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Velkommen 

Velkommen til ISAAC konferencen 2022 

Kære konference-deltagere 

Vi har savnet jer. Konferencen 2020 blev aflyst 2 gange pga. COVID-19 pandemien. I 2021 planlagde vi ingen konference, men 

gennemførte webinarer, hvor vi gav jer muligheden for at høre med online på de allerfleste oplæg fra den mistede konference. 

Det gik over al forventning – tusind tak for den store opbakning, det har haft stor betydning for, at vi stadig er her som forening. 

At det er noget særligt at mødes i virkeligheden, oplevede vi på vores vellykkede temadag i samarbejde med Landsforeningen for 

Autisme i oktober 2021. 

Selvom vi klarede os rigtig fint virtuelt, så er vi mere end klar til at se jer igen fysisk på en konference! Derfor er vi i ISAAC besty-

relsen og konferencegruppen glade for at kunne præsentere jer for et spændende 2022 program. Der er både oplæg fra ind- og 

udlandet, og vi bestræber os på at give jer et varieret indhold i programmet. De fleste oplægsholdere er til stede fysisk på sce-

nen, men der vil være nogle fra udlandet som deltager virtuelt. Dette vil fremgå i programmet. Fællesoplæggene foregår i Cen-

tersalen.  

Helt tilbage fra den først aflyste konference havde vi præsenteret jer for et anderledes program. Vi havde skiftet miniseminarer-

ne ud med et produktpitch, hvor hver forhandler får 4 minutter til at præsentere alle i salen for deres produkt. På denne måde 

når vi at høre lidt om alle produkter, uden at skulle vælge ud selv. Produktpitch varer 30 minutter i alt, og kommer 2 gange i pro-

grammet. Vi håber, at I vil tage godt imod dette nye tiltag!  

Spørgsmål og yderligere viden om produktet kan man så efterfølgende få på markedspladsen, hvor der er mulighed for at tage 

en snak med forhandlerne, samt se produkterne helt tæt på. Der vil være flere udstillere på markedspladsen, end dem I ser til 

produkt-pitch. 

Måske er det også dig, som har noget nyt materiale med fra jeres hverdag, til inspiration for os andre uden at være forhandler, 

men bare vidensdele? Så er du meget velkommen til at bestille en bordplads.  

Selvom vi godt kan lide nye ting, så er det også godt at holde fast i de gamle velkendte ting. Vi får ros for muligheden for delta-

gelse på forskellige valgtemaer, så derfor vil der også i år være mulighed for at udvælge 2 ud af flere valgtemaer efter eget valg. 

Vi forsøger at tilrettelægge det, så der er noget for enhver. Det er vigtigt for logistikken, at I tager valget allerede ved online til-

melding, dog med ret til fortrydelse. 

ISAAC Danmark er en forening og afholder generalforsamling en gang om året. Generalforsamlingen ligger i forbindelse med 

vores konference, så flest mulige kan deltage. Du er meget velkommen til at deltage, uanset om du er medlem eller ej. At delta-

ge i generalforsamlingen giver dig mulighed for at få indblik i ISAAC bestyrelsens arbejde og indsatsområder igennem året. Vi 

samarbejder internationalt og i nordisk regi og med handicaporganisationer og Socialstyrelsen i Danmark.  

Du kan være ganske rolig, ingen bliver valgt ind i bestyrelsen, medmindre de har lyst. Skulle du have lyst til at gøre en forskel og 

stille op til en post i bestyrelsen, er du velkommen til på forhånd at henvende dig til et af bestyrelsesmedlemmerne.  

Vi glæder os til at se dig til ISAAC konferencen 2022!          

De bedste hilsner fra ISAAC Konferencegruppen: 

Margit Grønkjær, margit99@gmail.com   

Anna Katarina Voss, akv@teknologiipraksis.dk 

Helene Leismann, heles@slagelse.dk 

Lise Illum Gadegaard, lise.illum.gadegaard@rsyd.dk 

Elin Dögg Oskarsdottir, elinoskarsdottir123@gmail.com  
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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 ASK til voksne med massive kommunikationsvanskeligheder 
 Ragnhild Engen, IKT konsulent på CKV, Odense 
 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  be-
nytter ASK løsninger og ikke mindst, hvordan vi udreder, rådgiver og vejleder personale,  

 pårørende 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 Borgernes livskvalitets og værdighed er en del af databeskyttelsen  
 Allan Frank, Datatilsynet 
 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 

16.40-18.10 Brugermøde—Kunst som kommunikation 

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 morpho-
logy; and (3) acquisition of literacy skills to maximize generative communication.  

 
17.40–19.30   Kunst som Kommunikation. Kunstudstilling af ASK-brugere i foyeren.    

19.30-22.00 Middag 

  



 

Tirsdag, 29. marts 

8.30-8-40 Morgensang 

8.40– 9.40 Smøg ærmerne op – vi må komme i gang! 
 Anne–Merete Kleppeness, Statped 
 Det er fortsatt er ganske mange som ikke kjenner fagområdet ASK, og hvem dette er nødvendig 

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? 
 

http://www.statped.no/ask


 

Valgtemaer:  
Juliet Goldbart har 2 forskellige valgtemaer, Anette Pedersen er kun med mandag 

Hvordan kan vi benytte ASK for at tale om vold og overgreb?  
Amanda Nyberg 
Personer med funktionsnedsættelser er særlig udsatte for vold og overgreb og bliver ofte gentagne gange 
udsatte for vold og overgreb. Jeg vil i mit oplæg fokusere på konkrete metoder for at kunne tale om vold og 
overgreb med støtte af ASK, med udgangspunkt i aktuel forskning på området. Vi diskuterer også hvordan man 
kan forebygge vold i forhold til børn, unge og voksne med kommunikationsvanskeligheder, og hvordan man 
kan skabe forudsætninger for at kunne deltage i forhør og rettergang ved at bruge ASK. 
 
1) So, you want to be an evidence-based practitioner? Juliet Goldbart: Mandag  
In this workshop, we will present the concept of evidence-based practice. Participants will explore processes of 
systematic review and quality appraisal, developing their own questions and search strategies from their 
professional practice. We will consider the strengths and limitations of evidence-based practice when the 
evidence base is small and consider how practitioners can contribute to expanding the evidence ba 
 

2) How can we use qualitative methods in AAC research and practice? Juliet Goldbart :Tirsdag 

In this workshop, we will explore what kinds of research and clinical questions could be addressed qualitatively. 
What are the strengths and limitations of using qualitative approaches in AAC research or with participants 
who use AAC? What methods are available to us? Examples of recent research will be included.  
 
GDPR – en daglig cocktail af rettigheder, frygt og krænkelse ? 
Anette Margit Pedersen, bemærk kun mandag  
Anette er først og fremmest mor til Christine, som er 22 år og har Rett syndrom.   
Dernæst er Anette seniorkonsulent og specialist i GDPR. 
Anette vil gøre noget ved  den manglende ligestilling mellem handicappede og ikke-handicappede og særligt 
over den øgede ulighed mellem ASK-brugere og talende efter indførelsen af GDPR. Anettes formål med 
oplægget er at fjerne frygten for GDPR og erstatte den med viden samt at komme med konkrete forslag til, 
hvordan man som personale på f.eks. botilbud og dagtilbud kan løse opgaven med ASK-baseret kommunikation 
og samtidig overholde GDPR-reglerne. 
 
Voicebanking 
Pernille Missel , IKT-konsulent, Kommunikationscentret Region Hovedstaden  
Voicebanking er en proces, der tillader borgeren at optage sætninger med deres egen stemme. Optagelsen 
bliver derefter konverteret til ens egen personlige talesyntese. Efter at have deltaget i konferencen 
Communication Matters i Leeds er hun blevet præsenteret for Acapelas Voicebanking, hvor det er muligt med 
ikke så meget træning at få genereret sin egen stemme som talesyntese, hvorefter det vil være muligt at 
anvende den i app’ en Predictable.  

 
Hvordan imødekommer man udfordringer med implementering af ASK-løsninger? 
Logopæd og ASK-uddannet Mette Kofoed og audiologopæd Nynne Lange Abildgaard, fra 
Kommunikationscentret i Hillerød. 
Implementering af ASK-løsninger kan resultere i mange forskellige udfordringer hos både fagpersoner og 
brugeren af ASK. Forudsætningen for at imødekomme udfordringerne er det rette værdigrundlag. For at 
implementere ASK succesfuldt skal den individuelle tilgang hos netværket være respektfuld og det kræver 
totalkommunikation som en grundholdning. I oplægget bliver de forskellige udfordringer belyst ud fra en 
national spørgeskemaundersøgelse og egen praksis. Vigtigst af alt kan du høre om konkrete løsningsforslag til, 
hvordan udfordringerne imødekommes. 
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Hvordan kommer man i gang med ASK? 

Audiologopæd Mette Svendsen, Nørrebjergskolen og ergoterapeut Helene Leismann, Storebæltskolen 
 

Der findes mange forskellige ASK løsninger, men hvordan kan man starte op på en simpel og nem måde, hvor 

alle kan være med?  Det vigtigste er, at man altid har et kommunikationsredskab ved hånden, så man giver bru-

geren mulighed for at deltage ligeværdigt i en samtale. Kom og hør hvordan low-tech aktivitetsbaserede tavler 

både inde og ude, kan være med til at sprede ringe i vandet og øge nysgerrigheden for at bruge forskellige red-

skaber fra low- til hightech kommunikationshjælpemidler. 

 
 

E-sport for alle 

Ergoterapeut Sissel Madsen og Ergoterapeut Louise Hollænder Svendsen  

 

Et projektforløb, hvor der arbejdes på at få børn og unge med motoriske udfordringer til at spille pc eller konsol-
spil sammen med andre.  
Projektets 25 deltagere har alle udfordringer med håndmotorikken i varierende grad. Nogle har spillet iPad, 
Playstation eller pc i forvejen og andre har aldrig haft adgang til elektroniske spil selvstændigt. I projektet er ud-
redt, hvad de godt kunne tænke sig at spille, hvordan kan det lade sig gøre og med hvem.  
Deltagerne har modtaget online spilundervisning af trænere fra Odense Esport og udstyr sponseret af Veluxfon-
den. 
Projektet afsluttes i foråret 2022, så vi fortæller cases om valg af udstyr, udfordring ift. fysisk funktionsned-
sættelse i spil og fremtidsperspektiv ved afledte effekter ved adgang til spil.  
Fx hvem havde tænkt over udfordringen med onlinespil mellem øjenstyringsbrugere, der har samme talesynte-
se! Eller hvor få 0-1-kontakter kan jeg bruge i FIFA og stadig synes spillet er sjovt? 
 
 
Literacy og ASK – hva, hvorfor og hvordan? 
Anne-Merete Kleppeness: 
 
Statped har det siste året hatt et stort fokus på arbeid med literacy for personer som benytter ASK. I de her 

sesjonene vil jeg sette søkelyset på hva literacy er, hvorfor det er viktig også for personer som har behov for ASK, 

hvordan det er mulig å vite hvor man skal starte og gi eksempler på hvordan man i praksis kan tilrettelegge for 

gode literacy-aktiviteter i både barnehage og skole. For forberedelse se våre nettsider: www.statped.no/ask/

literacy 

 

Spejlneuroner som den væsentligste læringsvej til alternativ sprogtilegnelse. 
Ida Marie Mundt, lektor ved Københavns professionshøjskole.  Bemærk: kun tirsdag 
 
Hvorfor er den mest anbefalede måde at implementere ASK at anvende ”modelling”? Der er efterhånden evi-
dens for, at ”modelling” er langt mere effektivt som sproglæring indenfor ASK end træning og instruktion. Hvad 
er grundlaget for at det lige virker? Og kan vi ikke bare træne sproget frem? 
 
Workshoppen tager et neuropsykologisk/neuropædagogisk blik på ASK.  Det er en gennemgang af teorier om 
spejlneuroner, spejlingslæring og kritikken af disse teorier. Og forslag til god ASK praksis, der underbygger det 
vi ved i dag. 

 

Valgtemaer:  

Juliet Goldbart har 2 forskellige valgtemaer, Anette Pedersen er kun med mandag 
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Produkt pitch - nyhed! 

Bevilling Danmark v. Jesper Brede 
Hos Bevilling Danmark ApS skabes der forbindelse mellem stat og brugeren af hjælpemidlerne. 

Totalleverandør af IT-løsninger inden for kommunikation og kompenserende hardware og software til 
skrivning og læsning 

 
ASK-IKT v. Thomas og Robin 

Forhandler af kommunikationshjælpemidler til mennesker med kommunikationshandicap og 
hjælpemidler til betjening af IT for mennesker med fysiske funktionsnedsættelser 

 
AB Handichelp v. Anne-Marie Brummerstedt 

Produkter for børn, unge og voksne med handicap som giver mulighed for at kommunikere, udforske, 
lege og slappe af 

 
Tobii Dynavox v. Tanja Christiansen  

Tobii Dynavox er en international virksomhed, som arbejder målrettet med ASK, og udvikler hardware 
(f.eks. øjenstyrings – og touchenheder), software (f.eks. Boardmaker og kommunikationsapps) 

 
Mobilize Me/Planet v. René Brøndberg-Bras 

LiMo - gør handlingsplaner og personlige mål konkrete for borgeren 
 

Telecall v. Henrik Bryld 
Telefoner og andre hjælpemidler til ældre og personer med handicap 

 
Tubus One v. Lizanne 

TubusOne - Alternativ betjening med mundstyring 
 

Fanøsoft v. Ole Brunbjerg 
Leverandør af såvel simple som komplekse løsninger - alt med udspring i IT. Fanø Soft er forhandler af 

TobiiDynavox produkter, der omfatter såvel øjenstyring som touch enheder 
 

KnowMe v. Michael Hjort  
KnowMe – Kommunikations- og interaktionsværktøj 

 
BNear - "Facetime for Alle" v. Malene Stokkebo  

BNear - Facetime for Alle" 
 

Aabentoft v. Elin og Kasper 
Grid fra Smartbox - verdensførende inden for kommunikationshjælpemidler med uendelige mange 

muligheder og tilpasset til de fleste betjeningsmetoder 



 

Oplægsholdere 

 

 

Janice Light 

 
The Hintz Family Endo-
wed Chair in Children’s 
Communicative Compe-
tence  
Department of Commu-
nication Sciences and 
Disorders   
Penn State University  
308 Ford Building  
University Park, PA 
16802  
 
For more information, 
please visit our websites  
AAC at Penn State https://aac.psu.edu  

The RERC on AAC https://rerc-aac.org   

The AAC Learning Center https://aac-learning-
center.psu.edu/  

Early AAC Intervention for Young Children https://
aackids.psu.edu  

Literacy Instruction for Individuals who use 
AAC https://aacliteracy.psu.edu  

Ragnhild Engen 
 
er uddannet socialpædagog, tale-hørepædagog og har en master i IKT og læring. 

Siden 2008 har jeg været ansat som IKT konsulent på CKV. Mit virke har været voks-

ne med massive kommunikationsvanskeligheder. Det er/har været min opgave, 

sammen det øvrige IKT team, at udrede, rådgive og vejlede og implementere lav- til 

højteknologiske løsninger (ASK) til voksne borgere på Fyn.  

Fra 1991- 2008 har jeg arbejdet med børn med massive kommunikationsvanske-

ligheder og fra 2008 til dags dato har jeg arbejdet med voksne med massive kom-

munikations vanskeligheder. ASK og brug IKT hjælpemidler har altid været mit fagli-

ge teoretiske ståsted.  

Hvem er jeg?. Jeg hedder Jeppe Forchhammer og jeg 
er 31 år. Jeg født med CP, som det hedder i disse dage. 
Jeg elsker at oplyse og inspirere folk om mit syn på 
livet med ASK.  
Det prøver jeg på at gøre ved at rejse rundt i verden, 
nogle gange med ISAAC og nogle gange bare med min 
venner/hjælpere. Jeg prøver at vække opsigt ved at 
gøre ting, som folk ikke tænker, jeg kan. Men det kan 
du læse mere om på min hjemme-
side spassermanden.dk 

Jeppe Forchhammer 

https://aac.psu.edu/
https://rerc-aac.org/
https://aac-learning-center.psu.edu/
https://aac-learning-center.psu.edu/
https://aackids.psu.edu/
https://aackids.psu.edu/
https://aacliteracy.psu.edu/
http://spassermanden.dk/


 

Oplægsholdere 

 

 

 

Anne-Merete Kleppeness 
 
Seniorrådgiver i Statped, 
Norge 
 
Leder det faglige arbejde 
med udvikling af ASK 

Hej, mit navn er  

Sofie Berner Møller.  

Som I kan se, hvis I er skarpe, 

sidder jeg i kørestol og er 

spasser/spastiker/har cereb-

ral parese, eller kald det 

hvad I vil - for hovedsagen er 

bare - jeg er I hvert fald mig!  

Jeg er 22 år gammel og bor i 

min egen lejlighed på Møn i byen Stege, hvor jeg kører 

min egen BPA, bestående af tre faste hjælpere og én 

på deltid, samt min mor.  

I dette oplæg vil jeg prøve at fortælle jer  min historie, 

samt dele mit digter/forfatter univers lidt med jer, for 

netop dette ønsker jeg, at folk skal kunne se mig som, 

og selvfølgelig også, skal kunne tage mig som lige præ-

cis det menneske, jeg er inde bag mit handicap!  

Juliet Goldbart 
is a Professor of De-
velopmental Disabili-
ties in the Psychology 
Department,  
 
Manchester Metro-
politan University, UK. 
 
Juliet’s research addresses the communication challenges 
experienced by children and adults with profound intellec-
tual disabilities (ID) or complex physical disabilities. She has 
worked on establishing the evidence base for communica-
tion interventions for children and adults with profound ID 
and took part in redeveloping Routes for Learning; a free 
online assessment of cognition and communication for chil-
dren with profound ID (https://hwb.gov.wales/curriculum-
for-wales/routes-for-learning). She worked with Janice 
Murray and Yvonne Lynch on the AAC project: identifying 
appropriate symbolic communication aids for children who 
are non-speaking  
(free resources at https://iasc.mmu.ac.uk/).  
 
Juliet has a particular interest in appropriate service deliv-

ery for families with a child or adult with complex needs, 

whether in relatively advantaged contexts or in lower and 

middle-income countries. She is passionate about finding 

ways of supporting communication and interaction with 

people with profound disabilities, and has run workshops 

on this topic in many parts of the world.   

 

 

Allan Frank,  

IT-sikkerhedsspecialist & cand.jur hos Datatilsynet 

IT-sikkerhedsspecialist af den holistiske slags. Teknisk, 

juridisk og organisations kendskab med ekstremt løs-

ningsfokus ... 

 

Digitaliserings strateg, mere end 25 års erfaring i det 

offentlige Danmarks digitaliseringsproces. 

 

Klassisk skolet jurist, med evne til at holde fast i lovlig-

hed og samtidig udvikle forretningen.  

https://hwb.gov.wales/curriculum-for-wales/routes-for-learning
https://hwb.gov.wales/curriculum-for-wales/routes-for-learning
https://iasc.mmu.ac.uk/


 

Oplægsholdere til  
valgtemaer 

 

 

Amanda Nyberg 

 

Leg. Logoped PhD- student 

vid CAAC, University of Pre-

toria Logoped og doktorand 

(disputerar i april 2022) vid 

Centre for Augmentative and 

Alternative Communication, 

University of Pretoria. Pro-

jektledere for projektet Bild-

samt – billeder som støtte i samtal om vold som var et 

treårigt svenskt projekt med fokus på at udvikle bil-

ledstøttemateriale hvor man kan tale om vold i 

forskellige situationer.  

Amandas afhandling handler om at tilpasse skolebase-

rede voldsforebyggende interventioner for børn med 

kommunikative og kognitive funktionsnedsættelser, 

med henblik på at give personale i skolen forudsæt-

ninger for at forebygge vold hos disse børn.  

 

 

Læs mere om konferencestedet på www.vingsted.dk 

Mette Svendsen,                      

Bachelor i audiologi og 

cand.pæd. Fra SDU. Mette 

har arbejdet med Alternativ 

Supplerende Kommunikation 

siden 2016.  

Mette er ansat som lærer på 

Nørrebjergskolen. 

Helene Leismann 

Er ansat som ergoterapeut 

og projektmedarbejder på 

Storebæltskolen. Helene ar-

bejder med implementering 

og afdækning af ASK løsnin-

ger for skolens elever samt    

er medlem af bestyrelsen i 

ISAAC Danmark. 

Ida Marie Mundt 

 

Lektor på Københavns Pro-

fessionshøjskole (KP) i Vide-

reuddannelsen med ansvar 

for Pædagogisk Diplom i Spe-

cialpædagogik.  

Master i Specialpædagogik 

2011. 

Akkrediteret Talking Mats 

instruktør 2019 

Udvalgte udviklingsprojekter: 

Mennesker med Downs syndrom og matematik kom-

petencer (EU). 

Talking Mats og målsætningsarbejde i specialskoler. 

Udvikling af ASK moduler på diplom niveau. 

Målsætning og feedback for elever med intellektuelle 

funktionsnedsættelser. 

 



 

Oplægsholdere til  
valgtemaer 

 

 

Louise Hollænder Svendsen 

Ergoterapeut Louise Hol-

lænder Svendsen, har ar-

bejdet som behandlende 

børneergoterapeut gennem 

12 år og er nu konsulent ift. 

kommunikationshjælpe-

midler til børn og voksne. 

Kommunikation og Vel-

færdsteknologi. 

 

Sissel Madsen 

Ergoterapeut Sissel Madsen 

arbejder som konsulent ift. 

kommunikationshjælpemid-

ler primært til voksne og 

hjælpemidler til kognitive 

funktionsnedsættelser især 

til mennesker med demens. 

Læs mere om konferencestedet på www.vingsted.dk 

Anette Margit Pedersen 

Mor til Christine på 22, som 

har Rett syndrom og bruger 

øjenstyringscomputer i sin 

kommunikation. Herudover 

er hun GDPR-konsulent og 

optaget af retten til kommu-

nikation for alle, på trods af 

’GDPR regler. 

Mette Kofoed og Nynne Lange Abildgaard 

 

Logopæd og ASK-uddannet Mette Kofoed og audiologo-

pæd Nynne Lange Abildgaard, fra Kommunikationscen-

tret i Hillerød. 

Pernille Høxbro Missel  

Uddannet folkeskolelærer, 

PD i Specialpædagogik og 

Master i IKT og læring. Har 

20 års specialpædagogisk 

erfaring, hvor de sidste 11 

år har været som agerende 

IKT-konsulent.  

Er i dag ansat som IKT-konsulent på Kommunikations-

centret Region Hovedstaden.  



 

Praktiske oplysninger 

Foto: I løbet af konferencedagene lægges fotos på Isaacs Facebookgruppe. Hvis nogen IKKE ønsker, at blive synlige derop-

pe, bedes I meddele det til vores fotograf Lise (foto af Lise forneden).  Tjek ISAACs facebook gruppe ”ISAAC Danmark”. 

 

Værelset: I får nøglen til værelserne i receptionen. I kan få værelserne 

fra kl. 13.00 – muligvis før. Alle skal være ude af deres værelser tirsdag kl. 

9.00.  Husk, at nøglekortet ikke må ligge op ad din mobiltelefon.  

 

Toiletter: Toiletter findes på alle etager blandt andet uden for salen 

  

Frokost/middag: Vi spiser i restauranten over for salen.  

 

Baren: ISAAC deltagere er velkomne i kælderbaren mellem kl. 17.30 og 

19.30. God tid til networking!  

 

 

Materialer: På www.isaac.dk finder du handouts fra oplæggene, gå ind under ”Arrangementer” og dernæst 

”Konferenceoplæg” Du modtager koden senere. 

Evaluering: Det er vigtigt for konferencegruppen, at høre jeres mening om konferencen - vi håber derfor, at I vil udfyl-

de det evalueringsskema, som vi sender til jer på mail, her i løbet af konferencen.  

Smukke omgivelser: Der er gode muligheder for at få rørt sig lidt. Gå eller løb en tur i den smukke natur.  

 

Tag endelig fat i en fra konference-gruppen, såfremt I har spørgsmål :-)  

Anna Voss Elin Dögg Lise Illum Margit Grønkjær 

  

Helene Leismann 


