
                     
 

Program for dagene 
 

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.  
 

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 udnytte naturlige situationer 

• At inddrage forældre/personale/pårørende 
 

Introduktion til fremstilling og tilretning af en PODD-bog 
 

Praktisk udarbejdelse af PODD-bog. 
 

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. 

 
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, laminerings-

maskine og skæremaskine.  

 

Formål: 

Med udgangspunkt i principperne for PODD - at give mulighed for 

gennem praktisk arbejde med fremstilling og afprøvning af en PODD 

kommunikationsbog, at opnå erfaring til selv at arbejde videre med 

PODD 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 
 

Underviser:  Ulla Eichenauer, Ikt-konsulent, Kommunikationscentret 

Region Hovedstaden 

 Hanne Juul Jensen, pædagog, Neurocenter Østerskoven  

  

Pris: 3.000 kr. inkl. forplejning  

 2.500 kr. for pårørende 

 1.000 kr. for materialer til en bog 

 Priser er incl. moms 
 

Tilmelding: Senest 1. september, elektronisk via 

www.nettilmeldinger.dk/podd 
 

Kontakt: Ulla Eichenauer Ulla.eichenauer@regionh.dk  

 Hanne Juul Jensen, hanje@rn.dk  

  

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

 

Om underviserne 

Hanne Juul Jensen er uddannet pædagog og har arbejdet på Neuro-

center Østerskoven, Hobro siden 2012, hvor hun i den daglige 

praksis arbejder med ikke-elektronisk og elektronisk PODD, samt 

med implementering, videreudvikling og undervisning af kollegaer 

i brug af kommunikationsredskaber, herunder PODD. Hanne er i 

gang med certificering til PODD instruktør.  

Ulla Eichenauer er uddannet lærer/talepædagog og arbejder som IKT-

konsulent på Kommunikationscentret Region Hovedstaden. Hun 

har arbejdet med PODD i skoleregi, introducerer nu PODD princip-

per for familier og fagpersonale, og er i gang med certificering til 

PODD instruktør. 

 

 

 
 

  Introduktion og praktisk fremstilling af 

kommunikationsbøger 

2-dages workshop 

 

 

23. – 24. september 2019 

Hver dag kl. 9.00-16.30 

 

Kommunikationscentret 

Rygaards Alle 45 

Hellerup 
 


