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Godt nytår! 

Så kom sneen endelig, i al fald til en del af 

Danmark.  

Husk, at I på www.kommunikationsbog.dk kan 

finde skabeloner til aktivitetstavler, der er også 

et par stykker omkring vinterleg.. 

 
       

   

Hvor vil vi så gå hen med PODD i det nye år? Der er i al fald aktiviteter i gang på ganske mange 

fronter: 

 

Marts-april: 

Gayle Porter kommer til Sverige for at holde endnu et 5-dages Avanceret PODD kursus 4.-8. 

april. 

De første to undervisere fra Sverige skal holde grundkursus sammen med Gayle Porter som 

led i deres certificering, når hun er i Stockholm. Det bliver 31.3 – 1.4. 

April: 

2-dages grundkursus i PODD i Stavanger med Edda Medici og Jon Eirik Næsheim, 20 - 21.4. 

Maj: 

2-dages grundkursus i PODD i Herning med Edda Medici og Vivi Løkkegaard. 

August-september: 

2 dages praktisk workshop: Introduktion og praktisk fremstilling af kommunikationsbøger, 

Østerskoven, Hobro med Emmy Kjelmann og Hanne Jensen, 26. august og 9. september.  

September: 

Gayle Porter kommer til Europa igen, denne gang for at holde grundkurser sammen med de, 

som ønsker at certificere sig.  

Efter de to avancerede PODD kurser i 2015 og endnu et i foråret 2016, er der mange som 

kan gå videre med deres certificering, hvis de har arbejdet praktisk med PODD i nogle år.  

Vi arbejder derfor på at arrangere et grundkursus med Gayle i Danmark.  

 

Det vil også være muligt at få aftalt et grundkursus med hende i Norge og Sverige.  

Det første kursus er planlagt i Paris til 15.-16. september. Og vi ved, at der er ønsker om 

grundkursus med hende i England; der er desuden en interesse fra Holland, så det er et større 

puslespil for at få alle ender til at gå op! 

  

http://www.podd.dk/
http://www.kommunikationsbog.dk/
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Movements for Communication. 

Fysioterapeut Viki Newton og ergoterapeut Fiona Beauchamp fra Gayle Porters arbejdsplads 

i Australien kommer til Danmark for at holde to 3-dags kurser med titlen: Movements for 

Communication.  

Kommunikation indeholder mange elementer. Hvordan sikrer vi os, at en persons særlige 

bevægelser understøtter i stedet for at modarbejde? Det er et kursus med mange øvelser og 

udgangspunkt i den praksis mange sidder midt i og med mange videoeksempler. 

For to år siden holdt de lignende kursus i Norge med stor succes. 

Kurset er ikke knyttet op til PODD og kan derfor også give stort udbytte for de, der arbejder 

med andre kommunikationssystemer. 

ISAAC Danmark og TAVSgruppen i Nordjylland står bag kurserne som afholdes i Aalborg 21.-

23. september og i København 26.-28. september. 

- - - o - - - 

Mere info: 

Alle kurser er nærmere beskrevet på www.podd.dk, hvor der også er oplysning om tilmelding. 

- - - o - - - 

Nye skabeloner: 

Der arbejdes ihærdigt på oversættelse af PODD til elektroniske medier. Det er et temmeligt stort 

arbejde – også større end forventet - men i løbet af 2016 forventer vi, at der vil der komme 

officielle oversættelser af PODD til elekroniske medier til de nordiske sprog til et par programmer. 

Det har i nogen tid lydt, som om nye skabeloner på engelsk til alternativ betjening nu endelig 

nærmer sig, så vi kunne begynde at oversætte dem til dansk. Men vi har nu ventet på dem siden 

2007, hvor vi første gang fik at vide, at ’de var på vej’, så vi tør ikke tro på noget, før vi har 

dem i hånden.   

 

Kurser i øvrigt: 

Husk, at har I ønsker om kurser enten grundkurser eller kurser særligt tilpasset jeres institution 

eller forening er det også muligt. 

- - - o - - - 

 

Vi ønsker alle en god vinterferie! 

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

