
                     
 

Program for dagene 
 

Introduktion til PODD, og principperne for PODD samt de tanker om 

kommunikation, der ligger bag. 
  

Hvad består en PODD-bog af og hvordan kan den bruges af personer 

med forskellige funktionsnedsættelser.  
 

At være en ”smart” kommunikationspartner.. 

 At få startet 

 At være model 

 At støtte med vink 

 At udnytte naturlige situationer 

 At inddrage forældre/personale/pårørende 
 

Introduktion til fremstilling og tilretning af en PODD-bog 
 

Praktisk udarbejdelse af PODD-bog 

 

At udvikle færdigheder til betjening af PODD-bog. 
 

Oplæring af kommunikationspartnere. 
 

Hvor skal man begynde? – hvordan går man videre herfra? 

At sætte mål og implementere støttet sprog. 

 

Dagene vil veksle mellem teori og praktiske opgaver med brug af PODD 

kommunikation, ligesom der vil blive vist videoer fra Gayle Porter og 

undervisernes arbejde med PODD. 

 

Der vil være værksted, materialer og tid til den praktiske udar-

bejdelse af en PODD-bog. 

 

Formål: 

Med udgangspunkt i principperne for PODD - Pragmatisk Organiserede 

Dynamiske Displays - at give mulighed for gennem praktisk arbejde 

med fremstilling og afprøvning af PODD kommunikationsbog, at opnå 

erfaring til selv at arbejde videre med udarbejdelse og brugen af 

pragmatisk organiserede dynamiske tavler til støttet kommunikation for 

børn, unge og voksne. 

 

Kurset henvender sig til: 

Personer, som støtter børn, unge og voksne i kommunikation med brug 

af støttende symboler (piktogrammer, grafiske symboler, skrevne ord). 

Gerne som et team omkring en borger, der har behov for en PODD-bog. 

 

Praktiske oplysninger 

 
Undervisere:  Emmy Kjelmann, certificeret PODD instruktør 

 Hanne Jensen, 
 

Pris: 2.200 kr. inkl. forplejning  

 1.000 kr. for materialer til en bog 
 

Tilmelding: Senest Mandag d. 8. august 2016, til  

 Behandlingscentret Østerskoven   
 

Kontakt: Emmy Kjelmann, egk@rn.dk   eller 

 Sekretær Berit Langfeldt b.langfeldt@rn.dk   

 

 

Information om PODD kan findes på www.PODD.dk og www.PODD.eu 

 

mailto:egk@rn.dk
mailto:b.langfeldt@rn.dk
http://www.podd.dk/
http://www.podd.eu/


Om Gayle Porter og PODD 

PODD kommunikationssystemet er udviklet af 

Gayle Porter, som er audiologopæd med mere 

end 30 års praktisk erfaring med udarbejdelse 

og brug af kommunikationssystemer til 

personer med multiple funktionsnedsættelser. 

Gayle arbejder på Cerebral Palsy Education 
Centre (CPEC), Melbourne, Australien.  

Gayle Porter har ved udarbejdelse af PODD-

principperne taget udgangspunkt i det normale 

barns sprogudvikling og i, at sprog udvikles via 
brug.  

Hun mener, at udfordringen består i at sørge for tilstrækkeligt ordforråd 

både til at klare barnets nuværende kommunikation, og til at stimulere 
den videre udvikling af dets kommunikative og sproglige færdigheder. 

I udviklingen af PODD principperne har Gayle Porter arbejdet med at 

støtte kommunikation til hver en tid og at styrke undervisnings og 

læringsstrategier som gør en person i stand til at sige hvad hun vil sige, 
når hun vil sige det, og til hvem hun vil sige det. 

Emmy Kjelmann 

Emmy Kjelmann er ergoterapeut og kommunikationsvejleder. Hun er 

certificeret PODD instruktør og har arbejdet med PODD-principperne i 

sit arbejde med unge med cerebral parese og med komplekse 

kommunikationsbehov siden 2002. I 2007 har hun sammen med Edda 

Medici oversat PODD materialerne til direkte betjening til dansk. Hun 

har sammen med Edda Medici afholdt kurser omkring PODD i Danmark, 

Norge og Sverige. 

Emmy Kjelmann er ansat på Behandlingscentret Østerskoven i Hobro, 

hvor hun har mange års erfaring med udvikling og implementering af 

kommunikationsløsninger for borgere med komplekse kommunikations-

behov. PODD har ofte været en del af løsningen. 

Hanne Jensen 

Hanne Jensen er pædagog og har 5 års erfaring med implementering af 

PODD og ASK på Behandlingscentret, Østerskoven. Hun er under 

videreuddannelse inden for begge områder. 

 

 
 

  Introduktion og praktisk fremstilling af 

kommunikationsbøger 

2-dages workshop 

 

 

Fredag d. 2. og fredag d. 9. september 

2016 

kl. 9.30 – 16.00 

 

Behandlingscentret Østerskoven 

Amerikavej 46, 9500 Hobro 


