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Nyt fra PODD.dk  

August 2013 

 

 

 

Sikke en sommer vi har haft i år! Så alle må have fået gode kræfter til at gå i gang med 

arbejdet igen. 

- - - o - - - 

 

Er I nye på PODD-området, eller ønsker I hjælp til at komme mere i gang? Så vil vi minde om, 

at der afholdes PODD-introduktionsdag og PODD-workshop i Esbjerg i begyndelsen af oktober, 

måske er det lige det skub der skal til for at komme i gang.  

 

Desuden er der et par pladser på et internt kursus på Behandlingscentret Østerskoven i Hobro 

i september.  

 

Se nærmere om tider på www.podd.dk. 

 

 

På PODD fronten har en fællesnordisk arbejdsgruppe det sidste års tid været arbejdet med at 

opbygge en fælles forståelse for pragmatiske startere, benævnelser på links m.m..  

Det er ikke alle engelske ord og vendinger, som bruges på samme måde på de forskellige 

nordiske sprog. Arbejdet er afsluttet med diskussion og resultatet er godkendt af Gayle Porter. 

 

Det betyder at vi er i gang med at opdatere alle PODD-skabeloner ud fra de erfaringer, 

sprogarbejdet har givet. 

 

Vi har haft kontakt med Gayle Porter, men hun kan stadig ikke sige noget om, hvornår hun 

bliver færdig med nye skabeloner.  

 

 

- - - o - - - 

 

 

                                       
 

Måske er der mange der har benyttet den dejlige sommer til at komme i vandet og får lyst til 

at svømme videre, når vejret bliver til svømmehal. Derfor er der denne gang forslag til et par 

tavler til brug ved svømning. Bliver de udskrevet på vandfast papir, kan de let holde til 

klorvand i mindst en sæson. 

Find dem på www.podd.dk  

 

- - - o - - - 

 

 

Kom og få en PODD-snak på IKT-messen 3.-4. september eller Teknologikonferencen 3. 

oktober.  

Begge arrangementer finder sted på Hotel Nyborg strand. 

 

http://www.podd.dk/
http://www.podd.dk/


   
PODD nyhedsbrev  januar 2013 

 

 

 

 

Ændringer på hjemmeside. 

 

Vi ændrer i løbet af september på indholdet på www.podd.dk.  

 

 Fremover vil alt hvad der ligger på www.podd.dk være materiale, som er godkendt som 

PODD-materiale af CPEC / Gayle Porter. 

 

 Der vil som hidtil være informationsbreve, tips og ideer og - via password – de skabe-

loner, som ikke er med på de to cd’er. 

 

 

Nyt site – www.kommunikationsbog.dk  

 

Vi har i Skandinavien haft stor glæde af at dele PODD-inspirerede skabeloner og andet 

materiale, som vi har gode erfaringer med i arbejdet med ASK.  

 

Det mener vi skal fortsætte, og derfor starter www.kommunikationbog.dk med fortsat mulig-

hed for udveksling af ideer og materiale, som i vid omfang tager udgangspunkt i den 

pragmatiske tankegang.  

 

 Her vil I finde aktivitetstavler, specialbøger, kommunikationsbøger o.m.a 

 

Også her vil der være dels et åbent, dels et ’lukket’ område.  

 

Indtil videre fungerer PODD licenskoden som adgang til download fra begge sites.. 

 

 

 

 

- - - o - - - 
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