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Nu har vi haft den første nattefrost i Danmark, farverne i skoven er fantastiske og efterårs-
erien er slut. Tænkt at have en tavle med i skoven og kunne snakke om det man finder, og 
også bagefter, når man kommer ind.  
Tavlen kan laves på vandfast papir, for så gør det ikke så meget at det regner lidt, eller at den 
lige foldes sammen og puttes i lommen. 
 

Har I ikke nået det endnu, er her et par tavler til inspiration : 
(find dem under hent på www.podd.dk) 

 
 

 

 

 
 
På HIT-messen i september i Nyborg var der et meget spændende indlæg af John Costello, 
som talte om Cortical Visuel Impairment (CVI) og kommunikation. John Costello er amerikansk 
talepædagog med mange års erfaring. Jeg tror at alle deltagerne virkelig fik noget at tænke på 
i forhold til kommunikation og syns-opfattelse samt de tegn på problemer med opfattelse af 
det sete, som han beskrev for os med ord og videoeksempler. Som deltager fik man også et 
digert værk med alle hans slides, så man kunne gå hjem og gøre sig sine overvejelser. 
 
Efter HIT har jeg prøvet at lave nogle eksempler med tilretning af sider fra PODD ud fra hans 
anbefalinger.  
Der er nu lagt nogle eksempler og foto af disse på www.podd.dk (find dem under tips og 
tricks), og jeg indsamler gerne kommentarer og erfaringer til at videregive via hjemmesiden 
på et senere tidspunkt. Vi har alle meget brug for at udveksle erfaringer, så jeg håber mange 
vil være med til det. 
 
Lige nu er vi ved at gøre klar til 2-dags PODD-workshop i samarbejde med ISAAC og med fuldt 
kursus på 16 deltagere. Denne gang som internat og på vandrehjem. Hold øje med ISAAC’s 
hjemmeside for introkursus og workshop vil bliver gentaget i 2010. Endelig vil ISAAC også i 
2010 invitere til en erfaringsudvekslingsdag. Vi håber mange vil dele deres erfaringer med 
andre på den dag.  
 
Andre kursustilbud: 
IKT-gruppen i Aarhus www.ikt-gruppen.dk udbyder i november ”Praktisk kursus i pro-

duktion af kommunikationsmateriale”, herunder fremstilling af 
PODD-bøger. 

Institut for Syn og Teknologi Region Nordjylland, se www.tavsgruppen.dk, afholder regional 
Introdag omkring PODD-principperne i november. 

 
 

Mange efterårshilsner! 
Edda Medici 


