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Barneombudet
på banen!
Barneombud Reidar Hjermann har i brev til Helse-og omsorgsdepartementet gitt uttrykk for
sin bekymring knyttet til habiliteringen av barn med Cl. Bekymringen er knyttet til hvor godt
barnas språkutvikling og deres sosiale og psykiske utvikling blir ivaretatt?

Vi gir ros til Barneombudet
for at de er kommet på
banen i en vanskelig sak

Brever fikk stort oppslag i Dagsavisen og Hørselshemmedes
Landsforbund (HLF) var raskt ute med en kommentar der de
mente at Barneombudet bommet med sitt utspill. Så fulgte
NDF opp med å gi ros til Barneombudet for initiativer.
Slik fikk de to organisasjonene tydelig demonstrert hvor
skillelinjene går i synet på døve og tunghørte barns opp
veksrvilkår.

HLF har alltid vært negative til norsk tegnspråk. Organisasjo
nen har historisk vært tett knyttet til fagpersonellet ved hørsels
sentralene, der legene ofte har stor
innflytelse i hvilke valg foreldre til
døve og tunghørte barn gjør for sine
barn. Og der kunnskapene om norsk
regnspråk har vært null.

NDF har sagt ja både til den nye tek-
nologien, Cl - og samtidig et klart ja til tospråkligheten, norsk
tegnspråk og norsk tale og skriftspråk. Organisasjonen ser med
stor bekymring på foreldre som velger å satse på ren talespråk
lig opplæring for barna.

Mange døve var tidligere, og noen er fortsatt, svært skeptiske
til Cl. Denne holdningen er i ferd med å snu. Men døves
skepsis er ikke grepet ut av luften, den bygger i de fleste tilfeller
på egne erfaringer med en oppvekst der målet var at de skulle
bli mest mulig lik de hørende barna. Mange ble integrert i
hørende klasser. Taletrening gikk på bekostning av kunnskaps
tilegnelse. Tegnspråk ble hele tiden fremstilt som en nødløs
ning, som noe man brukte om ikke barna var flinke nok til å
snakke og munnaviese. Synet på tegnspråk var negativt og førte

Helge Herland
redaktør

til at mange døve fikk et negativr syn på seg selv, de nådde aldri
å oppfylle de kravene og drømmene foreldrene og andre hadde
til dem.

Hvorfor ønsker noen seg tilbake til den tiden. I dag har barna
muligher til å få det beste av alt. De kan få lydstimulering og
de mulighetene der kan gi for hørsel og talespråkutvikling.
Samtidig har man kunnskaper som sier at en tospråklig opp
vekst er en klar fordel for barna.

Vi gir ros til Barneombudet for
at de er kommet på banen i en
vanskelig sak. Det er viktig at
en nøytral instans med fagkom
petanse på barns livskvalitet
evaluerer situasjonen for barn med
Cl. Barneombudet viser i sitt brev

ril Helse- og omsorgsdepartementet at de har tatt poenger, de
skriver blant annet:

«Så langt Barneombudet har oppfattet, forblir implanterte
barn tunghørte i større eller mindre grad selv om de trener seg
opp til å tolke lydopplevelser så godt at det git grunnlag for å
oppfatte og produsere rale. Der igjen havner barna i samme
siruasjon som andre runghørte barn uten tegnspråk; de faller
mellom to stoler. Pårørende vi har vært i kontakt med, hev-
der ar barna faller utenfor både i undervisningssammenheng
og i det sosiale fellesskap. Barneombudet er ikke kjent med
om dette gjelder alle barna med Cl, og vi vet heller ikke hvor
mange. Men om det bare gjelder en av ti barn, vil dette uansett
være en for mye.»
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Døve barn med funksjon
shemning

EN GLEMT GRUPPE?

Storslått gave
helge.herland@doveforbundet.no

Det er sjelden NDF mottar gaver fra det private næringsliv. Derfor blir vi nysgjerrige når forbundet
plutselig får 250.000 kroner fra Nordisk Eiendomsforretning as. Enda mer interessant blir det når
vi i Døves Tidsskrift i februar kan lese to annonser, der en av bedriftslederne bak gaven søker et
ter privat tegnspråklærer. I en annen annonse søkes det etter pedagog for spennende jobb med en
tunghørt funksjonshemmet 6 åring, for å skape et tilrettelagt tegnspråklig skoletilbud til eleven.

Prinsesseforeldre
- Jeg heter Bo C. Wik og Jenny Srrindler
er min kone. Vi er først og fremst de hel
dige foreldrene til en flott, liten prinsesse
som er sterkt tunghørt, og i tillegg funk
sjonshemmet. Vår datter er et strålende
individ, og det mest fascinerende barn vi
kan tenke oss. Likevel er det ingen tvil
om at både det å ikke kunne høre og i
tillegg ha andre problemer medfører en
del særlige utfordringer.

Gaven til TDF er gitt av Nordisk Eien
domsforrerning as. Wik forteller at det
et et Oslobasert investerings- og forvalt
ningsselskap, som driver i flere segmenter
av eiendomsmarkedet i Norge og Sverige,
herunder med kontor, bolig og kjøpe
senter. Han er styremedlem og en av
hovedaksjonærene i selskapet.

Wik undersrreker at han i dette inter
vjuet snakker som privatperson og ikke
for selskapet. Han sier at gjerne vil støtte
NDF også i fremtiden.

Opprørt over mangel
på respekt
- I møte med skole og offentlighet har jeg
ofte blitt opprørt over mangel på respekt
og forståelse for døve barns rett til å få
bruke og å få utvikle sitt språk. Det å se
hvilket sprik det ofte er mellom rettighe
ter i hensyn til vår lovgivning og hva som
faktisk gjennomføres i praksis har tent et
engasjement.
- Det som slår meg når man går litt
dypere i materien er at lovgiverne har
gått meget grundig til vetks, og vi har
etter vårt syn et meger godt lovverk for å

ivareta døve og tunghørte barns rettig
heter. Vi har både gode lover, læreplaner,
urredninger og innstillinger, problemet
er at lovene alt for ofte ikke følges. Når
for eksempel Opplæringsloven fastslår
hvilke rettigheter en har som døv og
tegnspråklig, så vil i praksis enkelte
kommuner eller skoler ganske enkelt
ikke gjøre det de er lovpålagt å gjøre: å
gi disse barna et likeverdig og forsvarlig
skoletilbud. Lovene vi har som regulerer
dette er verken diffuse eller fravike-
lige, likevel brytes de hver eneste dag av
mange i de lokale skole og utdannings
systemene. Det er trist, og mange døve
og tunghørte barn tar stor skade. I en
innstilling i forbindelse med det såkalte
Kunnskapsløftet, og selvfølgelig mange
andre steder, slås det fast at språk og
kommunikasjon er det som må ligge til

- I vårt selskap synes vi det er både riktig
og naturlig å støtte gode saker. Vi mener
at det er riktig å støtte en organisasjon
som arbeider systematisk og langsiktig
for å bedre rettighetene til den gruppen
de representerer, og påse at lovene i prak
sis følges. Det var jeg som foreslo NDF
som en mulig mottaker, ettersom jeg har
fulgt arbeidet denne organisasjonen gjør,
samt at jeg generelt er sterkt engasjert i
flere av de sakene NDF arbeider for.

At det er min personlige erfaring som
har åpnet mine øyne for disse sakene
er en kjensgjerning, men når jeg hadde
fremført noen argumenter for hvorfor vi
eventuelt skulle støtte DF, var de andre
i selskapet svært enige at dette var en

god organisasjon og en god sak å støtte. Illustrasjonsfoto: ".. man bør heller ikke integrere for å spare penger... "
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Døve barn med funksjonshemning
EN GLEMT GRUPPE?

Illustrasjonsfoto: Foreldrekurs på AIfolkehøgskole og kurssenter for døve i ivrig diskusjon om sine
barns fremtid. " mange døve barn må ha sin hverdag i miljøer der det ikke finnes kunnskap om
norsk tegnspråk "

«- Vi er skeptiske til
mye av den såkalte. .
Integrenngen som
finner sted, og jeg tror
dette er et tema man
ge synes det er vanske
lig å snakke om.»

- Dessverre er nok historien full av døve
barn som er blitt behandlet som om de
var dumme, rate eller usosiale, hevder

- Om lærerne til en elev ikke forstår
elevens språk så er det klart at eleven blir
undervurdert, og om et baru ikke får
noen respons på sitt språk så vil det jo
til slutt gi opp å prøve å kommunisere.
Dette er reelle bekymtinger man har som
foreldre til døve barn med funksjons
hemninger. Husk at disse barna er enda
mer sårbare enn andre barn i forhold til
å ikke få respons på sin kommunikasjon,
et så mangelfullt skoletilbud som man
svært ofte finner kan derfor ha veldig
negative konsekvenser. Møtes et barn av
«god dag-mann-økseskaft» som respons
på sitt tegnspråk så sier det seg selv at
skadevirkningene over tid blir store.

lig undervisning på sitt språk, og dette i
et miljø hvor det både er andre barn og
voksne som kan kommunisere med dem,
mener han.

Wik fremholder at døve og tunghørte
barn har helt spesifikke behov. Det
holder ikke med litt ekstra av det ene
eller andre, det barna trenger er skikke-

- Har du dårlige erfaringer med dagens
skoletilbud?
- Jeg må nok dessverre svare ubetinget
ja på det spørsmålet. Jeg tror nok det er
et betydelig skille mellom for eksempel
statlige kompetansesentra, hvor det fin
nes masse kompetanse og hvor man har
skikkelige tegnspråkmiljøer, til kommu
nale tilbud hvor ofte minimalt tilretteleg
ges for døve og tunghørte barn og hvor
forståelsen for disses behov kan være gan
ske fraværende. Når lovgiverne sidestiller
norsk tegnspråk med samisk og norsk, og
med de omfattende rettigheter som følger
av dette, så er det fordi lovgiveren har
ment at loven skal følges.

noen funksjonshemninger i tillegg til sin
døvhet må ha sin hverdag i miljøer der
det ikke finnes noen kunnskap om norsk
tegnspråk eller pedagogisk tilnærming til
døve og tunghørte. Ja, der ikke engang
«tegn-til-tale» er i bruk. Når et sterkt
tunghørt barn for eksempel kommer
tilbake fra juleferien og har tusen ting
å fortelle, men ingen forstår noe av
tegnene, da er det ikke gøy å være et lite
barn. Det er heller ikke hyggelig å være
foreldre å se at når ditt barn kommer
til skolen og for eksempel lager tegnene
«venner-mine-sammen», og responsen fra
de ansatte er «skal vi klappe i hendene?».

Sunnanåutvalgets innstilling ville det
være langt flere, og tilbudet ville gjennom
det bli tvunget til å gjenspeile gruppens
størrelse. Det som dessverre ofte skjer er
at tunghørthet / døvhet ofte blir glemt,
da fokuset legges på primærdiagnosen.

«- Jeg vil betegne døve
og tunghørte barn
med funksjonshem
ning som en glemt
gruppe barn, en grup
pe barn som faktisk
ikke får ivaretatt noen
av sine mest funda
mentale rettigheter.»

Wik mener at om et barn er funksjons
hemmet, motorisk eller mentalt eller
begge deler, og i tillegg døv eller tung
hørt, så er sjansen meget stor for at dette
barnet i Norge i 2008 fratas mye av sin
mulighet til å få lov til å utvikle seg ut
i fra sine potensialer, særlig fordi de blir
fratatt muligheten til å utvikle et språk.
Han peker på at det finnes en rekke barn
med store utviklingsmuligheter, men
som fordi de har kommet til verden med

grunn for all læring; det kan dessverre
tidvis virke som at ikke alle helt har tatt
dette ganske grunnleggende poenget.
Når det gjelder døve og tunghørte barn
med funksjonshemninger er det viktig
å huske på at disse trenger mer og ikke
mindre innsats på kommunikasjon og
tegnspråkinnlæring, både fordi de kan ha
ekstra vanskeligheter for å lære, men også
fordi følgeskadene om skolene ikke tar
sitt ansvar kan bli så store.

En glemt gruppe
- Jeg vil betegne døve og runghørte barn
med funksjonshemning som en glemt
gruppe barn, en gruppe barn som faktisk
ikke får ivaretatt noen av sine mest fun
damentale rettigheter. Dette er en liten
gruppe barn, men de er ikke så få som
man skulle tro. Om Pedagogisk psyko
logisk tjeneste og skoler faktisk skulle
ta i bruk den kvalitative definisjonen på
døve og tunghørte som det blant annet
henvises til i

3/2008 UI1edlemsblad for 1I(grges 'Døveforbund døves TIDSSKRIFT 5



Døve barn med funksjonshemning
EN GLEMT GRUPPE?

Opplæringslovens § 2-6.
Tegnspråkopplæring i
grunnskolen
1:

Wik og mener: selv om verden har gåtr
fremover også på detre områder har vi
langt igjen til døve og tunghørte har fått
den posisjonen de bør ha i samfunnet,
med de rettigheter det innebærer, og til
norsk tegnspråk har fått sin rettmessige
posisjon.

- Vi har erfart at døve med funksjons
hemninger nærmest som en regel blir sett
på som å ha mye m indre kapasiteter enn
de har. Sitrer et barn i rullestol eller har
et uvanlig utseende i tillegg ril at det ikke
kan høre, så havner det altfor lett i båsen
«kan ikke lære noe særlig». Her er det
både skoleansatte og andre kommunalt
ansatte som burde ta seg en alvorlig ten
kepause. Å ville lære er en grunnleggende
drivkraft hos ethvert barn, men kan man
ikke kommunisere med omgivelsene
så blir det ikke mye læring. Det burde
nesten være unødvendig å si, men det er
dessverre et problem for mange barn.

lflu;trasjonsfoto: "... opprørt over mangelpå respekt ogforståelse for døve barns rett ti! åft. bruke og
ala utvzkle sitt språk. ... "

integrere så sterkt. Dessverre kan vi nok
om noen år se en del lite hyggelige resul
tater av mislykket integrering, avslutter
Bo C. Wik.

Skeptisk til integrering
- Vi er skeptiske til mye av den såkalte
integreringen som finner sted, og jeg
tror dette er et tema mange synes det
er vanskelig å snakke om. Det kan ofte
være vanskelig å opponere seg mot gode
intensjoner, og «integrering» skal jo være
en positiv ting. Men det en må spørre seg
er hvem vi integrerer for? Man bør defi
nitivt ikke integrere for å kunne rose seg
av dette og tro man gjør noe godt om det
ikke fører til noe godt for dem som blir
integrert. Man bør heller ikke integrere
for å spare penger, og man bør definitivt
ikke integrere for å gjøre de «unormale»
«normale». Integrering kan høres så fint
ut, men det er mye ensomhet og psykiske
lidelser som følge av dette, og da hjelper
det lite at noen voksne kan si at «vi er
alle like». For vi er faktisk ikke like, og
vi trenger ikke og bør ikke være like. Det
er jo en kjensgjerning at skole handler
om læring, og får en døv eller tunghørt
elev ikke opplæring i et miljø tilretrelagt
for læring i og på norsk tegnspråk så vil
ganske enkelt læringen lide under dette,
paradoksalt nok så vil altså så kalt inte
grering kunne føre til mindre mulighet
for deltakelse i samfunnet. Vi tror at mye
handler om generelt å øke statusen til
norsk tegnspråk i samfunnet. Aksepterer
man at norsk tegnspråk er et fullverdig
språk, blir kanskje ikke behovet for å

Satsingsområde i NDF
NDFs generalsekretær Paal Richard
Peterson sier i en kommentar hva gaven
fra ordisk Eiendomsforrerning as skal
brukes ril:

- Døve og tunghørtes skoletilbud og
oppvekstvilkår har det ikke vært jobbet
så mye for i NDF de siste årene, og det
har dermed vært vår dårlige samvittig
het. Forbundsstyret vedtok at dette skulle
være sarsingsområde i 2008, og da kom
gaven fra Wik som sendt fra himmelen.
Gaven gjør det mulig for oss å ansette
en person som skal jobbe med dette
viktige feltet, det blir mulig å invitere
funksjonshemmede døve barn med på
leir i sommer og det blir mulig med mer
aktivt lobbyarbeid for gruppen. Alt i alt
er vi meget takknemlige for den sjenerøse
gaven som vi skal gjøre vårt beste for å
bruke på rette måte.

Elever som har tegnspråJ< som førs
tespråk, har retr til grunnskoleopp
læring i og på tegn pråk. Omfanget
av opplæringen i rid og in.nholdet i
opplæri ngen fastsetres i forskri fter r
ter § 2-2 og § 2-3 j denne loven.

2:
Kommunen kan b temme at opplæ
ringen i og på tegn pråk kal gies på
et annet sted enn den skolen eleven
tilhører.

3:
Barn under opplæringspliktig alder
om har særlige behov for regnspråk

opplæring. har rett ril slik opplæring.
Departementet gir nærmere for krif
rer.

4:
Før kommunen gjør vedtak etrer før
ste og tredje ledder, skal det foreligge
en sakll'ndig vurdering.

Redaksjonell kommentar: Denne sak
kyndige vurdering i 4. ledd skal ikke
ra stilling til språkvalg. For barn som
i rillegg er funksjon hemmer skal der
foreligg to separate vedtak, er iht. §
2-6 og er iht. kapirel 5 i Opplærings
loven. Den ene paragrafen har ikke
pre eden over den andre.
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- Kommunene gjør en stor feil dersom de velger å legge ned tilbudet i Aulerød førskole og plas
serer de døve og tunghørte barna på forskjellige barnehager i fylket, sier leder for førskolen Anne
Louise Heisholt.

Kommunene i Vestfold vil utover våren
ta stilling til om de ønsker å være med
videre i det interkommunale samarbeidet
omkring Aulerød førskole og tilbudet til
døve og tunghørte førskolebarn.
Døves Tidsskrift vet at fJere av kom
munene vurderer å trekke seg ut fordi de
synes tilbudet er for dyrt. De vil at barna
skal gå i barnehage i egen kommune, det
blir billigst mener de.

- Jeg antar at det kan være mangel på
kunnskap i enkelte kommuner om hvor
viktig det er for førskolebarns utvikling
å være i et lekemiljø hvor de forstår og
kan bli forstått. Der de kan delta i lek
og sosialt samspill, samtidig som de kan
lære og utvikle tegnspråk og nyte godt av
et kompetent personale som kan gi barna
språkstimulering ut fra det enkelte barns
behov. Det er ikke utviklende nok og
heller ikke lett for et barn og måtte leke
gjennom en voksen som kanskje kan litt
tegn, noe som kan bli resultatet
dersom tilbudet til føtskolebarna blir
nedlagt, mener Heisholr.

I Aulerød er hørende og døve / tunghørte
barna sammen fra l - 6 år og alle lærer
tegn slik at de kan kommunisere naturlig
med hverandre i lek, sosialt samspill og
hverdagsaktivitetet, noe som er vesentlig
for alle barns utvikling på alle områder.
Barna fåt både et barnehagetilbud på

linje med andre barn i norske barneha
ger, samtidig som de får et audiopedago
gisk tilbud.
- Kompetansen på døve og tunghørte
førskolebarn er samlet her i midtfylket
i Aulerød Det er nødvendig med et
fagmiljø for å opprettholde kompetansen
som er bygget opp over mange år både
på det barnehagefaglige, tekniske og det
audiopedagogiske områder. Paragraf 2.6
i Opplæringsloven gir døve barn rett til
opplæring i og på tegnspråk. Selv for oss
som er spesialbarnehage kan det være
vanskelig å skaffe kompetent personale.
Det vil være enda vanskeligere for en
kommune å oppfylle disse forpliktelsene,
sier Anne Louise Heisholr.

Ber kommunen ta hensyn
Susan Pindsle og Tore Flidh frykter for
sønnens utvikling dersom kommunen
ikke lenger vil betale for plassen hans i
Aulerød førskole i Sem.
Christian er døv og stortrives i Aulerød.

å vurderer Sandefjord kommune å plas
sere Christian i en av kommunens egne
barnhager for å spare penger. Det gjør
foreldrene fortvilte. De roser de ansatte
i Aulerød, og mener Christian har svært
stort utbytte av å være i et tegnspråk
miljø.
- Hvis Christian plasseres i en hørende
barnehage må han bruke tolk eller egen
pedagog for å prate med de andre barna.

Han kan ikke delta i leken på lik linje
med de andre ungene. Vi er redd for at
han vil bli isolert og han ikke skal få
samme utbytte av den sosiale- og faglige
stimuleringen han får i Aulerød, sier
foreldrene.

Kommentar fra NDF
Generalsekretær Paal Richard Peterson
sier det er korttenkt å legge ned slike
tilbud, når det verken er store sjanser for
å spare økonomisk og det heller ikke er
sikkert man klarer å oppfylle rettighetene
som er i loven:
- Paragraf 2-6 i Opplæringsloven er klar.
Barn i barnehage har rett til tegnspråklig
tilbud. Det er lite trolig at kommunene
klarer å tilby noe som kommer i nærhe
ten av det Aulerød har bygget opp gjen
nom mange år. Legger man ned Aulerød,
og andre lignende barnehager, må det
bygges opp kommunale tegnspråklige
tilbud, personer ansettes, opplæring gis
- og dermed går vinningen langt opp i
spinningen. Og klarer man ikke etablere
er godt tegnspråklig miljø, brytes loven.
Vi snakker om så få barn per kommune
at spesialkompetanse er mangelvare. In
terkommunale og sentraliserte tilbud er
som regel den beste løsningen. Politiker
ne må tenke gjennom dette en gang til.
De kan jo forestille seg hvordan det må
være å ha kommunestyremøte på et språk
de ikke kan oppfatte, sier Peterson.
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HVORDAN ER SITUASJONEN

for barn med Cl?
Barneombudet har sendt brev til Helse-og omsorgsdepartemen
tet der han tar opp spørsmål knyttet til barn med cochlea-im
plantat (CI). I brevet forteller bl.a. Barneombudet fra et besøk
på Rikshospitalet hvor imponert de ble over hvor godt Cl fun
gerte på et døvt barn. Barneombudet skriver også at de ser på
Cl som et imponerende hjelpemiddel, men likevel har ombudet
betenkeligheter. Vi siterer noen utdrag fra brevet:

Barneombud Reidar Hjermann anbefaler
Helse- og omsorgsdepartementet å invitere til
et møte ftr å drøfte ulike sider av Cl-barnas
situasjon.

«Barneombudet er bekymret for habilite
ringen av barn som får operert inn Cl i
ørene. Hvor godt ivaretas deres språk
utvikling og deres sosiale og psykiske
utvikling?
Barneombudet har i den senere tiden en
gasjert seg i utviklingen og oppvekstvil
kårene til døve og tunghørte barn. I den
sammenheng har vi blitt særlig opptatt av
barn som får operert inn Cl i øret(ene),
de såkalt «implanterte» barna. Vi har
diskurert disse barnas situasjon med fag
folk og fått innspill fra foreldre som har
implanterte barn. På bakgrunn av dette
henvender vi oss til Helse-og omsorgsde
partementer med vår bekymring.»

«Spørsmålet vårt blir; hvordan klarer
barn med Cl seg i barnehagen, i en
klassesituasjon eller i uformelle sammen
henger sammen med jevnaldrende eller
andre som ikke tar spesielt hensyn til at
de har et Cl?
Vår uro rundt dette er ikke tatt ut av løse
luften. Vi har i de siste månedene vært i
kontakt med helsesøster for døve i Oslo
og Enheten for barn og unge ved Nasjo
nalt enter for hørsel og psykisk helse. Vi
har også vært i kontakt med forskere og
fagfolk som mører de implanterte barna,
og vi har vært i dialog med pårørende.
Svært mange av disse har en uro knyt-
tet til de implanterte barnas utvikling,
både den språklige og deres psykososiale
fungeting, fordi de forblir tunghørte og
mange ikke klarer å urvikle et fullverdig
språk som gir dem mulighet til å kom
munisere med andre».

«Barneombudet er kjent med at det er
delte meninger om at implanterte barn
(og deres foreldre) må oppmuntres til å
lære tegnspråk. Tegnspråk i seg selv er et

fullverdig visuelt språk med egen gram
matikk, i motsetning til for eksempel
«tegn til tale» som er et kommunika
sjonssystem hvor man bruker tegn med
hendene sammen med tale. Barn med
Cl læres ofte opp i «tegn til tale». Mange
fagfolk og enkelte miljøer taler varmt for
at implanterte barn også skal oppmuntres
ril å lære seg regnspråk, nettopp for at de
skal gis et fullverdig språk ved siden av
sin Cl. Det skjer ikke i dag. En grunn til
dette skal være en bekymting knyttet til
at en parallell opplæring i tegnspråk vil
forstyrre opplæring i bruk av implantatet
og taleevne.»

Kan vi føle oss trygge
på at habiliteringen
av disse barna ivaretar
deres språk-, sosiale
og psykiske litvikling?

«Barneombudet vil anbefale at Helse-og
omsorgsdepartementet inviterer til et
møte for å drøfte ulike sider ved CI
barnas situasjon. Ulike fagfolk, bruker
foreninger, pårørende og eventuelt barn
med Cl bør inviteres. Hvis ønskelig kan
Barneombudet være behjelpelige med å
komme i kontakt med relevante møtedel
tagere og lage en møteagenda.»

HLFs generalsekretær Geir Lippestad
var raskt på banen med blant annet
disse kommentarene til Barneombudets
utspill.

Cl-opererte barn har en klar lovfestet
rett til tegnspråkopplæring. Barneombud
Reidar Hjermann bommer derfor kraftig
når han går på barrikadene for denne
gruppen. Hjermann bør i stedet enga
sjere seg for å sikre Cl-opererte barn et
talespråklig opplæringstilbud.

- Det meste av ressursene og kompetan
sen i det stat! ige støttesystemet er rettet
inn mot å oppfylle døves rettigheter til
opplæring i tegnspråk. Rettighetene til
Cl-barn som skal lære talespråk, er på
langt nær så eksplisitte.

NDFs generalsekretær Paal Richard
Peterson målbærer et helt annet syn i sin
kommentar.
- Barneombudet fortjener honnør for sine
gode spørsmål i sitt brev til Helse- og
omsorgsdeparrementet i forbindelse med
oppfølgingen av Cl-opererte barn. Mens
HLF ønsker mer ressurser til talespråklig
opplæring, er Barneombudets bekymring
knyttet til om denne metoden rett og
slett er god nok, sier generalsekretær i
NDF, Paal Richard Peterson.

- At Barneombudet har mottatt meldin
ger fra foreldre om barn som ikke lykkes
med den rene talespråklige tilnærmin
gen, kan det da hende at metoden er
feil - og ikke at det er ressursene som
mangler, undrer Peterson. - Dette burde
det være i alles interesse å få karrlagt.

- At Barneombudet derfor ønsker et
møte med alle involverte parter, der man
ser om den metoden som velges av de
fleste, neml ig ren talespråklig tilnær
ming, er den beste til de Cl-opererte
barna, mener NDF er en helt naturlig
konsekvens av de bekymringsmeldingene
ombudet har mottatt.

8 døves TIDSSKRIFT 0'l1edlemsbJad for N.!frges 'Døveforbund 3/2008



o

PA SAKEN

Alle kan skrive innlegg i «Syn på saken»,
men vi ønsker korte innlegg, ikke over
350 ord - og vi tar ikke inn innlegg som
er sendt anonymt. Redaktøren forbehol
der seg også retten til å forkorte innlegg.

Har døve barn
rett til et fullverdig liv?
Av Dmitry Katsnelson

Svaret er et selvfølgelig ja. Vi trenger ikke engang diskutere det. Døve barn
skal ha rett til et normalt liv som alle andre. De skal kunne leve livet på egne
premisser, slik det er naturlig for dem.

Vi voksne døve er opptatt av dette SpøtS
målet på grunn av våre egne erfaringer.
Vi har gode minner fra barndommen
gjennom lek og vennskap med andre
døve barn. Vi var heldige som fikk bruke
tegnspråk som vårt morsmål. Det er et
«medfødt» språk for oss som ikke hører
eller som hører dårlig. På tegnspråk kom
muniserte vi uten noen problemer eller
misforståelser. Vi hadde gode og dårlige
opplevelser, opplevelser som utviklet oss
til unike individer. Vi trives godt med
hvem vi er i dag. Vi er trygge på vår
identitet og vårt selvbilde. Tanken på at
vi skulle være annerledes var aldri aktuell
for oss. Vi var bare veldig fornøyde med
barndommen og med hva hver ny dag ga
av utfordringer.

Slik er det ikke for dagens døve barn.
Mange av dem blir plassert i hørende
barnehager og skoler, med og uren tolk.
De fleste har operert inn Cl, og må
bruke mesteparten av barndommen til å
trene på å oppfatte lyder og øve talespråk
som er helt fremmed for dem. Det er
veldig uheldig at foreldrene tror på leger
som sier at barna blir hørende med Cl.

Foreldre har høye forventinger til barna
og barna sliter med å innfri. Det er trist
at barna må leve på foreldres premisser
og drømmer. Døve barn i hørende skoler
må hele tiden tilpasse seg for å kunne bli
en del av miljøet. Barna blir ofte under
vurdert og stående på siden av det sosiale
samværer. Hvor ofte ser vi en døv som
kaptein på det hørende fotballaget? Hvor
ofte står døve først i køen på trenings
kveldene blant hørende barn? I samvær

med hørende barn vil døve barn ofte leve
et liv med begrensede muligheter, uten
muligheter til å realisere sine evner og
talenter. Det er trist og hjerteskjærende.

Når barna er store nok til å forstå hva
som foregår, slutter de seg til døvemiljø
et. Da har de selv forstått hva tegnspråk
kan gi dem av livskvalitet. Men vi døve
som har hatt en vanlig barndom kan ofte
veldig tydelig se ar barn som er vokst
opp uren tegnspråk er preget aven trist
fortid, der mange mangler sosiale koder
for å fungere godt i fellesskapet. De kan
ha problemer med å uttrykke følelser
og meninger. De fleste har gjennomgått
en «terapi» i et mislykket forsøk på å bli
gode kopier av hørende barn.

Den ideelle situasjonen for døve barna
med eller uten Cl er en oppvekst i bar
nehager og skoler for døve der de kan få
være seg selv. Der foreldre og ansatte gir
uttrykk for at det er bra å være døv. Der
døve blir sett på som fullverdige barn,
ikke barn som hele tiden skal føle seg
annerledes og utenfor.

Hvem har ansvaret for at stadig flere
barn blir integrert i hørende barnehager
og skoler' Er det legene på Rikshospita
let? Nei, det er oss døve selv. Vi har ikke
gitt god nok informasjon til hørende
foreldre.

Selvsagt vil foreldrene det beste for bar
na, men de må få vite at å være døv eller
tunghøre med tegnspråk er helt normalt
- og at barna vil vokse opp og bli gode
samfunnsborgere akkurat som hørende.

orges Døveforbund (NDF) er våre tale
rør. Oppgavene til NDF er klare, de skal
beskytte og ivareta døves interesser. Hvor
er NDF når døve barn roper om hjelp?

Torsdag 3. april skal Oslo døveforening
ha en temakveld med diskusjoner som
omhandler dette. Målet er å komme
fram til tiltak som kan snu dagens
utvikling med at døve og tunghørte barn
blir integrert bore. Konklusjonene kan vi
ta med oss videre ril landsrådet i DF,
slik ar organisasjonen griper tak i disse
spørsmålene og viser handlekraft. Døve i
hele landet må stå sammen og kjempe for
døve barn.
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Cl og tegnspråk

Respekt for egne valg
Av Eivor Berg

På Tolvsrød i Tønsberg blir jeg vist inn på kjøkkenet til familien Moriggi. Familien består av
mamma Gry, pappa Mads, Katie (11 år) og Kine (6 år). Både Gry og Mads er døve. Kine er
hørende. Storesøster Katie er født hørende, men mistet hørselen i 5 årsalderen. Hun fikk Cl da
hun var nesten 9.

Født hørende
- Det var avgjørende for vårt valg at Katie
var født hørende, forteller Mads. Da
hun var rundt 5, ble det oppdaget ar hun
hadde begynt å høre dårlig. Hun begynte
da i Aulerød barnehage for døve og
tunghørte. Foreldrene sier at det i ettertid
var flere regn de burde fanget opp om at
hørselen ikke var som den skulle. - Vi
tenkte at hun bare var en visuell type, si
den vi var døve selv og i stor grad brukte
syn og kropp for å kommunisere.

Blandede reaksjoner
- Det var Aulerød som foreslo Cl. Mads
og jeg hadde mange diskusjoner om der.
Katie var negativ til Cl. Det gikk andre
barn som hadde Cl i barnehagen og de
hadde store, klumpete Cl-apparater hen
gende på brystet eller ryggen. Hun spurte
meg: «Mamma, skal jeg liksom løpe

rundt på stranden om sommeren i bikini
og ha den greia hengende på meg?».
Etter hvert prøvde Gry og Mads å fortelle
folk rundt seg at de vurderte Cl til Katie.
- De hørende foreldrene som hadde
døve barn, var srort sett positive, og de
respekterte vårt valg. Men mange døve
var negative. Vi fikk mange sterke ord
mot oss. Mads lar ikke slikt påvirke seg, i
motsetning til meg. Han var veldig flink
til å forklare folk hvorfor vi tenkte som
vi gjorde. Vi måtte tenke på hva vi mente
var best for Katie, spesielt siden hun
hadde hørt før.
- Det skjer mye teknologisk utvikling;
også innenfor høreapparater/Cl. Vi må
ikke henge oss opp i det gammeldagse,
sier far. - For meg er Cl å betrakte som
et avansert og moderne høreapparat.
Gry forteller at de diskuterte mye
hvorvidt det var riktig å frata datteren

deres muligheten til å høre, når hun
hadde vært normalt hørende i sine første
leveår. - Vi tenkte at hvis hun ikke likte
å bruke Cl, kunne hun jo bare ta det
av. Da hadde vi gitt henne muligheten.
Det hadde ikke vært noen krise hvis hun
ikke likte Cl; vi bruker jo tegnspråk
her hjemme, og på skolen er det mange
lærere som kan mye tegn.

Etter hvert som Katies første skoleår
tok til høsten 2004, ble hørselen raskt
dårligere. Ifølge mor og far ble hun mer
og mer avhengig av tegn for å følge med
på skolen, og hun var mye frustrert over
dette. Katie ble operert i april 2005 og
fikk lyd på sommeren 2005. Hun er
operert på ett øre; det andre har hun en
brukbar hørselsrest på, og hun bruker
høreapparat der.
- Vi ble anbefalt av Rikshospitalet å
spare det andre øret, spesielt så lenge
hun har brukbar hørselsrest. Hvem vet
hvor langt teknologien kan ha kommet
om 20-30 år? Da er det synd hvis vi har
ødelagt Katies muligheter til å velge noe
som er bedre enn Cl.

Gode resultater
- Jeg oppfattet lyder med en gang, men
jeg forstod ikke hva lydene var, forteller
Katie om den første dagen etter lydpåset
telse.
Etter at lyden blir skrudd på CI'en, skal
man bevege seg utendørs og blant folk
for å prøve å forstå lyder. Siden Gry og
Mads ikke kan forklare hvilke lyder dat
teren hørte, hadde de tolk med seg disse
dagene.
- Tolken forklarte meg hva lydene var.
Jeg hørte fuglekvitter, trikken og biler.
Jeg visste ikke at man kunne høre for-
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skjell på biler med nye og gamle dekk,
sier Katie.
- Audioteknikeren vår på Rikshospiralet
var veldig fornøyd med Katies fram
gang. Hun hadde overraskende raskt
godt utbytte av CI'en sin og måtte ikke
igjennom like mye opptrening som andre
Cl-opererte barn.

Fornøyd med Rikshospitalet
- Mange forteller om møter med leger
som sier at etter Cl-operasjonen må man
legge vekk tegnspråket. Slike holdninger
har vi heldigvis ikke mørt. Kanskje har
legene innsett at det ikke nytter overfor
familier der foreldrene eller flere familie
medlemmer er døve? For oss ville det jo
vært fullstendig uaktuelt å slutte å bruke
tegnspråk i familien, konstaterer Gry.
- Men der var en lege som reagerre på at
vi spurre Katie hva hun ville, sier Mads.
- Vi var veldig usikre på om vi skulle si
ja eller ikke. Valget ble enda vanskeligere
fordi Katie var så redd for kanylen hun
ville få i hånden før operasjonen. Legen
mente at det var vi som måtte ta valget
for henne, siden hun var såpass liten.
Men ville det værr riktig av oss å presse
vår datter til noe hun ikke ville?

I dag kan Katie fint føre en samtale uten
bruk av tegnspråk. Hun henger med i
samtalen blant venninnene, men hvis
dagsformen er litt dårlig, hender det at
hun faller utenfor. Hun kan også bruke
telefonen. - Men det har hun egent-
lig aldri likt, heller ikke før hun mistet
hørselen, legger Mads til.

Hørselsklasse
Katie er elev ved Sem skole i Tønsberg,
som har hørselsklasse. Mange av lærerne
bruker tegn som støtte, og det er ellers
tilrettelagt med både teleslynge og

forsterkermikrofoner. - De første årene
hadde vi litt problemer med tilretteleg
gingen, men nå har det gått seg til veldig
fint, forteller mor. - Bortsett fra at 10.
klasse kan høre vår klasse via teleslyngen,
skyter Katie inn og ler.

- For oss som foreldre har Sem værr
veldig bra. De har støttet oss hele veien,
og tilretteleggingen er positiv. Hadde vi
valgt å integrere Katie på hjemmesko
len, ville tilretteleggingen og søking av
tekniske hjelpemidler vær vårt ansvar.
Vi er glade for å ha Sem i nærheten. Den
erfaringen de sitter med der er svært
verdifull. Dessverre diskuteres det å legge
ned hørselsklassen ved Sem, fordi så
mange velger integrering.

- Katie fikk ekstra lesetimer de før-
ste årene på skolen, både fordi vi som
foreldre er døve, og som oppfølging etter
Cl-operasjonen. Men de er ikke nød
vendige lengre. Vi mener det er viktig
med individuell vurdering av hvor mye
oppfølging et Cl-barn får. Noen trenger
mer enn andre.

Mindre sliten
Foreldrene forteller at de ser en enorm
forskjell hos Katie etter operasjonen.
- Hun er mer sosial med klassevennene
sine og oppfatter mer. Hun virker mye
mindre sliten. Generelt opplever vi at
hun er mye mer til stede med hele seg, og
at hun er mer avslapper.
- Når Katie hadde med seg venninner
hjem før hun fikk Cl satt de rundt kjøk
kenbordet her og brukte tegn i samtalen.
Men etterpå har behovet for tegn min
sket; vennene hennes bruker det ikke til
henne lengre. Så nå kan ikke jeg lenger
følge med i hva de snakker om. Det er
rart å oppleve, smiler Gry.

Hun legger til at Katie heldigvis styrer
det tekniske utstyrer selv, for der kommer
hun selv til kort.
- Vi lot Katie velge Cl-type selv. På barn
er det to typer å velge mellom, Med-El
og Nucleus. - Jeg valgte Med-El siden
den hadde det beste utseendet, smiler
Katie. - Vi fikk høre at ucleus sin
prosessor var mer vannavstøtende enn
Med-EI, men Cl-en min har overlevd å
bli dusjet med, den. Etter et par dager i
tørkeboksen var den like fin igjen.

- Det er krise hvis Cl-en blir ødelagr.
En gang mistet hun den i sjøen på hytta
mens hun fisket krabber. Da var vi hele
famil ien med besteforeldre og søskenbarn
og flere til. Katie faller helt utenfor blant
søskenbarna uten Cl. En annen gang
mistet hun den i en karusell på Tusen
fryd, men da gikk det lettere siden alle
som var med, brukte tegnspråk.
- Når jeg bare er sammen med familien
eller andre som kan tegn, er det selvfølge
lig ingen krise hvis Cl-en svikter, legger
Katie til. Hun var på Hafjell for å stå sla
låm, uten CL - Den var bare upraktisk
på grunn av hjelmen og slikt. De suren
kunne alle der regn, så hva var vitsen?

Viktig å respektere
hverandres valg
- Alt i alt er vi veldig fornøyd med Katies
framgang og resultater. Vi angrer ikke på
det valget vi gjorde. Også Katie selv for
teller at hun er veldig glad for muligheten
til å kunne høre.
- Kine, vår yngste datter, går jevnlig til
hørselskontroll. Hvis hørselen hennes
skulle vise seg å bli dårlig, og det kunne
blitt aktuelt med Cl, hadde det blitt nye
runder med diskusjoner. Sannsynligvis
ville vi tatt samme valget om igjen, men
det er noe vi må vurdere når den dagen
eventuelt kommer.

Gry spør Kine om hun kan fortelle hvor
dan hun synes det er å ha en familie der
alle et døve.
- Det er helt topp, for da kan jeg skrike
så høyt jeg vil, kommer det kjapt fra
yngstemann i familien. Katie legger til at
det stort sett er Kine som styrer lydnivået
der i huset. - Hun kjefter på meg når jeg
har musikken for høyt på, ler hun.

Til andre som vurderer Cl til sine barn,
vil de si følgende: - Uansett hva dere
velger, bør andre respektere deres valg.
Husk at dette handler om barnet og ikke
om dere selv. Alle vil det beste for sine
barn. Hva som er det beste for ditt barn,
er opp til deg å avgjøre. Der viktigste er
selvfølgelig at barnet får god kommu
nikasjon, omsotg og kjærlighet, og det
avhenger ikke av at man velger Cl eller
ikke.
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TEATER

Krevende forestilling
for Teater Manu
helge.herland@doveforbundet.no

For første gang får vi oppleve en Jon Fosse forestilling på tegnspråk. «Natta lyser sitt mørker»
er en krevende forestilling. Ikke så mye på grunn av replikkene, tvert imot: mest på grunn av
replikkene som ikke finnes i manuskriptet.

De to hovedrollene ble spilt av Kevin Eide Edvardsen og Agata Wisny (fOto: Teater Manu)

Jon Fosse er i dag vår største dramatiker.
oen sammenlikner ham med Henrik

Ibsen. Han har skrevet rundt femten tea
terstykker og er oversatt til mer enn 40
språk. Han har mottatt en rekke norske
og internasjonale priser for sine romaner,
noveller, dikt og skuespill.

I forestillingen «Natta lyser sitt mørker»
demonstrerer Fosse sin typiske språklige
stil, den språklige minimalismen. Han
bruker få ord. Det betyr at skuespillerne
ikke har så mange replikker, og slett ikke
lange replikker. Språket er mer rytmisk
med mange gjentakelser. For publikum
er det like viktig å tolke det som ikke
sies, som det som sies. Det er fascineren
de. Et døvt publikum slipper å anstrenge

seg for å oppfatte raske replikkvekslinger,
man har god tid til både å oppfatte og
bearbeide det som tegnes.

Dramaet utspiller seg i vår tid. Det er lett
å kjenne seg igjen i handlingen. Det unge
paret sliter med å nå frem til hverandre
i ekteskaper. Kvinnens svigerforeldre
er utrygge på hvordan de skal forholde
seg til det unge paret og deres nyfødte
barn. Replikkene meJlom besteforeldrene
og foreldrene blir mest kli jeer. Så blir
det skikkelig trekant drama da Baste
kommer på scenen i de to siste av de
fem aktene. Forestillingen har mange
likhetstrekk til Ibsens «Et dukkehjem».
Kanskje er livets fundament og mellom
menneskelige forhold de samme i dag

som da Ibsen skrev sitt stykke for mer
enn 100 år siden?

De korte replikkene, de få tegnene og
den særegne stemningen blir ytterligere
fremhevet ved scenografen Nelly Bles
singas spartanske og enkle kulisser. Hele
forestillingen skjer i ett og samme rom,
enkelt utstyrt med noen stoler, et bord
og et par lamper. En naken og minima
listisk stil som samsvarer med dialogen i
forestillingen.
For skuespillerne finnes det ingen kulis
ser som kan ta fokus bort fra dem, det
finnes ingen morsomme replikker som
kan avlede publikum. Tvert imor. Hele
forestillingen krever enormt av skuespil
lerne. De må klare å holde publikum
fanget ved å formidle stemninger gjen
nom kroppsspråk, mimikk og utstråling.
Hovedrollen som Den unge kvinnen,
spilt av Agatha Wisny ville vært en for
krevende rolle for nesten hvem som helsr.
Hun skal stemningsmessig svinge mel
lom følelser som morskjærlighet, kjed
somhet, tomhet, usikkerhet, fortvilelse,
begjær, sinne osv. Wisny klarer ikke helt
oppgaven, derfor kan de tre siste aktene
oppleves som langdryge. Dette også fordi
det ikke er noen stigning i forestillingen.
Høydepunktet skjer allerede i første akt,
da svigerforeldrene til Den unge kvin
nen kommer på besøk for å se babyen for
første gang. Da «stjeler» Mira Zucker
mann som bestemoren nesten hele opp
merksomheten. Hun eier scenen og viser
hvordan en kan tolke selv en mindre
rolle på mesterlig vis. Hun har nettopp
den utstrålingen og evnen til å formidle
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Mira Zuckermann leverer som vanlig en topp prestasjon på scenen, i bakgrunnen Olgeir]. Hart
vedt og Agata Wisny (Foto Teater Manu)

stemninger uten språk som vi savner hos
de andre skuespillerne.

Er det urettFerdig å sammenlikne de an
dre skuespillerne med Zuckermann? Ja,
kanskje, men et profesjonelt teater skal
strekke seg etter noe. Og en anmeldelse
skal være kritisk.
I rollen som besteFaren debuterer Olgeir
J. Hartvedt. Han har den fordelen at han
er på scenen sammen med Mira Zucker
mann og kan på en måte surFe på bølgen
etter henne. Etter den første akten sitter
vi bare og venter på at de to skal komme
på scenen igjen, ikke minst venter vi på
at de skal bidra til en skikkelig finale i
siste akt, men det har ikke forfatteren
lagt opp ril.
I de siste scenene må derfor Agatha
Wisny, sammen med Den unge man
nen, Kevin Eide Edvardsen og Ronny
Patrick Jacobsen som Baste, vennen til
Den ungen kvinnen, drive historien
videre alene. Kevin Eide Edvardsen sliter
med det samme som Wisny. Han har en
rolle som byr på store utfordringer. Med
liten hjelp av replikker skal han formidle
sin tafatthet, hjelpeløshet og fortvilelse
overFor Den unge kvinnen. Uten hjelp
av språk skal han formidle mye av sine
frustrasjoner.

I den mindre rollen som Baste viser
Ronny Patrick Jacobsen noe av det vi sav-

TEATER

ner. I fjerde akt er han kanskje på scenen
bare i to minutter, uren replikker, men
likevel markerer han seg. Vi oppfatter
tydelig hva han vil formidle. Han klarer
å holde grepet på oss.

Det er riktig at Teater Manu gir oss
forestillinger av Jon Fosse. Han er en av
de mest spilte samtidsdramatikerne i Eu
ropa. Det er en opplevelse å bli kjent med
hans dramatikk. At skuespillerne løser
oppgavene svært ujevnt er kanskje noe vi

må regne med av et ungt teater. Teater
Manu er fortsatt bare barnet, og skuespil
lerne er fortsatt i en opplæringsfase. Når
teateret velger så krevende forestillinger
som «Natta lyser sitt mørker» blottlegger
en også lettere egne svakheter enn om en
hadde satt opp en publikumsvinnende
komedie. Teateret har et ansvar for å
spiller begge deler, slik bygger mann et
stadig bedre teater. Uten å våge å gå løs
også på de vanskeligste utFordringene
kommer ikke teatret videre.

AKUTTVAKT FOR DØVE/DØVBLINDE

Region Nord
95 83 5201

Sør-Trøndelag
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
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9948 18 10
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r,hllprlldll.'l'IIr H,mild
ZUhTrt hm' skiollt det.
lIon/ml'flIl <-I: I'tlllt til ti
se filmer med u1ldertekst.'

Døves Tidsskrifts blomst går til filmprodusent Harald Zwart,
som har laget filmen «Lange flate balJær 2 - i kongens klær».
Han har tekstet den norsktalende filmen, fordi som han sier:

- Nordmenn er vant til å se filmer med undertekst, vi har utrolig
mange hørselshemmede i Norge, og enda Aere som ikke forstår
Fredrikstad-dialekt. Dessuten får man jo også støtte tor å tekste
filmene i Norge, forklarer regissøren.

Filmen hadde premiere på kinoene 14. mars.

"Lfll/ge flare {MIl,cr 2» l'i.'l'S p/l kil1l1<'1lt' mrd ukst.

Flott ·dagtilbud i Trondheim

Detgamle vaskerietpå døveskolen i Trondheim er blitt dagsenter med navnet Vaskeriet.

Trondheim kommune driver dagsenter
for døve og døvblinde i vaskerihuset i den
gamle døveskolen i Bispegt. Mandag,
onsdag og fredag er åpen dag for alle som
ønsker det fra kl 9 til 15, forteller daglig
leder Rannveig Frøseth Sinkabetg.

- Tirsdag og torsdag er «fast-bruker-dag»
som man kan søke plass på. Tirsdager er
primært for personer i alderen 25 - 40 år,
mens torsdagene er fot døvblinde. Hvis
man ønsker dette tilbudet, er det bare
å ta kontakt med oss, informerer daglig
leder.

Hun forteller at tilbudet på dagsenteret

utvikles i samarbeid med brukerne. En
gang i måneden er det husmøre, hvor de
tar opp saker som folk er opptatt av, og
hva slags aktiviteter man ønsker. Det kan
være alt fra foredragsemner til muse
umsbesøk, turer, kino, håndarbeidskurs,
spørrekonkurranser og annet.
Dagsenteret, eller Vaskeriet som det bare
kalles, har to kommunalt ansatte. I til
legg jobber to personer på
«varig tilrettelagt arbeidsplass» -tiltak
- dette er i samarbeid med NAV Så totalt
et det fire ansatte.

- Tilbudet er for Trondheim kommunes
innbyggere, men vi får av og til besøk

av døve fra andre kommuner, alle er
velkommen, men vi kan dessverre ikke gi
aktivitetstilbud som koster noe ti! de fra
andre kommunet, sier Sinkaberg.

Vanligvis er det rundt 35 personer innom
Vaskeriet. Tilbudet er gratis. Det er til
bud om skyss for personer som ikke kan
bruke vanlig buss på mandag, torsdag
og fredag - men det må en søke spesielt
om. Lunsj med brød og pålegg en koster
vanligvis 15 kroner, hvis det lages noe
ekstra, justeres prisen litt. Aktiviteter
utenfor huset, så som museumsbesøk,
turer til spesielle aktiviteter som krever
inngang, kino, må man betale selv. Ofte
får vi spesialpris siden vi er et offentlig
dagti!bud.

Daglig leder Rannveig Frøseth Sinkaberg og Per
Harald Hansen slim begge jobber på Vaskeriet.
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Fremdeles modig dame!

Arbeidet står i kø flr den populære håndverkeren.

Det er 4 år siden vi skrev om Bente
Bjånesøy på Austevoll, en øy med 4.500
innbyggere sør for Bergen. Den gang
skrev vi at hun var en modig kvinne som
hadde startet egen bedrift som møbelta
petserer, med lokaler i kjelleren på ene
boligen. I dag kan vi fortelle at firmaet til
Bente går som en drøm. Hun har bygget
eget verksted på 50 kvadratmeter og med
7 meter til taket har hun god plass til å
lagre møblene hun jobber med. Det siste
er nødvendig, for som hun sier:

- Jeg har veldig mye arbeid. Kundene må
regne med mer enn et halvt års ventetid.
Hvis jeg ville kunne jeg jobbet døgnet

rundt, men jeg er nødt for å sette grenser
og passe på at jeg får tid til annet enn
jobb.

- Hvordan har du klart å få så mange
kunder?

- Alle kjenner alle i en liten kommune
som Austevoll, derfor vet alle om bedrif
ten min. Dessuten har jeg annonsert i
lokalavisen. Men den viktigste markeds
føringen er at fornøyde kunder forteller
om meg til andre.

- Hva er de vanligste arbeidsoppgavene?
- Det er som for andre møbeltapetserere

at jeg restaurerer gamle møbler. Det
som er spesielt hos meg er at jeg også får
mange båtmøbler.

Bente forteller at kommunikasjonen med
kundene går greit. Flere og flere bruker
SMS, noen benytter e-post - det eneste
folk ikke skjønner er at de kan ringe
gjennom 149 til henne, selv om hun an
nonserer med nettopp det.

- De som kommer innom verkstedet er
bevisst på å snakke tydelig til meg, ellers
går det greit med penn og papir.

Bente Bjånesøy fra Austevoll satser friskt i nytt
verksted som møbeltapetserer.
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Av Jannicke B. Kvitvær

Hovedstaden har også
en ungdomsklubb!
Her skriver lederen for ungdomsklubben i Oslo)
Jannicke Kvitvær om klubben og klubbens hyttetur
til Kvitfjell ved Lillehammer.

Snø, snø og atter snø, det er midt i januar og 20 spreke ungdommer er dratt til fjells på en
etterlengtet tur ut fra storbyen Oslo. Vi er på Hafjell, litt utenfor OL-byen Lillehammer,
PAFF har nemlig leid idrettshytta til Oslo Døves Sportsklubb for en helg. Dette er PAFF's
første arrangement i 2008.

PAFF - orders berydning kommer av regner «reise/dra». På norsk sier man «jeg drar inn ril
byem>, mens på tegnspråk sier man bare «jeg - paff - byen». Klubben fikk navnet samme dag
den ble gjenopprettet, 23. mars 2007. PAFF er en klubb som likner på de andre klubbene i
Norge, men i motsetningen ril de andre klubbene rilttekker den seg en mer bestemr alders
gruppe. De Reste som kommer på PAFFs rilsetninger er nemlig fra videregående skoler rundt
omkring i Oslo, det vil si de er mellom 16 og 20 år.

Inne i hytta er det klart for praktisk informasjon, og maten er snart servert. Oppspilte og
sultne ungdommer setter seg til bords og grafser i seg lasagnen. Etter maten blir det fort
sosialt samvær, og også i denne klubben spiller underholdningen en stor rolle. Ja, det er helt
og holdent en ekte hyttetur for og av unge. De eldste på hytteturen er bare 19 år, denne
ungdomsklubben er virkelig selvstendig?

For mange høres 19 år ungt ur, men for oss er der ikke, - vi hadde lenge gått rundt uten noe
særlig bta tilbud, noen måtte ta initiativ til å gjøre noe. På allmøtet for ett år siden var det så å
si bare 17 - 20 åringer som møtte opp, men vi var likevel mange nok til å kunne gjenopprette
et tilbud til oss selv. Der var 18 ungdommer som deltok på dette møtet, etter det har PAFF hatt
besøk på cirka 15 - 20 personer nesten hver gang. PAFFs mål er å skape et godt miljø for unge
som vil samles to - tre ganger i måneden, men det er ikke så lett ertersom vi i dag ikke har noe
lokale vi føler oss hjemme i. Så hvordan klubben skal utvikle seg får riden vise, men vi prøver
likevel å samles minst en gang i måneden, hittil har det gått greit.
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Deltakerne, øverst fra venstre Syver Sanengen, Andre Røine, Mats Aulie, Jannicke Kvitvær, Petter Noddeland og Glenn Aulie. 2. rekke fra venstre Mia
Aspelien, Caroline Wroldsen, Monica Wold, Carlina Lund, Caisanne Lund, Guro Rugseth, Kristine Dahl og Fredrik Fjellaker. 3. rekke fra venstre Ida
Sønsterud, Natasha Ravlich og Belinda Stø. 4. rekke fra venstre Lars Petter Lindmann ogJostein Dale.

Morgenen ettel' er det lørdag og folk
står grytidlig opp for å stå på ski og
snowboard, det er sesongens første tur
for mange av oss. Lufta er kald og været
kunne ha vært bedre, men vi bryr oss
ikke, det fleste kjenner nok uttrykket;
«Det fins ikke dårlig vær - bare dårlige
klær.»

Praktisk informasjon.

Vi har hatt sosiale kvelder, forskjellige
remakvelder som blant anner halloween,
nissefest og så videre, samt har vi hatt et
par aktiviteter ute. I høst hadde vi noe
nytt kalt «By-Rebus», en konkurranse
som ble veldig populær og som PAFF
ser frem til å arrangere igjen. Vi vil også
prøve å arrangere LAN-party, og et

par større arrangementer til sommeren.
PAFF har begynt å diskutere mulighe
ten til å samarbeide med NDFU og de
andre ungdomsklubbene om å få i gang
et «ungdomstreff» på tvers av klubbene
rundt omkring i orge.

Etter den lange dagen i bakken er det
godt å komme inn i den varme hytta
igjen. Det er lørdagskveld og hjemmela
get pizza står på menyen. Som kvelden i
forveien blir det også arrangert under
holdning - noe morsomt må vi jo foreta
oss til ettersom tv og mobil er forbudt
under hytteoppholdet. Dagen etter
kommer bardus på oss alle, vi rydder,
pakker og drar vår kos. Det var virkelig
en artig og vellykket tur.

PAFF-styret består av 6 personer, Jan
nicke Kvitvær - leder, Andre Røine
- nestleder, Babar Ali - Sekretær, Jostein
Dale - styremedlem, Petter Noddeland
- styremedlem og Ida Sønsterud - vara
medlem. De eldste i styret er 19 år, mens
det yngste er 17 år. Dessverre har vi ikke
noe komplett gruppebilde fra styret til
gjengelig. Derfor får dere nøye dere med
et par andre morsomme bilder.
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ÅL FOLKEH0YSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

Kurs for voksne tunghørte/døvblitte i tegnspråk og kommunikasjon
1. - 6. juni 2008, Al folkehøyskole og kurssenter for døve

Målet med kursene er å lette kommunikasjonen i hjemmet.
For å nå dette målet er kursene like mye for familie og nære venner som for den hørselshemmede selv.

Det undervises i tegnspråk. I tillegg gis det forelesninger i relevante emner:
Om kommunikasjon, om det å leve som døvblitt og om rettigheter og hjelpemidler. Forelesningene blir skrivetolket.
Hovedlærer på kurset er selv døvblitt og deler sine erfaringer med deltakerne.

Alle som deltar på grunnkurset vil få tilbud om oppfølgingskurs med i alt 7 uker fordelt over flere år.
Det kan ved behov søkes om flere uker.

Kurset dekkes av folketrygden. Reise og opphold dekkes av NAV trygd på den hørselshemmedes hjemsted.
Den hørselshemmede vil også få dekket tapt arbeidsfortjeneste.

Påmeldingsfrist: 1. mai 2008.

Påmeling sendes:
Al folkehøyskole og kurssenter for døve, 3570 Al,

v/Sissel Thon, sissel.thon@aLfhs.no, sms 41 46 45 56, tlf 32082608.

.I ÅLFOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

Grunnkurs for familiemedlemmer
1. - 6. juni 2008

Kurs for besteforeldre, tanter, onkler og andre familiemedlemmer til døve/tunghørte barn.

Undervisning i tegnspråk, Døves historie og kultur
Barns oppvekst med to språk og to kulturer, Familieliv og kommunikasjon.

Alle deltakere på grunnkurs vil få tilbud om oppfølgingskurs, med i alt 7 uker fordelt over flere år.

For personer som har jevnlig kontakt med sine
døve barnebarn, niese/nevø osv. vil trygdekontoret kunne dekke utgiftene til kurset.
Det betyr at nære pårørende, etter søknad, får dekket reise og oppholdsutgifter.

Påmeldingsfrist: 1. mai 2008

pAMELDING SENDES:
Al folkehøyskole og kurssenter for døve
3570 Al,
v/Gry Løkstad, gry.lokstad@aLfhs.no
Tlf 32 08 26 12 , Sms 95 01 93 23
eller til sentralbordet tlf. 32 08 26 00
aaLfolkehogskole@aLfhs.no

ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE



SKOLEARET 200812009

NÅERTIDEN INNE!

UNG ELLER «GAMMEL» TA ET AR pA FOLKEHØGSKOLE
På AL FOLKEHØYSKOLE OG KURSSENTER FOR DØVE vil du møte et aktivt og utfordrende tegnspråkmiljø.
Tegnspråk er undervisningsspråket og det språket som naturlig brukes i all kommunikasjon i hverdagen.

Døve og hørende elever utgjør et fellesskap både på internatet og i undervisningen.

Alt samvær mellom døve og hørende skal ha sitt ugangpunkt i døves kultur og språk: TEGNSPRAK.

Et år som folkehøgskoleelev på Al folkehøyskole og kurssenter for døve betyr nye utfordringer enten du er døv eller hørende.
Er du døv, skal du oppleve å være i et fellesskap der alt skal være tilrettelagt for deg, få ny kunnskap og nye venner.

Er du hørende som kan tegnspråk, gir et år på Al deg muligheten til å perfeksjonere deg og

gi deg muligheten til å oppleve et levende tegnspråkmiljø.
Er du hørende og ikke kan tegnspråk, vil du få muligheten til å ta del i en annerledes kultur og møte et helt nytt språk,

TEGNSPRAK, som med innsats og vilje til samhandling kan læres gjennom undervisning og ikke minst i det daglige

fellesskapet der tegnspråk er et levende dagligspråk.

Felles opplevelser gjennom sosiale aktiviteter og turer i naturen både høst og
vinter. Studieturer i Norge. Studietur til et land utenom Europa der dette landets
døveorganisasjon vil være en sentral kontakt.

Hver elev kan velge fordypningsemner i løpet av skoleåret.
Slike emner kan være av kortere eller lengre varighet og av varierende fordypningsgrad.
Eksempler på slike emner kan være:

I
SPORT OG FRILUFTSLIV· KUNST OG HANDVERK· MEDIEKUNNSKAP MED VEKT pA VISUELL FORMIDLING. SAMLIV
SPRAK - NORSK OG TEGNSPAAK . RIDING· ARBEID MED SCRAPBOOK . DRAMA OG TEATER· REISELIV· FILOSOFI
BARNE- OG UNGDOMSPSYKOLOGI . TRAFIKKTEORI . MATLAGING, BARN OG BARNEPASS· EKSTREMSPORT

Nedre aldersgrense 18 år.
Et folkehøgskoleår er på 33 uker, fra august til mai.
Et gjennomført skoleår gir 3 konkurransepoeng ved opptak til høgskole og universitet.

Egenandel for skoleåret er kr 59 000.
Undervisningen er gratis.
Statens lånekasse for utdanning gir lån og stipend.
Døve og tunghørte kan søke NAV om økonomisk støtte.

SØKNAD SENDES:

AL FOLKEHØYSKOLE OG KURSSENTER FOR DØVE
Bakketeigen
3570 Al
Innen 15. Mai 2008
aaUolkehogskole@aLfhs.no
www.aLfhs.no

ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KUR SENTER FOR DØVE



lingdomskulturfestival
· Frankfurt
Ditte Emilie Sæther Behrns fra Asker er elev ved den danske folke
høgskolen Castberggård, og har fulgt kurset til Frontrunners, som er
et internasjonalt treningsprogram om lederskap for unge døve med
fokus på prosjektledelse. Deltakere i Frontrunners kommer fra hele
verden, og er mellom 18 - 30 år. I denne artikkelen forteller Ditte
om da alle de 14 studentene i Frontrunners dro fra Castberggård til
Frankfurt for å overvære den første ungdomsfestivalen for døve.

Mange foredrag
å velge mellom
Lørdag var det et meget interessant pro
gram, fylt av mange forelesninger. Disse
var delt i gruppene barn, språk, reise,
workshop, mindre fotelesninger og større
forelesninger.

Barnegruppen fikk tilbud om aktiviteter
som poesi, ansiktsmaling, hårstyling,
barnedans, og mer.

Språkgruppa var en timeslang leksjon
i ulike språk, som kinesisk, japansk,
tyrkisk, russisk, taktil tegnspråk, britisk
tegnspråk, amerikansk tegnspråk, og
finsk.

Den tredje gruppa bød på opplevelses
beretninger om ulike reiser verden over
som døve hadde gjort. Det ble fortalt om
reiser i Mongolia og Kina, Nord Korea,
Japan, Fallskjermsreise, Nepal/Kiliman
jaro, Israel, sykkeltur gjennom USA og
Europa.

Workshop besto av ulike kurs i freestyle,
film, dans, reater og poesi.

De som deltok i gruppa «større foreles
ningen> hadde med tolker som oversatte
fra rysk tegnspråk til internasjonalt
tegnspråk.

De mindre forelesninger var mer
undervisningsrettet, og temaene var
arbeidsliv/studier, jødisk ungdomsklubb,
EUDY/WFDYS, barneleir/ungdomsleir,
døvblind/usher, arbeidsliv/lærlingtid og
situasjonen for døve i Tibet.

Siste gruppe, de «større forelesningen)
med internasjonal tegnspråktolk, hadde
temaene audisme/defhood, magishow,
Frontrunners og poesi historier fortalt av
barn. Med andre ord, dette var et svært
fristende program, og jeg hadde store
problemer med å velge emner siden alle
grupper gikk parallelt! Det hadde vært
bedre om tre emner gikk parallelt i stedet
for alle. Jeg og noen andre gikk på fore
lesninger som foregikk på tysk tegnspråk,
og vi var først nervøse for at vi ikke kom
til å forstå noen ting. Men heldigvis
forstod vi en del, siden vi hadde lært tysk
på skolen før. I tillegg til forelesningene
hadde de også filmvisning, kunstutstil-

ling og messe med ulike firmaer/organi
sasjoner.

Forelesninger
Etter å ha studert pogramfolderen nøye,
valgte jeg først å følge forelesningen om
reisen i Mongolia og Kina. Foreleseren
hadde vært i 7 land i Asia, og fortalte om
hva han hadde opplevd i Mongolia og
Kina. Vakre bilder ble vist, og vi lærte
om kulturen - nomadelivet i Mongolia
var en interessant beretning. Det faktum
at han og en døv dame faktisk tilbrakte
en lang periode på slettene blant noma
defolket inkludert i en gruppe turister
som var ute etter det spesielle, imponerte
meg veldig! De hjalp til med gjøremålene
som nomadefolket hadde, blant annet å
sette opp hus og gjete dyr. Det var altså
ikke noe problem for døve å bli med på
et slikt arrangement!
I Kina hadde de heller ikke særlige kom
munikasjonsproblemer, men et problem
hadde de; folk i Kina har en helt ulik
gestikulering fra hva europeere har, så de
ble nødt til å bruke tysk - kinesisk ord-
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bok sammen med enkle gester for å sikre
seg forståelse! Vi fikk også lære en del
fakta om Kina, og på den måten endret
vi en fordom vi hadde om kinesere; at de
ofte spiser hund og katt. Det er faktisk
ikke vanlig i Kina, det vanligste er mus,
supplert med grønnsaker og nudler!
Reisen som varte i 2 måneder, kostet
omtrent som en bil i følge foreleseren.
Hans anbefaling til oss var å droppe kjøp
av bil og heller dra på eventyr i Asia! Og
for å være ærlig kan jeg godt tenke meg
å droppe bil til fordel for et skikkelig
reiseopplevelse.

Audisme
En annen nevneverdig forelesning var
«audisme / deaf1100d», av Ratmann. Her
fikk vi lære om hva audisme er; det står
for audi = audive = høre og isme står for
et dogmatisk system ut ifra holdninger,
praksis og tro. Audisme står altså for dis
kriminering eller stereotypi av døve. Det
kan sammenliknes med rasisme, sexisme
eller homofobi. Audisme er utsprunget
av negative forestillinger om døve, og
her kan både hørende og døve være like
skyldige! Et eksempel som belyser dette,
er at en døv tenker at han ikke kan bli

etterforsker fordi han er døv. Da har
han diskriminert seg selv på grunn av
sin forestilling om hva døve kan. Verdt å
tenke noe over!

Rathmann kom med forslag til hvordan
vi kunne unngå det; vi må aksjonere hver
gang vi opplever audisme. Vi bør kreve
våre rettigheter, og gjøre folk oppmerk
som på hva som ikke er rett. Døve bør
også bli mer synlige i politikken, media
og urdanningsverket, slik at fordommene
mot døve blir endret. Det jeg innså fra
forelesningene, er at det ikke har noe å
si hvilken nasjonalitet den ene døve har.
Det som har betydning, er at vi døve fak
tisk sliter med samme problemer uansett
hvilke land vi kommer fra.

Kveldsprogrammet
Programmet for kvelden var fylt med
underholdning, og teater, dans og poesi
var inkludert, med ro programledere
som underholdt publikum mellom vis
ningene. Titlene på teaterstykkene var
blant andre «Heterofobi» av Benedikt
Feldmann, og «Regissøren» av Giuseppe
Giranna. Dansestykkene var freestyle og
hip hop. Poesistykkene ble fremfør av ro

barn som var på poesiworkshop tidligere
på dagen.

Meget fornøyde, og et hakk klokere
dro vi tilbake til Castberggård, og vel
fremme var vi alle litt stolte over at vi
klarte å organisere en tur på egen hånd,
og ikke minst å få oppleve å være med på
noe som er blitt arrangert for første gang!
Til å være et ferskt eksperiment, er dette
en ganske vellykket festival. Jeg har Spurt
en av arrangørene, Kilian Knoerzer,
om de kunne tenke seg å gjenta dette.
Og svaret var en definitivt ja! Så vi kan
vente oss flere slike festivaler, og kanskje
det vil oppstå ungdomsfestivaler i andre
land enn Tyskland også? Forhåpentlig
vis, for deltakelsen under festivalen var
helt utrolig, både unge og gamle kom!
Dette indikerer at det finnes et behov, og
interesse, for kulturelle arrangementer
blant ungdom.
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OØVEMUSEUM

Hele Rødbygget, bygget i 1851, døvehistoriens viktigste bygning i Norge, er nå sikretfor døve i fremtiden. Norsk døvemuseum åpner i februar 2009.

helge.herland@doveforbundet.no

•oapnerl
Norsk døvemuseum

2009
- Museet vil fortelle historien om døves minoritetskultur. Vi håper å kunne fortelle tegnspråkets
historie slik at døve selv blir stolte av den. Samtidig ønsker vi at den kunnskapen vi formidler
kan forandre hørendes holdninger til døve.

Prosjektleder Hanna Mellemsether ved
Sverresborg Trøndelag Folkemuseum er
engasjert når hun snakker om døvemuse
ets rolle i fremtiden.

Samarbeidet har fått dem ril å reflektere
over normalitetsbegrepet, hva er egent
lig <<normalt" - og hva er «unormalt" i
samfunner.

kan derfor Mellemsether trekke veksler
på mange av de 40 ansatte på Sver
resborg. Vi møter en svært optimistisk
prosjektleder i Rødbygget.

- Fremdeles er der lire kunnskap blant
hørende om døves situasjon i samfunner.
Jeg merker det blant de ansatte på Sver
resborg, der vi har en arbeidsgruppe som
bisrår meg i arbeidet med døvemuseer.

Hanna Mellemsether har i flere år arbei
det for å bygge opp er Norsk døvemu
seum i Rødbygger. Museet er en avdeling
under Sverresborg Trøndelag Folkemu
seum. I arbeidet med å bygge opp museer

- 2008 ble gjennombruddsåret for
døvemuseet, endelig er vi blitt en fast til
skuddsport på srarsbudsjetter. Nå kan vi
se fremover. Vi har netropp ansatt Marte
Jacobsen i stilling som museumspedagog.
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I august står kafeen klar og L februar
2009 åpner vi den førsre urstillingen i
museet.
- Hva gjør en museumspedagog?
- Det er en viktig stilling på museet. Hun
skal planlegge, organisere og gjennom
føre det vi skal formidle til publikum. Vi
ønsker å lage spennende og morsomme
utstillinger, men vi må presenrere sroffet
på ulike måter. Vi kan ikke bruke samme
tilnærming til barn som til voksne. Blanr
annet har vi tenkt oss mange moniro-
rer som viser tegnspråklig informasjon
om utstillingene, alrså man kan velge
mellom å lese informasjonen eller få den
frem på norsk tegnspråk.

Prosjektleder Hanna Mellemsether gleder seg til dette lokalet er ferdig oppusset som kafe i august.

ToralfRingsø er tidligere elev ved Trondheim offentlige skole fOr døve. Her titter han inn på sitt
tidligere soverom, som nå blir kontor fOr døvemuseet.

Vi håper at mange grupper vil komme til
døvemuseet, så blir det vår utfordring ar
de går fra museet med større kunnskaper
om døves hisrorie, kultur og tegnspråk
enn da de kom. Vi tror at mange hørende
skoleklasser vil bli aktive brukere av
museet, døve elever også selvsagt - men
det srore flertallet er jo hørende.
- Og Marte Jacobsen kan tegnspråk?
- Ja, det vil jeg tro, ler Mellomsether.
- Marte kommer fra jobb på Møller
kompetansesenter og er utdannet både
som lærer og tegnspråkrolk. Så nå er vi ro
som jobber på fulltid med døvemuseet.
Vi skal også lyse ut en 50 prosent stilling
som kontorarbeider med ansvar for re
sepsjon, arkiv og omvisninger av grupper
av døve. Der håper vi å kunne ansene en
døv.

Hele Rødbygget til døve
Mellemsether er opptan av at vi skry-
ter av den jobben som døve har gjorr
tidligere for å beholde Rødbygget, mange
døve har gjort en sror innsats, mener
hun. Det samme har tidligere generalse
kretær i NDF, Ragna Berget Jørgensen,
gjort. Og OF som i flere år bidro med
penger til husleien.
- Vi skylder dem alle en sror takk, under
streker prosjektlederen.
Hele det gamle Rødbygget er nå sikret
for døve. I 2. etasje har det i Rere år vært
kontorer for Trondheim kommunes
rådgivningskonror for døve og døvblinde,
døvekirken har lokaler der og Trondheim
Døveforening har konror. I L etasje har
døvemuseet frem til nå hatt bare fire rom
i 1.etasje, der to rom er blin brukt til po
pulær lørdagskafe og ro til en midlertidig
museumsutstilling. Nå blir alle disse fire
rommene gjort til utstillingslokaler, mens
den andre delen av L etasje blir kafe,
konror, arkiv og lagerlokale.
- Museet skal fortelle døves hisrorie,
tegnspråkets historie, døveundervisnin-

gens hisrorie, døveidrenens hisrorie osv.
oe av ustillingen skal være fast, mens

en del av ustillingsplassen kan brukes til
aktuelle tema
Kantinen kan også brukes til utstillinger,
for eksempel bilder eller malerier, fortel
ler Mellemsether.

Så er det bare å sene et kryss i almanak
ken for februar 2009. Alle som besøker
Trondheim etter den tid bør planlegge
besøk i vårt eget døvemuseum. Trolig er
Norge det første landet i verden med et
så srort og profesjonelt museum for døves
hisrorie, språk og kultur!

Spennende internettsider
- En arbeidsgruppe på Sverresborg job
ber med planleggingen av utstillingene.
Målet er å bygge opp profesjonelle utstil
linger ved hjelp av fagmiljøet på Sverres
borg. Vi har håndverkere, konservarorer,
pedagoger og andre fagfolk. Alle synes
det er spennende å få være med på utfor
mingen av et museum som skal fungere
på døves premisser. Det er en ny utfor
dring for fagfolk uten noe kunnskap til
døve og tegnspråk, sier Mellemsether.

Vi vil oppfordre leserne til å gå inn på
internettsidene til Sverresborg, www.

sverresborg.no

Der klikker man seg videre til orsk dø
vemuseum, hvor en kan henre mye god
informasjon om døves hisrorie, kultur og
språk. Sidene er svært informative og gir
kunnskap både til unge og gamle. Spesi
elt vil vi håpe at eldre døve får mulighet
til å kose seg med hjemmesidene. Jo, vi
vet at mange eldre ikke er fortrolige med
datamaskinen og all kunnskapen som
kan hentes via den, men vi vil igjen opp
fordre seniorgruppene om å starre kurs i
data og bruk av inrernen.

På sidene til døvemuseet kan en for
eksempel se bilder av beksomstøvlene
til Sivert Karolus Samuelsen fra den
gang da, eller bilder fra hvordan gunene
måne bade i gamle dager på døveskolen i
Trondheim. En finner også bildet av det
første styret i NDF i 1918. Eller hva med
bilde fra friluftsmøte i Harstad i 1910.
Disse inrernettsidene blir stadig bygget ut

med nye bilder og nye hisroriske opplys
ninger, og er skikkelige godbiter.
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PERSONALIA
Ønsker du å sende noe til disse sidene: helge.herland@doveforbundet.no

Død

MARIE KARLOTTE LARSEN
KLEDBOTN, døde 27. juli 2007. Hun
var født 22. juni 1918.

KLARA NORDHUS, Haugesund, døde
26. januar. Hun var født 5. november
1930.

JENNY SKOGLUND, Oslo, døde 26.
februar. Hun var født 17. februar 1924.

KO RAD THUNES, Bergen, døde 2.
mars. Han var fødr 20. november 1917.

SVEND MØLLER, Drammen, døde 14.
februar. Han var født 19. april 1920.

INGRID STOREDALE, Bergen, døde
13. mars. Hun var født Il. april 1944.

Hjertelig takk for all oppmerksomhet,
blomster, hilsninger og vennlig deltagelse
ved vår kjære OVE JØRSTADs bort
gang.
Tonje og Marius.

Runde dager

85 år
ANNE MATTHEA HOVDEN, Ski,
blir 85 åt 13. aptil.

75 år
SVERRE JOHANSEN, Bergen, blir 75
åt 21. april.

60 år
EVA RoAs, Oslo, blir 60 år 1. april.

MARGARET FARSTAD, Ski, blir 60 år
15. april.

TROND NEUBERG, Bodø, blir 60 år
27. april.

LIVE FUGLESANG, Drammen, blir 60
år 29. april.

50 år
ASTRID LIE, Oslo, blir 50 år 6. april.

TRULS HANSE ,Alesund, blir 50 år
23. april.

Vi beklager
at vi i forrige blad meldte at Eli Raanes
ble 50 år 3. mars. Det er først neste år Eli
tar steget opp i de voksnes rekker.

Meldinger om personalia
Meldinger til personaliasiden er gratis.
Vi tar gjerne imot barnebilder, brude
bilder og bilder av jubilanter. Send til
e-post: helge.herland@doveforbunder.no

Flytter du?
Husk å melde flytting til Norges Døve
forbund slik at bladet kommer til riktig
adresse. Send melding på e-post til med
lem@doveforbunder.no eller brevpost til
Norges Døveforbund, Grensen 9, 0159
Oslo.

Utsatt kurs!
Norsk Døvehisrorisk Selskap
(NDHS) har utsatt kurset i «beva
ring og arkivering» fra april til 9.-11.
juni 2008 på AI folkehøyskole og
kurssenter for døve. Det kommer
annonse i neste Døves Tidsskrift og
på deafner. Påmeldingsfristen er 23.
mai. Deltakeravgiften er som før, kr.
1.000 - den kan en søke om støtte
til fra døveforeningen sin, sier leder i
NDHS Jon Martin Brauti.

Klage eller rose
et TV-program?
Hvis du ser et program på NRK eller
TV2 og er misfornøyd fordi det ikke
er tekstet, ellet du er misfornøyd fordi
det ikke er tegnspråktolker.
Ikke klag til oss i Norges Døvefor
bund, men send klagen direkte til
NRK eller TV2. På samme måte hvis
du vil gi ros til et program.
NRK, 0340 Oslo - info@nrk.no
TV2, postboks 7222, 5020 Bergen 
info@tv2.no

TERJE KARLSEN
Vi gratulerer vår kjære og alle tiders Terje
med vel overstått 60 års dag 26. mars. På
bildet er han sammen med barnebarnet
Guro Eline på 2 måneder.
Klemmer fra Anne.Marit, Espen, Gro
Lisbeth, Guro Eline, Vibeke, David
Magnus og Madeleine.

JOHAN OTTAR R. RØYSETH
Gratulerer med overstått 4 års dag
14. mars. Du er en herlig gutt! Så ønsker
vi også å gratulerer Jarl Gunnar R. Røy
seth med l årsdagen 27. april! Du er litt
aven racer i gåstolen!
Vi er utrolig glade i dere begge! Sror
klem fra mamma, pappa og mellomste
broren Knut Roar.

Medlemskontingenten
Husk å betale medlemskontingenten
til NDF, slik at du fremdeles får
Døves Tidsskrift i postkassen din.
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LEDIGE STILLINGER I NDFs ADMINISTRASJON

Vi har nå to ledige stillinger - en som fagkonsulent/
rådgiver innenfor barne-, ungdoms- og skolesaker
og en som fagkonsulent/rådgiver med ansvar for
bistandsarbeidet.

Se fullstendig annonse på www.deafnet.no.
Søknad med CV sendes på epost innen 8. april.

Godkjent som

hjelpemiddel

www.commidt.com

Slyngeforsterker
med integrert
samtaleforsterker
for telefoner og audioutstyr

COMMIdt"

Bluetooth trådløs halsslynge
med integrert samtale
forsterker, for mobiltelefoner
og audioutstyr. A

U Bluetooth"

Vi har enkle løsninger som gir deg god lyd.

Kontakt din hørselskontakt eller ditt trygdekontor.

oBluetooth'

Har du mobiltelefon
og høreapparat?

••
Halsslynge for U
telefoner og
audioutstyr.

Slyngekrok for
alle typer mobil-.

DECT- og trådløse
telefoner

-
Et utvalg produkter levert av COM Midt;

COMMidtAS' PB 198, 7601 Levanger' Tlf: 74 02 00 00 Fax: 74 02 00 01 • E·post: post@commidt.com

~'-"'_"~~-~~A.Sommeruke for tunghørte og døvblitte
-bli med og opplev Helge/and

12. - 18. juli 2008 inviterer vi i samarbeid med Døvblittutvalget i
HLF til en opplevelsesrik uke i Sømna, på Helgelandskysten. Vi byr på:

- Skjærgårdscruise til Vega
- Besøk ved Norges nordligste vin og urtegård
- Fjelltur til Torghatten
- Husflidsaktiviteter
- Data- /foto- og mobilopplæring

Kontakt oss for opplysninger / påmelding:
Nordnorsk Pensjonistskole, 8920 Sømna
Tlf: 75 02 92 80 E-post: post@nnps.no'.

I~ ~:.:~2·--~:.~.· 'i~' J'~ www.nordnorsk-pensjonistskole.no
Nordnorsk Pensjonistskole

8920 Sømna
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NYTTFRANDF
Erfaringsdatabase på deafnet
helge.herland@doveforbundet.no

Du er vel regelmessig innom www.dfeafnet.no? Stadig mer informasjon formidles gjennom
NDFs sider på internett. Det er umulig å gi all informasjon gjennom Døves Tidsskrift. Bladet
og deafnet utfyller hverandre. Det siste som er planlagt er en «erfaringsdatabase på deafnet«, og
hva er nå egentlig det? Vi spør prosjektleder Svein Erik Johansen i NDF?

Svein Erik Johansen.

- I DF har vi erfare at det er mange
døve og deres nærmeste familie, som har
behov for å få svar på Bere aspekter om
de[(e med døvhet. Døve møter mange ut
fordringer og barrierer i dagens samfunn,
og for å avhjelpe denne problematikken
bestemte vi oss for å etablere en såkalt
erfarings- og kunnskapsdatabase på vår
hjemmeside. Det finnes naturlig nok
mye livserfaring og kunnskap om døve
og døvhet i og rundt døvemiljøet. Men
det er en utfordring og samle denne
informasjonen og gjøre den tilgjengelig,
slik at vår felles kunnskap kan bidra til
å gjøre hverdagen enklere og bedre for
mange døve fremover. Det at noen har
positive erfaringer, kan være til inspira
sjon og praktisk ny[(e for andre i samme
situasjon. Vi har som mål å presentere
en rekke aktuelle spørsmål med svar
innenfor en bredt område på en enkel og
le[(fa[(elig måte. Samtidig vil det bli an
ledning for de som ønsker det å komme
med spørsmål direkte til ressurspanelet.
- Hvordan finansierer NDF oppbygnin
gen og driften aven slik tjeneste?
- Vi søkte Helse- og rehabilitering om
midler til å gjennomføte prosjektet, og
fikk innvilget kr. 420.000. Disse midlene
går da hovedsakelig til kjøp av konsu
lenttjenester. Vi hat kontaktet eksperter
på fotskjellige felter, som skal besvare
de mest aktuelle spørsmålene innenfor
sine respektive fagområder. De viktigste

svarene vil også bli gi[( på tegnspråk.
NDF gir si[( bidrag i form av arbeidstid
og verktøy for publisering - som inngår i
vårt normale driftsbudsje[(.
- Hvem er målgruppen for tilbudet?
- Korr sagt vil vi henvende oss til alle
landets døve, døvbli[(e og tunghøree og
deres familier. Sekundært alle som av
egen interesse eller i yrkessammenheng
søker informasjon om døve og døvhet.
Svein Erik foreelIer at databasen skal
svare på spørsmål om døvhet og døve
generelt, om språk, barn og ungdom, Cl,
skole og utdanning, re[(igheter, psykisk
helse, tekniske hjelpemidler, arbeidsliv,
hverdagsproblemer med mer. Men hvem
kan svare på alt dette?
- Vi brukte en god del tid på å komme
frem ril et utvalg av dyktige fagpersoner,
som skal sitte i ressurspanelet. Totalt er
det nå 19 personer som skal jobbe med
prosjektet, for å dekke de definerte fag
områdene. Navnene på ressurspersonene
vil fremkomme på deafnet når prosjektet
er tilgjengelig på ne[(et.

år vil denne tjenesten være tilgjenge
lig?
- Jeg regner med at vi vil starre med å
legge ut en del spørsmål og svar på nettet
korr e[(er prosjektets innsamlingsfase,
som avsI u[(es i begynnelsen av november.
Hele konseptet - så langt vi kommer i
2008, skal være tilgjengelig i løpet av
desember.
- NDF har mange eldre medlemmer
som ikke er forrrolig med bruk av data,
hvordan kan de få ny[(e av kunnskapen
som spres via deafnet?
- Vi valgte å gjøre denne kunnskaps- og
erfaringsdatabasen tilgjengelig på inter
nett, fordi vi her vil nå Best mulig - sam
tidig som det blir enklere og vedlikeholde
og oppdatere informasjonsmengden. Når
det gjelder våre eldre medlemmer uten
interne[( tilgang, så har vi dessverre et
problem. For å bøte li[( på de[(e, vil vi

presentere et utvalg viktige og relevante
spørsmål og svar i Døves Tidsskrift etter
hvere. Samtidig er der vel en tilgjenge
lig PC i de Reste døveforeningene, slik
at man der kan benytte anledningen til
å se nærmere på hva databasen innehol
der - og eventuelt beny[(e seg av den.
Kanskje kan dette være en spore til å få i
gang datakurs for seniorer i foreningene,
avslutter Svein Erik Johansen.

Økonomien ikke så ille
som fryktet
Landsmøtet i NDF fjor fikk presen
tere et budsjettunderskudd på 640.000
kroner for 2007.

å viser det seg at vi kom i mål uten
så store underskudd, vi er på minus
500.000 kroner. Vi er i ferd med å snu
skuta, sier generalsekretær Paal Ric
hard Peterson.
- Budsjetter for 2008 er vedtatt med et
lite overskudd. Hvordan er det mulig?
- For det første ser det ut til at vi øker

inntekter igjen, særlig annonser. Men vi
høster også fra andre satsingsområder.
Det viser at vi har lykkes med tiltakene
for å erstatte tapet av spilleautomatinn
tektene, som jo var over 1,3 millioner
kroner på det meste. Dessuten har vi
vært heldige og fått en stor pengegave
som skal brukes på skolesaker. Noen
ansa[(e slu[(er, men skal erstattes. Ut
giftene til landsmøte i fjor trakk ned,
det slipper vi i år, og utgiftsuykker er
lavere i 2008 enn i 2007, sier Peterson.
Peterson foreelIer at det nå skal utlyses
to stillinger:
- Den ene er som fagansvarlig for om
rådet barn, ungdom og skole. Det gjør
vi fordi vi ønsker å gjøre en ekstra inn
sats for denne gruppen fremover. Den
andre stillingen er bistandskonsulent.
Du finner annonser på deafnet.no, av
surrer Peterson.
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Fremtidens tolke
tjenester for døve
sissel.gjoen@doveforbundet.no

Før 1. juni skal Arbeids- og velferdsdirektoratet presentere en utredning
om fremtidens tolke- og kommunikasjonstjenester for døve, tunghørte
og døvblinde. Dette er noe NDF lenge har arbeidet for å få gjennom
slag for.

Fremtiden, strategien,
løsningene
Utredningsarbeidet organiseres med
utgangspunkt i tre arbeidskonferanser,
som samler alle aktørene på området
brukere, tolker, tolketjenesren og andre.
Paal Richard Peterson og Sissel Gjøen
representerer NDF på konferansene. De
tre konferansene tar for seg:
l: Fremtidsbildet, behov krav og forvent
ninger. Hvilke hindringer står i veien for
fremtidens tolketjeneste?
2: Strategien, de viktigste grepene for å
realisere fremtidens tolketjeneste, hvilke
alternativer finnes og hva er de strategiske
valgene.
3: Løsningen, konkrete tiltak og anbe
falinger, hvilke konklusjoner og hvordan
enes om disse.

På første samling fikk alle organisa
sjonene lagt frem sine behov, krav og
forventninger - sitt bilde av fremtiden.
Vi diskuterte fellesnevnere for en ønsket
tolketjeneste samt uoverensstemmelser i
de bildene som ble presentert. For NDFs
del var det viktig å ta opp tilgjengelighet,
betalingsansvar, kvalitet, konsekvenser
av NAVs bruk av stønadsbudsjett og
driftsbudsjett, generalisering, spesialise
ring, tolkens rolle, akutt tolketjeneste,
tolking i utlandet og døve som tolker og
ledsagere - og døve ansatt i NAV.

Tolk når man trenger det
Strategien for å nå målet om å få tolk når
man trenger det, forutsetter at retten til
tolk følger brukerne og ikke er avhengig
av de ulike sektorers velvilje og budsjet
ter. Dette legger til grunn at tolkeområ
det får en jevn og langvarig økonomisk
vekst som gir rom for å øke antallet
tolker i samsvar med behovet.
Videre at det etableres et kontinuerlig
fagutviklingsprogram for alle tolker. Pla
nene forutsetter at tolketjenesten utvikles
og styrkes som en offentlig og nasjo-

nal organisasjon med tjenester som er
samordnet, enhetlige og likeverdige, og
som gir differensierte tilbud og løsninger
tilpasset brukernes behov og geografiske
forhold.

Det er fem områder utredningen konsen
treres om.

Rettighetsstyrking
Retten til tolk må være sterk og klar.
Skole- arbeids- helse- og andre myndig
heter skal ikke være i tvil om at de skal
fokusere på hvordan og ikke hvorvidt
døve skal få tolk. Retten må følge bru
keren

Fagutvikling
Det må etableres et faglig og etisk utvi
klingsarbeid som sikrer optimal utnyt
telse av alle tilgjengelige tolkeressurser.

Organisasjonsutvikling
Enhetlige og likeverdige tjenester som gir
differensiert tilbud og løsninger tilpasset
brukernes behov.

Rammevilkår
Tjenesten må endres slik at alle tolkeopp
drag, enten de blir utført av ansatte tol
ker eller frilanstolker, blir dekket som en
rettighet over stønadsbudsjettet. Tilgang
på tolker må økes vesentlig - og det må
bli mer effektiv bruk av tjenesten.

Ressursøkning
Det er avgjørende at bevilgningene til
tolkeområdet får en jevn vekst over en
periode på 10 - 15 år. Tilgangen på tolker
må økes gradvis.

All tolking betalt
av folketrygden
NDF krever at all tolketjeneste finansi
eres av NAV over folketrygden. Erfaring
tilsier at prinsippet om sektoransvar
ikke fremmer individets rett til kom
munikasjon, menings- og ytringsfrihet.
Eksempel på dette er rett til tolk ved
sykehusinnleggelse. Resultatet er at døve
blir stående uten tolk i mange viktige
livssituasjoner. Så langt i utredningen er
det bred enighet om at all finansiering av
tolking blir samlet og lagt til en instans.
Kapasiteten må økes og sikres gjennom
flere stillinger for ansatte tolker, flere
tilgjengelige frilanstolker og mer effektiv
utnyttelse av ressursene. Det er nødven
dig med nyorganisering og teknologiut
nyttelse.
Fleksibilitet og turnustjenester må til for
å øke tilgjengeligheten. Tolkeyrket er
ikke et 08 til 16 yrke. I 10 år har NDF
jobbet for bedre tilgang.
NDF ser også behovet for spesialisering
og etterutdanning. Spesielt på områder
som rettstolking, høyere utdanning og
arbeidstolking.
Teknologien må utnyttes - fjerntolking
på arbeidsplass er på trappene og prøves
ut i disse dager.
Døve tolkebrukere er ikke en ensartet
gruppe. Behovene er forskjellige, noen
ønsker kun en språktolk andre har behov
for <ditt men>. Vi bruker tolk i mange
forskjellige situasjoner og det stiller
krav til tolkene. Det er langt igjen til at
tolkene behersker oversettelse fra notsk
tegnspråk til norsk talespråk like godt
som motsatt vei. Dersom NAV anset-
ter døve på tolketjenesten vil tolkene få
større mulighet til å utvikle tegnspråk,
det er ikke nok å bruke språket bare på
oppdrag. Spesielt unge døve klager på
kvaliteten på tolketjenesten.
Hvis noen av leserne har kommentarer
eller innspill til NDFs arbeid med utred
ningen så kontakt oss.
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«Vi er her fortsatt,
la lyset være på!»

NORGES
DØVEFORBUND

NDFs jubileumskonferanse
med temaet tegnspråkets stilling
Sted: Oslo kongressenter/Folkets hus
Tid: Mandag 19. mai kl. 10 - 17

Påmelding direkte til KonferansePartneren, gå inn på nettet via www.deafnet.no
De først påmeldte får plass først, men påmelding registreres først når betaling er gjort.

Pris: 950 kroner inkluderr konferanse, lunsj, kaffe, frukt, jubileumssekk og jubileumsbok (markedspris ca 500 kroner).
Beralingsinformasjon finner du på påmeldingsskjemaet.

Auditoriet i Oslo kongressenter er tegnet av Snøhetta og sto ferdig i 2003.

Program (med forbehold om endringer):

10.00 13.45 - 14.15
Åpning ved forbundsleder Hanne B. Kvirvær Kaisa Atanne om. tegnspråkets status i de nordiske land

10.15 - 12.15
Fokus på norsk tegnspråkforskning

Odd-Inge Schrøder: «Da Stalin forårsaket jordskjelvet
i Moss. Om forskning på teksrer i norsk tegnspråk.»

Sonja Erlenkamp: «Ikonisitet i tegnspråk - primitiv historisk
etterlatenskap eller kompleks del av visuell kommunikasjon?»

Marit Vogt-Svendsen: «Hva gjør den andre hånden?»

Irene Greftegreff

Arnfinn Muruvik Vonen: «To språk i ett hode?!
Noen utfordringer i utviklingen av tospråklig opplæring

for døve i orge.»

12.15 - 13.15
Lunsj

13.15 - 13.45
Sytfest Lomheim om nordisk språkkonvensjon

14.15 - 14.45
Tomas Hedberg om arbeidet i det svenske språkrådet

14.45 - 15.00
Pause

15.00 - 15.45
Carol Padden: «Sign Language in the future»

15.45 - 16.00
Pause

16.00 - 16.40
Caro! Padden fortsetter.

16.40 - 17.00
Oppsummering og avslutning

Om foreleserne:

Odd-Inge Schrøder er førsteamanuensis i tegnspråk ved Insti
tutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.

Sonja Erlenkamp er professor i tegnspråk ved Avdeling for læ
rerurdanning og tegnspråk ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Marit Vogt-Svendsen er førsteamanuensis emerita ved In
stitutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, og den
første som forsket på tegnspråk i Norge. Hun har mottatt
NDFs menneskerettighetspris.

Irene Greftegreff er doktorgradsstudent i tegnspråk ved
Institutt for språk og kommunikasjonsstudier ved Norges
teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Arnfinn Muruvik Vonen er professor ved Institutt for spesial
pedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Sylfest Lomheim er leder av Språkrådet.
Kaisa Atanne er avdelingsleder i det finske døveforbundet. De

har fått i oppdrag fra Nordens språkråd å gjennomføre en
undersøkelse om tegnspråkenes stilling i Norden.

Tomas Hedberg er ansatt ved det svenske språkrådet med
ansvar for tegnspråk.

Carol Padden er professor ved University of California, an
Diego, og medforfatter av den internasjonale bestselgeren
«Deaf in America - Voices from a Cu1ture».
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BOI{ANMELDING

Trondheim Døves Idrettslag
1908-2008

Jubileumsbok

Redaksjonskomite:
Jan Atle Fjelldalselv, leder,
Tore Solem, Irene Korstad,
Walter Pedersen
ISBN-978-82-90348-38-5

Anmeldt av Odd-Inge Schr6der

o.i. schroder@isp.uio.no

Jubileumsboken er et solid oppslagsverk
for døveidrettsvenner både i Trondheim
og andre steder.

Om noe fortrinn ved boken skal nevnes,
så er det profilene av kjente idrettsutø
vere som Josef Ankile, Arvid Rørstad,
Asbjørn Kjøsnes, Olaf Garberg, Arne
Karlsen, Walter Pedersen, Bjørn Myran,
Ola Sande, brødrene Jon og Tore Solem,
Geir Willumsen og Irene Korstad. Jeg
synes dette var en god ide å få en samlet
oversikt hva de presenterte gjennom
årene. Noe savnet jeg, litt mer om hvem
de var/er, altså en biografisk riss som at
JosefAnkile var domkirkearbeider, gikk
han på døveskolen, var han gift, hadde
han barn og lignende.

Som leseren vil merke, så er mennene i
absolutt flertall. De døves idrettslag var
en herreklubb, for sengene på hytta var
17 for menn og 6 for damene. Likevel
skjønner vi at kvinner stod bakom: Dø
ves dameforening støttet Idrettslaget med
pengegaver, og i billedteksren leser vi at
kvinnene var ivrige medhjelpere. Men
dette har med tidsånden å gjøre.

Senere får vi fine referater av kampene fra
damefotball. Det er mer systematikk i de
senere år. Det er mange gode oversikter
over hvem som har fått bragdepokaler,
statistikk over arrangementer holdt i
Trøndelag, oversikt over ulike idrettsgre
ner som ski, fotball, basket, volleyball,
bowling, terrengløp, orientering og
fridrett. Barn og unge er ikke glemt.

Stor ros må gis de ansvarlige for boken
for de mange bildene fra begynnelsen
og frem til i dag. Fotos i svart og hvit,
også i brune sjatteringer og med farver.
Morsomt er det å granske bildene og
kjenne igjen personer som unge og svært
unge. Det er foto av alle formenn (de
siste årene er kvinner også ledere) og av
æresmedlemmene. Bilder fra konkur
ranser og fester gir et godt inntrykk av
Idrettslaget.

Døvehytta «Granly» på Byåsen er pre
sentert, mest i årsberetningsstil. Av og til
glimter det noe fornøyelig eller uventet.
Da bygningen trengte ny grunnmur,
ble den løftet opp ved hjelp av donkraft
og trikkeskinner. I tillegg får vi foto fra
da det skjedde. Ved en fest i 1975 laget
Sigurd Ørsnes en bedre middag enn den
man kan få ved Hotell Britannia.
Kjenner jeg trønderne rett, så er de ikke
en gravalvorlig folkeferd. Men hvor er
det blitt av alle de gode historiene og
anekdotene? For å vise hva jeg mener,
har jeg en anekdote fra Oslo: Ola Moon
(født 1905) deltok i Holmenkollen både i
hopp og 50 km. Under et renn var Ola så
uheldig å kollidere med et tre, så blodet
sprutet i ansiktet, men han fortsatte.
Daværende kronprins Olav pekte på ham
og ropte: «Hva er det du har gjort?» Ola
svarte: «Jeg sloss med skautrollet!"

Trykkfeil er det svært lite av, likevel er
det oppstått feil skrivemåte på navn slik:
Thaulow (Tahulow), Odd Landehagen
(Langehaugen) og Patrick Coppock
(Coppack).

Noe som er fullstendig ute av sammen
heng er i innledningen informasjonen
om nedleggelsen av Norges Funksjons
hemmedes Idrettsforbund i 2007 med
fraser om at det er gledelig storr flertall
som tror på integreringsprosessen i norsk
idrett. Ja visst, hva mener redaksjonsko
miteen om betydningen for døveidretten
i Trøndelag? Integrering er et pent ord,
men innholdsløst om kommunikasjonen
ikke er til stede.

Norsk døvemuseum har støttet dette
prosjektet med økonomi, billed- og tekst
redigering ved Merete Larssen og grafisk
formgiving av Pål Ødegård. Dette ser jeg
som meget positivt, og mon er det håp
for andre foreninger innen døvemiljøet
som vil utgi historiske bøker om å få en
slik drahjelp?
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Klærne er preget flV Ilt Anll Beflte likerfill'ger.

Hun tar godt imot os' med te kjeks og levende lys i den spe. i
eHe klesbutikken hun åpnet i august i fjor i Lad moen, en byd I
med sjel i Trondheim. Burikken har adre e Mellomveien 24 E,
og hun bor bare noen hus lenger bone i garen.
- Jeg må h le tiden tenk kreativt. j g kan få inspirasjon hvor
som helst, ute blant folk. når jeg er på rur, når jeg sirrer og
studerer andre. Jeg lag l' ikk tegning, j g er plagget for meg i
hodet og går i gang med stoff, saks og symaskin.

l butikken kan jeg nyte resultatene. Det Jlenger det design r
klær på rad og rekke, de Ae te med friske farger.
- Ja, jeg er glad farger. Jeg lager klær med egenart, hven plagg
er unikt, jeg driv rikke ma eproduksjon. l ri Ilegg til desig
nerklær lager jeg på bestilling historisl e ka tymer, brudekjoler,
korsetter og annet. Jeg lager også vaser, vesker og annen kunst.
Plaggene er inspirert av stilen rra 1960- og 1970 tallet, og histo
riske kostymer fra tidligere århundrer.
- Du er kunstner?
- Jeg er utdanner kostymedesigner. Jeg har alltid sett på meg
selv som kun tner og jeg har alltid ønsker å kunne leve av
kunsten. Nå driver j g butikken med åpningstid 3 dager i uken,
og så underviser jeg på Granskogen skole i 60 pros nr stilling
som instruktør m d ansvar for kunst og kostymer. Jeg håper en
dag å kunne bruke all tid på butikk n.

Ann Beate er opptart av gjenbruk. Hun kjøper mange av tof
fene billig på Fret x ellet hun handler på loppemarkeder. Blant
annet har hun ydd en brudekjole av gamle gardiner, og en a
kjolene i butikken er sydd av 18 lips.

- Jea handler og å tofter i utlandet, der kan jeg finne helt
spesielle saker. Der l' mye arbeid bak h ert plagg jeg lager, så

.....-

J Mello1n/ll'ien 24E, Lademoen i Trondheimfinller du bI/tIkken ril AnJ/
Bi'tue Wæmes Heglem.

timelønna blir nok lav, men arbeidsgleden veier opp for arbeids
mengden.

Nå må ikke leserne rro at alle klærne som Ann-Beare produse
rer er å spesielle ar bare noen tør å bruke de. Nei, vi fant klær
selvet kjedeligA4-menneske om o kunne tenke o s å kjøpe
om de bare var store nok! For selv om den største kundegrup
pen er kinner elger hun også herreklær.

- Jeg syr også plagg på bestilling, jeg tar [nål og tilpasser klærne
til kundene. Da prøver jeg gså å se hvilke farger som passer til
den enkelte.

Blllikken b]1r også på lIesker. tJflSer, tegninger og (l/271erI kl/nsI'.

Ann Beate Wærnes Hegle er 43 år. gi fr og har en voksen daner.
Hun r rerkt tunghøn, tegner som en innfødt og regner 'eg
som døv. Ved hjelp av hørselsrest og munnavie Iling klarer hun
å b rjene kunden som kommer i butikken .

- Jeg må ha øyenkontakt med dem jeg snakker med, j g må
kunne avlese ralespråket - men det går som oftesr helt greit.
Om nødvendig gjør jeg kund ne oppmerk 0111 på ar j gikk
hører. Folk er flinke til, ra ben yn.
- Burikken heter Kamelones, hva betyr na net?
- Nei, egentlig beryr det vel ikke n e spesielL men der er et
navn om klinger godr internasjonalt. Jeg har nok hatt dyr r
kamelon i bakhodet. Jeg må også fortelle at jeg driver butikken
sammen med n hørende venninne, sammen utfyUer vi hvenlll
dre, lurrer 1111 Beate Wæmes Hegle.

-e mer informa jon på imernettsidene \Vw.kamelone .blog
spQ[.no og ta en LUr innom butikken når du er i Trondh im, å
blir du co opplevelse rikere!
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SPORT

Jubilerte til 20 x 3 i stil
helge.herland@doveforbundet.no

Trondheim Døves Idrettslag holdt en fin 100 års jubileums fest på hotell Skandia Solsiden lør
dag 16. februar. Det var fullt hus med 170 middagsgjester og god stemning, med mange flotte
taler og utdeling av heder og ære til trofaste slitere.

De tre største trønderne
I sin historiske tale saJann Tomassen
blanr annet at idrettsklubben alltid
hadde vært mannsdominert. Han
trakk frem de som etter hans mening
var de tre største idrettsutøverne i
klubbens historie. Han mente det var
Josef Ankile, Olaf Garberg og John
Solem.

Josef Ankile var en av landets beste
rerreng- og langdistanseløpere. Han
ble Norgesmestet på 10.000 meter
under friidretts-NM i Moss i 1921.
Hans personlige rekord var 33.54.6.
Ellers er Ankile kjent som en av flere
dyktige døve steinhuggere som jobbet
i Nidarosdomen.

Æresmedlemmene i Trondheim Døves Idrettslag samletpå 100 års Jesten, fra venstre: Walter
Pedersen, Bjørn Myran, Ola Sande, John Solem, Arne Karlsen, OlafGarberg og i ruttestol Asbjørn
Kjøsnes. Guttene er tidligere utnevnt som æresmedlemmer og harfltt sitt diplom, men påJesten fikk
de utlevert medalje!

Olaf Garberg er skøyeren som har
gjort danske av seg. Han vant gull i
slegge under deaflympics i Washing
ton 1965, Beograd 1969, Malmo 1973
og Bucuresti 1977. Fire gull, helr utro
lig og personlig rekord 56,96 fra 1972.

John Solem var også en stor kaster,
men han kastet spyd. Han tok også
fire gull under deaflympics, først i
Los Angeles i ]985, så New Zealand i
1989, Sofia i 1993 og endelig Køben
havn 1997. Hans personlige rekord var
med gammel spydtype 71,08 fra 1985
og med ny spydtype 69 meter i 1990.

Jubileumsbok
De som vil kjøpe Trondheim Døves
Idrettslags jubileumsbok kan bestille på
e-post til: jan-atle@online.no
Det er altså Jan Arie Fjelldalselv. Boka
koster kr. 250 pluss porto.

Lengst medlemstid
Halvor Grefregreff fikk utmerkelse for
å ha vært medlem av idrettsklubben i
58 år! Ingen andre har vært medlem så
lenge.

Halvor Greftegreffflankert av Tore Solem, som
er leder i Trondheim Døves Idrettslag ogJan
Atle Fjettdalselv, leder av jubileumskomiteen.

Nytt æresmedlem
Jan Atle Fjelldalselv ble utnevnt som
æresmedlem i Trondheim Døves Idretts
lag. Han har gjennom mange år gjOrt en
stor innsats som tillitsvalgt i idrettslaget,
i arbeider med jubileet og med døve
hytta.
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Sport

Døvehytta
Ja, den trenger noen egne ord. Bare 20
minurrer fra sentrum finner vi trøndernes
stolthet, en praktfull hyrre på 3 erasjer,
der kjelleretasjen er helt ny og gir plass til
møterom for nesten 50 personer med toa
letter og kontor. Alt arbeidet med etasjen
er gjOrt på dugnad av noen ildsjeler blant
medlemmene. Et imponerende arbeid.
I første etasje er det fremdeles koselig
storsal med gammelt rundtømmer og
småsal med kjøkken, der en ofte samles
rundt kaffekoppene. I andre etasje er det
sengeplasser til vel 20 personer.
Det er også en vaktmesterbolig, badsrue
og florre lekeapparater på den fire måls
store tomten som ligger i nydelig ski ter
reng. Hver søndag er det åpen hytte. Vi
aner hva hyrra har betydd for vennskapet
og miljøet i idrettSklubben i Trondheim
og om hytteveggene kun ne fortelle hadde
vi nok fårr mange gode historier i blader.

Granly er Trondheim Døves Idrettslagpraktfulle hytte i Bymarka. Med bare 20 minutters kjøring
fra sentrum er man i flotte skiløyper.

Kaffeslabberas rundt bordet, nærmest ser vi OlafGarberg, en av trøndernes
størtse idrettsmenn gjennom tidene og æresmedlem i Trondheim Døves Idrettslag.

I kjelleretasjen har medlemmene på dugnadfitt til et lyst og trivelig
møterom, her blir lokalene beundret av tilreisende.

Fantastiske trøndere
Det er kjekr å gi ros. For oss som fikk
delta ved døvemesterskapet i futsal,
besøke døvehytta, delta på den stilige
jubileumsfesren er det bare en ting å si:
Trønderne er et fantastisk vertskap, og de
har mange som med glede stiller opp til
dugnad for klubben.
Til futsalmesterskapet var det laget
programblad på 44 sider, der 23 av sidene
var annonser. Tar vi også med at det var
hengt opp 20 store annonseseil i idrettS
hallen, må vi bare si: vi har aldri sett
maken.
Vi håper klubben sitter igjen med et pent
overskudd etter mesterskapet, det har de
sannelig fortjent.
Vel blåst! Ola Sande pekerfOrnøyd på noen av de mange reklamebannerne i idrettshallen.
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Idrettspresident Tove Paule

Sport

Nytt døvefotballutvalg

Unni Hellandfikk en godprat med idrettspresident Tove Paule under
/utsalmesterskapet i Trondheim, som var en del av Trondheim Døves
Idrettslags 100 års jubileum. Foto: Per EinarJohannesen.

«Det kommer ikke an på hvor gammel du er, men hvor du
er gammel hen», sa idrettspresident Tove Paule til ildsjelen i
kvinnefotballen Unni Helland. Unni hadde da bemerket at hun
begynte å trekke på årene og kanskje ikke hadde så mange år
igjen på fotballbanen.
Idrettspresidenten besøkte jubilanten Trondheim Døves
Idrettslag og holdt en inspirerende tale der hun trakk frem det
store sosiale arbeidet idrettslaget har gjort og de siste års impo
nerende resultater blant annet i kvinnefotball.
,Ni i Norges Idrettsforbund er opptatt av at døveidretten fort
satt skal ha gode forhold. Vi er glad for å ha døveidretten med i
den store norske idrettsfamilien», sa blant annet Paule i sin tale
til jubilanten.

På bildet ser vi det nye utvalget, fra venstre Oddbjørn Vågen, Stavanger,
John Erik Johannesen, Oslo -leder, Unni Helland, Trondheim, Jo Arve
Furiand, Alesund ogJørn Håvard Iversen, Alesund. I tillegg kommer
Berit Bjerkås fra integreringsutvalget i Norges Fotballballftrbund.

Under et møte i futsalmesterskapet i Trondheim ble det valgt
nytt døvefortballutvalg. Det hersket stor forvirring på møte om
det forrige fotballutvalgets arbeid og ikke minst om leder Geir
Frode Lunden har klart å levere regnskaper til Norges Fotball
forbund. Ingen hadde klart å få presist svar fra fotballforbundet
på dette og Lunden selv svarer ikke på noen henvendelser fra
døveidrettslagene. Frustrasjonen blant fotballederne er derfor
enorm og håpet er at det nye utvalget kan rydde opp i gamle
synder og etablere et konstruktivt samarbeid med Norges
Fotballforbund i fremtiden. Geir Frode Lunden hadde lovet å
komme med en redegjørelse for sitt arbeid i døveforballutvalget
her i bladet, men vi har ikke mottatt noe før deadline.

Mestrene i futsal
Mange jenter har mast for at vi må
presentere bildet av Oslo sitt lag som ble
døvemester i fursal i Trondheim. Ja, vi
lovet det i forrige blad, så her er de tøffe
guttene på mesterlaget:

Bak fra venstre Alexander Wroldsen, Ola
Færden jr, Usman Muneer, Kim Roar
Strøm, Rashad Aslam, Andre Røine.
Foran fra venstre Joakim Røine, Geir
Johannesen, Leon Olaussen, Babar Ali,
Hassan YussufHassan.

Reglene for Døvemesterskap
Flere deltakere undet DM i futsal i
Trondheim ba Døves Tidsskrift ta opp
hvilke regler som gjelder for deltakere
under døvemesterskap. Følger en samme
krav som i internasjonal døveidrett at
hørselstapet må være større enn 55 db,
eller kan hvem som helst delta? Døvefot
ballurvalget er utfordret til å svare!
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VT82
Videotelefoni - når den er som best

Audio KommUl'l k jon AS

Med vår bildetelefon VT82 kan du like enkelt som
med en vanlig telefon nå dine nære og kjære med
bilde, lyd og tekst* hvor du enn befinner deg i
verden. Ingen samtaletakst kommer i tillegg.
A/t i ett løsning som ikke krever en datamaskin.
Alt du behøver er å ha bredbåndsoppkobling,
og en VT82.
Total kommunikasjonsløsning for døve og
hørselshemmede.

Bra lyd og bildekvalitet
* Skriv tekst med andre VT82 brukere
Uttak for varselblinklys
Godkjent av Handikap Instituttet (SV)

Vil du vite mer om hvordan du søker NAV om en
VT82 som et hjelpemiddel - gå inn på våre
hjemmesider: 'I:IY:I:W a\lW'nrn

Sørkedalsveien 90A I 0377 Oslo I Tlf: 91165055 I Fax: 22734239 I E·mail : post@$ivkom,no

PEDAGOG SØKES FOR SPENNENDE JOBB
MED EN TUNGHØRT 6 ÅRING

Utredning, veiledning, 1-1 undervisning

Pedagog søkes for fast stilling i Oslo (50-100% etter avtale) i arbeid med et enkelt barn
i skole.

Arbeidet består i utredning og planlegging av et tilrettelagt tegnspråklig skoletilbud for en
tunghørt og funksjonshemmet 6 åring. Stillingen vil også innebære daglig undervisning av
barnet samt veiledning av tegnspråkkyndige/døve assistenter. Eleven er en sjarmerende jente
i god utvikling, som krever en kreativ og engasjert pedagogisk tilnærming.

Stillingen ønskes besatt aven pedagog med særlig kompetanse på utredning og undervis
ning iht. læreplanen for døve, samt erfaring fra arbeid med barn med spesielle behov, eller
interesse for dette. Søkere kan være døve eller hørende, full TS kompetanse nødvendig.
Personlige egenskaper vil bli vektlagt, herunder stor evne til å gi omsorg og varme.
Snarlig tiltredelse ønsket. Spennende faglige utViklingsmuligheter.

For ytterligere informasjon eller søknad vennligst send e-post: wbo.post@gmail.com
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Returadresse:
Norges Døveforbund
Grensen 9
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