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Om ISAAC Danmark 
 

Formand: 

Birgitte Brandt 
Børneterapien, Odense 
Tlf.: 63 14 05 67 

e-mail: birb@odense.dk  
 

Sekretær: 

Margit Grønkjær 

e-mail: margit99@gmail.com 

 

Kasserer: 

Gert Krabsen 
HandiKram 

Grenen 15 
9260  Gistrup 

Tlf. 96 36 47 90 

e-mail: kasserer@isaac.dk  

 

 

 
 
Indmeldelse på www.isaac.dk eller via formanden eller 

kassereren. 

 
 
Kontingent pr. år (dækker medlemskab af både det 
internationale ISAAC og ISAAC Danmark): 
 
AAC bruger kr. .......... 275,- 

Enkelt medlem kr. .......... 470,- 
Studerende/pensionister kr. .......... 325,- 
Dobbelt medlemskab kr. .......... 900,- 

(Institutioner/skoler) 
Trippel medlemskab kr. ........ 1.350,- 

(Institutioner/skoler) 
Støttemedlem kr. ........ 2.500,- 

 
 
ISAAC officielle tidsskrift: ”Alternative and 
Augmentative Communication – ACC”,  
abonnement pr. årgang kr. .......... 660,- 
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Medlemsblad for foreningen ISAAC Danmark  
(International Society for Augmentative and 
Alternative Communication) 

 

Redaktør: Dorte Sylvest Aggerlin 
e-mail: dsaggerlin@gmail.com  

 
Bladet udkommer normalt 3 gange om året. 

 
 

 
ISSN nr. 1397-0747 
Oplag: ca. 200 stk. 
Tryk: Palle Madsen 
Layout: Gert Krabsen  
 
 

Foreningens postadresse: 
 
ISAAC Danmark 

c/o Birgitte Brandt 
Børneterapien Odense, Team A 

Platanvej 15 
5230 Odense M 
 
CVR nr. 29948445 

 
 
Foreningens webside: www.isaac.dk 

Foreningens mailadresse: isaac@isaac.dk  

 
 
Alle henvendelser på redaktionelle spørgsmål  
stiles skriftligt til redaktionen. 
 
Redaktionen påtager sig intet ansvar for 
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indsendes uopfordret. 
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Redaktørens hjørne 
v/Dorte Aggerlin 

 
Foråret er på vej og både lærken og viben har fundet vej til Danmark igen. Det giver ny energi til 

dagligdagens opgaver både ude og inde.  

Nye frø bliver også sået i forhold til ASK området. I det store udland ved jeg, at der lige nu kører et 

projekt i Kenya, hvor bl.a. Betina Snebang fra Dybkjær Specialskole er rejst afsted med en stabel 

sprogkufferter for at sætte gang i brug af ASK i Kenya. Projektet lyder meget spændende, Så vi kan 

jo håbe på, at vi på et tidspunkt kan få mulighed for at høre mere om projektet og forløbet i Kenya 

enten på en ISAAC konference eller måske i bladet her.  

Udover dette er jeg også stødt på en anden ASK relateret ting på Facebook. En gruppe der hedder 

”We speak PODD”. Den er oprettet af en mor til ikke mindre end 6 børn, hvoraf 4 af dem sidder i 

kørestol og er ASK brugere. De bruger PODD i stor udstrækning og på en virkelig fantastisk og 

inspirerende måde. Børnene bliver undervist hjemme, og forældrene gør meget ud af at offentliggøre 

deres tanker, beskrivelser af aktiviteter, ideer og videoklip. Det er spændende og lærerigt at læse nogle 

af disse indlæg og se nogle af videoklippene.  

Men nu står en ny generalforsamling for døren i ISAAC. Der kommer mange spændende oplægsholdere 

fra ind og udland, og vi bliver præsenteret for en markedsplads større end hidtil.  

Lad os håber, at vi alle får noget ny viden og inspiration med hjem, så foråret kan blive endnu bedre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - o - - - 
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Birgitte bemærker 
v/Birgitte Brandt, formand 

 
I december fik vi i Danmark nye ministre på en række poster. Bl.a. på områder, hvor indsatsen overfor 

ISAACs målgruppe naturligt tegnes. Det har derfor været naturligt, at ISAAC sendte en lille velkomst-

hilsen til ministrene fra Børne- og Socialministeriet, Undervisningsministeriet, Uddannelses- og 

Forskningsministeriet samt Sundheds- og Ældreministeriet, hvor vi samtidig kort fortalte om ISAAC og 

nødvendigheden af et øget fokus på kommunikationsområdet. 

Nogle af os har mange års erfaring indenfor kommunikationsområdet, andre ikke så mange, men jeg 

er sikker på, at vi alle brænder for det speciale og den målgruppe, vi hver især har valgt. Indimellem 

kan det være svært at forstå, at andre med ansvar på området - kommunalt, regionalt, statsligt måske 

ikke brænder helt lige så meget, eller måske endnu ikke har den viden, vi synes de burde have. 

Derfor vil jeg også hilse særligt velkomment, at vi efterhånden flere steder ser kommunikations-

området beskrevet i stigende grad. Senest i et nyt tema om Mennesker med komplekse kommunika-

tionsbehov på Socialstyrelsens Vidensportal:  

vidensportal.dk/handicap/mennesker-med-komplekse-kommunikationsbehov 

Ligesom en ny kortlægning af indsatsen til mennesker med multiple funktionsnedsættelser netop er 

offentliggjort på Socialstyrelsens hjemmeside:  

socialstyrelsen.dk/nyheder/2017/ny-kortlaegning-om-multiple-funktionsnedsaettelser 

Det er rigtig godt at få sat ord på og få tydeliggjort behov og faglige indsatser på området. En start 

der forhåbentlig kan uddybes og nuanceres endnu mere hen ad vejen i respekt for den omfattende 

kompleksitet, som kendetegner området. 

Selv om vi kun er i marts måned, er det ikke for tidligt at tænke på oktober, der er ISAAC Awareness 

Month. Hvilke idéer er der ude omkring i de mange praksismiljøer, som internt i institutionen/ 

organisationen kan sætte ekstra fokus på ASK og de muligheder ASK giver for børn, unge, voksne og 

ældre, der ikke kan kommunikere ved talens brug? Det kan også være idéer, der rækker længere ud 

lokalt, og hvor ASK-brugere måske selv er med til at fortælle om og vise, hvordan de kommunikerer - 

på biblioteket, på skolen, på kommunikationscentret, hvor borgere kommer eller inviteres forbi? Måske 

ligger der små oplagte projekter og venter for de store elever i skolen, hvor det kunne give god mening 

at planlægge information om ASK til det omgivende samfund ind i undervisningen? 

Vi vil rigtig gerne høre om initiativer, så andre også kan inspireres. 

Efter planen er dette blad netop omdelt på den danske ISAAC konference i Vingstedcentret. Årets store 

begivenhed for ISAAC, hvor konferencegruppen har flettet et nyt program sammen med oplæg, 

valgtemaer, miniseminarer og markedsplads, som tilsammen dækker en stor del af ASK områdets 

mangfoldighed. Jeg håber, mange af jer har mulighed for at være med og tage ny inspiration med jer 

hjem til jeres praksis. 

- - - o - - - 

 

https://vidensportal.dk/handicap/mennesker-med-komplekse-kommunikationsbehov
https://socialstyrelsen.dk/nyheder/2017/ny-kortlaegning-om-multiple-funktionsnedsaettelser
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Ups.. 
v/Frank Dalhoff 

 

UPS. ER DET HUMANISTISKE PÅ TILBAGEGANG? 
 

I disse tider, hvor snart alle frygter alle - hvis bare mennesker er anderledes påklædt, ikke er med den 

slips, jakke folk, eller som minimum står på samme perron, på samme sted hver morgen og tager den 

modsatte tur om eftermiddagen, selvfølgelig er det det bil’ende folk, som er nummer et på vores 

normalitetsliste.  

 

Dem vi er trygge ved. Dem man tør give et lille nik. Kun et lille et. For sæt nu… Sandt at sige et 

skræmmebillede af i dag. Ja, er det nu så nyt som vi bilder os ind. Ved læsningen af bogen På Kanten 

af Samfundet, udgivet af Svendborg lokalhistorisk museum, kommer der mange rare historier op. Det 

er fortid, kan man hævde. Jo, men efterkrigstiden er vel ikke så langt tilbage - for ikke at tale om 

tiden fra 1950 til 1960. Jeg husker tydeligt den tid. Jeg vil ikke her anmelde bogen, men der er noget 

ved tiden nu, der slår mig. Det foruroliger mig, at vi er så bange for hinanden, at pigerne knap tør gå 

fra frisøren og hjem med et tørklæde på for at beskytte håret, for sæt man tror… Jo, der er sket og 

sker kæmpe fremskridt på handicapområdet – tænk, jeg sidder f.eks. her i min egen lejlighed, med 

personlig hjælper som er her for at opfylde mine behov. Dejligt, men der er mange andre mennesker 

med funktionsnedsættelser, som ikke har de samme muligheder som mig.  

 

Nogle kom måske bare ikke med ”toget”. Fik ikke det skub der skulle til. Værre er det, at der findes 

mennesker med så problemfyldte funktionsnedsættelser, for hvem det er en kamp at udtrykke deres 

basale behov - Jeg er tørstig, er sulten, bare at udtrykke et ja og nej. 

 

Mit spørgsmål til jer lærere og til mig selv for den sags skyld, er om vi i virkeligheden ikke ser på de 

personer, som vi ser på personer der bærer tørklæder. For man sparker nedad, som vi altid har gjort. 

Når det så er sagt, så har vi haft en hvis forståelse for de ”svageste” i vores samfund. Navnlig i 

perioden 1960 til år 2000 plus minus nogle år.  

 

I disse år var der fokus på mennesker med hjælpebehov. Der kom fuld damp på integrationen, om 

den lykkedes eller ej kan selvfølgelig diskuteres. Hvor om alting er, blev der mere åbent til os skæve 

eksistenser. Bistandsloven kom med sine gode og dårlige sider og sådan kunne man blive ved. Det der 

slår mig ved den tid, er de mange centrer og institutter som skød op som paddehatte – Hjælpemiddel-

instituttet, center for tilgængelighed plus alle de centre, der var rettet mod en bestemt menneske-

gruppe med et specifikt handicap. Det var i tide, hvor der skulle og måtte gøres noget. Det måtte 

indsamles samt forskes, for at kunne formidle og heraf også øge forståelsen af personer med handicap. 

Der begyndte at ske noget omkring det nye årtusind. Centre blev slået sammen for, at blive lagt ind 

under socialstyrelsen - ud fra devisen om at tættere på hinanden øger samarbejdet.  

I travlheden glemte man vist den ånd af nysgerrighed samt den ild, der brændte i mange mennesker. 

Samtidig forsvandt humanismen og angsten for hinanden dukkede så småt op. Fra at elske sit arbejde 

inden for handicapområdet, i bredeste forstand, syntes angsten for hvad fremtiden nu måtte bringe at 

tage over. En angst, som måske visse steder, bremser indsatser, for hvem ved og man… og man vil jo 

nødig falde i unåde hos lederen. Så hellere sparke nedad på de svageste. Bliver der ikke udvekslet 

erfaringer og ny viden m.v., så kommer alt på et tidspunkt til at gå i tomgang - i bedste fald og i 

værste fald går det nedad. 

 

  Skal vi tillade det?   

 

- - - o - - - 
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Socialstyrelsens vidensarbejde på handicapområdet 
v/ Sanna Dragholm, Kontorchef, Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed 

 

Socialstyrelsens vidensarbejde på handicapområdet foregår i og på 

tværs af flere enheder (se figur side 8). Den faglige viden på 

området er primært forankret i Center for Handicap og Psykisk 

Sårbarhed, men også VISO og Kontoret for Socialtilsyn og National 

Koordination arbejder med opsamling, udvikling og formidling af 

viden på området.  

 

CHPS:  Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed  

NatKo:  National Koordination  

VISO/KaS:  Koordinering af Specialrådgivning 

 

Vidensarbejdet ift . ansvarsområder  

Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed indsamler og formidler blandt andet praksis- og 

forskningsbaseret viden, metoder og redskaber på området for handicap. Centret arbejder med 

vidensarbejde inden for centrets forskellige målgrupper. Nogle målgrupper kan have sammensatte 

funktionsnedsættelser på tværs af det kognitive, kommunikative og/eller motoriske område. Centret 

arbejder også med temaer, der går på tværs af målgrupper, fx børn, unge og voksne med handicap, 

kommunikation, hjælpemidler, pårørende til mennesker med handicap, fagprofessionelle mv.  

Læs mere om Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed:  

www.socialstyrelsen.dk/om-os/organisation/center-for-handicap-og-psykisk-sarbarhed  

 

Den nationale koordinationsstruktur følger og opbygger viden på nationalt plan om målgrupper, tilbud 

og indsatser på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Dette skal understøtte, 

at der eksisterer det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud og indsatser.  

Læs mere om National Koordination:  

www.socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/national-koordination 

 

VISOs leverandørnetværk leverer rådgivning på det specialiserede social- og specialundervis-

ningsområde og bidrager med praksisviden til Socialstyrelsens vidensarbejde. Koordinering af 

specialrådgivning under VISO (KaS) koordinerer den mest specialiserede specialrådgivning på 

områderne vedr. hørenedsættelse, synsnedsættelse, døvblindhed og epilepsi mv.  

Læs mere om VISO:  

www.socialstyrelsen.dk/viso 

 

  

http://www.socialstyrelsen.dk/om-os/organisation/center-for-handicap-og-psykisk-sarbarhed
http://www.socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/national-koordination
http://www.socialstyrelsen.dk/viso
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Vidensarbejde i faglige netværk  

I forhold til de mindre målgrupper, såsom kommunikationshandicap, sjældne handicap og multiple 

funktionsnedsættelser, samt på hjælpemiddelområdet foregår vidensarbejdet i Socialstyrelsen også 

via netværk.  

 

Socialstyrelsen driver og faciliterer en række onlinenetværk på hjælpemiddelområdet og kommunika-

tionsområdet.  

Læs mere om onlinenetværkene:  

www.socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/hjaelpemidler-og-velfaerdsteknologi/om-

hjaelpemidler/online-netvaerk 

 

Socialstyrelsen faciliterer og driver også et fagligt netværk for multiple funktionsnedsættelser uden 

talesprog.  

Læs mere om netværket:  

www.socialstyrelsen.dk/handicap/multiple-funktionsnedsaettelser/fagligt-netvaerk 

 

Formidling af vidensarbejde på Vidensportalen  

Formidling af Socialstyrelsens vidensarbejde foregå blandt andet via temaer på Vidensportalen. På 

hjælpemiddelområdet er der udarbejdet et tema om Mobilitetshjælpemidler til voksne borgere og et 

tema om Formidling af hjælpemidler til voksne borgere. 

 

Senest starten af 2017 forventes udgivet et tema om Mennesker med komplekse kommunika-

tionsbehov. Temaet beskriver udvalgte aspekter, metoder og redskaber inden for ASK-området.  

Læs om temaer på Vidensportalen:  

www.vidensportal.dk 

 

 

 

Se Oversigt over målgrupper ift. Enheder på næste side. 

 

  

http://www.socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/hjaelpemidler-og-velfaerdsteknologi/om-hjaelpemidler/online-netvaerk
http://www.socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/hjaelpemidler-og-velfaerdsteknologi/om-hjaelpemidler/online-netvaerk
http://www.socialstyrelsen.dk/handicap/multiple-funktionsnedsaettelser/fagligt-netvaerk
http://www.vidensportal.dk/


  
Side 8  ISAAC–nyt 2017–1 

Har aktuelt 6 leverandører med 

specialviden inden for specialråd-

givning, udredning, vidensarbejde, 

kursusvirksomhed og materiale-

produktion ift. disse målgrupper: 

• Børn og unge med hørenedsæt-

telse (0-17 år)  

• Børn og unge (0-17 år) med 

døvblindhed 

• Alle aldersgrupper med syns-

nedsættelse 

• Alle aldersgrupper med epilepsi 

• Førskolebørn med svære 

kommunikative, sociale, 

udviklingsmæssige eller 

motoriske vanskeligheder  

 

Overvåger aktuelt 31 målgrupper kende-

tegnet ved at være meget små og/eller at 

have kompleksitet i problemstilling eller en 

flerhed af problemstillinger, eks.: 

• Borgere med medicinsk intraktabel epilepsi 

med behov for støtte i skolen/rehabilitering 

• Borgere med medfødt og erhvervet 

døvblindhed 

• Børn, unge og voksne med varig hørened-

sættelse og behov for højt specialiserede 

indsatser 

• Borgere med svær Cerebral Parese  

• Børn, unge og voksne med alvorlig syns-

nedsættelse og behov for højt speciali-

serede indsatser 

• Børn, unge og voksne med kompleks 

erhvervet hjerneskade 

• Børn, unge og voksne med multiple 

funktionsnedsættelser uden talesprog 

 

 
 

 

Har aktuelt 110 leverandører med 

specialviden inden for specialrådgiv-

ning og udredning.  

Ift. handicapmålgrupper er der aktuelt 

flest VISO-sager inden for: 

• Autisme 

• Udviklingshæmning 

• Udadreagerende adfærd 

• Erhvervet hjerneskade  

 

Aktuelle målgrupper/satspuljemidler: 

• ADHD 

• Udviklingshæmning 

• Erhvervet døvblindhed 

• Cerebral parese 

 

Aktuelle målgrupper/grundbevilling: 

• Kognitive funktionsnedsættelser 

• Kommunikative funktionsnedsættelser 

• Motoriske funktionsnedsættelser 

(bevægehandicap) 

• Sjældne handicap (også sundhedsomr.) 

• Epilepsi (også sundhedsomr.) 

• Hjælpemidler efter socialloven 

 

Oversigt over målgrupper: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - o - - - 

  

Målgrupper på 
handicapområdet

CHPS VISO

KaSNatKo
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Generalforsamling 2017 
 

Mandag den 20. marts 2017 kl. 12.00-12.45 på Vingstedcentret 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

 

1. Valg af ordstyrer, referent og 3 personer til et stemmeoptællingsudvalg. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Forelæggelse af regnskab for 2016. 

4. Indkomne forslag. 

5. Fastlæggelse af budget 2017, herunder medlemskontingent. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

På valg er: 

Kasserer:  

Gert Krabsen, 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Anna Voss, 

Trine Lund Lauridsen, 

Vibe Lund Jensen, 

Suppleanter: 

Jane Runge, 

Jeppe Forchhammer, 

  

7. Valg af revisor. 

På valg er: 

Lars Søndergaard-Nielsen, 

8. Eventuelt. 

 

- - - o - - - 

Materiale fra konferencen 
 

Oplæg, handouts m.v. fra konferencen bliver lagt i et lukket område, hvor I også finder materiale fra 

tidligere konferencer: www.isaac.dk/konference-oplaeg/ 

 

 

Adgangskoden er materialer.  

http://www.isaac.dk/konference-oplaeg/
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Økonomi… 
v/Kassereren  

 

Regnskab 2016  

 Budget 2016 Regnskab 2016 

INDTÆGTER   

Renter 300,00  243,29  

Medlemskontingent 110.000,00  103.655,00  

Kontingent 17 - forudfaktureret  1.800,00  

Abonnementer 4.200,00  3.270,00  

Konference/Generalfors. 510.000,00  488.725,11  

Konference 17 - forudfaktureret  90.200,00  

Brugersamling deltagere 20.000,00  13.500,00  

Brugersamling tilskud 20.000,00  45.000,00  

PINE-D 59.800,00  71.258,40  

von T  51.950,00  

Movements  298.741,40  

Andet   100,00  

INDTÆGTER I ALT. 724.300,00  1.168.443,20  

   

UDGIFTER   

Konference/Generalfors. -412.000,00  -420.844,00  

Eksterne honorar/transport -34.000,00  -18.720,26  

Materialer -6.000,00  -12.302,72  

Konf 17 - forudbetalt  -3.578,18  

Medlembetaling International -35.000,00  -27.290,28  

ISAAC-Nyt -15.000,00  -21.669,05  

Bestyrelsesmøder mv. -30.000,00  -37.349,02  

Nordisk/internat. Samarbejde -40.000,00  -39.026,75  

Arrangementer   

PINE-D -60.000,00  -39.794,31  

Brugersamling -55.000,00  -72.223,77  

von Tetchner  -40.858,18  

Movements -30.000,00  -258.219,80  

Porto -6.000,00  -1.710,00  

Kontorartikler og adm. -2.000,00  -7.532,05  

Web+webmaster  -7.000,00  -3.311,05  

Medlemsaktiviteter/pjece -18.000,00  -15.225,00  

Gebyrer bank  -655,00  

Diverse, gaver m.v. -3.000,00  -1.179,00  

I ALT udgifter -753.000,00  -1.021.488,42  

   

DRIFTSRESULTAT -28.700,00  146.954,78  

Regulering vedr. forudbetalinger  -41.700,00  

   

Nettoresultat  105.254,78 
 

 

 

- - - o - - - 

 

 



   
ISAAC–nyt 2017–1  Side 11 

Udkast til budget 2017  

 

 Regnskab 2016 Budget 2017 

INDTÆGTER   

Renter 243,29  500,00  

Medlemskontingent 103.655,00  110.000,00  

Abonnementer 3.270,00  4.200,00  

Konference/Generalfors. 488.725,11  480.000,00  

Brugersamling deltagere 13.500,00  15.000,00  

Brugersamling tilskud (1)  45.000,00  30.000,00  

INDTÆGTER I ALT.   639.700,00  

   

UDGIFTER   

Konference/Generalfors. -420.844,00  -385.000,00  

Eksterne honorar/transport -18.720,26  -60.000,00  

Materialer -12.302,72  -10.000,00  

Medlemsbetaling International -27.290,28  -30.000,00  

ISAAC-Nyt -21.669,05  -15.000,00  

Bestyrelsesmøder mv. -37.349,02  -35.000,00  

Nordisk/internat. samarbejde -39.026,75  -20.000,00  

   

Arrangementer   

Brugersamling -72.223,77  -65.000,00  

? (2)  -15.000,00 

Porto -1.710,00  -3.000,00  

Kontorartikler og adm. -7.532,05  -8.000,00  

Web+webmaster  -3.311,05  -5.000,00  

Medlemsaktiviteter/pjece -15.225,00  -12.000,00  

Gebyrer bank -655,00  -500,00 

Diverse, gaver m.v. -1.179,00  -2.000,00  

I ALT udgifter   -665.500,00  

   

DRIFTSRESULTAT   -25.800,00  

 

Noter: 

1. Brugersamling; der er ikke budgetteret med samme fondstilskud som hidtil 

(’worst case’). 

 

2. Buffer til uplanlagte arrangementer. 

- - - o - - - 
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Velkommen til nye medlemmer.. 
 

 

Vi vil gerne sige hjerteligt velkommen til de 

mange nye medlemmer, ISAAC Danmark har 

fået det sidste halve år! 

 

  

 

Martin Merrild, Frederiksberg 

Hjælpemidler og Kommunikation, Fredericia 

Samværs- og Aktivitetscenter Hjortdal 

Bofællesskabet Krabben, Fjerritslev  

Hjernecenter Syd & Ths, Padborg 

CSV Kolding, STU 

  

 

- - - o - - - 

 

Har I kollegaer, institutioner i kommunikationsnetværk, naboskoler osv., som ikke kender 

ISAAC, så husk at fortælle dem om foreningen – henvis gerne til www.isaac.dk, til ISAAC’s 

FaceBook-side eller til et bestyrelsesmedlem. 

 

- - - o - - - 

 

 

 

http://www.isaac.dk/

