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ISAACs 14. internationale konference i Barcelona 
er netop færdig. Mange fra de skandinaviske 
lande har oplevet et utal af inspirerende foredrag 
om alternativ og supplerende kommunikation. 

Gayle Porter holdt sammen med Linda Burkhart 
en undervisningsdag før konferencen med titlen: 

The Juggling Act: Developing autonomous 
communication with children who will need to  
use visual and/or auditory scanning access 

strategies. 
 

Under selve konferencen var der desuden et indlæg af de to undervisere om at sætte mål for 
kommunikationsindsatsen. 

Emmy Kjelmann og Edda Medici fik chancen for et møde med Gayle Porter, hvor det blev klart 
at hun stadig arbejder på at udgive materialer til alternative betjeningsformer, men at det 
desværre ikke vil blive i den nærmeste fremtid. Samtidig diskuterede vi muligheden for at få 
Gayle Porter til at afholde et ”Advanced PODD-Course” på skandinavisk plan.  

Der har i juni været et nordisk møde omkring PODD, og det er hensigten at samle et skandina-
visk PODD-netværk. Netværket havde mulighed for at mødes i forbindelse med ISAAC i 
Barcelona. En første arbejdsopgave vil blive at stå for gennemførelse af ”Advanced PODD-
Course”. Der satses på at det vil kunne ske i efteråret 2011.  

Netværket vil også arbejde hen imod at få startet et udviklingsarbejde omkring effekt/ 
resultater ved brug af PODD til alternativ og supplerende kommunikation. 

 

PODD-kurser i Danmark: 

I 2010 er der stadig mulighed for at komme med på: 

1. Workshop 27. – 28. oktober, sidste frist for tilmelding er 10.september. 
2. Erfaringsudveksling 16. november, sidste frist for tilmelding er 24. september. 

Se yderligere detaljer på www.isaac.dk  

Kurser vil fremover blive meldt ud direkte fra PODD.dk.  

2011 

I 2011 vil der i Danmark blive afholdt en introduktionsdag og en workshop. Der er desuden 
planer om et kursus i Sverige. Endelig håber vi på at kunne få arrangeret ”Advanced PODD-
Course” på skandinavisk plan. Nærmere følger, når vi har mere om tider, steder og priser. 

Er der særlige ønsker til kurser kan Emmy Kjelmann, egk@rn.dk eller Edda Medici, 
edda.medici@rn.dk kontaktes. 
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I Barcelona var der også en spændende undervisningsdag med Caroline Musselwhite omkring 
strategier til udvikling af sprog for vores målgrupper. Det vil være muligt at se og høre hende 
ved to temadage i Danmark i november. I forbindelse med begge dage vil der blive holdt en 
workshop med mulighed for at diskutere temadagen og omsætte det man har hørt til praksis. 
Det bliver interessant at se hvordan det passer sammen med PODD. 

Læs om temadagene med Caroline Musselwhite på www.vikom.dk og www.tavsgruppen.dk  

 

I denne måned medfølger tavler til kortspil. 

 

http://www.vikom.dk/�
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