Brugermøde og brugersamling er for dig, der bruger ASK
Her kan du møde andre ASK-brugere (brugere af alternativ og supplerende kommunikation).
Med dem kan du drøfte emner og dele erfaringer, som er vigtige for dig.

Emnerne kan være mange. De kan handle om livet som ASK-bruger, eller om alt muligt andet, som
deltagerne finder interessant. Det vigtigste er, at man får mulighed for at mødes med hinanden,
snakke, dele tanker og ønsker, lære nyt, tage inspiration med sig hjem og ikke mindst have en skøn
weekend sammen.
En del ASK-brugere snakker mest med hjælpere, fagpersonale og pårørende i hverdagen.
Brugermøde og brugersamling er skabt for at give mennesker med lidt eller intet talesprog
mulighed for at mødes og snakke direkte med andre i samme situation.
Mange deltagere har mødt hinanden tidligere i forskellige sammenhænge, imens andre er nye og
bliver taget godt imod.
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Hvad er Brugermøde?




Et 4 timers møde i forbindelse med ISAACkonferencen - en gang om året i marts.
Der er et planlagt program for mødet, som tidligere
deltagere har haft stor indflydelse på.
Indholdet kan variere meget fra gang til gang.
Det kan være ASK-brugere, der holder oplæg af mere
eller mere personlig karakter, fagfolk udefra,
forhandlere el. andre. Alt efter hvad der egner sig til
mødets tema. Når brugermødet slutter, kan deltagerne
blive til ISAAC-konferencens eftermiddagsprogram,
der er fælles for alle deltagere. Mange fagfolk, og stadig
flere pårørende og ASK-brugere mødes her omkring
nyeste viden.

Det sagde deltagere om
brugersamling:

Hvad er Brugersamling?







Et møde over 3 dage med overnatning
- en gang om året en weekend i oktober.
Brugersamlingen er et landsdækkende forum.
Her kan ASK-brugere møde hinanden, drøfte emmer,
dele erfaringer og skabe godt netværk. Få en herlig og
lærerig weekend sammen.
En brugersamling har et planlagt program hver
gang, som deltagerne kender allerede ved tilmelding.
Der er tid til at gå i dybden med emner.
På brugersamlingen sættes emner i fokus, som
ASK-brugerne selv finder relevante.
Inden en brugersamling afsluttes, holder deltagerne
en brainstorm på ønsker og forslag til næste
samling og brugermøde. Der er heldigvis også altid
deltagere, som tilbyder selv at holde oplæg.
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”Det
sociale har
været det
bedste”

”Jeg gad godt at høre
om Ipad, øjenstyret
mobiltelefon, og at
være med til at
udvikle produkter –
og så møde en masse
piger”.

Emner til brugermøde og brugersamling:
a) Deltagere holder oplæg om et emne af mere eller mindre personlig karakter, fx:
 ”Præsentation – hvem er jeg?”
 ”Livet som ASK-bruger, hvad der let, hvad er svært?”
 ”Vejen til de hjælpemidler og den kommunikation, jeg bruger i dag”
 ”Sådan gør jeg – kommunikationsopsætning og muligheder på mit hjælpemiddel”
 ”Kommunikation – hvilke udtryksmåder er bedst hvornår? – f.eks. når man rejser”
 ”Lovgivning, rettigheder, støtte – oplæg til debat”
 Eller et helt andet emne…
b) Faglige oplæg udefra, fx:
 Fagfolk indenfor ASK, lovgivning, rettigheder, etik, debat, eller noget helt andet.
 Forhandlere af IT/kommunikationsudstyr. Nyheder eller
kommunikationsløsninger.
 Tema om Bliss kommunikation og Tema om EU
c) Workshops
 Her er deltagerne opdelt i mindre grupper, hvor flere kan få sagt mere.
 Deltagerne kan debattere forskellige emner.
 Eller de kan gå i dybden med deres kommunikationsløsninger, hvor de kan få
gode ideer af hinanden. Der kan evt. også være forhandlere til stede, som
deltagerne kan drøfte problematikker og ønsker med.
d) Samvær, snak, hygge og aktiviteter
 Ved måltider, aftner og hele søndagen inden deltagerne tager hjem.
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Fælles om Brugersamling og Brugermøde





Brugersamling og Brugermøde arrangeres af Emmy Kjelmann og ISAAC.
Emmy Kjelmann er konsulent indenfor Alternativ og supplerende kommunikation. Hun
arbejder bl.a. som kommunikationsvejleder på Behandlingscenter Østerskoven samt
Egmonthøjskolen.
Brugersamlingen har været afholdt siden 2014.
Brugermødet har været i gang siden 2013.
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Tilmelding
Invitation til brugermøde og brugersamling annonceres i god tid på www.isaac.dk og på
Facebookgruppen ISAAC Danmark. Tilmeldingsformular udfyldes via link på www.isaac.dk
Brugermødes afholdes sammen med den årlige ISAAC-konference i marts.
Brugersamling afholdes i oktober-november.

Læs også artiklerne…
”Første brugersamling for ASK-brugere 2014” (ISAAC-NYT 2015-1)
”Indtryk fra brugersamling 2015” (ISAAC-NYT 2016-1)
”Brugersamling 2015” (ISAAC-NYT 2015-1)

Se mere…
Billeder fra brugersamlinger og brugermøder findes her:
www.isaac.dk/arkivet/galleriet
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