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Praktisk om vores kurser
Vi tilbyder kurser for jer, der arbejder professionelt med mennesker, der har kommunikative og
kognitive udfordringer, og for pårørende. Vi afholder kurser om kommunikationsvanskeligheder,
specialpædagogik, hørenedsættelse, kognitive udfordringer, stemme- og talevanskeligheder,
synsnedsættelse og kompenserende teknologier.
Typer af kurser
kurser for personalegrupper
Kurset
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medarbejdergruppe,

enten

lokalt

hos

jer

eller

på

Kommunikationscentret. Kurset har en fast pris, uanset hvor mange der deltager. Der kan dog
af praktiske årsager være et maks. antal deltagere på nogle kurser. Vær opmærksom på, at der
kan forekomme udgifter til kørsel og eventuel overnatning, hvis kurset afholdes hos jer.
kurser på KC
Kurset afholdes på Kommunikationscentret på fastlagte datoer, og du kan tilmelde dig kurset
som enkeltperson. Kurserne er beregnet til minimum 10 deltagere og afholdes, såfremt vi får
nok tilmeldinger. Når tilmeldingsfristen er nået, sender vi en endelig bekræftelse på din
deltagelse sammen med en faktura. Din tilmelding er bindende, men du er velkommen til at
sende en anden i dit sted, hvis du selv bliver forhindret i at deltage.
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Virtuelt kursus og webinar
Kurset foregår altid online via Microsoft Teams og kan enten være for en samlet
medarbejdergruppe eller for enkeltpersoner. Du kan både deltage via din internetbrowser og via
Microsoft Teams-appen. Når du har tilmeldt dig, modtager du en mail med link til kurset og
eventuel yderligere information.
Forplejning
Når vi afholder kurser på Kommunikationscentret, er der fri kaffe og te samt en frokostsandwich
på heldagskurser.

Følg med på vores hjemmeside, hvor vi løbende lægger information op om, hvornår vi afholder
kurser og webinar. Du kan også kontakte os på kc-kursus@hillerod.dk, hvis du eller din
arbejdsplads har spørgsmål eller særlige kursusønsker. Vi skræddersyr gerne et kursus efter
jeres specifikke behov.
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Kurser relateret til
teknologi og hjælpemidler
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Picto Selector
Lær

at

bruge

programmet

Picto

Selector

til

at

lave

struktur-
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kommunikationsmaterialer ved hjælp af symbolproduktion.
Picto Selector er et gratis program, der giver mulighed for at fremstille materialer til støttet
kommunikation. Programmet er meget brugervenligt og indeholder over 30.000 gratis
billedsymboler. På dette kursus får du en grundig introduktion til Picto Selector og lærer at lave
skræddersyede struktur- og kommunikationsmaterialer. Vi gennemgår 25 pædagogiske ideer til,
hvordan du kan bruge Picto Selector til at støtte kommunikationen for mennesker med
funktionsnedsættelser, bl.a. med fokus på struktur og orientering i hverdagen samt samtale og
dialog. På kurset får du desuden mulighed for at fremstille konkret materiale, og vi gennemgår,
hvad du bør overveje, når du vælger symboler, symbolstørrelse, antal symboler, farver, rammer
og andre markeringer.
Kursets udbytte
Efter kurset vil du kunne bruge programmet Picto Selector til at lave struktur- og
kommunikationsmaterialer, der er tilpasset jeres specifikke behov.
Undervisningen
Undervisningen består af teoretiske oplæg, fælles dialog og praktiske øvelser ved en computer.
Vi stiller teknisk udstyr til rådighed ved undervisningen.
Praktiske oplysninger
Picto Selector kan hentes gratis på Kommunikationscentrets hjemmeside.

Praktisk om kurset
Kursustype: For personalegrupper
Omfang: 1 dag (7 timer)
Målgruppe: Fagpersoner
Pris: 14.000 kr.
Tilmelding: Via tilmeldingsformularen på vores hjemmeside
Sted: På Kommunikationscentret eller hos jer
Underviser: Teknologikonsulent
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Eksekutive vanskeligheder og strukturhjælpemidler
Kurset giver dig kompetencer i at støtte mennesker, der har vanskeligheder med at
bevare overblikket, huske og holde struktur i hverdagen. Du vil også få et overblik over
de mange teknologiske strukturhjælpemidler, der findes.
På dette kursus vil du blive introduceret til en række teknologier, der kan hjælpe med at
overskue og skabe struktur i hverdagen. Det er vigtigt at vælge det rette hjælpemiddel til den
specifikke udfordring, som personen står med, så det kognitive niveau, de konkrete udfordringer
og andre faktorer medtænkes i valget af hjælpemiddel. Derudover får du viden om, hvad der
skal til for at kunne implementere hjælpemidlerne i dagligdagen, og om den lovgivning, der
danner grundlag for eventuel bevilling af et hjælpemiddel.
På kurset vil du også lære at afkode de eksekutive udfordringer og få en forståelse for, hvordan
de enkelte funktioner i hjælpemidlet kan kompensere for netop det.
Kursets udbytte
Efter kurset kan du udpege de redskaber, der vil kunne hjælpe den enkelte i forhold til deres
behov og ressourcer. Derudover kan du vurdere, i hvilke tilfælde det kan være relevant med et
teknologisk strukturhjælpemiddel.
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Undervisningen
Undervisningen består af oplæg, hvor vi fortæller om vores egne erfaringer med teknologiske
strukturhjælpemidler, og en fælles dialog, hvor der lægges op til, at deltagerne skal
perspektivere og diskutere ud fra egne erfaringer.

Praktisk om kurset
Kursustype: For personalegrupper og for enkeltpersoner på KC
Omfang: 1 dag (7 timer)
Målgruppe: Pårørende og fagpersoner
Pris: 14.000 kr. for personalegrupper og 1.400 kr. per deltager på KC
Tilmelding: Via tilmeldingsformularen på vores hjemmeside
Sted: På Kommunikationscentret eller hos personalegruppen
Underviser: Teknologikonsulent
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Introduktion til GoTalk Now
Bliv klogere på kommunikationshjælpemidlet GoTalk Now, der kan bruges til
voksne med kommunikative vanskeligheder eller afasi. Appen er kendt for sin
brugervenlighed og fleksibilitet.
GoTalk Now er designet til at skabe kommunikationsbøger, der kan anvendes i mange forskellige
kommunikative situationer. GoTalk Now har en intuitiv og simpel brugerflade. Der er mulighed
for brug af tale, symboler, musik og video m.m. På kurset får du inspiration til at lave en alsidig
opsætning i GoTalk Now, og du vil lære at lægge forskellige medier ind i opsætningen.
Efterfølgende kan du lave flere opsætninger i appen til forskellige brugere og situationer. Vi
lægger desuden vægt på enkle opsætninger, som også kan anvendes af brugere med betydelige
kognitive vanskeligheder. På kurset vil vi gennemgå programmet, og du vil få hands-on-erfaring
med at bruge det. Der vil være fokus på bl.a. beskedfelter til brug i samtaler, beskrivelse af
smerter samt muligheden for et mere nuanceret sprog og diversitet i samtalen. Du behøver ikke
at have kendskab til brugen af iPad for at kunne deltage.
Kursets udbytte
Efter kurset vil du være i stand til at anvende GoTalk Now på et grundlæggende niveau til at
kommunikere med mennesker, der har meget begrænset eller helt mangler talesprog, og
samtidig anvende det i din pædagogiske praksis.
Undervisningen
Undervisningen består af oplæg, praktiske øvelser på iPads, gruppearbejde og udveksling af
idéer.
Praktiske oplysninger
Vi har iPads til rådighed, men du er velkommen til at medbringe og arbejde på din egen. Hvis
du medbringer din egen iPad, skal du have appen installeret på den. Du kan købe appen i Apples
App Store til 899 kr.
Praktisk om kurset
Kursustype: For personalegrupper og for enkeltpersoner på KC
Omfang: 1 dag (7 timer)
Målgruppe: Pårørende og fagpersoner
Pris: 14.000 kr. for personalegrupper og 1.400 kr. per deltager på KC
Tilmelding: Via tilmeldingsformularen på vores hjemmeside
Sted: Online via Microsoft Teams
Underviser: Teknologikonsulent
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Grundkursus i GoTalk Now
Bliv skarp til kommunikationsredskabet GoTalk Nows muligheder, og få
inspiration til, hvordan du kan anvende appen til både kommunikation og
pædagogiske aktiviteter.
GoTalk Now er designet til at lave kommunikationsbøger, men det er også oplagt at anvende
redskabet i pædagogiske sammenhænge og til meningsfuld underholdning. Fordelen ved appen
er, at den har en relativ simpel brugerflade, og der er mulighed for at bruge syntetisk tale,
symboler, musik, video m.m. På kurset får du et indblik i GoTalk Nows muligheder i forhold til
kommunikation, pædagogisk aktivitet og meningsfuld underholdning. Du vil blive præsenteret
for en masse ideer til anvendelse såsom rolleleg, ordleg, familiealbums, humørbarometer,
dagsskema m.m. Desuden vil du have mulighed for at diskutere fordelene og ulemperne ved et
iPad-baseret kommunikationshjælpemiddel med de andre kursister. For at deltage på kurset
forudsætter det, at du har et basalt kendskab til iPads og appen GoTalk Now (se eventuelt kurset
Introduktion til GoTalk Now).
Kursets udbytte
Efter kurset kan du anvende GoTalk Now-appen i din pædagogiske praksis til at kommunikere
med mennesker, der har intet eller meget begrænset talesprog. Du vil også få viden om
mulighederne, der er for at støtte mennesker, der har kommunikative vanskeligheder i
dagligdagen. Desuden lærer du at vurdere, i hvilke tilfælde det kan være relevant med et
kommunikationshjælpemiddel.
Undervisningen
Undervisningen består af oplæg, praksisnære øvelser, diskussioner og afprøvning af de
muligheder, der er med GoTalk Now. Vi har iPads tilgængelige, men tag gerne din egen Ipad
med appen GoTalk Now med. Cirka 14 dage efter kurset er der mulighed for en virtuel
opfølgning, hvor I kan stille de spørgsmål, som naturligt vil opstå efter undervisningen.
Praktisk om kurset
Kursustype: For personalegrupper og for enkeltpersoner på KC, med mulighed
for virtuel opfølgning
Omfang: 1 dag (7 timer) med mulighed for virtuel opfølgning (1 time)
Målgruppe: Pårørende og fagpersoner
Pris: 14.000 kr. for personalegrupper og 1.400 kr. per deltager på KC
Tilmelding: Via tilmeldingsformularen på vores hjemmeside
Sted: På Kommunikationscentret eller hos personalegruppen
Underviser: Teknologikonsulent
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Overbygning til GoTalk Now
Kurset er for dig, der allerede bruger GoTalk Now, men som søger inspiration og indsigt
i programmets tekniske opsætningsmuligheder, tips og tricks.
På kurset får du inspiration til teknisk at tilpasse GoTalk Now-appen til brugere med forskellige
behov – herunder forskellige former for alternativ betjening. Du vil også få indblik i appens mere
avancerede funktioner, hvor der stilles skarpt på, hvordan man pædagogisk opbygger en
kommunikationsbog og udarbejder f.eks. undervisningsopgaver. For at deltage på kurset
forudsætter det, at du har et basalt kendskab til iPads og appen GoTalk Now (se eventuelt kurset
Introduktion til GoTalk Now).
Kursets udbytte
Efter kurset kan du anvende programmet på et avanceret niveau og tilpasse det til mange
forskellige brugere med forskellige behov. Du kan også tilslutte og opsætte programmet i forhold
til alternativ betjening, administrere programmet og gøre brug af de mere avancerede
funktioner.
Undervisningen
Undervisningen består af oplæg, praksisnære øvelser, gruppearbejde og udveksling af idéer og
erfaringer fra praksis. Vi har iPads tilgængelige, men tag gerne din egen Ipad med appen GoTalk
Now med.

Praktisk om kurset
Kursustype: For personalegrupper og for enkeltpersoner på KC, med mulighed
for virtuel opfølgning
Omfang: 1 dag (7 timer) med mulighed for virtuel opfølgning (1 time)
Målgruppe: Pårørende og fagpersoner
Pris: 14.000 kr. for personalegrupper og 1.400 kr. per deltager på KC
Tilmelding: Via tilmeldingsformularen på vores hjemmeside
Sted: På Kommunikationscentret eller hos personalegruppen
Underviser: Teknologikonsulent
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Grundkursus i Communicator
Lær Communicator at kende, og få indblik i, hvordan man bygger opsætninger
til kommunikation og andre funktioner.
På kurset får du indblik i de muligheder, som Communicator giver i forhold til kommunikation,
pædagogiske aktiviteter og meningsfuld underholdning. Du lærer at opsætte billeder og tekst,
at oprette og linke sider samt at dele materialer med andre. Derudover giver kurset indblik i de
muligheder og begrænsninger, der er i forbindelse med alternativ kommunikation med
talemaskine. Det er en forudsætning, at du har et helt basalt kendskab til iPad og PC (Windows),
men kendskab til Communicator og/eller Tobii er ikke nødvendigt.
Kursets udbytte
Efter kurset kan du anvende Communicator på et basalt niveau til mennesker med intet eller
meget begrænset talesprog. Du vil kunne se mulighederne for at støtte mennesker med
kommunikative vanskeligheder og vurdere, hvornår det kan være relevant med et hjælpemiddel.
Undervisningen
Undervisningen består af oplæg, diskussion og afprøvning samt undervisning i mulighederne
med Communicator. Cirka 14 dage efter kurset vil der være mulighed for en virtuel opfølgning,
hvor de spørgsmål, der naturligt kan opstå, vil blive besvaret. Det er en fordel, hvis du
medbringer egen computer, men hvis det ikke kan lade sig gøre, vil det være muligt at låne én.
Om Communicator
Communicator er et kommunikationsprogram til Windows, som bruges på flere forskellige
talemaskiner. Communicator er designet til at udarbejde kommunikationsbøger, men det er også
oplagt at bruge det i pædagogiske sammenhænge og som underholdning. I Communicator kan
man lave sine egne opsætninger helt fra bunden, eller man kan tage udgangspunkt i de færdige
opsætninger. Der er mulighed for at bruge bl.a. syntetisk tale, indtalt lyd, symboler, foto, musik
og video. Programmet fungerer på Windows-computere og Tobii-maskine.

Praktisk om kurset
Kursustype: For personalegrupper og for enkeltpersoner på KC, med mulighed
for virtuel opfølgning
Omfang: 2 halve dage (3,5 timer pr. gang) med mulighed for virtuel opfølgning
(1 time)
Målgruppe: Fagpersoner
Pris: 14.000 kr. for personalegrupper og 1.400 kr. per deltager på KC
Tilmelding: Via tilmeldingsformularen på vores hjemmeside
Sted: På Kommunikationscentret eller hos personalegruppen
Underviser: Teknologikonsulent
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Overbygning til Communicator
Lær om Communicators udvidede funktioner og bliv endnu bedre til at
understøtte kommunikation og handlemuligheder i hverdagen.
På kurset får du et indblik i de mere avancerede muligheder, der er for at bruge Communicator
som værktøj til kommunikation, pædagogiske aktiviteter og meningsfuld underholdning. Der
bliver så vidt muligt taget udgangspunkt i deltagernes særlige behov og ønsker i forhold til
indholdet, men kurset kan bl.a. omhandle brug af sociale medier, video, omverdenskontrol,
fjernkommunikation, computerstyring eller alternativ betjening. Du får desuden et yderligere
indblik i de muligheder og begrænsninger, der er i forhold til alternativ kommunikation med
talemaskine. Det er en forudsætning, at du har et grundlæggende kendskab til Communicator.
Du kan f.eks. deltage i vores grundkursus i Communicator først.
Kursets udbytte
Efter kurset vil du være i stand til at arbejde med Communicator på et avanceret niveau. Du vil
kunne se muligheder for, hvordan man kan understøtte mennesker med kommunikative
udfordringer i dagligdagen, og vurdere, hvornår det kan være relevant med et hjælpemiddel.
Undervisningen
Undervisningen består af oplæg, diskussion og afprøvning/undervisning i mulighederne. Cirka
14 dage efter kurset vil der være mulighed for en virtuel opfølgning, hvor de spørgsmål, der
naturligt kan opstå, vil blive besvaret. Det er en fordel, hvis du medbringer egen computer, men
hvis det ikke kan lade sig gøre, vil det være muligt at låne én.
Om Communicator
Communicator har ud over de basale funktioner en lang række avancerede muligheder for f.eks.
computerstyring, SMS, mail, IR-fjernbetjening m.m., der kræver en mere specialiseret viden.

Praktisk om kurset
Kursustype: For personalegrupper og for enkeltpersoner på KC, med mulighed for
virtuel opfølgning
Omfang: ½ dag (3,5 timer) med mulighed for virtuel opfølgning (1 time)
Målgruppe: Fagpersoner
Pris: 7.500 kr. for personalegrupper og 750 kr. per deltager på KC
Tilmelding: Via tilmeldingsformularen på vores hjemmeside
Sted: På Kommunikationscentret eller hos personalegruppen
Underviser: Teknologikonsulent
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Introduktion til Smart Home-teknologi
På kurset får du kompetencer til at hjælpe mennesker, der kan have gavn af
Smart Home-teknologi. Du vil lære, hvordan teknologien bruges, og hvordan
man kommer i gang.
Der findes mange former for Smart Home-teknologi, der kan være med til at gøre hjemmet mere
tilgængeligt for mennesker med funktionsnedsættelser. Det kan dog være svært at få overblik
over, hvad teknologien dækker over, og hvordan det kan anvendes til mennesker med særlige
behov. Kurset er en introduktion, hvor udvalgte teknologier vil blive gennemgået, og hvor der
vil være mulighed for at prøve dem i praksis. Vores fokus er på tilgængelighed og selvstændighed
for brugerne. Du vil dermed få et indblik i, hvad Smart Home-teknologi er, og hvordan det kan
bruges som kompensation for mennesker med funktionsnedsættelser.
Kursets udbytte
Efter kurset vil du være i stand til at vurdere, om der er muligheder i Smart Home-teknologien,
som kan være med til at gøre noget, der tidligere var svært, nemmere og ikke mindst mere
tilgængeligt. Du vil kunne vurdere, hvilke Smart Home-løsninger der vil passe til den enkeltes
ressourcer og behov, og kunne se, hvilke muligheder og begrænsninger der er ved udvalgte
Smart Home-enheder. Derudover vil du være i stand til at opsætte og tilpasse konkret Smart
Home-teknologi i hjemmet.
Undervisningen
Undervisningen består af teoretiske oplæg, præsentation af teknologien og forskellige enheder.
På kurset giver vi også vores bud på, hvordan man trods forskellige funktionsnedsætter stadig
kan betjene Smart Home-teknologi.
Om Smart Home-teknologi
Smart Home-teknologi er en betegnelse, der dækker over enheder, som f.eks. lys, højtalere,
gardiner, strømstik, streamingmuligheder, tænd/sluk-funktioner m.m., der kan tilkobles et
netværk og styres ved hjælp af f.eks. smartphone, tablet eller via stemmestyring.
Praktisk om kurset
Kursustype: For enkeltpersoner på KC
Omfang: ½ dag (3,5 timer)
Målgruppe: Pårørende og fagpersoner
Pris: 750 kr.
Tilmelding: Via tilmeldingsformularen på vores hjemmeside
Sted: På Kommunikationscentret
Underviser: Teknologikonsulent
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Grundkursus i Grid 3
Få viden om de grundlæggende funktioner i Grid 3, og hvordan man understøtter
den sproglige udvikling med et kommunikationshjælpemiddel.
På kurset får du et grundlæggende indblik i de muligheder, som Grid 3 giver i forhold til
kommunikation, pædagogiske aktiviteter og meningsfuld underholdning. Du vil lære at opsætte
billeder og tekst, at oprette og linke sider, dele materialer med andre samt at fjernredigere et
brugerprogram. Desuden får du indblik i de muligheder og begrænsninger, der er i forhold til
alternativ kommunikation med talemaskine. Det er en forudsætning, at du har et helt basalt
kendskab til iPad og PC (Windows), men et kendskab til Grid 3 er ikke nødvendigt.
Kursets udbytte
Efter kurset vil du være i stand til at anvende Grid 3 på et grundlæggende niveau til mennesker
med intet eller meget begrænset talesprog. Du vil kunne se mulighederne for at støtte
mennesker med kommunikative vanskeligheder i dagligdagen og vurdere, hvornår det kan være
relevant med et kommunikationshjælpemiddel.
Undervisningen
Undervisningen består af oplæg, diskussion og afprøvning/undervisning i mulighederne. Cirka
14 dage efter kurset vil der være mulighed for en virtuel opfølgning, hvor de spørgsmål, der
naturligt kan opstå, vil blive besvaret. Det er en fordel, hvis du medbringer egen iPad/computer
med appen installeret, men hvis det ikke kan lade sig gøre, vil det være muligt at låne én.
Om Grid 3
Grid 3 er designet til at udarbejde kommunikationsbøger, men det er også oplagt at bruge det i
pædagogiske sammenhænge og som meningsfuld underholdning. Grid 3 har en relativt simpel
brugerflade og en stor mængde færdige opsætninger, hvor der bl.a. er mulighed for at bruge
syntetisk tale, indtalt lyd, symboler, foto, musik og video.
Praktisk om kurset
Kursustype: For personalegrupper og for enkeltpersoner på KC, med mulighed
for virtuel opfølgning
Omfang: 2 halve dage (3,5 timer pr. gang) med mulighed for virtuel opfølgning
(1 time)
Målgruppe: Fagpersoner
Pris: 14.000 kr. for personalegrupper og 1.400 kr. per deltager på KC
Tilmelding: Via tilmeldingsformularen på vores hjemmeside
Sted: På Kommunikationscentret eller hos personalegruppen
Underviser: Teknologikonsulent
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Overbygning til Grid 3
Bliv endnu bedre til at bruge Grid 3 til at understøtte kommunikation og
handlemuligheder i hverdagen.
På kurset får du et indblik i de mere avancerede muligheder, der er for at bruge Grid 3 som
værktøj til kommunikation, pædagogiske aktiviteter og meningsfuld underholdning. Der bliver
så vidt muligt taget udgangspunkt i deltagernes særlige behov, men kurset kan bl.a. omhandle
brug af sociale medier, video, omverdenskontrol og fjernkommunikation. Vi vil også diskutere
de muligheder og begrænsninger, der er i forhold til alternativ kommunikation med talemaskine.
De fleste af de avancerede funktioner i Grid 3 er reelt kun til rådighed på Windows-baserede
computere. Det er en forudsætning, at du har et grundlæggende kendskab til Grid 3 på PC
(Windows) og/eller iPad. Du kan f.eks. deltage i vores grundkursus i Grid 3 først.
Kursets udbytte
Efter kurset vil du være i stand til at arbejde med Grid 3 på et mere avanceret niveau. Du vil
kunne se muligheder for, hvordan man kan understøtte mennesker med kommunikative
udfordringer i dagligdagen, og vurdere, hvornår det kan være relevant med et hjælpemiddel.
Undervisningen
Undervisningen består af oplæg, diskussion og afprøvning/undervisning. Cirka 14 dage efter
kurset vil der være mulighed for en virtuel opfølgning, hvor de spørgsmål, der naturligt kan
opstå, vil blive besvaret. Vi forventer, at du medbringer egen computer, men hvis det ikke kan
lade sig gøre, vil det være muligt at låne én.
Om Grid 3
Grid 3 til har en lang række avancerede muligheder for f.eks. computerstyring, adgang til sociale
netværksværktøjer og fjernredigering. Det har en relativt simpel brugerflade, men bagved ligger
en stor mængde avancerede muligheder, der kræver en mere specialiseret viden.

Praktisk om kurset
Kursustype: For personalegrupper og for enkeltpersoner på KC, med mulighed for
virtuel opfølgning
Omfang: ½ dag (3,5 timer) med mulighed for virtuel opfølgning (1 time)
Målgruppe: Fagpersoner
Pris: 7.500 kr. for personalegrupper og 750 kr. per deltager på KC
Tilmelding: Via tilmeldingsformularen på vores hjemmeside
Sted: På Kommunikationscentret eller hos personalegruppen
Underviser: Teknologikonsulent
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Kurser relateret til
kommunikationsvanskeligheder,
afasi, dysartri og demens
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Hold dialogen på sporet med Talking Mats
Lær at bruge Talking Mats - en struktureret og billedbaseret spørgemetode,
der danner en overskuelig ramme for samtaler.
Talking Mats er en spørgemetode, der ved hjælp af symboler og en struktureret spørgeteknik
kan give et menneske med kommunikationsvanskeligheder mulighed for at give sin mening til
kende og nuancere sine udsagn. På kurset bliver vil du helt konkret få kendskab til, hvordan
Talking Mats-metoden kan bruges i din hverdag, og forskellige overvejelser omkring
kommunikation på andre vilkår. Forudsætningen for et vellykket Talking Mats-interview er en
kompetent interviewer, og du vil derfor få konkret viden om, samt afprøve hvordan du kan styrke
dig selv som kommunikationspartner. På kurset vil du desuden blive præsenteret for
programmet Picto Selector, der er et gratis program til symbolproduktion, som kan downloades
på vores hjemmeside.
Kursets udbytte
Kurset vil gøre dig i stand til udnytte metodens mange facetter til at skræddersy Talking Matssamtaler, og dermed give de mennesker, som du taler med, en mulighed for at udtrykke sig
mere nuanceret. Desuden vil du få en ny opmærksomhed på dig selv som samtalepartner, og
hvordan du kan styrke din egen kommunikation. Kursusdeltagernes egen praksis bliver
inddraget i undervisningen, og du får derfor også inspiration og viden om, hvordan andre bruger
metoden. På kurset vil du få udleveret din egen håndbog i Talking Mats.
Undervisning
Undervisningen består af teoretiske oplæg, praktiske øvelser og fælles dialog. Vi lægger vægt
på at inddrage deltagernes egne oplevelser. Undervisningen foregår over 2 moduler med 4-8
ugers mellemrum. Modul 1 (7 timer) med teori, dialog og øvelser. Modul 2 (4 timer) og har fokus
på refleksion over egen praksis samt erfaringsudveksling. Som forberedelse til modul 2 skal du
indsende en kort video med dig selv som interviewer i en Talking Mats-samtale. Vi udlåner
materialer på kurset, men det er en god ide at medbringe egen computer.

Praktisk om kurset
Kursustype: For personalegrupper og for enkeltpersoner på KC
Omfang: 1½ dag (7 + 4 timer)
Målgruppe: Pårørende og fagpersoner
Antal deltagere: 16 personer (modul 1) og 8 personer (modul 2)
Pris: 28.000 kr. for personalegruppe og 2.800 kr. per deltager på KC
Tilmelding: Via tilmeldingsformularen på vores hjemmeside
Sted: På Kommunikationscentret eller hos personalegruppen
Underviser: Logopæder, der er Talking Mats-uddannede
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Kom godt i gang med SPPARC
Lær at bruge den videobaserede vejledningsmetode SPPARC, når du skal
undervise pårørende til mennesker med kommunikationsvanskeligheder.
Dette kursus giver en indføring i de konversationsanalytiske elementer, der anvendes i SPPARCmetoden, og belyser bl.a. teorien ud fra forskellige videoeksempler. På kurset gennemgås hele
den

logopædiske

proces

fra

den

indledende

samtale

med

den

pårørende,

over

opmærksomhedspunkter i forhold til videooptagelse, SPPARC-analyse og tilrettelæggelse af
undervisningen/vejledningen af den pårørende, til principper for udarbejdelse af handouts til den
pårørende. Det er en forudsætning, at du arbejder logopædisk i din hverdag, og at du på din
arbejdsplads har adgang til videooptagelsesudstyr og redigeringsværktøj.
Kursets udbytte
Efter kurset vil du være bedre i stand til selv at anvende videoanalyse som et element i din
undervisning og vejledning af pårørende til mennesker med kommunikationsvanskeligheder.
Undervisningen
Undervisningen består af teoretiske oplæg, praktiske øvelser og fælles dialog om udfordringer,
både i forhold til det praktiske og det, der kan opstå undervejs i undervisningen/vejledningen af
de pårørende. Kurset består af to moduler (7 timer pr. gang) med 4-8 ugers mellemrum. Modul
1 består af teori, dialog og øvelser. Modul 2 har fokus på refleksion over egne videooptagelser
og udveksling af erfaringer med de øvrige deltagere.
Det er en forudsætning for deltagelse, at man som forberedelse til Modul 2 indsender en kort
videooptagelse af en samtale mellem en ramt og en pårørende.
SPPARC-metoden er udarbejdet til pårørende til afasiramte, men metoden kan med fordel også
bruges til pårørende til mennesker med andre typer af kommunikationsvanskeligheder. Du kan
læse mere om metoden på vores hjemmeside.

Praktisk om kurset
Kursustype: For personalegrupper
Omfang: 2 moduler (7 timer pr. gang) afholdt med 4-8 ugers mellemrum
Målgruppe: Fagpersoner
Pris: 28.000 kr.
Tilmelding: Via tilmeldingsformularen på vores hjemmeside
Sted: På Kommunikationscentret eller hos jer
Underviser: Logopæd
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SCA – Samtalestøtte til voksne med
kommunikationsvanskeligheder
På kurset vil du lære at give mennesker med kommunikationsvanskeligheder
bedre mulighed for at udtrykke sig ved hjælp af metoden ”Supported
Conversation for Adults with Aphasia” (SCA).
Kurset giver dig viden om SCA-metoden og de principper og teknikker som metoden er opbygget
af. Du vil også få viden om arbejdet med at skabe en god struktur for samtalen og konkrete
redskaber, der hjælper med at sikre, at du og din samtalepartner forstår hinanden. Derudover
vil du opleve en øget bevidsthed om din egen kommunikation og de faktorer, der fremmer
samtalen.
Kursets udbytte
Efter kurset vil du være bedre i stand til at støtte samtalen med et menneske, der er ramt af
afasi eller andre former for kommunikationsvanskeligheder. Derudover vil du kunne skabe gode
rammer for samtalen på flere niveauer og i forskellige situationer.
Undervisning
Undervisningen består af teoretiske oplæg, diskussion og praktiske øvelser. Undervisningen
foregår over 2 moduler (3,5 timer pr. gang) med 3-6 ugers mellemrum. På modul 1 fremlægges
metodens teori og principper, og der vil være praktiske øvelser. Modul 2 indeholder en
opsummering af metodens teori, praktiske øvelser og efterfølgende sparring med refleksion over
egen erfaring. Det forventes, at man efter modul 1 udfører hjemmeopgaver, som sendes til
underviseren inden modul 2.
Om SCA-metoden
Supported Conversation for Adults with Aphasia (SCA) er udviklet på Aphasia Institute i Toronto,
Canada. Metoden gør det muligt at støtte og lette kommunikationen med mennesker, der har
kommunikationsvanskeligheder. Det giver personen bedre forudsætninger for at blive involveret
i beslutninger, der omhandler personen selv.

Praktisk om kurset
Kursustype: For personalegrupper
Omfang: 2 moduler (3,5 timer pr. gang) afholdt med 3-6 ugers mellemrum
Målgruppe: Fagpersoner
Pris: 14.000 kr.
Tilmelding: Via tilmeldingsformularen på vores hjemmeside
Sted: På Kommunikationscentret eller hos jer
Underviser: Logopæd, der er certificeret SCA-underviser
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Afasi, dysartri og kommunikation
Få viden om sprog- og talevanskeligheder efter erhvervet hjerneskade, og hvilke
konsekvenser det har for den daglige kommunikation.
Afasi og dysartri er forskellige sprog- og talevanskeligheder, der opstår efter en skade i hjernen,
og har indvirkning på et menneskes evne til at kommunikere med omverdenen og deltage i
sociale aktiviteter. For at kunne give den mest optimale støtte i den daglige kommunikation er
det som fagperson vigtigt at have viden og forståelse for vanskelighedernes art og de
konsekvenser, som de kan medføre. Det hjælper dette kursus med.
Kursets udbytte
Efter kurset vil du have indsigt i, hvad det vil sige at have afasi og/eller dysartri, hvordan
vanskelighederne kan påvirke kommunikationen i dagligdagen, hvad du kan gøre lige nu og her
for

at

støtte

kommunikationen,

og

hvilke

muligheder,

der

er

for

at

udvide

dine

kommunikationsstrategier.
Undervisningen
Undervisningen består af teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Der vil undervejs være fokus
på en fælles dialog om de udfordringer, man kan møde i hverdagen, når kommunikationen skal
foregå på andre vilkår.

Praktisk om kurset
Kursustype: For personalegrupper
Omfang: ½ dag (3,5 timer)
Målgruppe: Fagpersoner
Pris: 7.500 kr.
Tilmelding: Via tilmeldingsformularen på vores hjemmeside
Sted: På Kommunikationscentret eller hos jer
Underviser: Logopæd
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Demens og kommunikation
En demenssygdom medfører ofte en række kommunikative udfordringer. På
kurset får du gode råd til, hvordan du kan bidrage til at mindske udfordringerne
og skabe god kommunikation i dagligdagen.
Som fagperson er det vigtigt at have viden om og forståelse for de konsekvenser, en
demenssygdom kan medføre i forhold til kommunikationen, for at kunne give den mest optimale
støtte i dagligdagen. Dette kursus giver dig viden om de udfordringer, der kan opstå i forhold til
syn, hørelse og samtale, når et menneske er ramt af demens. På kurset får du gode råd til,
hvordan du helt konkret kan hjælpe den demensramte i dagligdagen, og du hører om forskellige
kommunikationsstrategier og teknologiske hjælpemidler, der kan være med til at få
kommunikationen til at glide nemmere.
Kursets udbytte
Efter kurset vil du have indsigt i, hvordan demenssygdommen kan indvirke på kommunikationen
i dagligdagen, herunder hvilken rolle den demensramtes syn og hørelse spiller. Du vil desuden
have viden om, hvad du kan gøre lige nu og her for at støtte kommunikationen, og hvilke
praktiske og lavteknologiske muligheder der er for at hjælpe den demensramte bedst muligt.
Undervisningen
Undervisningen består af teoretiske oplæg og præsentation af materialer og hjælpemidler. Der
vil undervejs være fokus på, hvordan syn og hørelse påvirker den demensramtes mulighed for
at kommunikere, samt hvordan du som fagperson bedst muligt kan støtte den ramte i samtaler.

Praktisk om kurset
Kursustype: For personalegrupper
Omfang: ½ dag (3,5 timer)
Målgruppe: Fagpersoner
Pris: 7.500 kr.
Tilmelding: Via tilmeldingsformularen på vores hjemmeside
Sted: På Kommunikationscentret eller hos jer
Underviser: Logopæd, synskonsulent og hørekonsulent
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Kurser relateret til
børn, unge og voksne med
kommunikative udfordringer
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Introduktion til ASK – alternativ og supplerende
kommunikation
Kurset

vil

gøre

dig

i

stand

til

at

give

mennesker

med

kommunikationsvanskeligheder bedre mulighed for at kommunikere, og du vil
kunne støtte deres kommunikative udvikling.
På kurset vil du opnå viden om, hvad det kræver at lave en udredning med henblik på at
implementere et ASK-hjælpemiddel succesfuldt, og om forudsætningerne for, hvornår det giver
mening at foretage en kortlægning i forhold til at anvende et nyt ASK-hjælpemiddel. Derudover
vil du blive præsenteret for, hvordan ASK kan være med til at lette samtalen for begge parter i
dialogen med konkrete eksempler på, hvordan ASK kan anvendes i dagligdagen. Kurset vil
desuden give dig viden om forudsætningerne for en vellykket implementering af ASK og blive
præsenteret for programmet Picto Selector, der er et gratis program til symbolproduktion.
Kursets udbytte
Efter kurset kan du forberede og have samtaler med brug af ASK, der giver de mennesker, som
du arbejder med, en mulighed for at udtrykke sig bedre og mere nuanceret. Du vil derfor bedre
kunne

støtte

op

om

den

sproglige

udvikling

hos

mennesker,

der

har

kommunikationsvanskeligheder. Kurset vil også lære dig at vurdere, hvornår det kan være
gavnligt at afprøve eller anvende ASK. Desuden vil du få en ny opmærksomhed på dig selv som
samtalepartner, og hvordan du kan styrke din egen kommunikation.
Undervisningen
Undervisningen består af teoretiske oplæg og praktiske øvelser, hvor vi vil inddrage jeres egne
erfaringer. Derudover vil der være fælles dialog om implementeringen af ASK på arbejdspladsen
og om de udfordringer, som I kan møde i forbindelse med kommunikation med mennesker, der
har en funktionsnedsættelse. Undervisningen foregår over 2 moduler (3,5 timer pr. gang), hvor
modul 1 indeholder en introduktion til ASK, mens modul 2 har fokus på refleksion over jeres
egen praksis og erfaringsudveksling i forhold til brugen af ASK.

Praktisk om kurset
Kursustype: For personalegrupper og for enkeltpersoner på KC
Omfang: 1 dag (7 timer) eller 2 halve dage for personalegrupper
Målgruppe: Pårørende og fagpersoner
Antal deltagere: 15 personer
Pris: 14.000 kr. for personalegrupper og 1.400 kr. per deltager på KC
Tilmelding: Via tilmeldingsformularen på vores hjemmeside
Sted: På Kommunikationscentret eller hos personalegruppen
Underviser: Logopæd
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Tegn Til Tale
Kurset

er

for

dig,

der

arbejder

med

mennesker,

der

har

sproglige

vanskeligheder, og som vil have gavn af at støtte kommunikationen med Tegn
til Tale-metoden.
Tegn Til Tale (TTT) er en totalkommunikationsform, hvilket betyder, at man udover at bruge det
verbale sprog samtidig også benytter sig af en nonverbal, kropslig kommunikationsform. Det
gør man ved at underbygge ordene med f.eks. mimik, håndtegn, øjenkontakt, blikretning,
mundaflæsning og tale. På kurset vil du blive introduceret til begrebet totalkommunikation og
få viden om TTT-metoden i forhold til tale- og tegnsprog. Du vil blive undervist i de forskellige
tegn, og hvordan kommunikative udtryk kan både tolkes og støttes. Derudover vil du få viden
om, hvordan TTT kan supplere eventuelle kommunikationshjælpemidler, såsom billedstøttet
kommunikation, iPad og talemaskiner. Du vil også lære, hvordan du kan tilegne dig flere tegn i
fremtiden, og du får adgang til materialer og litteraturlister, der anvendes på kurset.
Det kræver ikke kendskab til TTT for at deltage i kurset, men kurset kan tilrettelægges for
deltagere, der allerede kender til TTT, og som har brug for at få et større tegn-ordforråd eller
idéer til anvendelsen af TTT i kommunikationen.
Kursets udbytte
Efter kurset vil du have lært flere tegn og huskemetoder, så du bedre vil være i stand til at bruge
kropssprog og tegn til at gøre dig forståelig. Derudover vil du bedre kunne støtte personen, der
har kommunikationsvanskeligheder, til at gøre sig forståelig gennem TTT og dermed udvikle
kommunikationen.
Undervisningen
Undervisningen består af teoretiske oplæg, praktiske øvelser og fælles dialog om de
udfordringer,

som

kursisterne

møder

i

kommunikationen

med

mennesker,

der

har

funktionsnedsættelser. Derudover vil vi have fokus på, hvordan TTT kan implementeres og
bruges i din hverdag. Underviserne vil forsøge at tilpasse kurset til kursisterne, uanset baggrund.
Praktisk om kurset
Kursustype: For personalegrupper og for enkeltpersoner på KC
Omfang: 1 dag (7 timer) eller 2 halve dage for personalegrupper
Målgruppe: Pårørende og fagpersoner
Antal deltagere: 20 personer
Pris: 14.000 kr. for personalegrupper og 1.400 kr. per deltager på KC
Tilmelding: Via tilmeldingsformularen på vores hjemmeside
Sted: På Kommunikationscentret eller hos personalegruppen
Underviser: Logopæd
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Kommunikationspas
På kurset vil du lære, hvad et kommunikationspas indeholder, og hvordan det
bliver opbygget. Du vil desuden få inspiration til at bruge både lav- og
højteknologiske løsninger til udarbejdelsen af kommunikationspas.
Et kommunikationspas kan være et hæfte eller en elektronisk bog i en app, der indeholder
oplysninger om en persons måde at kommunikere på. Kommunikationspasset sikrer, at vigtig
information opbevares og nemt kan videregives, når personen skifter mellem f.eks. hjem, skole,
fritidstilbud og aflastning eller oplever overgange i livet som at gå fra børnehave til skole, fra
skole til ungdomstilbud og fra hjemmet til botilbud.
På kurset får du et indblik i, hvilke muligheder et kommunikationspas giver i forhold til
kommunikation og pædagogiske aktiviteter. Derudover vil du få viden om, hvilke muligheder og
begrænsninger der er i de forskellige slags kommunikationspas. På kurset vil der desuden være
mulighed for at diskutere de fordele og ulemper, der er ved et kommunikationspas.
Kursets udbytte
Efter kurset kan du udarbejde et kommunikationspas og vurdere, hvilket indhold der er relevant
for den enkelte person at have i sit kommunikationspas. Du vil også kunne vurdere, hvilken form
et kommunikationspas skal have for at passe til forskellige mennesker, der har forskellige behov
og funktionsnedsætter. Desuden kan du dele din viden og materialer med andre kolleger.
Undervisningen
Undervisningen består af teoretiske oplæg, praktiske øvelser og diskussioner, og der vil blive
taget udgangspunkt i jeres erfaringer.

På kurset vil der også være mulighed for at drøfte

forskellige problemstillinger og idéer med de andre kursister.

Praktisk om kurset
Kursustype: For personalegrupper, for enkeltpersoner på KC og virtuelt
Omfang: ½ dag (3,5 timer)
Målgruppe: Pårørende og fagpersoner
Antal deltagere: 20 personer
Pris: 7.500 kr. for personalegrupper og 750 kr. per deltager på KC og virtuelt
Tilmelding: Via tilmeldingsformularen på vores hjemmeside
Sted: På Kommunikationscentret, hos personalegruppen eller via Microsoft Teams
Underviser: Logopæd
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Boardmaker
Lær

at

bruge

programmet

Boardmaker

til

at

skabe

dine

egne

kommunikationstavler, symboler til struktur eller andre former for materialer,
hvor der er behov for en symbolbank.
På kurset vil du få et indblik i, hvad Boardmaker kan i forhold til kommunikation, pædagogiske
aktiviteter og visuel struktur. Derudover vil du på kurset allerede kunne påbegynde arbejdet
med de specifikke materialer, som du har brug for. Du vil også få kendskab til de muligheder og
begrænsninger, der er i alternativ kommunikation. Desuden vil du få mulighed for at diskutere
de forskellige former for visuel stukturs fordele og ulemper med andre.
Kursets udbytte
Efter

kurset

vil

du

kunne

bruge

Boardmaker

til

at

lave

dine

egne

symboler

og

kommunikationstavler, der også kan deles med andre. Du vil desuden være bedre i stand til at
se mulighederne for at støtte mennesker, der har kommunikative udfordringer.
Undervisningen
Undervisningen består af oplæg, diskussioner og afprøvning/undervisning i programmets
muligheder. Vi har computere, der har programmet installeret, men det kan være en fordel at
medbringe din egen computer.
Om Boardmaker
Boardmaker er et symbolprogram til PC, der er designet til at lave alle de forskellige materialer,
du kan have brug for i en specialpædagogisk hverdag. Symbolerne kan samles på forskellige
måder og danne tavler eller samles til f.eks. PODD-bøger. Derudover kan man også lave aktive
tavler med syntetisk tale.

Praktisk om kurset
Kursustype: For personalegrupper og for enkeltpersoner på KC
Omfang: 1 dag (7 timer) eller 2 halve dage for personalegrupper
Målgruppe: Pårørende og fagpersoner
Antal deltagere: 15 personer
Pris: 14.000 kr. for personalegrupper og 1.400 kr. per deltager på KC
Tilmelding: Via tilmeldingsformularen på vores hjemmeside
Sted: På Kommunikationscentret eller hos personalegruppen
Underviser: Logopæd
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Sprogstimulering i praksis
Kurset er til dig, der enten arbejder med børn/voksne med sproglige
vanskeligheder eller har en interesse i at opbygge et stimulerende sprogmiljø i
et pædagogisk tilbud.
Kurset introducerer begrebet ”kommunikation”, gennemgår den normale sprogudvikling og giver
viden om forskellige kommunikationsformer og –metoder. Du vil også blive oplært i dialogisk
læsning. På kurset vil der være oplæg om, hvad et visuelt sprogmiljø kan indeholde, hvem
målgruppen er, og hvilke fordele der er tilgængelige. Derudover vil der være sparring og
udveksling af idéer til opbygning af ordforråd, kommunikationstavler og andre sprogudviklende
aktiviteter.
Kursets udbytte
Efter kurset kan du skabe visuel struktur og dermed både opbygge og sikre et udviklende
sprogmiljø samt tilrettelægge et program for sprogøvelser. Derudover vil du have en forståelse
for, hvordan man kan anvende visuelle hjælpemidler i den daglige kommunikation, brugen af
dialogisk læsning, og du vil vide, hvor du finder velegnet litteratur.
Undervisningen
Undervisningen består af teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Der vil også være mulighed for
at drøfte problemstillinger og idéer med andre. Vi har fokus på at inddrage jeres specifikke
ønsker og målgruppe i undervisningen.

Praktisk om kurset
Kursustype: For personalegrupper
Omfang: 2 timer
Målgruppe: Fagpersoner
Antal deltagere: 20 personer
Pris: 4.000 kr.
Tilmelding: Via tilmeldingsformularen på vores hjemmeside
Sted: På Kommunikationscentret eller hos jer
Underviser: Logopæd
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Kurser relateret til
erhvervet hjerneskade
og hjernerystelse
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Temakurser til pårørende om erhvervet hjerneskade
Kurserne er til dig, der gerne vil vide mere om erhvervet hjerneskade, f.eks.
hvad en erhvervet hjerneskade indebærer, og hvordan man som pårørende kan
håndtere og støtte bedst muligt?
På kurset vil du få udvidet din viden om erhvervet hjerneskade, og du vil få nye kompetencer
og strategier til at håndtere samværet med den ramte. Kurset er opdelt i fem faglige temaer:
1) Hvad kendetegner en erhvervet hjerneskade: typer af erhvervet hjerneskade og det kliniske
billede samt overgangen fra hospital til kommunal rehabilitering.
2) Hjerneskadetræthed: fysiologiske og psykologiske årsager, træthedens konsekvenser samt
hensigtsmæssig håndtering.
3) Kognitive vanskeligheder: problemer i forhold til opmærksomhed, koncentration og
hukommelse: eksekutive svigt, kompenserende strategier samt kognitiv genoptræning.
4) Emotionelle, personligheds- og adfærdsmæssige forandringer: depression og apopleksi,
indsigt samt relationelle aspekter.
5) Tilpasning til nye livsvilkår: hvad kan hindre og fremme tilpasning? Samt udfordringer ved at
være pårørende.
Kursets udbytte
Efter kurset/kurserne vil du have en større viden om erhvervet hjerneskade, herunder de fysiske
og psykiske aspekter inden for de temaer, du har valgt. Du kan bl.a. have lært om
kompenserende strategier i forhold til udtrætning og kognitive vanskeligheder samt have fået
konkrete redskaber til hensigtsmæssig energiforvaltning. Desuden vil du være bedre rustet til
at støtte din pårørende i håndteringen af symptomer og ændrede livsvilkår samt have øje for
din egen rolle som pårørende i tilpasningsprocessen.

Undervisningen
Undervisningen består af faglige oplæg baseret på den nyeste viden inden for området og
Kommunikationscentrets egne erfaringer fra arbejdet med mennesker med

erhvervet

hjerneskade. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål og dele erfaringer undervejs.
Praktisk om kurset
Kursustype: Virtuelt kursus for enkeltpersoner
Omfang: 2 timer pr. tema
Målgruppe: Pårørende
Pris: 300 kr. per tema eller 1.000 kr. for alle fem temaer
Tilmelding: Via tilmeldingsformularen på vores hjemmeside
Sted: Online via Microsoft Teams
Underviser: Neuropsykolog
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Temakurser til pårørende om postcommotionelt syndrom
(hjernerystelse)
Kurset er til dig, der ønsker at vide mere om længerevarende følger efter hjernerystelse
(PCS), f.eks. hvad PCS er, og hvordan man som pårørende kan håndtere det og støtte
bedst muligt?
På kurset vil du få udvidet din viden om hjernerystelse (PCS), og du vil få nye kompetencer og
strategier til at håndtere samværet med den ramte. Kurset er opdelt i tre faglige temaer:
1)

Hvad

er

postcommotionelt

syndrom?:

fysiologisk

forklaring,

symptombillede

samt

diagnostiske kriterier.
2) Udtrætning og kognitive vanskeligheder: fysiologiske og psykologiske årsager, udtrætningens
konsekvenser og hensigtsmæssig håndtering.
3) Tilpasning til nye livsvilkår: hvad kan hindre og fremme tilpasning? Samt udfordringer ved at
være pårørende
Kursets udbytte
Efter kurset/kurserne vil du have en større viden om PCS som diagnose, herunder de fysiske og
psykiske aspekter inden for de temaer, du har valgt. Du kan bl.a. have lært om kompenserende
strategier i forhold til udtrætning og kognitive vanskeligheder samt have fået konkrete redskaber
til hensigtsmæssig energiforvaltning. Desuden vil du være bedre rustet til at støtte din pårørende
i håndteringen af symptomer og ændrede livsvilkår samt have øje for din egen rolle som
pårørende i tilpasningsprocessen.
Undervisningen
Undervisningen

består

af

faglige

oplæg

baseret

på

den

nyeste

viden

om

Kommunikationscentrets egne erfaringer fra arbejdet med mennesker, der har PCS.
være mulighed for at stille spørgsmål og dele erfaringer undervejs.

Praktisk om kurset
Kursustype: Virtuelt kursus for enkeltpersoner
Omfang: 2 timer pr. tema
Målgruppe: Pårørende
Pris: 300 kr. per tema eller 600 kr. for alle fem temaer
Tilmelding: Via tilmeldingsformularen på vores hjemmeside
Sted: Online via Microsoft Teams
Underviser: Neuropsykolog

PCS

og

Der vil
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Kurser relateret til
hørenedsættelse
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Grundlæggende høresupport
Mange ældre mennesker får ikke det optimale udbytte af deres høreapparater,
fordi de har brug for hjælp til at håndtere dem i dagligdagen. På kurset kan du
lære, hvordan du kan hjælpe dem bedst muligt.
Kurset er til dig, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem, hvor du skal hjælpe
mennesker med deres høreapparater. På kurset vil du få viden om, hvad en hørenedsættelse er,
og lære om ørets anatomi og fysiologi. Derudover får du indsigt i høreapparaters funktionalitet,
betjening og vedligeholdelse samt generel viden om hjælpemidler på høreområdet. Du vil også
lære om, hvordan du finder vej i den hørerehabiliterende indsats, og hvordan du finder mere
viden om f.eks. høreapparater. Efter kurset har du mulighed for at blive tilknyttet en lukket
facebookgruppe for kursusdeltagerne.
Kursets udbytte
Efter kurset har du et grundlæggende indblik i brugen og håndteringen af høreapparater, så du
kan støtte brugerne i dagligdagen. Du vil også kunne rådgive om proceduren i forbindelse med
udlevering af nye høreapparater, service af høreapparatet og praktisk information om
høreapparater.
Undervisning
Undervisningen består af oplæg, diskussioner og praktisk afprøvning af høreapparater. Der vil
være fokus på den fælles dialog om de udfordringer, som man kan møde i hverdagen, når man
beskæftiger sig med mennesker, der har nedsat hørelse.

Praktisk om kurset
Kursustype: For enkeltpersoner på KC
Omfang: 6 timer
Målgruppe: Fagpersoner
Pris: 1.400 kr.
Tilmelding: Via tilmeldingsformularen på vores hjemmeside
Sted: På Kommunikationscentret
Underviser: Hørekonsulent
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Høretaktik og høretekniske hjælpemidler
På kurset får du viden om høretaktik, og hvilke supplerende høretekniske
hjælpemidler der findes.
På kurset vil du få information om hørenedsættelse og viden om supplerende høretekniske
hjælpemidler, som f.eks. teleslynge. Du vil desuden lære om, hvordan du kan støtte borgere i
anvendelsen af høretekniske hjælpemidler. Desuden vil du lære om høretaktik og få information
om de redskaber, der er til at opnå en bedre kommunikation med den hørehæmmede.
Efter

kurset

har

du

mulighed

for

at

blive

tilknyttet

en

lukket

facebookgruppe

for

kursusdeltagerne.
Kursets udbytte
Efter kurset har du en grundlæggende viden om supplerende høretekniske hjælpemidler, og
hvordan de kan bruges hos mennesker med hørenedsættelse. Derudover vil du have fået viden
om og redskaber til, hvordan du som samtalepartner kan opnå en bedre kommunikation med
hørehæmmede.
Undervisning
Undervisningen består af oplæg, diskussion og praktisk afprøvning af diverse høretekniske
hjælpemidler.

Praktisk om kurset
Kursustype: For personalegrupper og for enkeltpersoner på KC
Omfang: 3 timer
Målgruppe: Pårørende og fagpersoner
Antal deltagere: 10 personer
Pris: 7.500 kr. for personalegrupper og 750 kr. per deltager på KC
Tilmelding: Via tilmeldingsformularen på vores hjemmeside
Sted: På Kommunikationscentret eller hos personalegruppen
Underviser: Hørekonsulent
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Kurser relateret til
stemme- og talevanskeligheder
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Gratis introduktion til stemmetransformation hos
transpersoner, detransitionerede og non-binære
Opnå et bedre match mellem din kønsidentitet og din stemme.
Et menneskes stemme er påvirket af anatomi og fysiske forhold i halsen. Hvis du identificerer
og præsenterer dig som kvinde eller mand, men er tildelt det modsatte køn ved fødslen, kan
stemmen være et problem. På samme måde, hvis du er detransitioneret eller identificerer dig
som non-binær og ønsker en stemme, der passer bedre til dén, du er, kan det være nødvendigt
at arbejde med stemmen.
Webinaret er en introduktion, og du vil få viden om:


stemmens og talekanalens anatomi, fysiologi og funktion



arbejdet med transformation af stemmen

Webinaret afholdes af en talepædagog, der har speciale inden for stemmeområdet og
undervisning af transpersoner, detransitionerede og non-binære.
Webinarets udbytte
Efter webinaret vil du have kendskab til stemmens anatomi og fysiologi samt have fået en
forsmag på, hvilke aspekter af stemme og krop der kan arbejdes med i stemmeundervisning,
for at stemmetransformationen bliver tilfredsstillende.

Praktisk om kurset
Kursustype: Virtuelt kursus for enkeltpersoner
Omfang: 45 minutter
Målgruppe: Transpersoner, detransitionerede og non-binære
Pris: Gratis
Tilmelding: Via tilmeldingsformularen på vores hjemmeside
Sted: Online via Microsoft Teams
Underviser: Logopæd
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Stemmen som arbejdsredskab
Er din stemme udsat i dit arbejde? På kurset kan du lære mere om stemmen,
og hvordan du kan udvikle den, så den fungerer optimalt i hverdagen.
Kurset er til dig, der bruger din stemme i professionelle sammenhænge, hvor du er afhængig af
en velfungerende stemme, f.eks. som underviser, pædagog, instruktør, leder m.m. Som
professionel stemmebruger stilles der krav til din stemme i hverdagen, og hvis din stemme
bruges uhensigtsmæssigt, er der risiko for, at den bliver overbelastet, og der udvikles
stemmevanskeligheder, som i værste fald kan begrænse dig arbejdsmæssigt. På kurset vil du
få viden om stemmens og talekanalens anatomi, fysiologi og funktion. Du vil også lære om
teknikker til at opnå en hensigtsmæssig vejrtrækning og til at optimere stemmens kvalitet, klang
og funktion. Desuden vil du få redskaber til at forebygge stemmevanskeligheder og blive vejledt
i, hvordan du kan overføre en hensigtsmæssig stemmebrug til dine hverdagssituationer.
Kursets udbytte
Efter kurset vil du bedre kunne deltage i stemmekrævende aktiviteter i hverdagen, uden at du
overbelaster din stemme. Det kan f.eks. være i situationer som at gøre sig hørt i større
forsamlinger og at holde oplæg med en klar og klangfuld stemme.
Undervisningen
Undervisningen består af oplæg, øvelser samt erfaringsudveksling og sparring med de andre
deltagere. Kurset består af to moduler og en virtuel opfølgning. Modulerne afholdes med 14
dages mellemrum og den virtuelle opfølgning bliver holdt cirka en måned efter sidste modul. Til
opfølgningen vil der være mulighed for at stille de spørgsmål, som naturligt vil opstå efter
undervisningen. Afhængigt af holdets sammensætning kan der være mulighed for at arbejde
med relevante teknikker til situationer fra din eller jeres egen hverdag. Kurset kan tilrettelægges
så det er relevant både for dem, der ikke har kendskab til stemmen, og dem, der har mere
stemmeerfaring. Ved mindre grupper er der mulighed for mere individualiseret undervisning.
Praktisk om kurset
Kursustype: For personalegrupper og for enkeltpersoner på KC
Omfang: 2 moduler (3 timer pr. gang) med virtuel opfølgning (1 time)
Målgruppe: Mennesker, der har store stemmekrav i hverdagen
Antal deltagere: 20 personer
Pris: 14.000 kr. for personalegrupper og 1.400 kr. per deltager på KC
Tilmelding: Via tilmeldingsformularen på vores hjemmeside
Sted: På Kommunikationscentret eller hos personalegruppen, med virtuel
opfølgning på Microsoft Teams
Underviser: Logopæd
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Kurser relateret til
synsnedsættelse
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Blinde og svagsynede på plejehjem, aktivitetscentre og
bosteder
Lær om, hvordan du som personale kan hjælpe og støtte beboere med
synsvanskeligheder, så de kan opnå størst mulig livskvalitet.
Synsvanskeligheder kan have stor indflydelse på den ramtes livskvalitet. Derfor er det en vigtig
opgave for institutionen at skabe nogle rammer, der giver beboerne de bedst mulige forhold og
dermed de bedste forudsætninger for en højere livskvalitet. Kurset giver en generel introduktion
til synsvanskeligheder, herunder diagnoser og deres konsekvenser for den ramte, og I vil høre
om, hvilke hensyn og forhold man kan være opmærksom på, når man er sammen med en
person, der er blind eller svagsynet. I vil få gode råd og eksempler i forhold til hensigtsmæssig
indretning, belysning og relevante hjælpemidler.
Kursets udbytte
Efter kurset vil personalet have fået mere viden om synsvanskeligheder og de forskellige
muligheder for at afhjælpe nogle af de vanskeligheder, der kan opstå som følge af nedsat eller
manglende syn.
Undervisningen
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Kurset består af et virtuelt basiskursus, hvor I får generel viden om synsvanskeligheder og deres
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konsekvenser, gode råd om indretning, belysning og mulige hjælpemidler. Det er derudover
muligt at tilkøbe en udvidelse af kurset, hvor vores konsulenter, efter basiskurset, kommer på
besøg hos jer i to timer. Her får I en uddybning af indholdet fra basiskurset, hvor der vil være
mulighed for at demonstrere og afprøve forskellige hjælpemidler eller afprøve relevante opgaver
som f.eks. spisning med simulationsbriller, der kan give en oplevelse af, hvordan verden ser ud
med synsvanskeligheder og i forskellige situationer. Desuden vil vi kunne gennemgå jeres lokaler
i forhold til indretning, lys m.m. sammen med personalet. Vi tilbyder dette kursus både som en
færdig pakke og som et skræddersyet tilbud, der tilpasses jeres specifikke ønsker og behov.

Praktisk om kurset
Kursustype: Virtuelt for personalegrupper med mulighed for tilkøb af et udvidet
kursus
Omfang: Basiskurset er på 1 time og det udvidede kursus er på 2 timer
Målgruppe: Personale på plejehjem, aktivitetscentre og bosteder
Pris: 2.000 kr. for basiskursus og 5.000 kr. samlet med det udvidede kursus
Tilmelding: Via tilmeldingsformularen på vores hjemmeside
Sted: Basiskurset er online via Microsoft Teams og det udvidede kursus er hos jer
Underviser: Synskonsulent

Kursus for pædagogisk personale, der arbejder med børn og
unge med synsnedsættelse
Et barn eller en ung vil være påvirket af en synsnedsættelse i alle livets forhold
f.eks. i sociale interaktioner (aflæsning af mimik og kropssprog), eller når de
skal orientere sig.
På kurset får du viden, inspiration og handlingsanvisende råd til det pædagogiske og didaktiske
arbejde og undervisningen af børn og unge med synsnedsættelser, herunder teoretisk og
praktisk viden om ADL (Almindelig daglig levevis) og O&M (Orientering & mobility). Du vil lære
om de sociale og udviklingsmæssige konsekvenser, som en synsnedsættelse har, samt lære om
synsdiagnose, synsevne og optik. Du vil desuden få kendskab til tekniske hjælpemidler inden
for synsnedsættelser, f.eks. forstørrelsesprogram til PC og CCTV. Der bliver taget udgangspunkt
i se børn og unge, som kursusdeltagerne selv arbejder med, så der kan gives hjælp til konkrete
situationer. Desuden vil du få mulighed for at opleve, hvordan det er at have et synshandicap,
ved hjælp af simulationsbriller og stok.
Kursets udbytte
Efter kurset vil du have specifik og synsfaglig viden om børn og unge med synsnedsættelse samt
kendskab til synskompenserende tekniske hjælpemidler. Du vil kunne tilpasse aktivitet og læring
til det pågældende barn eller den unge med synsnedsættelse, være medvirkende til at
understøtte mulighederne for social inklusion og medvirke til, at børn og unge med alvorlig
synsnedsættelse opnår samme læringsmål og kompetencer som deres seende kammerater.
Undervisningen
Undervisningen består af oplæg, diskussioner og afprøvning af tekniske hjælpemidler. Der vil
være mulighed for, at deltagerne bliver inddelt i mindre grupper under hensynstagen til barnets
alder. Der vil også være mulighed for, at du kan udveksle erfaringer og sparre med de andre
kursister. Efter kurset vil der være mulighed for en virtuel opfølgning, hvor de spørgsmål, der
naturligt kan opstå, vil blive besvaret.

Praktisk om kurset
Kursustype: For enkeltpersoner på KC med mulighed for virtuel opfølgning
Omfang: 1½ dag (7 + 3,5 timer) med mulighed for virtuel opfølgning (1 time)
Målgruppe: Fagpersoner
Pris: 2.100 kr.
Tilmelding: Via tilmeldingsformularen på vores hjemmeside
Sted: På Kommunikationscentret
Underviser: Synskonsulent
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