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Velkommen til det første år i et nyt årti. Så kan man have sine drømme for fremtiden og sin 
fornuft og erfaring til at få dem ned på et plan, hvor der er en chance for at de kan 
gennemføres. 
 
På kommunikationsområdet drømmer vi om, at Gayle Porter og Linda Burkhart får færdiggjort 
materiale og skabeloner til alternative betjeningsformer for PODD-kommunikationsbøger. Så 
bliver næste skridt at få materialet oversat til dansk.  
 
Samtidig arbejdes der hårdt på at samle og udgive eksempler på kommunikationsmaterialer 
lavet til voksne - sammen med beskrivelse af overvejelser og erfaringer omkring den praktiske 
udformning - på CD. 
 
Ligeledes arbejder vi på at samle og udgive eksempler på enkelt kommunikationsmateriale på 
baggrund af PODD-principperne og erfaringerne efter John Costellos CVI-foredrag på HIT i 
2009, også som en CD. 
 

I arbejdet med PODD-bøger er vi stødt på, at der 
manglede muligheder for at pege på/sige død og 
at tale om døden.  
 
I forbindelse med projekt ”ikke et ord om døden” 
er der i materialet samlet nogle Boardmaker-
symboler om døden og tilføjet nogle flere.  
Kontakt Kræftens Bekæmpelse eller Kommunika-
tionscentret i Hillerød  
(www.kc-hil.dk/nyt/?&news_id=193)  
for nærmere omkring materialet. 
 
 
 
Materialet har inspireret os til 3 sider om døden, 
som kan hentes fra www.podd.dk. 
 
I diskussion med pårørende til nogle børn har vi 
overvejet hvordan man skulle gøre, hvis f.eks. et 
familiemedlem døde. Skulle man fjerne billedet?  
Men fordi en person og evt. en nær person dør 
betyder det ikke at man ophører med at tale om 
vedkommende. 
 
I et tilfælde havde man valgt at sætte en diagonal 
streg over billedet, som tegn på at bedstefar var 
død, men at han jo stadig var en man talte om.  
Man kunne evt. forestille sig at man valgte at 
sætte billederne af afdøde på listesiden. 
 
 
 
Hvis andre har gjort sig erfaringer vil vi meget 
gerne videregive dem i et kommende nyhedsbrev. 
 
 


