
             
 

Program for dagen 
 
Kort introduktion til PODD - Pragmatisk Organiserede Dynamiske 
Displays og principperne for PODD samt de tanker om kommunikation, 
der ligger bag. Det er en fordel at have kendskab til PODD i forvejen.  
 
Introduktion til fremstilling og tilretning af en PODD-bog 
 
Gennemgang af de forskellige arbejdsprocesser under udarbejdelsen af 
en bog 
 
Gennemgang af materialer 
 
Tips og trics 
 
Praktisk arbejde med prøvesider til forskellige bøger - eller 
udarbejdelse af egen PODD-bog (hvis filerne til den er udarbejdet på 
forhånd). 
 

Der vil være værksted, materialer og tid til masser af praktisk 
arbejde 
 
VIGTIGT: Man skal have anskaffet nødvendige skabeloner til en PODD-bog enten 
til direkte udpegning eller til alternativ betjening – se www.podd.dk. Desuden skal 
man bruge en PC med programmet BoardMaker 6. Lamineringsmaskine og 
skæremaskiner kan lånes, men må også gerne medbringes.  

 

    

Formål: 

Med udgangspunkt i principperne for PODD - at lære og afprøve 
forskellige teknikker til at udarbejde en PODD-bog, der er holdbar og 
funktionel.  
 

Kurset henvender sig til: 

Personer, som støtter børn, unge og voksne i kommunikation med brug 
af støttende symboler (piktogrammer, grafiske symboler, skrevne ord).  

Praktiske oplysninger 
 

Underviser:   
Emmy Kjelmann er ergoterapeut og ASK konsulent i Kjelmann Konsulting, 

Viborg.  
 
Pris: 2.000 kr. inkl. forplejning og materialer 
 1.500 kr. for pårørende 
 Priser er ekskl. moms 
 
Deltagerantal:  Max. 6 personer – minimum 3 
 
Tilmelding: Senest 25. oktober, elektronisk via 

www.nettilmeldinger.dk/podd 
 
Kontakt: Emmy Kjelmann emmy@kjelmannkonsulting.dk  
   
Information om PODD kan findes på www.PODD.dk  
  



 

Om Gayle Porter og PODD 

PODD kommunikationssystemet er udviklet af 
Gayle Porter, som er audiologopæd med mere 
end 35 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. 

 

Om underviseren 

  Emmy Kjelmann er ergoterapeut og ASK konsulent i 
Kjelmann Konsulting, Viborg. Her har hun eget værksted, hvor hun 
fremstiller personlige og generelle PODD-bøger. 

Hun er certificeret PODD instruktør og har mere end 30 års erfaring med 
at udarbejde individuelle kommunikationsløsninger; siden 2004 primært 
efter PODD principperne.  
Emmy har sammen med Edda Medici oversat de ikke elektroniske PODD-
materialer til dansk.  
 

 

 
 

  Praktisk fremstilling af kommunikationsbøger 
1-dags workshop 

 

 

Tirsdag d. 15. november 2022 
kl. 9.00-16.30 

 
Kjelmann Konsulting 
Burrehøjvej 12, Foulum 

8830 Tjele 


