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Mandag den 18. marts 

9.30-9.40  Velkomst ved konferencegrupppen med praktiske informationer 

9.40-11.00  Simon, Simons forældre, Tina og Kim Vesthald, Michael Hjort-Pedersen, Kommunika-       

   tionscentret Hillerød 

   ”Omgivelsernes betydning for succes” 

   Simon og hans forældre fortæller om, hvordan Simon gennem anvendelsen af forskellige støt- 
   tende kommunikationsformer har opnået kommunikative kompetencer, som ingen havde 
   turdet håbe på. Simon er en ung mand med flere diagnoser: autisme, udviklingshæmning 
   og en betydelig hørenedsættelse. Deltagerne vil få indsigt i, hvordan Simon gennem anvendel- 
   sen af bl.a. kommunikationsværktøjet Herbor har udvidet sine kommunikative kompetencer, 
   sin evne til at skrive, mulighederne for at få formidlet sine ønsker og behov og sin store inter-   
   esse for andre mennesker.   

11.00-11.15 Pause 

11.15-12.30 Sissel Sollied, postdoktor ved universitetet i Tromsø i vejledning i voksenrollen 

   ”Hvordan kan vi blive gode kommunikationspartnere for mennesker uden verbalt  
   sprog?” 

   Sissel arbejder ud fra ICDP’s filosofi—(international child developing program)    
             Dvs. hun lægger vægt på den voksne omsorgsgiver som indlevende og kommunikativt   
   støttende i barnets udvikling.  

   ”I juni var jeg på en workshop i Provence, hvor vi lærte om brug af dukker  som redskab til sen 
   sitivisering af omsorgsgiver. Jeg vil gerne illustrere hvordan dette kan  bruges i formidling, og  
   som lidt morsom inspiration til reflektion”         
        

12.30-13.45 Frokost 

13.45-15.00 Birgitte Brandt børneterapien Odense, VISO udreder 

   ”Nye perspektiver på kommunikation med børn og unge med multiple funktions-     

   nedsættelser – en dialogisk udredningsmodel”. 

   Oplægget præsenterer VISOs kommunikative udredninger, som de foregår i et særligt tvær-     

   fagligt team. 

   Udredningen er især baseret på videoobservation i barnets/den unges sociale arenaer og på  

   videoanalyse i et tværfagligt reflekterende team, hvor barnets nære omsorgsgivere deltager. De 

   kommunikative udredninger ledes af tovholdere med særlig uddannelse indenfor AAC/ASK, der 

   inddrager yderligere tværfaglige specialister. 

   Oplægget blev præsenteret  på international ISAAC konference i Pittsburgh 2012. 

15.00-15.15 Pause 

15.15-16.30 ISAAC generalforsamling  - der serveres kaffe/the og kage. 

16.30-18.00 Markedspladsen  - er som noget nyt placeret tæt på oplægsrummet. 

   Overvej om du selv har noget du kan vise frem for andre!! 



Tirsdag den 19. marts 

 
8.30-8.45  Godmorgen ISAAC v. ISAACs formand 
 
8.45-9.45  Michael Juhl Nielsen, lærer på Djurslandsskolen, Master i Læreprocesser 2010. 
 

   ”Erfaringer fra Djurslandsskolen med iPad som kommunikationshjælpemiddel vha.  
   talesyntese. Kommunikation mellem skole, institution og forældre via iPad. 
   Kalender, dagbog og billedbog” 

   1/ Historien bag brugen af iPads på Djurslandsskolen. 
   2/ Hvilke kommunikationsapps bruger vi. 
   3/ Hvordan bliver disse brugt i praksis. Videoeksempler. 
   4/ iPad som kontaktbog mellem skole hjem og institution. 
   5/ Portefølje og "Min bog" på iPad. 
   6/ Tips, tricks og faldgruber. 
 

9.45-10.00  Pause 
 
10.00-10.45 Michael Juhl Nielsen, fortsat 
 
10.45-11.15 Pause 
 
11.15-12.30 Gitte Rasmussen, lektor, ph.d. er leder af Center for Social Praksis og Kognition ved  
   Syddansk Universitet. 
   Maja Sigurd Pilesjö, logopæd og for nylig Phd ved Syddansk Universitet 
 
   ”Metoder og teknikker til opnåelse af fælles forståelse i AAC-kommunikation” 
 
   Foredraget vil fokusere på, hvordan også deltagere i AAC-kommunikation organiserer deres  

   handlinger og at disse organiseringsmåder er det centrale i opnåelsen af en fælles forståelse.  

   Der vil blive vist (video) eksempler på forskellige organiseringsmåder i forskellige typer af AAC- 

   kommunikation med og imellem mennesker, børn, unge og voksne med sprog- og talevanske- 

   ligheder. 

12.30-13.45 Frokost 

13.45-14.45 VALGTEMAER—se bagsiden 
 
14.45-15.00 Kaffe/the og kage 
 
15.00-15.45 Frank Dalhoff, bestyrelsesmedlem i ISAAC og AAC bruger sammen med Asger, som er 

   hans hjælper. 

   ”Om hjælperens og brugerens roller. Afhængighed, venskab, magt og afmagt” 

15.45-16.00 Afslutning 

 
 
      .      



Tilmelding og yderligere oplysninger om oplæggene på: www.isaac.dk 
           

 

 

 

VALGTEMAER - tirsdag 
Valgtema A 

Vibe Lund Jensen, konsulent ved kommunikationscentret i Hillerød 

”Øget brugerinddragelse med symboler og spørgeguides i nyt Spørgekit” 

At have mulighed for at give sine tanker og synspunkter tilkende. At udtrykke ønsker og behov. At have afgørende indflydelse på 

eget liv. At træffe egne valg. Det er centralt. Borgere, der er afhængige af støtte fra omgivelserne er i vid udstrækning underlagt 

andres syn på deres behov og måder at yde dem støtte på. På workshoppen præsenteres ”Spørgekit for specialområdet” og 

”Spørgekit for ældreområdet” - to færdige og gennemtænkte materialer, der kan hjælpe omgivelserne til at imødekomme bru-

gerinddragelse, med- og selvbestemmelse for en bred gruppe af borgere. Workshoppen henvender sig til fagpersoner, der søger 

redskaber og metoder til at øge brugerinddragelse, med- og selvbestemmelse for mennesker med funktionsnedsættelser som 

følge af udviklingshæmning, CP, ADHD, demens, afasi eller anden medfødt /erhvervet hjerneskade. Eller borgere som har en 

psykiatrisk lidelse. Materialet kan bruges sammen med større børn, unge, samt voksne. 

 

Valgtema B 

Michael Hjort, audiologopæd fra Københavns Universitet. Ansat ved KC Hillerød. 
”Sociale medier” 

Jeg vil sætte fokus på, hvordan vi gør det muligt at bevæge sig ”sikkert” inden for gængse sociale netværksværktøjer som Face-
book, Youtube og Skype, men også hvilke forenklede værktøjer, der findes til at skabe adgang til disse netværksværktøjer, for 
derved at kunne udvide brugergruppen af netop gængse værktøjer. 

Jeg vil også komme ind på den udvikling der er af de dedikerede sociale værktøjer på vores område, og her er quackin et 
eksempel på hvad vej ”vinden blæser”. 

 

Valgtema C 

Lena Faurschou, tale-hørepædagog, IT-konsulent og VISO leverandør, KC Hillerød 

   Lars Tolversen, ergoteraput, IT konsulent og sagsvejleder, KC Hillerød 

”Tablets som kommunikationshjælpemiddel 

 Hvad kan iPads,  Android tablets og Windows 8 tablets anvendes til i forhold til kommunikation, struktur og andet? 

Er en tablet altid svaret? Eller rækker en tablets funktioner og indretning nødvendigvis ikke i forhold til at kompensere for en 

persons behov ? Hvilke borgere kan anvende teknologien? Hvilke krav stiller tablets til netværket omkring borgeren? Er der fare 

for at drukne i begejstringen for iPads? Hvornår anbefales en tabletløsning? 

 

Valgtema D 

 Edda Medici, kommunikationskonsulent, Institut for Syn og Hørelse, Region Nordjylland. 

Pragmatisk profil til udredning af dagligdags kommunikation 

I forbindelse med det intensive PODD-kursus i Danmark i foråret henviste Gayle Porter til et engelsk materiale kaldet Pragmatisk 

Profil. Nærpersoner udspørges ud fra et interview skema, som indeholder en række spørgsmål om hvordan barnet/den voksne 

agerer omkring forskellige kommunikative handlinger. 

Det er en måde at dele viden om at kommunikere med personen på en struktureret måde, og det giver et grundlag for en inter-

vention med det formål at fremme kommunikation i dagligdagen. 

Pragmatisk profil kan ifølge forfatterne bruges til alle uanset problemer med kommunikation, adfærd eller anden funktionsned-

sættelse. Profilen vil blive gennemgået og de foreløbige erfaringer vil blive videreformidlet og diskuteret.  


