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Solen skinner (i hvert fald i dag) og alle 

de tidlige forårsblomster pibler op over 

alt. Man bliver i godt humør og får energi 

til at gå i gang i haven.  

Måske en revideret side med spire og gro 

kunne bruges til at være en god model for 

de, som ikke selv kan tale om det. 

 

 

 

Der sker meget på PODD-området i Europa i løbet af i år. Den fulde oversigt kan I finde på 

www.PODD.eu . 

Abilia er færdige med deres program til redigering og fremstilling af tre forskellige PODD-bøger 

og vil vise det på ISAAC Norges konference i april. Derefter vil der blive afholdt fire 2-dages 

introduktionskurser i Norge, hvor programmet vil indgå.  

På vores introduktionskursus i Danmark i august, vil det også være på programmet. Se 

nærmere på www.PODD.dk.  

Vi skal lige minde om PODD workshop i Hobro i maj måned. Her er chancen for at få hjælp til 

at fremstille den første PODD-bog. 

- - - o - - - 

Avanceret kursus med Gayle Porter 

Endelig vil vi gerne slå på trommer for 5-dages avanceret PODD-kursus med Gayle Porter; det 

afholdes i Holland i den første uge af juni i år.  

Sammen med Gayle har vi besluttet, at kurset under alle omstændigheder gennemføres, men 

der er stadig plads til flere deltagere. 

Vi håber virkelig at vi kan få nogle af jer, som arbejder meget med PODD, til at melde jer og 

starte processen med at blive certificeret, så vi kan blive flere til at afholde kurser i PODD.  

 

Ud over disse kurser bliver der i foråret holdt introkurser i Belgien og England. Til efteråret vil 

der igen blive holdt kurser i Frankrig, og der arbejdes på et avanceret kursus i Norge. 

Har I på jeres arbejdssted et ønske om at få en kort introduktion til PODD eller få et kursus for 

alle medarbejdere, er det også muligt at skræddersy et kursus til jer. Send en mail, så vil vi 

kontakte jer. 

http://www.podd.dk/
http://www.podd.eu/
http://www.podd.dk/
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Dynamisk PODD (på tablets, iPad m.v.) 

Der er en stor interesse for dynamisk PODD, og der er da også gode muligheder på engelsk, 

men der er endnu ikke oversat noget officielt til dansk, svensk eller norsk.  

- - - o - - - 

Tips om websider: 

En canadisk talepædagog har skrevet artiklen Implementing Aided Language Stimulation: 

8 Frequent Mistakes and How to Avoid Them. 

Står I med udfordringer i jeres arbejde, tror vi helt sikkert I vil kunne få nogle gode input her. 

I øvrigt er det en side med mange gode indspark omkring AAC/ASK.  

Find den på http://praacticalaac.org/praactical/how-i-do-it-implementing-aided-language-

input-with-alicia-garcia/  

- - - o - - - 

 

Vi er lige kommet hjem fra den danske ISAAC-konference, hvor Jenny Hysing holdt et indlæg, 

hvor hun fortalte om en ny norsk hjemmeside GOD ASK (www.statped.no/godask), rettet 

mod kommunikationspartneren.  

Ved at betale 200 Nkr har man adgang til siden med masser af film, instruktioner, forklaring 

og arbejdsopgaver. Den indeholder mange fine klip, hvor der også bruges forskellige PODD-

bøger. 

 

 

http://www.podd.dk/
http://praacticalaac.org/praactical/how-i-do-it-implementing-aided-language-input-with-alicia-garcia/
http://praacticalaac.org/praactical/how-i-do-it-implementing-aided-language-input-with-alicia-garcia/
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