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Hvad får jeg som medlem? 
 
 ISAAC Danmarks tidsskrift 2-3 gange årligt.  

 Medlemskab af både den danske og den internationale forening.  

 Internationale bulletiner i elektronisk form.  

 Mulighed for deltagelse i ISAAC Danmarks årlige konference til fa-

vørpris. 

 Mulighed for deltagelse i skandinaviske og internationale ISAAC 

konferencer til reduceret pris.  

 Fagligt og tværfagligt forum, deltagelse i netværk med fagfæller og 

ligesindede.  

 Mulighed for internationale tidsskrifter til reduceret 

pris. 

 På ISAAC’s konferencer møder du danske, nordiske og 

internationale nøglepersoner. 

 

Hvordan bliver jeg medlem? 
 

Send en mail til kasserer@isaac.dk- eller brug skemaet på 

www.isaac.dk. 

Medlemskontingent: 

Kontingent 

Medlemskategori : pr. år 

ASK-bruger 275,00 

Studerende/pensionist 325,00 

Enkeltmedlem 470,00 

Institutioner/skoler (2 personer) 900,00 

Institutioner/skoler (3 personer) 1.350,00 

Støttemedlem 2.500,00 
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ISAAC Danmark blev stiftet i 1989 og havde dermed 25 års ju-

bilæum i 2014. 
Foreningen er åben for alle, der har interesse indenfor området; 

det være sig brugere af alternativ og supplerende kommunika-

tion, lærere, pædagoger, logopæder, terapeuter og andre.  

Foreningen giver mulighed for at danne netværk med andre, 

der har samme interesser. 

 

ISAAC virker som inspirationskilde i samarbejdet mellem perso-

ner, skoler, institutioner, handicaporganisationer, producenter 

og offentlige myndigheder. Endvidere deltager ISAAC i den 

handicappolitiske debat.  

 

Læs mere om ISAAC Danmark og foreningens aktiviteter på 

www.isaac.dk 

Her findes også kontaktoplysninger på bestyrelsen, som altid er 

til rådighed med yderligere oplysninger. 

 

Har du og din institution lyst til at påvirke udviklingen inden for 

alternativ kommunikation, så meld jer ind i ISAAC. 

ISAAC International 
 
ISAAC (International Society for Augmentative and Alternative 

Communication) blev oprettet i 1983 og er en international orga-

nisation for alternativ kommunikation.  

 

ISAAC´s formål er bl.a. at fremme udviklingen inden for alterna-

tiv og supplerende kommunikation (AAC / ASK), undervisning og 

genoptræning af kommunikationshandicappede i et tværfagligt 

samarbejde. 

 

ISAAC er rådgivende NGO-organ for FN og har internationalt 

kontor i Toronto, Canada. 

Foreningen har medlemmer i mere end 60 lande verden over, 

herunder alle de skandinaviske lande. 

 

Medlemmerne er brugere, pårørende, undervisere, terapeuter, 

behandlere, teknikere, forskere, forhandlere og producenter.  

 

Hurtig og effektiv kommunikation 
Det overordnede mål for anvendelsen af ASK er, at brugeren ved hjælp 
af sin ASK-løsning opnår så effektiv en kommunikation som muligt. 

ASK-brugere har berettet, at de vigtigste ting for dem i forhold til kom-
munikation er: 

1. at være i stand til at sige præcis det man ønsker,  

og 

2. at være i stand til at sige det man ønsker så hurtigt og effektivt 
som muligt. 

Professionelle indenfor AAC-området og pårørende må til enhver tid 
være omhyggelige med at sikre, at disse behov og målsætninger imø-
dekommes. 

Vellykket kommunikation 
Vellykket kommunikation er forudsætningen for, at et men-
neske får mulighed for at udvikle de sproglige, kognitive, 
følelsesmæssige og sociale sider af sig selv.  

Det er i kommunikationen med andre mennesker, at vi får 
mulighed for at skabe vores egen dagligdag og vor eget 
”selv” – et ”selv” der er anderledes og adskilt fra andres. 


