Bra att veta om mig

Hur jag kommunicerar

Jag är bra på

• Jag tycker om att träffa nya
människor, men bara om de
har tid att stanna en stund.

• Jag använder symboler
för att kommunicera. Jag
pekar med pannlampa

• Att förstå vad folk säger,
om de inte pratar för fort
eller säger svåra ord.

• Jag avskyr när folk kallar
mig för Kalle – jag heter
faktiskt Karl!
•• . Jag är allergisk mot nötter,

• Jag vill att du säger varje
ord när jag pekar, så jag
vet att du har förstått.

• Att hitta i min dator och
få sagt vad jag vill

• Helst använder jag min
pratdator, som jag styr
med huvudmus.

• Att spela instrument på
datorn och spela
tillsammans med andra.

• Jag tycker inte om lappar i
kläder, kläder som sitter för
hårt, eller är av ylle.

• Jag visar ja genom att
titta uppåt och nej genom
att böja ner huvudet.

• Att få andra att må bra,
för jag är oftast glad och
positiv.

men det gör inget om andra
i min närhet äter dem.

Gör så här:

Vad jag tycker om

Jag behöver hjälp med

• Sitt snett bredvid mig när vi
pratar, så vi kan se varandra
och du kan se var jag pekar

• Jag gillar att fika. Helst
ljummen latte och
chokladmuffins.

• Att sitta bra i min stol/
permo och få upp datorn
i rätt läge framför mig

• Ge mig gott om tid – var
uppmärksam på vad jag gör
och vart jag tittar. Vänta!

• Jag gillar sport på TV.
Särskilt fotboll, hockey och
Formel 1.

• Att sätta på datorn och se
till så alla sladdar är rätt
ikopplade.

• Prata inte istället för mig,
eller över mitt huvud. Jag
vill föra min egen talan!

• Jag tycker om att sova
länge på morgonen och
att gå och lägga mig sent.

• Att ta fram symbolkartan
och få på mig pannlampan
och sätta på/av den.

• Om du märker att jag fattas
ett ord, skriv upp det i min
anteckningsbok.

• Jag älskar att bada i
bassäng, men vattnet
måste vara varmt.

• Att lägga in nya ord i
datorn tillsammans – utgå
från anteckningsboken.

Viktiga personer

Aktuellt

• Mamma Gunvor och
pappa Ingvar. Dem träffar
jag varje helg.

• Jag går och simmar varje
tisdag klockan 14. Vi kör
hemifrån klockan 13:15.

• Min bror Gustav bor i
Göteborg. Han jobbar på
IKEA.

• På torsdagar klockan 19 är
jag på kvartersteatern och
övar på en pjäs – Pojken.

• Min kompis Anders. Vi är
arbetskamrater och brukar
gå på stan tillsammans.

• Jag har fått ny ep-medicin
som gör mig extra trött – ge
mig den på kvällen.

• Mina assistenter Stefan,
Lotta, Sven och Rita.

Det här exemplet är skapat inom
arvsfondsprojektet Mitt liv, mina ord.
Se mer på mittliv-minaord.se

Platser

Hej! Jag heter
Karl Karlsson
Jag är 27 år.

Instruktioner

Jag fyller år 3 maj.

• Furuboda – där har jag
spelat musik på sommaren
och där går jag och simmar .

Hjälp mig att skapa mitt kommunikationspass och låt mig vara med och
bestämma så mycket jag kan.

Jag bor i Xstad i egen
lägenhet, med stöd av
personliga assistenter.

• Sommarstugan utanför
Höör – där är jag ofta på
sommaren.

Låt de som känner mig väl vara med och
bidra med information. Använd bilder
som jag tycker om och kan tolka.

Jag arbetar på Dragonens
dagliga verksamhet, med att
skapa vårt nyhetsblad.

• Dragonens dagliga
verksamhet – där är jag
måndag, torsdag och fredag

Hjälp mig att hålla dokumentet aktuellt
och uppdaterat. Den som ansvarar för
att det blir gjort är min assistent Rita.

Om du vill lära känna mig, läs
det här kommunikationspasset noga.

Bilderna som används här har skapats av Sergio
Palao för ARASAAC (www.arasaac.org), som ägs
av regionen Aragón. De är tillgängliga under
Creative Commons-licencen BY-NC-SA.

Då får du veta hur vi kan
kommunicera och annat som
är viktigt att veta om mig.

