
             
 

Program for dagen 
 

Hvad er kommunikation?  

Hvad er alternativ og supplerende kommunikation (ASK)? 

Hvordan kan man lære at udtrykke sig, når man ikke kan tale? 

Kommunikations-/sprogmiljø for en alternativ kommunikationsform 

 

Hvad er PODD? 

PODD er et redskab til at udtrykke sig, når talen ikke er tilstrækkelig. 

Hvilke generelle principper ligger til grund for PODD? 

• Karakteristiske egenskaber ved PODD kommunikationsbøger 

• Forskellige betjeningsmuligheder  

• Lidt om elektronisk PODD  

 

Praktiske øvelser i brug af PODD-bøger 

 

Hvordan tilpasser man en PODD-bog, så den bliver personlig? 

 

 

Hvordan anvender man PODD i hverdagen? 

• At være model, og støtte samspillet. 

• At etablere gode vaner 

 

 

I kurset ønsker vi i høj grad at inddrage deltagernes praktiske erfaringer 

– såvel udfordringer som succeser. 

 

Slutteligt! Hvilke signaler sender vi til borgeren, hvis vi ikke støtter op 

om kommunikationen? 

                   

Formål: 

At have et grundlæggende kendskab til PODD, der gør én i stand til at 

kommunikere med personer, der anvender PODD – herunder også at 

kunne være rollemodel. 

 

Kurset henvender sig til: 

Forældre og andre pårørende/nærpersoner til personer, der anvender 

PODD, skal til at anvende PODD, eller folk som bare er nysgerrige på, 

hvad PODD er. 

Praktiske oplysninger 
 

Undervisere:  

Vivi Løkkegaard, speciallærer på Østermølle afd. Rolighedsskolen i 

Thisted. 

Emmy Kjelmann, ergoterapeut og ASK konsulent i Kjelmann Konsulting, 

Viborg.  

 

Pris: 1.800,- for pårørende. Prisen er incl. moms. 
(inkl. forplejning) 
 

Tilmelding: Senest d. 1. marts 2023 elektronisk via 

www.nettilmeldinger.dk/podd 
 

Kontakt:  Vivi Løkkegaard  Rolighedsskolen vivi@podd.dk 

   

Information om PODD kan findes på www.PODD.dk  

 

 

http://www.nettilmeldinger.dk/podd
mailto:vivi@podd.dk
http://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 underviserne 

Vivi Løkkegaard er uddannet lærer. Hun har taget en speciallærer-

uddannelse med specialer i: Kommunikation, sprog- og tale vanske-

ligheder, Høreproblematikker samt Læse/stave vanskeligheder. 

Desuden er hun certificeret PODD-instruktør. Vivi har arbejdet med 

PODD principperne i sit arbejde som kommunikationsvejleder på en 

specialafdeling (Østermølle) på Rolighedsskolen i Thisted siden 2007.  

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 kommunika-

tionsløsninger; siden 2004 primært efter PODD-principperne.  

Emmy har sammen med Edda Medici oversat de ikke elektroniske 

PODD-materialer til dansk.  

 

 
 

  Forældrekursus Jylland 

1-dags workshop 

 

 

Onsdag d. 15. marts  
9:00 – 15:00 

Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed 
Sofiendalsvej 91 

9200 Aalborg 

 


