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Isaac-nyt 2022 - 1    Isaac-nyt 2 3Side 3Side

Velkommen til forårets udgave af ISAAC-nyt. 

Vi præsenterer i dette nummer den kommende konference, men prøver også at ramme bredt ud i verden. 

På forsiden ses Edda Medici i færd med at oversætte PODD skabeloner. Inden i bladet uddybes fotoet ved en artikel, 
vi har fået tilladelses til at låne fra ISAAC internationals blad Communicator. Artiklen er en salut til Edda for hendes 
mangeårige engagement på ASK området. 

Det engelske ord ”Literacy” omhandler i en bred forståelse tilgangen til og muligheden for at tilegne til læse- og skri-
vefærdigheder på helt individuelle præmisser for børn med behov for komplekse kommunikationsstøttende indsat-
ser. Også ISAAC Dk har fokus på literacy, bla planlægges en temadag om literacy til efteråret. Vi vil gerne derfor præ-
sentere literacy-området her i ISAAC Nyt. Vi fået tilladelse til at låne en artikel om tidlig skriftsproglig læring fra det 
Norske ISAAC blad Dialog.  Dernæst har vi fået lov at låne en artikel om læse- og skrivetilegnelse af TAVS gruppen. 

Det øvrige blad indeholder spændende nye artikler af Jeppe Forchhammer, der har deltaget i et forskningsprojekt om 
mennesker med CP kunne blive bedre til tale og spise ved hjælp af toner. Dernæst af Helene Leisman, der opsumme-
rer på bølgen vedr kommunikative ASK miljøer, hun har sat i sø. Endelig er der en boganmeldelse samt beskrivelse af 
ISAACs nuværende aktiviteter.

Ideer og forslag til indslag og artikler modtages til enhver tid på isaac@isaac.dk eller redaktørens mail im@kp.dk Ida 
Marie Mundt, Redaktør, samt Ulla Sir Eichenauer, Formand
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Ullas klumme  Hyldest til 
alle pårørende

Det er ikke helt nemt at hive for-
årsfornemmelser frem en søndag 
som i dag i Nordsjælland: torden, 
hagl og blæst i mellem regnby-
gerne. Og dog, på gåturen med 
min lille hund, både så og hørte vi 
småfuglene flyve i flokke og syn-
ge i kor. De lader sig ikke kue af 
vejret og er allerede flittige inde i 
buskadset.

Vejret egner sig heldigvis til nog le 
af mine yndlingsaktiviteter: dels 
at læse og genlæse en række 
artikler, der handler om ASK og 
dels at se videofilm, der handler 
om ASK. Det er aktiviteter, som 
mine venner i ISAAC flokken og 
jeg, samt mange andre menne-
sker, der har interesse for ASK 
området, vælger at bruge en del 
af vores fritid på.  Vi beskæftiger 
os med ASK, fx fordi vi arbejder 
med det i hverdagen eller er 
så heldige, at vi kender nogle 
ASK-brugere. Nogle gange begge 
dele. 

En anden flok, der beskæftiger 
sig med ASK er I, flokken af 
på rørende til mennesker, hvis 
ta lesprog ikke er tilstrækkelig til 
at gøre sig forståelige. Mennesker 
uden et funktionelt talesprog, har 
ret til og kan blive støttet via al-

ternativ og supplerende kommu-
nikationsmuligheder. Som pårø-
rende til et menneske med behov 
for ASK skal I dels tilegne jer 
nogle usædvanlige færdigheder 
og dels være ultra vedholdende 
og tålmodige. I skal udføre pleje-
opgaver i et omfang, ingen andre 
familier skal. I skal træne med 
jeres kære, ofte dagligt, hvilket er 
både fysisk og mentalt hårdt. 

Og nok den vigtigste opgave af 
alle: I skal lære at tolke jeres 
barns, søskendes, forældres og 
livspartners kommunikative sig-
naler. Nogle gange nogle meget 
små signaler. Andre gange sig-
naler, der svinder ind med tiden. 
Andre gange igen nogle meget 
tydelige signaler, som for andre 
ligner ”dårlig opførsel”. I er og bli-
ver tolkningsspecialister i forhold 
til jeres familiemedlemmer.

Forskellen til os fagpersoner er, 
at I ikke selv vælger denne be-
skæftigelse. 

Jeg møder jer (pårørende) i min 
hverdag. Ligesom fuglene lader I 
jer heller ikke kue! I arbejder på 
højtryk for (ofte kæmper I for), 
at jeres barn, søsken, forælder, 
partner får så gode kommuni-
kative muligheder og redskaber, 
som det er muligt at opnå på den 
enkeltes præmisser. 

Jeg er fuld af taknemlighed og re-
spektfuldhed over for jeres uku-
elighed. Dette engagement, som 
de allerfleste af I pårørende viser, 
smitter af på os andre fagfolk til 
at medvirke til at prøve at give 
ASK brugerne de for den enkelte 
bedst tænkelige alternative og 
supplerende kommunikationsveje 
og – midler. 

Jeg kunne godt ønske mig, at vi 
ISAAC Dk kunne flyve og løfte i 

flok med jer pårørende til ASK 
brugere. Vi har afholdt temada-
ge om emnet ”overgange” og vil 
også fremadrettet have fokus på 
de livssituationer, hvor der er 
fare for, at jeres familiemedlem-
mer ikke får lov at bruge, eller 
mister deres ASK redskaber.

Afsluttende for denne gang vil 
jeg med glæde nævne, at vi - 
efter næ sten 2 år, endelig kunne 
mødes fysisk igen i bestyrelsen. 
og vi mærkede nok alle, hvad det 
bety der at kunne bruge alle sine 
kom munikative sanser.

Som I måske har set, har vi på 
www.isaac.dk oprettet en ASK 
Kalender med information om 
kurser, konferencer og andre 
aktiviteter på ASK området

Af Gert Krabsen, webmaster

Kalender på hjemmesiden

Formandens klumme
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Undervisningsministeriet ud-
nævnte skoleåret 2019/20 til Bo-
gens år, for at sætte fokus på vig-
tigheden af at børn læser bø ger. 
Det, at læse bøger, eller at få dem 
læst højt, er berigende in den for 
mange aspekter – kultur, sprog, 
viden og dannelse. Det er dejligt 
at læse bøger - hvis man kan. Det 
er også rart at få en bog læst op, 
men uanset hvordan man læser 
bogen, er det vigtigt at kun ne 
snakke om bogens indhold. Men 
for nogle grupper af børn, unge 
og voksne, er det ikke mu ligt at 
fordybe sig i bøgernes ver den, 
uden at der tænkes kreativt og 
ved brug af diverse hjælpe midler. 

For TAVS gruppen dannede dette 
inspiration til at arrangere en 
festival med fokus på bøger og 
læse-oplevelser for alle. Vores 
ønske er, at præsentere nye og 
alternative læseoplevelser ved 
at lave et kulturelt arrangement 
for ASK brugere, deres personale 
og pårørende i efteråret 2020. 
Vi har kaldt projektet: ”Se, lyt og 
forstå - alternative veje til bøger-
nes verden”.  

Festivalen skulle have været af-
holdt i 2020, men pga. Corona er 
den blevet udsat flere gange. NU 
håber vi at kunne gennemføre 
den i 2022!

formations-stande, samt forhand-
lere.

Lidt om de forskellige ak
tivitetsstande: 

Besøg Bykøbing

Udforsk byen og mød nogle af 
byens indbyggere. Der sker ting 
og sager i Bykøbing: Ildebrand, 
tyveri, en uheldig vinduespud-
ser, kærlighed, bryllup og meget 
andet!

De der besøger Bykøbing, kan 
være med til at lave en historie 
om nogle af byens folk og være 
med til at bestemme hvordan det 
skal gå.         

Se, lyt og forstå – alterna
tive veje til bøgernes ver
den

I projektet ”Se, lyt og forstå - al-
ternative veje til bøgernes ver-
den” tager vi afsæt i at skabe 
oplevelser og interaktion med 
fortællinger og læsning i forskel-
lige former. Vi kalder vores ar-
rangement for et kulturelt arran-
gement, da det på mangfoldigvis 
formidler veje til bøgernes verden 
ved hjælp alternativ kommunika-
tion, billeder, ord, lyde, oplæste 
tekster, musik og IKT. Der vil 
være fokus på deltagernes mulig-
hed for at være aktivt deltagende 
og ikke blot at være tilskuer. 

Målgruppen for det kommen 
de arrangement er børn, unge 
og voksne som bruger ASK. På 
grund af funktionsnedsættelser 
kan målgruppen have svært ved 
at være opsøgende og derfor er 
de afhængige af omgivelsernes 
hjælp til at få viden og oplevelser 
omsat til deres egen nære hver-
dag. 

Arrangementet har også til for-
mål at give omsorgspersoner og 
fagfolk ideer og inspiration til 
alternativ formidling af temaer/ 
emner til ASK brugere generelt. 
Alle er velkomne og der skelnes 
ikke imellem læsende eller ikke 
læsende brugere. Arrangementet 
vil blive afholdt i en gymnastiksal 
på VUK i Aalborg. For at skabe et 
overskueligt miljø vil vi præsente-
re ideer og muligheder ved hjælp 
af stande, hvor hver stand vil 
have sit eget særkende med afsæt 
i TAVS gruppen faglige mangfol-
dighed. Foruden aktivitetsstande-
ne vil der være et velkomstområ-
de og et pause-område.

Der vil også være forskellige in-

Af Gert Krabsen, på vegne af TAVS gruppen

Errorless storytelling - 
fortælle- kasse

Der er mange måder at lave hi-
storiefortællinger på. For TAVS-
gruppen er det primære mål at 
alle kan være aktive deltagere i 

Et kulturelt arrangement for ASK brugere
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processen om at bygge en histo-
rie. Det at være aktiv deltager fo-
rudsætter et udtryk at byde ind 
med, f.eks. en lyd, ord eller sym-
bol.
I errorless storytelling er der 
ingen forkerte historier!

At arbejde med historiefortæl-
ling, hvor intet er forkert, kan 
give personer med komplek 

se funktionsnedsættelser og 
kommunikationsudfordringer 
mulighed for at give udtryk for 
de fantasier og drømme, som 
alle fabulerer om i sprogtileg-
nelsesprocessen. Symbolstøttet 
historiefortælling – hvor intet er 
forkert – giver brugeren på en 
kreative mode erfaring med, hvor 
meget kræft/magt der er i spro-
get og betydningen af sym boler.

I vores stand kan du se og af prøve 
vores materialer om er rorless sto-
rytelling.

Dialogisk læsning

Mange børn og voksne synes om 
højtlæsning – en hyggestund til 
nærvær omkring en bog. Med 
dialogisk læsning, læser den vok-
sne ikke bare læser op, men giver 
barnet mulighed for at kommen-

tere undervejs. Der er fokus på 
dialogen, og på at give tid nok til 
at reflektere over det der læses.
Børn med komplekse kommu-
nikationsbehov kan ikke uden 
videre snakke med. Derfor har vi 
udarbejdet en række materialer 
i form af symboltavler og aktivi-
tets-kufferter, som giver børnene 
mulighed for at kommentere og 
deltage på deres måde. . . . . . .

Tavlerne er tilpasset til forskelli ge 
sproglige niveauer og forskel lige 
teknikker til udpegning.

Via dialogisk læsning skabes 
sprog-udvikling – der vælges 
6-12 fokusord fra bogen, som der 
arbejdes og leges særlig fokus-
eret med. Herved lærer børnene 
nye ord, som igen gør det lettere 
for dem at begå sig 
i lege-relationer, sætte ord på 
følelser og tilegne sig viden ge-
nerelt. 

I vores værksted kan du få mere 
teoretisk viden om dialogisk 
læsning og du kan se og afprøve 
vores materialer.

Elektronisk læsehjørne - 
sæt strøm til dine bøger

I dette værksted sættes spot på 
hvordan man ved hjælp af tekno-
logi kan få en selvstændig læse-
oplevelse. Kom og prøv forskelli-
ge betjeningsformer, hør hvordan 
det lyder når bøger, beskeder og 
eksempelvis hjemmesider oplæ-
ses ved brug af syntetisk tale. Se 
også hvordan man ved hjælp af 
teknologi kan understøtte eksem-
pelvis dialogisk læsning ved at 
bruge talemaskinens sidesæt. 
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Internationalt:

Endelig har vi igen haft fysiske 
bestyrelsesmøder, et weekend-
møde i november og et heldags-
møde i januar.

Det var første gang, de medlem-
mer, som blev valgt i 2020, var 
samlet med bestyrelsen. (Ida, 
Helene og Anne-Lise).

På weekendmødet evaluerede 
vi bl.a.  webinarrækken i 2021, 
som havde til formål at give kon-
ferencen tilbage til deltagerne, vi 
så flg. fordele ved webinarer:

• Branding af ISAAC hele året

• Økonomisk overskud (i hvert 
fald denne gang)

• Når ud til andre, og flere end 
dem, der ville have fået hele 
konferencen betalt

• Tilsyneladende ingen ”kanni-
balisering” af fysiske events, 
når det gælder deltagerantal 
(oktoberarrangement, 2021 
om ASK og autisme med 94 
tilmeldte og samtidig 13 
nordmænd under arrange-
mentet på Cafieros oplæg 
digitalt)

• Fleksibilitet som følge af brug 
af optagelser, så delta gerne 
kunne høre med på et tid-
spunkt, der passede dem.

Ulemperne er, at det giver ar-
bejdspres i bestyrelsen, så vi 
kan nok kun fortsætte i et lavere 
gear, når vi også skal forberede 
fysiske konferencer. Undergrup-
pe arbejder videre med webina-
rer.

Det har været spændende at sa-
marbejde med Autisme foreningen 
om temadagen i oktober, måske 
kan der blive fremtidigt samarbe-
jde? Ny un-dergruppe nedsat.

Ovenstående bare for at give et 
eksempel på, hvordan vi arbejder 
på et weekendmøde.

Nej, I får ikke hele referatet fra 
2 dage, men emner vi arbejdede 
grundigt med var: Hjemmeside, 
herunder ny kalender på hjem-
mesiden, ISAAC nyt, brugermøde 
på konferencen og fremtidigt 
brugerarrangement, konferen-
ceprogrammet, internationalt og 
regionalt samarbejde, årshjul for 
fremtidig mødeaktivitet + en del 
mindre hurtigere punkter.

Det var rart at mødes igen, og 
selv efter middagen blev der dis-
kuteret fagligt og set filmen: 
”This is not about me”, en fanta-
stisk film om en ung kvinde med 
autisme, som var dømt ude hele 
sin skoletid, men takket være en 
empatisk ASK indsats nu er godt i 
gang med en uddannelse. Filmen 
blev anbefalet af formanden for 
Autismeforeningen ved ISAACs 
fællesarrangement temadagen 
”ASK og autisme” i oktober, fordi 
hun havde set den på ISAACs Fa-
cebookside.

Filmen bliver bl.a. brugt til intro 
til undervisning på pædagogiske 
grunduddannelser.Underteksten 
her betyder: ”I alle mulige situati-
oner i løbet af dagen bliver det så 
muligt at kommunikere mere.” 

På bestyrelsens vegne - Margit Grønkjær, bestyrelsesmedlem samt international koordinator

Faktaboks
Se trailer og køb evt. ad gang 

til film her (ca. 65 kr) htt ps://
vimeo.com/ondemand/

thisisnotaboutme/624512960?f-
bclid=IwAR1HHsq03747jlr-
0HAJjdm RABKX2x599-KvF-
kanG3u-BzLXC-CJVaRrmINA

Vores dagsmøde den 26. januar 
fulgte vi op på mange punkter 
og kom videre i konkretisering 
af: konferencen, ISAAC NYT, bru-
germødet under konferencen, 
hjemmesiden, fastlæggelse af 
årshjulet for bestyrelsesarbej 

det, nyt om regionale webinarer 
sammen med Sverige, Norge, 
Rusland, Polen og Holland, glæde 
over vores rekordstore overskud 
(bl.a. pga. det arbejde vi har lagt i 
webinarer og seminar om ASK og 
autisme).

Vi kiggede fremad og talte om 
næste oktober og om hvorvidt vi 
skulle komme med høringssvar til 
den Nationale Koordination igen i 
år. Undergrupper igen.

Jeg håber, at alt dette giver et 
indblik i vores arbejde, som det 
ser ud lige nu: Zoom møder, 2 
hverdagsmøder om året og et 
weekendmøde. Undergrupper, 
man vælger sig til efter lyst og 
interesse. Måske får du lyst til at 
stille op til næste generalforsam-
ling? Så er du velkommen.

Vi så også den 8 min lange hol-
landske film, som helt grundlæg-
gende forklarer om betydningen 
af ASK og tager et opgør med 
de gængse myter. Den er på hol-
landsk, men vi havde lidt tolkebi-
stand. Vi har opfordret ISAAC NF 
til at få sat engelske undertekster 
på. Den findes her: https://vimeo. 
com/625473616#_=_

Nyt fra bestyrelsen
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Boganmeldelse:  KomIgang - et forældrekursus og kommunikation og
kommunikationsstøtte. Forfatter: Gunilla Thunberg m.fl.

Af Ulla Sir Eichenauer, formand Isaac DK, 

“Boganmeldelse af KomI
gang

KomIgang er en både interessant 
og dybt relevant bog om ASK 
implementering i hjemmet. Den 
er pensum til kursus af samme 
navn, som finder sted på Kommu-
nikationscentret Region Hoved-
staden (se link nedenunder).

Bogen leverer på indsigtsfuld 
og forståelig vis en tilgang til, 
hvordan forældre kan indgå i 
kommunikation og benytte ASK 
i samspillet med deres barn med 
omfangsrige kommunikations-
vanskeligheder. 

Titel: KomIgang - et forældrekur-
sus om kommunikation og kom-
munikationsstøtte. Forfatter: 
Gunilla Thunberg m.fl. 
Oversat til dansk i et samarbejde 
mellem CfS Fyn og Ærø og KC 
Region Hovedstaden. 
Bogen har 107 sider og blev 
udgivet i Sverige i 2011 og i Dan-
mark i 2022. 

Den første del af KomIgang hand-
ler om, hvad kommunikation 
er, om barnets generelle kom-
munikations- og legeudvikling, 
samt om hvordan forældre er 
barnets vigtigste kommunikati-
onspartnere. Dernæst beskrives, 
hvad alternativ og supplerende 
kommunikation (ASK) er og ASK 
sættes i perspektiv til børn, der 
ikke følger den generelle verbal- 
sproglige udvikling og har behov 
for massiv støtte og ASK i hverda-
gen for at kunne kompensere og 
udvikle kommunikative strategier 
på deres egne præmisser. Bogen 
afsluttes med en uddybning af 
alles menneskers ret til at kom-
munikere, på en meget læsernær 
måde, idet flere casebeskrivelser 
sættes i forhold til en række 

kommunikative funktioner, samt 
retten til adgang til ASK og til et 
kommunikativt tilpasset miljø. 
Thunberg m.fl. har skrevet en 
forståelig, bevægende og uddy-
bende bog om, hvordan forældre 
er kommunikationspartner for 
deres barn med kommunikati-
onsvanskeligheder. Der præsen-
teres en detaljeret beskrivelse af, 
hvilke helt særlige færdigheder, 
forældre har behov for at lære og 
benytte for at støtte deres barn 
med behov for en kompleks kom-
munikativ indsats.  
Gunilla Thunberg er Universi-
tetssjukhusoverlogopæd, Ph.d. 
i sprogvidenskab og docent i 
logopædi. Hun har arbejdet med 
ASK i mange år på DART Kom-
munikationscenter i Göteborg og 
er selv mor til en ung mand med 
kommunikationsvanskeligheder. 

Bogen er opdelt i 8 kapitler. De 
første fire kapitler giver et grund-
lag for kommunikation og leg. De 
sidste fire kapitler fokuserer på 
den kommunikations-understøt-
tende indsats. Bogen indeholder 
desuden 5 ”trappetrinsmodeller”, 
der stilladserer indsatsen. Bogen 
er illustreret med mange tegnin-

ger, der på fin vis visualiserer 
scener og cases for læseren. End-
videre vises fotografier af kom-
munikationsstøttende materialer, 
der letter forståelsen for læsere, 
der endnu ikke kender til billed-
symboler og Tegn til Tale.  
Bogen er let at læse for forældre 
og andre interesserede og den er 
meget populær i Sverige. Det er 
dog ikke at forglemme, at bogen 
i udgangspunktet er skrevet som 
pensum til kurset og at hvert 
ka pitel er udformet til at læse før 
hver kursusgang. Vanskelige be-
greber bliver forklaret ved praksi-
søvelser. 

Jeg vil fremhæve to begreber i 
bogen, der er forældres vigtigste 
værktøjer i arbejdet med deres 
barn. At blive badet i ASK: at bar-
net overøses med billedsymboler, 
så det metaforisk set sidder i et 
karbad af  kommunikationssym-
boler. Rollemodel: at være forbil-
lede og vejviser i brugen af tegn 
og billedsymboler for sit barn. 
Begge begreber skal sammen-
lignes med den måde, forældre 
møder de børn, der skal lære 
verbal tale. Disse børn overøses 
med verbale ord lige fra fødslen 
og hjælpes på vej til at sige deres 
første ord efter ca. 10 - 12 måne-
der, fordi de voksne er rollemo-
deller i alle børnenes vågne timer. 

Bogen er velbygget som under-
visningsmateriale til forældre, 
der også gennemgår kurset. 
Derudover er den også for fag-
personer en god basisbog i ASK 
og begrunder netop hvorfor ASK 
er så vigtig og - som det væsent-
ligste - retfærdiggør den tidlige 
kommunikative indsats til børn, 
der er i fare for, at deres verbals-
proglige udvikling ikke tager sin 
vante gang.
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Jeg vil anbefale bogen til: 
Forældre, der vil gennemføre 
kurset. 
Forældre, der har behov for in-
spiration til at lege og kommuni-
kere med deres barn. 
Forældre og fagpersoner, der har 
et behov og en interesse for at få 
viden om, hvorfor tidlig kommu-
nikativ indsats er vigtig og hvilke 
strategier, der støtter ASK i den 
tidlige indsats.

Faktaboks
Bogen kan findes her: htt
ps://www.densocialevirk
somhed.dk/komcentret/
soegning/sider/results. 

aspx#k=KomIgang

Fra happy days til ”ja” - sang som stemmetræning

Af Jeppe Forchhammer, bestyrelsesmedlem i Isaac DK.

Jeg fik i efteråret 2020 tilbud om 
at være med i et forskningspro-
jekt, som gik ud på at undersøge, 
om intensiv stemmetræning med 
en sanglærer kunne hjælpe på 
min tale og spise-funktionsni-
veau. Jeg tænkte at det ville være 
fedt at se, om jeg kunne komme 
til at spise bedre, så jeg sagde 
bare ja. Det var i begyndelsen af 
efteråret, og coronaen var ved 
at komme ind, og et eller andet 
skulle jeg give mig til. Jeg var 
blevet inviteret til et intromøde 
på Panum instituttet. Det tog jeg 
så til. Ved hovedindgangen stod 
hende forskeren, som havde fået 
ideen til projektet. Vi skulle gået 
et stykke vej hen til det lokale, 
hvor intromødet skulle foregå. 
På vej derhen sagde hun: ”Jeppe, 
du kommer til at kræve mere ef-
ter det her halve år.” Jeg tænkte: 
”Ahr - ved du, hvor spastisk jeg 
er?” Jeg kom så hen og mødte 
hende, der skulle undervise mig. 
Hun havde bare den fedeste ener-
gi. Jeg fik den sygeste følelse af 
en blanding af ”okay, det her er 
spild af jeres tid” og på den an-

den side ”spændende, I mener at 
I kan lære mig at kontrollere min 
stemme!”. Jeg skulle først lære at 
kontrollere min vejrtrækning. Det 
ville sige, at jeg pludselig skulle 
lære at forholde mig til min krop 
og kommunikere med den på en 
helt ny måde. Jeg skulle lære, 
hvordan jeg brugte min luft til 
at skabe de forskellige lyde, som 
skal til for at sige ord. Så jeg skul-
le først lære hvordan jeg kunne 
sige ”mo”, ved at gennemgå nogle 
forskellige trin; Trin 1: Form læ-
berne og munden til at sige ”m” 
ved lukket mund. Trin 2: Træk 
vejret. Trin 3: giv slip på både 
læberne og luften, så lyden bliver 
dannet. Vi gennemgik herefter 
alle lydene, som vi bruger til at 
sige ord. Vi brugte også toner, 
som kunne understøtte dannelse 
af lydene. De blev så langsomt til 
små ord, og ja, så begyndte jeg at 
kunne sige små ting og sager. Ef-
ter den øjenåbner er jeg begyndt 
til talepædagog for at arbejde 
videre med det og vænne mig til 
at jeg kan tale. 
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Mandag, 28. marts 

9.00-9.30  Ankomst -kaffe og rundstykker 

9.30-9.50  Velkomst ved formand inkl. bestyrelsens beretning 

9.50-10.35  ”Tankemylder om seksualitet” 
 Jeppe Forchammer er medlem af ISAACs bestyrelse, ASK-bruger og livskunstner 
 Hvad er sex for mennesker? Hvad er sex, hvis man skal have hjælp? Hvordan giver og modtager man 
hjælp på en god måde? Det og meget mere vil jeg komme ind på i mit oplæg.  

10.35-10.45   Pause 

10.45-11.45  Ragnhild Engen, IKT konsulent på CKV, Odense 
  “ASK til voksne med massive kommunikationsvanskeligheder” 
      Oplægget vil tage udgangspunkt i cases fra min hverdag på Center for Kommunikation og Vel- 
      færdsteknologi. I oplægget fortæller jeg om voksne med medfødte og erhvervede lidelser, som 
      benytter AKS løsninger og ikke mindst, hvordan vi udreder, rådgiver og vejleder personale, pårø 
      rende og andre personer, som er i deres omgivelser. 

      Af ASK løsninger vil der blive vist og fortalt om brug af bogstavtavlen, organiserede symboltavler, 
      GoTalk og GoTalkNow, Avaz, Predictable, stemmeforstærkere, SCA-metoden, Tegn Til Tale m.m.  

11.45-12.00  Pause 
12.00-12.45  Generalforsamling (alle er velkomne, også ikke-medlemmer) 
12.45-14.00  Frokost  

14.00-15.00   Allan Frank, Datatilsynet 
      ”Borgernes livskvalitets og værdighed er en del af databeskyttelsen”.  
      Allan vil bl.a. komme indenom de følgende spørgsmål:  

          Hvordan sikrer vi borgernes værdighed og øvrige rettigheder og klarer databeskyttelsen samtidig?  
           Gennemgang af krydsfeltet mellem den gode indsats og databeskyttelsen. Eksempler på tilfælde 
    hvor hensynet til borgeren overstiger hensynet til databeskyttelse.  
           Hvordan samtykker man uden et sprog ? kan man det ? Er det nødvendigt for at overholde  
    GDPR ?  
           Hvordan er det med brugen af teknik ? Opmærksomhedspunkter, hvad skal jeg og hvad kan jeg 
    som medarbejder.  
           Det rent private udenfor GDPR og det arbejdsmæssige omfattet af GDPR.   
           Herudover svarer Allan på spørgsmål fra salen. 

15.00-15.20  Pause  

15.20-16.20  Valgtemaer første del (NB: nogle gentages, andre er der kun en af dagene) 

16.20-16.40  Pause 

16.40-17.40   ”Building language and literacy skills with children with complex communication needs” 
      Janice Light, Ph.D. Penn State University, digital presentation 
      This session will focus on research-based AAC interventions to enhance the language and literacy 
      skills of children with complex communication needs at different stages of language development: 
      (1) the “first words” stage of early semantic development; (2) development of syntax and  
      morphology; and (3) acquisition of literacy skills to maximize generative communication.  
 

19.30-22.00  Middag 

   

Isaac Konferenceprogram 28. og 29. marts 2022
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Tirsdag, 29. marts 

 

8.30-8-40  Morgensang 

8.40– 9.40   Anne– Merete Kleppeness, Statped 
      ”Smøg ærmerne op– vi må komme i gang!” 
      Det er fortsatt er ganske mange som ikke kjenner fagområdet ASK, og hvem dette er nød- 
      vendig for. Det er en av grunnene til, at mange kommer for sent i gang. 
  For at personer, som har behov for ASK, skal lære seg ASK, må du og jeg være gode kommunika

sjonspartnere, og lærere for dem. I innlegget vil jeg snakke om at vi ikke må  
  «vente og se», men starte! Det vil bli belyst noen teoretiske perspektiver, men jeg ønsker i stor 

grad å vise praksis – først og fremst fra noen av de gode ressurser som pr i dag er å finne på Stat-
peds nettsider www.statped.no/ask. På Statpeds nettsider om ASK finner dere  

  lett tilgjengelig teori om ASK, sammen med videoeksempler som viser, hvordan vi kan arbeide i 
praksis.  

9.40 –9.50  Pause  

9.50-10.50  Produkt Pitch af forhandlere i den store sal. Se titler senere i programmet. 

10.50-11.20  Pause og markedspladsen er åben 

11.20-12.20  Valgtema, anden del  (nogle er gentagelser, andre ikke) 

12.20- 13.45  Frokost og markedsplads 

13.45-14.45   ”The Joy of Reading: Early literacy for everyone” 
      Juliet Goldbart, Manchester Metropolitan University, UK 
 
            What is “literacy?” 
      • Shared storybook reading: research and practice 
      • Early literacy and AAC 
      • Early literacy and severe/profound learning disabilities 
 
14.45-15.15  Pause og markedsplads og kage 

15.15-15.45  ”Nye måder at se verden på” 

  Sofie Berner Møller, forfatter  

  Jeg er 23 år gammel og bor i min egen lejlighed i Stege, hvor jeg kører min egen BPA.  
  I mit oplæg vil jeg prøve at fortælle jer hele min historie, samt dele mit  
  digter-/forfatterunivers lidt med jer, for netop dette ønsker jeg, at folk skal kunne se mig som, 
  og selvfølgelig også, skal kunne tage mig som lige præcis det menneske jeg er, inde bag mit  
  handicap! Hvis I har spørgsmål, vil jeg mere end gerne svare på dem, men helst til sidst  
  i mit oplæg, hvis det er cool med jer? 
 
 
 

 

For fuldt konferenceprogram og tilmelding følg linket forneden

Link til tilmelding og fuldt program
http://www.isaac.dk/wpcontent/uploads/konferen

ceprogram2022februar.pdf

Eller

Scan QR koden
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Isaac webinar, der har skabt ringe i vandet.. 

Da Covid-19 ramte Danmark i 
2020 måtte Isaac Danmark gøre 
som alle andre og aflyse deres 
store konference. Konferencepro-
grammet var klart, men det blev 
hurtigt tydeligt, at det heller ikke 
ville være muligt at afvikle kon-
ferencen i 2021. Kreative hjerner 
gjorde det muligt at få afviklet 
konferenceprogrammet som we-
binar, men man var spændt på 
både modtagelse og tilslutning 
hertil. 

Webinaret ”Hvordan skaber vi 
fokus på retten til kommunika-
tion? ” var et af de oplæg som 
fik en masse positiv feedback og 
som der efterfølgende har været 
stor efterspørgsel på. Det har 
givet inspiration til mange kolle-
gaer rundt om på forskellige spe-
cialskoler og institutioner til at 
ændre opfattelsen fra at arbejdet 
med ASK kun er for bestemte fag-
grupper, til at ASK er alle mands 
eje.

Effekten af webinaret har spredt 
sig som ringe i vandet og givet 
mod og lyst til at skabe fokus på 
at uddanne personalegrupper i 
ASK og derved skabe et fælles 
sprog, hvor alle medarbejdere 
bliver delagtiggjort trods faglig 

baggrund på blandt andet spe-
cialskolerne. Oplægget handlede 

”Det essentielle er, 
at medarbejderne

føler sig klædt på til at
skabe et skift i kommunikations-

miljøet.”
(Citat fra webinaret)

grundlæg gende om, at vi skal 
blive bedre til at dele vores 
viden, systemer, skabeloner og 
guldkornene med hinanden. Det 
er dyrebar tid, vi spilder og det 
er eleverne, der har behov for 
hjælpen, som det går ud over. 
Dette har kunne mærkes i min 
indbakke, hvor der har været stor 
efterspørgsel på skabeloner og 

ønsker om at høre oplægget igen. 
Institutioner rundt om i landet 
har ønsket at etablere lignende 
efteruddannelsesforløb, da man 
pludselig turde tro på, at man i 
fællesskab kan skabe nye kom-
munikative miljøer. Dette kan 
kun bringe glæde og jubel i ens 
ASK hjerte, når andre pludselig 
tør stille sig nysgerrige og un-
drende overfor egen praksis og 
den måde, hvorpå vi prøver at 
understøtte og agere gode rol-
lemodeller for disse enestående 
mennesker. 

En af pointerne fra oplægget var 
at alle faggrupper har ansvar. Det 
at arbejde med alternativ supple-
rende kommunikation tilhører 
ikke en bestemt faggruppe. Det, 
der her ønskes synliggjort er, at 
vi ikke prøver på at lære eleverne 
at tale, men at bruge alternative 
kommunikationsformer. Det er 
svært at lære et system, som man 
træner en til to gange om ugen 
og det er et urimeligt krav at stil-
le til både børn eller voksne uden 
talesprog.

Hvis vi, der arbejder med men-
nesker uden talesprog, ønsker at 
gøre en forskel, er vi nødt til at 
påtage os det ansvar, at det er os 

Af Helene Leisner, bestyrelsesmedlem samt ergoterapeut
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der hele tiden skal være rollemo-
deller. Vi skal vise at hvis det skal 
blive en succes, skal man bruge 
ASK i alle dagligdagens gøremål. 
Det betyder, at vi alle skal have 
kendskab til den palette af kom-
munikationsstrategier og redska-
ber, der findes og at ingen kan 
fralægge sig ansvaret. Vi har på 
skolen i mange år arbejdet med at 
øge fokus på alternativ suppleren-
de kommu nikation og indholdet 

”Når vi gør det praksisnært, kan 
vi se os selv i det, hvilket giver os

håb på at det godt kan lade sig 
gøre”

(Citat fra webinaret)

i oplægget er der som sådan ikke 
noget nyt under solen i. Så hvorfor 
har det haft sådan en effekt rundt 
i hele landet?  Måske har tilslut-
ningen været større, fordi det var 
et kort webinar, som gjorde det 
muligt at flere kunne deltage. Men 
måske er det også fordi kolle-
gaerne ude på landets skoler og 
institutioner kan se sig selv i den 
dagligdag, der bliver beskrevet og 
at op lægget måske rammer noget 
i 
os hver. Inderst inde ønsker vi jo 
nok alle sammen at høre et an det 
menneske fortælle os, at de 
er glade for os og at det vi gør i 
vores daglige arbejde, har en stor 
betydning for dem.

Når jeg efterfølgende sidder og re-
flekterer, må jeg erkende, at trods 
det ikke var muligt at afvik le den 
fysiske konference, har det haft 
stor succes af afvikle oplæg gene 
som webinar. De forskellige oplæg 
har haft god tilslutning og der har 
været mange nye ansigter i ISAAC 
regi. Man kan fristes til at spørge 
sig selv, om dette oplæg ville have 
haft samme succes, hvis det var 
blevet afholdt tilbage i 2020 på 
scenen i Vingsted. 

Personer som bruker alternativ 
og supplerende kommunikas-
jon (ASK) må få tilnærme seg 
boksta ver, bokstavlyder og skrift 
som andre barn/elever. Ingen 
av oss kan forutsi hva en person 
kan lære seg. Så også voksne som 
bruker ASK, som ennå ikke har fått 
tilstrekkelige erfaringer 
med skriftspråket, bør få denne 
muligheten. 

På www.statped.no, under fagom-
rådet Alternativ og supplerende 
kommunikasjon har vi laget en 
ressurs som heter Literacy. Res-
sursen tar utgangspunkt i forsk-
ningsbasert teori og praksis. Med 
denne ønsker vi å vise hva som 
støtter skriftspråklig bevissthet 
og lese- og skriveopplæring for 
personer som bruker ASK.

Emergent literacy

Grunnlaget for å utvikle lese- og 
skriveferdigheter legges tidlig i 
et barns liv og henger tett sam-
men med barnets språkutvikling. 
Ressursen inneholder eksempler 
på hvordan du kan tilrettelegge 
for tidlig skriftspråklig bevissthet, 

eller «emergent literacy» som vi 
omtaler det som, for personer i 
alle aldre. Emergent literacy er 
begrepet som blir benyttet i inter-
nasjonal litteratur.
Emergent literacy handler om 
alle aktiviteter som involverer 
bokstaver, lyder, lesing, skrift og 
skriving, og forståelse av disse, 
som kan føre frem til lese- og 
skriveferdigheter. Aktivitetene 
krever ingen ferdigheter eller 
forkunnskaper. Det er både for de 
som ennå ikke har oppdaget eller 
begynt å utforske skriftspråket, 
og de som er litt på vei. Det er for 
barn i barnehagealder, for elever 
og voksne som av en eller annen 
grunn er på dette trinnet i skrifts-
pråkutviklingen.

Når du skal støtte utvikling av 
tidlig skriftspråklig bevissthet bør 
du tilrettelegge for at personen 
som bruker ASK får gjøre seg 
erfaringer med disse fem aktivi-
tetene:

• å lese sammen
• å lese selv
• å arbeide med bokstaver
og bokstavlyder
• å skrive sammen med
andre
• å kunne utforske skriving
selv

Disse områdene inkludert å gjøre 
bøker tilgjengelig, gjøre boksta-
ver tilgjengelig gjennom å lage 

Tidlig skriftspråklig bevissthet for barn 
med behov for ASK

Bjørg Sissel Hoëm, seniorrådgiver nasjonalt ASK-team, Statped

Artiklen er tidligere tryk i Issac
Norges fagblad Dialog nr. 2 -
2021.

Illustrasjoner er produsert, på op-
pdrag fra Statped, av Miksmaster,
www.miksmaster.no
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bokstavbøker, å oppdage skriving 
og bruk av alternativ blyant kan 
du lese om på våre nettsider. 

Å lese sammen

Vi håper vi kan inspirere deg til 
å ta en nærmere titt på nettsiden 
gjennom å gi deg en smakebit på 
det du kan lese om under over-
skriften «Å lese sammen». I inter-
nasjonal litteratur blir det omtalt 
som «Shared reading». 

Når du leser sammen med per-

soner som er på et emergent 
literacy nivå, leser du først og 
fremst for å gi gode leseopplev-
elser, og stimulere bevisstheten 
om sammenhengen mellom 

skriftspråket og det du sier. For 
å kunne delta aktivt i lesingen 
av bøker, bør den du leser sam-
men med ha tilgang til en egnet 
ASK-løsning. Lesing av bøker gir 
deg god an ledning til å modellere 
bruk av personens uttrykksform, 
og bidra til å støtte språkutviklin-
gen. 

For at den du leser sammen med 
skal oppleve det meningsfullt å 
delta i lesing bøker, bør du velge 
bøker ut fra hans eller hennes 

interesser. Ikke alle gir uttrykk 
for at de liker å bli lest for. Noen 
ganger må vi «lære» personer å 
like bøker og å lese sammen med 
oss. Ikke tenk at dere skal lese 
hele boken på en gang. Grip fatt i 
og snakk om det som interesserer 
og motiverer personen der og da. 
Neste gang du tar frem den sam-
me boka, kan du bygge videre på 
det som fanget hans eller hennes 
interesse sist, og kanskje dere får 
lest en eller to sider til.
Gjentagelser og gjenkenning er 
viktig for å øke forståelse for ord 
og innhold i bøkene. Forståelse 
av innholdet i boka vil ha be-
tydning for om en person både 
motiveres til, og kan delta aktivt 
i lesingen. Les gjerne den samme 

boka flere 
ganger, for 
eksempel 
hver dag 
i en uke. Ta 
i bruk «De 
magiske 
åtte», for å 
gi støtte til 
å oppdage 
sammenhen-
gen mellom 
skrift og tale 

Når du bruker «De magiske åtte» 
varierer du mellom å: 
1. fange hans/hennes oppmerk-
somhet, invitere til deltakelse og 
gi respons på hans eller hennes 
respons.  

2. peke på og snakke om bok-
staver

3. snakke om selve boka; forside/ 
bakside, om å bla, hvordan du 
leser, tittel og forfatter m.m. 

4. snakke om handlingen i boka 
ved å: 

• la han/hun få fullføre en 
setning eller et utsagn.

• lese noen sider, stoppe 
opp, snakk sammen om det dere 
har lest, oppmuntre han/henne til 
å gjenfortelle handlingen.

• stille åpne spørsmål til 
handlingen for å oppmuntre den 
du leser sammen med til å undre 
seg sammen med deg.

• stille hvem, hva, hvorfor, 
hvordan – spørsmål til bokas han-
dling for å invitere til samhan-
dling.

• knytte handlingen i boka 
til noe som er kjent for han/
henne.

5. modellere spørgsmål «Nå skal 
jeg stille et spørsmål, jeg lurer 
på…?»

6. lære ord som er nye for han/
henne. Både kjerneord og ord 
som er viktige for å forstå han-
dlingen. Bruk  synonymer, enkle 
forklaringer og bruk ordet i en 
kjent sammenheng.

7. når dere har lest noen sid-
er: Spør om han eller hun har 
spørsmål til boka. 

8. snakke om ord som rimer, som 
begynner på samme bokstav og 
lyd, og ord som har lik lyd i seg.

Les mer på: Literacy | www.stat-
ped.no

Faktaboks
Isaac Danmark har i det kommende år fokus på literacy og ASK

Hent plakaten “De magiske 
åtte” på dette link
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Edda
På bestyrelsens vegne - Margit Grønkjær, bestyrelsesmedlem samt international koordinator

ISAAC Denmark would like to nominate Edda Medici, as a person who has 
innovated and provided a contribution to the field of AAC.

Edda Medici participated at the founding meeting of ISAAC Denmark in 1983, 
and she has since then (and even before) been a person with true commit-
ment in the field of AAC. She has been creating a lot of AAC materials, shar-
ing it with all of us, always committed to improve the access to AAC for the 
users, inspiring us all to move forward.

She is fantastic to establish and maintain networking both nationally and 
internationally. She is now 73, but she still does not have much spare time, 
continuing keeping up to date with the field of AAC, especially PODD. She 
is still contributing to the developing of PODD, both in Denmark and other 
countries.

She has been translating a lot of relevant materials in the field, among them 
Pragmatic Profile and the PODD system.

She has been teaching PODD in Denmark and in many other European coun-
tries for many years (even in French). She will soon be going to Croatia. She is 
an excellent communicator in her field. 

She is one of the founders of the TAVS group, an AAC network, which has 
contributed with books, inspiration, and presentations at our last conference 
in Australia.

She is very helpful to others and very humble as well, and we think she de-
serves a thank you from ISAAC international.

Kunne du tænke dig at deltage 
i et forskningsprojekt om stem-
mens sociale betydning?

Vi er ved at lave et forsknings-
projekt, hvor vi undersøger hvad 
det vil sige at have en stemme 
– samt hvordan det opleves at 
anvende Alternativ og Suppleren-
de Kommunikation (ASK). Hvil-
ken betydning har det at kunne 
kommunikere, og indgå i sociale 
fællesskaber?

Projektet indgår som et led i en 
større undersøgelse af stem-
mens betydning, og laves med 
henblik på at skrive et kapitel til 

en bog om stemmen, skrevet af 
Jonathan Cole, læge og profes-
sor ved universitetshospitalet i 
Dorset, England.

I den forbindelse søger vi per-
soner, der har lyst til at deltage i 
et interview, hvor du i en tryg og 
uformel atmosfære har mulighed 
for at undersøge og diskutere 
betydningen af netop den kom-
munikationsform, du bruger. Det 
er vigtigt for os at understrege, 
at vi ønsker at skabe de bedste 
rammer for at netop du kan kom-
me til orde på dine egne præmis-
ser – uanset hvem du er.

Alt hvad du ytrer behandles selv-
følgelig fortroligt.

Interviewet vil være et led i et 
forskningsprojekt, hvor vi under-
søger betydningen af at have 
forskelligartede betingelser for 
at kommunikere ved stemmens 
brug.

Send os en mail (til mm@enac-
tlab.com) med dit fulde navn og 
telefonnummer. Så kontakter vi 
dig for at aftale nærmere vedrø-
rende tid og sted for interviewet.

Forskningsprojekt – stemmens sociale betydning
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Velfærdsteknologi

– hvordan kan velfærdsteknologi hjælpe dig til et mere selv
stændigt liv?

FFBK inviterer til en eftermiddag med spændende oplæg og workshops for dig der 
er ASKbruger – og tag gerne dine pårørende og professionelle med. 

Tirsdag d. 10. maj 2022, kl. 1418, Sandtoften 37 i Gentofte. 

Eftermiddagen vil byde på fire unge ASK-brugeres fortællinger om, hvordan de har opnået 
mere selvstændighed i hverdagen, og hvordan forskellige typer teknologi har gjort en særlig 
forskel i deres liv. Bagefter vil der være mulighed for selv at afprøve SMART Home teknologier 
samt lave en lille video på vores workshops. 
Program: 

1) Velkomst ved FFBK og JAC
2) Oplæg:
•	 Fra talemaskine til iPad med øjenstyring - hvilken betydning har det, når omgivelserne nem-

mere kan støtte op om ens kommunikationshjælpemidler? 

•	 Hvordan kan man indtænke teknologiske muligheder i hverdagen, så selv de små hverdags-
rutiner bliver mere selvstændige og uafhængige af andre?

•	 Teknologiens betydning for fjernkommunikation med familie og venner - hvad betyder det, 
når man pludselig kan FaceTime, Skype og skrive beskeder med familie og venner, helt uaf-
hængigt af andres hjælp? Og hvordan kan dette være med til at styrke relationerne til vigti-
ge personer i ens liv?

•	 Hvordan kan SMART Home teknologi bruges f.eks. som hjælpemiddel i kommunikationen 
mellem ASK-brugeren og personale?

•	 Hvordan kan hjemmelavede videoer bruges til at instruere hjælpere, så man får den hjælp, man 
har brug for, når man har brug for den?

3) Pause med kaffe og lidt sødt
4) Workshops:
Efter oplægget vil der være tre workshops, hvor du kan afprøve noget af den teknologi, som JAC 
IKT bruger i hverdagen.

•	 Workshop – afprøv selv SMART Home opsætninger:
•	 Workshop – prøv at lave en video:
•	 Workshop – hvad kan SMART Home teknologi?
5) Afrunding ved FFBK og JAC 

Praktisk  
Adresse: Sandtoften 3-7, 2820 Gentofte 

Dato: Tirsdag d. 10. Maj 2022 

Tidspunkt: Kl. 14:00-18:00 

Tilmelding: Skriv til lfremerey@gmail.com senest den 1. maj. Grundet begrænsede pladser gæl-
der ”først til mølle-princippet”

Pris: Arrangementet er gratis for medlemmer. For ikke-medlemmer er prisen 50 kr. per person 
og 100 kr. for familier, som kan betales på dagen eller ved at tegne et medlemskab som dækker 
resten af 2022. 

Ønsker du at melde dig ind i FFBK eller få mere viden om foreningen, så skriv til Lars Fremerey på: 
lfremerey@gmail.com 

Vi glæder os til at se dig 


