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Fra skoleåret 2014 nedlegges tre statlige skoler for 
hørselshemmede barn i Norge. Det blir bare en statlig 
skole igjen, A.C. Møller skole i Trondheim. Dette 
er vedtatt av Stortinget og med dagens regjering er 
det umulig å snu beslutningen. Derfor 
er det viktig at NDF har en klar strategi 
for alle de tegnspråklige hørselshemmede 
barna som vil gå inkludert i barnehager 
og skoler. Med tegnspråklige barn mener 
vi at de har tegnspråk som førstespråk og 
norsk som andre språk - eller omvendt, og 
at de skal lære å beherske begge språkene 
fullt ut. Vi foreslår følgende satsingsområ-
der, eller mål, for at en inkludert oppvekst 
i barnehage og skole skal lykkes for det 
hørselshemmede barnet:

• Inkludering i barnehagen 
En god inkludering av barna i barnehagene krever økt 
forståelse i kommunene for tegnspråklige barns situa-
sjon. Derfor bør det utarbeides klare forskrifter til § 
2.6. i Barne hageloven.    

• Inkludering i skolen
Tegnspråk blir valgfag i skolen, og ele-
mentær kunnskap om tegnspråk inngår i 
den ordinære Opplæringsplanen i norsk, 
slik det samiske språket har i dag. Hele 
skolen «eier» barnet, ikke bare kontaktlæ-
rer og tegnspråkpedagoger. Det må være 
tilgang til tegnspråk i alle sammenhenger 
gjennom skoledagen. Medelever må ha 
grunnleggende kjennskap til tegnspråk.

• Kompetanseheving i tegnspråk 
For å øke kompetansen blant lærere, må det opprettes 
flere studietilbud i tegnspråk enn bare ved Høgskolen 
i Sør-Trøndelag. Tegnspråkstudier må også finnes ved 

NDFs skolepolitikk 
i fremtiden

de andre høgskolene, derfor må det utdannes flere 
med masternivå i tegnspråk som kan inneha undervis-
ningsstillinger på høgskolene.

For å få gjennomslag for disse kravene 
må NDF gå i dialog med aktuelle 
politikere og Utdanningsdirektoratet. 
Vi må dra nytte av de erfaringene og 
kunnskapen som finnes hos foreldre-
ne. Informasjonen må være målrettet 
slik at vi får til en kompetanseøkning 
og praktisk holdningsarbeid i landets 
kommuner. Samarbeid med Språkrå-
det og de statlige kompetansesentrene 
er viktig. Kan vi også få til ambule-
rende «rettighetsteam» fra NDF som 
rykker ut på kort varsel når en familie 

trenger bistand – og at representantene legger igjen 
materiell - barnevennlige plakater som illustrerer tegn, 
enhåndsalfabetet, bøker med tegnillustrasjoner med 
mer, er et langt skritt tatt.

Kunnskapsdepartementet og Stortinget har bestemt at 
hørselshemmede barn skal inkluderes 
i de kommunale skolene. Vi vet at få 
av kommunene har kompetanse på 
denne gruppen. Det blir vår oppgave å 
arbeide for økt forståelse for hørsels-
hemning og tegnspråk i skolen. Dette 
arbeidet vil koste penger, men statsråd 
Kristin Halvorsen har lovet at barna 
skal få et minst like godt tilbud i 2014 
som i dag. Vi forventer derfor at hun 
tar de nødvendige konsekvensene av 

beslutningen.

Våre tanker om den fremtidige barnehagen og skolen 
for hørselshemmede tegnspråklige barn blir utdypet 
gjennom en kronikk i dagens blad.  

Med tegnspråklige 
barn mener vi at 
de har tegnspråk 
som førstespråk 
og norsk som an-
drespråk - eller 
omvendt

Aina Therese Fossum og Hilde Holtsmark
Medlemmer av NDFs foreldreutvalg

Vi må dra nytte  
av de erfaringene 
og kunnskapen 
som finnes hos 
 foreldrene
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Møller med
unik Utviklingsavdeling

helge.herland@doveforbundet.no

Klokka er 9 og det er morgenmøte på Utviklingsavdelingen ved Møller-Trøndelag kompetanse-
senter. Rundt bordet sitter 12 morgenfriske personer, både døve og hørende – men hvem som er 
døv og hvem som er hørende er jeg ikke sikker på. Hele møte skjer på tegnspråk. Det er ingen 
oversettelse til talespråk. Det går altså an tenker jeg. Det er populært å snakke om tospråklige 
arbeidsplasser i døvemiljøet, men jeg forstår ikke helt hva de mener. For en arbeidsplass der døve 
er målgruppen må jo være enspråklig, der må jo tegnspråk være arbeidsspråket.

Møller-Trøndelag kompetansesenter har en Utviklingsavdeling som er unik ikke bare i Norge, men også internasjonalt.

30 prosjekter
Olle Eriksen er avdelingsleder på Utvik-
lingsavdelingen. Han har arbeidet der i 
over 30 år, har rukket å bli 62 år selv og 
truer med å pensjonere seg om noen år. 
Han har, sammen med sine ansatte, byg-
get opp en unik Utviklingsavdeling.
- Utviklingsavdelingen skal utvikle lære-
midler til hørselshemmede elever og deres 
lærere i hele landet. Vi jobber på oppdrag 
fra Utdanningsdirektoratet og søker ellers 
på en rekke prosjekter hos andre. Bare tre 
stillinger lønnes direkte med driftsmidler 
fra kompetansesenteret, resten finansieres 
av prosjektmidler, forteller Eriksen.

Hele 30 prosjekter arbeider avdelingen 
med nå. Det er prosjekter som er rettet 
både mot barn, ungdom og voksne. For 
å forstå hvor stor og viktig Utviklings-
avdelingen er bør man gå inn på nettsi-
den www.erher.no

Materiell til innvandrere
Utviklingsavdelingen ‹‹er her›› – de 
er altså på Møller kompetansesenter i 
Trondheim, men først og fremst er de 
på nettet. De har mer materiell til ulike 
grupper enn vi vet. Det gjør en av de 
ansatte Torill Ringsø oss høflig oppmerk-
som på. Hun har notert seg at vi i en 
tidligere lederartikkel uttrykker skuffelse 
over at det finnes dårlig opplæringstilbud 
til døve innvandrere. Men Møller har 
materiell og mer kommer.
- Akkurat nå lager vi en DVD med 
samfunnsinformasjon til innvandrere, 
et prosjekt vi har kalt ‹‹Jobbe i Norge››. 
Knut-Bjarne Kjøde har en sentral rolle i 
formidling av stoffet. Han har god kjenn-
skap til gruppen fra sitt arbeid på Rycon 
i Oslo og han har et tegnspråk som lett 
når frem til våre nye landsmenn. Derfor 
bruker vi ham på skjermen, informerer 
Aud Karin Stangvik.

- Vi har også et større prosjekt som skal 
gi informasjon om døve innvandreres 
situasjon. Mange asylmottak har ingen 
kunnskaper om døve, den samme man-
gelen på kompetanse finner vi hos politiet 
som intervjuer de som kommer til landet. 
Det er stort behov for informasjon om 
døves språksituasjon.

Møller har egen nettbutikk som omset-
ter for ca en halv million kroner hvert år. 
Vanligvis kommer det daglig 10 bestil-
linger. Alt som ligger på nettet er gratis 
tilgjengelig for alle. Der finner man for 
eksempel tegnordboka med ca 9000 be-
søk hver måned, blant annet ivrig brukt 
av personale i mange barnehager.

Prosjekt for døve foreldre
Line Beate Tveit er engasjert i et annet 
prosjekt finansiert med midler fra Extra-
stiftelsen. 
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Møller

- Målet med prosjektet er først og fremst 
å lage et bedre undervisningsopplegg for 
kursene for døve foreldre som drives ved 
Ål folkehøyskole og kurssenter. Mange 
voksne barn av døve foreldre har person-
lige erfaringer, som kan komme nye 
foreldre og barn til gode. 

- Vi har en dialog med foreldre om hva 
de ønsker skal bli tatt opp på kursene, 
om hvilke behov de har – og så prøver vi 
å tilrettelegge med tema som kan passe 
på hvert av de 18 kursene døve foreldre 
etter NAVs regler kan delta på, forteller 
Tveit.

- Vi arbeider også med å få ut informa-
sjon til nettverket rundt døve foreldre og 
deres barn for eksempel til helsestasjoner. 
Det er fremdeles slik at mange i denne 
gruppen er redd for foreldrenes bruk 
av tegnspråk til sine hørende barn. Det 
er viktig med mer kunnskap om norsk 
tegnspråk, om tospråkligheten tegnspråk 
og talespråk og om døves kultur.

Tveit understreker at døve foreldre er 
veldig opptatt av å gjøre det beste for sine 
barn. Men døve foreldre kan føle usik-
kerhet, noen har kanskje hatt dårlige re-
lasjoner til egne foreldre akkurat når det 
gjelder språksituasjonen og kan overføre 
dette til egne barn.

- Det er et mål for oss å bidra til at forel-
drene blir trygge i sine roller. Vi anbefa-

ler sterkt at foreldrene bruker tegnspråk 
til barna. Det er ingen fare for at barna 
ikke lærer seg godt norsk så lenge de er i 
barnehage, skole, de får talespråk gjen-
nom tv-programmer, blant venner og i 
storfamilien, mener Tveit.

Hun forteller at på Manillaskolen, som er 
en døveskole i Stockholm, kan hørende 
barn av døve foreldre få undervisning – 
det er godt å ha en felles møteplass. 

Grenseløs læring
Det er umulig for oss å presentere alle de 
30 prosjektene, men prosjektet ‹‹Grense-

løs læring›› pirrer vår nysgjerrighet. Vi tar 
derfor plass i klasserommet til lærer Line 
Skjulstad. Hun har ingen elever i klassen, 
de befinner seg på sine bostedsskoler og 
Skjulstad får frem de tre elevene på den 
store tv-skjermen sin. Like bortenfor 
henne sitter en tekniker som styrer ut-
styret som gjør at læreren tydelig ser sine 
elever, og at læreren like tydelig kommer 
frem til de tre elevene som er på forskjel-
lige skoler i midt-Norge.

De tre elevene er deltidselever ved A.C. 
Møller skole. Det betyr at de kommer til 
skolen noen uker i året og får undervis-
ning sammen med helårselevene. Ellers 
får de undervisning i hjemmeskolene, 
men nå prøves det altså ut et prosjekt der 
undervisningen skjer via bilde.

Tema for timen er svensk og dansk 
tegnspråk. Ifølge læreplanen skal elever 
på ungdomsskolen ha kunnskaper om 
dette. En av elevene er forskrekket over 
at de må lære seg to nye tegnspråk, men 
læreren beroliger med at de bare skal ha 
kjennskap til språkene. De skal også ha 
utveksling med hørselshemmede elever 
fra Sverige og da er det greit om de for-
står hverandre.

Elevene er disiplinerte, de rekker opp 
hånden hver gang de vil si noe. De andre 
elevene og læreren følger med på hva som 
sies. 

Aud Karin Stangvik arbeider med prosjekter for døve innvandrere.

Et spesielt klasserom, lærer Line Skjulstad underviser tre elever gjennom billedtelefon i prosjektet 
‹‹grenseløs læring››
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Læreren selv er både tålmodig, kunn-
skapsrik og så har hun et tegnspråk 
som når hjem hos de tre elevene. Det er 
fascinerende å følge timen. Det er klart at 
slike timer kan være en vitamininnsprøy-
ting for inkluderte elever. De får snakke 
med andre hørselshemmede elever, de får 
trening i å bruke tegnspråk og de opp-
rettholder kontakten mellom hver gang 
de kommer til Møller på deltidsopphold. 
Ingen vi snakket med på Møller mener 
at undervisningen gjennom videokonfe-
ranseutstyr er den beste løsningen, det er 
selvsagt best med vanlig klasseromsun-
dervisning – men i dag kan man finne 
tekniske løsninger som kanskje er den 
nest beste løsningen?

Grenseløs fritid
Dag Bø og Nora Sletteng presenterer oss 
for et prosjekt i samme gate, ‹‹Grenseløs 
fritid››. Poenget er å knytte sammen 
hørselshemmede elever som bor spredt 
og som er elever på inkluderte skoler til 
noen stunder med felles fritid gjennom 
videokonferanse på nett.

- Alle skolebarn har PC med tilgang til 
bildetelefonprogrammene ooVoo eller 
Skype. Vi arbeider med å få til et system 
som kan gjøre at elever kan logge seg på 
samtidig og føre tegnspråksamtaler via 
nettet.

- Er det ingen fare knyttet til at barn 
bruker nettet på denne måten, vi leser jo 
så mye stygt i avisene?
- Derfor er det viktig at vi må ha kontroll 
på dette. Elevene skal lære nettvett, vi 
skal unngå mobbing og annet. Hvis noen 
bryter reglene vil de bli utestengt fra 
prosjektet. 

- Vi vet at flere hørselshemmede barn 
føler seg ensomme i hjemmemiljøet og 

Pedagogene Nora Sletteng og Charlotte Agerup arbeider blant annet med å tilrettelegge TV2 sine 
skoleprogrammer for hørselshemmede.

Rådgiver Torill Ringsø har overbevist redaktøren om at utviklingsavdelingen på Møller har materi-
ell til de fleste grupper av hørselshemmede og stadig utvikles nytt.

kontakt via videokonferanse på nett kan 
være ett av tiltakene for å bryte dette, sier 
de to Møller-ansatte.

TV2-skole
De av leserne som vet at TV2 driver skole 
rekker opp hånden! Ikke så mange nei. 
Hvor mange vet at nyhetsprogrammer 
laget til skolene blir tegnspråktolket? 
Enda færre hender oppe, ja. Vi ante det 
ikke selv heller, men etter å ha snakket 
med Charlotte Agerup og Nora Slet-
teng vet vi bedre. De to døve kvinnene 
oversetter programmene til tegnspråk for 
egne elever og alle andre hørselshemmede 
elever i landet, for også dette er et gratis 
nett-tilbud til alle, uansett bosted.

- Vi får programmet fra TV2 mandag, 
onsdag og torsdag jobber vi med overset-
telsen og så kan våre elever og alle andre 
hørselshemmede elever se programmet 
samtidig som det legges ut på TV2s 
webtv – eller man kan selvsagt gå inn og 
se det når som helst etterpå. 

- Det er Utdanningsdirektoratet som 
finansier dette og TV2 har et ansvar for å 
gjøre programmene tilgjengelige for alle.

- Vi tolker ikke programmene, vi overset-
ter og tilrettelegger dem for tegnspråk. Vi 
prøver å finne en språkkode som kan nå 
så mange som mulig, sier de to pedago-
gene.
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Dag Bøe sammen med gode kolleger diskuterer nye tekniske løsninger.

Andreas Christian Møller står trygt plassert ved 
inngangen til kompetansesenteret. Han var den 
første rektor ved skolen og ville frydet seg over 
hvor langt den tekniske utviklingen er kommer 
innefor læremidler for døve.

Vel hjemme på kontoret tar vi en titt på 
et av programmene og lar oss begeistre. 
På 15 minutter får vi god informasjon 
både om: stigende oljepris, kvinnedagen 
8. mars, maleriet Skrik som selges ut av 
landet og søndagsåpne butikker, for å 
nevne noe. Gå inn på www.erher.no og 
se selv!     

En nybegynner
Dag Bøe er en av de som sist ble ansatt 
på Utvikingsavdelingen. Han er 26 
år, samboer med Ida, har nettopp blitt 
pappa og stråler av lykke.

- Jeg har treårig utdanning fra Høgsko-
len i Hamar innenfor kunst, design og 
media. Tidligere var jeg elev ved Hun-
stad, Bjørkåsen videregående skole og Ål 
folkehøyskole.

- På Utviklingsavdelingen jobber vi mye 
i team, mine oppgaver er å bidra med 
teknisk kompetanse til ulike prosjekter, 
for eksempel det vi nevnte med ‹‹Gren-
seløs fritid›› der en av utfordringene er å 
finne en programvare som er godt nok 
til at flere elever kan være samtidig på 
skjermen og gjennomføre lett avlesbare 
tegnspråksamtaler.

Dag skryter av arbeidsmiljøet og trives 
godt i trønder hovedstaden.  

Mye har skjedd på 33 år
Sist jeg besøkte læremiddelavdelingen 
for hørselshemmede var den på Vik-
hov skole, også den skolen lokalisert til 
Trondheim, eller like utenfor. Det var i 
1979 jeg var innom, det som den gang 
var en skole for tunghørte og som for 
lengst er integrert bort.  

Jeg kan underskrive at mye har skjedd i 
løpet av 33 år. Det er gledelig å se hvor-
dan datateknologien nå kommer hørsels-
hemmede elever til gode og hvor dyktige 
de ansatte på Utviklingsavdeling er på å 
utnytte de tekniske nyvinningene.  

Så vi anbefaler alle som arbeider med 
hørselshemmede å besøke nettsidene til 
Møller-Trøndelag kompetansesenter, og 
gjerne også avtale et besøk innom selve 
kompetansesenteret, kanskje også for å 
få tips om hvordan man klarer å etablere 
en arbeidsplass der tegnspråk er arbeids-
språket for alle. 

Vi garanterer fra vår side at det ikke skal 
ta 33 år før neste besøk.
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Døves kulturdager 2012

- Vi ønsker at Døves Kulturdager også 
skal bli et populært tilbud for barn og 
unge. I Kristiansand har vi rike tradisjo-
ner med filmfestivaler for hørende. Nå vil 
vi gi døve ungdommer en unik mulighet 
til å lære hvordan man lager kortfilm og 
animasjonsfilm. Vi har toppkvalifiserte 
døve instruktører, blant annet fra Døves 
Media. Så vi er sikret både høy faglig 
kvalitet på undervisningen og god dialog 
mellom lærere og deltakere.
 
- Når er det?
- Tirsdag 11. til søndag 16. september 
2012. Det er ankomst til Kristiansand 
tirsdag kveld og avreise søndag på dagen. 
Deltakerne skal bo på Kristiansand 
Døveforening sitt flotte døvesenter like 
utenfor sentrum, mens undervisningen 
skjer på filmverkstedet til det kommu-
nale kultursenteret Samsen, som vi har 
et godt samarbeid med. Helgen 14. – 16. 
september er det Døves Kulturdager som 
ungdommene også skal være med på – og 
kanskje prøve seg på rafting, klatreskog, 
paintball osv og delta på rusfri ung-
domsfest lørdag kveld. Dette er et tilbud 
foreldrene kan føle seg trygge på å sende 
barna til.
   
- Hvem kan delta?
- Døve ungdommer fra ungdomssko-
letrinnet fra hele landet kan delta. Det 
er plass til maks 22 ungdommer på 
filmskolen.

- Hvor melder ungdommene seg på?
- Innbydelser til filmskolen vil bli sendt 
ut til alle skoler for døve og kompetan-

sesentrene i Norge i løpet av mars, mens 
påmeldingsfrist er 1.mai. Elever fra 
ungdomsskoletrinn melder seg på til den 
skolen de går på eller det kompetanse-
senteret de har kontakt med. Selvsagt er 
elever like velkommen enten de går på en 
skole for hørselshemmede eller om de går 
inkludert i hjemmeskolen.
 
- Hva koster det?
- Det koster kr 500 per ungdom, og 
prisen inkluderer reise med rimeligste 
billett (bestille flybilletter så tidlig som 
mulig) mat, opphold og undervisningen. 
I tillegg får man delta i aktivitetene ved 
Døves Kulturdager.

Filmkonkurranse  
fredag kveld
- I år ønsker vi noe nytt i kultudagene, 
fortsetter Berit Støyva.
-  Under åpningsseremonien i byens 
største kinosal, Fønix kino, blir det vist 
frem noen kortfilmer laget av døve barn, 
ungdom og voksne. Publikum i kinosa-
len og en forhåndsjury bestemmer hvilke 
kortfilmer som er festivalens beste. De 
beste filmene får pengepremier, både 
publikumsprisen og Juryprisen.

- Hvor store er premiene?
- I klassen for barn og ungdom opptil 
10. klasse er publikumprisen for beste 
film kr 2.500 og juryprisen kr 1.500. I 
klassen for eldre ungdom og voksne er 
de tilsvarende premiene kr. 4000 og kr. 
2.000. Les konkurransereglene i www.
kulturdagene.net
- Hvem tenker du kan delta?
-  Vi inviterer døveforeninger, døveskoler, 
ungdomsklubber, døvekirker og privat-
personer til å lage kortfilm og sende til 
oss. Kristiansand Døveforening vil selv 
delta i konkurransen med en kortfilm 
istedenfor teaterfremvisning. Både barn, 
ungdom og voksne døve i Norge kan 
delta. Kanskje noen har en film lig-
gende i skuffen? De filmene vi ønsker er 
animasjonsfilm, kortfilm eller kunstfilm. 
Det viktigste er at det er en god historie, 
avslutter en engasjert Berit Støyva. 
 
Mer informasjon om kulturdagene og 
filmkonkurransen finner man på www.
kulturdagene.net. De som lurer på noe 
kan sende email til beristoe@online.no

Kjempetilbud
til ungdommer

helge.herland@doveforbundet.no

Berit Støyva og arrangørene i Kristiansand 
Døveforening satser på film under årets kultur-
dager.

Kristiansand Døveforening og NDF har et kjempetilbud til interesserte ungdommer ved årets 
kulturdager. De inviterer elever på ungdomstrinnet til filmskole i dagene før Døves Kulturdager 
åpner. Og dette til en veldig rimelig penge! Berit Støyva er ildsjelen bak tiltaket, vi har spurt 
henne om hvorfor de gir dette tilbudet? 
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Kl 08.00 – 09.00 Registrering / kaffe
Kl 09.00 – 10.45 Døves tospråklighet i et historisk og kul-

turelt perspektiv, ved professor Kristina 
Svartholm, Stockholm universitet

Kl 10.45 – 11.00  Kaffe / frukt
Kl 11.00 – 12.00 Tospråklig undervisning gjennom ti-

dene – en pendel, ved førsteamanuensis 
Odd-Inge Schrøder, Høgskolen i Oslo 
og Akershus

Kl 12.00 – 13.00 Lunsjbuffet
Kl 13.00 – 14.00 Deltakelse gjennom tospråklighet – 

opplevelser hos ungdommer med CI, 
ved psykolog Maria Midbøe, Stockholm 
universitet

Kl 14.00 – 14.15 Kaffepause
Kl 14.15 - 15.15 Ny teknologi - nye utfordringer for 

tospråklig undervisning, ved lektor 
Tone-Britt Handberg, Nydalen videregå-
ende skole.

 Tospråklig undervisning i 2012 - finnes 
den? Overlever den? Er tospråklighetsfi-
losofien den beste? Vi tar debatten nå!

15.30 – 16.00 Oppsummering – paneldebatt

Deltakeravgift kr. 1.200. 

De som deltar på Døves Kulturdager betaler bare kr.850. 
Prisene inkluderer lunjsbuffet. 
Påmelding og mer informasjon på www.kulturdagene.net

Det er god plass under fagdagen i Kristiansand 14. september og lokalene i nye Kilden teater og konserthus er en opplevelse i seg selv!

Spennende program ved fagdagen
Døves Kulturdager i Kristiansand følger opp suksessen fra fagdagen i Oslo i fjor. Arrangøren har 
knyttet til seg førsteklasses foredragsholdere til spennende tema. Meld deg på allerede nå!

Døves kulturdager 2012

‹‹Da klokka klang - så fort de sprang, men NOEN sto igjen og hang...”  

Tospråklig undervisning for døve
fikk sitt store gjennombrudd med paragrafene 2-6 og 3-9 i Opplæringsloven, samt Læreplanen av 1997. Ny teknologi har utfor-
dret den tospråklige tankegangen, slik at det er stilt spørsmål ved om barn med CI bør lære tegnspråk eller ikke. Må man velge 
språk, eller kan man få begge deler? Hva kjennetegner den såkalte pendelsituasjonen i tospråklig undervisningshistorie? Er CI 
så revolusjonerende nytt at all erfaring med undervisning av hørselshemmede barn fram til nå er utdatert? 

Fredag 14. september i kulturhuset Kilden  -  Møteleder: Paal Richard Peterson
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Kristent fellesskap
Vi skrev i forrige blad om konferansen 
som Døves kristne fellesskap skal ha 
på Greåker første uken i juli. Vi glemte 
å opplyse at interesserte kan kontakte 
Aslaug Kristiansen på e-post aslaug.
kristine@live.no og sms 93405085. 

Drammen Døveforening ble stiftet 20. 
februar 1932 og feiret 80 årsdagen med 
jubileumsfest på Quality Ambassadeur 
Hotell 25. februar. 46 feststemte og 
finkledde gjester deltok. 

Først var det velkomstdrink, så grup-
pefotografering, før gjestene forsynte 
seg av den deilige buffeten. Toastmaster 
for kvelden var Bjørg Fjellstad. Stor bløt-
kake og kaffe avsluttet festen. Men før 

det var det noen taler, blomsteroverrek-
kelser og lysbildefremvisning av døvefo-
reningens historie. Gjestene fikk utdelt 
et hefte med de viktigste hendelsene 
gjennom årene. 

På bildet ser vi de glade jubilantene, med 
de eldste medlemmene på første benk, 
fra venstre Inger Lise og Sigvart Holm-
gren, Anna og Ragnar Woll, Helene og 
Rolf Hansen og Ole Reinemo.

NRKs tolkekanal med nytt 
sendeskjema

Siri Antonsen (bildet) hos NRK forteller at de har sluttet å tegnspråktolke 
Kveldsnytt. Til gjengjeld tolker de nå sammenhengende fra klokken 18 til 
21.30 mandag til onsdag. Torsdager tolker de også Debatten frem til klok-
ken 22.30.  I helgene vil programmene som tolkes variere litt avhengig av 
NRKs sendeskjema. Siri håper og tror at denne endringen vil oppleves som 
en forbedring for seerne. Tekstingen av programmer fortsetter som før.

Marco Kanehl (45) er ansatt som ny 
døveprest i Signo. Han starter i stillingen 
10. april. Kanehl som er født og oppvokst 
i Hamburg i Tyskland, kommer fra stil-
lingen som sokneprest i Åsnes i Hamar 
bispedømme. Mer info finner du på 
www.signo.no

Morten Sletten
er ansatt som informa-
sjonsrådgiver i  Teater 
Manu. Morten er 
bergenser og døv. Han 
kommer fra arbeid som 
frilansjournalist i Aften-
posten. 

Beklager Telemark
I forrige blad skrev vi at Telemark 
Døveforening ga kr. 3.000 i julegave til 
Deaf Aids arbeid for barna i Kenya. Det 
riktige er kr. 4.500, det er jo impone-
rende av en liten døveforening – all ære 
til telemarkingene. 

Drammen Døveforening 80 år Ny døveprest i Signo

FLYTTER DU?
Husk å medle adresseforandring til 
Norges Døveforbund,  
Grensen 9, 0159 Oslo.  
E-post: medlem@doveforbundet.no
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Det
skjer
i Norge

Forestillingen arbeider med et fysisk 
språk og beveger seg innen mange ulike 
sjangre. Publikum kan forvente å få tatt 
i bruk alle sine sanser eller de kan bli 
satt på vent. De kan bli tatt i hånden og 
geleidet gjennom eventyret, via mørke 
ganger, lyse stier, smilende passasjer og 
gråtende gater. På disse steder, der de fire 
karakterene på sin reise gjennom eventy-
ret - blir selve eventyret. Det blir en reise 
gjennom følelser, gjennom livet, gjennom 
språk, gjennom vilje og uvilje, gjennom 
kjærlighet og gjennom et levd liv. På bil-
det ser vi de fire skuespillerne og vi kan 
glede oss til gjensyn med vår egen Ragna 
Huse, som har gjort danske av seg.

Skolene for  
hørselshemmede
Da kunnskapsminister Kristin Halvorsen 
presenterte sin stortingsmelding om at 
blant annet tre av de statlige døveskolene 
skal nedlegges fra 2014 holdt hun fram 
det interkommunale arbeidet for hørsels-
hemmede barn som en fremtidig løsning. 

Hun skrøt konkret av Trara skole i 
Fredrikstad som har elever fra flere av 
kommunene i Østfold. NDFs og mange 
foreldres motvilje mot å nedlegge de 
statlige skolene går på at den enkelte 
kommune ikke har god nok økonomi til 
å gi hørselshemmede barn den under-
visningen de har krav på – og at det i 
små kommunale klasser for hørselshem-
mede vanskelig kan skapes et godt faglig 
undervisningsnivå.

Nå mener Sarpsborg kommune at de kan 
komme billigere ut av undervisningen for 
sine hørselshemmede elever ved at de eta-
blerer et eget kommunalt tilbud. De bry-
ter derfor det langvarige interkommunale 
tilbudet med Trara skole og vil opprette 
et eget audiopedagogisk team for både 
barnehager, skoler og voksenopplæring 
med base på Alvhimhaugen skole.

Det er naivt å tro at kommune-Norge vil 
velge de løsningene som tjener hørsels-
hemmede barn best, det er pengene som 
styrer politikken i kommunene, det 
vet alle som vil vite, men altså ikke det 
SV-styrte Kunnskapsdepartementet. Vi 
gråter for barna som alltid blir taperne i 
et slikt spill.

Som vi kan lese på siste side av bladet 
blir det dansk gjestespill at Glad 
Teater denne våren. Om teaterforesti-
lingen sier skuespillerne blant annet:  
Med utgangspunkt i H.C. Andersens 
eventyr Skyggen, har fire skuespil-
lere, fire karakterer, skapt et nytt og 
moderne eventyr. Skyggene til hver 
enkelt av dem kommer fram og tar sin 
plass i denne historien. Skyggen blir 
til Skyggerne. Det kjente, litt dystre 
eventyr løftes i Glad Teaters utgave 
fram i lyset og blir et annerledes, men 
dog gjenkjennelig eventyr for unge og 
voksne.

Her, som i det virkelige liv, kjemper 
mennesket en indre kamp: Bryter 
vi ut av den normale forestilling om 
hvordan verden og vi selv skal se ut? 
Går vi vår egen skygge i møte med 
åpent sinn? Konfronterer vi mørket 
og villskapens poesi? Og hvem er det 
egentlig mest synd på når vi tisser på 
vår egen skygge?

Dansk teaterbesøk

Ragna Huse gjør comeback som skuespiller i 
Norge sammen med Glad Teater.

Plakaten til forestillingen.



12 2/2012

Elsker jakt
Vi har tidligere skrevet om sørlandsfa-
milien som er jaktfrelst, men som ikke 
nøyer seg med elgjakt eller annen jakt 
i Norge. Tidligere har de blant annet 
jaktet på kudu og oryx i Namibia, som 
ligger i det sørlige Afrika. Kudu og oxyr 
er dyr i antilopeslekten, der kudu er like 
stor som hest. I høst var det bjørnejakt 
i Canada som ga de tre opplevelser for 
livet. De to døtrene har vært med på jakt 
fra de var en neve stor.
Sammen med seks andre jegere, alle 
hørende, reiste familien til Canada i 
12 dager. Seks av dagene gikk med til 
bjørnejakt, mens resten av tiden ble 
brukt på sightseeing, blant annet i Rocky 
Mountains.

- Vi ville gjøre mer enn bare å jakte når 
vi først reiste til Canada, og det ble en 
kjempefin tur i Rocky Mountains, fortel-
ler Sara Therese.

Men det var ikke tvil om at det var jak-
ten som var det viktigste. Jaktterrenget lå 
tre timer nord for Slave Lake, en liten by 
om lag 25 mil nord for Edmonton.

- Det var bare skog, ellers var det helt 
øde. Vi bodde på en enkel jakthytte, uten 
vann og strøm, sammen med de andre. 
Marie og jeg ønsket ikke å jakte på bjørn, 
kun på elg, hjort og rådyr, men vi likte å 
følge med pappa sin jakt på bjørn, slik vi 
alltid har gjort siden vi var små, sier Sara 
Therese.

I området rundt hytta la de ut åte, for å 
lokke til seg bjørn, og hver ettermiddag 
og kveld plasserte jegere seg rundt på 
hver sin post og ventet.

- Det ble veldig mye venting og det var 
veldig ulikt elgjakt, der man driver frem 
elg, sier Sara Therese.

På nært hold
Allerede første dagen så Tormod to 
bjørner, den ene løp bare ti meter foran 
ham, men for fort til at Tormod rakk å 
skyte. En nytt nærmøte med bjørn kom 
imidlertid raskere enn de hadde ventet.

- Vi satt på post og så utover en liten 
åpning i skogholtet, da Marie plutselig så 
at det satt en bjørn seks-syv meter bak og 

kikket på oss. Vi vet ikke hvor lenge den 
satt der, men den stakk før Tormod rakk 
å skyte, forteller Sara Therese.

- Litt skremt ble jeg, men jeg ble ikke or-
dentlig redd. Mest overrasket. Det var jo 
ingen som hadde hørt den, men vi døve 
har øynene med oss, sier Marie og smiler.

Etter hvert klarte alle jegerne å skyte en 
svartbjørn, bare Tormod var den eneste 
jegeren i gruppa som ikke hadde fått 
skyte.

- Alle hadde vondt av meg, og jeg be-
gynte selv å bli ganske skeptisk. Vi hadde 
jaktet i fem dager, og hadde bare en dag 
igjen, sier Tormod.

Siste sjanse
Siste jaktdagen kjørte Tormod, Marie, 
Sara Therese og reiselederen sammen ut 
i skogen. De kom frem til åtet som lå på 
en skogsvei like ved en myr og ryddet 
plass i den tette skogen slik at de hadde 
oversikt over området rundt åtet. Det var 
fryktelig varmt, over 30 grader, svetten 
rant.

Tormod Åsan og Marie foran en isbre i Rocky Mountain på en av deres ekskursjoner. Foto: Privat

På bjørnejakt 
i Canada

helge.herland@doveforbundet.no

Tormod Åsan og døtrene hans Sara Therese og Marie elsker jakt. Alle tre er døve og i fjor høst 
fikk de en opplevelse for livet da de var på bjørnejakt i Canada. 
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- Jeg tenkte ‹‹hvor lenge skal vi sitte her›› 
og bare vente. Jeg ble helt stiv i kroppen, 
og vi ble blendet av den sterke sola. Utpå 
kvelden gikk sola ned, og det ble lettere, 
forteller Tormod.
- Da klokka ble rundt 19 begynte jeg å 
bli skikkelig utålmodig. Men, så fikk vi 
plutselig øye på hodet av en bjørn, cirka 
70 meter foran oss.
- Vi så den først og jeg tenkte ‹‹skal du 
ikke skyte››. Det tok sikkert bare et par 
sekunder, men det føltes som en evighet, 
legger Sara Therese til.

Tormod skjøt, men bjørnen forsvant og 
reiselederen trodde han hadde bom-
met. Da jaktlaget gikk i retningen av 
der bjørnen forsvant, så de bjørnen noen 
meter inn i skogen. Reiselederen skulle 
gratulere, men plutselig reiste bjørnen 
seg igjen, og Tormod skjøt den igjen. 
Da bjørnen fortsatt beveget på seg, fyrte 
Tormod av et tredje skudd for å forsikre 
seg om at bjørnen var død.

Tormod hadde truffet bjørnen med første 
skudd, men den levde fortsatt. Derfor 
måtte han skyte to skudd til for å få slutt 
på lidelsen til bjørnen så fort som mulig, 
slik jaktreglene sier. Det beste for oss 
jegere å klare å treffe med første skudd, 

men det er ikke alltid lett å få til med 
førsteskudd, forklarer Sara Therese.

- Da vi kom frem til bjørnen skalv jeg, 
det var en merkelig følelse. Jeg gråt av 
glede og var lettet for at jeg fikk min 
bjørn på den siste jaktdagen. Jeg måtte 
bare sette meg ned, sier Tormod.
- Men jeg følte også en enorm lettelse. Jeg 
hadde ventet i to år på dette, også fikk jeg 
endelig skutt bjørn siste dagen. Alle de 
andre gratulerte meg og var veldig glade 
på mine vegne.

Savnet tolk
Både far og døtre ser tilbake på Canada-
turen med glede, men noen ganger skulle 
de ønske at de kunne få med seg tolk 
på slike turer. Derfor håper de at NDF 
lykkes med sitt arbeid for å få endret tol-
kereglene slik at også tolk ved fritidsreiser 
utenlands kan dekkes av NAV.

- Lederen var veldig oppmerksom på oss 
og skrev lapper, mens de fleste andre var 
litt tilbakeholdende. Det er synd vi ikke 
får ha med tolk, vi går glipp av mye, 
spesielt det sosiale, sier Sara Therese.

- Det er fint at vi reiste sammen vi tre da, 
så kunne vi snakke sammen, sier Marie.

Både hun og Sara Therese har tatt jeger-
prøven i løpet av de siste årene, og deltar 
ivrig på elgjakt sammen med faren. 

Gjensyn med bjørnen
Alle ser frem til nye jaktopplevelser i 
årene fremover, men Tormod er litt usi-
kre på hvor de eventuelt skal legge neste 
jaktturer.

- Det blir ikke bjørnejakt igjen, jeg må 
oppleve noen nytt, sier Tormod, som 
forteller at han jakter på alt som det kan 
jaktes på. Jeg må på jakt, det er en livs-
stil. Det er noe jeg har vokst opp med og 
som betyr enormt mye for meg, sier han.

I stua hans er det mange utstoppede 
dyrehoder og gevir, som bevis på et langt 
jaktliv, men det er ikke tvil om at bjørne-
jakten i Canada overgår alt. Og snart får 
Tormod også et gjensyn med bjørnen.
Han har nemlig valgt å få hele bjørnen, 
som er på høyde med en gjennomsnittlig 
mann, utstoppet. Etter planen skal den 
komme etter sommeren.

Kilde: 
Kristiansandavis og 
Sara Therese X. Åsan.

Tormod Åsan og døtrene Marie (t.v.) og Sara Therese var på bjørnejakt i Canada. Her er de fotografert foran bjørnen Tormod skjøt. Foto: Privat.
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Nytt fra Norges Døveforbund

NYTT FRA NDF

NDF har gjennomført strategimøte 
sammen med foreldreutvalget og Norges 
Døveforbunds Ungdom (NDFU). På 
møtet ble handlingsplanen til forbundet 
gjennomgått, deafnet, sosiale medier og 
budsjettet for 2012.

Ingen er fornøyd med deafnet.no og det 
arbeides for å lage nye og bedre sider, 
med vekt på at det skal bli lettere å legge 
inn billedstoff på sidene – og enklere å 
presentere stoff på tegnspråk. Dette er 
arbeid som tar tid, men målet er å ha nye 
deafnet ferdig før sommeren.
Den yngre garde av medlemmene har 
nok merket at NDF er blitt mer aktive på 
det som kalles sosiale medier, blant annet 
Facebook. Stadig mer av informasjons-
flyten og debatten skjer på Facebook og 

Twitter, ja selv statsminister Stoltenberg 
er aktive begge steder. Da kan ikke vi i 
NDF være dårligere, selv om vi blir 94 
år 18. mai. Også eldre må vise evne til 
omstilling. Men Døves Tidsskrift vil som 
før komme ut med 8 nummer årlig. 
Skolesituasjonen for døve er en høyt prio-
ritert oppgave for NDF i år. Det arbeides 
med ulike tiltak overfor Utdanningsdi-
rektoratet og andre om hva forbundet 
ønsker når de tre statlige døveskoler 
nedlegges i 2014. NDF satser på flere 
møteplasser med myndighetene og vil 
i sitt arbeid særlig støtte seg til de tre 
Stortingsmeldingene: Språkmeldingen – 
Mål og mening, Språk bygger bruer og 
Læring og fellesskap.
Når døveskolene legges ned blir det større 
behov for tegnspråksenter i de største 

byene, derfor kan døveforeningene og 
Ål folkehøyskole og kurssenter for døve 
bli enda viktigere arenaer for hørsels-
hemmede barn og deres pårørende. 
Interkommunalt samarbeid må til for å 
skape større læringsmiljøer for elevene 
og i dette arbeidet må kommunene og 
Statped ansvarliggjøres.

Budsjettet for 2012 balanserer med et 
tilskudd på ca. kr. 400.000 fra driftsfon-
det. Det er fortsatt slik at bevilgningene 
fra Barne-, ungdoms- og familiedirekto-
ratet bare blir mindre år for år, fordi det 
stadig dukker opp flere tilskuddsberet-
tigede organisasjoner for like grupper 
funksjonshemmede – det blir flere som 
konkurrerer om de samme pengene. 
NDF arbeider derfor for å sikre årlig 
statlige tilskudd også som en språk- og 
kulturorganisasjon.  

AU – hva er det?
På denne siden betyr ikke AU at noen har vondt. AU i Norges Døveforbund står 
for arbeidsutvalget. Landsmøtene i NDF velger forbundsleder og seks styremed-
lemmer som har møte 4 – 5 ganger i året. Styret oppnevner et arbeidsutvalg som 
møtes mellom styremøtene for å avgjøre mindre saker eller forberede større saker 
til styremøtene. I dette utvalget finner vi de vi ser på bildet, fra venstre nestleder 
Bjørn Stensvoll, forbundsleder Hanne Kvitvær og konstituert generalsekretær Sissel 
Gjøen.

Seniorutvalget
NDFs seniorutvalg arrangerer like-
mannsseminar 7. - 9. juni i Stavanger. 
I programmet blir det blant annet 
forelesninger om den nye samhand-
lingsreformen innenfor helsevesenet 
og hvilke konsekvenser den får 
for eldre døve. 

Utvalget håper å kunne delta på euro-
peisk seminar om eldre i København 
i mai. Erfaringer fra seminaret kan 
brukes på likemannsseminaret.

NDF står som verter for nordisk 
eldrekonferanse i 2013 i Oslo. Stif-
telsen Signo blir invitert til å delta i 
komiteen som forbereder konferan-
sen. Konferansen kan samle ca. 100 
deltakere.
 
NDF står også som vertskap for 
nordisk eldremøte i år. Det er to 
representanter fra hvert av de nordiske 
døveforbundene som deltar.  Møtet 
holdes 6. - 8. september i Bergen. 

Medlemskontingenten
De fleste fikk krav om medlemskon-
tingent i postkassen i begynnelsen av 
mars, med betalingsfrist 8. mars. De 

Strategimøte i NDF

fleste oppdaget også at nettbanken av-
viste betalingen med beskjeden ugyldig 
kid-nummer. Det er en feil som ble rettet 
10. mars. Det betyr at alle nå kan betale 

medlemskontingenten i nettbanken, men 
fristen er utsatt til 1. april. Betaler du før 
det får du Døves Tidsskrift i postkassen 
også i april måned.
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Nytt fra Norges Døveforbund

NYTT FRA NDF
I 2009 hadde NDFU 260 medlemmer 
og i 2012 316 medlemmer. Utfordrin-
gen er å nå alle elevene som er inkludert 
på hjemmeskolene. Det vurderes å bli 
mer aktive med informasjon på ulike 
lærerstevner, et tettere samarbeid med 

NDF har sammen med de andre or-
ganisasjonene for hørselshemmede og 
døvblinde sendt en uttalelse til Arbeids-
departementet og Helse- og omsorgsde-
partementet der de krever at rehabilite-
ring for døve fortsatt skal være forankret 
i folketrygdloven. Departementene, 
prøver som med nesten alt annet, å skyve 
ansvaret over på kommunene. I henven-
delsen heter det blant annet:

«Å overlate ansvaret til kommunene vil 
gjøre at alt for mange blir prisgitt kom-
muneøkonomien og for lite kompetanse 
om sansetapgruppene. Helsedirektora-
tets rapport om kommunenes hørsels-/

foreldreutvalget og større satsing på 
informasjon utad. 

NDFU peker på en sak, medlemskap 
for barn i NDF koster i dag kr. 100 per 
år, men da får de ikke Døves Tidsskrift. 

Det er kanskje hensiktsmessig å heve 
kontingenten til kr. 200 og dermed sikre 
at barna og familiene også får medlems-
bladet? NDFU savner også et større 
engasjement fra foreldre under leirene og 
andre arrangementer.

synskontakter viser at oppfølgingen av 
sansetapgruppene er mangelfull og ikke 
helhetlig. Det er derfor ikke en løsning 
å overlate ansvaret til kommuner som 
sliter med å gjennomføre de ansvarsom-
rådene de allerede har. Rehabilitering av 
sansetapgruppene vil komme tapende ut 
i forhold til andre oppgaver kommunene 
skal utføre. 
Ved å flytte ansvar for rehabilitering av 
sansetapsgruppene ut av folketrygden vil 
det bli store forskjeller over landet når det 
gjelder hvilket tilbud personer som mister 
en eller flere sanser vil få. Derfor vil en 
slik endring føre til et kraftig redusert 
tilbud med de alvorlige konsekvensene 

dette medfører, for de som mister en eller 
flere sanser.» 

NDF har også sendt uttalelse i forbin-
delse med Stortingsmeldingen om kultur. 
NDF gir ros for at meldingen tydelig 
signaliserer økt satsing på Teater Manu 
og på de tegnspråktolkete teaterforestil-
lingene. Samtidig krever forbundet at 
tilskuddet til Døves Medias produksjoner 
trappes opp slik at de kan komme på nivå 
med våre nordiske land. NDF krever 
også at det gis tilskudd direkte fra Kul-
turdepartementet til forbundets arbeid 
med språk og kultur.

1.-3. mars var ca. 20 tillitsvalgte fra 
foreningene som har ansvar for kurs og 
studiearbeid samlet til kurs på Garder-
moen. Kurset markerer at vi tar skrittet 
inn i data-alderen også på dette området 
for nå skal alle kursene rapporteres inn 
elektronisk på eget program utarbeidet 
av Funksjonshemmedes Studieforbund. 
Bjørn A. Kristiansen redegjorde for en 
del nye regler for kursene, størst interesse 
hadde det kanskje at det nå er nok med 
en deltaker over 14 år for å få tilskudd 
til kurset, tidligere måtte alle deltakerne 
være over 14. 
Helge Herland foreleste om fordelingene 
av pengene fra Norsk Kulturråd. Det 
viktigste nye for foreningene er at de nå 
«bare» får dekket 75 prosent av fore-
dragshonoraret begrenset oppad til kr. 

NDFU

Uttalelser til myndighetene

Lite tegnspråk i tolkeutdanningen
NDF reagerer på at det er store forskjel-
ler i undervisningen som gis til bli-
vende tegnspråktolker det første året på 
høgskolene. Ved høgskolene i Trondheim 
og Bergen får studentene ca 20 timer 
med tegnspråkundervisning ukentlig, 
mens det ved Høgskolen i Oslo bare gis 

6 timers tegnspråkopplæring. Dette er 
uakseptabelt mener NDF som undrer 
seg over studieplaner og rammeplaner 
for tolkeutdanningen i Norge kan være 
forskjellig for de tre skolene.

Fra studieåret 2011 ble tolkestudiet ved 

Høgskolen i Trondeim åpent også for 
døve. Det er laget egne fagplaner tilpasset 
døve studenter. Tolkeutdanningen for 
døve kan gi muligheter for jobb som tolk 
for fremmedspråklige og som internasjo-
nal tolk. I Tyskland er det 13 døve som 
holder på å ta tolkeutdannelse.

Kurs for studieledere
750 – og «bare» 50 prosent av reise- og 
oppholdsutgifter etter søknad. På bilde 

ser vi en del av deltakerne som trener på 
det nye dataprogrammet. 
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Av AinaTherese Fossum, mor, NDFs foreldreutvalg

og Hilde Holtsmark, mor, NDFs foreldreutvalg

KRONIKK

De statlige døveskolene unntatt AC. 
Møller er vedtatt nedlagt. Dette er en be-
slutning som ikke lar seg snu, i hvert fall 
ikke under den nåværende regjeringen. 
Samtidig blir deltidsopplæringen vedtatt 
styrket i forhold til i dag. Dette forstår vi 
som regjeringens garanti på at de fysiske 
møteplassene for tegnspråkopplæring 
opprettholdes og videreutvikles. De 
tegnspråklige barna/ungdommene må 
kunne regne med 12 ukers deltidsopplæ-
ring i tegnspråk. Det å samhandle med 
andre barn i et levende tegnspråkmiljø er 
avgjørende for barnas språklige og sosiale 
utvikling. Man må for en hver pris ikke 
tro at et levende miljø der barn møtes 
fysisk, kan erstattes av nettbaserte løsnin-
ger. Nettbasert samhandling må ses på 
som et supplement til fysiske møteplas-
ser, ikke en erstatning for. 
Norge vil fra 2014 ha én statlig heltids-

skole for hørselshemmede barn lokalisert 
i Trondheim. I tillegg vil det finnes noen 
kommunale skoletilbud med spesialkom-
petanse innen hørsel og tegnspråk fordelt 
rundt om i landet. Konsekvensen av 
kommunalt eierskap til spesialtilbudene 
vil være at mange hørselshemmede barn 
med bosted i nabokommuner likevel 
tvinges til å følge det skoletilbudet de får 
lokalt, og det tegnspråktilbudet denne 
skolen klarer å tilby. Vi er ikke spesielt 
optimistiske. Det finnes gode eksempler 
på kommuner som tar utfordringen 
og etablerer et godt opplæringstilbud. 
Men dessverre er det også eksempler på 
det motsatte. Det er gruppen barn som 
benytter tegnspråk som sitt, eller ett av 
sine, språk som først og fremst kan bli 
skadelidende når opplæringstilbudet blir 
et kommunalt ansvar. For dem er utfor-
dringen størst for å få etablert et godt 

lokalt skoletilbud. Samtidig er det viktig 
å ikke se på skolen isolert fra barnehagen. 
Inkludering og det offentliges ansvar for 
opplæring av det hørselshemmede barnet 
starter der. I barnehagen legges grunnla-
get for det videre utdanningsløpet. 

Inkludering i barnehagen
Språk er grunnlaget for læring, sosial ut-
vikling og identitet. Barn i førskolealder 
er i sin mest eksplosive språkutvikling. 
Vi er derfor glad for at en ny barnehage-
lov er på trappene, og det blir foreslått å 
legge § 2.6 inn i denne.  Formålet med  § 
2.6 i barnehagen er å jevnstille de døve 
barna med de hørende barna til skole-
start. I opplæringslovens § 2.6 står det at 
departementet skal gi nærmere forskrifter 
for tegnspråkopplæringen for førskole-
barna. Disse forskriftene finnes ikke, og 
det er viktig at de kommer på plass nå. 

Inkludering i praksis
Kristin Halvorsen holder fanen inkludering høyt. Vet hun hva inkludering av hørselshemmede 
tegnspråklige barn innebærer? Vi har valgt å ta statsråden på ordet når hun taler varmt om den 
«inkluderende skolen», og foreslår «inkluderte tospråklige barn» som hovedmål i NDFs langsik-
tige strategi. La oss se på hva dette vil innebære i praksis.  
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Vi foreslår forskrifter til § 2.6 
i barnehageloven som NDFs 
strategiske delmål 1.  

Konkrete føringer for opplæringstilbudet 
i førskolealder vil begrense tiden som 
går tapt til ulike personers skjønn og til 
unødig saksbehandling. Dette vil gi de 
hørselshemmede barna et mer likeverdig 
opplæringstilbud, og tydeliggjøre deres 
rettigheter. 
Tegnspråklige (tospråklige) førskolebarn 
skal ha rett til like mye språkopplæring 
som norskspråklige barn. I dag er det 
PPT som tilrår et visst antall timer med 
tegnspråk. Dette er svært uheldig, da 
det i mange tilfeller blir kommuneøko-
nomien som legger føringer for barnets 
språkutvikling, eller barnet overlates til 
en saksbehandlers skjønn. Det hørsels-
hemmede barnet kan for eksempel bli 
tilrådd 15 timer med tegnspråk mens 
de talespråklige i praksis har 40 timer. 
Dette er i seg selv diskriminerende. Det 
blir da lagt opp til at de hørselshemmede 
tegnspråklige barna allerede fra skolestart 
skal ha et dårligere utgangspunkt, på 
grunn av mangelfull språkopplæring til 
å oppta sin læring enn de talespråklige. 
Dette er også diskriminerende.
Men inkludering i barnehagen innebæ-
rer mer enn dette. Barnet skal oppleve 
seg inkludert. Dette betyr blant annet 
at de andre barna lærer grunnleggende 
tegnspråk. Både i samlingsstunder og 
ved foreldretilstelninger burde tegnspråk 
være en naturlig del av kommunikasjo-
nen, og selvsagt i alle andre sammenhen-
ger i løpet av barnehagehverdagen. Målet 
må være at det tegnspråklige barnet ser 
på seg selv som en del av fellesskapet, og 
at tegnspråk har en naturlig plass i dette. 
Barn forstår, og ser tidlig, forskjeller ved 
mennesker. Derfor er det for sent å tenke 
inkludering når man starter skolen da 
barnet sannsynligvis allerede er bekjent 
med at det bare er han/hun som er an-
nerledes og tegnspråkbruker.

Inkludering i skolen
Inkludering i skolen betyr at hele lærer-
kollegiet eier det tegnspråklige barnet, 
ikke bare kontaktlærer og tegnspråkpe-
dagoger.
Det foreligger forskrifter for timefor-
deling for opplæring i og på tegnspråk, 
og selvsagt fagplaner. Det blir påpekt i 

Stortingsmelding 18 at staten har bidratt 
og tilrettelagt mye være seg læreplaner, 
kompetansehevingsprogram for lære-
re,  foreldreopplæring i tegnspråk. Kom-
munene skal derfor være godt rustet til 
å ta imot alle tegnspråklige elever. «Med 
god støtte og veiledning fra Statped vil 
dette gi grunnlag for at kommunene 
kan gi tilpassede tilbud av god kvalitet 
til hørselshemmede barn, i kombina-
sjon med et tilbud om deltidsopplæring i 
Statped». 
Her ser vi likevel mange utfordringer 
framover. Det er flere faktorer enn 
læreplaner som er viktige for kvaliteten i 
opplæringen. Det skal være en selvfølge 
at de tegnspråklige barna får tilgang til 
tegnspråk i alle sammenhenger gjennom 
skoledagen. Medelevene er en viktig fak-
tor for inkludering, og vi foreslår som 

NDFs strategiske delmål 2 
og 3: Tegnspråk som valgfag 
i skolen og som en del av læ-
replanen i norsk, på samme 
måte som samisk. 

Innføring av tegnspråk som valgfag i 
skolen vil være med på å gjøre dette må-
let realistisk. De andre elevene får også 
muligheten til å lære seg tegnspråk fordi 
de vil selv, ikke bare fordi de har en tegn-
språklig elev på skolen og de i større eller 
mindre grad er pålagt det. Dette vil også 
være en del av det holdningsskapende 
arbeidet som må til for å høyne statusen 
til norsk tegnspråk. Med tegnspråk som 
valgfag kan man muligens klare å skape 
tegnspråklige arenaer i kommunene. 
Dette igjen vil gjøre inkluderingen mer 
gjennomførbar, da målet for inkludering 
er at også den tegnspråklige eleven skal 
føle seg som en del av fellesskapet. Med 
tegnspråk som offisielt språk i Norge, vil 
det være naturlig at en elementær innfø-
ring i dette inngår i læreplanen. 

Kompetanseheving a 
v lærere
Opplæringssituasjonen rundt de tegn-
språklige barna er sårbar. Kompetent 
og tilstrekkelig personale må på plass. 
Tegnspråkkompetanse bør heves blant 
lærerne som skal jobbe rundt barna for å 
sikre god nok språkopplæring, og dermed 
mulighet for læring i alle fag. Tilbudet 
rundt barnet bør også være såpass stabilt 
at det «tåler» at for eksempel noen blir 

syke eller gravide. Dette handler om for-
utsigbarhet, som hørselshemmede barn er 
ekstra avhengige av. 
Utdanningstilbudet for blant annet 
lærere bør utvides. I dag er et det kun 
tilbud om deltidsopplæring i tegnspråk 
ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Skal det 
bli realistisk med tegnspråkopplæring 
for hørselshemmede barn i kommunene, 
må det legges til rette for at for eksempel 
etterutdanning i tegnspråk for lærerne er 
tilgjengelig i alle de største byene. 

Vi foreslår som strategisk 
delmål 4, flere studiesteder 
for deltidsstudium i tegn-
språk

Psykososialt læringsmiljø
Det vi anser som like viktig er inklude-
ringen av barna. Her har kommunene en 
stor og viktig jobb foran seg. Det hjelper 
lite at selve undervisningstilbudet er bra 
om det ikke er tilrettelagt sosialt. Skal 
man oppta læring, er man også avhengig 
av et godt psykososialt opplæringsmiljø. 
Skolen har ansvar for å inkludere den 
tegnspråklige eleven. Det er skolen som 
må tilpasse seg dens behov, og ikke 
eleven som skal tilpasse seg skolen. Dette 
betyr blant annet at alle på skolen må 
lære seg et minimum av tegn slik at de 
kan kommunisere med den tegnspråklige 
eleven og lære strategier for best mulig 
kommunikasjon på tvers av språkbar-
rierene. 
Selv om man får til god tilrettelegging, 
både på det opplæringsmessige og sosiale 
plan, vil det likevel ikke føre til likever-
dighet da det verken er realistisk, eller å 
forvente, at alle på skolen blir tegnspråk-
lige. Det bør derfor tilrettelegges for 
tilbud i regionene, hvor de tegnspråklige 
elevene både får opplæring av god kvali-
tet og en sosial arena hvor de møter andre 
tegnspråklige barn og ungdommer. Dette 
tror vi er viktig både for språk- og iden-
titetsutviklingen. De store spørsmålene 
er hvem som skal kartlegge, tilrettelegge, 
og ikke minst finansiere, disse tilbudene. 
Kristin Halvorsen mente at meldingen 
om nedleggelsen av de statlige skolene ble 
gitt i så god tid slik at kommunene hadde 
mulighet til å opparbeide seg egne gode 
tilbud før høsten 2014. Det er viktig at 
NDF legger press på at disse lovnadene 
blir fulgt opp.
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På safari
Har man reist jorden rundt må man selvsagt på safari på en av de afrikanske steppene. Bil-
dene viser fra en tur i Kenya og det er tegnspråktolken May Jorunn Luksengard som henger 
ut av bilen for å tolke, ikke helt etter arbeidsmiljøloven akkurat. På andre siden ser vi en 
gruppe av de mange elefantene vi møtte.  Ellers dominerte sjiraffer, sebraer, aper og mange 
andre dyr den uforglemmelige safarien – men løvene viste seg ikke og tolken våget seg ikke 
lenger utenfor bilen enn det vi ser på bildet, så da så.

Afrika 
Den største begivenheten i døvesamfunnet i fjor var verdenskongressen for døve i Durban, 
Sør-Afrika. Om lag 30 deltakere var med fra Norge. De fikk se et Sør-Afrika i rask utvik-
ling til demokrati og mer velstand for alle. En gruppe av oss reiste videre til Kenya og fikk 
erfare den enorme forskjellen det er på fattige og rike i landet. De fleste døve har en lang 
vei foran seg i afrikanske land for å oppleve menneskeverd og rettferd. Men de er begynt på 
veien og på verdenskongressen ble diktet nederst til høyre fremført.

I Kenya er det over 6.000 organisasjoner 
og Deaf Aid er en av dem. Kun noen 
få får samarbeidsavtale med myndig-
hetene. For en tid tilbake tok Utdan-
ningsdepartementet i landet initiativ til 
en samarbeidsavtale med Deaf Aid og 
torsdag 16. februar ble avtalen signert 
med et stort oppbud av media til stede. 
Det var til sammen fem organisasjoner 
som fikk samarbeidsavtale og de andre 
fire var betydelig større enn Deaf Aid, 
så det er klart Marit B. Kolstadbråten 
og hennes medarbeidere er svært stolte. 

Direktør Jean-Claude Adzalla i Deaf Aid stående på møtet der de underskrev en samarbeidsavtale 
med Utdanningsdepartementet i Kenya. Jean-Claude behersker både kenyansk tegnspråk og norsk 
talespråk etter tre års opphold i Ål.

En stor dag for Deaf Aid

Avtalen med Utdanningsdepartementet 
forplikter myndighetene til å ha fokus på 
hørselshemming og døvhet og arbeide for 
denne gruppen etter en prioritert liste i 
samarbeid med Deaf Aid. Kolstadbråten 
sier i en kommentar: 

- Vi ser fram til å intensivere arbeidet 
for at døves situasjon i Kenya skal bli 
merkbart endret på nasjonalt plan i løpet 
av de neste årene og vi ser fram til et mer 
forpliktende samarbeid med myndighe-
tene.

Ipek til USA

Ipek D. Mehlum har fått jobb som skue-
spiller i Deaf West Theatre i Los Angeles. 
Det var 40 døve og 200 hørende til audi-
tion. Deaf West Theater og The Fountain 
Theatre og plukket ut 5 hørende og 6 
døve. Ipek var en av dem.

Forestillingen er en samproduksjon mel-
lom Deaf West Theater og The Fountain 
Theatre med produksjonen ‹‹Cyrano de 
Bergerac›› som starter med leseprøver i 
mars, med premiere i april og teateropp-
setningen skal spilles til begynnelsen av 
juni i Hollywood, Los Angeles.

Det er en verdenspremiere på en ny 
versjon av det kjente stykke som blir 
regissert av Stephen Sachs. Oppsetningen 
er en moderne døv- og hørselsversjon av 
klassikeren «Cyrano de Bergerac» lagt til 
vår tid. Cyrano er en strålende døv poet 
i et moderne samfunn. Han er håpløst 
forelsket i en vakker hørende kvinne, 
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Det
skjer
i verden

Roxy. Men hun forstår ikke tegnspråk og 
isteden forelsker hun seg i hans hørende 
bror, Chris. Kan Cyrano uttrykke sin 
kjærlighet til Roxy med hendene - kilden 
til døves stolthet og skam? Eller må han 
lære Chris å snakke hans språk for å beile 
henne? Amerikansk tegnspråk (ASL) 
blir språket  i den moderne versjonen av 
den klassiske kjærlighetshistorien. Døves 
Tidsskrift vil anmelde forestillingen i et 
senere nummer.

Deaf West Teater er det fremste døve tea-
terselskapet i USA. De har vunnet mange 
priser i sin tjueårige historie, inkludert en 
spesiell Tony Award for sin kritikerroste, 
banebrytende og inkluderende versjon av 
musikalen Big River på Broadway. Mer 
informasjon på http://www.deafwest.org/

La prinsesse Estelle  
lære babytegn
Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) 
gleder seg sammen med kronprinsparet 
og gratulerer dem med nyfødte prinses-
sen, Estelle Silvia Ewa Mary. Forbundet 
gave en DVD med babytegn og påpeker 
i sin hilsen at det er den beste måten å 
kommunisere med prinsessen før hun ut-
vikler talespråk. Kronprinsparet trenger 
ikke vente lege før prinsesse Estelle sier 
‹‹mamma›› eller ‹‹pappa›› for første gang. 
SDR forklarer at det finnes mange forde-
ler med babytegn: prinsesse Estelle kan 
uttrykke sin vilje og sine ønsker før hun 
kan snakke, dermed kan man redusere 
den lille prinsessens frustrasjoner sier 
blant annet det svenske døveforbundet i 
sin hilsen til kronprinsparet.

Er verdenskongressen begynnelsen på en 
ny tid for døve i Afrika 

Eller blir det bare en drøm
Når skal døve gis mulighetene til delta-

kelse
Når vil lyden fra trommene våre bli hørt

Vil vi oppleve at våre døve barn gis mu-
ligheter i samfunnet

Som frie og stolte mennesker
Eller vil døve fortsatt oppleve å bli ute-

stengt 
Hvem vil åpne dørene for oss

Ayi Bo! Ayi Bo! Ayi Bo!
Nå er det nok
Vi skal reise oss fra undertrykkelsen 
Vi skal danse til rytmene fra våre egne 

trommer

Vår historie er og må være afrikansk. 
Mandela!

Vår fornyelse er og må være afrikansk. 
Mandela! 

Vår fremtid er og må være afrikansk. 
Mandela!

Vår frigjøring er og må være i våre egne 
hender. Mandela! 

Deaf Aid er en av flere organisasjoner som arbeider for at døve barn i Afrika skal vokse opp med 
kunnskap og muligheter til deltakelse i samfunnet. To daglige måltider får de på skolene som støttes 
av mange nordmenn, også døve.

En ny fremtid for døve i Afrika?

Av Lindsay Mofokeng Dunn
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Det finnes et bedre alternativ.
Prøver du å rense ørene med fingeren, bomullspinner og lignende, kan det gjøre mer skade enn 
være til hjelp, og til og med øke produksjonen av uønsket ørevoks. Revaxør er et middel som 
forsiktig og effektivt løser opp ørevoks, og som ved regelmessig bruk kan forhindre dannelsen 
av en ny, ubehagelig vokspropp.

Orion Pharma AS, Postboks 4366 Nydalen, 0402 Oslo. Tlf: 400 04 210. www.revaxor.no

Toso skole er en 1 – 7 skole med 
265 elever.  Skolen har SFO avdeling 
med egen leder.

Skolen ligger i naturskjønne omgi-
velser som legger til rette for aktive 
skolebarn, noe som også er ett av 
skolens satsingsområder.

I tillegg til dette setter vi fokus på 
skolefaglig arbeid, et inkluderende 
skolemiljø for alle og et nært samar-
beid med foreldrene.

Skolen er opptatt av at alle elever 
skal utvikle sitt læringspotensial 
maksimalt, små og store skal trives 
sammen, vi skal ta vare på hverandre 
og bry oss om. 

Toso skole er en VI-skole der alle job-
ber mot felles mål.

Skolens visjon:
Læring og trivsel for alle!
Det er viktig at den som tilsettes, 
er endrings- og utviklingsorien-
tert, kan ta i et tak for elevens 
beste og kan løfte sammen mot 
felles mål.

Følgende stilling kan bli ledig fra 
01.08.12:

Assistentstilling 
med tegnspråk
Denne er planlagt benyttet i for-
hold til en godt fungerende gutt på 
4. klassetrinn. 
Vedkommende må ha god kom-
petanse inne faget, ha erfaring fra 
tidligere arbeid med døve elever 
og være oppdatert på området. 
I tillegg vil personlig egnethet bli 
vektlagt.

Spørsmål i forhold til stillingene 
kan rettes til rektor ved Toso 
skole, Hilde Roen Munkelien tlf. 61 
31 40 60 evt mailadresse hrm@
jevnaker.kommune.no 

Søknader til stillingen, mrk saksnr. 
12/311, sendes: Jevnaker kommu-
ne, Kirkegt. 6, 3520 Jevnaker evt 
postmottak@jevnaker.kommune.
no. Vedlagte attester/vitnemål vil 
ikke bli returnert.

Ledig stilling ved Toso skole fra 01.08.12
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«Mokkamann» - bra døvt!

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

SYN 

PÅ SAKEN

Da vinnerne av «Årets låt» under Spel-
lemannsprisen kalte prisutdelerne i 
«Madcon» for mokkamenn, ble det bråk.  
Buing i salen umiddelbart og heftig 
diskusjon lenge etterpå. Dersom prisvin-
nerne hadde takket med å si at det er 
bra døvt at vi ikke har fått denne prisen 
tidligere, hadde ingen reagert.

Ofte bruker en av de faste deltakerne i 
NRK-programmet «Nytt-på-Nytt» nett-
opp denne formuleringen.  «Du skal være 
bra døv om du ikke skjønner at det ville 
gå galt».  Eller: «Å være profilert politiker 
og gå på horehus i utlandet, er skikkelig 
døvt».

En av de forulempede under Spelle-
mannsprisen, har selv i TV2-program-
met «The Voice» uttalt: «Jeg trodde du 
var en grisefeit kjerring», da den han 
snudde seg rundt til ikke var overvektig, 
men en tynn ung mann med dyp gospel-
klingende stemme.  Eller: «De som sitter 
ved siden av meg må være dumme, døve 
og blinde», da han var den eneste som 
ville ha en av de håpefulle deltakerne 
med seg på sitt lag.   

Det er ingen i det offentlige rom som 
reagerer på disse uttalelsene. Uttalelsene 
henger en del av Norges befolkning ut 
som dumme, bare på grunn av nedsatt/
manglende hørsel. Er alle uttalelsene om 
døve mindre diskriminerende enn «Mok-
kamann»?

Det er vi – du og jeg – som setter agen-
daen for hva som er diskriminerende 
eller ikke, for hva som blir gjenstand for 
diskusjon og for hva som er greit og uak-
septabelt!  Liker vi ikke noe, reagerer vi.  
Er det i orden, tier vi.  Et stadig gjentatt 
negativt budskap om døve i programmer 
på TV med 1 million seere, påvirker.  
Det gjør noe med oss og former hva vi 
sier og hvordan vi tenker. Språk er makt!

Alt hva vi sier og gjør, både impulsivt 
og gjennomtenkt, bunner i stor grad i 
fordommer og holdninger. I form av at vi 
mener det vi sier, at det ikke er noe som 
stanser oss selv i å si det, eller at vi godtar 
det vi hører.  Minst like viktig og alvorlig 
er at det er med på å skape holdninger. 
«Mokkamann» handler i en større sam-
menheng om hva som er diskrimineren-

de. Hvorfor tar vi ikke den diskusjonen?  
Hvorfor reagerer ingen på vegne av døve, 
siden de naturlig nok ikke er på de arena-
ene uttalelsene kommer? 
 
I dag er det ikke innholdet i det som 
blir sagt som er det avgjørende.  Det 
er hvem det blir sagt til, og vi reagerer 
spesielt dersom det er en kjendis som blir 
diskriminert.  Etter min mening er det 
på høy tid med debatt – en debatt som 
må inn fra det sidesporet vi er på og inn 
på hovedsporet: Hva er diskriminerende 
og hva er det ikke – uavhengig av hvem 
mottakeren er.
  
Det hadde vært sinnsykt bra (et annet 
ikke helt heldig moteuttrykk) om vi tar 
den debatten. Griper vi ikke den mulig-
heten, er det dumt.  Eller skikkelig døvt, 
som «Nytt–på-Nytt»-redaksjonen ville 
sagt det.

Av Trond Morten Osvold (pappa til en døv sønn)

Vi må engasjere oss
Av Helge Herland

Det er bra at Trond Morten Osvold 
reagerer på den evige bruken av ordet 
«døv» i negativ betydning. Det ferskeste 
eksempelet fikk vi i avisene 2. mars. Da 
presenterte gratisavisen Natt & Dag et 
intervju med komikeren Atle Antonsen 
der han karakteriserte en annen komiker 
som en «javlig døv fyr». Landets største 
avis VG brakte informasjonen videre 
med samme ordlyd, mens Dagbladet 
som ynder å kalle seg Norges kulturavis 
siterte med feite bokstaver samme ordlyd 
på sin nettutgave. Dagbladet tar etterpå 
kontakt med NDF og spør hva vi mener 
om ordet «døv» brukt i en slik sammen-
heng, ganske utrolig! Vårt svar kom aldri 
på trykk i avisen. 

NDF har tidligere hatt kontakt med 
diskrimineringsombudet, Språkrådet 
og journalistenes egen medlemsavis for 
å bevisstgjøre dem på den diskrimine-
rende og sårende bruken av ordet «døv». 
De kan lite annet gjøre, svarte de, enn å 
påpeke den uheldige bruken av ordet. Og 
mot dumheten kjemper som kjent gu-
dene forgjeves. Det er trist at døve barn 
skal vokse opp med at funksjonshemnin-
gen deres skal brukes som et skjellsord i 
samfunnet.

Vi forstår at Atle Antonsen er for dum til 
å finne passende norske ord når han skal 
beskrive sine kolleger i komikerbransjen, 
han er tross alt bare en komiker. Men vi 

blir på journalistenes vegne pinlig berørt 
over at journalister i våre største aviser 
ikke har et større ordforråd. Redaksjonen 
i Natt&Dag, der ingen journalist våger å 
signere artikkelen, Catherine G. Igha-
nian / Martine Lunder / Ingvill D. Dahl, 
VG (ja, de må være tre journalister for 
å klare en artikkel i en avisen) og Elen 
Kristvik i Dagbladet burde se seg om et-
ter annet arbeid, som komikere kanskje?  
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- Jeg heter Bjørn Arvid, og Arvid har jeg 
arvet av min morfar fra Florø. Han var 
styrmann på båt, så jeg har sjømannsblod 
i årene. Det er praktisk å ha med A-en i 
navnet for ingen finner Bjørn Kristian-
sen i telefonkatalogen, det er så mange 
som heter det, men alle finner Bjørn A. 
Kristiansen.

- Jøss, overraskende at en «blåruss» som 
deg har sjømannsblod i årene, kanskje 
har du noe å skryte av på fars siden også?
- Min farfar kom fra Sarpsborg.
- Hæ? Jobbet han på gulvet på en trefor-
edlingsfabrikk og var aktiv i LO?
- Nei, han var vel mer aksjespekulant, så 
jeg kan ikke skryte på meg noen typisk 
arbeiderbakgrunn. Jeg vokste opp i Bæ-
rum, så jeg er vel født inn i en blå-familie 
hvis det er stuerent å si det.

Uansett bakgrunn: Bjørn A. Kristiansen 
er en likandes kar. Han har rukket å bli 
52 år, er gift med teatersjef Mira Zucker-
mann. Sammen har de datteren Rebek-
ka. I tillegg er Bjørn A. bonuspappa til 
Mira sine to voksne jenter.
- Jeg er født sterkt tunghørt. Etter bare 
3 uker i vanlig barnehage ble jeg flyttet 
til Voldsløkka barnehage for hørselshem-
mede i Oslo. Senere ble det Ila skole, 
Sandaker ungdomsskole og videregående 
skole på Briskeby. Hele oppveksten uten 
tegnspråk, det var lytte- og taletrening 
som var viktig den gang. 

- Da er vel du et godt bevis på at  dagens 
hørselshemmede barn ikke trenger tegn-
språk?
- Nei, absolutt ikke. Jeg takker min gud 
for at jeg ikke vokste opp i Gudbrandsda-

len, men i en by der jeg fikk gå i barne-
hage og skoler som var tilpasset hør-
selshemmede. Undervisningen ble godt 
tilrettelagt. Hjemme hadde jeg en avtale 
med min far om at han tok med seg fem 
aviser hjem fra jobben hver dag. 

- Jeg har alltid vært samfunnsinteressert 
og jeg oppfattet ikke hva som ble sagt på 
radio og tv eller når familien pratet seg 
imellom, derfor måtte jeg oppdatere meg 
gjennom avisene. 
Bjørn er derfor vokst opp med Aftenpos-
ten, Morgenbladet, Vårt Land, Arbeider-
bladet og Klassekampen - i den rekkeføl-
gen. Men hvor dårlig hører han egentlig?

- Det er vanskelig å forklare et hørsels-
tap, for hørselen kan fungere forskjellig 
i ulike situasjoner. Jeg har et medisinsk 

Ny generalsekretær i NDF

helge.herland@doveforbundet.no

NDF har ansatt 
ny generalsekretær. 
Denne gang gikk 
de ikke over bekken 
etter navn, men inn 
til kollega Bjørn A. 
Kristiansen på na-
bokontoret. I 17 år 
har han vært ansatt 
i NDF, først som 
studiekonsulent, nå 
som prosjektkoordi-
nator – og fra 1. mai 
som øverste leder for 
kontoret til forbun-
det. Hva betyr nå 
egentlig denne A-en 
som du insisterer på 
å ha med i navnet, 
spør vi. Bjørn A. Kristiansen begynner som ny generalsekretær i NDF fra 1. mai, her instruerer han Unni Gran og 

Terje Karlsen i det nye registreringssystemet for voksenopplæringskurs.

Generalsekretær
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hørselstap på ca. 95 desibel. Jeg oppfatter 
dype mannsstemmer lettere enn kvin-
nestemmer og kan, uten bakgrunnsstøy, 
kombinere munnavlesning og hørsels-
resten i samtaler bare med en person. I 
gruppesamtaler faller jeg straks ut, da 
fungerer jeg som døv.

- Når lærte du tegnspråk?
- I 17-18 års alderen fikk jeg døv kjæ-
reste og jeg ble aktiv i ungdomsmiljøet 
for døve i Oslo. Da var det naturlig å 
bruke tegn. Senere studerte jeg to år på 
distriktshøgskolen i Kristiansand. Der 
var jeg også elev av Henry Lillejord på 
døveforeningens kveldskurs i tegnspråk. 
Jeg kan derfor kursheftene om «familien 
Berg» ut og inn.

Bjørn understreker at selv om barn som 
får CI får en annerledes hørsel enn ham, 
mener han å kjenne godt til utfordrin-
gene de står overfor. 

- Uansett om barna får litt hørsel, eller 
bra hørsel – vil de oppleve problemer i 
sosiale sammenhenger der flere er samlet 
og praten går løst. Da føler man seg fort 
utenfor. I dag har mange hørselshem-
mede barn den enestående muligheten at 
de kan få både tegnspråk og de fordelene 
noe hørsel kan gi dem. Valget er enkelt, 
foreldrene skal følge Ole Brumm og si: ja 
takk, begge deler.

- Myten om at tegnspråk skader talesprå-
ket tror du ikke på?
- Nei, det har ikke rot i virkeligheten. 
Vi har mange i døvemiljøet som dag-
lig veksler mellom å bruke talespråk og 
tegnspråk, helt avhengig av hvem de 
snakker med. Dette må de som veileder 
foreldrene ta innover seg. Vi har sett 
mange nok eksempler på hørselshem-
mede integreringsvrak.

I Kristiansand studerte den blivende 
generalsekretæren økonomi og adminis-
trasjonsfag. Senere tok han også et år på 
Norges markedshøyskole, der han lærte 
hvordan man selger varer og tjenester, og 
ikke minst: hvordan man kommuniserer 
med ulike målgrupper. Det siste kan 
nok komme godt med i arbeidet som 
generalsekretær. Bjørn forteller engasjert 
om hvor ulikt selgerne går fram når de 
selger bil til kvinner i forhold til når de 
selger til menn. Og om hvordan de som 

studenter gjorde en analyse av nonnenes 
preferanser i klosteret på Majorstua. Om 
ikke akkurat av selve nonnene, så av 
hvordan de tenker, for selv nonner kjøper 
varer og tjenester.

- Hva blir dine utfordringer som general-
sekretær?
- God kommunikasjon er selvsagt et 
nøkkelord, både overfor forbundsstyret 
og ansatte – og i forhold til samar-
beidspartnere og private- og offentlige 
myndigheter. Jeg er glad i mennesker, 
jeg liker å møte nye folk og trives med 
å argumentere for synspunkter. Hvis vi 
klarer å formulere vårt budskap godt nok 
skal det være mulig å få gjennomslag og 
aksept for NDFs sine synspunkter.

- Noen sier at NDF bare har fokus på 
tegnspråkarbeidet?
- Det er feil, men språket vårt ligger i 
bunnen av alt vi gjør. Tegnspråk er selve 
sjelen vår og vi må kommunisere det slik 
at tegnspråk får en positiv status, og at 
folk får en positiv holdning til ordet døv. 
Tegnspråk er et rikt og verdifullt språk, 
men vi skal ikke avvise folk som bruker 
varianter av tegnspråk, som for eksempel 
tegn som støtte til talen – det er ofte inn-
gangsporten til tegnspråk. Overgangen 
mellom tegnspråkvariantene er glidende 
og ved å ta godt imot alle som kommer 
i miljøet vil vi styrke vår posisjon og 
påvirke den enkelte til å se verdien i eget 
språk.
Bjørn har snakket seg varm. Han har vi-
sjoner om mer informasjon på tegnspråk.

- Det er et paradoks at NDF ikke klarer 
å gi mer tegnspråklig informasjon utad, 
for dette krever vi at alle andre skal 
gjøre. Her må vi bli bedre, men det vil 
koste penger. Å skrive et brev er fort 
gjort. Å formidle budskap via web-tv er 
mer arbeidskrevende. Men det bare MÅ 
komme. Myndighetene må forstå at vi 
ikke bare en organisasjon for funksjons-
hemmede, men like mye en språkorgani-
sasjon. Dette må gjenspeiles i de økono-
miske tilskuddene vi får.

Så snakker han om hvordan han har 
skiftet fra å være en typisk saksbehandler 
med avgrenset arbeidsområde innenfor 
voksenopplæring, arbeidsliv og prosjekter 
til å bli en leder som tenker helhet. Nå er 

det interessepolitikk i et bredere per-
spektiv som opptar han. Oppgavene blir 
ramset opp fortere enn en bladfyk kan 
notere. Han snakker om nødmeldings-
tjenesten for døve som blir presset fram 
nå, om språkloven som skal vedtas og 
som får positive konsekvenser for døve, 
om hvordan døveforeningene fortjener en 
bedre service fra forbundet, om Statpeds 
omorganisering og hva det kan føre med 
seg og mange andre temaer.

For første gang i intervjuet ser vi at Bjørn 
viser følelser, det lyner bak brilleglassene. 
Han er ikke akkurat så lett å bringe ut 
av fatning, det nærmeste vi har registret i 
våre mange år som kolleger er når bikkja 
er syk.
- Stakkars Balto har slitt mye med syk-
dom siste året. Vi har brukt kr. 40.000 
i behandling og medisiner, men det er 
verd hver krone. Vi er sterkt knyttet til 
vår labrador retriever og så gir den meg 
god mosjon. Vi må ut på tur hver dag. 
Jeg trenger trim og er på utkikk etter en 
treningspartner i squash, kan du skrive 
det?

- Ja, er det noen der ute som kan tenke 
seg en pent brukt 52 åring til låns i squ-
ashhallen så formidler vi kontakt.  
- Jeg liker å se på amerikansk baseball, 
så har jeg hus og hage som aldri blir helt 
ferdig. Jeg ser ikke så mye på tv, men må 
ha med meg nyhetene- og jo, jeg er fan av 
Derrick, serien sendes i reprise på NRK2 
nå.

Fikk vi med at i årene mellom studier og 
ansettelsen i NDF har Bjørn arbeidserfa-
ring fra Manpower, eget firma med salg 
av tekniske hjelpemidler for hørselshem-
mede, salgssjef i bakeri med pitabrød 
og fersk pizza som spesiale, leder av to 
7 - Eleven butikker og sannelig har han 
ikke to års fartstid fra Conrad Svendsen 
Senter som miljøarbeider.  

- Mitt mål er at NDF må bli mer synlig i 
samfunnet. For fem år siden ville jeg sagt 
at jeg ikke var kompetent til oppgaven 
som generalsekretær, men i dag føler jeg 
at oppgaven er riktig for meg og gleder 
meg veldig til å ta fatt på utfordringene, 
avslutter Bjørn A. Kristiansen.

Generalsekretær
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PERSONALIA  

Ønsker du å sende noe til disse sidene:  helge.herland@doveforbundet.no

Død
KONSTANSE AVSET, Averøy, 
døde 1. februar.

85 år
JEANNE MEHLUM, Oslo, 
blir 85 år 15. april.

80 år
KJELL OKSVOLD, Trondheim, 
blir 80 år 28. mars.

75 år
GURI DANIELSEN, Halden, 
blir 75 år 19. mars.

70 år
TORE CHRISTIANSEN, Arendal, 
blir 70 år 24. mars.
TRYGVE BJERCK, Oslo,  
blir 70 år 18. april.

60 år
ANNY BERGE, Vennesla  
blir 60 år 13. april.

50 år
JENS RUGSETH, Oslo,  
blir 50 år 28. mars.
MAGDA HAUSBERG, Bolsøya,  
blir 50 år 3. april.

Innhold: Hva er diabetes? 
Hva er forskjell på diabetes type 1 og type 2? 
Hvorforfikkjegsukkersyke?
Forelesning - mosjon – samtale og spørsmål – 
 erfaringsutveksling.
Mål: Få bedre kjennskap til diabetes / sukkersyke, 
bli tryggere på situasjonen rundt det, åpenhet.

Kursleder/forelesere:   
Sykepleier Tom Harald Dahl og vernepleier Markus Isakka.
Tidspunkt: Ankomst Ål fredag 20.april 2012 kl. 19.30. 
 Avreise søndag 22. april 2012 kl. 13.00.
Påmeldingsfrist: 
Så snart som mulig, senest 30. mars 2012.
Eventuelle spørsmål kan rettes til tom@dovekompetanse.no.
Kurssted:  Ål folkehøyskole og kurssenter for døve.
Kostnad:  NAV betaler kurset etter søknad. Søknadsskjema 

får du tilsendt etter at du har emldt deg på kurset. 
NAV dekker reiseutgifter. Ta vare på kvitteringer.

Påmelding:  E-post: kurs@al.fhs.no.  
Ål folkehøyskole og kurssenter for døve,  
Bakketeigen, 3570 Ål. Mobiltlf. 414 64 556.

Kurs for døve som har diabetes type 1 og 2

ARNE OLAV LØVIK
Vi gratulerer med overstått 60 årsdag 
13. mars. Masse klemmer fra venner og 
familie.

EDGAR KLØCKNER 
 EFTEVÅG
Vi gratulerer med overstått 5 årsdag 
den 9. februar. Vi er kjempeglade i deg! 
Masse bursdagsklemmer fra mamma 
Juliane og pappa Volker.

Bursdager

6. januar kom vår nydelige prins, Her-
man, til verden. 3625 gram og 52 cm 
lang. Mie Martine er stolt storesøster, og 
vi lykkelige foreldre til to! 
Diana og Manfred Habecker

Født

Tolkeseminar
Det Europeiske forbundet for tegn-
språktolker /Efsli) inviterer til ar-
beidsseminar for tegnspråktolker 13. 
september i Wien. Informasjon om 
seminaret finner man på websiden til 
forbundet: www.efsli.org.

MATILDE CHR. HOLSEN
Hipp hipp hurra for jenta vår og gratule-
rer med  bursdag 26. mars. Nå er du 2 år. 
Du er en livlig og glad jente. Vi er veldig 
glade i deg. Masse klemmer fra Christof-
fer, Helle Chr. og Erlend Holsen.
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Den kjente sangleken er kanskje ikke 
like kjent for døve som for hørende? 
Sannsynligvis ikke. Ulike livsbetingelser 
skaper ulik kultur og ulik historie. 

Det sies at man kan forstå nåtiden i 
lys av fortiden. Dette betinger vel at vi 
kjenner den historien som er relevant for 
vår egen forståelse av nåtiden?
Så hvordan får vi kjennskap til «vår» 
historie? Hva er historien til min familie? 
Er det historien som omhandler mine 
besteforeldre? Majoritetens historie? Ja, 
absolutt – den vil jeg ha med meg. Den 
også. 

Tilgang til den historien får jeg lettest 
i familieselskap. Ja, for hvilken familie  
har sin egen forfatter som kan skrive 
familiekrøniken? Ingen jeg kjenner i 
alle fall. Nei, den muntlige historie-
overleveringen er fremdeles viktigst i den 
norske kjernefamilien. Småpraten rundt 
middagsbordet eller kaffebordet bringer 
fram anekdoter av alle slag; pussige, mor-
somme, overveldende, triste og saftige. 
Gjennom noen av disse kan jeg begynne 
å forstå hvorfor bestemor alltid smiler når 
hun snakker om sin lillebror, eller hvorfor 
hun ser så sint ut hver gang det er snakk 
om hennes far. 

Jeg fikk en gang høre en historie om 
min fars tante, hun var så forferdelig 
hissig. Denne damen hadde endatil bodd 

i samme hus som min far da han var gan-
ske liten. Jeg hadde lyst å høre hans ver-
sjon av damens temperament og samtalen 
vår gikk omtrent slik: 

Jeg: husker du da tante kastet kniven?
Min far: hva mener du?
Jeg: men du husker jo vel hvor sint hun 
var? 
Min far: det har nok ikke jeg oppfattet, 
husk jeg ble døv da jeg var 4 1/2. 
Jeg: men det har vel vært snakket om 
henne i familien?
Far: du må huske på alt som er blitt snak-
ket om over mitt hode. Det er nok mye 
jeg ikke vet. Men fortell meg hva det er 
du har fått vite…

.. hvorpå jeg kunne fortelle det jeg 
hadde blitt fortalt av fars fetter, som til 
og med omhandlet hvordan tanten så 
ned på både min døve far og hans fetter 
som hadde vært syk av polio. Ikke noe av 
dette hadde min far fått vite om, selv om 
han levde midt oppe i det. 

Dermed formidlet jeg familiehisto-
rien tilbake til min far. En del av histo-
rien som i vår lille familie hadde hoppet 
over et ledd. 

Denne hendelsen var en vekker som 
ga meg økt bevissthet om alt som kreves 
for at man skal kunne delta fullt og helt 
i familien. Samtaler er flyktige, de skjer 

her og nå, men innholdet plantes i samta-
lepartnerne som tar dem videre til nye 
samtaler – noen ganger i endret form. 
Takket være samtalen mellom min far og 
meg, kunne han få et nytt innblikk i sin 
egen historie, litt sent, men likevel. 

Gjennom dette fikk jeg også et nytt 
innblikk i min fars historie; et fami-
liemedlem som på en måte levde både 
i og på siden av sin families historie. 
Hans historie er også en del av famili-
ens historie. Barndomsår på døveskole 
langt borte fra familien er en essensiell 
del av den historien – skjellsettende år 
som formet en gutt, som ble min far. Det 
samme gjelder min mor. En del av deres 
barndoms historie ble formet utenfor 
familien. 

Er den historien dermed en del av min 
families historie? Den er viktig for meg 
som deres barn, jeg er allerede en del av 
den. Heldigvis har jeg gjennom jobb, stu-
dier og samtaler med mine foreldre fått 
kunnskap om den historien. En historie 
som også påvirker meg som et barn av 
minoriteten. Men hvordan blir den histo-
rien en del av vår storfamilies historie?

CODAtanker
Av Torill Ringsø

Spaltist

Ta den ring og la den vandre, fra den ene til den... tredje?
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Jojo gir seg på topp
John Erik Johannessen, eller bare Jojo som han kalles i fotballmiljøet, gikk til topps som spiller 
med Oslo D under døvemesterskapet i futsal på Stange ved Hamar 18. – 19. februar. Samtidig 
gikk han på lagledermøte av som leder av Norges Fotballforbunds døvefotballutvalg, etter man-
ge år som leder. Uten hans innsats er det tvilsomt om vi fremdeles hadde hatt noen organisert 
fotball for døve i Norge.

Oslo D og Trondheim A  
til topps
Oslo Døves Sportsklubb stilte med fire 
herrelag i mesterskapet. At Oslo D gikk 
helt til topps var kanskje overraskende 
for mange, men vi sa det allerede etter 
første kampen da de rundspilte Bergen A; 
dette laget kan vinne hele mesterskapet. 
Oslo hadde sine antatt beste spillere på 
Oslo A, på Oslo B var det mange lovende 
juniorspillere, Oslo C var laget for spil-

lerne som setter det sosiale ved fotballen 
i første rekke, mens Oslo D hadde godt 
voksne og svært dyktige spillere. De slo 
Trondheim A 4 – 3 i semifinalen. Lenge 
så det ut som om de ville møte Oslo 
A i finalen, men så fikk Hamar et noe 
lettkjøpt straffespark bare 5 sekunder før 
full tid i den andre spennende semifina-
len. Det ble satt kontant i mål og dermed 
var storfavorittene ute - og Hamar var for 
annet år på rad i futsalfinalen. Ganske 

De glade vinnerne fra Oslo, fra venstre Eetu Keski-Levijoki, Shahzad Ahmed, Jan Inge Raknerud (lagleder), Ola Færden, Hashmatullah Karimi, 
Rashad Aslam, Morten Sletten, John Erik Johannessen og Thomas Hansen (lagleder). Foran er målvakt Rune Tangen.

utrolig, for laget er ikke spekket med 
stjernespillere, men som lag utgjør de et 
fantastisk kollektiv. 
Finalen ble ingen stor fotballkamp. Når 
Oslo D til slutt vant, var det fortjent 
nok, de angrep og førte kampen – mens 
Hamar lå kompakt i forsvar og satset 
på raske kontringer og nesten lyktes 
med det. Laget ble hemmet av at Julian 
Standal slet med en skade i låret og bare 
kunne spille for halv maskin.
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Sport

Målskåringer
Oslo D - Hamar
14 minutt 0 – 1 Johnny Thoresen
25 minutt 1 – 1 Rashad Aslam
26 minutt 2 – 1 Shahzad Ahmed
27 minutt 2 – 2 Johnny Thoresen
29 minutt 3 – 2 Shahzad Ahmed
Kamptid 1 x 30 minutter

Spillerbørsen 
Oslo D
Rune Tangen (målvakt)   6 
Morten Sletten    5 
Shahzad Ahmed   8  – banens beste
Rashad Aslam    6 
Eetu Keski-Levijoki  7
John Erik Johannessen  6
Hashmatullah Karimi  5
Ola Færder    5

Hamar
Tore Granum (målvakt)  7
Atle Vangstuen    5
Are Dyrhaug    5
Helge Hansen    5
Julian Standal    5
Amund Haugen    6
Johnny Thoresen   7
Roberto A. Gomez  7
Børre Haave  5

Trondheim A som alltid
I kvinneklassen ble det spilt serie mellom 
de fem lagene. Som ventet gikk Trond-
heim A til topps, men like suverene som 
tidligere er de ikke. Strategen Unni Hel-
land sliter med et vondt kne og var lite 
på banen. Samtidig har de andre lagene 
blitt bedre, spesielt Oslo sine jenter viser 
fremgang fra år til år. I den avgjørende 
siste kampen vant trønderne bare 4 – 2.    

Spillerne fra Trondheim A som tok gullmedaljene med over Dovrefjell, fra venstre Jan Inge Skårvold (lagleder), Tone Rørstad, Silje Skår, Ida Kristin 
Lystad, Sissel Halle, Unni Helland, Heidi Seem Aasbø og Lene R. Røyseth.

Oslojentene som nærmer seg Trondheim A, fra venstre foran: Katrine G. Søyland, Katrine 
Gjermundrød, Tanja Aas, Petrine Olgeirsdottir og Ina Røine. Bak fra venstre: Caroline Wroldsen, 
Claudia Lund, Caisanne Lund, Trude Lillegjære, Guro Rugseth og Bjørn Røine (lagleder). 

Målskåringer
Trondheim A – Oslo
02 minutt 0 – 1 Caisanne Lund
10 minutt 1 – 1 Tone Rørstad
11 minutt 2 – 1 Tone Rørstad
17 minutt 3 – 1 Heidi Seem Aasbø
23 minutt 3 – 2 Katrine G. Søyland
27 minutt 4 – 2 Tone Rørstad
Kamptid: 1 x 30 mintter 
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Spillerbørsen 
Trondheim
Lene Røyseth (målvakt)  6
Sissel Lysø    7
Heidi Seem Aasbø  6
Tone Rørstad   8 – banens beste
Silje Skårvold    7
Ida Kristin Lystad  6
Unni Helland spilte ikke.

Oslo
Tanja Aas (målvakt)   7
Guro Rugseth    6
Caisanne Lund    6
Katrine Gjermundrød  5
Trude Lillegjære    5
Katrine G. Søyland  7
Petrine Olgeirsdottir  5
Ina Røine     5
Claudia Lund    5
Carolina S. Wroldsen spilte ikke. 

Skal spille for Nederland
Katrine forteller:
- Martini Stad trenger flere spillere. Vi 
norske trenger mer internasjonal erfaring. 
Derfor er dette en vinn-vinn situasjon 
både for dem og oss. Norske lag deltar for 
lite i internasjonale turneringer, derfor 
blir ikke nivået vårt bedre. Vi må spille 
mer mot gode lag for å utvikle oss tek-
nisk og taktisk. I turneringen i Budapest 
får vi møte spillere fra ulike landslag, det 

blir en stor utfordring, smiler Katrine 
som oppfordrer våre hjemlige lag til å 
delta mer i internasjonale turneringer.

Bjørn Røine er enig
- 1. – 6. juli er det et flott tilbud på den 
vakre øya Åland, midt imellom Sverige 
og Finland. Da arrangeres den tredje 
nordisk-baltiske idrettsfestivalen for døve 
og futsal er en av idrettsgrenene. Det har 
aldri deltatt norske lag der, nå er det på 
tide, mener Bjørn.

Bjørn er fast inventar ved døvemester-
skapene, de siste årene som trener og 
lagleder for Oslo-jentene. Før det var han 
i 10 år trener for de yngste fotballtalen-
tene i hovedstaden. I tillegg har han i en 
mannsalder og vel så det vært med som 
idrettsadministrator. Han har 26 år bak 
seg i Norges Døves Idrettsforbunds styre, 
eller det som nå heter døveidrettskomite-
en i Norges Idrettsforbund. Han har også 
et stort navn internasjonalt, blant annet 
som leder av EDSO – det europeiske 
døveidrettsforbundet. Han kan derfor 
også fortelle nytt:

- I november blir det Nordisk-Baltisk 
mesterskap i futsal for landslag i Helsing-
fors. Og i 2014 er det nytt europamester-
skap i Bulgaria, samme arrangør som sist 
fordi det ikke var andre søkere.
- Det mesterskapet burde vel Norge søkt 
om å arrangere?
- Det gjorde vi ikke, hadde vi klart det, 
spør Bjørn og kommer med et hjerte-
sukk:

- Det er skuffende at ikke flere tidligere 
fotballspillere stiller opp som trenere og 
ledere for dagens spillere. Se på Arne 
Nesse fra Bergen, han har vært med i alle 
år og tilrettelegger forholdene på beste 
måte for sine gutter. Vi skulle hatt mange 
flere slike ledere. 
- Hvordan klarer du å beholde gløden?
- Jeg er glad i idrett, og i fotball spesielt. 
Jeg ser hvor mange fine ungdommer vi 
har. Jeg vet at mange unge lett lar seg 
påvirke og derfor kan havne i usunne 
miljøer, derfor er idrettsmiljøet så viktig 
for mange. Foreldre og tidligere spillere 
bør skjønne dette og bli med på dugna-
den, det vil de ha stor glede av selv også, 
slutter Bjørn.

Han har selv gleden av å se sine egne 
barn Ina, Joakim og Andrè utfolde seg på 
futsalbanen og skryter av sin snille kone 
som alltid har vært med i støtteapparatet 
rundt den idrettsinteresserte familien.  

DM må endres
- I innledningspuljene opplevde vi resul-
tater som 22 – 1, 17 – 0, 15 – 1, 12 – 0, 
11 – 0….. Det er meningsløse kamper 
både for de som vinner og for de som er 
på taperlaget, sier trener for herrelandsla-
get Maarten Vreugdenhil og fortsetter:
- Jeg har foreslått at de 6 beste lagene 
spiller i 1. divisjon, og de andre i 2. 
divisjon. Da vil vi få mange jevne og 
spennende kamper og spillerne får mye 
mer utbytte enn slik det er når et lag er så 
mye bedre enn et annet. 

Maarten har lenge ivret for denne 
ordningen og håper at lagene på neste 
lagledermøte for alvor kan ta tak i denne 
saken. Vi spør hva han synes om kvalite-
ten på årets mesterskap? 

- Det er for få lag som satser seriøst. 
Jeg merker meg at Oslo A, Hamar og 
Holtan vil noe. Trondheim er direkte 
useriøse i sin holdning utenfor banen. 
Bergen mangler helt sjel i spillet sitt, de 
vil for lite – mens det kan se ut som om 
Stavanger sliter mentalt. De tre klubbene 
Trondheim, Bergen og Stavanger burde 
på en helt annen måte prege døvemester-
skapene i futsal.
- Hvordan kan et lag som Hamar for 
andre år på rad spille seg frem til finalen?
- De har et fantastisk kollektiv, de jobber 

Sport

Trener for Oslo sitt kvinnelag Bjørn Røine er 
hel enig med sin lagkaptein Katrine Grindheim 
Søyland i at norske lag må komme seg ut i 
Europa og spille flere kamper.

På bildet ser vi forfra Caroline Wroldsen, 
Guro Rugseth, Katrine Grindheim Søyland og 
Johanna Asprusten. De fire jentene fra Oslo 
skal i slutten av mai spille for den nederland-
ske klubben Martini Stad i en turnering i 
Budapest, der arrangørklubben feirer 100 års 
jubileum.
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for hverandre, de jobber for lagets beste. 
De har et godt organisert forsvar, er 
sterke fysiske og så har de glimrende spil-
lere i målvakten Tore Granum og spissen 
Johnny Thoresen. Hamar spiller taktisk 
klokt.

Landslagstreneren forteller at de planleg-
ger flere treningssamlinger for herre-
laget og at de har fått til et samarbeid 
med KFUM, Oslo – der treneren også 
er landslagstrener for hørende. Vi vil 
utnytte dette samarbeidet til beste for 
døvelandslaget forteller en engasjert 
Maarten som nettopp er ferdig utdannet 
C-trener i Norges Fotballforbund.

Arrangørene
Vi roper 3 ganger 3 hurra for arrangørene 
med Johnny Olsen i spissen. De gjorde 
en enestående fin jobb, de fleste av dem 
er for lengst blitt pensjonister, men viser 
en glede og innsatsvilje som smitter over 
på oss besøkende. Ved hjelp av Ola Sande 
presenterte de et programblad med over 
300 annonser. Kampene ble spilt i Stan-
gehallen, Norges riksanlegg for friidrett, 
som gir plass til fire futsalbaner ved siden 
av hverandre. Røde Kors sørget for hjelp 
til spillere som ble skadet. Med to dom-
mere på hver kamp var den biten under 
full kontroll, selv om noen dommeravgjø-
relser alltid vil bli diskutert. Fra hotellet 
i Hamar og Stangehallen var det satt 
opp egen bussrute og i kafeteriaen fikk vi 

Sport

verdens deiligste vafler av verdens beste 
jenter. Arrangørene får terningkast 6.

Kommentar
Flaut av idrettslagene
Fredag kveld er vi på plass på bakerste 
benk da døvefotballens viktigste møte 
avholdes i forkant av døvemesterskapet 
i futsal. Lagledermøte, heter det, mens 
navnet selvsagt burde vært årsmøte, med 
fast saksliste og styrt av egne vedtekter. 
Møte skal stake ut kursen videre for fot-
ball og futsal for døve, og det skal velges 
nytt døvefotballutvalg. John Erik Johan-
nessen har i god tid proklamert at han 
går av etter mange års innsats på toppen.

15 ledere er samlet til noe vi tror skal bli 
en spennende kveld, men som mest av alt 
blir en pinlig seanse.
Hvor er de kreative forslagene, de gode 
meningene, viljen og visjonene for fremti-
den? Har representantene for lagene i det 
hele tatt diskutert i sine klubbstyrer hva 
de skal bidra med på møtet? Selv når vi 
komme til valg på nytt døvefotballutvalg 
klarer ikke lagene å komme med forslag. 
Jo, vi noterte at et lag foreslo noen per-
soner – men disse var ikke spurt og da er 
man jo helt i molboland. 

Fotball, eller kanskje rettere sagt futsal er 
den siste lagidretten som fremdeles lever 
for døve i Norge. Nesten 200 spillere og 
ledere var på banen i Stangehallen, 43 av 

spillerne er under 20 år. Men hvor lenge 
vil det vare om døveidrettslagene og 
lederne skal være like sløve som i dag? 

Døveidretten sliter med å få flere voksne 
ledere. Vår oppfordring går til tidligere 
spillere og foreldre, kom på banen og gjør 
en innsats – ungdommene trenger dere. 
Og samtidig: legg ned den organiserte 
bowlingen for døve. Nå ser vi at tidligere 
aktive idrettsfolk i fotball, håndball, vol-
leyball og andre idretter går rett over til 
bowling når de blir for gammel til annen 
idrett. Bowlingen stjeler for mange som 
burde vært ressurspersoner for døvefot-
ballen. Folk må våkne om vi fortsatt vil 
ha døveidrett i Norge. Vi kan ikke bare 
leve i den tro at alle andre tar ansvar og 
ordner opp. 
 
Morten Sletten fra Oslo Døves Sports-
klubb redder kvelden ved å stille opp som 
ny midlertidig leder av døvefotballutval-
get fram til neste lagledermøte i Oslo, 
der døvemesterskapet arrangeres 8. – 9. 
september.
Det ble opprettet en valgkomite som skal 
legge fram forslag til nytt utvalg der. Vi 
gir også ros til Tomas Hansen og Kim 
Roar Røine Strøm som sa ja til å være 
medlemmer av døvefotballutvalget med 
spesielle oppgaver for barn og ungdom, 
- og klubbene. Spesielt gledelig er det 
at det igjen satses på ungdomslag under 
Norway Cup.

Morten Sletten (til venstre) stilte sporty opp og overtok det øverste ansvaret for døvefotballen, slik at 
John Erik Johannessen kunne få avløsning etter mange års fantastisk innsats.

Maarten Vreugdenhil
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NYTT FRA NDFU:
Strategiseminar på Gardermoen
Fredag 3. februar gjennomførte NDFU-styret årets første styremøte på Garder-
moen, og lørdag 4.februar deltok styret på et felles strategiseminar med foreldre-
utvalget og forbundsstyret i NDF. Dette ble gjennomført etter felles ønske om å 
samles og drøfte de ulike sidene ved skoletilbudet til hørselshemmede barn, da 
vi alle har uttrykt bekymring for skolebarns tilbud i fremtiden knyttet til at mange 
barn ikke får den opplæringen som de har rett til ifølge opplæringsloven, hvor det 
står at hørselshemmede barn har rett til opplæring i og på tegnspråk. Både NDF, 
foreldreutvalget og NDFU fikk holde korte innlegg hver, med sine tanker og syns-
punkter, med diskusjoner. Punktene som ble spesielt diskutert var knyttet spesielt 
til kvaliteten på undervisningen de hørselshemmede barna får, forholdet mellom 
fagpersoner og foreldre knyttet til språkopplæring, skolestart og valget mellom 
CI og tegnspråk. Deretter planla vi hvordan vi skal følge opp fremover, og eventu-
elle tiltak for å sikre at tilbudet som blir gitt skal være godt nok for alle involverte. 
NDFU-styret er enige om at seminaret var av stor nytte, og vil følge med på pro-
sessen videre hvor NDF ønsker å ha møter med Statped, Utdanningsdirektoratet, 
Kunnskapsdepartementet og Rikshospitalet.

Lederskifte
Fra og med mandag 6. februar 2012 har Tor S.Fiksen fungert som leder for Norges 
Døveforbund Ungdom, mens Ingvild Larsen Skjong fungerer som nestleder for Tor 
S.Fiksen. Denne endringen vil vare frem til det neste styremøtet hos Norges Døve-
forbund Ungdom.

Nytt styre i Stavanger Døves Ungdomsklubb
Det nye styret består nå av: Marie Holst (leder), Julie Ane Holst (nestleder), Håkon 
Bollestad (sekretær) Ole Kristoffer Gunnesdal (kasserer), Anne Sofie R. Sennels 
(styremedlem), Elisabeth Melby (styremedlem) og Izabella Hovden (varamedlem). 

Be Seen
Tre helger i februar har tre ungdommer reist rundt og besøkt de tre største døve-
foreningene i Norge med stykket deres: «Be Seen». I neste nummer kommer det en 
reportasje med de tre skuespillerne, Megan Matovich, Petter Noddeland og Remi 
Roos.

NDFU ønsker frivillige til Nordisk Ungdomsleir (NUL)
NUL holdes hvert 2. år og de nordiske landene bytter på å ha det arrangementet, 
i 2012 er det nemlig Norge sin tur og vi etterlyser etter personer som kan tenke 
seg å stille opp som frivillig under leiren. Er du en som liker nye utfordringer og å 
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Først vil jeg takke for det gamle året, og ønske det nye året 
velkommen!

NDFU vil fremover i hvert nummer av Døves Tidsskrift ha våre 
egne sider, og dette er det første nummeret hvor NDFU bidrar 
med egne sider for barn og unge. Vi i styret er veldig glade over 
å kunne gjøre dette, og kommer i første runde til å bidra med 
nyheter og informasjon rundt NDFUs arrangementer. Vi ønsker 
også at andre skal kunne bidra med aktuelt stoff, derfor vil vi 
prøve ut noe nytt som heter «åpen postkasse», har du noe på 
hjertet om ungdomsarbeidet i Norge, om våre arrangementer 
eller er det noe du lurer på om hva som helst så send ditt brev 
til kontakt@ndfu.no. Er det noe aktuelt stoff som er relevant for 

ungdom og som du mener vi bør ta med i våre sider ta kontakt med vår redaktør, 
Jannicke Kvitvær på jannicke.kvitvaer@ndfu.no. Som dere ser så er designet på 
ungdomssidene litt annerledes ut enn de andre sidene i DT. Vi valgte å bruke den 
turkise fargen siden det er en farge som er knyttet til tegnspråket, og tegnspråket er 
den største fellesnevneren for alle våre lesere. 

I dette nummeret finner dere terminlisten for året, og som dere ser vil året by på 
ulike aktiviteter. Årets skileker for elever for 4. trinn og oppover til videregående 
skole vil gå av stabelen i mars. Deretter vil det bli arrangert lederseminar med vekt 
på det å bli en god leder som et ledd i forberedelsene til den årlige sommerleiren 
for barn og juniorer, samt Nordisk Ungdomsleir som i år vil bli avholdt i Norge. Med 
andre ord så er det mye å se frem til sommeren. I høst vil vi by på et seminar, og det 
årlige valgseminaret hvor det blir en mulighet for deg mellom 16 og 30 år til å bli 
med i NDFU-styret. NDFU er heldige som har mange medlemmer som velvillig stiller 
opp som frivillig i ulike sammenhenger, i den anledning vil NDFU derfor gjenoppta 
suksessen med fagseminar og julebord for NDFU-styret, underkomiteer og frivillige i 
desember 2012.

Tilslutt vil vi si tusen takk til alle frivillige som har stått på og bidratt i NDFU-arbeidet 
gjennom 2011. De beste ønsker om et spennende år for NDFU og alle medlemmer! 

På vegne av NDFU-styret, med vennlig hilsen
Ingvild Larsen Skjong, leder

Norsk barne og juniorleir for deg mellom 7 og 17 år
Som alle tidligere år arrangerer NDFU årets sommerleir den siste uka i juni. Datoen for 
leiren er 25.–30. juni og stedet er Ål.

Vil du treffe venner fra hele Norge? Vil du bli kjent med nye mennesker? Vil du være 
med på en leir der hvor alle bruker tegnspråk en hel uke? Da er denne leiren noe for 
deg!

Vi lover deg mye moro! Tema for årets leir og mer informasjon om påmelding vil 
komme i neste nummer av DT. 

Nordisk Ungdomsleir for deg mellom 18-30 år
Sommeren 2012 er Norge vertsland for Nordisk Ungdomsleir (NUL), datoen er 16.-22. 
juli, hvert land i Norden kan sende med 20-25 deltakere. Leiren vil foregå på Ål og 
temaet for årets leir er: «Alt for Norden».

Vil du være med? Vil du stille opp som frivillig? Ja? Følg med på våre nettsider, www.
ndfu.no, for mer informasjon, påmelding og kontaktopplysninger.

NYTT fra NDFU
Leder:
Ingvild Skjong
Larsen

Redaktør:
jannicke.kvitvaer
@ndfu.no
Mobil:
932 46 986

Layout:
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Kjære lesere!
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ndfu.no, for mer informasjon, påmelding og kontaktopplysninger.
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møte nye mennesker? Vil du være med og hjelpe til 
under et arrangement? Da er dette noe for deg. Du 
vil kunne være med på å skape en utrolig uke i flotte 
Norge. Dette er noe som kommer godt med på CV-
en din, og honorar vil bli gitt for utført arbeid.

Det er bare et krav til deg: du bør ha deltatt på NUL 
tidligere. Send en kortfattet søknad der du forteller 
om deg selv til maren.oriola@doveforbundet.no

Europeisk Ungdomsleir 
Er du mellom 18 og 30 år? 
Har du lyst til å møte nye 
mennesker fra Europa? Bli 
med på europeisk ungdoms-
leir for ungdommer i Bosnia 
og Herzegovina 6. – 15. juli. 
Norge kan sende fire delta-
kere til denne leiren, er du 
en av dem? Fortell litt om 
deg selv og hvorfor vi skal velge akkurat deg, send 
søknaden til maren.oriola@doveforbundet.no
Pris: 350 euro for hele oppholdet, inkludert arrange-
ment, mat og overnatting.
Påmeldingsfrist: 20. april 2012 
Mer informasjon om denne leiren finner du på ND-
FUs påmeldingsside på www.ndfu.no

Kommende arrangementer
NDFU vil minne alle på om å følge med på vår nett-
side, www.ndfu.no for spennende arrangementer 
fremover, blant annet:
Leirlederseminar (23. - 25. mars), 
Nordisk Ungdomsleir (16. - 22. juli), 
Norsk Sommerleir for barn og juniorer (24. - 29. 
juni), 
Nordisk Juniorleir i august, og EUDY ungdomsleir 
(6.-15. juli). 
Har du spørsmål rundt disse arrangementene, 
nøl ikke med å ta kontakt med NDFU på 
kontakt@ndfu.no

Stavanger Døves Ungdomsklubb (SDUK) feirer sine 5 
år i 2012
NDFU vil gratulere SDUK med 5 års jubileet og vi håper 
klubben vil bestå i mange år fremover. SDUK ble kåret til 
årets ungdomsklubb 2011 i NDFU for sitt flotte arbeid og 
dets stabile utvikling. Klubben er et fint forbilde for alle 
ungdomsklubber i Norge, vi håper denne klubben kan 
inspirere til liknende arbeid og utvikling hos de andre 
ungdomsklubbene. 

Kurs og seminar for deg mellom 18 og 30 år
Er du mellom 18 og 30 år? Vil du være leirleder i en av 
sommerens mange ulike leir?
Enten som leirleder i Nordisk juniorleir, Nordisk 
ungdomsleir, Norsk barne- og juniorleir, eller kanskje 
EUDYs juniorleir i Albania? Da er denne helgen noe for 
deg!

23.-25. mars arrangerer NDFU seminar med temaet: 
«Hvordan være en god leder?». Seminaret vil blant 
annet bestå av kurs i førstehjelp pluss ulike innslag 
om hva som innebærer en god lederrolle og hvordan 
du som leder kan bli godt forberedt i ulike situasjoner. 
Seminaret vil legge vekt på praktiske øvelser med blant 
annet workshop. Kursbevis vil bli utdelt, dette er noe 
som kommer bra med på CV-en din! Mer informasjon om 
seminaret kommer ut på www.ndfu.no i løpet av februar.

NB: Dette kurset er et krav til alle som vil være leder 
i ulike sommerleir i 2012.

N
D

FU
Alle barn og unge mellom 9 og 19 
år som er tilknyttet tegnspråk eller 
døvesamfunnet er herved invitert til 
Skileker på Ål!
Det vil være instruktører for slalom, 
snowboard, langrenn og twintip.
NAV dekker undervisning, opphold og 
reise. Meld deg på, så får du tilsendt 
et skjema som du sender til NAV.

· Send mail til 
maren.oriola@doveforbundet.no 
og be om påmeldingsskjema.

· Besøk ndfu’s nettsider 
www.ndfu.no

· Facebook: 
http://goo.gl/5uWqd

· Les om vinterlekene 
i Døves Tidsskrift .

Påmelding og informasjon:

Facebook

Terminliste 2012
Februar
3.-5. februar: NDFU styremøte
16. februar: Stavanger Døves Ungdomsklubb 5 års 
jubileum

Mars
16.-18. mars: Skileker på Ål
23.-25. mars: Seminar: «Hvordan være en god leirleder»

April
13-15 april: Døvas Nordiske Ungdomsråds møte, 
Færøyene
WFDYS styremøte

Mai
NDFU-styremøte

Juni
25.juni-30. juni: Sommerleir for barn og junior på Ål

Juli
Uke 28: EUDY ungdomsleir og generalforsamling, Bosnia
16.-22. juli: Nordisk Ungdomsleir i Norge for 18-30 år

August
Uke 31: Nordisk Juniorleir i Danmark for 13-17 år
EUDY juniorleir for 13-17 år, Albania
Døvas Nordiske Ungdomsråds møte, Grønland NDFU-
styremøte

September
14.-16. september: Døves kulturdager I Kristiansand
22.-23. september: Internasjonal Døves Dag

Oktober
5.-7. oktober NDFs landsråd, Ål
NDFU´ seminar og valgmøte
WFDYS styremøte

November
NDFU-styremøte

Desember
Fagseminar og julebord for frivillige gjennom år 2011 og 
2012
Nordisk Scene, Sverige

Nordisk Ungdomsleir 2010, Sverige

SDUK - årets ungdomsklubb 2011

Ungdomsklubbenes historie
Det er årsmøtetid for de fleste lokallagene 
landet rundt, tre av Norges fire ungdomsklub-
ber har årsmøte i løpet av vinteren. I forrige 
nummer gratulerte vi Stavanger Døves Ung-
domsklubb (SDUK) med fem års jubileum, også 
Ungdomsklubben i Oslo (PAFF) feirer sine fem 
år i år. 

Vi gratulerer dem også, men historien til de fire 
ungdomsklubbene vi har her i Norge går lengre 
tilbake i tid. Alle ungdomsklubbene ble oppret-
tet en gang på 70- og 80-tallet, og ungdomsar-
beidet holdt det gående helt frem til slutten av 
90-tallet, da ble samtlige ungdomsklubber lagt 
på is. 
Bergen Ungdomsklubb (BDUK) var den første 
som gjenopprettet sin klubb høsten 2005, for nå 
snart syv år siden. Deretter var iveren tent, en 
ny generasjon med ungdommer gjenopprettet 
ungdomsklubbene – også i de andre byene. 

Vi takker BDUK for at de satte i gang dette, og 
vil samtidig si at selv om SDUK og PAFF feirer 
sine fem nye år i år så er alle ungdomsklubbene 
mye eldre enn som så. 

Trondheim Døves ungdomsklubb (TDUK) har 
årsmøte den 14. mars.

Ungdomsklubben i Oslo (PAFF) har årsmøte 
den 19. mars.

For bergensere, Bergen Døves ungdomsklubb 
(BDUK) har sitt årsmøte i september.

Er du ung og bor i Oslo eller Trondheim, stikk 
gjerne innom årsmøtet i din by, og få med deg 
tilbudene klubben din kan gi deg.
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