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Efteråret nærmer sig.. 

 

Så det må være tiden at genopfriske aktivitetstavlerne om Kastanjer og Skovtur.  Find dem 

på www.kommunikationsbog.dk under Skabeloner fra nyhedsbreve.. 

 

 
 

- - - o - - - 

 

Hvad er der sket omkring PODD i 2014? 

 

Som tidligere nævnt i et nyhedsbrev har Gayle Porter har været i Europa i sommer.  

 

Hun har holdt et 5 dages intensivt kursus i Luxembourg, hvor vi stod for det praktiske omkring 

kursussted, tilmelding o.s.v.. 

Kurset havde 16 deltagere, så det blev et meget eksklusivt forløb. Knap halvdelen var forældre 

- det var en spændende sammensætning, som gav nye spørgsmål og givtige diskussioner.  

 

Det har fået os til at tænke på hvordan vi kan få inspireret flere forældre til at deltage i vores 

kurser fremover. 

 

Oversættelser til andre sprog.. 

 

Efter kurset afholdt Gayle Porter et sprogmøde med deltagere fra Frankrig, Holland, Belgien, 

Luxembourg samt Tyskland. Hun har et stort ønske om at få de forskellige sprogområder til at 

lave officielle oversættelser af PODD materialerne, da mange (typisk forældre) har oversat 

bøger til deres børn efter at have været på et to-dages introduktionskursus. Hun er bange for 

at de ikke har forstået PODD-principperne fuldt ud og at der kommer for mange oversættelser 

i omløb, når de deler det de har lavet med hinanden i patientforeningerne.  

 

Vi kunne på mødet bidrage med vores erfaringer fra Danmark. 

Den danske oversættelse er indtil nu den eneste officielle ’ikke-engelske’ version; det kan vi 

godt være lidt stolte af. Vi er i Skandinavien kommet langt, fordi vi var heldige at få 

materialerne da de udkom og straks gik i gang med oversættelse og udbredelse.  

http://www.podd.dk/
http://www.kommunikationsbog.dk/
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Det ser ud til at der vil komme et koordineret oversættelsesarbejde i gang i Holland.  

 

Et tysk firma har, efter at have hørt Gayle Porter en dag på ISAAC, oversat en enkelt bog til 

tysk. De har ikke deltaget i kurser, og det kan desværre ses på oversættelsen. De tysktalende 

på kurset vil støtte op om bedre tyske oversættelser. 

 

For det franske sprogområde er der personer, som er interesseret, men de vil afvente 

introduktionskurser før de går i gang for alvor. Der er planlagt introduktionskursus i december 

i Paris. 

 

Nyt program til individualisering af PODD bøger.. 

 

Caroline Strømhylden fra Abilia, Norge viste på mødet et program de er ved at udvikle.  

Med programmet bliver lettere at tilpasse PODD-bøger og udskrive alle sider på én gang. 

Programmet bliver i første række lanceret til norsk, svensk og dansk (selvom deltagerne var 

meget ivrige efter at få det til fransk, hollandsk etc. ). 

Vi håber, at vi sammen med Abilia kan vise en beta-version på IKT-messen på Nyborg Strand i 

september. 

 

- - - o - - - 

 

Certificerede PODD instruktører 

 

Gayle Porter afholdt et avanceret kursus i London i slutningen af juli. Dette kursus er en del af 

certificeringsprocessen til at kunne blive PODD underviser. Ud over kurset skal man have 

arbejdet med PODD og klienter, som benytter PODD kommunikation i et par år. På baggrund 

af dette skal man lave en case med videoer, som man skal diskutere med og have godkendt af 

Gayle Porter. Endelig skal man afholde et introduktionskursus sammen med Gayle Porter.  

 

Der er nu nogle engelske talepædagoger, som er meget tæt på at blive certificeret. Vi har ikke 

hørt om danske deltagere på det avancerede kursus men håber, at der vil være nogle som 

kunne ønske at gå i gang med at certificere sig, så vi er flere om at holde kurser og udbrede 

viden om PODD. 

 

Kontakt os gerne, hvis I er interesserede, så vil vi formidle kontakten. 

 

- - - o - - - 

 

Nye skabeloner.. 

 

Gayle Porter har lige siden de første skabeloner blev udgivet givet udtryk for at der ville 

komme flere skabeloner, hvilket også står i teoribogen fra 2007! Hun har arbejdet hårdt på at 

færdiggøre skabeloner til alternativ betjening, som vi håbede ville være klar i foråret, så vi 

kunne begynde at oversætte dem til dansk.  

 

Desværre kom der en iPad i vejen. Det vil sige, at Dynavox (som nu ejes af Tobii), har udgivet 

skabeloner til deres program Dynavox compass og som app til iPad. Der er i alt 6 skabeloner, 

15 pr side begynder og udvidet til førskole og skole samt skabelon på 60 pr side udvidet skole 

og kompleks. Det er selvfølgelig alt sammen på engelsk.  

http://www.podd.dk/
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Vi har nu fået de skabeloner til alternativ betjening, som Gayle har nået at gøre færdige, og vi 

regner med at have et par eksempler med på IKT-messen i Nyborg. Gayle Porter har holdt 

ferie i Europa efter kurser og ISAAC-konference, så hun er først hjemme igen sidst i august, så 

hvornår hun får tid til at gøre resten af skabelonerne færdige ved vi ikke. 

 

- - - o - - - 

 

Kurser i Danmark 

 

Vi skal minde om 2-dages introduktionskursus 7.-8. oktober i Odense. Vi vil opfordre jer til at 

give information om kurset videre til forældre til de børn I har lavet kommunikationsbøger. Det 

giver rigtig meget hvis flere personer omkring det samme barn følges ad på kursus. 

Det er også muligt at få et tilpasset kursus/informationsmøde til en institution, forældremøde 

eller lignende.. 

 

- - - o - - - 

 

PODD i Europa. 

 

Husk, at vi samler information om alle de kurser der afholdes i de forskellige lande på den ny 

hjemmeside: www.podd.eu. 

 

- - - o - - - 

 

http://www.podd.dk/
http://www.podd.eu/

