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Så er den første inspirationsdag om PODD proncipperne afholdt i Odense for ISAAC-Danmark 
med 27 deltagere og flere på venteliste. Det betyder at ISAAC allerede har planlagt en ekstra 
inspirationsdag torsdag d. 26. Februar 2009.  
Desuden vil der snarest på www.isaac.dk og på www.podd.dk komme nærmere oplysninger om 
to 2-dages kursus/workshop omkring fremstilling af PODD-bog. Første workshop/kursus vil blive 
afholdt i slutningen af maj og det andet i sidste halvdel af oktober. Så hold fortsat øje med 
ISAAC’s hjemmeside.  
 
 
Vi venter spændte på at Gayle Porter og Linda Burkhart får færdiggjort noget materiale om 
alternative PODD-bøger og de tilhørende skabeloner. I mellemtiden vil vi henvise til Emmy 
Kjelmanns øjepegetavle, som i en revideret udgave er lagt op under ’PODD relateret materiale’. 
Øjepegetavlen er omsat til en PODD 9 pr side, som lige som øjepegetavlen henvender til unge. 
Denne bog er også lagt op som inspiration. 
 
Der har indtil videre kun været én bestilling på fremstilling af PODD-bog, så vi fortsætter 
pilotprojektet, til vi har nogle flere erfaringer.  
 
 
Vi skrev i september om vandfast papir. Siden har vi forsøgt at finde forhandlere. Vi har fundet 
ud af, at www.exakt.dk forhandler vandfast papir. Desuden har kan nu henvise til at Jadea, 
www.jadea.dk. 
 
 
Gayle Porter skriver om brugen af nøgleringe til hendes bøger. Den type nøglering hun benytter 
har et led og kan åbnes, så det er let at sætte mange ark sammen. Vi har haft svært ved at 
finde dem i Danmark. Vi har nu talt med Red Office, Aalborg som på en udstilling for indkøbere 
af kontorartikler har set dem (de havde prøver med fra os) og vi har derfor bestilt nogle kasser 
ringe. Vi er spændte på, hvad vi kan få, og hvad de vil koste. Vi har samtidig fundet ud af at de 
hedder ”Heftringe” på tysk og ”loose leaf rings” eller ”book rings” på engelsk, men vi har ikke 
fundet et dansk ord for dem. 
 
Fra HandiKram vil vi stadig opfordre til at melde tilbage med gode og ærgerlige erfaringer, som 
I vil dele med andre. Vi vil ligeledes meget gerne have tilbagemeldinger på fejl I finder i de 
nuværende skabeloner, så vi kan få lagt reviderede udgaver på podd.dk. 
 
Gayle Porter opfordrer til at man benytter enkelttavler til særlige situationer, så de kan tages 
frem efter behov og ikke fylder eller tynger i bogen. Vi har derfor med inspiration fra tale-
pædagog Doris Kafka lavet en tavle med symboler og ordforråd, som kan bruges i flere 
sammenhænge her i julemåneden, ligesom vi efter ønske fra brugere har lavet en udgave 2 af 
tavlen til pakkespil. Og skulle I have lyst til at følge en julekalender, så prøv at se på 
www.tavsgruppen.dk, som efter en pause igen har en julekalender på hjemmesiden.  

 
 

God fornøjelse og Glædelig jul 
ønsker 

 
HandiKram 

http://www.isaac.dk/
http://www.podd.dk/
http://www.exakt.dk/
http://www.jadea.dk/
http://www.tavsgruppen.dk/


 
 
 
 


