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A velge det beste for barna
I bladet kan du blant annet lese en reportasje fra Auglend skole i Stavanger. Det er en
kommunal grunnskole, også nabokommunene kjøper elevplasser der. Skolen har ca 40
døve og-tunghørte elever. Mange års erfaring i arbeid blant døve gjør at vi tør å si at det
er en god skole for elevene. Stavanger og omegnskommunene er så heldige at de har en
pedagogisk-psykologisk-tjeneste (PPT) med kunnskaper om døve og tunghørtes læresi
tuasjon. De gir derfor god informasjon om kvalitetene som finnes på Auglend skole og de
vanskene som kan oppstå ved å være integrert elev i bostedsskolen.

Er det foreldre som ten
ker mest på hva som er
best for dem, og mindre
på hva som er best for
barna?

På den statlige grunnskolen i Bergen, Hunsrad skole,
har de bare halvparten så mange helårselever som
Auglend. Vi forundres over hvorfor det er så mange flere
helårselever ved en skole for døve og tunghørte i Stavan
ger enn i Bergen. Er det en lavere
terskel for foreldre å velge å sende
barna til en kommunal- enn ril en
statlig skole? Er det PPT i Bergen
og nabokommunen som råder
foreldrene til å velge integrering på
bostedsskolen?
Nå vet vi at flere ergrer seg over at
vi bruker ordet «integrering» og
ikke «inkludering». Men inklude
ring blir det først for oss hvis en
elever fullt og helt er med på det som skjer klassen, i fri
minuttene og på fritiden sammen med klassekamerater.
Det er ikke inkludering om en døv eller tunghørt elev
følger undervisning med tegnspråktolk eller støttelærer,
eller det som enda verre er: sitter på første pult og sliter
med å oppfatte hva læreren sier, og med små muligheter
til å oppfatte hva de andre elevene i klassen sier.
Opplæringsloven slår fast at alle elever har rett til et
godt fysisk og psykososialt miljø.

I Ullensaker kommune, mindre enn en times kjøring fra
Oslo, har de på en større skole opprettet en egen gruppe

Helge Herland
redaktør

for 4 - 5 døve og tunghørte barn. Er dette et optimalt tilbud
når det finnes store skoler for døve og tunghørte i Oslo. Er
det kommuneøkonomien som gjør at barna ikke sendes dit
ekspertisen finnes? Eller er det foreldre som tenker mest på

hva som er best for dem, og mindre
på hva som er best for barna?
I Oslo finnes det fremdeles to
skoler for døve og tunghørte. Den
statlige skolen, Skådalen, og den
kommunale skolen, Vetland. Bør
ikke de to skolene slå seg sammen?
En felles skole kan få 100 grunn
skoleelever i et rikt og stimulerende
språkmiljø. Det er en løsning til
beste for barna. Da bør stat, kom

mune, lærere og foreldre sammen finne veien til løsningen.
Nå er det sommerferie. I gamle dager var det noe mange
døve elever ikke gledet seg spesielt til. For da måtte de reise
hjem til familien der få eller ingen kunne tegnspråk. I dag
kan de aller fleste familier tegnspråk, men hva skriver en
gutt fra Trøndelag til oss? Jo, nå skal samtalene rundt mid
dagsbordet gå på talespråk, fordi gutten har Cl og trenger
lyttetrening. Det er en demonstrasjon av foreldrenes mangel
på kunnskap om at det viktigste tross alt sitter i hodet og
ikke i ørene.
Vi ønsker alle en god sommer, der vi inkluderer så mange
som mulig i fellesskapet, også rundt middagsbordet!
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Suksess med tospråklig undervisning
helge.herland@doveforbundet.no

Tospråklig undervisning
GIR GODE RESULTATER

Auglend skole i Stavanger som har egen avdelingfOr døve og tunghørte elever.

Hvordan er det på skolene for døve og tunghørte? Har de fremdeles elever? Hører alle elevene
så godt med Cl at det er slutt på tegnspråk i undervisningen? Eller er det motsatt, at tegnspråk
blir dyrket som det eneste hellige, både som middel og mål? Vi valgte å besøke Auglend skole i
Stavanger. Vi tror inntrykkene vi fikk der kan overføres også til de andre grunnskolene for døve
og tunghørte.

Mange tunghørte elever
Hedvig Sinnes som er lærer ved Auglend
skole er vår vert under besøket. Hun var
selv døv elev ved skolen på 1970-rallet.

Hedvig er lærer på ungdomsrrinner, alrså
8.-9.-10. klasse, som har 24 elever. Tidli
gere hadde skolen bare elever fra 1. ril 7.
klasse. Da mårre elevene reise ril Hun
srad skole i Bergen for å ra ungdomssko
len. Der ble slurr på ordningen for ni år
siden da handlekrafrige foreldre krevde å

få beholde barna sine i hjemfylker også i
ungdomsskolen.

Hedvig Sinnes underviser mye sammen
Solveig Helø. Vi spør de ro lærerne
hvordan der er å ha en gruppe på 40 døve
og runghørte elever sammen med 500
hørende elever?
- Auglend har rradisjon for ar der allrid
har vært ro grupper på skolen. Noen av
skoleaktiviterene kan døve og hørende
elever ha felles, for eksempel sommer-

og juleavslutninger, 17. mai feiringer,
idrerrsdager osv. Vi må bare passe på ar
ikke air skjer på hørendes premisser.
- Får de hørende elevene undervisning i
tegnspråk?
- Der er avhengig av lærerressursene vi
har, så der varierer fra år til år - men der
er nok mange hørende elever fra Auglend
som har fårr en innføring i tegnspråk.

Skolen har en felles rekror, men avde
lingen for døve og runghørte har egen
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Suksess med tospråklig undervisning

Mattematikkundervisning, Christoffer ved tavlen og lærer Bente Thorstensen ser til at det blir riktig.

- Hvordan ser dere på fremtiden til
skolen?
- Skoler for døve og tunghørte vil bestå,
og gruppen av tunghørte elever med
tegnspråk vil øke - mens gruppen døve
elever blir mindre. Vi må regne med at
elevantallet vil svinge fra år til år og vi
må i større grad enn før være villig til å
tilpasse undervisningen. Vi vil ventelig
møte en større gruppe fremmedspråklige
barn gjennom økt innvandring til Norge.

Det er foreldrene og
eleven selv som be
stemmer hvor mye
individuell taletre
ning som skal gis.

- Målet er å utvikle kunnskap, utvikle
nye begreper og sette elevene i stand
til selv å tilegne seg nye kunnskaper.
Norsk som andre språk betyr ikke noe
annet enn at elevene slipper nynorsk og
at de slipper for eksempel talespråklige
dialekter. I stedet får de norsk tegn
språk, og selvsagt tegnspråk dialekter.
Vi bruker norsk tegnspråk og norsk som
ett felles fag, det føles helt naturlig. Våre
elever som går ut av 10. klase nå har et
godt skriftspråk, men selvfølgelig er det
individuelle forskjeller, slik det er på
elever ved alle skoler. Men norsk som
andrespråk betyr ikke at vi har lavere
forventninger til norsk nivået enn hos
de som har norsk som førstespråk. Våre
elever blir funksjonelt tospråklige, eller
flerspråklige for de har også engelsk på
timeplanen.

Skolen har audiopedagog og logoped.
Det er foreldrene og eleven selv som be
stemmer hvor mye individuell taletrening
som skal gis. Elevene møter jo også tales
pråk i mange av undervisningstimene.
De to lærerne understreker hvor uheldig
det er at den berømte pendelen mellom
tegnspråk og talespråk svinger så veldig.
I en periode var det forbudt å bruke
tegnspråk i undervisningen, i en annen
periode var det forbud både mot tales
pråk og tegn og tale. Nå har vi et mer
pragmatisk syn på språkene, de utfyller
hverandre.

- Elevene påvirker selvfølgelig hverandre.
Vi ser at elever som kommer til skolen
med et dårlig tegnspråkgrunnlagt ofte
utvikler tegnspråk raskt. Tegnspråk ska
der jo ikke talespråket, tvert imor. Og så
fungerer tegnspråk så fint som fellesspråk
når alle samles.
- Hva med talesttening?
- Alle elevene får taletrening. De som
ønsker ekstra taletrening får det også.

Elevene kommer fra hele Sør-Rogaland.
Alle bor hjemme hos foreldrene. Elever
fra Nord-Rogaland har sitt tilbud ved
hørselsklassen på Lillesund skole i Hau
gesund.

V~ ULor inntrykkene
vi fikk på Auglend
skole kan overføres
også til de andre
grunnskolene for
døve og tunghørte.

- Hva er undervisningsspråk, tegnspråk
eller talespråk?
- Undervisningen tilpasses den enkelte
elev. Målet er en tospråklig undervisning.
Vi bruker mye tolærer system i klassene,
gjerne ved at en døv- og en hørende lærer
jobber sammen. I klasserommene brukes
både norsk tegnspråk, tegn og tale og
bare tale.

- Det er kontoret for Pedagogisk Psyko
logisk Tjeneste i den enkelte kommune
som vurderer og foreslår skoleplass for
elevene, men det er jo alltid foreldrene
som bestemmer. Vi har et godt sam
arbeid med Liv Kjellfrid Auestad på
PPT-kontoret i Stavanger. Hun har stor
kompetanse på undervisning av døve og
tunghørte og kan vurdere tilbudet som
Auglend gir opp mot tilbudet elevene
kan få på bostedsskolen.

inspektør. Det er 22 lærere på avdelingen
og 7 - 8 av disse er selv døve og tung
hørte. Disse lærerne fungerer godt som
rollemodeller for elevene.

\

Liv Kjellfrid Auestad ved Stavanger PPT-kon
tor er en viktig rådgiver for døve og tunghørte
barn, deres foreldre og skolene i Stavangerom
rådet.
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Suksess med tospråklig undervisning

Alle elevene på ungdomstrinnet samletfØr gymnastikktimen.

Skarpe elever i 10. klasse
- Vi vil helst ikke opp i matte. Vårt
første valg er norsk, mens andre valget er
engelsk.

Elevene i 10. klasse ved Auglend skole er
samstemte i sitt svar på hva de ønsker å
komme opp i til eksamen. Bare en time
senere er spenningen i klassen utløst.
Da får de vite at de skal opp til eksamen
i norsk tegnspråk og i norsk. Vi er litt
overrasket over at de fem elevene hadde
norsk som førstevalg, og da vi ber de
utdype det lar ikke svarene vente på seg.

Marie:
- Jeg liker godt å lese bøker, jeg får alltid
bøker i gave når jeg har bursdag. Jeg leser
forskjellige sjangere, og gjerne skjønnlit
teratur. Det var spesielt å se filmatise
ringen av boka «Drageløperen». Det er
viktig å lese mye om vi skal bli dyktige i
norsk.

",:::'1.. '.',
Lærerne Hedvig Sinnes til venstre og Solveig
Helø synes det fungerer godt med tolærersystem i
undervisningen.

Ida:
- Jeg også liker ulike sjangere, men best
liker jeg å lese krim. Hvis jeg møter ord
jeg ikke forstår spør jeg mamma!

Julie Ane:
- Også oppfølgingsboka til «Drageløpe
ren» var en sterk bok. Den heter «Tusen
stråleøyne».

Marie:
- Jeg holder på med boka om Fritz Moen
saken nå.

Camilla:
- Mamma leste mange bøker for meg på
tegnspråk da jeg var liten og da føles det
naturlig at jeg selv liker å lese bøker i dag.
Jeg leser helst bøker om moral og livssyn.
Jeg har nylig lest boka til Stig Larsson
«Mannen som hater kvinner».

Marie:
- Også boka til den amerikanske forfatte
ren <<Ikke uten min datter» var gripende.

Debatten om gode og dårlige bøker
går livlig. Vi er svært imponert over
kunnskapene og engasjementet. Noen
av elevene har lest alle 7 Harry Pottter
bøkene, mens Thomas sverger til noen av
de mange gode tegneseriebøkene.

I denne klassen skjer all kommunikasjon
på norsk tegnspråk. Elevene er de beste

beviser på at tospråklig undervisning gir
resultater. På mitt spørsmål om hva de vil
være fornøyd med som karakter på tegn
språk og norskeksamen er de enige om at
det er vanskelig å få toppkarakteren 6. I
norsk tegnspråk bør likevel en 6-er være
målet, mens det i norsk er mer realistisk
med 4 eller 5, forstår jeg.

Norsk som andre
språk betyr ikke noe
annet enn at elevene
slipper nynorsk og at
de slipper for eksem
pel talespråklige dia
lekter.

Det spesielle med de fem elevene er at de
alle en periode har prøvd å være inklu
dert i bostedsskolen med tegnspråktolk,
men at de var lykkelig for å komme til
bake til Auglend. Begrunnelsen er nokså
likelydende:

- Den første tiden var det morsomt å
være inkludert i en hørende klasse, vi
fikk mye oppmerksomhet. Etter hvert
ble det vanskeligere sosialt. De hørende
elevene driver med mye småprat som vi
ikke oppfatter og det er lett å bli utenfor
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Suksess med tospråklig undervisning

May Asbjørnsen er fast ansatt tolk på skolen og
opptatt av at elevene må bli bevisste tolkebru
kere så tidlig som mulig.

- Jeg er opptatt av at barna skal bli bevis
ste tolkebrukere. I noen situasjoner er
det greit å bruke mamma og pappa som
tolker, i andre situasjoner er det greit å
slippe å bruke de. Dagens regler for bruk
av tegnspråktolk åpner for bruk av tolk
allerede fra de er småbarn.

underviser de hørende elevene. Dessuren
har de døve og tunghørte elevene møte
plasser der de trenger tolk, og nettopp
dette er en av Mays kjepphester.

Så traff vi også en av de to fast ansatte
tegnspråktolkene, May Asbjørnsen. For
selv om alle lærerne kan tegnspråk er det
en del samhandling med lærerne som

Bevare meg vel, tenker vi. Hvem hadde
vel så klare og gode mål da de gikk ut av
10. klasse?

Barn bør lære
å bruke tolk tidlig
Vi var innom og tittet på undervisningen
i flere av klassene på Auglend. Det var
inspirerende å se den gode kontakten
mellom lærerne og elevene. Vi merket
fon den gode stemningen i klasserom
mene, det fine samspillet og humoren.
Det virket som om både lærere og elever
trivdes like godt. Vi fulgte en mattetime
på ungdomstrinnet som vi ikke skjønte
så mye av. Men det gjorde elevene, de
brukte passere og linjaler for å få fram
trekanter og figurer til lærerens smilende
tilfredshet.

Marie:
- Jeg tar allmennfag sammen med Julie.
Jeg ønsker å få så mye utdanning som
mulig. Jeg synes det virker interessant å
gå videre på studier innenfor statsviten
skap, historie, politikk og samfunnsfag.

Elevene ilO. klasse medJulie Ane i armene, støttet av lærer Hedvig Sinnes. Fra venstre: Thomas,
Ida, Marie og Camilla

viktig for meg å komme inn på en høg
skole senere. Målet er å bli fotograf, eller
kanskje fotojournalisr.Camilla:

- Jeg skal gå allmennlinjen på Sandaker
videregående skole i Oslo. Der gis det
undervisning på norsk tegnspråk, da
slipper jeg å slite med tolk. Målet er å
bli lærer. Det vil alltid være døve elever
i fremtiden og de trenger lærere som
behersker tegnspråk fullt ut.

Eleven~ er de beste
bevise.t~ på at tospråk
lig undervisning gir
resultater.

Ida:
- Jeg skal begynne på media og kom
munikasjon med tegnspråktolk. Kanskje
tar jeg allmennfag det siste året. Det er

Thomas:
- Jeg skal ta den såkalte TIP-linjen, altså
Teknisk/Industri/Produksjon her i Sta
vanger. Utdanningen gir et godt grunn
lag for å gå videre innenfor mekaniske
fag. Det trengs arbeidskraft på dette
området, ikke minst er det stor etter
spørsel etter komponenter som brukes i
oljeindustrien.

JulieAne:
- Det blir allmennlinjen her i Stavanger
med tegnspråktolk. Jeg har lyst til å bli
dyrlege. Det er et yrke som passer godt
for døve, dyrene prater jo ikke så mye!
Hvis ikke det går vil jeg satse på et yrke
der jeg får jobbe med mennesker, der jeg
kan hjelpe andre. Så jeg sikter videre på
høgskole eller universitetsutdanning.

10. klassingene har allerede staket opp
kursen for fremtiden og det mangler ikke
på ambisjoner og trO på egne muligheter
når jeg ber de fortelle om fremtids
planene.

vennegjengen. At all undervisning skjer
gjennom tolk, er også slitsomt. Med mye
jobbing kan det fungere faglig, men
trivselen blir dårlig. På Auglend kan vi
diskutere saker mye dypere og friere på
tegnspråk enn da vi var inkludert i en
hørende klasse, og så har vi det så mye
kjekkere i friminuttene, understreker de
fem elevene.
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Suksess med tospråklig undervisning

May mener at det å bruke tolk er en del
av det å bli selvstendig.

- Barn kan bruke tolk på fritidsaktivite
ter, som fotballtrening, speider og møter.
I skolesammenheng er det greit å bruke
tolk hos for eksempel helsesøster. Elevene
i 10. klasse har mulighet for fortrolige
samtaler med helsesøster og da er det
greit å bruke en profesjonell tolk.

Blant de ansatte på skolen, både døve og
hørende lærere, gir det ekstra trygghet å
ha faste «hustolker». Når man er varm i
trøyen på en arbeidsplass er det lettere å
få til et samspill mellom hørende, tolkene
og døve.

PPT en viktig rådgiver
Liv Kjellfrid Auestad (se bildet på side 5)
er audiopedagog og pedagogisk psykolo
gisk rådgiver på PPT-kontoret i Stavanger
kommune. Hun er saksbehandler for
ca. 90 døve og tunghørte barn og unge
i kommunen, men hun jobber også med
elever fra Sandnes og Klepp kommuner
når de er elever ved Auglend skole. Det
vil si at hun har døve og tunghørte med
og uten Cl i gruppen, også barn som har
tilleggsfunksjonshemning. Hun anbefa
ler alle døve barn å gå på Auglend skole,
men også mange tunghørte barn vil ha
nytte av det tilbudet den kommunale
skolen i Stavanger gir.

- Skolene er ofte opptatt av læring,
kanskje mindre opptatt av sosial tilhørig
het. Jeg erfarer en tendens til at tung
hørte elever har fått det tøffere i ordinær
skole. Dette skyldes nok hardkjøret med
nasjonale prøver og den nye læreplanen
«Kunnskapsløftet», der skolene blir målt
i forhold til resultater i lesing, matema
tikk etc. Skolens resultater blir ofte lagt
ut i aviser, rektorene har lyst å være «best
i klassen». Det hender at skolen kom
mer til meg og viser at «mine» tunghørte
elever er nederst på listen i nasjonale
prøver i norsk.

Hun påpeker at det er vanlig at skolen
presser foreldrene for at de må jobbe mer
med eleven hjemme. Eleven har ofte en
historie med å ikke lære så godt, det er
mye støy ute i større klasser, lærerne kjen
ner ikke helt elevenes behov og er ikke
alltid like flinke til å bruke FM-utstyret.

Men det finnes veldig mange flinke
lærere også, så bildet er nyansert, forteller
rådgiveren.

- Den tunghørte eleven kan erfare å
ikke være første valg i klassen i forhold
til vennskap, noen elever ser vi er triste,
spesielt opp mot ungdomstrinnet. Det er
døve og tunghørte elever som isolerer seg
i fritiden og foreldrene tar kontakt og ber
om hjelp. Jeg pleier å så frø om skoletil
budet ved Auglend skole nokså tidlig,
slik at foreldrene blir klar over Auglend
før skolevalget tas. Men det er ikke alltid
jeg kan snakke så mye om Auglend
den første skoletiden, jeg går forsiktig
frem. Foreldrene vil svært gjerne at det
tunghørte barnet deres skal begynne på
bostedsskolen. Det er først når eleven blir
noe eldre at ting ikke går så lett, de spør
meg videre om dette med Auglend.
- Da anbefaler du Auglend skole?
- Jeg forteller om miljøet der og sier at
jeg kan invitere de inn i en av klassene
slik at de får se. Jeg har direkte kontakt
med lærerne og har ingen problemer med
å få de i tale. Jeg har sagt til lærerne at
Auglend miljøet vil vokse, det er ingen
fare med at skolen skal forsvinne. Dette
fordi jeg har sett at det er helt nødvendig
at foreldre og elever får komme og se
hvor fantastiske tilbud også tunghørte
elever har på Auglend. Der opplever
elevene å treffe andre som sliter med
samme problematikk, de blir fort gode
venner: «Endelig noen som forstår meg».
Det er en tendens til at tunghørte elever
i bostedsskoler isolerer seg, spesielt på

høyere klassetrinn. De blir ofte sittende
inne og se på TV. Mor og far ser sorgen
og tristheten og tar kontakt med meg.
Det hender et samarbeidsmøte på skolen
blir avsluttet med at jeg får i oppdrag
av foreldrene å undersøke mulighetene
ved Auglend skole. Og Auglend er flinke
de tar imot elever uten masse formelle
prosedyrer, det er fantastisk.

PPT rådgiveren mener vi bør stille krav
til inkludert undervisning i bostedsko
Ien. Utenfra kan det se ut til at eleven er
inkludert i klassen, men kanskje eleven
bare er plassert? Et slikt tilbud kan
fungere segregerende, altså det motsatte
av inkluderende, fordi elevens behov ikke
alltid tas til følge. For eksempel at man
har en tunghørt elev i en aula og velger
å ikke bruke mikrofon / FM-utstyr. Liv
kaller det inkludert når barnets behov
settes i høysetet slik at barnet ivaretas
både i forhold til læring, sosial tilhørig
het og fellesskap i klassen. Inkludering
er ikke avhengig av tolk eller assistent,
inkludert er det når barnets behov alltid
etterspørs av hovedlærer, og du blir sett
og hørt på linje med alle de andre elevene
i klassen. Her skorter det på kunnskap
om tunghørte elevers behov, utdyper Liv.
Vi spør om hun har fått mange positive
tilbakemeldinger fra foreldrene?

- Mange foreldre sier at de ikke hadde
holdt ut kampen for sitt barn dersom
jeg ikke hadde vært på PPT-kontoret.
Jeg fungerer som sosialkontor, psykolog
og saksbehandler for døve og tunghørte
barn og unge og deres foreldre. Jeg er
også en god støttespiller for mange læ
rere. Det er ikke alltid lett å være lærer i
dag, jeg har selv lærerbakgrunn, avslutter
Liv Kjellfrid Auestad.

Etter en dag i Stavanger er vi overbevist
om at skolene for døve og tunghørte er
minst like viktig som tidligere. Og for de
som er bekymret for nivået på undervis
ningen i skolene kan vi berolige med at
dagens elever gis en helt annen kunn
skapsbasis enn vi gamle fikk den gang vi
slet skolebenken. Vi bør slutte å snakke
om gode, gamle dager på døveskolene.
De som er elever på dagens skoler får
mye mer kunnskap enn tidligere elever.
Slik skal det være.
Verden går fremover.
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Trine Skei Grande, V
Det er en ting jeg vil sette søkelys på,
som jeg er veldig glad for at vi får til i
dag, og det er tegnspråk, som må gis full
stendig status som et selvstendig språk.
Det mener jeg er veldig viktig, og det er
et veldig viktig skritt som tas her i dag i
forhold til der. Det er viktig for identite
ten til mange som syns tegnspråk er deres
hovedspråk.

Britt Hildeng, A
Norsk tegnspråk må bli anerkjent som
et fullvetdig språk med forankring i
språkloven. Til grunn for anerkjennelsen
av tegnspråk på linje med andre minori
tetsspråk ligger et banebrytende paradig
meskifte. Med dette får de tegnspråk
lige en kulturpolitisk forståelsesramme
istedenfor en forståelsesramme basert på
avvik og sosialpolitikk. Nettopp dette git
grunnlag for en helt annen identitetsopp
levelse for de tegnspråklige.

May Hansen, SV
Meldingen anerkjenner norsk tegnspråk
som fullverdig språk, og det overordnete
ansvaret for tegnspråket blir forankret i
språkloven. Dette er noe SV har arbei
det for i mange år, og vi er derfor svært

fornøyde med at det endelig er på plass.
Tegnspråk er et språk som er nødvendig
for mange, det er et språk med mange
nyanser. Det er derfor riktig og nød
vendig at språket blir behandlet i den
offisielle språkpolitikken. Det vil i tillegg
komme på plass en egen tegnspråkkon
sulent i Språkrådet, og fra nå av er det
Språkrådet som får det formelle ansvaret
for å utvikle tegnspråk. For de gruppene
som bruker tegnspråk som dagligspråk,
er detre en seier og en anerkjennelse. For
oss andre et det en berikelse.

May-Helen Molv~Grimstad, KrF
Det er viktig at tegnspråk blir anerkjent
som fullverdig språk. For mange er det
vanskelig å få tilstrekkelig informasjon
fra samfunnet rundt seg på en like god
måte som alle andre fåt. Det er viktig
med krav til teksting og tegnspråktolking
for digitale medium på fjernsynsområ
der.

Magnhild Eia, Sp
Samisk språk, språket til nasjonale mino
ritetet, norsk tegnspråk og alle de nyere
innvandrerspråkene gis høyere offisiell
stams og dermed rettigheter. En allmenn
språklov vil være et viktig grep for å

definere stams og rolle også for andre
språk enn norsk innenfor en helhetlig
språkpolitikk.

Ulf Erik Knudsen, FrP
Fremskrittspartiet er, i likhet med
statsråden, svært fornøyd med at man
nå anerkjenner tegnspråk som fullverdig
språk ved å forankre et ansvar for dette i
lovverket.

Statsråd Trond Giske
....hvordan vi skal følge opp tegnsprå
ket. Det må vi gjøre i nært samarbeid
med brukerne. Men Språkrådet kan få
styrket sin kompetanse her. Vi må jobbe
internasjonalt og sørge for at tegnspråkets
stilling også der blir sterkere. Vi må vur
dere situasjonen for tegnspråkbrukerne
med hensyn til praktisk tilrettelegging
for bruk av tegnspråk på ulike samfunns
områder og de formelle rettighetene
og pliktene som er knyttet til dette. Vi
vet jo også at ny teknologi, nye måter å
kommunisere på, kan legge til rette for at
også tegnspråket kan komme til anven
delse i mange flere sammenhenger. En
viktig konsekvens av meldingen er å følge
opp dette på en god måte.
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TEGNSPRÅKLIG
INFORMASJON PÅ NETT

Statens Pensjonskasse: just do it
helge.herland@doveforbundet.no

Gå inn på internettsidene til Statens Pensjonskasse, www.spk.no. Der får du en glimrende inn
føring i den nye pensjonsreformen. Knut Bjarne Kjøde gir informasjonen på verdens beste nor
ske tegnspråk. Vi spør kommunikasjonssjef Onar Aanestad i Statens Pensjonskasse hvordan de
kom på at informasjon også kan gis på norsk tegnspråk?

stat~ Pensjonskasse' Slemdalsvn. 37, PB 5364 1'1ajorstuen, 0304 Oslo' Telefon: 22 24 15 00 • Kontaktshelll.a

Pensjonsreformen

English Nynorsk

• Pellsjon er de pengene du skal leve for etter at du har
blitt pensjonist.

• Du kan selv pilvirke hvordan pensjonen din blir. Det mil
du tenke pil sil tidlig som mulig, og i a.lle fall fra du er 35
40 ilr.

o Hele øensjonssy.stemetrevidere.s. Du må sette deg inn I
hvilke konsekvenser dette filr for di09, slik "t du velger
det som er best for deg.

Hva er pensjon?

Du er her: Person > Pensjonsreformen> Hva er pe~jon?

Dette må du vite om pensjon:

De vet heller ikke nok om hva de selv kan gjøre for ~ pilvirke
pensjonen sin. Kjenner du deg i!yen? Tenker du at
alderspensjon er noe du først rna forholde deg til som
pensjonist? Det er feil.

Annenhver nordmann vet ikke bva de f$r i øensjon.
Mange synes også at det er vanskelig å forstå hvordan
pensjon regnes ut.

Sist oppdatert: 14.05.2009

~ Utskriftsvennlig side

Nytt regelverk fl<! 2011

Ny oHentiig tjenmepensjoll

Hva skjer framover?

Hvor finner jeg inform'!Sdon?

Nettsiden fra www.spk.no (under pensjonsreftrmen) der vi ser Knut Bjarne Kjøde gjengi teksten på tegnspråk. Når du har musepekeren på bildet av
Knut Bjarne, kan du klikke på høyre museknapp og velge fullskjerm. Da får du Knut Bjarne på hele skjermen.

Første med info på tegnspråk
- Statens Pensjonskasse vil informere
medlemmene sine om pensjonsreformens
konsekvenser og nytr regelverk.

Da renkte vi at vi kanskje kunne slå to
fluer i en smekk: letr tilgjengelig infor
masjon om noe vanskelig - til alle 
samtidig som vi viser at Statens Pensjons
kasse et en offentlig virksomhet som
inkluderer alle - gjennom å lage Norges
første tegnspråklige presentasjon aven
stor offentlig reform.

Onar Aanestad mener at pensjon handler
mye om juss. Språket er ofte vanskelig og
byråkratisk. For mange av deres med
lemmer er det ramme alvor når de ikke
forstår informasjonen de får i posten.
Godt og klart språk er en forutsetning
fot at medlemmene skal forstå hvilke
tettigheter og plikter et medlemsskap
i Statens Pensjonskasse innebærer for
dem. I 2008 gjorde Statens Pensjonskasse
sine viktigste brev, som sendes til mange
personer, lettere å forstå. I 2009 skal
de høste erfaringene fra prosjektet, de

skal ta brevene i bruk, de skal kurse sine
ansatte og brukerteste de nye skjemaene.
Aanestad forklarer litt mer om sitt enga
sjement fot tegnspråklig informasjon.

- Årsaken til at vi er opptatt av tilgjen
gelighet, er todelt. For det første har
www.spk.no vunnet flere priser for beste
internemted. Da må vi være gode på
tilgjengelighet. Fot det andre har jeg,
som ble kommunikasjonssjef i september
2008, jobbet mye sammen med døve
både i Norge og Palestina. Vi ville vise
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Tegnspråklig informasjon på nett

Døves Tidsskrift anbefaler nettsiden til
alle, både enkeltpersoner og grupper - in
formasjonen egner seg godt til presenta
sjon på storskjerm i våre døveforeninger.

løsningen der tekst, lyd og video fungerer
godt sammen. Det føler vi at vi har fått
til. Oversettelsen fra tekst til tegnspråk
koster litt, men bare omtrent det samme
som det koster å oversette fra bokmål
til nynorsk eller samisk. Det er de fleste
offentlige virksomheter pålagt i dag,
utdyper Onar Aanestad..
- Så du kan ikke peke på noen problemer
med å gi tegnspråklig informasjon?
- I den grad noe er vanskelig, er det
kanskje å ha et godt samarbeid med noen
som kan oversette fra norsk til norsk
tegnspråk. Det er ikke mange som kan,
men det kan Rycon, som nå bygger opp
en egen oversettingstjeneste med tv
studio. Jeg liker godt slagordet til Nike
som sier: just do it! Det er ikke vanskelig
å lage løsninger for alle, enten det hand
ler om gater, bygninger eller nettløsnin
ger. Hvis man vil, er det meste mulig. Nå
har vi vist at det ikke er vanskelig eller
dyrt å lage løsninger for alle på nett. Da
er det bare å gå i gang å inkludere norsk
tegnspråk i informasjonsflyten, avslutter
kom munikasjonssjef Onar Aanestad i
Statens Pensjonskasse.

Løsningen finnes, just do it!
- Den tegnspråklige informasjonen har
kostet oss ca 100 000 kroner å lage. Den
største kostnaden var å lage en mal for

et enklere og mer tilgjengelig språk i in
formasjonen. Han samarbeidet med dem
om utformingen av budskapet, om ord
og uttrykk som burde byttes osv. Det er
journalist Torunn Dillan Pedersen som
har skrevet den opprinnelige teksten om
pensjonsreformen. Dessuten arbeidet han
sammen med multimediafirmaet Creuna
for å finne den tekniske løsningen for å
få tegnspråket som tydelig og godt som
mulig formidlet gjennom internett.

Statens Pensjonskasse har vist at det er mulig å gi glimrende tegnspråklig inftrmasjon på internett
om et vanskelig tema, pensjonsreftrmen. Til venstre kommunikasjonssjejOnar Aanestad, sammen
medprosjektleder Peter Schmidt.

- Så hjalp Rycon med den tegnspråklige
delen. Knut Bjarne Kjøde jobbet med
oversettelsen fra norsk til norsk tegn
språk. Han fremfører også informasjonen
på tegnspråk, han er god på skjermen!
Fotografering og redigering skjedde i
samarbeid med Svein Arne Peterson. Så
dette har vært et typisk teamarbeid som
jeg er veldig glad for å ha fått bidra til.
- Frister det å arbeide mer med samme
oppdrag?
- Ja! Jeg ser jo for eksempel i Tyskland
at de er kommet mye lengre enn oss
på dette området. Der er det vanlig at
mange ulike offentlige myndigheter gir
tegnspråklig informasjon - og også større
private firmaer. Jeg håper at det med en
egen norsk språklov, der norsk tegnspråk
er inkludert, blir like vanlig med tegn
språklig informasjon her i landet.

Det er morsomt å få til noe som betyr
noe, smiler Aanestad. Vi mente det ville
være enkelt å informere på tegnspråk.
Det viste seg å stemme. Vår webrådgiver
Creuna (www.creuna.no) og Rycon ble
like begeistret som oss da vi spurte om de
ville prøve. Vi var så heldige å få bruke
Peter Schmidt tre måneder i prosjektet.
Peter er døv og lærte oss masse om døves
situasjon og tegnspråk. Så vi har lært:
spør de som kjenner situasjonen best.

Peter forteller at det opprinnelige tekst
manuset ble omarbeidet til et enklere
norsk språk. Dette fikk han hjelp til
hos «Klart språk», en statlig etat som
arbeider for at det offentlige skal bruke

Døv prosjektleder
Hvem er Peter Schmidt? Han er døv,
43 år, samboer med Agata Wisny og
sammen har de to barn. Han er født i
Tyskland, men flyttet til Al for 16 år
siden - senere flyttet familien til Oslo.
Peter er utdannet innenfor data, nett
verks- og systemadminisrrasjon. Han
har tekniske kunnskaper og erfaring fra
tv- og teaterproduksjon. Han er dyktig,
men også for dyktige døve er det vanske
lig å komme inn på arbeidsmarkedet.
Signo-bedriften Rycon, Oslo knyttet
kontakter med Statens Pensjonskasse slik
at han fikk prøve seg som prosjektleder
for å lage den tegnspråklige versjonen av
informasjon om den fremtidige pensjons
ordningen.

at vi kan lage en løsning for alle, uten at
det er dyrt og vanskelig, bare man renker
riktig. Det er nettopp det universell
utforming handler om.

- Jeg hadde arbeidsplassen min hos
Statens Pensjonskasse i de månedene
prosjektet varte. Min oppgave var å koor
dinere og finne løsninger på de utfordrin
gene som finnes når det skal lages noe
nytt på en bedrifts nettsider.
- Du samarbeidet med flere?
- Ja, først vil jeg gi skryt til Onar
Aanestad og de andre på kommunika
sjonsavdelingen til Statens Pensjonskasse.
De tok godt imot meg og vi hadde et

. trivelig arbeidsmiljø. Jeg brukte en del
regnspråktolk, også i spisepausene, på
den måten fikk vi lettere kontakt med
hverandre.
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PERSONALIA
Ønsker du å sende noe til disse sidene: helge.herland@doveforbundet.no

Død

ASBJØRN ODDVAR FINSVEEN,
Vestre Gausdal, døde 28. mars på Biri
alders- og sykehjem.
Han var fødr 11. juni 1926.

KJELL FISKERGÅRD, Ålesund, døde
7. mai. Han var født 7. november 1941.

ANNE KARIN LOENNECHEN. Kris
tiansund, døde 16. mai. Hun ble 79 år.

PAAL N. KJELLID, Bergen, døde 6.
juni. Han var født 27. januar 1949.

Runde år
o

85 AR
PER WILLIAM AAGAARD,
Fredrikstad, blir 85 år 6. juli.

ENDRE GRYTNES, Bergen,
blir 85 år 7. juli.

NYFRID GRIMSTAD, Trondheim,
blir 85 år 16. juli.

BJØRG BRAATHEN, Oslo,
blir 85 år 9. august.

o

80AR
MARIE OFSTAD LANDRØ,
Lensvik, blir 80 år 17. juni.

KLARA GJØEN (bildet), Oslo,
blir 80 år 23. juni, her sammen med sitt
første oldebarn, Hans Helmer.

SKJALG IVERSEN, Bergen,
blir 80 år 12. juli.

ROAR KRAABØL, Oslo,
blir 80 år 12. juli.

EVELYN OSLAND, Bergen,
blir 80 år 26. juli.

EMMA YTTERHUS, Tondheim,
blir 80 år 8. august.

MAGNHILD HANDBERG, Oslo,
blir 80 år 15. august.

o

70 AR
ASTRID TOKLE, Bergen,
blir 70 år 11. juli.

60ÅR
GRO ONARHEIM ANDA,
Bergen, blir 60 år 5. juli.

LEIF GUNNAR KVERNBERG,
Ålesund, blir 60 år 10. juli.

ÅSHILD SOLHAUG, Jessheim,
fyller 60 år 21. juli.

VIGDIS SOLBØ PETERSON, Oslo,
blir 60 år 12. august.

50ÅR
LILLIAN ANITA THORSVIK,
Husnes, blir 50 år 3. juli.

BRIT JOHANNE ØRKE, Åkrehamn,
blir 50 år 13. juli.

MARTIN STAVAAS, Ålesund,
blir 50 år 29. juli.

KJELL OLAV BERGE, Tolvsrød,
blir 50 år 30. juli.

MATTHIAS RUNARSSON,
Danmark, blir 50 år 31. juli.

BERIT KALLSET, Stjørdal,
blir 50 år 5. august.

JON SAGEN, Sandvika,
blir 50 år 7. august.

Bryllup

ISAEL OG MARIA ANDERSEN
Konsulent for barn og oppvekst i NDF
Maria Andersen giftet seg 9. mai med
Isael. Maria har jobbet i NDF i snart
et år og har lært seg mye tegnspråk og
kommet godt inn i miljøet. Vår utsendte
hoffreporter rapporterer om en fin stund
i kirken: <Nielsen var flott - Maria var
så vakker og det var mye farger og smil!
Både Maria og Isael svarte JA på prestens
spørsmåJ." Den lykkelig brudgom kom
mer fra Mexico.

Bursdager

JARL GUNNAR R. RØYSETH
En forsinket gratulasjon med 2 årsdagen
den 27. april til Jarl Gunnar. En skikke
lig stabukk er du, men alltids gøy å være i
lag med.Stor klem fra mamma, pappa og
de to brødrene dine som er utrolig glad i
deg! Gratulasjoner sendes også til Amalie
Thorstensen, Iver A. L. Stavnes og Chris
toffer C. Holsen som hadde bursdag på
omtrent samme tid!
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NOAH OG MAX H0IBERG,
Oslo
Hurra for godguttene våre, som begge
fylte år i april, Noah ble 4 år 6. april og
Max 2 år 29. april. Vi er kjempeglad i
dere. Klemmer fra mamma, pappa Espen
og storesøsrer Julie.

AMALIE H. TVEIT
Godjenten blir 8 år 12. juni.
Du er så glad i spille fotball. Stå på!
Vi er kjempeglad i deg
Hilsen mamma, Arne og
storbror Thomas.

LUKAS JOHAN FRASER
Vi gratulerer hjertelig med overstått l. års
dag 30. mai. Du er en utrolig smilende
gutt som er glad i å utforske alt mulig!
Vi er så glade i deg, Lukas! Kos storesøster
Olina, pappa David og mamma Linda.

Personlig
Jeg er en jente fra Ukraina på 30 år som
ønsker kontakt med gutter i alderen 30
- 38 år for vennskap og mulighet for et
seriøst samliv. Skriv gjerne på norsk eller
engelsk til e-post: swtswtl9@gmail.com

Thon Hotel Hallingdal ligger sentralt til i kulturbygda Ål.
Vi har egne priser for Norges Døveforbund, ta kontakt for tilbud1

Besøk vår koselige"Jegerstugu Cafe og Bar". Her har vi gode
hjemmelagede kaker og vi serverer også små og store retter.
Vi serverer også kaffe i alle varianter.

Velkommen til ossl

Tlf: 32 08 20 11 Fax: 32 08 20 32 E-post: hallingdal@thonhotels.no
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Den Norske Opera
m.ed døv kjolist!
helge.herland@doveforbundet.no

Alle snakker om det vakre huset til Den Norske Opera. Vi har møtt en av de
som jobber i huset.

Vi går gjennom lange korridorer, inn og
ut gjennom dører, det er egne rom for
sminking, masker, frisør, hatter, sko osv.
l etasjen over oss danser de den kanskje
mesr kjente balletten i hele verden, «Sva
nesJøen».

Det er mange vakre svanedansere som
svever over scenen i de nydeligste kosty
mer som er sydd av døve Maj-Lis Mar
mann og hennes kollegaer på kostyme
avdelingen til Den Norske Opera. Hun
har jobbet i 35 år på samme arbeidsplass.
Tydelig stolt viser hun oss rundt i den
fantastiske bygningen som huser Den
Norske Opera og Nasjonalballetten. 600
ansatte fra 58 nasjoner har sin arbeids
plass i århundrets bygg i Norge.

- De andre på avdelingen vet hvordan de
skal prate med meg, vi kjenner hverandre
godt - flere har også tidligere deltatt på
tegnspråkkurs.
- Hvorfor valgte du arbeid innenfor
kostyme og design?

Hun har jobbet i 35
år på samme arbeids
plass.

- Egentlig hadde jeg tenkt å bli formings
lærer, men så påvirket Agnes Randers
Person meg, altså hun som på 1970-tallet
instruerte Oslo Døveteater. Hun mente
jeg burde komme meg ut i et hørende

arbeidsmiljø, og gjennom hennes
bekjentskaper havnet jeg i operaen og
siden har jeg vært her.
- 35 år på samme arbeidsplass må bety at
du trives?
- Det har vært både gode og tunge
arbeidsdager, det går opp og ned for meg
som for de fleste andre i arbeidslivet.
Men stort sett har hatt det vært godt.
Det er viktig med er arbeid som gir en
grei lønn, det gir sikkerhet og trygghet i
hverdagen.
Vi ser utover kostymeavdelingen, rom
met er like stort som en håndballbane.
Vårt besøk er etter arbeidstid, men noen
jobber overtid - og innimellom våre
spørsmål til Maj-Lis småprater hun over
raskende lett med de andre ansatte.
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Mai-Lis ble døv da hun var 6 måneder.
Hun var elev ved Skådalen skole, så
ble der Alm framhaldsskole, Stavanger
yrkesskole for piker, Sogn videregående
skole i Oslo der hun spesialiserte seg
innenfor kjole og draktsøm - helt uten
tolk, men der hun var heldig med lærere
og medelever, som hun sier. Siden ble det
mer skolering på Husflidsskolens linje
for vev, og også på linjen for rekstil og
forming. Utdanning er viktig.

- Det er mye arbeid på avdelingen. Vi
klarer ikke å gjøre alt selv. Se for ek
sempel på disse kjolene, jeg hat sydd
tre prototyper og så sender vi de til et
firma i Romania som syr flere etter min
modell. Det er ganske mye internasjonalt
samarbeid mellom operaene. Det hender

vi låner kostymer av hverandre over
landegrensene. I juni skal min avdeling
på studietur til operaen i Stockholm. Det
er en tur jeg har tatt initiativet til.

Kostymeavdelingen har ukentlige felles
møter. Da har Maj-Lis alltid tegnspråk
tolk. På samme måte hvis det plutselig
er behov for møte, så tilkalles tolk og det
fungerer godt mener hun. Men den dag
lige praren og kontakten klarer kvinnene
utmerket selv, for av de 40 på avdelingen
er det bare tre menn.

- Av og til gis jeg petmisjon for å arbeide
med kostymer for Teater Manu. Det
er en fin avveksling. I sommer følger
jeg Manu til teaterfestivalen i Reims,
Frankrike.

På den andre scenen i etasjen over oss
er det opera for barn, «Pollicino», som
handler om en gutt som lurte mennes
keeteren. Det er mange på scenen og i
de mest fantastiske kostymer. Det må
være inspirerende å se så fine resultater av
arbeidet sitt.

- Jeg bruker ofte å se på generalprøvene
på de ulike forestillingene. Ballett passer
jo fint for oss døve. På noen operafore
stillinger synger de på et fremmedspråk,
for eksempel italiensk og da blir hele
forestillingen skrivetolket til norsk.
For meg er det like viktig å srudere de
forskjellige kostymene i bruk på scenen,
avslutter kanskje verdens eneste døve som
er ansatt i en opera!
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SYN
PÅ 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.

Vi trenger flere lokale tegnspråkkurs
Av Nina Hauge

Det er ikke så mange
tilbud å gå på tegn
språkkurs lokalt, slik
jeg kjenner til finnes
det kurs i Bergen
og Oslo. Det beste
tilbudet er jo å dta til
AI folkehøyskole og
kurssenter for døve

der man kan lære regnspråk gjennom
ulike kurs, både ukekurs og gjennom er
folkehøyskoleår. Noen kommuner tilbyr
kurs for et par dager, og da får lag og for
eninger økonomisk støtte fra kommunen
eller andre. Men et kursopplegg på en
eller to dager er ikke nok, mange vil lære
mer. Nord for Dovre finnes det nesten

ingen tilbud om tegnspråkkures, det er
tankevekkende.
Det er et tankekors at de som tidligere
var tegnspråklærere i døveforeningene
forsvant til «døveskolene» , grunnene var
mange, de Beste opplyste at de ønsket
stabil lønn og arbeidstid.
Det å gjøre en frivillig innsats for
døveforeningen og lære bort tegnspråk
ble et «orb for mange. Gjentatte ganger
er det gjort forsøk på å starte opp kurs,
pågangen av hørende som ønsker å lære
seg tegnspråk er stort. Men regnspråklæ
rere er nesten umulig å finne. Nå får vi
«tegnspråkloven» og da er det på tide at
noen ildsjeler stiller opp som instruktører
for å lære bort regnspråk.

Vi har selvet ansvar for at folk får lære
seg tegnspråk.

Hvor er de som har lyst til å undervise i
tegnspråk, de som vil stille opp frivillig,
selvfølgelig skal de få lønn for sitt arbeid.
Hvor er kursmateriellet som kan brukes
lokalt?

Det er viktig er at de som virkelig vil lære
seg tegnspråk og som vil være en del av
vårt fellesskap får den gleden. Norge er et
langstrakt land og rundt omkring sitter
det mange på små og store steder som
ikke får mulighet til å lære seg tegnspråk.
Vi har et ansvar for å tilrettelegge slik at
vanlige folk får lære seg tegnspråk.

Organiseringen av døvblinde
Av Liv Finnestad

Jeg leste Kjell Johnsen innlegg «Mot
arbeider Foreningen Norges Døvblinde
sine egne medlemmer?» i Døves Tid
skrift. Jeg ble forundret over at LSHDB
er villig til å samarbeide med FNDB
om «Kontaktklubben i vest» på Bergen
Døvesenter. Jeg snakket med et av med
lemmene som fortalte at de vil vekk fra
Bergen Døvesenter fordi leder i Bergen
Døvesenter og Kjell Johnsen forsøker
å styre kontaktklubben. Medlemmene
vedtok enstemmig å Bytte fra døvesente
ret til et annet lokale.

Jeg kan fortelle at LSHDB ikke er inter
essert i å samarbeide med FNDB. For
noen år siden hadde FNDB og LSHDB
møter med tanke på å slå seg sammen,
men forsøket mislykket fordi de to orga
nisasjonene hadde ulikt syn på driften av
Eikholt senter for døvblinde.

Det er riktig at FNDB-sentralt kontrolle
rer alle kontaktklubbene. FNDB-sentralt
har ansvar for sekretær- og kasserer funk
sjonen for alle klubbene. Det er medlem
mene som ønsker dette.

Jeg kan fortelle at det er tøft med to orga
nisasjoner for døvblinde i Norge. Mange
døvblinde ble sjokkert da LSHDB ble
opprettet i 1997. Jeg er selv medlem både
i NDF, FNDB og støttemedlem i LS
HDB, jeg håper at de to organisasjonene
kan få til et bedre samarbeid, men det er
opp til LSHDB

FNDB = Foreningen Norges Døvblinde
LSHDB = Landsforeningen for kombinert
syns- og hørselshemmede
NDF = Norges Døveforbund

Bildetelefon for døvblinde?
Av "undrende"

I forrige blad var det grei informasjon om
bildetelefon for døve og døvblinde.
Jeg stusser litt på det siste!

Kan døvblinde virkelig ha utbytte av
bildetelefon? Eller var det trykkfeil,
kanskje det skulle stått døvblitte?

Nav svarer: Det er ikke noen trykkfeil
at det står døvblinde. Retningslinjene vi
fikk og forholde oss til da vi fikk klarsig
nal for oppstart av bildetolktjenesten, var
at det skulle være «et tilbud for hørsels
hemmede og døvblinde i arbeid». Under
hørselshemmede går døve, tunghørte og
døvblitte. For døvblinde gjelder det de

som har en synsrest og kan benyrte seg
av tekst eller tegnspråk via skjerm. Alle
må selvsagt være registrerte tolkebru
kere, eller registrere seg som bruker hos
tolketjenesten.
Unn Syrrist Østby
Fagansvarlig for bildetolktjenesten hos
Nav
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Hva med de riktig
små kampsakene?
Engasjerte døve snakker om viktige
samfunnstemaer. Vi er en diskriminert
minoritet! Vårt språk må anerkjennes,
vår kultur må anerkjennes! Samfunnet
plikter å legge til rette for oss! Vi skal
kunne delta i samfunnet på lik linje
med hørende! Vi krever våre menneske
rettigheter, våre demokratiske rettighe
ter som borgere!

Ja visst. Vi må tenke stort. Vi må ikke
være ydmyke og la oss avfeie! Vi skal stå
på inntil full likestilling er oppnådd!
Mange viktige spørsmål må tas opp.
Eldre døve som ikke kan bo alene må
få rett til opphold på tegnspråklige
sentre som ess eller Konows senter.
Tegnspråk må anerkjennes fullt og helt
som et språk, på linje med bokmål eller
nynorsk. Minst. Gi tegnspråktolkene
anstendige arbeidsforhold, så vi kan
få full tolkedekning. Døve må kunne
sende SMS for å tilkalle politi eller
ambulanse. Det er mange store saker å
ta fatt i.

Men hva med de små sakene? Den lille
hverdagslige diskrimineringen man
opplever i ny og ne, som er unødvendig
og irriterende? Som det kanskje enkelt
og raskt kan rettes opp i?

Skal du fly fra for eksempel Oslo til
Kristiansund, benyttes ofte små pro
pellfly. Tenk deg at en liten døv familie
med mor, far og barn skal reise med fly.
De bestiller billettene på internett og
gleder seg til å reise. Men når de skal
sette seg om bord i flyet, ser de at det
er to seter på hver side av midtgangen.
Som døve er det naturlig at de tre setter
seg på samme rad, slik at alle kan se
hverandre. Men nei, det hørende flysel-

skapet har automatisk plassert familien
slik at en må sitte foran de to andre.

Slik må stakkars far sitte alene foran,
mens mamma og barn sitter bak og ko
ser seg og peker ut av vinduet og ler. Far
er døv og alene der han sitter. Bare fordi
flyselskapet har bestemt at hvis det er
tre passasjerer, skal de sitte sånn. Det er
ikke viktig å se hverandre. Nei da, her
er det viktigst å kunne høre hverandre.
Sånn er det. Vi døve vil se og smile til'
hverandre, men det er tydeligvis ikke så
viktig for de hørende.

En annen liten sak er Peppes pizza. Du
kan gå inn på www.peppes.no og bestil
le pizza på internett. Helt uten å bruke
telefon. Flott, en tjeneste som er like
tilgjengelig for døve som for hørende!
Men hvis pizzabudet ikke finner din
dør med en gang, hva da? Ofte bor folk
jo for eksempel i blokk, eller i boligom
råder der husene ofte ikke har skikkelig
nummerering og bare lokalkjente finner
fram i. Da ringer pizzabudet. Han står
der ute med sin lille budbil med en
varm eske pizza i den ene hånden og
mobilen i den andre, og venter på at
noen skal ta telefonen og forklare hvor
han skal gå.

Små dippedutter kan også irritere. For
eksempel alle disse nøkkelkortene.
F.eks har noen treningssentere kortle
sere, så du skal dra medlemskortet ditt
hver gang du kommer. Drar du riktig,
kommer det et lite pip. Hvis du drar
litt for fort, eller kortet føres gjennom
litt skjevt, sier det ikke pip. Den døve
kommer, og drar kortet, og går videre
inn i garderoben. Så kommer resepsjo
nisten småløpende bak oss (etter først

å ha ropt og skreket til ingen nytte)
og geleider oss vennligst tilbake slik at
vi kan dra kortet på korrekt vis, slik at
det vesle pipet kommer. Da blir den
hørende fornøyd. Hadde det vært opp
til meg hadde jeg implementert en lov
der det sier at ting ikke har lov å si pip
uten å blinke litt med en rød liten lys
diode eller noe tilsvarende. Universell
utforming, hallo!

Så kjære leser, det er så mange, mange
små saker å ta tak i der ute. Sikkert
tusenvis. Kanskje NDF burde ta tak
i dette ved å ha et lotteri for de små
saker? De over to tusen medlemmene
kunne automatisk delta i lotteriet hvor
de kan vinne hver sin lille sak å vie tid
og krefter på å løse. Så kunne vi kanskje
få Døves Tidsskrift sammen med en
liten lapp der det kan stå noe slikt som:

«Gratulerer, medlem nummer 1337!

Din kampsak er:

Sørg for at alle dippedutter
i Norge som sier pip
(eller pling) skal følges av
et valgfritt visuelt signal.

Lykke ti!!"
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Likemannskurs
for seniorer

Det gode liv - aldri for gamIllel
helge.herland@doveforbundet.no

Alle kursedeltakerne, fOran fra venstre BorgnyJegersen, Gunhild Pedersen, Oddlaug Kjølleberg, Kari Holmen, Unni Sæter, Aud Pettersen, Sissel Gjøen
og Ingrid Bodin. Bak fra venstre Erling Buanes, Per Christian Larsen, Jarle Lid, HarryJegersen, LeifGunnar Kvernberg, Torstein Ekerbakke, Jan
Sæter, Bjørn Arnesen, Lorents Ness, Thorbjørn Johan Sander, Jon Pettersen, Svein Sundkvist og Odd-Inge Schrdder.

- Hvis ordtaket om at en god latter forlenger livet er riktig, har deltakerne på NDFs likemanns
kurs for seniorer mange gode år foran seg. Humøret var på topp og latteren satt løst på kurset i
Bergen som ble arrangert i strålende vær i innledningen til pinsehelgen.

Utveksling av erfaringer
På første dag av kurset utveksler deltaker
ne fra de lokale seniorgruppene erfarin
ger. Det er trist å konstatere at tilbudet
til seniorene er svært forskjellig fra hvor
du bor i landet. Det beste tilbudet finnes
nok i Trondheim. Der har kommunen

Ingrid Bodin, Spydeberg, er medlem av NDFs
seniorpolitiske utvalg ogfOreleste på kurset.

eget dagsenter for eldre, og både døvefo
reningen og døves menighet har tilbud
om egne seniortreff. Mye dårligere står
det til i Stavanger, der kommunen bidrar
med bare kr. 3.000 til seniortreffene i
foreningen, og der de samme ildsjelene
driver arbeidet år etter år. Dette samtidig
som stadig flere kommune tilrettelegger
seniorsentre for hørende. Seniortreffene
i døveforeningene har en så viktig funk
sjon at kommunene bør engasjere aktivi
tør på seniortreffene. Og flere kommuner
enn Trondheim (og delvis Oslo) bør vel
tilby dagsentre?

Alder og livskvalitet
Ingrid Bodin, som selv er døv, er første
foreleser. Hennes tema er «Alder og livs
kvalitet». Hun presenterer noen teorier
og refleksjoner av kjente fagfolk og av
egne erfaringer, blant annet en undersø
kelse hun gjorde i 2000.
- Begrepet livskvalitet favner vidt. Hva
som egentlig oppfattes som livskvalitet
oppleves forskjellig fra person til person,
innleder hun.

Så ramser hun opp noe av det som
vanligst regnes med for at man skal ha et
godt liv, for eksempel: at man har et nært
og godt forhold til minst ett annet men
neske, at man har interesser som oppleves
som meningsfylt og som gir utfordringer,
at man er fornøyd med seg selv, og at
man opplever glede og livslyst.
- Man skal ikke føle seg tom, ha angst,
være nedstemt, eller ha ubehag og smer
ter, sier hun.
Ingrid Bodin peker på en FAFO-under
søkelse som viser at selvmord blant eldre
øker. Hun understreker at personer kan
ha god livskvalitet selv om man har dår
lig helse om man bare har gode venner
som stiller opp.
Alle foredrag utløser ivrige debatter. Et
av spørsmålene som dukker opp i kjøl
vannet at Ingrid Bodin sin forelesning er
definisjonen på vennskap. Hva beryr det
å være venn? Hva er forskjellen på venn
og nær venn? Er der alle som har nære
venner? Og hva kan seniorgruppene gjøre
for å trekke med de døve som aldri kom
mer til treffene?
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Likemannskurs for seniorer

Aud Våge Johannessen, Bergen, med tolk Liv Solbø Nesse, fOreleste om kostholdets betydningfOr det
gode liv.

pluss» er et organisert opplegg for eldre,
normalt friske, men passive mennesker.
Oslo har slike grupper i alle bydelene,
også en egen gruppe for døve. Gruppene
kan drive med ulike aktiviteter som tur
gåing, svømming, gymnastikk, fotball,
roing, dans, temakvelder, bussturer og
mye mer.
- Det er mye vanskeligere å få med
mannfolk enn kvinner i gruppene.
Spesielt har mange uføretrygdete en
betydelig skamfølelse. De liker ikke å gå
ut på dagtid, for da møter de ofte spørs
målet, «hvorfor er ikke du på jobben?»
Det sosiale, det å få nye venner, er like
viktig som trimmen. Vårt mål er ikke å
gå Birkebeineren, men å drive aktiviteter

Kostholdets betydning
Aud Våge Johannessen foreleser om
sammenhengen mellom mat, helse og
livsstil. Våge Johannessen er med i en
ny yrkesgruppe som har tittelen «fris
kvernrådgivere». Hun understreker blant
annet at vi må bli flinkere til å lese på
varedeklarasjonene hva maten innehol
der. Mange ferdigvarer inneholder mye
usunn mat. Det er skremmende å høre
at en frokostyoghurt inneholder like mye
sukker som en halv liter cola! Mange
lettprodukter er ikke så lette som folk
tror, minner hun om.
- Dere bør spise 5 - 6 måltider hver dag.
Frokost, mellommåltid, lunsj, middag,
mellommåltid og kveldsmat. Mellom
måltidene kan gjerne være frukt, og til
frokost er havregrøt sundt, sa en opplagt
foreleser.
Godt da at hun også la til:
- Selvsagt skal det være lov å kose seg
lørdag kveld med god drikke, og da kan
man gjerne ha en nøtteblanding til, det
er sundt.
Det ble mange nyttige tips å ta med seg
på veien videre for kursdeltakerne. Det er
nok en ide å invitere friskvernrådgivere
på besøk i de lokale seniorgruppene for
spørsmålene til foreleseren er mange og
detaljerte.
Hun ble glimrende tegnspråktolket av
søstrene Liv Solbø Nesse og Vigdis Solbø
Peterson, så tolkene var av seniorårgang
de også. Ja, det er jo ellers så mange unge
tolker i dag!

Helse og sosialt samvær
At tolkene har vær ute en vinternatt
tidligere kom godt med da de oversatte

budskapet til Harald Skoglund. Han er
leder av bevegelsen «60 pluss» i Oslo.
Skoglund er tidligere bokser og bokse
trener og har et svært folkelig språk med
masse humor.
- Vi er skapt for å være i bevegelse. Det
er veldig mange eldre som ikke er aktive.
De sitter bak gardinene i hjemmene,
mange er ensomme. Disse må vi få tak i
og motivere til sosial og fysisk aktivitet,
agiterer Skoglund.
Han forteller at «60 pluss» ble startet i
Oslo for 6 år siden. Kommunen gir 2
millioner kroner årlig til Oslo Idretts
krets som administrerer tiltaket med
Harald Skoglund som leder.
- Oslo politikerne vil gi eldre en me
ningsfylt hverdag, et verdig liv med trim
og sosialt samvær - og samtidig spare
penger på helsebudsjettet.
Han forteller at det koster samfunnet en
million kroner hvis han blir liggende på
sykehjem ett år. Med trim og trivsel kan
mange utsette sykdommen i flere år. «60

Harald Skoglund, Oslo, var en fargerik
fOreleser som snakket om Oslo Idrettskrets «60
pluss» tilbud. Også han tolket av Liv Solbø
Nesse.

alle kan delta i. De passive sitter ofte bare
i godstolen hjemme, og deres unnskyld
ning for å sitte der er ofte at de er i for
dårlig form til å delta på noe, at de ikke
kjenner noen, eller at de ikke har tid,
fremholder Skoglund. Vår oppgave er å
lure de med.
Så forteller han om hvordan folk blir lok
ket med på gratis «harry handleturen> til

5/2009 0l1edlemsblad for 'JI0rges 'Døveforbund døves TIDSSKRIFT 19



Likemannskurs for seniorer

døve som av ulike grunner falle utenfor
det tilbudet som gis i dag. Dette er kan
skje et tema som bør få større oppmerk
somhet på neste sentrale seniorkurs i
NDF. Hvordan kan likemannsarbeidet
drives best mulig for døve? Hvordan
kan kunnskap som gis på sentrale kurs
formidles videre til deltakerne i de lokale
seniorgruppene, er et annet spørsmål som
opptar deltakerne på kurset.
Neste kurs blir trolig i 2010, men hvor?
Etter 2 år i Bergen er det kanskje på
tide at Trondheim blir vertskap, mener
mange av deltakerne på årets kurs. Da
kan man kombinere det med museums
besøk, sies det. Leder av NDFs senior
politiske utvalg Svein Sundkvist tar med
seg alle forslag og inntrykk fra årets kurs
i det videre arbeidet og kan avslutte årets
vellykkede likemannssem inar.

jarle Lid, Oslo, er også med i NDFs seniorpoli
tiske utvalg. Han engasjerte forsamlingen med
sin forelesning om likemannskurs.

og det gjorde han så godt at folk lo så tårene trillet, fra ven
stre Kari Holmen, Gunhild Pedersen og Borgny jegersen.

Odd-Inge Schrøder foreleste om
humor....

døve personer. Noen er vandrehistorier,
som du kan treffe igjen i alle verdens
land. Selvsagt går mange av vitsene på
bekostning av hørende. Nybegynnere i
tegnspråk må tåle at de kan høste ufrivil
lig latter, det er ikke alltid så enkelt å få
til de rette nngerstillingene!
Som sagt, det er umulig å gjengi vitsene
og historiene her i bladet. Heldige er de
som får oppleve Schroder i fri utfoldelse,
og så får vi håpe på at det blir laget en
DVD der de beste fortellerne kan få
utfolde seg. Kanskje døve får kjøpe den
på blå resept? For humor er viktig for
helsen.
Thorbjørn Johan Sander opplyser at han
nesten er ferdig med en bok om døves
humor, men at finansieringen av boka
ennå ikke er klar. Han har valgt en bok
fordi også hørende uten kunnskap om
døves kultur skal kunne ha utbytte av
den, men han blir oppfordret til også å
utgi den på tegnspråk.

Likemannskurs
Jarle Lid har fått den utakknemlige
oppgaven å følge etter Schtoders lat
terbombe. Han forteller om hvordan det
drives likemannskurs som en inkludert
del av seniotgruppens møter i Oslo. Se
niorgruppen for døve i hovedstaden har
en imponerende aktivitet med foredrag,
kurs og turer. Men Lid vil gjerne ha enda
flere med på aktivitetene. Han mener at
de døve som er friske, men likevel sitter
ensomme hjemme har det verre enn
døve som er syke. Fordi syke får hjelp og
oppfølging, mens friske ikke får den opp
merksomheten. Her har vi en utfordring
fremover, påpeker han.
Foredraget skaper en frisk debatt om
hvordan likemannskurs lokalt bør drives
og hvilket ansvar seniorgruppene har for

Sverige. Underveis gjør de mange stopp
der deltakerne må ut å gå for å se på ulike
attraksjoner. De blir lurt til å gå uten
at de er klar over det. Og ikke bare det,
hver gang de kommer inn i bussen må de
velge en ny partner de skal sitte ved siden
av. Slik blir de kjent med flere.
- Vi rister de sammen på bussturen. Vi
sjarmerer nye til å bli med i gruppene
og viser de at vi har det gøy sammen.
Terskelen for å delta i «60 pluss» grup
pene er lav. Alt er gratis. Vi krever ikke
medlemskort. Alle skal være velkommen.
Helsen skapes og utvikles i dagliglivet
og folk føler at de får kontroll over sin
egen situasjon. Det blir det motsatte av
maktesløshet, sprudler Skoglund.
Seniorgruppen i Oslo har etablert en
egen «60 pluss» gruppe og lederne Jarle
Lid og Svein Sundkvist gir mer infor
masjon om tiltaket. Så kan vi lure på
hvorfor det bare er Oslo Kommune som
har dradd i gang dette tilbudet?
Det passer godt at dagen avsluttes med
tur til Fløien på årets første skikkelige
sommerkveld.

Humor viktig for helsen
- Det er masse humor i døvemiljøet.
Humor på talespråk er ofte en lek med
ord, og tilsvarende på tegnspråk: en lek
med tegn. Derfor er tegnspråklig humor
nesten umulig å oversette til talespråk,
og det er vanskelig å gjengi humoren
skriftlig fordi mye av døves humor ligger
i hvordan den fremføres, sier Odd-Inge
Schroder.
Han har fått den utakknemlige jobben
å forelese kl 9 dagen derpå, men det er
et lykkelig valg. Etter å ha sett Schroder
i aksjon anbefaler vi alle kursartangører
å ha et humor-foredrag som start på
dagen. Folk lo så de gråt av hans vitser
og anekdoter fra døvemijløet. Og han
har helt rett, de kan ikke gjengis skrift
lig. Ikke bare at vi ler, men vi fascineres
av språkmannens fremføring. Det er et
praktisk studium i norsk tegnspråks rik
dom, der nyanser, vendinger, og formu
leringer flyter sammen til et hele, vi bare
nyter det. Det er kanskje slemt å si det,
men talespråk blir bare en vissen blomst i
forhold til denne tegnspråk elegansen.
Mange historiet er knyttet til selvopp
levde hendelser, som døv i det hørende
samfunn med språkllge misforståelser.
Andre historier er knyttet til bestemte
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~~ RyeonAS
Annonsebilag
for Rycon AS

www.rycon.no.

Felles for alle hos oss er tegnspråk.
Enten tegnspråk er førstespråk,
eller at det er den fremtidige
kommunikasjonsform. I tillegg har vi
også døvblinde og tunghørte
arbeidstakere. Vi har som
målsetting at alle skal forstå og
gjøre seg forstått.

.• • Rycon AS er i det store og hele en
stor servicebedrift hvor alt foregår

• . . på tegnspråk, eller en annen form
for visuell kommunikasjon. Våre
tiltaksdeltakere har mange
forskjellige nasjonaliteter og ulik
språklig kompetanse.

Vi skifter over 3.200 bilhjul 2 ganger
i året på vårt dekkhotell.
Hjullageret har i dag dekk til ca. 800
biler inne på lageret, disse hånd
terer vi for våre kunder. Vi skifter
vasker og sjekker trykket på alle
hjulene, og vi selger nye dekk og
felger til hvem det måtte være.

Fra 12 til 90 på 15 år
Da tidligere arbeidsdirektør
Bjartmar Gjerde var på Bjørndal
sø r i Oslo og foretok åpningen av
ASVO Nordstrand AS var vi 3 an
satte i stab, og ga tilbud om
arbeid til 12 døve med
ufø repensjon .
I dag, 15 år etter, heter vi Rycon
AS og har 90 tiltaksplasser og
leverer tolketjenester til 145
personer.
I tillegg er vi 35 ansatte hvorav
13 er tolker, og resten jobber
innen attføring,
arbeidstilrettelegging, salg,
markedsføring og oversettelse til
og fra tegnspråk.
Vi leverer frukt til ca. 10.000
skoleelever i Oslo øst hver
eneste skoledag, eller til sammen
litt over 4 tonn frukt hver dag.
Med våre jobbfruktkurver til
bedrifter i byen blir dette ca. 5
tonn frukt ut og inn av bedriften
hver eneste dag.
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Fast jobb til Ramize
Døve Ramize Salihu (44), fra
Makedonia fikk fast jobb via
Arbeid med Bistand (AB) på
Ryeon. Hun flyttet til Norge. i mai
2000. Hun ble tunghørt i en
ulykke da hun var 22 år. Senere
har hørselen blitt mer og mer
borte. - Dette er historien om "stå
på-dama" Ramize som har fått
sin drøm oppfylt!

Rycon AS er en del av Stiftelsen
Signo og er NAV sitt tilbud til
hørselshemmede'og døve i Oslo
og Akershus. Ramize har jobbet i
ulike ordninger i regi av Rycon
frem til nå.
Jeg treffer henne på Hjelp 24 
NIMI, et privat sykehus, på
Ullevål Stadion. Nå har hun fast
jobb!
- Ja, dette er jo en solskinns
historie som vi gjerne vil fortelle
om, sier Jorunn Hodne som er
tilrettelegger for Ramize på
Ryeon.

Vi er stolte av å kunne fortelle
Ramizes historie på denne måten.

Lisbet Guttormsen er kontakt
personen til Ramize på NIMI; - Jeg
ønsket å vise dere hvordan dette
går, sier hun, derfor ville jeg invitere
Rycon for å fortelle om denne
solskinnshistorien. Det er 12 - 15
personer som fra Rycon som er
med på ekskursjonen til Ullevål

denne maidagen.

Startet med noen dekk
- Jeg var kunde på dekkhotellet på
Ryeon, forteller Lisbet fra Hjelp 24 
NIMI. Mens jeg ventet på sommer
dekkene, leste jeg om Ramize i
internavisen der. Jeg tenkte med en
gang at det ville være bruk for en
dame som henne hos oss på NIMI.
Derfor tok jeg kontakt med Rycon
for å avklare om nettopp vi kunne
brukes som arbeidspraksis. Så
begynte ballen å rulle ...

Lønnsslips?
Til daglig jobber Ramize med
kantineoppgaver; hun kjøper,
bestiller og lager maten til 40- 50
ansatte. - Av og til blir det
morsomme misforståelser mellom
oss, sier Lisbet, som tydelig har
funnet kjemien med Ramize. Du må
fortelle om lønnsslippen! - Ja, sier
Ramize og smiler. Jeg skulle hilse
på alle som jobbet her i begyn
nelsen, blant annet han som jobbet
med lønn. Lisbet fortalte meg at;
her er han som gir deg lønnsslips
hver måned. Ramize gjør tegnet for
lønn og slips. - Jeg tenkte at det
var litt rart, får de nytt slips hver
måned her? Da jeg spurte om det,
ble det en god latter! - Kanskje en
ide å ta med seg kommenterer
Lisbet.

• • ••
• •• ••
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Drømmer om å jobbe i
barnehage
Av de mange som er med til NIMI
denne dagen er Christine
Pedersen. Hun er tunghørt og
trives godt som arbeidstaker i
APS på Ryeon. - Jeg blir inspirert
av å høre historien Ramize
forteller. De har truffet hverandre
så vidt på Rycon tidlig.ere, og i
dag ville Christine være med for
å høre hva dette dreide seg om. 
Jeg tenkte; wow! Dette er
skikkelig tøft og morsomt og
se. Drømmejobben min er i
barnehage. Jeg er glad i
mennesker og i barn. Jeg kunne
tenke meg å jobbe i barnehage
for tunghørte og døve barn. Jeg
har ikke noen arbeiderlaring fra
barnehage, men jeg er sikker på
at jeg kunne gjøre en god jobb
og trives der. Jeg får høre at jeg
er flink med barn jeg passer på
fritiden. Min erfaring er at det
alltid er døve og tunghørte som
må prøve å forstå den hørende
verden. Selv er jeg veldig flink til
å lese på munnen. Men jeg vet jo
at jeg går glipp aven del likevel.
Her på NIMI er det inspirerende å
se hvordan de hørende prøver å
tilpasse seg en døv ansatt. Jeg
ser at Lisbet, som er ansatt på
NIMI bruker noen tegn, og det er
flott og morsomt å se.

Ina drømmer om å jobbe på
bibliotek
- Ja, jeg er enig med Christine,
dette var et inspirerende besøk,
det må jeg virkelig si! Sier Ina.
Jeg jobber med å pakke frukt på
Rycon til daglig, og har jobbet i
APS i over ett år nå. Jeg trives
på Ryeon. Av og til hjelper jeg
tolkeavdelingen med døvblinde
tolking også. De tilkaller meg når
de trenger hjelp.

Jenta som er glad i bøker drømmer
om å jobbe på bibliotek. - Jeg
kjenner ingen døve som gjør det,
men jeg elsker bøker og vet at jeg
hadde klart en slik jobb. Det finnes
jo så mange hjelpemidler for døve
på en arbeidsplass.

- Ja, skyter Christina inn, dette må
jo flere arbeidsgivere se! Det er jo
ikke noe farlig å ha døve ansatte
hos seg. Man har rett til tolk, og
ellers er det bare å fokusere på
mulighetene som finnes.

Lærerikt for en hørende
arbeidsplass
En av mulighetene man som
arbeidsplass får, om man "tør å si

ja" til en døv ansatt, er et
tegnspråkkurs. Jorun hadde
tegnspråkopplæring med noen
ansatte før Ramize kom. - Det er
bare å komme med ønsker, så
kommer vi gjerne og lærer dere
mer, sier hun til Lisbet. - Ja, det kan
det godt hende vi gjør til høsten
igjen. Her der det mange ansatte
som kommer og går. Og det bra
med litt oppfriskning, men jeg lærer
mange nye tegn bare av å jobbe
sammen med Ramize, avslutter en
fornøyd Lisbet fra NIMI. Vi andre
kan bare misunne henne
hjemmelaget kake en gang i
måneden og nystekt brød til lunsj
hver dag, og ikke minst: et
humørfylt arbeidsfellesskap!
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~~ RyeonAS
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må være når de parkerer i byen. Da
slår de på blinkende nødlys i bilen,
forter seg med levering og raskt
tilbake til bilen for å unngå parke
ringsbot. Spesielt når det er vinter
med mye snø og glatt på veien er
det vanskelig å kjøre og parkere.
Det har vært forsinkelser i leve
ringer, men heldigvis har de fleste
kunder forståelse for det. Godt det
er sommer nå, alt blir lysere og
lettere å kjøre. Jøran smiler og er
enig. De er også enig i at frukt på
arbeidsplassen skaper glede, triv
sel og bedre helse! De trives godt i
jobben sin og har ikke andre planer
enn å fortsette å befrukte byen!

, ,

••

. ' ,

Vår oppdragsgiver, NAV
Rycon ble opprettet for å legge til
rette for at flere døve, døvblinde og
hørselshemmede skulle få avklart
sin situasjon i forhold til egen
karriere og deltagelse i arbeidslivet.
På vegne av NAV disponerer vi et
knippe av virkemidler, metoder for
yrkesavklaring og avklaring i forhold
til videre utdanning osv.
Hos oss kan alle med henvisning
fra lokalt NAV kontor få veiledning,
arbeidspraksis, funksjonsvurdering
og bistand til jobbsøking. Vi kan
fungere som døråpnere i forhold til
nye arbeidsgivere, vi kan orientere
arbeidsgivere, nye kollegaer om
kommunikasjonsmetoder, tegn
språk, hjelpemidler og lignende.

Svein Olav Mikaelsen (57år)
forteller at han tidligere har jobbet i
mekanisk verksted i Oslo. I dag er
det veldig vanskelig å få jobb i slike
verksteder, derfor begynte han på
Ryeon. Han fikk etter hvert arbeids
oppgaver som består av pakking og
levering av fruktkurver. Han trives
veldig godt på Rycon der det er
tegnspråk miljø og han kommer i
kontakt med andre mennesker og
får nye venner. Han understreker at
det er viktig at man er i sosial kon
takt med andre mennesker, og ikke
er hjemme og blir isolert! Rycon er
et godt sted å være!
Jøran larsen (35 år) forteller ivrig
at han liker best å kjøre! Han kjører
og leverer fruktkurver 3 dager i
uken. Han synes det er morsomt å
levere kurver til kunder som blir
glade for å se ham komme. Svein
Olav forteller at kunder flest blir
veldig begeistret når det kommer
noe nytt i kurven. Akkurat nå er det
sommersesong og dermed jordbær
i kurven. Når de får spørsmål om
hva slags utfordringer begge møter
når de kjører ut og leverer fruktkur
ver, må de bruke tid på å tenke og
svarer at det er et vanskelig spørs
mål. Svein Olav sier at det må være
når de skal levere kurver til nye
kunder, da bruker de lengre tid å
komme frem til riktig sted og finne
riktig person eller etasje å levere
kurven til.

Jøran rister på hodet, og sier at det

Vårt viktigste mål er å gi døve og
døvblinde tolk når de trenger det,
og på den måten de trenger det.
Det betyr at smidighet og samar
beid står høyt i fokus hos oss. Vi
bruker også vår fagkompetanse
til å bidra slik at kommunikasjon
og tegnspråkbruk blir et prioritert
område rundt på arbeidsplas
sene vi tolker og samarbeider
med.

Tolkeavdelingen
Under ser dere 13 flotte tolker
som jobber på Tolkeavdelingen
ved Ryeon. Vi tolker også på
ess, Oslo Voksenopplærings
senter, Vetland skole og SIGNO.
Vi har 145 tolkebrukere, og
dekker omtrent 100 % av alle
tolkeoppdrag vi får inn, og det er
vi veldig stolte av og glade for!

Vi befrukter byen!
Jobbfrukt Rycon AS pakker og
leverer frisk frukt til bedrifter i
Oslo og Akershus, en eller flere
ganger i uka. To fruktsjåfører
med grønne jobbfruktgensere
forteller litt om hvordan det er å
jobbe på Rycon AS og deres
opplevelse med leveringer av
fruktkurver.

Tolkeavdelingen på Rycon har
eksistert siden 1999. Fø rst var vi
et ettårig prosjekt, nå er vi en fast
tolkeordning som dekker et stort
tolkebehov på arbeidsplasser der
det er mange døve og døvblinde.
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Politikere i Stavanger stemte feil to ganger!
helge.herland@doveforbundet.no

Nestleder i Stavanger Døvesenter ønsker 35 medlemmer velkommen til medlemsmøte 14. mai.
Temaer på møtet er: 1. Grasrotandelen til Norsk Tipping. 2. Hva medlemmene forventer av
styrelederen? 3. Orientering om huset. Vi sitter på bakerste benk og ser at demokratiet i døve
senterer fungerer utmerket.

Godt besøk på medlemsmøte i Stavanger Døvesenter. Styreleder Oddveig Hansen helt
fremme til venstre.

- Når kommer saken opp igjen til be
handling?
- Administrasjonen i kommunen, altså
fagfolkene i byggeavdelingen, har gått
inn for at vår opprinnelige plan er best
og når et parti åpenbart har stemt feil
håper vi administrasjonen vil klare å få
kommunestyret til å ta opp igjen saken
på et senere møte - men slik vi kjenner
saksbehandlingen i Stavanger kommune
frykter vi at ombyggingen ikke kan starte
før neste år, sukker Oddveig Hansen.

Kenneth Ommundsen gjør en innsats bak dis
ken og Gunvald Gjedrem er en glad kunde.

- En slik ombygging til leiligheter krever
godkjenning fra kommunestyret og der
gikk det feil, har vi hørt?
- Ja, Venstre hadde fremmet forslag om
at lekeplassen og parkeringsplassen skulle
bytte plass. Høyre var imot dette for
slaget, men under avstemningen stemte
Høyres representanter feil. Da de oppda
get feilen bad de om å få ny avstemming,
noe de fikk, men så klarte de utrolig nok
å stemme feil en gang til.

- Døvesenteret i Saudagt er vernet av by
antikvaren, det betyr at vi ikke får bygge
ut huset. Men vi vil bygge om 3. etasje til
leiligheter og pusse opp foreningssalen og
kontorfløyen, forklarer Hansen.

3. Orientering om. huset
Stavanger Døvesenter har søkt om å få
bygge om huset og bruke det tilleilig
hetsbygg. Nå fikk medlemmene en ori
entering om hvor saken står. Det som ble
fortalt var så utrolig at vi knapt trodde
det vi så, derfor tok vi en prat med styre
leder Oddveig Hansen på tomannshånd.

både styremedlemmer og vanlige med
lemmer kan avlaste lederen ved behov.

2. Hva medlemmene forventer
av styrelederen i døvesenteret var neste
post på sakslisten. Noen hadde gitt
uttrykk for at de mener styreleder bør
være oftere på møter og arrangementer i
døvesenteret. Styrets leder og nestleder
påpekte at styreleder oftest er med på det
som skjer, men at det er umulig for en le
der å delta på alt. Det må være mulig for
styret å fordele oppgavene seg imellom.
Styreleder er også mye med på mører
utad i samfunnet. Det ble en fin disku
sjon om saken, med full forståelse av at

1. Grasrotandelen
Da Kulturdepartementet gjorde slutt på
automatspillene og de kjærkomne inntek
tene til landets mange foreninger åpnet
de for at foreningene i stedet kan få fem
prosent av det som spilles på Norsk Tip
ping. Det betyr at de som spiller må gi
beskjed til butikken de leverer spill i, el
ler registrerer seg via SMS eller internett
til Norsk Tipping at de vil gi sin andel
av tippeinnsatsen til Stavanger Døve
senter. Eller til en annen forening, for
eksempel Stavanger Døves Idrettsklubb.
På medlemsmøte ble det en diskusjon
om både døvesenteret og idrettsklubben
skulle være registrert? Konklusjonen ble
at begge blir det og så må medlemmene
velge hvem de vil støtte. En av stortip
perne på møtet ønsket å vite hva døvesen
terer ville bruke tippeinntektene til før
han bestemte seg for om han skulle la sin
andel av tippingen tilfalle dem. Styre
leder Oddveig Hansen svarte straks at
overskuddet skal brukes til beste for alle
medlemmene i døvesenteret.

Døvesenteret i Saudagt i Stavanger er fredet av
byantikvaren.
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Solheim,Kristiansand
Kristiansand Døveforenings feriehjem
Solheim er åpen for sommergjester fra
13. juli til 26. juli - og fra 27. - 30. juli.
Bestilling gjøres til Steinar Bekkevoll på
e-post ut1eie@kd(no eller www.kdf.no.
Lørdag 18. juli kl 18 er det stor rekefest,
påmeldingsfrist 9. juli.

Rorbua, Bergen
Bergen Døvesenter har rorbu på Aust
evoll, bare tre mils kjøring og en fergetur
sør for Bergen. Bestilling av opphold
hos hytteleder Edvard Rundhaug, sms
99027350, e-post erund@broadpark.
no Rorbua har 17 fots båt med 40 hk
påhengsmotor. Se websiden www.bgds
rorbua.no

Mjøsgløtt, Brumunddal
Hedmark Døveforenings feirehjem Mjøs
gløtt har åpent fra 6. - 31. juli. Bestillin
ger gjøres til Kåre Johansen på sms 900
27467 og Berthe Vangen sms 41524
579, eller e-post hedmarkdoveforening@
hotmaiI.com

Skogstua, Sandefjord
Vestfold Døveforenings feriehjem
Skogstua i Sandefjord er åpen for besø
kende fra 6. juli til 6. august. Opphold
bestilles til Nina E. Wennersteen på
sms 977 62 321 eller e-post: ni-wenn@
online.no
Foreningen gjør spesielt oppmerksom
på at de har spesielle arrangementer
St.hansaften og helgen 15. - 16. august
sommerfest med skalldyr.

For overnattingspriser fra kr 80 - halvpris for barn til
kr 200 er det mulig å få overnatting på flere av ferie
hjemmene til døveforeningene. De Heste feriehjemmene
har også oppstillingsplass for campingvogner dIer bo
biler, og i Kristiansand har de til og lned båtplasser!
FerielijeIIUPene er godt vedlikeholdt med moderne
kjøkken, dusj, tv, tnteruettkobling osv.

Skaug, Oslo
Oslo Døveforenings feriehjem Skaug
på Nesodden har åpent for alle fra 22.
juni til 9. august. Opphold bestilles hos
vakthavende på sms 908 01 889 eller hos
kontaktperson Børre Roås, sms 995 011
103.
Mer info på www.odf.no

Skogheim, Drammen
Drammen Døveforenings feriehjem
Skogheim ligger i Gjerdal i Røyken kom
mune, utenfor Drammen. Se mer info på
www.drammendf.no Opplysninger og
bestilling ved Rolf Hansen sms 920 27
148 eller e-post ut1eie@drammend(no
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Granly, Trondheim
Trondheim Døves Idrettslags hytte
Granly ligger i bymarka bare 20 mi
nutters kjøring fra sentrum. Opphold
bestillers hos Karl Olav Kristiansen på
sms 947 96 013 eller e-post kolavkri@
online.no Mer info om hytta finnes på
www.tdil.no

Døvehytta i Tromsø
Hytta i Tromsø har vi ikke presentert
i bladet tidligere, derfor får den litt
ekstra plass. Hytta ligger ca 45,2 km fra
Tromsø sentrum på vei mot Sommarøy.
Hytta har dusj, toalett og 12 sengeplas
ser. Veldig kort vei å gå fra parkerings
plassen til hytta. Det følger også med to

båter (med fiskekvote) for de som ønsker
å fiske. Garantert fangst for alle som
har ferskt «hail!». Båtene er på 10 fot
for fiske på «Fladengrunn» og 15 fot for
fiske i «større farvann». Leieprisene er kr.
150 pr. natt pr. person. Noe rimeligere
for medlemmer av Tromsø Døvefore
ning. Barn opptil 14 år gratis i følge med
voksne. Leie av båt kr. 50 pr. dag.
I august er det 30 år siden hytta ble
offisielt åpnet, og dette markeres ved
at alle besøk i august betaler de prisene
man hadde for 30 år siden. Det betyr
bl.a. at overnattingene bare koster kr 50
pr. døgn, og noe rimeligere for medlem
mene.
Opphold bestilles på sms hos Trond
Sørensen på sms 913 94 016 eller Helene
Henriksen på sms 975 13 610

Norsk Døvemuseum,
Trondheim
Nei, du kan ikke overnatte på døve
museet, men det er vel verdt et besøk.
Museet er åpent hele sommeren, tirsdag
- onsdag - torsdag kl. 11 - 15, og lørdag
og søndag kl. 12 - 16. Museet ligger i Bi
spegata 9b, rett bak Prinsen Kinosenter.
Se informasjon på www.sverresborg.no

Døves Kulturdager på Ål
12. - 15. august er det Døves Kulturdaget på AI, nærmeste bestemt påAI folke
høyskole og kurssenter for døve på Bakketeigen. For de som ikke har meldt seg på
forhånd, er det mulig å betale deltakeravgift under kulturdagene. Arets kultur
dager er spesielt tilrettelagt for barnefamilier, men også andre vil selvsagt ha glede
av å delta. Midten av august er ofte den fineste tiden på året i Hallingdal. Da er
det varmt og godt i fjellet!
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• ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

Vi har kurs for deg som har voksne døve/
tunghørte i familie og annet nettverk
Grunnkurs: 8. - 13. november 2009

Undervisning i tegnspråk, døves historie og kultur, 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.

Kurset (undervisning, kursopphold og reiseldekkes av NAV, etter søknad.

Påmeldingsfrist: 16. oktober 2009.

Påmelding sendes

_
ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

Al folkehøyskole og kurssenter for døve,
3570 Al,
v/Gry Løkstad, gry.lokstad@al.fhs.no,
tlf/sms 950 19 323
eller til sentralbordet 32 08 26 00.

Vi har kurs for deg som har et døvt/
tunghørt barn i familie og annet nettverk
Kurs for besteforeLdre, tanter, onkLer og andre.

Grunnkurs: 18.• 23. oktober 2009.

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.

Kurset (undervisning, kursopphold og reisel dekkes av NAV, etter søknad.

Påmeldingsfrist: 1. oktober 2009.

Påmelding sendes

ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

Al folkehøyskole og kurssenter for døve,
3570 AL
v/Gry Løkstad, gry.lokstad@al.fhs.no.
tlf/sms 950 19 323
eller til sentralbordet 32 08 26 00.



ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

Kurs for døve foreLdre med hørende
og/eLLer døve barn
Trinn 1: 30. august - 4. September 2009

Al folkehøyskole og kurssenter for døve starter et nytt kurs for døve foreldre med hørende og/eller døve barn.
Alle som deltar på trinn 1 får tilbud om oppfølgingskurs (til sammen 18 uker over flere år).

Emner på kursene er blant annet:
Barns personlighetsutvikling, barns språkutvikling, tospråklighet og tokulturell oppvekst stimuleringsaktiviteter ute
og inne, samarbeid mellom hjem og barnehage/skole, leksearbeid, samspill og kommunikasjon, offentlige tjenester
og tilbud til barn og unge, døve foreldres rettigheter m.m.

All undervisning og gruppediskusjoner foregår på tegnspråk.
Kurset (undervisning, kursopphold og reise) dekkes av NAV, etter søknad.
Dokumentert tapt arbeidsinntekt vil bli dekket
For mer informasjon om kurset:
Kontakt Nora Edw. Mosand, sms 976 77 642,
nora.edw.mosand@al.fhs.no

Påmelding sendes:

.I ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

Al folkehøyskole og kurssenter for døve,
3570 AL
v/Sissel Thon, 3570 Al
sms 414 64 556
e-post: sissel.thon@al.fhs.no



Al folkehøyskole og kurssenter for døve ligger i Al kommune, 670 moh med utsikt over Hallingdal.
Al folkehøyskole og kurssenter for døve eren stiftelse opprettet av Norges Døveforbund.
Virksomheten er konsentrert om to hovedområder:
En folkehøyskoleavdeling som har 45 elevplasser der en stor andel av elevene er døve,
og en kursavdeling som arrangerer ~ overkant av hundre ulike kurs, møter og konferanser i løpet av året.
Al folkehøyskole og kurssenter for døve er et kompetansesenter på områdene tegnspråk. døves kultur og historie.
Flertallet av de ansatte er døve tegnspråkbruk~re og dagligspråket er norsk tegnspråk.
Al kommune er den største av HaUingdalskommunene med 4700 innbyggere.
Al har storslagen natur og gode forhold for sport og friluftsliv.
Al har regionalt helsesenter og et veldrevet kulturhus med mange og gode tilbud for kommunens innbyggere og for regionen.
Al har videregående skole, godt utbygd grunnskole. kulturskoletilbud og full barnehagedekning. Gode fritidstilbud for barn og unge.

Rektorstilling led:ig fra 1. august 2009
I løpet av høsten skal vi ansette ny rektor ved Al folkehøyskole og kurssenter for døve.
Rektorer administrativ og faglig leder for senterets totale virksomhet som omfatter
en folkehøgskoleavdeling og en kursavdeling.
Bedriften har en 200 mål stor eiendom,
over 20 store og små bygninger,
internatdrift i folkehøgskolen,
kursinternat og
storkjøkkendrift.

Kurssenter€t har egen barnehage og et grunnskoletilbud (Skolehuset) for barn i skolealder.
Kursavdelingen har ca 1300 kursdeltakere pr .år.
Folkehøgskolen har 45 elevplasser.
Pr 01.01.09 har senteret 38 ansatte.
Rektor har som daglig leder det overordna ansvaret for alle arbeidsfelt i bedriften,
og rapporterer til Skolens styre (lov om folkehøyskoler) og til Stiftelsens styre (eierstyret).
Rektor har noe undervisning i folkehøgskolen og på kurssenteret.

Vi søker etter en person som
har gode samarbeidsevner og lederegenskaper.
har evne til helhetstenkning,
kan omsette visjoner til praktisk handling.,
og har tanker om hvordan det kan arbeides videre for en samlet visjon for hele senteret.
er lojal mot Norges Døveforbunds grunnsyn,
behersker norsk tegnspråk,
har administrativ/pedagogisk utdanning/erfaring.

:For stillingen gjelder
Lønn etter avtale.
Plikter og rettigheter i samsvar med tariffavtaler og lov om folkehøyskoler.
Pliktig medlemskap i Statens pensjonskasse.
Senteret kan stille egen rektorbolig til disposisjon.

Spørsmål omstiUingenkan rettes til:
rektor Per Ove Nybråten tlf. 9182089.5. E-post: per-ove.nybraten@aLfhs.no
eller til styreleder Hanne B. Kvitvær. E-post: hanne.kvitvar@doveforbundet.no

Søknad med CV og referanser sendes:
Styreleder Ramle B. Kvitvær. E~post; hanne.kVitvar@doveforbuhdet.no
innen}O.juni

I
,'
AL FOLKEHØYSKOLE.00Kt!RSSENTERFO~tJØVE

Al folkehøyskole.og kurssenter fofdøve
v/styreleder Hamle B. Kvitvær
Bakketeigen
3570 Al
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Universitetet i Oslo prioriterer ikke
o

NORSK TEGNSPRAK
helge.herland@doveforbundet.no

I januar gikk
Institutt for Spe
sialpedagogikk
(ISP) ved Uni
versitetet i Oslo
(UiO) ut med
en oppfordring
til døve som var
interessert i å ta
«ekspresstudiet
i tegnspråk» å
melde seg. Mange
ga positiv tilba
kemelding og
gledet seg, men
så kom beskjeden
fra ISP om at de
likevel ikke hadde
penger til å starte
studiet.

Tre av de mange skuffede studenter er
Ditte Emilie Sæther Berns, Petter Nod
deland og Jannicke Berge Kvitvær (fra
venstre på bildet).
- Det er flere år siden UiO ga tilbud til
døve om studier i eget språk. Nå velger
de å prioritere studiene for tegnspråktol
ker på bekostning av studiene for døve.
Selvsagt burde universitetet hatt råd til
begge deler, men blir de tvunget til å
velge burde de prioritere oss døve fordi
der finnes tolkestudium ved høgskolene
både i Trondheim og Bergen. For døve er
det tegnspråkstudier bare i Oslo, sier de
tre ungdommene.
Avlysningen av studiet har gjort mange
opprørt og over 200 har skriftlig protes
tert mot at studiet ikke kommer i gang.
Instituttleder ved ISP Marit Holm sier i
en kommentar:
- Vi ønsker veldig gjerne å sette i gang et
studium i norsk tegnspråk for døve. Det
te planla vi å gjøre for studieåret 2009/10
og satte i gang forberedelsene. Men vår
overordnede instans på universitetet stop
pet oss i å gjøre dette, med begrunnelse
om at ISP ikke har ledige studieplasser
til å kunne iverksette nye studier. ISP
og alle institutt ved universitetet har fått

tildelt faste rammer for studieplasser,
og ISP har brukt opp alle sine plasser til
instituttets øvrige studier.

Hvorfor ISP har prioritert tegnspråk
studier foran språkstudier svarer ikke
instituttlederen på, men hun fremhever
et annet argument:
- UIO ønsker å redusere antall studen
ter ved universitetet totalt, - nå etter
kvalitetsreformen, fordi det er blitt flere
studenter ved UIO enn det antallet som
departementet gir bevilgning til. Det er
derfor blitt en langt strengere kontroll
med nye studier som ønskes igangsatt.
Jeg håper det kan finnes en løsning slik
at studiet kan igangsettes for studieåret
2010/11.

De tre ungdommene vi snakker med
føler det som diskriminerende at døve
blir utestengt fra studier i sitt eget språk.
Avgjørelsen viser en klar nedprioritering
av norsk tegnspråk som emne på univer
sitetet, der norsk og samisk vises en helt
annen respekt, mener de.
- Det er et paradoks at dette skjer etter at
Stortinget er enstemmig i sine uttalelser
om å innlemme norsk tegnspråk i en fel-

les norsk språklov og der statsråd Trond
Giske har lovet å sette i verk tiltak for å
styrke tegnspråkets stilling, sier Ditte,
Petter og Jannicke.
- Hvorfor er det så viktig for dere å stu
dere tegnspråk?
- Større kunnskaper i vårt eget språk gjør
oss tryggere på oss selv og vår egen kul
tur. Noen hørende sier at norsk tegnspråk
ikke er et språk. Vi vet at det er feil, men
vi vil lære mer om tegnspråk for å kunne
argumentere imot. Dessuten vil økte
språkkunnskaper gjøre oss bedre kvalifi
sert til for eksempel arbeid i skolene eller
som journalister. Vi er opptatt av å styrke
tegnspråkets status i samfunnet.

De tre misfornøyde ungdommene peker
på at det i dag bare er hørende som får
eksamener fra universitet og høgskoler
med bevis på at de har kunnskaper i
tegnspråk. Døve som har vokst opp med
språket har ikke den samme muligheten,
det oppleves urettferdig.

- Å skrinlegge studiet i tegnspråk for
døve oppleves som en fornærmelse mot
hele døvemiljøet, avslutter de tre.
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Sola skinner, det er 15. mai og en nydelig,
varm fredagsettermiddag. Russen sprader
rundt i oppbrettede røde bukser med en
pils i hånden og gjør seg klar for kveldens
begivenhet. J kveld er det dåp for østlands
russen på Frysja i Oslo for tredje år på rad.
1Juefim spente russ, både hørende og døve,
har stilt opp tilgrilling og vorspiel på den
fine badeplassen og alle sammen venterpå
å bli tildelt en russenavn som symboliserer
russefiiringen deres.

I år er det ni døve russ fra Oslo, seks fra
Sandaker, to fra Sogn og en fra Elvebak
ken. Både fra Sandefjord og Trondheim
er det fem. På Hetland i Stavanger går
det tre og i Bergen har vi ure. Kanskje
er det en av de største døve russekullene

gjennom russehistorien? Med rundt tju
efem døve russ i vårt lille døveland?
Selv om de er mange, gjør ikke årets
russekull som sine forgjengere. Ingen av
årets russ er med på noen russevan eller
russebuss. Dette forsvarer de med at det
koster tid og penger. - Det var heller ingen
særlig stor vilje til å skaffi kjøretøy, forteller
Kristine Dahl fra Sandaker.

En etter en trer russen frem på berget ved
vannet. En etter en kneler de seg ned, med
en blanding av fryd og nervøsitet. Og en
etter en får hodet deres en dusj av halvlun
ken pils. Deretter er russenavnet offisielt og
østlandsrussen døpt. Nå gjenstår det bare
siste innspurt med en todagers fist fØr rus
setiden er overfor godt.



Østlandsrussen: Bak fra venstre: Mahammed Yusuf, Truls Yggeseth, Petter Noddeland, Marius
Berge Eide. Midten fra venstre: Agnes Stueftaten, Pernille Forsberg Vogt, Kristine Dahl, Aggie Vic
toria Handberg. Nederstfra venstre: Katrine Grindheim Søyland ogAlexander Victor Wroldsen.

Vi har tart en liten prat med Katrine
Gtindheim Søyland og Pernille Forsberg
Vogt fra Sandefjord, Kristine Dahl fra
Sandaker, Mahammed Yusuf fra Sogn og
dagen erter får vi også en prat med Grete
Jaarvik fra Hetland.

Hvor mange russeknuter har dere tart?
- Bare syv eller åtte. .. Pernille og Katrine
begynner å diskuterer seg imellom. - Jo,
noe med syv må det være, men dette er
russeknuter av det grove slaget! Nei, skal du
skrive det? Moren min leser jo bladet, sier
Katrine og blunker lurt. Pernille ler med,
men så skynder hun seg å forklare at her
mener Katrine knuter som inkluderer
alkohol og ikke noe verre enn det.
- Min beste russeknute må ha vært da jeg
skulle gi klem til hundre personerpå en
time, ogjeggreide detpå atten minutter!
Utbryter Kristine stolt. Heller ikke hun
har tart så mange knuter.
Det er visst ikke så mye å skryte av på
russeknutefronren. De fleste har ikke
vært særlig ivrige, bortsett fra en. Grete
er den eneste som greide femti russeknu
ter og får dermed tittelen sølvruss. I rake
motsetning til Mahammed som rok null
knuter.

På den andre siden av landet har mør
ket har lagt seg og det erfuktig i gresset.
Klokka slår snart tolv og vi er på vei til
Vaulen, Stavangerrussens svar på Frysja.
Det er siste natten for russen, natt til Il.
mai og tidfor midtnattsdåp. En port står
på gløtt, og viser tydelig at badeplassen er
stengt. Stavangerrussen tar likevel sjansen
på å snike seg inn som noen lumske tyver i
knallrøde, men nokså skitne, bukser.

Hva er det beste dere har vær med på?
- Landstreffet i Kongeparken! Sier Pernille
og Kristine i kor. For Mahammed og Ka
trine er det Tryvann som gjelder. Grete
tenker seg om og gjør et nikk med hodet
- Landstreffet selvfølgelig! Vi harforresten
vært i Oslo på et Tryvannstreffogså, men
landstreffet i kongeparken var likevel best.

Stavangerrussen. Fra venstre: Ole Kristoffer
Gunnesdal, Astri Frafjord og Grete jaarvik.
Foto: Privat.

J stuende mørket kneler stavangerrussen
,nedpå kne og venter på å bli dynket i
vann. Synet av det mørke vannet og skogen
rundt er nokså skummet, for å ikke snakke
om strandvakten som snart tar dem på
fersken. Det er nemlig ikke lov å være her i
natt, men de greier seg så vidt og dåps
seremonien blirfullført med stil. Klokka er
over tolv og det er Il. mai. Og dermed siste
dagfor årgang 09.

Hva slags planer har dere for fremtiden?
- Har fått plass på Frontrunners 5, så det
blir Danmark på meg, svarer Pernille
smilende. - Tja, har søktpå forskjellige
ting ogjeg vet ennå ikke om jeg kommer
inn, forteller Kristine.
- Det blir nok en eller annen form for enda
mer skole, ler Mahammed. - Har søktpå
mye, men det blir antakeligvis Al, konsta
terer Grete.
Jeg avslutter med å spørre om de tør å si
russenavnene sine til bladet?
- Hehe, jada, bare skriv det du, sier Pernil
le som fikk navnet «Lost in Bed». Katrine
avbryter - Mitt navn er ikke noe å skryte
av, jegfikk jo bare navnet «Løken»! sier
hun lartermild.

- Hehe, jo, det ble «Snopet» på meg, ler
Kristine, mens Mahammed rister oppgitt
på hodet; Jegfikk navnet «Navnløs» sier
han. Grete ble døpt <NiIlkarten».
Russetiden er forskjellig fra skole til
skole og sted til sted. Det nns flere døve
russ integrert på skoler rundt omkring i
landet. Truls Yggeseth er et eksempel på
det, han er 18 år og russ ved Elvebakken
videregående i Oslo.

Hvordan er det å være eneste døv i rus
sekullet på skolen din?
- Det er egentlig kjedelig og kanskje litt
trist, siden jeg vet at det er flere døve som
går sammen på Sandaker. Men de har
spurt meg om jeg vil være med dem, så
det har egentlig gått bra for min del, selv
om jeg ikke har vært så veldig aktiv i rus
setiden. Til spørsmålet mitt om hva slags
russenavn han fikk begynner Truls først
å le og så fortsetter han; Jegfikk navnet
«Yesman» ogjeg regner med at de fleste
skjønner hva det betyr...
Hva er ditt beste russeminne? - Tja, jeg
har ikke fått det ennå, men det kommer
nok i kveld, avslutter Truls og blunker
lurt.



Bestill billetter på e-post:
bestilling@dyreparken.no eller ring direkte til
Dyreparken booking, tlf: 38 04 98 00.

Oppgi "DØVETOLK" som referanse når dere
bestiller plass.

Billettpris: kr 275,- + gebyr kr 25,-

For mer informasjon, les hjemmesiden:
www.dyreparken.no

o

PLANLEGG SOMMEREN NA!

Sommeren 2009 feirer Kaptein
Sabeltann 20-års jubileum!

Samme forestilling ble også spilt i
2007 og 2008 med stor suksess.

"En ukjent øy med mørke
hemmeligheter. Trollmenn, hekser
og magikere. Men det går rykter om
gull. En fantastisk skatt.
Den Sorte Dame pløyer bølgene.
Selveste Kaptein Sabeltann er på vei.
I skyggene lurer hevnen og
forbannelsen. Ingen trår ustraffet inn
i Greven av Grals enemerker... "

Forestillingen spilles på Kjuttaviga i
Dyreparken og vil bli
tegnspråktolket:

Torsdag 16. juli
Fredag 17. juli
Onsdag 22. juli
Torsdag 23. juli.

Forestillingen starter kl. 23.00

OBS! Værforbehold!
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Besøk Norsk Døvemuseum i Trondheim i sommer
Åpningstider
Tirsdag-torsdag: kl 11.00-15.00
Lørdag og søndag: kl 12.00-16.00

Omvisning i Rom X hver søndag kl. 14.00

Tegnspråklig omviser

Mer info på www.museumsnett.no/NDM

~~~NORSK
r~m~DØVEMUSEUM

HuskNDFs
sommerkampanje
Gi ditt bidrag til støtte
for det viktige arbeidet
som vi utfører. NORGES

DØVEFORBUND

Bildetolktjenesten har fått felles nummer for hele landet
Ringer du fra MMXlbildetelefon:
bilde@tolk.nav.no

Ringer du fra 3G-mobiltelefon/fra taletelefon:
21 053203

For bildetolkinformasjon: www.nav.no/tolk
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Referatet fra styremøte i NDF 24. april viser at forbundet sliter økonomisk. Etter endelig årsav
slutning viser regnskapene for 2008 at NDF har et underskudd på kr. 1.038.175. Det forventede
underskuddet skulle være ca. kr. 350.000. I vedtaket fra forbundsstyret står det: «Forbundssty
ret er bekymret for den økonomiske situasjonen og ser at det er nødvendig med flere tiltak som
vil iverksettes. Styret krever en skjerping av regnskapsrutinene.»

På samme møte presenterte administrasjonen et budsjett for 2009 som viser kr. 647.899 i un
derskudd. Styret diskuterte hvilke nedskjæringer som skulle foretas. Styret sier at det ikke er til
å unngå at det vil ramme administrasjonen og gjorde dette vedtaket: «Forbundsstyret går inn
for, i løpet av et halvt år å redusere det fremlagte budsjettet med kr. 450.000 og overlater til
administrasjonen å foreta en vurdering og gjøre de nødvendige tiltak i henhold til signalene som
fremkom under behandlingen.»

Hva sier forbundslederen?
Et undetskudd på en million kroner er
mye i et lite forbund som NOF. At årets
budsjett også viser et stort unnderskudd
er en konstatering av at NDF ikke har
kontroll over økonomien. Vi har utfor
dret forbundsleder Hanne B. Kvitvær til
å informere om hvordan et lite forbund
kan komme opp i så store økonomiske
avvik. Vi treffer forbundslederen på hen
nes hjemmebane i Stavanger.

- Vi hadde god økonomistyring så lenge
Tor Inge Gausnes var vår regnskapsfører.
Han kjenner organisasjonen vår godt og
vi hadde et tett og nært samarbeid. Da
han valgte å bli pensjonist ble regnskape
ne overført til et regnskapsfirma. Vi må
innrømme at det ikke har fungert godt,

men vi har hele tiden trodd at det ville
bli bedre. Nå har vi sluttet og tro, derfor
har vi sagt opp avtalen med firmaet fra
1. september. Vi vil i stedet engasjere en
regnskapsfører på deltid på samme måte
som med Gausnes. En slik ordning vil vi
også spare penger på.
- Men hvordan kan et forventet under
skudd på 350.000 kroner bli til over en
million?
- Så seint som i mars fikk vi melding fra
regnskapsfirmaet om at vi styrte mor et
underskudd på 350.000, først i april om
sjokkbeskjeden om at underskuddet var
mye større.
- Hvorfor så stort underskudd?
- Det er flere grunner: vi har brukt mer
penger på voksenopplæring enn vi har,
markeringen av 90 års jubileet kostet

mer enn forventet - blant annet har vi
fremdeles et lager av jubileumsboken og
ryggsekker. Annonsetilgangen til Døves
Tidsskrift har vært dårligere enn budsjet
tert - og inntektene fra prosjekter gjen
nom Stiftelsen Helse og Rehabilitering
har også vært lavere enn forventet.
- I vedtaket fra forbundsstyret står det at
det er nødvendig med flere tiltak, hvilke
tiltak tenker dere på?
- Styret har pålagt administrasjonen å
redusere antall ansatte. Vi har sagt opp
avtalen med regnskapsfirmaet. Vi har
avlyst en studietur forbundsstyret hadde
planlagt til Sveriges Dovas Riksforbunds
kongress i juni. Et møte i Døves Nor
diske Råd er avlyst. Vi prøver å spare
der det er mulig å spare, understreker
forbundslederen.
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I mai fremkom der også at det årlige
driftstilskuddet fra staten er redusert
med kr. 400.000 for 2009. Det er stadig
flere organisasjoner for funksjonshem
mede som kjemper om den samme
pengepotten, og Fordelingsnemnda ser ut
til å ta stadig mindre hensyn til graden
av funksjonshemning.
- Vi har klaget på Fordelingsnemndas
reduksjon i tilskuddet, men dette følger
en trend vi har sett de siste årene at
statstilskuddet blir mindre og mindre. På
NDFs landsråd i oktober vil vi invitere
foreningene med på en diskusjon om for
bundets dårlige økonomi og hvilke tiltak
vi kan gjøre. Har vi for eksempel råd til å
ha 10 nummer av Døves Tidsskrift hvert
år, spør Kvitvær.

Døves Media til Oslo?
Hun er ikke bare styreleder i NDF, men
også styreleder for stiftelsene Døves

Er du arbeidsledig?
Prosjektleder Camilla Høiberg i NDF
trenger hjelp til å kartlegge hvor stor ar
beidsledigheten er blant døve. Du kan
sende inn svar anonymt på spørsmålene
som også ligger på www.deafner.no.

Send svar på dette:
Kjønn: mann 1kvinne - Alder
Bostedskommune - Utdanning
Yrkeserfaring.

Send informasjon til Norges Døve
forbund, ved Camilla Høiberg, Gren
sen 9, 0159 Oslo. Faks 23 31 06 50.
E-post
cam illa.hoiberg@doveforbundet.no

Media og Al folkehøyskole og kurssenter
for døve. Begge bedriftene står foran nye
utfordringer. Rektor Per Ove Nybråten
gir seg etter 30 års ansettelse på skolen.
Daglig leder på Døves Media nærmer
seg alder for avtalefestet pensjon. Styret
ønsker primært å flytte all virksomhet
til Oslo nå, forutsatt at det er mulig å
gjennomføre økonomisk - alternativet er
at flyttingen må skje litt fram i tid. En
konsulent vil vurdere de budsjettmessige
og utstyrsmessige konsekvensene ved
flytting.
- Med så mye omstilling blir det kanskje
ikke ferie på deg i år?
- Jo! I år skal Ketil og jeg ha Norges-ferie.
Vi drar i bil fra Stavanger til Alesund og
Geiranger, videre nordover innom Hitra,
Lurøy og Senja - vi har familie alle disse
stedene. Det har vi også på Reinfjorden,
og så tar vi likegodt turen til Nordkapp,
avslutter Hanne B. Kvitvær.

NDF er verter
for WFDYs juniorleir
NDF overtok på kort varsel oppgaven
som vert for WFDYs (verdensforbundet
for døve) juniorleir, som arrangeres
1. - 6. august på Al.

Foreløpig er det påmeldt 17 land, men
det er ventet flere. De mest langveisfaren
de kommer fra Ecuador, Japan, Australia,
Canada og Kongo.

Det blir ca 70 ungdommer samlet til en
uke i den norske fjellheimen!

Plakat, last ned plakaten som ligger på
deafnet, gå inn på NDFU.

Maria Pilar Ambro
er gått bort
Norges Døveforbunds bistandsrådgiver
Maria Pilar Ambro døde plutselig 30.
april. Maria ble ansatt i 40 prosent sril
ling 1. august i fjor og har hatt ansvar
for prosjektene på Madagaskar og i
Palestina. I avisens dødsannonse står
der: «Liver ble for tungt å bære.»
Det kom som et sjokk på kollegaene
at Maria gikk bort bare 35 år gammel.
Hun ble begravet tirsdag 12. mai fra
As kirke og fungerende generalsekretær
Sissel Gjøen talte ved minnestunden.
A miste en kollega på denne måten har
vært svært tungt og har pteget admi
nistrasjonen i tiden etterpå. Norges
Døveforbund lyser fred over Maria Pilar
Ambros minne.

UTDANNINGSETATlEN
BJØRNHOLT SKOLE

TOLK
Utl.saksnr. 0154880. Midlertidig
f.O.m. 01.08.2009. Dagtid. 100,00 %.
Vil du være med å utvikle en ny
skapende skole?

Skolen skal kjennetegnes ved å være
åpen, nyskapende og internasjonal.
Skolens pedagogiske profil er basert
på tema og tverrfaglighet.

Bjørnholt skole ønsker å ha fokus på
den enkelte elevs forutsetninger og
bakgrunn i læringsprosessen.

100 % midlertidig stilling som
døvetolk.
Hovedoppgaven for døvetolken er
å bistå en enkeltelev og lærere i
opplæringen.
Arbeidet omfatter hjelp, støtte og
oppfølging av eleven, deltagelse i
programfag Bygg- og anleggstek
nikk.

Formell kompetanse som døvetolk
og personlig egnethet vektlegges.
Den som tilsettes må være glad i å
jobbe med ungdom og fremstå som
en voksen rollemodell, ha sam
arbeidsevner og være fleksibel.
Det er også en fordel å ha erfaring
i tegnspråk og kommunikasjon
innenfor denne type elevgruppe.
Ønskede personlige egenskaper:
Voksen, imøtekommende og være
glad i ungdom.

Skolen mottar kun elektroniske
søknader på følgende link; www.
webcruiter.no/wcmain/advertviewpu
blic.aspx?company_id=23464400

Med bakgrunn i den nye offentlig
hetsloven gjør vi oppmerksom på at
søkere kan bli gjort offentlige selv om
det er anmodet om å ikke bli ført på
søkerlisten.

Lønn og arbeidsvilkår er fastsatt
i lov- og avtaleverk. Tilsettingen er
betinget av godkjent politiattest

Kontakt: Petter Yttereng , tlf.
23463601 195939418 eller Elisabeth
Edding , tlf. 23463605/91543503

Søknadsfrist: 26.06.2009
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Å skru sammen en Ikeahylle...
. .. kan til tider være en utfordring, men kjenner du en tegnspråklig som har gjort det før,
vil du få verdens beste forklaring. Norsk tegnspråk har - i likhet med andre tegnspråk
en spesiell måte å lage språklige uttrykk på: ikonisitet. Ved hjelp av ikonisitet overfører vi
ikke bare mening til andre, vi gjør synlig hvordan noe gjøres eller hvordan noe ser ut.

Ikonisitet er noe som skjer
hovedsaklig i hodene våre.
Beveger du for eksempler din
pekefinger i tegnrommet for
å vise hvordan en person går,
så er fingeren din fremdeles en
finger og ikke en person. Der
er kun i hodene våre vi tolker
fingeren dit hen at den skal
forestille en person. Denne
prosessen i hjernen er ganske
komplisert, selv om den faller
lett og naturlig for tegn
språkbrukere. En forenklet
forklaring for hva som foregår
i hodene våre slik at fingeren
kan «bli en person» er at vi har
to forestillinger i hodet sam
tidig. Den ene forestillingen
er det vi ser i samtalen, altså
tegnspråkbrukerens kropp,
rommet rundt osv. Den andre
forestillingen er det vi snakker
om. Vi mennesker har evnen
å kunne se likheter i ting som
egentlig ikke er særlig like. En
oppover visende pekefinger for
eksempel ligner ikke noe sær
lig på en person, likevel kan vi

se noen likheter: En stående
person har en avlang form som
er oppreist, slik som pekefinge
ren, men selvsagt mye større.

Når vi mennesker bruker
denne evnen til å se likheter i
ulike ting kan vi lage ikoniske
fremstillinger i språk. Dette
gjør vi gjennom å overlappe de
to forestillingene i hodet vårt:
bildet av pekefingeren som
vi ser og bildet av personen
vi snakker om. Dermed ser
vi mer i pekefingeren enn
bare pekefingeren: gjennom å
overlappe de to bildene i hodet
vårt ser vi samtidig en person
som går. Denne prosessen er
hørende ikke vant til, de må
først lære seg å se noe som
egentlig ikke er der, gjennom
bruk av forestillinger.

Når vi bruker NTS har vi har
tre forskjellige muligheter for å
lage slike overlappinger:
1. Vi kan overlappe forestillin
gen av noe i tegnrommet med

en forestilling av noe som er
av samme type. For eksempel
kan mitt hode stå for en annen
persons hode. Da er likhetene
ganske store.
2. Vi kan overlappe forestil
lingen av noe i tegnrommet
med en forestilling av noe helt
annet. Slik som pekefingeren
som kan stå for en person. Da
er likhetene ikke så store.
3. Vi kan overlappe forestil
lingen aven struktur som
hendene våre "tegner" i luften
med noe vi vil snakke om. Da
er kroppen ikke del av bildet
vi lager, men er det som lager
bildet, slik som en penn tegner
et bilde uten å være del av
bildet.

Alle 3 overlappingstypene
brukes hele tiden i tegnspråk
og skaper ikonisitet. De kom
bineres på forskjellige måter
og brukes ofte samtidig. Og
de gir oss muligheten til å vise
på NTS hvordan en IkeahyUe
skrues sammen.
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Informasjon om politi,
rettsvesen og fengsel?

Virksomheten retter seg mot voksne døve med spesielle behov. Hovedmålet for
virksomheten er at hver enkelt bruker skal oppleve fellesskap, utvikling, mening og
egenverdi. Sentralt i vårt arbeid står retten til eget språk.

t::t~ Conrad Svendsen
~~ Senter

Conrad Svendsen Senter er en del av Signo og
en diakonal virksomhet som gir bo- og omsorg
stilbud i ulike former, habiliterings- og reha
biliteringstilbud og dagtilbud.

kontakte medarbeiderne i pro
sjektet som er overlege Hege
Saltnes (hege.saltnes@aus.no),
sosionom Gudrun Jordheim
(gudrun.jordheim@aus.no)
eller psykiatrisk hjelpepleier
Mariane Sandholdt (mariane.
sandholdt@aus. no).

har streng taushetsplikt..
Prosjektet vil spørre deg om
bakgrunnen din, om sko
legang og utdannelse, om
arbeidslivserfaringer, om din
fysiske og psykiske helse og
om de forhold som medførte
kontakt med politi og rettsve
senet. Det er frivillig om du
vil svare på alle spørsmålene.
Hvis du vil bidra kan du

NSHP ønsker å bidra til et be
dre rettsvern for døve. Derfor
trenger de hjelp av døve og de
håper de som har erfart noe
i forbindelse med dette vil ta
kontakt. De trenger informa
sjon fra døve som har opplevd
politi, rettsvesen og fengsel.
Det er bare de som er med i
prosjektet som får vite hvem
du er og hva du forteller og de

tå - '!- bli forstått
s s.prak bestem

mUnrkasjon.

I forbindelse med et prosjekt
på Nasjonalt senter for hørsel
og psykisk helse (NSHP),
Gaustad, ønsker de å komme
i kontakt med døve Isterkt
tunghørte som enten har vært
under politietterforskning
eller har sittet i fengsel.
Alle kjenner Fritz Moen
saken. Fritz Moen var døv og
ble feilaktig dømt for to drap.
Senere er han blitt frikjent for
begge. Etter frikjenningen ble
det stilt spørsmål ved politiets
og rettsvesenets behandling
av Moen. Prosjektet til NSHP
skal undersøke hvordan døve
opplever politiet og rettsvese
net. Hvordan tilpasser politiet
etterforskningen når døve er
involvert? Hva med retts
saken? Hvordan er sonings
forholdene for døve i norske
fengsler? Gjennom arbeidet
på Gaustad kjenner NSHP til
at flere døve syns det har vært
vanskelig å være under etter
forskning og å sitte i fengsel.

Vi søker:
Miljøterapeut Skogtun
Mi~øterapeut Fast 80%. Ledig fra 01.09.09. Muligens med oppstart noe før dersom
det er ønskelig. Turnus med arbeid dag og kveld og hver 3. helg. Stillingen er plassert
på team Skogtun, Boavdeling 2. Skogtun har 9 beboere hovedsakelig i 30 og 40 årene
som bor i omsorgsleiligheter med 11 ansatte som arbeider dag og kveld fordelt på 8,4
årsverk. I tillegg kommer nattevakter. Alle beboerne har rett til individuell plan, og
det er en ansvarsgruppe rundt hver beboer. Beboerne har sammensatte hjelpebehov,
med hovedvekt på psykiatri.
Nødvendige kvalifikasjoner:
• 3 årig høgskoleutdanning innenfor helse og sosial
• Personlig egnethet
I tillegg er det ønskelig med:
• Erfaring fra psykiatri
• Det er en fordel med kjennskap til tegnspråk, men ikke et krav da full opplæring

blir gitt
Vi tilbyr:
• Tverrfaglig samarbeid
• Trivelig arbeidsmi~ø med utfordrende oppgaver
• Offentlig tjenestepensjon
For ytterligere informasjon om stillingen kontakt: Synnøve Torp, teamleder Skogtun
23 16 75 58/951 38349 eller Guri Claussen, avdelingsleder Boavdeling 2,
tlf 23167359/41435493 mellom kl 8-15:30.
Søknadsfrist: 26.06.09

www.conradsvendsen.no
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SPORT
helge.herland@doveforbundet.no

Fotball: 4 av 5 har trukket seg fra utvalget
Leder av Norges Fotballforbunds døveutvalgjohn Erik Johannesssen forteller at 4 av 5 medlem
mer har trukket seg fra utvalget. Det er Unni Helland, Oddbjørn Vågen, Jo Arve Furland 0&
Jørn Håvar Iversen som har gitt seg midt i arbeidsperioden. Det ser ut for å være en ukultur l

døvefotballen at man gir seg i verv man er valgt til.

John Erik Johannessen.

- Vi prøver å finne nye folk og jeg har
fått hjelp av Thorstein Bernås, forteller
Johannessen. Han sier videre:
- Det har vært en lang og vanskelig
forhandlingsprosess mellom Norges Fot
ballforbund og døveutvalget. En avtale
mellom fotballforbundet og døveutvalget
ble endelig inngått, der de bevilger kr.
190.000 til døveutvalget. Midlene er
øremerket til deltakelse for yngre lag i
Norway Cup, fotballskole for døve og
døvemesterskapet. De vil fortsatt ikke gi
støtte til landslag for døve.
- Det er merkelig at vi ikke skal få til et
godt samarbeid når de klarer det i andre
idrettsforbund. Er det noe galt med oss
døve idrettsledere? Nå hat tre personer de
siste årene prøvd å lede døvefotballutval
get, men ingen av oss har oppnådd noen
god dialog med fotballforbundet.

John Erik Johannessen regner med
at dette blir et stort tema på høstens
døveidrettsseminar. Han mener døve har,
mistet styringen av egen idrett.
- Jeg er ikke den typen som gir meg. Men
som leder av døvefotballutvalget har jeg
opplevd motgang fra første dag. Jeg ba
Norges Fotballforbund være med på å
bevise at integrering av døve kan fungere
på en god måte. Men resultatet er at

Norge er det eneste landet i Europa uten
fotballandslag for døve, selv om fotbal
len er den klart største idretten for døve
i Norge.
Se mer info på www.fotballdeaf.no

Unni Helland

Derfor trakk jeg meg
- Ja, jeg har trukket meg fra fotballutval
get da jeg i tillegg til tidspress, følte at jeg
ikke ble brukt på riktig måte. Jeg savnet
blant annet bedre samarbeid. Så er det
frustrerende å ikke få til et samarbeid
om døvelandslag med Norges Fotballfor
bund!

Helland foneller at kvinnelandslaget
måtte trekke seg både fra Skandinavia
Cup og en turnering i Tyskland. Laget
har også takket nei til en invitasjon fra
England om privat landskamper.

- Kvinnelandslaget er attraktive i utlan
det, men dessverre ikke her i Norge. Vi
føler at verken NDI (døveidrettsutvalget)
eller Norges Fotballforbund har tro på
landslaget. Dette smitter over på spil
lerne. Vi er i utgangspunktet en liten
gruppe og er avhengig av at alle viser vilje
til å satse. Det er ekstra vanskelig å mo
tivere spillerne til full satsing når de må
betale alle utgifter ved treningssamlinger
og landskamper selv.

Pablo Nicotra har trukket seg som trener
for kvinnelandslaget. Hans synes blant
annet at det er vanskelig å trene jenter
som ikke viser full vilje til å bli bedre.
Han synes også at den gode ånden og det
gode miljøet som var da han kom inn i
døvefotballen for tre år siden er borte i
dag.

- Jeg har besluttet å legge alt arbeid rundt
kvinnelandslaget på is frem til døve
mesterskapet i Bergen i oktober. Om vi
ordner med ny trener gjenstår også å se.
Da er vi nok avhengig av positive signaler
fra Norges Fotballforbund, sier Unni
Helland.

Oslo på 8. plass i Europa
Som døvemestre i Norge i 2008 deltok
Oslos herrelag i Deaf Champion Leagua
i Stuttgart, Tyskland i pinsen. Laget
utklasset det belgiske mesterlaget Konijk
med 6 - 1. Så spilte de tre uavgjorte
kamper. Mot vertene Stuttgart 2 - 2,
etter å ha ledet 2 - O. Mot Frankrikes
beste lag, Paris 2 - 2. Mot et annet tysk
lag, Dusseldorf 5 - 5. Så tapte laget l - 2
mot AOK Athen og O- 3 mot engelske
St. John Arsenal. Seks kamper på bare
tre dager var knallhard kost for Oslo
guttene, men med marginene på sin side
kunne laget kommet høyere på slutt
tabelIen.

Det spanske laget Castello gikk til topps.
De vant 5 - Oi finalen, mot et slitent
dansk lag, Globen fra Århus. På tredje
plass kom Stuttgart og på fjerdeplass St.
John Arsenal.

Neste år blir sluttspillet arrangert i Ma
drid. Hvilket norsk lag som får delta blir
avgjort under døvemesterskapet i Bergen
3. - og 4. oktober.
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Hamarguttene på sterk 6. plass

Bergen vil ha publikum!
Bergen Døves Idrettsklubb er verter for
døvemesterskapet i fotball lørdag 3. og
søndag 4. oktober. Kampene skal spilles
på de to Nymarksbanene som ligger
nærmest Brann-stadion. For spillere
og gjester har idrerrsklubben oppnådd
gunstige priser på flotte Scandic hotell
(ved Sentralbadet). Enkeltrom pr. natt er
kr.750. Dobbelt rom pr. natt er kr. 425
pr. person. Trippel rom pr. natt er kr.
385 pr. person. Ved rombestilling oppgir
man koden; BER021009.

Lørdag kveld er det også stor fest, med
mexicansk buffet og underholdning
for bare kr. 295,- påmelding direkte til
e-post: www.bdik.no - eller post Bergen
Døves Idrettsklubb, Kalfarveien 79, 5018
Bergen.

Vå største døve alpinist gjennom tidene,
Hans Lie, har feiret 80 år med flott fest
i Bergen Døvesenter. Han kom til festen
i samme antrekk som han brukte i Dea
flympics i Oslo i 1952 (se bildet). Han
trener og konkurrerer fortsatt på ski, og
investerer selvsagt årlig i de siste, og mest
moderne slalåmskiene. Ny teknikk har
han også trent inn, for det kreves med
ski som i dag bare er halvparten så lange
som de var for 60 år siden.

Sport

Wroldsen er lagleder i bowling og Thor
bjørn Gard Hansen er trener. Jørund
Årdal er trener for Trude Raad. Bjørn
Røine og Edvard Rundhaug er norske
representanter på ICSD-kongressen,
Bjørn Røine er også lagleder for Jørgen
Holden. I tillegg kommer de to tolkene
Frode Gravningsmyr og May Lisbeth
Asbjørnsen.

I kvartfinalen tapte Hamar O- 4 for
SSC Budapest, Ungarn. Motstanderne
spilte med godt pasningsspill og god
teknikk. Hamar fikk ingenting til,
der vår keeper må lastes for noen av
målene.
I kampen om 5. - 8. plass vant Hamar
først 5 - Omot Oldi. Laget møtte igjen
sin gruppevinner og denne gang var
det ingen tvil. Hamar var i skårings
humør, forsvarsspillet satt og sjansene
gikk inn. En flott kamp. Så ble det
tap 3 - 4 mot GFSV Herne'96. Det
ble en spennende kamp med nerver i
høyspenn. Hamar burde vunnet, de
hadde ledelsen to ganger, ved l - Oog
3 - 2. Markeringssvikt må ta ansvar for
de to siste målene.
SSC Budapest gikk til topps, med
DGN Celje, Slovenia på andreplass og
GDVV Martinistad l, Nederland på
tredje.

Hamarguttene som klarte 6. plass i kamp mot 24 andre
futsallag i Europa. Foran fra venstre Odd Arne Wen-
berg (kaptein), fan Inge Raknerud (keeper), Nils Arne
Berger (keeper) ogfulian Standal. Bak fra venstre Tore
Granum(spillende trener}, Are Dyrhaug, Børre Haave,
LeifAndre Strandbakke og Marius Anda (utlånt fra Bergen
Døves Idrettsklubb).

Gurtene fra Hamar Døves Idrettslag
gjorde en gjennomgående flott innsats
med 6. plass i kofferten hjem. De kom
til kvartfinale og sluttspill, hvor de i
kvartfinalen møtte vinneren av turne
ringen, SSC Budapest.
Første dag var Hamars spill noe preget
av nerver, men godt forsvarspill resul
terte i at laget ble nr. 2 i sin gruppe og
kunne gå videre til sluttspill andre dag.
Mens, første dag fløt på godt forsvar
spill og lite mål, var andre dag spis
senes dag med god målteft. Med fullt
lag hadde det kanskje gått enda bedre,
men, Amund Haugen måtte dessverre
melde avbud i siste liten, grunnet syk
dom.
Resultater fra de innledende kampene:
Hamar - GSV Recklinghausen, Tysk
land o-o. Hamar - GDVV Martini
stad 2, Nederland l-l. Hamar - Oldi,
Nederland 0- O.

Nest siste helgen i mai ble
det arrangert en jubileums
turnering i futsa! i Gronin
gen i den nordøstlige delen
av Nederland, nær grensen
til Tyskland. Arrangøren,
et forholdsvis ungt lag,
GDVV Martinistad, kunne
feire sitt 30 års jubileum
med en turnering av lag
fra Belgia, Italia, Tysk
land, Slovenia, Ungarn og
Østerrike. Turneringen ville
ha vært mer eksotisk hvis
lagene fra Afrika (Ghana og
Nigeria), England og Russ
land hadde kommet. Dess
verre skapte visumtrøbbel
og finanskrise kjepper i
hjulet for disse lagene.

Deaflyrnpics
Norges Idrerrsforbund har tatt ut 7 akti
ve til Deaflympics i Taiwan i september.
Det er friidrettsjenta Trude Raad som
deltar i slegge, diskos og kule. Skytteren
Jørgen Holden. De fem bowlingspillerne
Ine Lorentzen, Trude Nilsen, Steinar
Karlsen, Werner Wennerstrøm og Dag
Hafstad.
I tillegg deltar det 7 ledere: Stein Erik
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En bedre dag
på jobben!

Fersk og fristende frukt på jobben er et
enkelt og svært populært tilbud.
En viktig trivselsfaktor. Ypperlig som
mellommåltid for å bevare energi og
overskudd. Og, ikke minst: Sunt og godt!

Sammen med 70 andre bedrifter leverer
Rycon AS hver uke fersk frukt til over
5000 bedrifter i Norge. I Oslo kjører våre
biler daglig ut med frisk frukt av beste
kvalitet til forskjellige bedrifter i byen.
Dette gjør vi i nært samarbeide med BAMA
og Augusta Arnesen AS

Legg inn bestilling i dag,
så får dere første kurv gratis!

www.jobbfrukt.no

Rycon AlS, Oslo
tlf: 23 24 4S 20

Cl ROE
Kloppaveien 16,1470 lørenskog

Tlf: 67981700 E..mail: pos1@autovie.no
WW\rV.autovie. no

Vikan tegnspråk!

FORHÅNDSINFORMASJON

FRA NORGES AUTOMOBILFORBUND

I Døves Tidsskrift for august kommer vi med et bilag,

som vil inneholde informasjon om vår SMS varslingstjenste,

samt medlemstilbud til Norges Døveforbunds medlemmer.

Kjempefine innmeldingsprernier.

Hvordan har du det...

EGENTLIG?
Teksttelefon: 55 32 56 97
SOS-Melding: www.kirkens-sos.no

~o~ Kirkens SOS
ET MENNESKE Å SNAKKE MED

NÅR LIVET ER SOM VERST
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Oppdragene er på 16 timer pr. måned. Lønn og utgiftsdekning etter Bydel
St. Hanshaugens gjeldende satser. Veiledning vil bli gitt ved behov.

For mer informasjon, ta kontakt med Forvaltningsseksjonen
v/Lise Roald på tlf.nr.:23 47 53 64 eller 982 26162.
E-mail: lise.roald@bsh.oslo.kommune.no

Som NAF-medlem får du tilgang til en rekke andre
medlemsfordeler som gir deg et tryggere og mer
økonomisk bilhold. På naf.no kan du lese mer.

Slik gjør du
Du sender SMS til (+47) 417 16 119.
Informasjon vi typisk ønsker oss er:

• Ditr medlemsnummer i NAF
• Hvor du befinner deg
• Registreringsnummer
• Hva er årsaken til at du trenger veihjelp
Du vil så få svar via SMS med informasjon om forventet
oppmøtetid osv.

•••

-.. ,~

Støttekontakter søkes

Du kan også sende en skriftlig søknad til:
Forvaltningsseksjonen
v/Lise Roald.
P.b. 6999 St.Olavs plass.
0130 OSLO

Bydel St. Hanshaugen har ledige oppdrag for 2 støttekontakter som kan
kommunisere på tegnspråk. 2 døve menn, den ene i 50 årene og den
andre i 60 årene, ønsker seg støttekontakter.
Målsettingene er å få en mer aktiv og meningsfull fritid.

Meld deg inn på naf.no

Norges Døveforbund har inngått avtale med advokatfirmaet Grette,
som gir Forbundets medlemmer rett til juridisk bistand på fordelak
tige vilkår isaker som gjelder medlemmenes private forhold.

Grette legger vekt på personlig service og et tett og tillitsfullt samar
beid, uten formelle barrierer. Kundekontakten skjer istor utstrekning
per e-post, og vi kan derfor bistå klienter fra hele landet.

Grette har spisskompetanse på de fleste juridiske områder, og kan
derfor bistå ved opprettelse av testamenter og samboeravtaler,
generasjonsskifter og arveoppgjør og isaker vedrørende diskrimi
nering iarbeidslivet, tvister iforbindelse med kjøp og salgav bolig,
nabokonflikter m.v. Vi yter også profesjonell skatterettslig bistand
- herunder utarbeidelse av selvangivelser og klage på ligningen.

Kontakt: tore.karlsson@grette.no
eller les mer på www.grette.no
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