
 

                 Jag heter Sara.  

 

Detta är mitt kommunikationspass. Här finns information 

om mig, hur jag kommunicerar och vad du ska tänka på.  

    Jag är en nyfiken, social, rastlös och glad person. 

 Jag bor på Fjärilsgatans GRB i Kristianstad.  

  Jag har min dagliga verksamhet på Kometen.  

  Jag sitter i rullstol och kan köra den själv korta stäckor  

innomhus.  

Jag har en lindrig IF och nedsatt  motorik i munnen = svårt att tala 

och svårt att tugga och svälja. 

Jag har bara lite tal, men låt dig inte luras, jag förstår mer än jag 

själv kan uttrycka med tal.  

 

 

   Jag kommunicerar främst genom att peka på bilder i min 

kommunikationsbok, men använder också en del tecken (TAKK), 

ord, ljud samt mimik och kroppsspråk.  

  Min kommunikationsbok ska ALLTID, ALLTID finnas inom 

 räckhåll för mig. OM den inte gör det och jag vill ha min 

kommunikationsbok, slår jag vänster hand på armstödet (eller 

annat underlag) tills jag får den. Jag kan själv bläddra i boken och 

pekar med höger pekfinger. 

 Och det är ditt jobb att ta ansvar för att jag har boken.  

 När du pratar med mig ska du använda min 

kommunikationsbok, förstärka med TAKK, objekt, gester, ett 

tydligt kroppsspråk och mimik.  

Tänk på att du ska:  

              - fånga min uppmärksamhet innan du börjar prata 

              - kommunicera i ett lugnt tempo 

              - ge mig gott om tid att svara och initiera kommunikation 

         

  



 

För att vi ska kunna samtala på bästa sätt behöver du läsa 

på om och bli duktigt på Pekprat, Ritprat och TAKK.  Mer info finns 

i min kommunikationsmanual. 

 

 Jag tycker om att:  

                - träffa och prata med andra människor, älskar att prata 

                - hälsa på och få besök av släkt och vänner  

                - umgås med djur, gärna hundar, hästar och katter 

                - lyssna på bok och titta på TV. Helst svenska program och  

                  gärna program där man bakar eller lagar mat 

                - resa 

                - fika och äta god mat 

                - rida och bada 

 

   Jag tycker inte om: 

               - när folk pratar över huvudet på mig 

               - gör saker med mig utan att först informera mig 

               - att vara för varm, jag blir lätt varm 

               - att vänta – se till att distrahera mig. 

  Min familj och mina vänner:  

                 - mamma Karin och pappa Anton 

                 - min syster Sofia och hennes hund Molly 

                 - på jobbet hänger jag gärna med Kalle och Louise 

                 - hemma med Anna och Lotta 

                 - jag hittar gärna på saker med min kontaktperson Åsa.  

Jag har svårt att tugga och svälja. Det innebär att jag äter 

mjuk mat. Det är mat som går att mosa med en gaffel och som 

håller ihop, t.ex. mos, falukorv, riktigt tjock soppa, kräm, gröt och 

innehållet i en napoleonbakelse (gott!).  

 Jag kan inte äta eller dricka tunna drycker t.ex. mjölk, saft 

och soppa. Ibland fungerar det att använda förtjockningsmedel. 

Kolsyrade drycker klarar jag av.  Chokladboll med kokos är direkt 

farligt för mig.  

 

 

 

Tack för att du läst igenom kommunikationspasset. Min logoped Daniel och 

mina kontaktmän hjälpte mig att göra detta kommunikationspass november 

2021. Har du frågor? Ställ dem till mig! 

Jag har rätt bra koll själv, så lyssna på mig om jag säger 

nej till respektive vill ha en matvara.  

 


