
Milla Says søker Tegn Til Tale brukere og deres nettverk i Danmark! 
 
Milla Says er et norsk selskap etablert av Aleksander Helmersberg, pappa til Milla med 
Downs Syndrom i 2015. 
 
Siden oppstart har Aleksander utviklet en digital kommunikasjons-pakke for de som 
kommuniserer med Tegn Til Tale fordi de har manglende eller forsinket talespråk. 
 
Milla Says gir mennesker med manglende eller begrenset verbal tale, verktøy for å skape 
god kommunikasjon med de viktige menneskene rundt seg. 
 
Milla Says har sammen med foreldre, tegn til tale bruker og spesialpedagogisk fagmiljø 
utviklet 3 tjenester som skal sørge for bedre kommunikasjon og forståelse av tegn-bruker sin 
kommunikasjon.   
Denne kommunikasjonspakken tilbys til alle norske tegn til tale brukere og kjøpes inn av den 
norske hjelpemiddelsentralen (staten) på vegne av bruker. 
 
Effektene vi ser av vår kommunikasjons-pakke for Milla Says bruker er enorm. Med økt bruk 
av tegn, bedre samarbeid i nettverket til tegn-bruker, men også at tegn-bruker selv kan 
jobbe selvstendig for å bli bedre på tegn og ord og bli forstått av de som ikke kjenner tegn-
bruker sine tegn.  
 
Denne effekten både håper og tror vi kan oppleves også av Tegn Til Tale bruker utenfor 
Norge. Derfor trenger vi kontakt og samarbeid med aktive Tegn Til Tale bruker i Danmark. 
Målet med denne testgruppen er å se hvordan vårt produkt blir mottatt av danske bruker. 
Deling av erfaringer med oss og tegn til tale miljø i Danmark. 
 
Vi ønsker at våre test-familier jobber sammen med oss for å få god bruk av tjenestene for sin 
Tegn Til Tale bruker og at de som jobber rundt Tegn Til Tale bruker også er aktive med å ta 
Milla Says i bruk rundt Tegn Til tale bruker. 
 
Hva får våre danske test/pilot bruker? 

• Dere får en total pakke for deres Tegn Til Tale bruker 
o Sharing by Milla Says, denne kan brukes både på web på en PC/Mac og via app på en 

mobil eller iPad/ nettbrett. Her administrer dere tegn som deres tegnbruker kan eller 
skal lære. I Sharing inviterer dere og bygger et språkmiljø rundt bruker. Dette er 
familie, venner, fagfolk (barnehage/ skole) etc 

o SayWhat by Milla Says, dette er et digitalt læringsspill der dere som språkmiljø og 
bruker selv kan trene på bruker sine personlige tegn i form av spill/ lek 

o Communicator by Milla Says, dette er en egen app som installeres på en iOS enhet 
(iPhone eller iPad) som tegnbruker har med seg når de rundt ikke forstår tegen 
bruker gjør. 

 
 
Som viktige piloter/ testfamilier i Danmark får dere denne pakken helt gratis av Milla Says 

• Vi trenger at dere er aktive i bruken av produktene og deltar på opplæringskurs med 
vår veileder og kursholder Hilde-Sofie Mordt 



• Vi trenger at dere deler med oss deres erfaringer med produktet og effekten dere ser 

• Vi håper dere deler deres erfaringer med fagmiljø og andre aktuelle Tegn Til Tale 
miljø i Danmark 

 
Vi håper og ønsker at dere som pilot/ testfamilier blir våre viktige ambassadører i Danmark 
slik at mange Tegn Til Tale bruker får vår unike kommunikasjonspakke:) 
 
På Milla Says sin hjemmeside ligger det mange hjelpefiler for hvordan de ulike tjenestene 
fungerer. Disse filmene kan være greit å se gjennom for å skjønne hvordan tjenestene 
fungerer teknisk, praktisk og pedagogisk. 
 
Kontakt: 
 
Aleksander Helmersberg 
Gründer av Milla Says 
aleksander@millasays.com 
 
Hilde-Sofie Mordt 
Kursholder/ veileder Milla Says 
hilde.sofie@millasys.com 
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