Strukturprogram og app for alle med kognitive udfordringer

• Enkelt at bruge for lærere, pædagoger
		 og forældre
• Gør brugeren selvhjulpen
• Giver ro og tryghed og dermed øget 			
		 overskud til læring og social samvær
• Strukturen eller kalenderen kan anvendes
		 og redigeres på alle platforme

Struktur lige ved hånden
			 - uanset alder og behov
Strukturer let hverdagen efter brugerens behov
med tekst, piktogrammer eller billeder. Det
giver brugeren ro og tryghed, hvilket giver øget
overskud til læring, udvikling og fællesskab.
Symbolkommunikation er et strukturprogram og en app,
som let og enkelt kan skabe den nødvendige struktur i
hverdagen hos alle med autisme, ADHD, Aspergers syndrom og andre kognitive udfordringer.
I store træk er Symbolkommunikation en kalender, som
kan visualiseres med billeder, symboler og tekst. Dagene
kan struktureres på forhånd, og tilrettes let når det bliver
nødvendigt. Relevante personer i brugerens netværk kan
få adgang til strukturen, og dette skaber styrket kom
munikation mellem relationerne i brugerens hverdag.
Symbolkommunikation benyttes af brugere i alle aldre,
da systemet er fleksibelt, neutralt og let tilpasses til
brugerens behov og alder.

”Vores søn med autisme lærte hurtigt at
bruge Symbolkommunikation, da det er meget
logisk opbygget. Det gav meget fint mening
for ham at kunne følge med i dagens program
på sin egen telefon”
- Anne, Mor til inkluderet dreng med autisme

Fordele ved Symbolkommunikation
• Bringes med rundt i en aktiv hverdag, inde såvel som ude
• Ændres uden at være til stede i samme lokale
• Opbygges på forhånd og giver overblik over længere perioder
• Deles let med relevante personer i brugerens netværk

Fordele for lærere, pædagoger og forældre:
• Giver brugeren øget overskud til læring og udvikling
• Styrker kommunikationen mellem skole og forældre
• Mulighed for at oprette og redigere strukturen overalt
• Ensartet struktur i hjemmet, institutionen og på skolen

Inklusion i skolen,
institutionen og familien
En lærer med et eller flere inklusionsbørn i klassen
kan med sin iPad, telefon eller computer hurtigt oprette en struktur eller et skema der indeholder tekst,
billeder og piktogrammer, så det passer til elevernes
behov. Den samme struktur kan eleven se på sin
mobil eller tablet, men uden muligheden for at ændre

i den. Eleven ser de forskellige poster i kombination
med timetimer og alarm, og evt. link til opgaver, video
eller kort.
Elevens forældre og andre støttepersoner kan gives
samme mulighed for både at se, oprette og redigere i
samme struktur.

Jeg har lige rettet
i Tobias’ skema,
fordi han har
tidligt fri i dag
Jeg skriver lige
at det er mig,
der henter
Tobias i dag

Jeg kan se,
alt det jeg skal

Sådan kommer du i gang...
Skole- og institutionslicens med ubegrænset antal brugere
Til skoler og institutioner tilbyder vi en Skole- og Institutionslicens, med et ubegrænset antal
brugere (med behov for struktur), ubegrænset relationer (lærere, pædagoger, forældre mm.)
og fri support. Ingen ekstra omkostninger!

6.900,-

Familielicens/Private
Til private tilbyder vi en familielicens. Licensen til Symbolkommunikation fungere som et abonnement, hvor du således selv vælger om du
vil betale for en måned af gangen eller et helt år. Alle i familien kan
bruge Symbolkommunikation.

årligt
inkl. moms

598,-

Godt i gang - Kursus
”Godt i gang med Symbolkommunikation” er en 3 timers workshop
der uddanner alle deltagere i at benytte de mange muligheder i
Symbolkommunikation. Så er alle godt i gang.
Til prisen lægges statens km. takst for kørsel

5.500,-

Klar til brug - pakke
Bestil ”Klar til brug” sammen med Symbolkommunikation, så opretter
vi hurtigt et ugeskema med tekst og piktogrammer, så du er klar til at
gå i gang fra dag ét. Vi opretter en bruger, de første fire relationer, et
ugeskema med piktogrammer.

239,-

Hjælpemiddelpakker
Symbolkommunikation kan også købes som hjælpemiddelpakker.
Familielicens 3 år:
Familielicens 6 år:

1.600,3.100,-

Læs mere og bestil på www.symbol.exakt.dk og www.exakt.dk

Hjælp til tosprogede familier

Symbolkommunikation
understøttes på:

Dansk
Norsk
Svensk
Tysk
Engelsk
Fransk
Arabisk

Symbolkommunikation taler flere sprog
Symbolkommunikation kan bruges på flere sprog, og er derfor et ideelt
værktøj i tosprogede familier. Hvis f.eks. en arabisktalende mor tilknyttes
som relation til barnet, sendes der automatisk en velkomstmail og guide
på arabisk til moderen. Dertil vil menuen og øvrige tekster i Symbolkom
munikation automatisk blive vist på arabisk når hun logger ind.

Symbolkommunikation er let at benytte i dagligdagen
”Symbolkommunikation er nemt at gå til og det er absolut en
fordel at det foregår via nettet, og at det kan tilgås fra mange
medier, smartphone, tablets, pc og mac, så det er let at oprette
og ændre på skema både på skolen og hjemme.”
- Henrik, Pædagogisk IT ansvarlig

”Som pædagog er det meget tidsbesparende at man kan oprette aktiviteterne
således at de kan bruges f.eks. hele ugen, og ved eks. sygdom kan
kollegaer nemt bruge systemet og sørge for at brugeren har sin struktur, og
dermed ikke bliver så personafhængig.”
- Susanne, Inklusionsvejleder og Ressourcepædagog

Det bliver vi ofte spurgt om
Hvilke aldersgrupper kan have gavn af Symbolkommunikation?

Allerede fra børnehaven er der fantastiske erfaringer med Symbolkommunikation. Symbolkommunikation udmærker
sig netop ved at det kan tilpasses brugerens behov.
Det giver den fordel at det kan støtte brugeren på præcis den måde der er behov for. Derfor benyttes Symbolkommunikation af næsten alle aldersgrupper med mange forskellige behov. Symbolkommunikations neutrale brugerflade
betyder at det ikke er nødvendigt at skifte system når barnet bliver ældre.

Hvordan kan Symbolkommunikation hjælpe inklusion?

Først og fremmest gør Symbolkommunikation det muligt for et barn med autisme, Aspergers, ADHD eller andre
kognitive udfordringer at have struktur med sig overalt, hvilket giver ro og tryghed. Det resulterer i mindre stress og
giver øget overskud til læring og udvikling. Derudover kan flere lærere, pædagoger og forældre få adgang til barnets
struktur, hvilket styrker samarbejdet og kommunikationen mellem skole og hjem.

Kan flere lærere og pædagoger have adgang til samme kalender?
Ja, det kan de. Du kan hurtigt tilknytte flere lærere, pædagoger, forældre eller andre relationer til samme kalender.
Disse kan tildeles forskellige muligheder for at se, redigere og oprette aktiviteter i kalenderen.

Kan der kun benyttes piktogrammer i Symbolkommunikation?

I en symbolkommunikationstruktur eller -kalender kan du benytte egne billeder fra din telefon, computer eller fra
internettet. Du har også mulighed for at oprette kalenderposter kun med tekst.
Derudover kan der linkes til opgaver, hjemmesider, kort og video i den enkelte kalenderpost.

Kan Symbolkommunikation bruges til andet end iPad?

Ja, Symbolkommunikation kan benyttes på næsten alle platforme. Du kan hente app’en på App Store og Google Play,
eller via www.symbolkommunikation.dk

Det perfekte supplement til
Symbolkommunikation
En kombination af offline og online struktur er oftest den bedste løsning. Kommunikationstavler er
med til at skabe et samlet overblik sammen med Symbolkommunikations-appen. Tavlerne er whiteboardtavler med magnetiske og skrivbare overflader.
Min uge-tavle
Min uge-tavlen er ideel til at skabe det
store overblik over ugens hovedaktiviteter.
Tavlen er udformet således, at den passer
til de tavler og piktogrammer, som kan
printes direkte fra Symbolkommunikation.
Således giver tavlen genkendelighed og
det store overblik. Tavlen suppleres af den
mere detaljerede struktur i Symbolkommunikation. Tavlen leveres inkl. 1 års adgang
til Symbolkommunikation og 15 meter
magnetbånd.

MIN UGE
MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

www.symbolkommunikation.dk

Min uge-tavle 90x120 cm
inkl. tilbehør
3.995,-

Åbn min
kalender

Min uge
45 x 60 cm

1.995,-

Min uge tavle med 2 uger 90x120 cm
inkl. tilbehør
3.995,-

Dialogtavle
Dialogtavlen gør det muligt at knytte følelsessymboler til dagens aktiviteter. Tavlen
åbner op for en dialog om hvilke situationer, der sætter gang i hvilke følelser og
eventuelle frustrationer. Tavlen leveres
inkl. 1 års adgang til Symbolkommunikation, dialogsymboler og 15 meter magnetbånd.

MIN UGE
MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

Dialogtavle 100x150 cm
inkl. tilbehør
4.995,symbolkommunikation.dk

Åbn min
kalender

Dialogsymboler
Tilkøb evt. ark med 44 magnetiske dialogsymboler til brug på dialogtavlen eller
andre tavler. Ø3 cm.
399,-

Dialogtavle
60 x 90 cm

2.495,-

Find os, følg os
og like os på:
www.symbol.exakt.dk
facebook.dk/symbolkommunikation
Få informationer og råd om:
Hvordan du hjælper børn og unge med
ADHD, autisme og Aspergers.
Inspirerende og gratis seminar.
Forskellige workshops.
Opdateringer af Symbolkommunikation.

WWW.SYMBOL.EXAKT.DK
98 19 35 33
SYMBOL@EXAKT.DK

”Symbolkommunikation har gjort en kæmpe forskel for Mark og
hans familie. Netop muligheden for at Mark altid kan se hvad hans
dag indeholder i børnehaven, har givet ham ro og ikke mindst fremmet hans deltagelse og inklusion i fællesskabet i børnehaven”
- Susanne, Inklusionsvejleder og Ressourcepædagog

Undervisning og AV

Synlighed og Information

Alle priser er ekskl. moms og levering, med mindre andet er angivet. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.
Priser er gældende frem til og med d. 31/12 2017 eller så længe lager haves.

