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Kommunikationsværkstedet 

 

VUK Aalborg - Voksenskolen for undervisning og kommunikation tilbyder i samarbejde med Institut 

for Syn og Hørelse vejledning og undervisning vedrørende 

Vedligehold og udvikling af personlige kommunikationshjælpemidler for unge og voksne 

med psykomotoriske funktionsnedsættelser med begrænset eller uden verbalt sprog. 

Kommunikationsværkstedet er gratis og tilbydes som et forløb til borgere i Nordjylland. 

 

Målgruppe 
Kommunikationsværkstedet henvender sig til unge og voksne med psykomotoriske funktions-

nedsættelser, der benytter Alternativ Supplerende Kommunikation (ASK).  

Kommunikationsværkstedet er for borgere, der til støtte i deres kommunikation, benytter diverse 

redskaber, både elektroniske og ikke elektroniske (f.eks. kommunikationsbøger). 

Det er også muligt for borgere, der endnu ikke har et alternativt kommunikationsredskab, at deltage 

og afprøve et kommunikationsredskab.  

Borgere der benytter ASK har brug for samspilspartnere, der har kendskab til ASK. 

Kommunikation er en dynamisk størrelse, så ASK-brugeren har brug for hjælp, når 

kommunikationsredskabet skal vedligeholdes, udbygges og brugen af redskabet skal 

fastholdes.  

Derfor henvender Kommunikationsværkstedet sig til både borgeren og borgerens omsorgsperson/ 

personer. 

Målsætning 
Målet med kommunikationsværkstedet er: 

• At støtte borgernes mulighed for fastholdelse brugen af et støttende kommunikations-

redskab f.eks. efter endt STU-forløb. 

• I samarbejde med omsorgspersoner at støtte kontinuerlighed i brugen - og udvikling af 

borgernes støttende kommunikationshjælpemiddel. 

• At skabe et forum, hvor borgere, der tidligere har benyttet et kommunikationsredskab, kan 

få mulighed for (sammen med omsorgspersoner) at genoptage brugen af et støttende 

kommunikationsredskab. 

• Vejledning til omsorgspersoner, personale og pårørende. 
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Form og struktur 
Ved opstarten af forløbet beskrives borgerens behov, hvilke ønsker, der er for forløbet og der sættes 

en tidsramme. For at kunne deltage i kommunikationsværkstedet kræver det at borgerens omsorgs-

person/personer deltager (det behøver ikke være den samme person hver gang).  

Vejledningen og undervisning vil foregå i små grupper opdelt efter hvilket kommunikationsredskab 

det omhandler – high tech eller low tech. 

Tid 
Kommunikationsværkstedet er åbent på torsdage fra 14 -15.30. Opstart torsdag d. 30.8.2018. 

Indhold 
Vejledningen og undervisning tager udgangspunkt i den enkelte elevs kommunikationsmateriale 

med fokus på: 

• Vedligeholdelse og justering af kommunikationsredskabets teknik og indhold. Ved tekniske 

fejl vil det dog stadigvæk være tekniker fra ISH, der har opgaven.  

• Nyt indhold alt efter nye oplevelser eller ting i elevens hverdag. 

• Udvikling – evt. supplering med et high tech eller low tech redskab. 

• Dialog og udveksling af viden mellem omsorgspersoner og undervisere. 

• Give deltagernes mulighed for, ved aktiv brug af deres kommunikationsredskab, at indgå i 

dialog med ligestillede.  

Sted 
VUK Aalborg, Studievej 5, 9400 Nørresundby 

Tlf: 99 82 52 52. 

 

Vejledere og undervisere:  
Camilla Bødstrup fra ISH, camilla.boedstrup@rn.dk  

Britta Husted fra VUK, bhu-skole@aalborg.dk 

Lotte Sidenius fra VUK, lotte.leicht.sidenius@skolekom.dk 

Anniken Solberg fra VUK anniken.solberg@skolekom.dk  

 

Tilmelding  
Tilmelding sendes til Britta Husted: bhu-skole@aalborg.dk  

Ved tilmelding oplyses borgerens nuværende kommunikationshjælpemiddel.  

Derudover oplyses navn, adresse, telefonnumre samt fødselsdag og kontaktperson. 
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