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PODD-nyt oktober 2012 
 

 

Nu er det blevet efterår. Regn og rusk, bladene får farve og det er tid til at hygge sig inden 

døre. Se på de gamle tavler på www.podd.dk, om ikke er der nogle, som kan bruges til hygge 

indendøre - hvad med et spil kort?  

Eller hvis vejret er til udeaktivitet, så tag en tur i skoven, og måske kan blæsten bruges til at 

sætte en drage op. 

 

- - - o - - - 

 

Bytte bytte købmand.. 

 

Som ekstra tavler er denne gang tre tavler, så vi kan lege købmand, find evt. andre billeder på 

nettet, hvis I har nogle andre varer, og skift ud på pladen. 

 

Vi har haft glæde af at samle det hele i en kuffert 

og lave tavler med forskellige muligheder: 

 

1. Almindelig udpegning 

 

2. Kolonneopdelt, så barnet kunne pege på 

kolonne og vi kunne bruge auditiv scanning til 

at vælge det ønskede 

 

3. Lave dobbeltbilleder og sætte dem på med 

velcro, så barnet kan tage og give det. Man 

kan evt. sætte velcro inde i låget på kufferten, 

så det er muligt at lave en hel sætning. 

 

 

 

 

- - - o - - - 

 

Pragmatisk Profil 

 

Gayle Porter holdt i foråret et meget spændende, intensivt 5-dages kursus i Aalborg. Hun 

henviste på kurset til Pragmatisk Profil, en engelsk metode til udredning af kommunikation 

med vægt på dagligdags brug af kommunikation og kommunikationens dele. Pragmatisk profil 

er nu oversat til dansk og kan frit hentes fra www.TAVSgruppen.dk og inden længe fra 

www.synoghoere.rn.dk  

 

Materialet består af en manual og interviewskemaer. Der findes materiale, tilrettet til brug til 

førskolebørn, skolebørn og voksne. På baggrund af interview af nærpersoner (- og for voksne 

også personen selv) får man et tydeligt indtryk af den dagligdags kommunikation mellem en 

person og dennes nærpersoner.  

 

- - - o - - - 

 

 

http://www.podd.dk/
http://www.tavsgruppen.dk/
http://www.synoghoere.rn.dk/
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Højkontrast PCS-symboler 

 

Gayle Porter viste også nye ’højkontrast’ PCS-symboler, som hun benytter til kommunikations-

materiale overfor personer med CVI.  

Megen kontakt til Mayer-Johnson omkring symbolerne har givet oplysninger om at materialet 

ikke oversættes til dansk, men at det nu kan købes hos AB Handic Help (www.handichelp.dk).  

 

Det betyder at man ikke kan søge 

efter dem på dansk, efter man har 

installeret dem på samme måde 

som addendums.  

 

For at få dem frem skal man vælge 

engelsk som søgesprog (hvilken 

engelsk er uden betydning).  

 

 

 

Ønsker man f.eks. at få ”gå tilbage/bladre tilbage” 

med højkontrast i en PODD-bog vil man starte med 

at søge på ”go”.  

Herefter finder man alle thumbnails med ”go” frem. 

Ved at bladre vil man nå frem til billeder, som ser 

lidt anderledes ud i farver og enkelthed, det er 

højkontrastbillederne.  

 

Marker det ønskede billede. Ved nogle billeder 

kommer der en dansk tekst med, her ”gå tilbage”. 

Ønsker man at bruge ”bladre tilbage” skriver man 

det i det nederste skrivefelt i symbolsøgeren. 

 

 

For at tydeligøre højkontrastbillederne skal felterne 

være sorte. Tekst er automatisk sort ved symbol-

erne, så det betyder desværre, at man bagefter 

skal ind og ændre alle tekster. Det kan kun gøres 

ved at markere tekstområdet og ændre farve for 

hvert felt.  

 

Det er desværre lidt kompliceret at bruge symbol-

erne, så vi håber at det bliver lettere, når vi en 

gang får nogle færdige skabeloner fra Gayle Porter, 

og får oversat teksten til dansk. 

- eller at Mayer-Johnson får oversat symbolerne til dansk og giver mulighed for at ændre 

tekstfarve generelt. 

 

 

Forventede kommende PODD-udgivelser på engelsk: 

 

Gayle Porter arbejder hårdt på at færdigøre skabeloner til alternativ betjening og en skabelon 

til dynamisk PODD til programmet ”the GRIID”. 

- vi har ikke noget forventet tidspunkt. 

 

 

http://www.handichelp.dk/

