
ASK Grunnpakke og ASK Tematavler er  ferdig kommunikasjons 
materiell for barn som har behov for alternativ og supplerende 
kommunikasjon.

Hensikten er å gi foreldre og andre nærpersoner til barnet et 
materiale å starte med for oppbygging av grafisk kommunikasjon. 
Grunnpakken er en starthjelp som kan utvides og suppleres 
i takt med barnets behov og utvikling. Heftet Tips og tanker 
om hvordan starte innføring av grafiske symboler v⁄ergotera-
peut Tone Mjøen følger med.

Tidlig språkintervensjon 
ASK Grunnpakke / ASK Tematavler



ASK TEMATAVLER

ASK Tematavler kan brukes alene eller i tillegg til 
ASK Grunnpakke. Tematavlene gir tilgang til flere 
ord/tegn innenfor samme tema enn det man kan 
få til med enkeltsymboler. Tematavlene er utformet 
slik at det er mulig å lage 2-3 ordssetninger for å 
hjelpe barnet videre i sin kommunikasjonsutvikling.

TEMATAVLENE INNEHOLDER FLERE TEMAER

• Inne- og uteaktiviteter
• Spesielle dager og hendelser
• ADL (aktiviteter i dagliglivet)
• Følelser
• Steder

Utviklet av Habiliteringstjensten i Vestfold i samar-
beid med Abilia. 
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ASK GRUNNPAKKE

Inneholder 400 enkeltsymboler for enkelt å komme 
i gång med kommunikasjon. Symbolene er valgt ut 
på bakgrunn av et kartleggingsarbeid av hvilke ord 
som ser ut til å være de første barn flest tar i bruk 
og forstår. I tillegg har vi tatt med noen ord og 
symboler som vil være aktuelle for barn som benytter 
ulike hjelpmidler.

DETTE FØLGER MED ASK GRUNNPAKKE 

• Perm med 400 symboler festet på borrelås
• Kommunikasjonsterning
• Kommunikasjonsfolder i borrelåsmateriale 
• Minnepinne til alla symbolene som er  

benyttet i grunnpakken
• Øyepekeperm
• Heftet Tips og tanker- om hvordan starte inn-

føring av grafiske symboler.

ASK GRUNNPAKKE OG ASK TEMATAVLER

ASK grunnpakke og ASK tematavler gjør det enkelt for foreldre og nærpersoner å komme tidlig i gang med 
innføring av symboler. Alt materielet er ferdig og klar til å tas i bruk.

TILBEHØR ART NR HMS

Rolltalk Designer for Print  461334 233903

Boardmaker 6 for PC 750851 158795

PRODUKT ART NR HMS

ASK Grunnpakke 750840 155257

ASK Tematavler 750860 158788


