Vurdering af behov for alternativ
og supplerende kommunikation
Navn på person der bruger ASK:
Dato:
Person der giver input/observerer:

Vurderingen af behovet kan gennemføres som en del af den første ASK-evaluering eller en igangværende vurdering
efter gennemførelse af ASK-strategier og værktøjer.
Bemærk: Vurderingen af behovet er mest effektiv, når den udføres af flere medlemmer af et team – med så meget
input som muligt fra personen med komplekse kommunikationsbehov.

A. Emner – Emner er generelle ting, som du kan lide at tale om. Sæt kryds i den rigtige kolonne. Oplys også den
kommunikationsform, der højst sandsynligt vil blive brugt (fx fagter, mimik, kommunikationstavle/bog, kommunikationsapp).

Emner
Valg i dagligdagen (fx tøj, mad, aktiviteter)
Aktiviteter i dagligdagen (fx leg, hobbyer, pligter)
Arbejde/skole
Sociale aktiviteter (fx spil, kaffe, kort)
Sammenspil med lokalsamfund (fx bank, apotek,
bus, restaurant)
Fortællinger (fx fortid, kommende begivenheder,
opdigtede)
Anvisninger (fx hjælper, steder)
Aktuelle begivenheder
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Kan
allerede
tale om

Vil
gerne
tale om

Ikke vigtigt
lige nu

Er aktuelle form
effektiv?
Typiske kommunikationsformer

Ja

Nej

A. Emner/Fortsat
Følelser
Fysiske behov eller problemer
Andet
Andet
Andet

B. Kommunikationsfærdigheder – Du bruger forskellige kommunikationsfærdigheder under en samtale. Sæt kryds i den rigtige
kolonne, og angiv kommunikationsformen, der højst sandsynligt vil blive brugt.

Kommunikationsfærdighed
Få opmærksomhed
Fastholde opmærksomhed
Introducere mig til andre
Starte en samtale
Holde en samtale i gang (fx skiftes til at tale,
komme med kommentarer)
Skifte eller starte nyt emne
Afbryde
Stille spørgsmål
Besvare ja-/nej spørgsmål
Besvare velkendte/rutinemæssige spørgsmål (fx
Hvordan har du det? Hvordan var din
weekend? Hvad hedder du?)
Besvare mindre velkendte spørgsmål
Besvare spørgsmål, der kræver et mere specifikt
svar (Hvad lavede du i vinterferien? Hvad spiste du
til middag/hvilken middagsmad lavede du?)
Beskrive/drøfte noget mere i dybden (eller
detaljerede oplysninger)
Fortælle en historie eller en spøg
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Kan fint gøre
det

Er svært i
øjeblikket

Ikke vigtigt
lige nu

Typiske
kommunikationsf
ormer

Er aktuelle form
effektiv?
Ja

Nej

B. Kommunikationsfærdigheder/Fortsat
Give en kommando
Fortælle min kommunikationspartner, at jeg ikke
forstod det
Vide, at min kommunikationspartner ikke forstod
mig
Gentage min besked, når jeg ikke bliver
forstået
Gentage min besked på en anden måde
Give min kommunikationspartner et tegn, når
jeg ikke bliver forstået
Stave
Finde oplysninger, som jeg ved findes i min
kommunikationsapp

C. Kommunikationsmiljø – Hvilket miljø eller hvilke situationer kommunikerer du i og hvor ofte? Sæt kryds i den rigtige
kolonne, og angiv kommunikationsformen, der højst sandsynligt vil blive brugt.

Kommunikationsmiljø/
situation
Derhjemme
I skole/på arbejde
I lokalsamfundet
Ansigt til ansigt
I grupper
På telefonen
Med kendte personer (familie/venner)
Med ukendte personer
Med hjælpere som kender til ASK
Med hjælpere som ikke forstår ASK
Skriftlig kommunikation
Andet
Andet
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Hvor ofte
(dagligt,
ugentligt,
månedligt,
andet)?

Er svært i
øjeblikket

Ikke vigtigt
lige nu

Typiske
kommunikationsformer

Er aktuelle form
effektiv?
Ja

Nej

D. Kommunikationspartnere – Hvad er vigtigt, at dine kommunikationspartnere lærer at gøre? Sæt kryds ved alt, der er relevant.
Afbryd ikke
Gæt ikke, hvad jeg siger Gæt, hvad jeg
siger
Giv mig ekstra tid til at sige, hvad jeg ønsker
Stil mig spørgsmål for at indsnævre emnet Giv
mig mulighed for at kommunikere Tal
langsomt, når du taler med mig
Brug skrift, tegning eller fagter til at hjælpe mig med at forstå
Gør spørgsmål og sætninger simple
Hjælp mig med at finde ting i min kommunikationsbog/enhed
Andet:

Hvem er din:
• Bedste kommunikationspartner:

• Hyppigste kommunikationspartner:

• Favorit kommunikationspartner:

Bemærkninger:
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