Nåværende kommunikasjon
1. Beskriv hvordan personen kommuniserer nå: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. I hvor stor grad blir personen forstått av
Personer
Ofte
Inn
imellom
Godt kjente, familie
Kjente omsorgspersoner,
pleiepersonell eller
støttepersonell
Pedagoger og miljøpersonale i
barnehage, skole og avlastning
Leger, terapeuter eller andre
fagpersoner
Ukjente, nye i «laget rundt»
Venner, i kjente og rolige
omgivelser
Venner i støyende, offentlig miljø
Ukjente, i ny setting eller nytt
miljø

Sjelden

Aldri

3. Beskriv hva personen gjør når han eller hun ikke blir forstått. Hvilke
strategier benyttes?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Lag en oversikt over miljøene der personen for tiden kan
kommunisere effektivt og uavhengig
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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5. Her er en liste over noen grunner til at vi kan kommunisere. Kan din
person kommunisere om dette?
Grunn til å kommunisere
Gjøre et grunnleggende valg
Be om noe
Velge klærne de vil ha på seg
Be om hjelp
Forklare hvordan de vil bli hjulpet
Avvis noe de ikke vil eller liker
Fortelle om noe de har sett eller hørt
Fortelle hvordan de føler seg
Si hvem de savner og vil besøke eller høre
fra
Spør om mennesker som er døde, eller som
de kjente før og som de savner
Beskrive hva som er frustrerende eller
irriterende
Forklare graden av en smerte de opplever
Si hvor de føler smerte eller ubehag
Be om informasjon om egen medisinsk status
og helse
Bestille mat på en restaurant
Dele planene sine for helgen
Beskrive et minne eller opplevelse
Fortell hva de synes om en film de har sett
Hilse til andre
Ta kontakt med en venn
Starte en samtale
Delta i en samtale
Presentere seg for en fremmed
Fortelle en vits
Gi råd, og støtte andre
Gi råd og formidle bekymring om andre
Kommuniserer effektivt selv om han/hun er
stresset eller engstelig
Samhandle med kolleger, venner eller
klassekamerater på jobb, i barnehage eller
på skole
Deltar i gruppemøter og diskusjoner, på jobb,
skole eller samfunn for øvrig
Spør en fremmed om hjelp til å finne frem

Ja

Av og til

Oversatt og tilpasset etter sider fra
https://download.assistiveware.com/aac/1.5-AAC-finders-checklist.pdf
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Nei

