Priser er oppdatert per 25.08.2011 - Når to priser er oppgitt, angir fet skrift prisen inkl. mva.
Det tas forbehold om trykkfeil og endring i priser og spesiﬁkasjoner - og at produkter kan være utsolgt!
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DagligSpråk
for Windows

Personlig kommunikasjons-

hjelpemiddel
og spesialpedagogisk verktøykasse
- for nybegynnere og erfarne brukere av

støttetegn
tegn-til-tale
tegnspråk
Nå versjon 6.1 tilpasset Windows 7

STORT UTVALG
av pictogrammateriell
og bøker med tegn!

Vi har o
også

- kreative løsninger for bedre kommunikasjon

www.dagligdata.no

- materiell for tegnbruk og tegninnlæring
- norsk enedistributør av pictogrammer

Velkommen

Velkommen til DagligData AS
- kreative løsninger for bedre kommunikasjon
Denne katalogen presenterer DagligDatas
brede utvalg av tjenester og produkter med tegn
til bruk ved alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
i så vel barnehage og skole som i hjem og ulike fritidsaktiviteter.
DagligData AS har i løpet av 25 år blitt ledende i Norge innen
utvikling og salg av kommunikasjonshjelpemidler og annet
materiell for tegnbrukere som ikke lever i et tegnspråklig miljø.
Vi tilbyr et bredt spekter av bøker, pictogrammer, programvare
og annet materiell for alle som benytter visuelle ressurser
(f.eks. tegn, pictogrammer, symboler, digitalfoto og video)
som støtte i den daglige kommunikasjonen.
DagligData AS er bl.a. enedistributør av pictogrammateriell i Norge!
De ﬂeste produktene som presenteres i denne katalogen egner seg også godt
som undervisningsmateriell i skole, kursvirksomhet og ved selvstudium.
Vi håper du ﬁnner mye spennende - og at de korte produktpresentasjonene
hjelper deg med å ﬁnne det materiellet du trenger.
Du er selvfølgelig også velkommen til å kontakte oss på telefon eller via internett,
hvis det er produkter du savner, eller du trenger mer informasjon.
Se også våre internettsider www.dagligdata.no eller www.pictogram.no.
Beste hilsener fra

DagligData AS
Asgeir Høgli
daglig leder/språkbygger

DU VIL I DENNE KATALOGEN FINNE INFORMASJON OM:
DagligSpråk for Windows
- Tegn-til-tale, tegnspråk, tegn som støtte, personlige tegn
- Systematisk språkdokumentasjon for tegnbrukere
- Alternativ og Supplerende Kommunikasjon (ASK)
- Tegn, Pictogrammer og egne digitalbilder
- Enkel materiellproduksjon med tegnillustrasjoner
Pictogrammateriell
- Pappkort
- Klistremerker
- Planleggingstavler
- Spill (puslespill, billedlotto, memory m.m.)
- CD-ROM
Bøker
- Tegnordbøker
- Barnebøker med Tegn-til-tale
- Alternativ kommunikasjon
- Kursmateriell
Symbol for Windows
- Omfattende programpakke for alternativ og supplerende
kommunikasjon for Bliss- og PCS-brukere
Kurs og opplæring
- DagligSpråk-kurs
- Inspirasjonssamlinger om tegn og tegnbruk
- Kurs i tegn-til-tale
- Selvstudiemateriell
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DagligSpråk for Windows

DagligSpråk for Windows
DagligSpråk for Windows
er et unikt hjelpemiddel for
alle som bruker tegn som
støtte innenfor alternativ og
supplerende kommunikasjon.

Er du lei av klipp og lim med tegnspråkbilder?
Bruker du tegn til tale og drømmer om å kunne skrive med tegn?
Eller kanskje du av og til trenger en utskrift med tegn som kan deles ut som
”hjemmelekse” i familiens tegnspråk-kurs for venner og kjente?
Bruke mer tegn - og mindre tid ved kopimaskinen!

Tegnene hentes like gjerne
fra norsk tegnspråk som fra
”tegn-til-tale”-tradisjonen.

DagligSpråk for Windows er et kommunikasjonshjelpemiddel for personer
som benytter tegn som støtte (f.eks. ”tegn-til-tale”, norsk tegnspråk eller ”tegnspråknorsk”) i sin daglige kommunikasjon.

Men viktigst av alt er
brukerens egne, personlige
tegn:
Finner du ikke de tegnillustrasjonene du trenger,
kan du enkelt lage dem selv!

Programmet er et nyttig hjelpemiddel både for den erfarne tegnbruker,
og for den som ønsker å komme i gang med å bruke tegn.
Men også du som ønsker å benytte pictogrammer eller egne fotograﬁer
har store muligheter med DagligSpråk-programmet.

Velkommen til en ny verden
- og lykke til!

La tegnbrukeren ta styringen over egen kommunikasjon!
DagligSpråk for Windows lar deg enkelt dokumentere brukerens egne tegn
og språkuttrykk, slik at både barn og voksne lettere kan lære seg å forstå
tegnbrukeren, uten å være avhengig av tolk eller ”noen som forstår bedre”.
DagligSpråk for Windows
- nå i oppdatert versjon 6.1, tilpasset Windows 7

Nyttig hjelpemiddel for
alle som trenger tegn!

Tekstbehandler med tegn
– enkelt og praktisk

DagligSpråk-programmet ble opprinnelig utviklet som et kommunikasjons-hjelpemiddel for et barn som
ikke hørte, og som på grunn av en
CP-skade heller ikke hadde viljestyrt
kontroll med hendene til å utføre tegnspråktegn selv.

DagligSpråk for Windows lar deg
taste inn ord, som i en hvilken
som helst annen tekstbehandler,
men viser tegn-illustrasjoner
til ordene mens du skriver.
Utrolig enkelt i bruk !

Store tilpasningsmuligheter som
personlig kommunikasjonshjelpemiddel for tegnbrukere er fortsatt en av
systemets store fortrinn for mange
ulike brukergrupper.

Du kan illustrere hvert enest ord
med hvert sitt tegn,
eller du kan velge å bare illustrere
utvalgte hovedord.
Og kombinér gjerne med
dine egne bilder!

Men programmet kan også ha stor
nytte som verktøyprogram for alle
samtalepartnere, pedagoger og andre
som skal legge til rette for språkutvikling og kommunikasjon for barn,
undom og voksne som trenger tegn.

Knips bilder med mobiltelefon
eller digitalkamera fra dagens
aktiviteter, og kombinér bildene
med tegn-illustrert tekst i
kontaktboken mellom hjemmet
og barnehagen eller skolen.
Gi alle muligheten til å lære tegn!
Syng bevegelsessanger med
”or’ntlige tegn” i barnehagen!
Skriv ut tekst og tegn, og send
det med barna hjem.
Dermed vil både lekekameratene og foreldrene deres
få praktisk hjelp til å lære seg
tegn!
Og du kan selvfølgelig lage dagtavler, oppskrifter,
handlelister, brev, julekort, rapporter, ordbøker,
huskelapper og mye, mye mer - med tegnillustrasjoner.

Tekstbehandler med tegn

DagligData AS �

Eksempel på
utskrift
av et DagligS
pråk-dokumen
t

Bare fantasien setter grenser....
- og så TegnBiblioteket da, naturligvis. Men det kan du enkelt utvide ved behov!
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DagligSpråk for Windows
Alternativ kommunikasjon

For den som benytter alternativ eller supplerende kommunikasjon med «tegn-tiltale» i en eller annen variant, har DagligSpråk mange tilpasningsmuligheter.
Programmet kan styres med tastatur,
mus, berøringsskjerm (”peke-skjerm”)
eller bryter(e), og dermed være både taleog skriftspråk for multifunksjonshemmede
tegn-brukere og mange, mange andre…

Bruk av personlige tegn

Ingen tegnbrukere gjør alle tegn på
nøyaktig samme måte som andre. Det
vil derfor være store variasjoner i tegnbruken blant dem som har behov for et
hjelpemiddel som DagligSpråk.
De aller ﬂeste brukere vil både knytte
personlige betydninger til ”standard-tegn”
(se forrige avsnitt) og gjerne også utvikle
sine egne, helt personlige tegn.
Nye situasjoner og sammenhenger kan
også gi nye betydninger til tegn som har
vært brukt tidligere.

Språk- og begrepstrening

DagligSpråk gir deg mulighet til å bygge
opp kommunikasjonstavler og skrive ut
dokumenter som inneholder både dine
egne bilder og enkle symboler sammen
med illustrasjoner av manuelle tegn.

Alle brukere med begrenset ”tegnforråd”
er avhengig av at samtalepartnere har en
viss minimumskunnskap om såvel personlige tegn og språkuttrykk somkjennskap til den enkeltes personlige tegn.
Det kan ta mye tid å bli fortrolig med slike
personlige uttrykks- og kommunikasjonsformer. Men det er verdt hvert minutt !

“Bryterstyrt” kommunikasjon med tegn

TegnBiblioteket i DagligSpråk

Hele samlingen av ord og tegn (eller
andre illustrasjoner) som er tilgjengelig i
DagligSpråk, vises i TegnBiblioteket.
Dette fungerer dermed som en lynrask
elektronisk tegnordbok, der du også selv
kan føye til personlige tegn og nye ord.

Konstruér personlige tegn
med DagligSpråks TegnEditor

Med DagligSpråk TegnEditor kan du
enkelt lage dine egne tegnillustrasjoner,
enten som erstatning for, eller i tillegg til
de tegnene som følger med.

Lag tegnordbok med bilder og tegn
- eller billedlotto og memory-spill

Språkdokumentasjon
- noe mange har savnet !

DagligSpråk er et unikt og effektivt hjelpemiddel når noen skal gjøre seg kjent med
personlige tegn og andre språkuttrykk.
Flere tusen tegnillustrasjoner ﬁnnes i
DagligSpråk-programmet. Men for å forstå en bruker, er det ikke alltid tilstrekkelig
å vite hva et tegn betyr i en tegnordbok.
Ofte vil det være behov for tilleggsinformasjon, f.eks. om hvilke opplevelser,
personer eller andre assosiasjoner som
brukeren vanligvis knytter til dette tegnet.
En slik beskrivelse av personlige assosiasjoner, er noe mange kan ha nytte av!

Dermed kan du også variere begrepsinnlæring og tegntrening med lek og spill
som f.eks. billed-lotto med tegn og bilde.
En uvurderlig hjelp i tilretteleggingen av et
utviklende språkmiljø for liten og stor !

Få alle til å bruke tegn !
Lag nye tegn med TegnEditoren
Du har direkte tilgang til et stort utvalg av
ferdige ansikter, håndformer, piler og
andre tegnelementer. I tillegg til at du
selvfølgelig kan hente inn eksisterende
tegn og gjøre endringer i disse.
Hvert enkelt element kan også roteres til
ønsket vinkel for best mulig resultat.
Med litt øvelse lager du raskt nye tegn.
Alle barn utvikler seg – La språket gjøre
det også !

Fra bilde til ord
med DagligSpråk

Gjennom ﬂeksibel visning av tekst, tegn,
bilder og symboler kan du skreddersy ditt
eget begrepstreningsmateriell.
Du kan gjerne kombinere programmets
tegn-illustrasjoner med dine egne bilder
fra digitalkamera, eller andre symbolsystemer. Alle pictogrammene installeres
sammen med programmet, og gir svært
mange muligheter til å varioere illustraDokumentasjon av personlige språkuttrykk sjonsbruken ved utredning eller trening.
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Fleksibel bruk av tegn og pictogrammer

DagligSpråk gir også solid støtte i det
viktige arbeidet med å stimulere familie,
naboer, kolleger og venner til å bruke mer
tegn i den daglige kommunikasjonen.
Verken foreldre eller spesialpedagoger
skal stå alene i tilretteleggingsarbeidet.
Med DagligSpråk som verktøy kan du
utfordre hele ansvarsgruppa til å ta
direkte ansvar for barnets språkmiljø.
Bruk gjerne
DagligSpråk i alle
naturlige sosiale
sammenhenger.
La ikke motløshet, isolasjon
og ensomhet ta
overhånd.
Begynn der du
er - og få med
både barn og
voksne på nye
utfordringer!
Lek med tegn, bilder og pictogrammer

DagligSpråk for Windows

DagligSpråk

for Windows

Nyheter i versjon 6.1

DagligSpråk for Windows har i en årrekke vært
det ledende hjelpemidlet i Norge for alle som ønsker
å benytte ”tegn på data”, dvs. til å vise illustrasjoner
fra norsk tegnspråk eller tegn-til-tale sammen med
teksten på sin PC.
Vi arbeider aktivt for fortsatt å kunne være i front
på dette feltet, ved stadig å gjøre DagligSpråkprogrammet enda bedre - for enda ﬂere brukere!
DagligSpråk versjon 6.1, som ble lansert ved
innledningen av jubileumsåret, inneholder blant
annet en helt ny installasjonsrutine for problemfri
installering for bruk på PC med Windows 7, i tillegg
til en rekke andre forbedringer og ny funksjonalitet:

DagligSpråk

for Windows

LISENSPRISER:
ENBRUKERLISENS, v. 6.1

Enbrukerlisens (Kun for bruk på 1 PC)
Art.nr.DSWU-EB

4.000,-

5.000,-

5-BRUKER LISENS

Kan installeres på inntil 5 PCer på samme fysiske adresse
(ikke bærbare som skal brukes andre steder)
Art.nr.DSWU-5B
7.200,- 9.000,-

INSTITUSJONSLISENS (ﬂere enn 5 brukere)

Ordinær institusjonslisens/skolelisens
Kan installeres på alle PCer som institusjonen eier,
og som er plassert på samme fysiske adresse.
Art.nr.DSWU-IS
9.600,- 12.000,Oppgradering av språkbygger-institusjonslisens (>v5.0)
Art.nr.DSWU-OPP-SBI
4.800,- 6.000,-

Enklere å endre teksten i en tegnrute

Ekstra ”laptoplisens” for bruk på én enkelt laptop som også
skal brukes andre steder enn der institusjonslisensen gjelder
Art.nr.DSWU-EBX
1.600,- 2.000,-

Tast inn den nye bøyningsformen du ønsker,
etterfulgt av et likhetstegn (=) og illustrasjonsnavnet. Utrolig enkelt!

KOMMUNELISENS, v. 6.1

Du kan nå endre ord og bøyningsformer direkte i en tegnrute i
dokumentet mens du skriver.

>

>

Enkel utvidelse av tegnbiblioteket

Hvis du ønsker å vise
ﬂere tegn i en rute (f.eks. for sammensatte ord, eller hvis du
ønsker å føye tegnet ”før” til et verb for å markere fortid), skriver
du et addisjonstegn (+) mellom hvert tegnnavn.

Kommuner som ønsker å bestille lisens for ﬂere brukersteder,
betaler kun full pris for første institusjonslisens.
Deretter beregnes halv pris for øvrige institusjoner ved samtidig
levering og felles fakturering.

Du kan nå ﬂytte tegnrutene, sideoverskriften og ”toppbildet” ved
hjelp av enkel ”dra-og-slipp” (ved å holde Ctrl-tasten nede) mens
du ser det ferdige resultatet på skjermen.

Utprøvingsavtale (kommunelisens):
Kommuner som kjøper én institusjonslisens kan etter nærmere
avtale prøve ut denne på alle kommunens skoler, barnehager,
pp-kontor, omsorgsboliger og andre institusjoner i 3 måneder,
uten ekstra kostnad !
(Avtalen forutsetter at kommunen forplikter seg til å slette alle
programkopier fra datamaskiner ved institusjoner der lisensen
ikke blir videreført etter utprøvingsperioden).

Forenklet import av egne kommunikasjonsbilder.

SPRÅKBYGGER-PRIMÆRLISENS (NAV), v. 6.1

Enklere å endre sideoppsett (sidelayout).

Dine egne digitalbilder tatt med ”megapikselkamera”, kan nå
enkelt forminskes ned og importeres direkte i DagligSpråk ved
hjelp av den forbedrede TegnEditoren. Du velger selv hvor stort
utsnitt du vil hente inn - det blir automatisk forminsket ned til
standard tegn-rutestørrelse. Enklere kan det ikke gjøres!

Tilpasset Windows Vista og Windows 7

Windows Vista og Windows 7 gir brukeren begrenset tilgang
til programområdet på harddisken. Dette kan skape problemer
når du benytter programmer som er konstruert for bruk under
tidligere Windows-versjoner, blant annet når det gjøres forsøk på
å endre ﬁler som ligger lagret på programområdet.
Ved standardinstallasjon av DagligSpråk for Windows versjon
6.1 installeres nå alle felles ﬁler (biblioteker av tegn, bilder, lyd
og video) på det felles dataområdet på harddisken, mens
personlige tilpassinger (tilpassede brukerproﬁler og dokumentasjon av personlige tegn) lagres på samme område som brukerens øvrige personlige ﬁler (”Mine dokumenter”).

Tilpasset installasjon på fellesserver

Som en konsekvens av den nye ﬁlstrukturen i programmet,
etableres det nå en ny kopi av alle medfølgende brukerproﬁler
for hver ny Windows-bruker som starter opp DagligSpåkprogrammet.
Dette gir blant annet mye enklere administrasjon i miljøer der
medieﬁlene ønskes lagret på en felles server.

DagligData AS �

For utlån gjennom hjelpemiddelsentralen, til bruk både i hjem/
bolig og barnehage/skole/arbeid + andre ”hjemmemiljøer” for
primærbrukeren.
Ny lisens primærbruker/språkbygger
Art.nr.DSWU-SB-NO (NAV hjm.nr. 025630) 23.600,- 29.500,Art.nr.DSWU-SB-SM (NAV hjm.nr. 160955) 23.600,- 29.500,Oppgradering fra siste primærbruker (v.5.0):
Art.nr.DSWU-UTVID-S-NO (NAV nr. 025676) 15.800,- 19.750,Art.nr.DSWU-UTVID-S-SM (NAV nr. 160754) 15.800,- 19.750,Oppgradering fra gammel språkbygger (>v.5.0):
Art.nr.DSWU-OPP-S-NO (NAV nr. 136282)
7.800,Art.nr.DSWU-OPP-S-SM (NAV nr. 160755)
7.800,-

9.750,9.750,-

Lydﬁler for DagligSpråk (inkl. ”Taleboka”), primærbruker (NAV)
Art.nr.DSW-LYD (NAV hjm.nr. 027324)
3.700,- 4.625,Modiﬁsering av DagligSpråk for TaleBoka (ekskl. ”Taleboka”)
Art.nr.DSW-LYD-MOD
1.000,- 1.250,Artikkelnummer som slutter på SM gjelder samisk språkversjon.
NB! Det gis ikke oppgraderingsrabatt for lisenser som er mer
enn 5 år gamle, dvs. lisensversjoner tidligere enn versjon 5.1 !

ERSTATTE TAPT CD, v. 6.1

Produksjons-/ekspedisjonskostn. ny CD

200,-

250,-
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Pictogrammateriell

Pictogrammer
Hva er et pictogram?

Pictogram er graﬁske symboler, fremstilt med hvite, stiliserte ﬁgurer mot sort
bakgrunn. Dette gjør at selve bildet trer
tydelig fram og blir lett å oppfatte, også
for brukere med synsvansker.
De aller ﬂeste pictogrammene er enkle å oppfatte,
fordi de har likhetstrekk med virkeligheten.
En tannbørste ser ut som en tannbørste.
Pictogrammene ‘avkodes’ i en helhet, så en slipper
å sette sammen biter av informasjon. Terskelen for
slik “ikonisk” kommunikasjon er langt lavere enn for
vanlig lesing eller for talespråk. Derfor kan bruk av
pictogrammer være et nyttig alternativ eller
supplement for mange ulike brukergrupper.

Hvem kan bruke pictogrammer?

Pictogrammer benyttes som alternativ
eller supplement ved forsinket eller
manglende talespråkutvikling, enten
dette skyldes en psykisk utviklingshemming, eller en mer spesiﬁkk språkskade, som f.eks. afasi.
Uansett kan pictogrammenes visuelle støtte utgjøre
et avgjørende bidrag til funksjonell kommunikasjon.

Pictogramkort

Grunnsettet i pictogramsystemet består av
symbolkort trykt på kartong i størrelsen 10x10
cm. Disse er anvendelige når en skal introdusere pictogram, eller i forhold til svaksynte,
til bruk i undervisning av større grupper, til
oversiktsplaner, dørskilt og lignende.
Det er nå over 1400 ”godkjente” pictogramsymboler og nye utvikles stadig.

Pictogramkort 10 x 10 cm, serie 1-6
Inneholder 1363 kort
Art.nr.100600 (NAV hjm.nr. 135719)

Pictogram kan også brukes til informasjons-skilting, både i hjemmet og i
samfunnet for øvrig, der det er ønske om
universell utforming og selvstendig orienteringsmulighet for alle.
Og ved hjelp av dagtavler, oppskriftsark eller handlelister, der pictogrammer plasseres i en bestemt rekkefølge, kan brukeren få en enkel og lettfattelig oversikt
over f.eks. morgenstell, påkledning eller matlaging.
Pictogram-spill kan stimulere til sosialt samvær hvor
også svake brukere og små barn kan delta på lik linje.

Pictogrammateriell til personlig bruk

Som norsk distributør av pictogramsystemet tilbyr
DagligData AS alt du trenger av pictogrammateriell.
Dette gjelder så vel ferdig trykte pappkort og klistremerker, som spill og tidsplaner.
Vi kan også levere den komplette
samlingen av pictogrammer som
dataﬁler på CD-platen ”BilledBase
Pictogram” eller sammen med det
omfattende verktøyprogrammet
DagligSpråk for Windows (se s 3-5).

Pictogramklistremerker 3x3cm, enkeltark

Pris per ark med 54 pictogrammer iht. standard oppsett
Art.nr.100007 (1-49 ark per bestilling)
20,Art.nr.100037 (minimum 50 ark per bestilling)
16,Pris per ark med 54 pictogrammer etter eget valg:
Art.nr.100057 (første ark av hvert oppsett)
160,-

25,20,200,-

Vi kan også levere enkeltark med 20 pictogrammer 5 x 5 cm,
med standard oppsett eller etter eget ønske. Ta kontakt for pris!

Kommunikasjonsperm (for 3x3 cm)
3.200,-

4.000,-

Pictogramklistremerker

Ark med pictogramklistremerker leveres
i formatene 3x3 cm (54 per ark) og 5x5
cm (20 per ark). Leveres som et komplett
sett, inneholdende alle klistremerkene til
og med serie 6, eller som enkeltark.

Pictogramklistremerker 5 x 5 cm, serie 1-6
1380 stk, 276 ark.
Art.nr.100601 (NAV hjm.nr. 135693)

Hvordan bruke pictogrammer?

5.400,-

6.750,-

Pictogramklistremerker 3 x 3 cm, serie 1-6
1345 stk, 292 ark.
På en del av arkene ﬁnnes 54 like
pictogrammer, på andre 6 av hver.
Art.nr.100602 (NAV hjm.nr. 135698)
4.400,-

5.500,-

A5 format, i myk plast, med plass til inntil 300 pictogrammer.
Art.nr.100004 (NAV hjm.nr. 136638)
160,200,-

Innleggsark (for 5x5 cm)

Løse innleggsark til A4 ringperm. 20 lommer med plass til inntil
40 pictogrammer. Pris per ark til å sette inn i A4 ringperm.
Art.nr.100401
16,20,-

Innleggsark (for 10x10 cm)

Løse innleggsark til A5 ringperm. 2 lommer med plass til inntil
4 pictogram-kort. Pris per ark til å sette inn i A5 ringperm.
Art.nr.100402
12,15,-

Pictogramveiledning - register

Dette er den ”originale”, norske pictogramveiledningen med
oppdatert pictogramoversikt. En enkel metodisk innføring med
pedagogiske tips for innlæring og bruk av
pictogrammer.
Inneholder også beskrivelse av en del eksempler og en komplett pictogramoversikt.
Ringperm for enkel oppdatering.

Veiledning

Art.nr.100003 (NAV hjm.nr. 136604)
avg.fri

Pictogramregister

280,-

Pictogram- og klistremerkeark-oversikt (m / ill.)
Art.nr. 100665
120,- 150,-

Produktkatalog 2011

�AS

Pictogrammateriell

Tidsplanler

Startpakken med tidsplaner (dagplan, ukeplan m.m.) og den supplerende årsplanpakken er enkle og praktiske hjelpemidler som
gir hjelp til å få oversikt over hverdagens
aktiviteter.

Billedbase Pictogram (CD-ROM)

CD-en ”Norsk Billedbase PICTOGRAM 4.0”
inneholder alle pictogramsymbolene
i vektorformat. Leveres med enbrukerlisens
(for bruk på 1 PC) eller ﬂerbrukerlisens
(skole-/institusjonslisens).
Finnes også som 5-brukerlisens, for
institusjoner med opp til 5 PCer.

Startpakke tidsplaner

2 stk 50 x 60 cm, papp med utskiftbare tittellinjer,
samt eksempelark med pictogramklistremerker 5x5 cm.
Art.nr.100203 Startpakke tidsplaner
360,-

450,-

Årsoversikt

Kalenderbakgrunn med løse årstall og 20 pictogramklistremerker 5x5cm. Naturlig supplement for ”Startpakke tidsplaner”.
Art.nr.100204 Årsoversikt
200,250,-

Handlelister

Pappkort 10x20cm og 10x30cm for klistremerker 3x3cm
(klistremerker følger ikke med i pakken)
Art.nr.100205 Handlelister
80,-

100,-

Terningtavle / oppbevaringskasse

Spesialprodusert ”settekasse” med 24, 36 eller 96 terninger.
Denne kan også brukes som dagtavle / kalender / planleggingstavle - i tillegg til at den fungerer som ”oppbevaringskasse”
for ekstra terninger. Begrenset antall tilgjengelig!
Art.nr.100209 Terningtavle m/24 terninger
600,750,Art.nr.100210 Terningtavle m/36 terninger
800,- 1.000,Art.nr.100211 Terningtavle m/96 terninger
1.400,- 1.750,-

Enbrukerlisens (Kun for bruk på 1 PC)
Art.nr.100008

1.800,-

2.250,-

Skolelisens 5 - inntil 5 brukere
Art.nr.100013

3.600,-

4.500,-

Institusjonslisens/Skolelisens ﬂere brukere
Art.nr.100014

5.400,-

6.750,-

Primærbrukerlisens NAV(inntil 5 brukersteder for samme bruker)
Art.nr.100016 (NAV hjm.nr. 135582)
3.600,- 4.500,-

Pictogramspill

Et foreløpig litt begrenset, men variert utvalg av spill for innlæring og lystbetont tilvenning til pictogramsymbolene.
Fra enkle puslespill, lotto, memory, kategorisering til et komplett
brettspill for hele familien.

Pictogramspill ”3 i 1”

Inneholder lotto, memory, kategorisering med pictogrammer
Art.nr.100009 Pictogramspill ”3 i 1”
280,350,-

Temapakker - trosopplæring

Etter oppfordring fra integreringskonsulenter og
andre som arbeider med trosopplæring for personer med ”spesielle behov” i Den norske kirke, tilbyr
vi temapakker med pictogrammer til bruk i slike
sammenhenger.

Pictogrampuslespill

Helt enkle puslespill med 4 ulike motiv: Bamse, dyr, frukt/grønnsaker eller instrumenter. (ønsket motiv kan oppgis ved bestilling)
Art.nr.100010 Puslespill
40,50,-

Pakketilbud spill

Pictogramstorkort 30x30 cm

Sett med 24 pictogramkort 30x30 cm + enkel veiledning for bruk
i storsamlinger som gudstjenester eller konﬁrmantundervisning.
Art.nr.100201 Storkort til trosopplæring
360,450,-

Klistremerkeark

Sett med til sammen 10 ark med klistremerker 5x5 og 3x3 cm.
Art.nr.100206 Klistremerkeark til trosopplæring 200,250,-

Temapakke trosopplæring

Storkort + klistremerkeark.
24 storkort 30x30 cm
+10 ark klistremerker
+ enkel veiledning.
Art.nr.100201 + Art.nr.100206 Pakkepris

Norsk Billedbase
PICTOGRAM 4.0 (CD-ROM)

400,-

Pakketilbud 1 - En av hver av de ﬁre puslespillene ovenfor
Art.nr.100011 Puslespillpakke (4 ulike motiv)
120,150,Pakketilbud 2 - Enkle spill. Alle de 7 ”spillene” ovenfor
Art.nr.100012 Enkle spill
360,-

450,-

Reise-Picto

Familiespill (brettspill) med pictogramillustrasjoner for 2 til 4 spillere, fra 4 år og oppover. Reis med
buss, båt og ﬂy til ﬂere ulike ”pictogramsteder”.
Ha det moro med pictogrammer!

500,-

Art.nr.100202 Reise-Picto

360,-

450,-

Har du forslag til nye pictogrammer?
Vi utvikler og produserer et stort utvalg produkter med pictogram-illustrasjoner.
Hvis du har forslag til andre produkter, eller nye pictogramsymboler
som du mener bør komme med i fremtidige utgaver av Billed-base Pictogram,
er du velkommen til å ta kontakt på pictogram@dagligdata.
Se også våre pictogramsider på internett:

DagligData AS �

www.pictogram.no
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Bøker / CD-ROM

Bøker og tegnmateriell
Tegn-til-tale / tegnspråk / tegn som støtte?

Disse begrepene brukes med litt ulike betydninger.
Norsk tegnspråk brukes først og fremst av og blant
døve, og er et eget språk som benytter håndtegn i
kombinasjon med bl.a. spesiﬁkke munnstillinger.
Det er derfor ikke mulig å snakke (f.eks. norsk
talespråk) samtidig som en uttrykker seg på norsk
tegnspråk.
”Tegn-til-tale” og ”tegn som støtte” brukes av og
med barn og voksne med mange ulike funksjonshemminger. En utfører da manuelle tegn (for de
mest meningsbærende ordene i hvert utsagn),
samtidig som ordene uttales.

DagligData AS har nå i over 25 år tilbudt hjelpemidler
og materiell for alternativ kommunikasjon basert på
tegnspråk og tegn-til-tale.
Vi gjør vårt ytterste for å skaffe det du trenger av bøker,
videoer, CD-ROM, DVD og annet materiell for kurs eller
selvstudium.
Nedenfor følger et utvalg av aktuelle titler, som vi til
enhver tid tilstreber å ha på lager. Selv om det er lenge
siden enkelte av dem kom ut for første gang, kan de
fortsatt være til stor nytte!
Tips oss gjerne hvis du vet om andre bøker eller materiell
som du selv eller andre tegnbrukere kan ha nytte av!

Tegnordbøker
Sigrun Nygaard Moriggi:

Karianne Hjørnevik Nes (red.):

ORDBOKEN

Endelig i nytt opplag!
Morsom, illustrert ”tegnordbok” for barn som
benytter tegn som støtte eller ”tegn-til-tale”.
Førsteopplaget av denne boken oppsummerte
og (desverre!) avsluttet i sin tid en serie av
barnebøker med tegn-illustrasjoner.
0315260 (H.Aschehoug & Co, 2008)
399,Sigrun Nygaard Moriggi:

La hendene snakke!

Tegnordbok med over 2500 tegnspråk-illustrasjoner: Tegnene i denne boken er hentet fra
norsk tegnspråk og er i utgangspunktet laget
for bruk blant døve barn.
Mange brukere av ”tegn-til-tale” benytter i
en del tilfeller andre tegn enn de som vises i
denne boken, men alle som trenger tegn vil ha
nytte av den. Anbefales!
0324622 (H.Aschehoug & Co, 2006)
399,Gudrun Haave(ill.):

Babytegn

Denne boka har samlet 99 tegn fra norsk tegnspråk - til inspirasjon og glede for barn og voksne!

Lommetegn

Liten og hendig oppslagsbok med tegn fra Barnas
Tegnordbok 1-3.
(Ups and Downs Østfold, 2010)

Ordbok for Tegnspråknorsk

Boken inneholder fotograﬁer med beskrivelse av
4.592 ord/tegnbilder. En del av tegnene som
vises i boken brukes ikke lenger av døve i
Norge, og mange mye brukte tegn i norsk tegnspråk ﬁnnes ikke i denne boken. Den er likevel
fortsatt en av de aller største tegn-samlingene
som er utgitt i Norge. (Hadde opprinnelig tittelen
“NORSK tegn ORDBOK”).
7052061 (Døves Forlag AS, 1988)
328,Marit Helgheim, Arne Myklebust, Steinar Sandnes:

Kommunikasjon med tegn

Heftet er fortsatt mye brukt som kurshefte ved
tegn-til-tale-kurs. Det gir en innføring i kommunikasjon med tegnstøtte slik det benyttes
i kommunikasjon med psykisk utviklingshemmede, autister, CP-rammede og andre.
21 leksjoner
7052064 (Døves Forlag AS, 1997)

7052201 (Norges Døveforbund, 2010)

200,-

Anne Bakken (red.):

149,-

Barnebøker med tegn
Kathleen Petterson:

Barnas Tegnordbok

Disse tre bøkene med tegnillustrasjoner fra barnas hverdag er nærmest blitt ”klassikere” blant
brukere av tegn-til-tale i Norge. De tre bindene
inneholder til sammen over 700 store og tydelige illustrasjoner. Tegninger av Sigrid Holm.
7052093 Barnas Tegnordbok 1
187,7052111 Barnas Tegnordbok 2
187,7052065 Barnas Tegnordbok 3
187,Barnas Tegnordbok 1-3 (Døves Forlag AS, 1985-1995) 561,Alle illustrasjonene i de 3 bøkene følger med som som bildeﬁler
i vektorformat til alle lisenser for DagligSpråk for Windows.
Ved separat kjøp av disse ﬁlene, gjelder samme
priser som for Billedbase Pictogram.
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Lær å telle fra 1 til 10
Oscar mister en tann

To fargerike bildebøker om
“Oscar med tegn til tale”.
Enkel tekst og tegn-illustrasjoner til
de viktigste ordene.

(DagligData AS,
tidl. Storybook Forlag, 2006-2007)
9279500 Lær å telle fra 1 til 10
9279501 Oscar mister en tann

150,150,-

Bøker / CD-ROM
Else Breen:

Tiedemand-Andersen og Nina Skauge (red.):

Det har lykkes oss å få tak i et restopplag av denne
“klassikeren” fra 1980-tallet.
Morsom fortelling om en liten gutt og hans mangfoldige bruk av “yndlingsskammelen”.
Tegn-illustrasjoner til hele teksten!
0311366 (H.Aschehoug & Co, 1984)
150,-

Boken er ment som en hjelp til lærere,
men den vil være ypperlig for alle som omgås
barn og unge med Downs sydrom.
Stoffet er praktisk anlagt, med tematisk ordnede
lister over tiltak som kan gjøre hverdagen sammen
med barnet lettere.
9251800 (Skauge Forlag, 2003)
259,-

Den røde skammelen

Linda Lillevik:

Gratulerer! Du har fått et barn med Downs syndrom i klassen

Synnøve M. Sydnes:

Klart jeg kan! - Klart vi tør! - Skoleklart!

En serie på tre bøker om Kristine, ei sjarmerende
jente med Downs syndrom og hennes hverdagslige
opplevelser.
Flotte fotograﬁer og enkel tekst med tegnillustrasjoner til sentrale begreper.
5140549 (Eide Forlag, 1998)
205,5140606 (Eide Forlag, 2000)
195,5140637 (Eide Forlag, 2002)
205,-

Øyeblikk med kasus

Signe Torp:

Anne-Stine Dolva og Margit Aalandslid (red.):

NMT-sangboka er en samling sanger og regler
med tegnstøtte.
Tekstene er illustrert med tegn fra norsk
tegnspråk, som et forslag til hvordan sangene kan
tegnsettes. Tegnene er dermed stor sett identiske
med tegnene som ﬁnnes i boken
”La hendene snakke”.
9062123 (Hørselshemmedes landsforbund, 2009)
299,-

Om overgangen fra barnehage til skole for barn
med Downs syndrom.
Boken gir praktiske råd knyttet til pedagogiske
utfordringer både fra den praktiske hverdag og
fra norsk og internasjonal forskning.
9251802 (Skauge Forlag, 2006)
198,-

NMT-sangboka

Språkutvikling m.m.
Iréne Johansson:

Språkutvikling hos barn med språkvansker

Bokserien som beskriver “Karlstadmodellen”
for stimulering og språktrening.
“Bildebøkene” (B) inneholder mengder av
illustrasjoner og kopieringsoriginaler.
(Info Vest Forlag AS, 2001)
9091013 Performativ kommunikasjon - Bok 1
295,9091014 Ordstadiet -Tekstbok 2
285,9091016 Ordstadiet - Bildebok 2
380,9091015 Enkel grammatikk - Tekstbok 3
275,9091017 Enkel grammatikk - Bildebok 3
405,Iréne Johansson:

Les lett

Oppfølger for de som er kommet gjennom
de tre bøkene ovenfor (Info Vest Forlag AS, 2006)
9091026 Les lett - Tekstbok
9091027 Les lett - Bildebok (bokmål)
9091028 Les lett - Bildebok (nynorsk)

255,465,465,-

Sissel Redse Jørgensen og Rani Lill Anjum (red.):

Tegn som språk

En antologi om tegnspråk. Boken belyser et bredt
sett av aspekter ved norsk tegnspråk.
For både fagfolk og andre interesserte.
0535828 (Gyldendal Norsk Forlag AS, 2006) 411,-

Nina Braadland:

Tegn-til-tale - for alle. En vei til talespråket

En bok om bruk av tegn som støtte for tale i forhold
til barn med Downs syndrom.
En inspirerende bok for både fagfolk og foreldre,
som kombinerer faglig forankring med forfatterens
egne erfaringer som mor.
0534976 (Gyldendal Norsk Forlag AS, 2005)
319,-

DagligData AS �

En samling fortellinger om livet med kasus - en gutt
med Downs syndrom.
“...friske, levende, velformulerte bilder av hverdagsliv
med et barn som er annerledes, og likevel svært lik
andre barn.” Boken er for alle med interesse for barn
med eller uten diagnoser.
9251801 (Skauge Forlag, 2003)
319,-

Skolestart med muligheter

Sølvi Dahle og Tor Ivar Torgauten (red.):

Utviklingshemming og tros- og livssynsutøvelse
Tros- og livssynsutøvelse er en menneskerettighet.
Denne boka handler om hvordan mennesker med
utviklingshemming og andre som er mottakere av
offentlige tjenester, kan få ivaretatt denne retten.

269,-

1501636 (Universitetsforlaget, 2010)
Stephen von Tetzchner og Harald Martinsen:

Alternativ og supplerende kommunikasjon

En innføring i tegnspråkopplæring og bruk av kommunikasjonshjelpemidler for mennesker med språkog kommunikasjonsvansker. Boken gir en oversikt
over mange ulike kommunikasjonssystemer som
kan være aktuelle som støtte til, eller erstatning for,
mangelfullt utviklet talespråk.
0530444 (Gyldendal Norsk Forlag AS, 2005)
445,Stephen von Tetzchner m.ﬂ.:

Habilitering

Boken har undertittelen ”Tverrfaglig arbeid for mennesker med utviklingsmessige funksjonshemminger”
og gir en innføring i moderne habiliteringsarbeid.
Den inneholder bidrag fra mange ulike faggrupper.
0535193 (Gyldendal Norsk Forlag AS, 2008) 598,-

Trenger du bøker om eller med tegn ?
DagligData AS ønsker å tilby alt som ﬁnnes av nyttig
hjelpemateriell for tegnbrukere.
Har vi ikke det du trenger, gjør vi det vi kan for å
skaffe det!

Se også våre internettsider
www.dagligdata.no/boker
eller gå direkte til vår bestillingsside
www.dagligdata.no/bestilling.htm
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Symbol for Windows

Symbol for Windows
Nedenfor ser du en oversikt over programfamilien Symbol for Windows.
Symbol for Windows CD-platen inneholder alle programmene og symbolbibliotekene.
For at programmene (og databasene) skal kjøre i fullversjon, trenger du en USBnøkkel som du får kjøpt hos DagligData AS.
Både programmenyer, begrepsdatabaser og bruksanvisninger foreligger i norsk oversettelse. Nye oppdateringer kan lastes ned via våre hjemmesider på internett.
(Disse oppdateringene vil delvis fremstå i engelsk språkdrakt).

Hva er Symbol for Windows?

Symbol for Windows programmene er laget for å tilby kommunikasjon, opplæring og rehabilitering ved hjelp av symbolspråk.
Alle programmodulene kan benyttes sammen med alle symbolsettene, og disse knyttes sammen med en ”bro” som består av
en felles kategoriinndelt begrepsstruktur.

Programbeskrivelse:
DokumentMaker

er en ‘symbolbehandler’, det vil si en tekstbehandler for symboler. Her kan du skrive ’symbolbrev’ og
andre symbol-illustrerte tekster.

SymbolLeksikon

er et visningsprogram for symbolsettene i Symbol
for Windows. Gir grei oversikt over de ulike symbolene til hvert enkelt ord/begrep.

Eksportprogram

eksporterer symboler til ﬁl, skriver eller utklippstavle. Du får dermed mulighet til å hente ut symbolene til bruk i programmer utenfor SfW.

Image Manager

bygger opp og holder vedlike dine egne symbolsamlinger (symbolsett). Her kan du f.eks. knytte
egne digitalfotos til bestemte ord.

Symbol for Windows symbolsett

Symbol for Windows kan leveres med en rekke symbolsamlinger:
Symbolsett

Jeg

Hus

Fly

Appelsin

Katt

Bliss

(3250 symboler)

er et spill som er laget for utviklingshemmede spillere. Lag også gjerne dine egne oppgaver med de
symbolene som passer ditt barn best.

(8600 symboler)

TavleMaker

Pictogram

lar deg bygge opp og skrive ut kommunikasjonstavler. Også for bruk som overleggsark på trykkeplater. Kan tilpasses de ﬂeste systemer.

(1150 symboler)

Beta

Personlig Kommunikator

(2550 symboler)

for nærkommunikasjon. Samtalehjelpemiddel som
kan tilpasses de ﬂeste behov. Kan også utvides
med lyd-, omgivelses- og programkontroll.

Picture This

(2700 symboler)

Shufﬂe

Weerklank Foto

et spill med symboler, for en spiller.
Morsom manipulering av et symbol som et tradisjonelt ’skyvespill’

(1300 symboler)

Beeldlezen

SymbolEditoren

(1100 symboler)

Priser - Symbol for Windows
24.800,- 31.000,-

Som ovenfor - oppgradering fra Bliss for Windows
Art.nr. SfW-OPP-BfW (NAV hjm.nr.136245)
16.400,- 20.500,-

Produktkatalog 2011 �

er et klassisk spill som lar deg spille med symboler fra en eller to symbolsett. Fint å bli kjent med
symbolene i en spill-sammenheng.

Flervalg

PCS

Ordinær enbrukerlisens m/USB-nøkkel
Art.nr. SfW-RTV-USB (NAV hjm.nr.160954)

Memory

inneholder en spesialdesignet editor for å bygge
opp og redigere Bliss-symboler, BlissEditoren.
Det ﬁnnes også en TegnEditor, der du kan tegne
og redigere tegnillustrasjoner.

OrdforrådsBygger

lar deg sette sammen persontilpassede ‘ordforråd’
av symboler som kan benyttes i f.eks. Personlig
Kommunikator.

DagligData AS

DagligSpråk-kurs og tegnopplæring

Kurs og opplæring
De ﬂeste forsøker i første omgang å ﬁnne ut av nye dataprogrammer eller
andre hjelpemidler på egen hånd. Og det går også ofte overraskende bra
- et stykke på veg.
Vi tror likevel du vil ha stor nytte av å delta på et av våre kurs, som raskt
kan gi deg både oversikt over helheten og beskrivelse av enkeltfunksjoner.
DagligSpråk for Windows inneholder så mange funksjoner og praktiske
anvendelsesmuligheter at det ikke er noen som kan ﬁnne ut av alt på egen
hånd. Vi tilbyr derfor både telefonsupport og ulike kurstilbud etter behov.

Opplæring i
bruk og tilpassing
av DagligSpråk for Windows

Tegn-til-tale-kurs
DagligData AS kan også tilby tilpasset tegnopplæring for personale, pårørende eller andre som trenger innføring i kommunikasjon med tegn-til-tale eller norsk med tegnstøtte.

Innføringskurs

Vi gjennomfører alt fra
én dags ”inspirasjonssamling” til ukentlige
kurskvelder over et helt
semester.

Kan gjennomføres som et en dags kurs eller som en kortere
”demonstrasjon” (minimum 2 timer).

2 dagers tilretteleggerkurs:
Dag 1 - Grunnkurs

Vi kan også tilby behovskartlegging og utarbeiding av lokal plan for
systematisk oppbygging
av tegnkompetanse der
det skal etableres et
”tegn-miljø” fra bunnen
av.

Dagen starter gjerne med et ”innføringskurs” som demonstrerer de ﬂeste funksjonene i programmet og viser sentrale
arbeidsmåter i detalj (Varighet: 4-6 timerr).

Dag 2 - Workshop

Bygger på dag 1 (Grunnkurs) eller tilsvarende kjennskap til
programmet. Går grundig og systematisk gjennom sentrale
arbeidsmåter etter deltakernes ønsker og behov.
Kursdeltakerne kan arbeide på egen PC.

Ta kontakt for et tilpasset
opplegg med utgangspunkt i dine og dine kollegers ønsker og behov.

Superbrukerkurs

Inngående opplæring for kommunale ressurspersoner og
andre som selv skal forestå opplæring i tilpassing og bruk av
DagligSpråk som kommunikasjonshjelpemiddel.
Kurset forutsetter inngående kjennsklap til benyttede Windowsversjoner og erfaring med DagligSpråk-programmet tilsvarende
gjennomført 2 dagers tilretteleggerkurs.

Om ønskelig kan tegnopplæringen også kombineres med innføring i
DagligSpråk-programmet eller et bredere kurs
i tilrettelegging for alternativ kommunikasjon med tegn.

DagligSpråk-kurs fra NAV Hjelpemiddelsentral

Oppæring og tilpassing av tekniske hjelpemidler er i utgangspunktet et kommunalt ansvar. Men hvis kommunen mangler
nødvendig kompetanse, kan det søkes NAV Hjelpemiddelsentral om opplæring knyttet til en søknad om DagligSpråk
som personlig kommunikasjonshjelpemiddel for en bruker.
Ta gjerne kontakt med DagligData AS hvis du er i tvil om
hvordan du går frem for å søke om dette.

Pictogram-kurs
DagligData AS har enerett på produksjon og distribusjon av
pictogrammateriell i Norge.
Vi tilbyr også kurs i bruk av Pictogrammer for kommunikasjon
og strukturering av hverdagen for utviklingshemmede, autister
og andre.
Enten du trenger idéer til utforming av konkrete produkter,
eller du ønsker kurs som gir innføring i praktisk anvendelse
av pictogrammer, kan du ta kontakt med oss for et tilbud på et
tilpasset opplegg med utgangspunkt i deres lokale behov.

Telefonsupport
Vi forsøker å være mest mulig tilgjengelig for telefonhjelp for alle som bruker DagligSpråk-programmet.
Hvis du trenger hjelp til å forstå den medfølgende brukermanualen, eller du ikke ﬁnner ut hvordan en funksjon i
programmet virker, står vi gjerne til tjeneste.
For familiemedlemmer og andre samtalepartnere som
benytter programmet som kommunikasjonshjelpemiddel er
vi tilgjengelige ”hele døgnet”, hvis du står fast. Men vi setter
selvfølgelig pris på å bli kontaktet i kontortiden, hvis det
gjør nytten.

DagligData AS
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A-post
Avsenderadresse:
DagligData AS
Grinivegen 3,
3721 Skien

Utlån fra NAV
hjelpemiddelsentral

Trosliv og
trosopplæring

Både DagligSpråk-programmet og en del av de øvrige
produktene i denne katalogen er prisforhandlet med NAV
sentralt. Der det er angitt ”NAV hjm.nr.” for et produkt, kan
dette benyttes ved søknad om ”teknisk hjelpemiddel” fra
NAV hjelpemiddelsentral.
Med søknaden til hjelpemiddelsentralen bør det alltid følge
med en sakkyndig uttalelse som påpeker at nettopp det
produktet som du søker om, er nødvendig for å gi brukeren en kommunikasjonssituasjon som er mest mulig lik
den han/hun ville hatt uten funksjonshemmingen.

Både foreldre, frivillige og ansatte,
kan føle seg hjelpeløse når store
oppgaver ikke lar seg løse med
tradisjonelle opplegg.

Husk også å søke hjelpemiddelsentralen om
nødvendig opplæring av tilretteleggere,
hvis kommunen mangler kompetanse til dette!

Har du en god idé?
DagligData AS ønsker å tilby tegnbrukere og deres
naturlige samtalepartnere praktisk hjelp til en enda bedre
kommunikasjon. Det samme gjelder brukere av
pictogrammer og pictogrammateriell.
I tillegg til at vi stadig videreutvikler våre eksisterende
produkter, er vi derfor alltid på jakt etter nye idéer og
produkter som kan gjøre hverdagen mer innholdsrik for
våre brukere.
Vårt mål er at DagligSpråk for Windows også i årene
fremover skal være det i særklasse beste verktøyet
og hjelpemidlet for tegnbrukere og alle som arbeider
med tegnstøttet kommunikasjon, også i kombinasjon
med bruk av Pictogrammer og egne digitalbilder.
Hvis du har forslag til forbedringer, supplerende produkter eller helt nye produktidéer innenfor vårt felt, tar vi
derfor gjerne imot dette. Vi vil gjøre det vi kan for å bidra
til å realisere alle gode forslag!
Send dine forslag til: ﬁrmapost@dagligdata.no.
Beskriv kort idéen din, hva du selv kan bidra med og hva
du trenger hjelp til (utvikling, produksjon, salg osv.)

I forbindelse med trosopplæringsreformen ”Størst av alt” i den norske
kirke kan DagligData AS tilby
pictogram- og tegnmateriell til bruk
i trosopplæringen for personer med
spesielle behov.
Vi kan tilby både datahjelpemidler
som forenkler produksjonen av eget
materiell og ferdigtrykte pictogramprodukter, i tillegg til
enkle opptrykk av tekster som Fadervår og Trosbekjennelsen med tegnillustrasjoner.
Spesielt vil vi fremheve vår temapakke med ferdigtrykte
”storkort” (30x30cm) med pictogrammer som kan brukes
ved f.eks. konﬁrmantundervisning og gudstjenester eller
andre fellessamlinger.
I den grad vi har ledig kapasitet,
kan vi også bidra med inspirasjonssamlinger eller praktisk
planarbeid i din menighet.
Vi tror også at mange kan ha
nytte av våre erfaringer knyttet
til utvikling av personlig tilpasset
materiell for brukere som ikke
kan gjøre seg forstått gjennom
talespråk.
Ta kontakt hvis dere trenger
hjelp til å komme i gang med
innføring av trosopplæringsreformen, eller tilrettelegging for
enkeltbrukere.
Vi kan tilby både materiell for
brukere av pictogrammer og
tegn-til-tale og mer omfattende
kurs- eller konsulentoppdrag.

DagligDatas grunnlegger
og daglige leder, Asgeir
Høgli, er utdannet kateket
(cand. theol) og har bl.a.
10 års erfaring som sosiallærer og rådgiver i grunnskolen, 16 års erfaring som
far til en funksjonshemmet
tegnbruker og lang og
variert erfaring fra barneog ungdomsarbeid,
utviklingsarbeid, kurs og
konsulentvirksomhet.

Velkommen til å ta kontakt på telefon eller e-post!

DagligData as
www.dagligdata.no

Adresse: Grinivegen 3, 3721 Skien
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- kreative løsninger for bedre kommunikasjon
- materiell for tegnbruk og tegninnlæring
- norsk enedistributør av pictogrammer
Telefaks: 35 51 94 01

Telefon: 35 51 94 00

