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PODD-kurser 
 
Fra 2. til 7. August løb ISAAC’s Internationale konference i Montreal af stablen. Der var en 
hel dags kursus om brug af strategier for partnerstøttet scanning ved PODD til børn med 
multiple og komplekse funktionsnedsættelser; heriblandt synsproblemer. Der var desuden 
indlæg på selve konferencen af ½-1½ times varighed omkring aspekter i forbindelse med 
brugen af PODD. Vi håber at kunne formidle nogle af erfaringerne videre via hjemmesiden. 
 
I forbindelse med ISAAC-konferencen aftalte vi at arrangere kurser m.v. om PODD i regi af 
ISAAC-Danmark.  
Det første arrangement - en inspirationsdag om PODD principperne - afholdes d. 20. 
november i Odense. Nærmere kan læses på PODD hjemmesiden www.podd.dk eller på 
www.isaac.dk under kurser. Derudover er planlagt to 2-dages kurser omkring fremstilling 
og brug af PODD-bøger i løbet af 2009. Hold øje med ISAAC’s hjemmeside! 
 
 
Skabeloner på Norsk. 
 

 
Som noget nyt er der på hjemmesiden oprettet et område for PODD inspireret 
materiale. Her ligger nu de første bøger på norsk, og der vil løbende blive lagt 
forskelligt materiale og særlige skabeloner op til fri afbenyttelse for de, som har 
licens til bøgerne. 

 
Tips og ideer 
 
Under besøget i Melbourne hos Gayle Porter så vi, at hun bruger nogle særlige spiraler. Det 
er nu lykkedes at finde frem til dem i Danmark. Der er afprøvet en maskine og spiraler, og 
det tegner lovende og mere holdbart end plastic-spiralryggene.  
Der er i den forbindelse udarbejdet en ny materiale- og redskabsoversigt; find den på 
www.podd.dk under tricks og ideer.  
 
 
Vandfast papir 
 
På den nyligt afholdte HIT-messe i Nyborg, havde vi vandfast papir med, som vi har fundet 
på en undervisningsmesse i England (www.bettshow.com). 
 
En side fra en PODD bog var udskrevet på en almindelig laserprinter. Efter 2 dage i vand og 
hårdhændet behandling holdt det stadig!  
Der var stor interesse for papiret, og vi er nu ved at finde ud af hvor det kan købes i Dan-
mark. Nærmere herom vil komme på hjemmesiden og i et kommende nyhedsbrev. 
 
 
Fremstilling af kommunikationsbøger 
 
De, der har fremstillet bøger, vil være enige i at det tager meget lang tid. Tid, der er bedre 
brugt sammen med vores klienter. Bøgerne vil nok ofte blive lavet hjemme om aftenen og i 
weekenden.  
På netværksmødet med Gayle Porter sidste år efter HIT-messen var der forslag om at 
undersøge muligheden for at få et beskyttet værksted, arbejdsafprøvningsinstitution eller 
lignende til at gå ind i arbejdet.  
Der er nu igangsat et pilotprojekt med en institution. På hjemmesiden og i vedlagte kan der 
læses nærmere om muligheder og priser. 
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Efterår er blæsevejr 
 
 
Med september er vi gået ind i efteråret. Forhåbentlig med godt vejr og flotte farver på alle 
træerne. Efterår er også tid med blæst, og måske bliver der mulighed for at flyve med 
drager, og snakke om det på den medsendte skabelon til at lege med drager. 
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