
   
PODD nyhedsbrev  januar 2013 

 

 

 

 

Nytårshilsen fra PODD.dk  

Januar 2013 

 

 

 

 

Det er blevet rigtig vinter med sne og frost i det nye år, og nu taler de om at vi skal have 

isvinter. 

 

Gayle Porter arbejder fortsat på skabeloner til alternativ betjening og en skabelon til dynamisk 

PODD til programmet ”the GRID”. 

Vi har endnu ikke hørt noget om udgivelsesdato - ud over at vi ved at hun har arbejdet hele 

sommerferien (juleferien) på det - trods hedebølge i Melbourne. 

 

 

Der har gennem 2012 været en del kontakt med den australske institution CPEC, som har 

rettighederne til PODD.  

Efter mere end 5 år med uændrede priser justerer vi derfor nu prisen på PODD-materialet, så 

den bedre afspejler den royalty vi skal betale til CPEC. Det betyder, at prisen for det danske 

materiale nærmer sig prisen på det, de originale australske udgaver koster. 

 

 

- - - o - - - 

 

Ændringer på hjemmeside. 

 

Samtidig betyder det, at vi i løbet af foråret ændrer 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 

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

pragmatisk tankegang.  

 

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

 

- - - o - - - 

 

 

Husk at vende - mere info på næste side  
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Introduktionsdage + workshop 

 

Der er i foråret planlagt delvis åbne PODD-kurser i København og på Bornholm: 

 

 Introdag og Workshop på Bornholm medio marts 2013 

 

 Introdag i København 24. april 

 

Se mere om kurserne og mulighed for tilmelding på www.podd.dk.  

 

 

- - - o - - - 

 

 

ISAAC konferencer 

 

ISAAC Danmark og ISAAC Norge afholder begge nationale ISAAC konferencer her i foråret.  

 

Både på ’Markedspladsen’ i Danmark og på udstillingen i Norge vil HandiKram være til stede, 

så der er mulighed for at få en snak og supplere op af samleringe, spiraler m.v. og dermed 

spare dyre fragtomkostninger. 

 

 

 ISAAC Danmark holder konference 18.–19. marts på Vingstedcentret. Her er markeds-

pladsen mandag, lige efter generalforsamlingen.  

Læs mere på www.isaac.dk.  

 

 

 ISAAC Norge afholder deres konference 15.–17. april på Sundvollen hotel med udstilling 

tirsdag den 16.  

Læs mere på www.isaac.no. 

 

 

- - - o - - - 
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