Jørgensen her fra SUS. Der var
spændende! 

Jeg havde et kort oplæg på konferencen om vores projekt 'Implementering af teknologi' til mennesker
med handicap. Du kan se det her: 

http://prezi.com/vfarsgdd6tsf/isaac-barcelona-2010-a-new-window-to-the-
world/

Nyt tilbud til medlemmer
Jeg er indehaver at firmaet ABCLeg, hvor vi udvikler lærende produkter til børn med særlige behov og
selvfølgelig også almindelige børn.

Jeg ville gerne tilbyde Isaac´s medlemmer en rabat ordning på 15% på alle varer, men ligeledes
muligheden for et samarbejde. Hvis der er produkter medlemmerne mangler eller en god idé, udvikler vi
den gratis til den person eller institution der stiller den. Jeg synes personligt selv, det er så vigtig at
vidensdele, mange sidder ofte med de samme problemer og midlerne er små.

Det vigtigste er at løfte vores børn så de opnår deres potentiale og en godt liv.

Mvh Anja Harms
www.abcleg.dk
Leg og læring i 'et 
Abcleg
Hegnsgårdsvej 50
DK – 7120 Vejle
Tlf: 5086 1812
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Council Meeting Søndag den 25. juli 2010 i
Barcelona.
v/ Anna Voss, ISAAC Danmark repræsentant
Jeg deltog på dette heldagsmøde i Barcelona. Jeg har ikke megen erfaring med det internationelle
arbejde. Jeg lænede mig op af Norges repræsentant Aina Ask, som har mange års erfaring bl.a. som
formand for ISAAC Norge. 
Dette er et referat, som jeg har videregivet til de danske ISAAC medlemmer, der deltog i ISAAC
International konference i Barcelona.

Council chair er et organ under Excutive Board i Isaac international. 
Der er 62 lande, der er med i Isaace International; men der er kun 15 lande med egne chapter (bl.a.
Danmark).
Der er en repræsentant fra Council chair der sidder med i Executive Board, (bestyrelsen).

Der er i øjeblikket en stabil økonomi med et overskud i 2009, bl.a. pga. øget skypeaktivitet.
Der var et overskud på 139 438 dollar i 2009. Budget for 2011-2012 blev godkendt.

Målet for ISAAC er at have en stærk organisation, der kan arbejde for lige rettigheder for AAC / ASK
brugere.

Der er 3 store projekter som der arbejdes på:

BUILD: Der arbejder for at opbygge nye chapter i andre lande.
• Har særlig fokus på at støtte udviklingslande, f.eks. ved at give støtte til medlemskaber i ISAAC

international i 4 år, hvor de får gratis medlemskaber til ligeså mange medlemmer, som de melder ind
til foreningen.

• Støtte til aktiviteter f.eks. via bogdonationer
• Gratis download på nettet til forskelligt materiale
• Støtte til regionale aktiviteter ved gratis deltagelse på konferencer
• Der arbejdes på at få flere studerende ind på alle niveauer i foreningen. 

READ: Arbejder med forskning – uddannelse og dokumentation
• Fokus på websiden som er svær at navigere i, kigge på tilgængeligheden på siden. Der skal evt.

ansættes professionelle folk til dette.
• Fokus frem til 2012, at få lavet en webside som evt. også kan oversættes og bruges af andre lande.
• Oversættelse af materiale i forhold til ikke engelsktalende lande. (Der er 3634 medlemmer i Isaac og

2700 af dem har ikke engelsk som første sprog. 1700 medlemmer er tysktalende og 950
engelsktalende)

LEAD: Arbejder for AAC/AKS brugernes muligheder for fuld deltagelse i samfundet. 
• Arbejder med rettigheder for AAC/ASK brugere
• Arbejder med Awarness month som nu for 3.e gang i oktober 2010, (materiale ligger på ISAAC

international hjemmeside
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• Arbejder for at alle ISAAC komiteer/organisationer har mindst en AAC/ASK bruger på alle
niveauer

• Øget opmærksomhed på junior gruppen
• Lave program til AAC/ASK brugere på den internationale konference

Fra sekretariatet: 
Det er en lille øgning i medlemstilgangen i ISAAC.
2009 var det 3543 medlemmer fordelt på 61 lande 
2010 er det 3634 medlemmer fordelt på 62 lande.
Af medlemmer er det: 
• 2780 professionelle
• 428 AAC/ASK brugere
• 194 studerende
• 99 fra udviklingslande
Der er 15 Chapter (hvor det danske er et af dem). Spanien, Sydafrika og Polen er tæt på at have oprettet
chapter.

Sidste år blev et forslag omkring vedtægtsændringer vedrørende magtfordelingen nedstemt pgra. en
fælles nordisk protest. Tanken var, at man ikke skulle have en repræsentant med i Executive board fra
Council chair, men den repræsentant blev bevaret.

Der diskuteres også et forslag om at fjerne aldersgrænsen for medlemskab i ISAAC, som i dag er 18 år,
men at man fastholder 18 år som aldersgrænse for at være medlem i nogen af ISAAC´s komiteer.

AAC-journal: Den videnskabelige tidsskrift. 
Den har i dag en lav impact factor, og der arbejdes på at øge den, dvs. at AAC journal får en højere
status og dermed flere der vil publicere deres artikler i den. 

Indkaldelse til ISAAC Danmark
generalforsamling

Mandag den 21. marts 2011 
på Vingstedcentret

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Godkendelse af dagsorden
3. Valg af referent. 
4. Valg af stemmetællere.
5. Bestyrelsens beretning. 
6. Godkendelse af regnskabet 2010/2011. 

7. Budget 2011/2012 
8. Indkomne forslag.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
10. Valg af suppleanter.
11. Valg af revisorer.
12. Eventuelt

Husk at sende forslag til bestyrelsen, gerne inden vores bestyrelsesmøde midt i januar.
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IPhonepølsen

Natholdet Live - Sputnik
26. okt 2010 ... Anders Breinholdt har besøg af sin gamle
kollega Peter Tanev. De snakker om den nye iPhonepølse og
om Natholdets udbredelse af deres kopper. ...
sputnik.tv2.dk/event/natholdet-live/23401/

I Sydkorea er det koldt for tiden og Iphones og Smartphones kan ikke benyttes med handsker ergo blev
vist et foto af koreanere, der med handsker benyttede deres telefoner v.hj. af en vacuumpakket
kalkunpølse.
Frosten er også så småt nået til Danmark og derfor begav Anders breinholt sig til slagter Lars og fik
vacuumpakket en ølpølse. En ide givet videre ........
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