ISAAC Foreldreseminar - ASK for alle
Berg Gård, Ullevål, Oslo
Lørdag 25.november-26.november 2017
ISAAC Brukernettverk og ISAAC Norge inviterer alle ASK mammaer /
pappaer og brukere velkommen til lærerike dager som vi håper kan
hjelpe deg i ASK hverdagen. Denne gangen har vi lagt inn plass til
workshops og diskusjoner i tillegg til oppdateringer fra ISAAC Norge og
hva som ellers foregår innenfor ASK området i Norge. Vi håper flest
mulig kommer og ønsker å bidra aktivt – og i tillegg benytte muligheten til
å møte flinke fagfolk J
Arrangementet er gratis for medlemmer i ISAAC Norge.
Du kan melde deg inn i ISAAC Norge på seminaret – og da er du
medlem 2017/2018 og får mulighet til å delta på Dagskonferansen 2018
– 25.april 2018 i Oslo.
Hvis ISAAC Norge skal greie å fylle formalkravene til å bli en
brukerorganisasjon er det viktig at brukere melder seg inn J Hvis et
samlet Brukernettverk jobber sammen skaper dette mye større trykk mot
myndighetene og det blir lettere å drive frem prosesser for endring.
Dette vil også være viktige tema på dagskonferansen så sett av dagen.
Tusen takk til ISAAC Norge og CP Foreningen Oslo og Akershus
som hovedsponsorer for gjennomføring. CP Foreningen med lokaler og
lunsj, ISAAC med reisetilskudd og fellesmiddag. Og tusen takk til flinke
fagfolk som er villige til å bruke fritiden sin til å dele kunnskap og erfaring
med oss J
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Lørdag 25.november 2017:
1100-1200

Mingling - velkommen og kort presentasjon av
deltagere - Kanelboller og kaffe J

1200-1300

Hva har vi jobbet med siden november 2016 – og
presentasjon av nåsituasjon for ASK området.
Oppsummering av brukerundersøkelse Vår 2017
Hva foregår på ASK området på ulike arenaer; kurs,
artikler, konferanser, prosjekter, Statped, NAV med mer
v/ Nina, Marianne og Lise

1300-1400

PITH (Program IntensivTrening og Habilitering) v/
Bjørgny Grandum – Hvordan jobbes det med ASK i
PITH programmet ?

1400-1430

Lunsj på Berg Gård J

1430-1500

Informasjon om ASK prosjekt i CP Foreningen v/Lise

1500-1600

Caroline Grønbech 20 år - ASK bruker og siste
årsstudent på VGS kommer og forteller om sine
erfaringer som ASK bruker på Media og
Kommunikasjon- og presentasjon av et filmprosjekt.

1600-1630

Oppsummering PHD avhandling Signhild Skogdal :
”Deltagelse i skolen for elever som bruker ASK –
muligheter og barrierer” - fokus på tiltak v/ Nina

1630-1645

Fruktpause og oppstart Workshop 1

1645- 1715

WORKSHOP 1 i grupper – Ferdigstille ASK oversikt
(maskin/betjening/innhold) og utkast for innhenting av
erfaringer innenfor særlig programvare
(innhold/metode), maskinvare og betjening

1715-1830

WORKSHOP 2 i grupper - Hvordan jobber vi videre
(tiltak) for å sikre bedre ASK til ulike brukergrupper
(barn 0-5, barn 6-12, ungdom 13-16, ungdom 16-20,
voksen) – fokus på tiltak

1830-1900

Plenum /diskusjon – handlingsplan tiltak
(påfølgende middag i Oslo – info om sted kommer)
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Søndag 26.november 2017
1100-1200

Synnøve Flatebø Hoelseth, Leder ISAAC Norge –

1200-1300

NAV HMS Vestfold, Eva Kirkeberg – Hvordan jobbe
med betjening i brukersaker og programvare for
ulike betjeningsområder; berøring, øyestyring,
bryterstyring mm

1300-1330

Lunsj på Berg Gård

1330-1530

Kristine Stadskleiv , Nevrospykolog OUS :
Viktigheten av kognitiv utredning for ASK barn - og
betydningen av gode utredninger og tverrfaglig
samarbeid for oppbygning av fungerende ASK
løsninger. Spørsmål og åpen diskusjon.

1530- 1545

Frukt og kaffepause

1545- 1615

Oppsummering PHD Jørn Østvik ” Vennskap og
sosiale relasjoner for ASK brukere” v/ Marianne

1615-1645

Plenum diskusjon- hvordan jobber vi videre med
ISAAC Brukernettverk og tiltak for endring / bedring for
den enkelte ASK bruker - alle

1645 -1700

Oppsummering – inntrykk - Avslutning

Vi ønsker alle ASK foreldre og brukere velkommen for kunnskap,
erfaring og nettverk på ASK veien – meld deg på J
Påmelding også via denne websiden: https://tinyurl.com/ybdllo9c
Hilsen fra Marianne Vinje, Lise Udklit og Nina Angellsen-Storvik
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