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Sommerhilsen fra PODD.DK. 

 

Med det dejlige vejr vi har haft de sidste par uger bliver man i sommerferie humør. 

Og så er det tiden at give en status på hvad der sker på PODD området lige nu, og hvad der er 

i vente i efteråret. 

Der har været afholdt 2-dages grundkurser i Gøteborg, Stavanger og Fredericia - alle steder 

med stor opbakning. 

 

- - - o - - - 

 

PODD til elektroniske medier: 

Der arbejdes fortsat på oversættelse af skabeloner til PODD til elektroniske medier på norsk, 

svensk og dansk.  

Det har vi fortalt om længe, og det kan undre at vi ikke er færdige. Men det er et meget større 

arbejde end vi havde forventet. Den mindste af skabelonerne indeholder ca. 500 skærmbilleder, 

der skal oversættes og tilpasses danske forhold enkeltvis. 

 

På grund af afstanden og de mange opgaver hun har, er det en udfordring at arbejde med Gayle 

Porter. 

Så Caroline Strømhylden fra Abilia og Edda har derfor udnyttet at Gayle har været i Norge og 

Sverige, og to gange det sidste år holdt lange møder med hende for at diskutere oversættelser, 

og ikke mindst hvorfor skabelonerne er udformet som de er.  

Det er ikke altid nemt at forstå Gayles tanker med skabelonerne uden at diskutere dem med 

hende; hver gang er vi vendt hjem med kommentarer, ting som skal tilrettes - og en større 

forståelse for hvorfor skabelonerne er bygget op som de er. 

 

Men der arbejdes ihærdigt videre på oversættelserne. 

Forvirret over de mange varianter af PODD-produkter? På www.podd.dk har vi for at klare 

begreberne lavet en kort oversigt over de forskellige versioner. 

 

- - - o - - - 

 

Efteråret 2016: 

Gayle Porter har en Europa-tourné og afholder 2-dages grundkurser med personer, som ønsker 

at blive certificeret som PODD instruktør. Ud over kurserne er de alle i gang med en case, som 

de skal diskutere med Gayle Porter. Så inden for det næste års tid håber vi på at have et helt 

korps af certificerede PODD instruktører i Europa. 

Der bliver afholdt følgende kurser med Gayle som ’assisting teacher’: 

  

http://www.podd.dk/
http://www.podd.dk/
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Paris,  

Frankrig 
15.-16. september Mathilde Mella og Michèle van Lil 

Amersfoort,  

Holland 
23.-24. september Gerne Scholte 

Gøteborg,  

Sverige 
4.-5. oktober Britt Claesson 

Hellerup,  

Danmark 
10.-11. oktober Vivi Løkkegaard og Ulla Eichenauer 

Leatherhead, Surrey,  

England 
15.-16. oktober Livvy Hepburn 

Læs mere om kurserne – og andre kurser rundt om i Europa - på www.podd.eu. 

Ud over kurserne med Gayle Porter er der aftalt to kurser i Norge og et i Danmark: 

 2-dages grundkursus Stavanger 29.-30. august 

 2-dages grundkursus Oslo 13.-14. september. 

 Introduktion og praktisk fremstilling af kommunikationsbøger. To-dages workshop 2. og 

9. september på Østerskoven i Hobro. 

 

Læs mere på www.podd.dk 

- - - o - - - 

 

Movements for Communication. 

Vi vil også minde om kurset Movements for Communications, som holdes i fællesskab af ISAAC 

Danmark og TAVSgruppen. Kurset afholdes to gange: 

21.-23. september i Aalborg 

 

26.-28. september i København (Hellerup) 

”Movements for Communication” er et 3-dages kursus omkring bevægelser til kommunikation 

og til betjening af teknologi. Børn, unge og voksne med bevægelses- og kommunikations-

handicap er ikke blot udfordret kognitivt, men også fysisk, når de kommunikerer. Al kommuni-

kation kræver bevægelse. På kurset lærer du om strategier og udredning i forhold til at støtte 

udviklingen af bevægelser for at opnå forståelig og selvstændig kommunikation. 

Grib chancen og hør de to spændende piger fra Australien fortælle om hvor meget det betyder 

at brugeren af ASK bliver støttet i rent fysisk at kunne bruge deres kommunikations-

hjælpemidler. 

Læs mere på www.podd.dk eller www.isaac.dk og tilmeld jer via www.nettilmeldinger.dk/isaac. 

- - - o - - - 

 

Vi ønsker alle en god sommer! 

http://www.podd.dk/
http://www.podd.eu/
http://www.podd.dk/
http://www.podd.dk/
http://www.isaac.dk/
http://www.nettilmeldinger.dk/isaac

