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 Hvad indeholder materialet 

Hvad indeholder materialet PODD alternativ betjening? 

Pragmatisk Organisation Dynamisk Display (PODD) kommunikationsbøger, 

udarbejdet på engelsk af Gayle Porter (2017).  

Oversat til dansk af Emmy Kjelmann og Edda Medici (2017). 

 

• Valg og tilpasning af en PODD skabelon, så den passer til en persons behov og 

forudsætninger. 

• Yderligere ideer til ordforråd 

• Master farve fil 

• Licensaftaler 

• Skabeloner til fremstilling af PODD kommunikationsbøger og videoer, som viser 

de operationelle procedurer findes i følgende mapper: 

o Partnerstøttet visuel scanning (PAVS) og kombinationsbetjening- bøger 

med en-sidet åbning 

o Partnerstøttet visuel scanning (PAVS) og kombinationsbetjening- bøger 

med to-sidet åbning 

o Direkte øjenudpegning 

o Kodet betjening 

• Farvekodet 

• Komplet (tal og farve)kodet  

o Gruppe PAVS bøger 

 

Bemærkning 

Ikke alle skabeloner er oversat på nuværende tidspunkt (14 af 24). De manglende 

skabeloner vil løbende blive lagt på www.podd.dk, hvor man kan finde dem med brug 

af den til skabelonsættet hørende licenskode.  

Alle skabeloner er medtaget i denne oversigt, men de skabeloner, der endnu ikke er 

oversat, er skrevet med grå skrift. 

  

http://www.podd.dk/
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Partnerstøttet visuel scanning (PAVS) og kombinationsbetjening- bøger med en-

sidet åbning 

 

9 PAVS tidlige funktioner 

 

Information om 9 PAVS tidlige funktioner 
Boardmaker skabelon  
Fremstilling af lamineret bog  
Fremstilling af bog i vandfast papir  

9 PAVS udvidede funktioner  

 

Information om 9 PAVS udvidede funktioner 
Boardmaker skabelon  
Fremstilling af lamineret bog  
Fremstilling af bog i vandfast papir 

12 PAVS tidlige funktioner 

 

Information om 12 PAVS tidlige funktioner 
Boardmaker skabelon  
Fremstilling af lamineret bog  
Fremstilling af bog i vandfast papir 

12 PAVS udvidede funktioner 

 

Information om 12 PAVS udvidede funktioner 
Boardmaker skabelon  
Fremstilling af lamineret bog  
Fremstilling af bog i vandfast papir 

20 PAVS udvidede funktioner 

 

Information om 20 PAVS udvidede funktioner 
Boardmaker skabelon  
Fremstilling af lamineret bog  
Fremstilling af bog i vandfast papir 
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16 direkte udpegning + PAVS udvidede funktioner (kombinationsbetjening) 

 

Information om 16 direkte PAVS 
Boardmaker skabelon  
Fremstilling af lamineret bog  
Bemærk: vandfast papir kan ikke anbefales til denne bog 

16 øjenudpegning (EG) + PAVS udvidede funktioner (kombinationsbetjening) 

 

Information om 16 øjenudpegning (EG)  PAVS 
Boardmaker skabelon  
Fremstilling af lamineret bog  
Fremstilling af bog i vandfast papir 

videoer 

PAVS videoer 

• Ekspres kolonne PAVS  

• Komplet modellering kolonne PAVS  

• Delvis modellering kolonne PAVS  

• Ekspres lineær PAVS 

• Direkte modellering PAVS  
 

Videoer af kombinationsbetjening 
16 direkte PAVS 

• Direkte modellering 16 D PAVS 

• Ekspres 16 D PAVS 

• Komplet modellering 16 D PAVS 
16 øjenudpegning PAVS 

• Direkte modellering 16 EG PAVS 

• Ekspres 16 EG PAVS 

• Ekspres med spejl 16 EG PAVS  

• Delvis modellering 16 EG PAVS 
Direkte PAVS kolonne 

• Ekspres D PAVS kolonne 

• Komplet modellering D PAVS kolonne 

• Delvis modellering D PAVS kolonne 
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Partnerstøttet visuel scanning (PAVS) og kombinationsbetjening- bøger med to-

sidet åbning 

 

36 PAVS nøgleord 

 

Information om 36 PAVS nøgleord 
Boardmaker skabelon  
Fremstilling af lamineret bog  
Bemærk: vandfast papir kan ikke 
anbefales til denne bog 

40 PAVS nøgleord 

 Information om 40 PAVS nøgleord 
Boardmaker skabelon  
Fremstilling af lamineret bog  
Fremstilling af bog i vandfast papir 

48 PAVS nøgleord 

 

Information om 48 PAVS nøgleord 
Boardmaker skabelon  
Fremstilling af lamineret bog  
Fremstilling af bog i vandfast papir 

64 PAVS udvidede nøgleord 

 

Information om 64 PAVS nøgleord 
Boardmaker skabelon  
Fremstilling af lamineret bog  
Fremstilling af bog i vandfast papir 

80 PAVS udvidede nøgleord 

 

Information om 80 PAVS udvidede 
nøgleord 
Boardmaker skabelon  
Fremstilling af lamineret bog  
Fremstilling af bog i vandfast papir 
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100 PAVS kompleks syntaks 

 

Information om 100 PAVS komplet 
syntaks 
Boardmaker skabelon  
Fremstilling af lamineret bog  
Fremstilling af bog i vandfast papir 

Videoer 

Kvadrat PAVS 48 64 80 100 

• Direkte modellering PAVS kvadrat 

• Ekspres D PAVS kvadrat 

• Ekspres EG PAVS kvadrat 

• Komplet modellering PAVS kvadrat 
 
3-sidet PAVS 36 

• Direkte modellering PAVS 3-sidet 

• Ekspres D PAVS 3-sidet 

• Ekspres EG PAVS 3-sidet 

• Ekspres PAVS 3-sidet  

• Komplet modellering PAVS 3-sidet 
 
To-sidet PAVS 40 

• Direkte modellering PAVS 2-sidet 

• Ekspres D PAVS 2-sidet 

• Ekspres EG PAVS 2-sidet 

• Ekspres PAVS 2-sidet  

• Komplet modellering PAVS 2-sidet 
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Direkte øjenudpegning (EG) 

9 øjenudpegning (EG) tidlige funktioner 

 

Information om 9 øjenudpegning (EG)  tidlige 
funkt. Boardmaker skabelon  
Fremstilling af lamineret bog  
Fremstilling af bog i vandfast papir 

9 øjenudpegning (EG) udvidede funktioner 

 

Information om 9 øjenudpegning (EG)  udvid. 
funkt. Boardmaker skabelon  
Fremstilling af lamineret bog  
Fremstilling af bog i vandfast papir 

Video direkte øjenudpegning 

• Direkte modellering EG 

• Ekspres med spejl EG 

• Ekspres EG 

• Kompel modellering EG 

• Delvis modellering EG 
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Kodet betjening 

Farvekodet (CC) betjening 

40 CC nøgleord 
 Information om 40 CC nøgleord 

Boardmaker skabelon  
Fremstilling af lamineret bog  
Fremstilling af bog i vandfast papir 

48 CC nøgleord 

 

Information om 48 CC nøgleord 
Boardmaker skabelon  
Fremstilling af lamineret bog  
Fremstilling af bog i vandfast papir 

64 CC udvidede nøgleord 

 

Information om 64 CC udvidede nøgleord 
Boardmaker skabelon  
Fremstilling af lamineret bog  
Fremstilling af bog i vandfast papir 

Videoer 
Side farvekodet CC 

• Ekspres D CC side 

• Ekspres EG CC side 

• Komplet modelering CC side 

• Direkte modellering CC side 
 
Kvadrat farvekodet CC 

• Ekspres D CC sektion 

• Eksprtes EG CC sektion 

• Komplet modellering CC sektion 
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Kodet betjening 

 

Komplet (tal og farve) kodet betjening 

80 C udvidede nøgleord 

 

Information om 80 C udvidede nøgleord 
Boardmaker skabelon  
Fremstilling af lamineret bog  
Fremstilling af bog i vandfast papir 

100+ C kompleks syntaks 

 

Information om 100+ C komplekt syntaks 
Boardmaker skabelon  
Fremstilling af lamineret bog  
Fremstilling af bog i vandfast papir 

Videoer 

• Direkte modellering kodet 

• Ekstres D kodet 

• Ekspres EG kodet  

Eksempler på udpegningstavler 

• C vandret udpegningstavle 

• C udpegningstavle med store tætsiddende firkanter 

• C udpegninstavle med store firkanter 
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Gruppe PAVS bøger 

Gruppe PAVS bog – tidlige funktioner 

Bogversion 

 
Vestversion 

 

Information om gruppe PAVS tidlige funktioner 
 
 
Boardmaker skabelon til gruppe PAVS, bogformat 
Fremstilling af  gruppe PAVS i bogformat  
 
 
 
 
Boardmaker skabelon til gruppe PAVS, vest udgave 
Fremstilling af  gruppe PAVS i vest udgave  
 

Gruppe PAVS bog – udvidede funktioner 

Bogversion 

 
Vestversion 

 

Information om gruppe PAVS udvidede funktioner 
 
 
Boardmaker skabelon til gruppe PAVS, bogformat 
Fremstilling af  gruppe PAVS i bogformat  
 
 
 
 
Boardmaker skabelon til gruppe PAVS, vest udgave 
Fremstilling af  gruppe PAVS i vest udgave  
 

Videoer  

• Ekspres kolonne PAVS 

• Ekspres lineær PAVS 

• Komplet modellering kolonne PAVS 

• Delvis modellering kolonne PAVS 

• Direkte modellering PAVS 
 


