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Rett til tolk
ved adopsjon
Norge har en av de beste tolkeordningene i verden for døve, slik det høver seg for et av verdens
rikeste land, der det er tverrpolitisk enighet om hver enkelt innbyggers rett til full deltakelse og
tilgjengelighet i samfunnet. Og der politikerne snakker i store bokstaver om likeverd.

Døve har rett til tolk ved dagliglivets gjøremål, det betyr at en
kan delta på møter i borettslaget, idrettslaget, blomsterdekora
sjonskurs osv.

ybakte døve foreldre uten tolk vil miste mye informasjon.
En adopsjonsreise er helt spesiell og viktig for alle dagene som
kommer etter. Vi tror ikke noen vil være uenige i dette.

Døves Tidsskrift tenkte derfor det måtte være en enkel sak å få
adopsjonsreiser inkludert i det som gi rett til gratis tolketjeneste
for døve. Vi trodde rett og slett det var en forglemmelse da
reglene for tolketjenesten ble laget at ikke tolk ved adopsjons
reiser var inkludert. Vi vet at det årlig bare er snakk om et eller
to døve foreldepar i Norge som adopterer barn fra utlandet.

Døve har rett til tolk ved studier, også studieturer i utlandet
- der tolkene får dekket både lønn, reise og opphold.
Døve har rett til tolk i arbeidslivet, inkludert konferanser og
kurs i utlandet. Også da får tolkene dekket både lønn, reise og
bourgi fter.

Rettighetene er på plass, utfordringen
er å finne ledige tolker - men det
spørsmålet skal vi la ligge denne gang.

Regelverket for tolketjenesten er laget
for at døve skal oppnå mest mulig
likestilling i samfunnet. Da er det
trist å oppleve at døve foreldre som
adopterer barn fra utlandet ikke har
rett til tolk.

...godt nytt år ønskes til
byråkrater og politikere
-< de som har mulighet for
å skape et varmere og mer
inkluderende samfunn

Økonomisk betyr dette derfor
ingenting for trygdebudsjettet.

En runde i byråkratiet fikk oss
ikke akkurat i nyttårsstemning.

* NAV svarer at de må følge regel
verket, der står det ingenting om
tolking ved adopsjonsreiser.

Det er vel ingenting som er større i livet enn å bli foreldre.
Når foreldre adopterer barn i utlandet er det en selvfølge at de
henter med seg hjem så mye informasjon som mulig både om
barnet, stedet barnet har bodd på og kunnskaper om barnets
hjemby.

I møte med barnehjemsansatte får foreldrene informasjon om
barnets første levetid, om eventuelle sykdommer og annet som
er særlig viktig å vite for at overgangen til familien skal bli så
god som mulig.

Der og da kan man spørre og få informasjon om ting som blir
viktige for barn og familie etterpå. Det å ikke kunne ha med
tolk for å få informasjon og få avklart alle spørsmål er svært
uheldig.

Helge Herland
redaktør

* Arbeids- og inkluderingsdeparrementet som har ansvaret
for tolketjenesten og regelverket svarer at de kan betale lønn
for tolken, men ikke reise- og oppholdsutgifter. Arbeids- og
inkluderingsdeparrementet mener at slike utgifter er Barne- og
likestillingsdepartementets ansvarsområde.

* Barne - og likestillingsdeparrementet sier foreløpig ingenting.
Kanskje ligger saken godt gjemt i et arkivskap som et trist bevis
på hvordan bytåkratiet kan gjøte selv den enkleste sak umulig
å løse.

Vi sender våre beste ønsker om et godt nytt år til alle bladers
lesere, og til byråkrater og politikere - de som har mulighet for
å skape et varmere og mer inkluderende samfunn.
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GIV
i Nord-Trøndelag Døveforening
helge.herland@doveforbundet.no

Omsorg for eldre var tema på kurset som Nord-Trøndelag Døveforening gjennomførte
en helg i desember på Stiklestad hotell.

Per Walle fOrteller om døves situasjon på møtet medpolitikerne i Nord-Trøndelag, tolket av
Heidi Iversen.

- Hvilke tilbud ønsker vi for eldre døve
som trenger ekstra omsorg var tema for
kurset, forteller foreningsleder i Nord
Trøndelag Døveforening Ivar Larsen
Sveberg.
- I tillegg fikk vi en bred presentasjon av
tolketjenesten av Margunn Midtbø.

Kurset samlet politikere og byråkrarer fra
kommunene i Verdal, Steinkjer, Stjørdal
og Levanger.

- Ideen til kurset fikk jeg på NDFs semi
nar om «ny giv» som utfordret oss i lokal
foreningene til å sette det interessepoli
tiske arbeidet på dagsorden i kommuner
og fylker. Nord-Trøndelag fylke har ikke
noe godt tilbud til døve som har behov
for ekstra omsorg, forteller Ivar.

Stort behov for informasjon
På kurset innledet blant annet døveprest
Per Walle med å fortelle om situasjonen
for døve i dagens samfunn. Han nevnte
at han på sine besøk ofte treffer døve som
bor som eneste døve på store sykehjem,
uten andre døve å prate med og uten at
noen av personale kan norsk tegnspråk.
Han kom inn på opplevelser der han har
møtt døve som er blitt medisinert uten å

vite hvorfor, de har ikke oppfattet at de
er syke - legen har ikke klart å kommu
nisere med dem. Han har møtt døve med
store kunnskaper i ulike emner, men
uten at de gis mulighet til å prate med
andre om dette på sykehjemmet. Døve
som har levd et langt liv på sykehjem blir
ofte undervurdert av de ansatte, var en av
hans påstander.
- Identiteten er viktig for døve, de har
ofte gått på døveskole, de har mange
døve venner, de har fellesskapet i norsk
tegnspråk. Døve er ikke først og fremst
trøndere eller nordlendinger, de er døve,
sa Walle i sitt innlegg.

Tom Harald Dahl og Markus Isakka
fortalte om tilbudet som Trondheim
kommune har til døve og døvblinde på
sykehjemmet Havsteinkra. Dahl, som
selv er døv, er avdelingsleder for sanse
tap på sykehjemmet. Isakka er leder for
omsorgsboligene ved senteret. De fortalte
at det ikke bare er eldre som bruker til
budet, men at de har brukegrupper fra 18
til 98 åt. De har 10 omsorgsleiligheter.
Alle som arbeider på Havsteinkra kan
tegnspråk, og 7 av de ansatte er selv døve.
Dahl og Isakka understreket at andre
kommuner kan kjøpe plass til sine døve

innbyggere som har behov for omsorgs
tilbud i et tegnspråklig miljø.
Det var tydelig at politikerne fulgre godt
med og de lovet å ta all ny kunnskap
med tilbake til sine kommuner. Det ble
sagt at kommunene hver for seg er så
små, og med så få døve innbyggere at
det er behov for samarbeid på tvers av
kommunegrensene for å få til gode tilbud
ril døve som trenger det. Politikerne
innrømte at de hadde liten kunnskap om
døves situasjon. Noen var inne på mu
lighetene til å bruke Havsteinkra som et
hospiteringshjem for døve fra Nord-Trøn
delag som trengte tilbudet. Viljen til å
gjøre noe med saken var stor, som en sa:
- Vi må komme sammen og drøfte
utfordringene og finne fram til de gode
løsningene.

Fornøyd med møtet
- Jeg sa til politikere at jeg var veldig glad
for at de kom slik at vi fikk fortelle om
døves situasjon. Jeg understreket også
at Nord-Trøndelag Døveforening bør
få gi informasjon inn i de kommunale
utvalgene. Dette ble godt mottatt av po
litikerne. Vi er derfor veldig fornøyd med
møtet og at vi er kommet i dialog med så
mange som har ansvar for samfunnstil
budet lokalt, oppsummerer Ivar.

Hva nå
Etter at innledere og politikere dro fra
kurset diskuterte kursdeltakerne videre
for seg selv. Et viktig spøtsmål er hva de
kan gjøre for de mange eldre døve som
lever alene i Nord-Trøndelag, skal det
satses på et felles sykehjem og omsorgs
boliger for døve i fylket - eller er det
greiest å kjøpe tjenester av Havsteinekra?
Konklusjonen ble at Nord-Trøndelag
Døveforening vil satse på et felles sted i
eget fylke, slik at døve får bo med nær
het til familie, venner og hjemstedene.
Dette skal vi kjempe videre for, avslutter
foreningsleder Ivar Larsen Sveberg.
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DØVE FORELDRE
MED DØVE BARN

RESPEKT
for foreldrenes valg
helge.herland@doveforbundet.no

Det er få døve foreldre som får døve barn, men selv om gruppen er liten har de mange felles
spørsmål å diskutere. 14 døve foreldre, og deres 23 barn (de fleste døve) var derfor samlet på kurs
på Al folkehøgskole og kurssenter før jul. Målet for kurset var en bevisstgjøring av tospråklighet,
forventninger til skolenes undervisningstilbud til barna og hvordan foreldrene best kan gjøre de
rette valgene for sine barn. Ikke minst gjelder det valget om Cl.

Norske forelesere tok for seg temaer som
døve barns lese- og skriveferdigheter,
norsk tegnspråk og forskning i språket.
Deltakerne hadde en videosamtale med

DFs styreleder Hanne B. Kvitvær som
var i Stavanger. Generaldirektør Greger
Bååth fra Spesialskolemyndighetene i
Sverige fortalte om skolesituasjonen i
nabolandet. Danske Tomas Kold Erland
sen, som selv er døv pappa til døve barn,
fortalte spennende om hvorfor familien
flyttet fta København til Malmø for at
barna skulle få bedte undetvisning. Men

Danske Tomas Kold Erlandsen flyttet til Sverige
medfåmilien i ftrtvilelse over døveskolene i
Danmark. Her som ftreleser på ftreldrekurset
på Alftlkehøyskole og kurssenterftr døve.

det kanskje viktigste med foreldrekurset
er erfaringsutvekslingen.

Flyttet til Sverige
Tomas Kold Erlandsen er kjem for
leserne av bladet med siden «Nordisk per
spektiv». Han har gått til det dramariske
skritt å flytte fra København til Malmø
for at barna skal få et bedre skoletilbud.

- Døveskolen i København er opptatt
av talespråk, og lite opptatt av å bruke
dansk tegnspråk i arbeidet med å gi
barna kunnskaper. Når lærerne bruker
blandingsformen tegn og tale synker
nivået på undervisningen. Vi har opplevd
lærere som leser evemyr for barna, men
der ordene blir viktigere enn handlingen,
læreren kan stoppe og be barna uttale et
bestemt ord om og om igjen, før even
tyret fortsetter. Dette er jo meningsløst,
sier Tomas i sin forelesning til de norske
foreldrene.

- De flesre lærerne som underviser døve
barn i Danmark er for dårlige i tegn
språk. Hva tror dere hørende foreldre
med hørende barn ville si om det bare
jobbet voksne i barnehagen som er dårlig
i det norske talespråket, spør Tomas.

Tomas er født døv, begge foreldrene er
hørende. Han er gift med døve Lene.
Sammen har de tre barn. Kristoffer på 7
år som er døv, og tvillingene Martha og
Rebekka på 3 år. Martha er hørende og

Rebekka er døv. Tomas er utdannet re
klamefotograf og journalist og har blant
annet arbeidet på Døvefilm. De siste 6
årene har han jobbet som daglig leder av
døvekirken i København. Nå følger han
også utdanning på nordisk forfatterskole
i Oslo. Både Tomas og kona pendler
til arbeid hver dag mellom Malmø og
København, en times tid med tog.

- I barnehagen var personalet bare
opptatt av å rose Kristoffers talespråklige
utvikling. Han fikk aldri ros for at han
hadde et rikt tegnspråk. Bruken av tegn
og tale gjorde språket stivt og unaturlig.
Jeg er i mot den språkblandingen. Jeg
mener at emen taler en dansk eller så teg
ner en tegnspråk, man kan ikke blande
sammen to språk.

Tomas tegner et dystert bilde av de 3
danske døveskolene som han mener snart
er borte. I Sverige mener han situasjonen
er en hel annen og mye bedre.

- Vi besøkte Malmø og så at Oster
vangskolan hadde et helt annet språk- og
læringsmiljø. Skolen vektlegger kunn
skapstilegnelse og de bruker rem svensk
tegnspråk. Det var et lett valg for oss å
ta barna med fra København til Malmø.
Vi har aldri angret på avgjørelsen. Barna
trives og vi foreldre har tro på at våre
barn får den kunnskapen som kreves
når de skal møte samfunnet som voksne,
selvstendige mennesker.
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Døve foreldre med døve barn

Interesserte jåreldre følger medpå Tomas sin jårelesning.

Tomas mener at skolene i Danmark
stiller for lave forventninger til barna,
skolene er blitt for sosiale og holdningen
til døve er negative. På Ostervangsko
lan behersker alle svensk tegnspråk, der
arbeider flere voksne døve på skolen slik
at barna kan få voksne forbilder. Skolen
har mange nok elever ril ar det blir et
tegnspråklig miljø.

- Skolesystemet for døve barn i Dan
mark har spilt fallitt. Bare l av 7 barn
klarer eksamen fra grunnskolen, resten
blir sendt videre i livet uten det viktigste
fundamentet for videre læring.

Tomas skjønnmaler situasjonen for døve
i Sverige. Kunnskapene og holdningen til
tegnspråk er mye bedre, og rolkeordnin
gen på et helt annet nivå. Han forteller
også om Malmø døveforening som driver
en lese- og kunnskapsforening for barna
om ettermiddagene. Der hjelper voksne
døve barna med lekser og skolepensum.

Cl eller ikke
Selvsagt kommer diskusjonen inn på
om barna skal få Cl. Tomas og kona har
valgt bort Cl til sine barn.

Vi må ikke bruke Cl
som et argument
i sprakutviklings
debatten

- Vi aksepterer barna slik de er, begrun
ner Tomas og fortsetter:
- Vi tror ikke barna blir lykkeligere
med litt hørsel, vi tror ikke de får mer
kunnskaper ved at de skal bruke masse
tid på å trene opp hørselen, vi tror ikke
på forestillingen om det perfekte men
neske, derimot tror vi på et samfunn som
aksepterer mangfold.

Dette utløste natutlig nok en engasje
rende diskusjon om Cl blant foreldrene.
Bate 4 av foreldrene på kurset har valgt
Cl til barna. Dessverre har ingen av
foreldrene et fasit som viser hva som
er riktig for det enkelte barn. Fasiten
foreligger først når barna er voksne. I
diskusjonene kan alle foreldrene enes om
at de er bekymret for barnas skoletilbud.
Alle ønsket en god tegnspråklig skole,
men hvor skal barna få det? Hvordan kan
kompetansen på døveskolene i Norge
heves slik at det blir den kunnskaps
skolen som foreldrene ønsker? Hvem har
nøkkelen til at tospråkligheten norsk
tegnspråk og norsk skriftspråk skal gi
maksimalt gode resultater, er spørsmål
foreldrene stiller seg.

- Vi må ikke bruke Cl som et argument i
språkutviklingsdebatten, mener Tomas.
- Men vi må ha lov å spørre hvorfor
utdanningen av døve er på et lavere nivå
enn utdanningen av hørende. Vi som er
døve må bli mer aktive i kampen både
for en bedre skole og et bedre samfunn.
Hvem fortellet om kvinners situasjon,

jo kvinnene selv. Hvem forteller om
samenes situasjon, jo samene selv. Hvem
forteller historien om rasediskrimineting,
jo de som selv har opplevd det. Hvorfor
skal da så mange hørende stå frem og for
telle hva som er best for døve, utfordrer
Tomas til slutt.

Alle foreldre vil sitt
barns beste

De 14 foreldrene på kurset får tempera
turen opp i en følelseslader diskusjon for
og imot Cl. I debattens hete er det ikke
så lett for alle å huske det grunnleggende
de er enige om: respekten for det valget
den enkelte forelder selv tar. Alle foteldte
vil sitt barns beste. Ingen et i tvil om
valgene som gjøres, gjøres i kjærlighet
til barna og i håp om å legge grunnlaget
for å gi barna et så rikt liv som mulig. At
foreldrene for å nå dette velger ulikt, må
vi akseptere, er kursedeltakerne enige om
(men så glemmer de seg innimellom).
Alle på kurset ble sjokkert og tok sterk
avstand fra legen og barnevernets måte å
møte foreldreparet Mona Terese Johnsen
og Jonny Thoresen som du kan lese på de
neste sidene.
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BARNEVERNET

Truet av barnevernet
helge.herland@doveforbundet.no

- Jeg ble psykisk syk. Jeg fikk mageproblemer. Jeg hadde vanskeligheter med å få sove og frem
deles er jeg redd for hva barnevernet kan finne på å gjøre.

Sa nei til Cl
Det er Mona Terese Johnsen (31 år) som
forteller. Sammen med mannen Jonny
Thoresen (31 år) forteller hun en skrem
mende historie om maktmisbruk fra både
lege og barnevern i Stavanger. Begge ek
tefellene er døve. I oktober 2006 fikk de
vesle Leah Malena. Legene konstaterte at
hun også var døv, men foreldrene ønsket
ikke Cl. Det ble ikke godt mottatt av det
fagpersonellet som skal være en støtte for
barna.
- Da Leah Malena var tre måneder fikk
vi tilbud fra hørselssentralen om Cl.
Dette svarte vi nei takk til. Vi hadde
tenkt i gjennom på forhånd at om barnet
vårt ble døvt skulle hun få vokse opp slik
vi hadde gjort, som et lykkelig barn, sier
Mona.
- Hva mener dere med et lykkelig barn?
- Vi elsker barnet vårt. Vi vil gjøre alt
som er best for henne. Vi ønsker at hun
skal få bruke evnene sine, at barnehage
og skoletiden blir best mulig tilrettelagt
for henne. Det er vårt mål at Leah Ma
lena skal bli flerspråklig. Grunnlaget for
språkutviklingen skal bygge på et rikt og
nyansert norsk tegnspråk, et språk hun
skal føle seg helt trygg på. Språket skal
gi henne den identiteten hun trenger i
liver. Men så håper vi selvsagt at hun skal
bli sterk i norsk skriftspråk, det er veldig
viktig for oss - derfor ønsker vi en sterk
tospråklig skole, understreker Jonny.

Ekteparet er helt samstemt, der den ene
avslutter svaret fortsetter ofte den andre
med å gi utfyllende kommentarer. Begge
to er ressurssterke mennesker, og begge
står med beina solid plantet på jorden.
Dette er ikke folk som drømmer seg
bort, men solide arbeidsfolk som alltid
har satt sin ære i å gjøre rett og skjei for
seg. Men hvorfor velger de bort CI?
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- Fordi Leah Malena skal få være den
flotte jenta hun er. Hun skal ikke presses
inn i en rolle der kvaliteten på livet blir
målt etter hvor godt du behersker tales
pråk. Ikke misforstå, vi vil at hun skal
få taletrening, når hun blir eldre - det
er flott om hun utvikler norsk talespråk
- men basisspråket hennes skal være
norsk tegnspråk. Vi er overbevist om
at norsk tegnspråk er det beste språket
for døve og tunghørte barn. Gjennom
tegnpråk kan barna leke og utvikle seg
helt normalt. Vi vil ikke at barndommen
hennes skal bli preget aven konstant tre
ning i å lytte og tale.

Legen
Det gikk greit å si nei takk til Cl på
hørselssentralen, men da de kom på 8
måneder helsekontroll begynte ubehage
lighetene. Legen på den lokale helse
stasjonen er veldig tydelig på at Leah
Malena skal operere inn Cl. Han mener
at hun vil bli svært ensom om hun ikke
blir operert. Språkutviklingen hennes vil
bli dårlig om hun ikke får hørsel. Hun
vil tape mye av livskvaliteten, påstår den
lokale legen. Men foreldrene holder på
sitt. De vil ikke ha Cl.

To måneder senere blir de innkalt på
nytt til den samme legen. Han håpet at
foreldrene har tatt til fornuft, og om de
ikke har gjort det vil han anmelde dem
til barnevernet.

- Jeg gråt og var helt fortvilet over det le
gen sa, han truet oss med barnevernet, at
vi kunne miste det viktigste i livet, vårt
eget barn bare fordi vi ikke ville gi henne
Cl. Jeg skalv, jeg hadde det så vondt som
jeg aldri har hatt før, jeg måtte bare gå ut
av legekontoret, forteller Mona.
- Jeg satt med Leah Malena i armene, det
var vanskelig for meg å komme til ordet
- jeg oppfattet hva tolken formidlet fra
legen og ble rasende. Legen så på oss som

uvitende, dumme og hjelpeløse foreldre.
Aargumentere mot legen var som å
snakke til veggen, legger Jonny til.

Barnevernet
Legen sender bekymringsmelding til
barnevernet. Jonny og Mona blir innkalt
til barnevernet, med seg har de to erfarne
døve rådgivere. Sammen måtte de vel
klare å fortelle barnevernet hvordan døve
opplever sin egen situasjon.

- Vi fikk en kald mottakelse av de to
saksbehandlerne i barnevernet. De
kunne ikke forstå hvorfor vi ville nekte
jenta Cl. De visste ingenting om døve.
De hadde ingen kunnskaper om norsk
tegnspråk. Om igjen og om igjen maste
de på hvorfor vi hadde tatt en slikt valg,
forteller Jonny.
- Men hvordan skal vi klare å forklare et
slikt valg i en kort samtale for folk som
ikke har noen kunnskaper om døve og
norsk tegnspråk, det er umulig, sukker
Mona.
- De mente valget var egoistisk begrun
net, at vi var redde for å miste kontakten
med Leah Malena, men slik er det jo
ikke. Alle barn av døve foreldre lærer seg
tegnspråk, enten barna er døve eller hø
rende. Barnevernet forstår ikke at det er
et verdivalg, at vi tenker på hele livet som
ligger foran jenta vår - vi tenker ikke
bare på det hun kan få inn som lyder og
talespråk de første årene.

Møte med barnevernet var i august. De
ble lovet svar innen en uke. Etter 3 uker
ringte foreldrene gjennom tolk for å høre
hvordan saken var, og når de kunne få et
beroligende svar. Tilbakemeldingen var
at barnevernet godt forsto at foreldrene
var bekymret, men de måtte tålmodig
vente til barnevernet hadde behandlet
saken ferdig. Vår samtale med foreldrene
skjer i midten av desember, da har de
fremdeles ikke fått noe svar fra barne
vernet.

- Mange sier til oss at vi bare skal ta det
med ro når vi ikke hører noe fra barne-

vernet, men vi klarer ikke å slå oss til ro
med det. Vi har fremdeIs denne uroen i
oss. Det er ikke morsomt å bli behandlet
som dårlige foreldre hos barnevernet.
Vi følte ikke noen varme fra saksbe
handlerne der, tvert imot utstrålte de en
negativ holdning til oss, det var en vond
opplevelse.

Ressurssterke foreldre
Jonny Thoresen kommer fra Kvinesdal
kommune. Han har gått i hørselsklasse
på Solholmen skole i Kristiansand og på
Bjørkåsen videregående skole. I tillegg
har han gjennomført integrert under
visning på andre videregående skoler.
Han har to fagbrev, både som barne- og
ungdomsarbeider og som omsorgsarbei
der. Mange husker ham fra fotball- og
håndballbanen, og han forteller selv at
han har vært godt integrert i hørende
idrettslag på hjemstedet. Jonny jobber
som omsorgsarbeider på et sykehjem for
hørende.

Mona Terese Johnsen er født i Bodø.
Hun har vært elev ved Trondheim døve
skole og Bjørkåsen videregående skole.
Da hun jobbet i Steindalsflaten barne
hagen i Trondheim tok hun kveldsskole
hos AOF og har fagbrev som barne- og
ungdomsarbeider.

Leah Malena er når intervjuet finner sted
13 måneder. Hun kan allerede mange
tegn, som for eksempel spise, drikke,
sove, sulten, godt, lys, bade og pappa. En
hjerteknuser aven jente som smiler og
følger med på alt som skjer rundt seg.

- Vi har heldigvis fått byttet lege på hel
sestasjonen og helsesøster har hele tiden
vært svært vennlig mot oss. Det samme
er fysioterapeuten på helsestasjonen.
Begge er imponert over at Leah Malena
allerede kan kommunisere så godt med
oss.

- I Auglend barnehage er det 4 døve og
tunghørte barn på samme alder som
Leah Malene, så vi ser lyst på fremtiden
og håper å kunne legge barnevernsaken
bak oss så fort som mulig. Men saken
skremmer nok andre døve foreldre fra å
få barn, hvis de har mistanke om at de
kan få døve barn. Da må vi spørre oss
selv: er det et slikt samfunn vi ønsker, at
bare "perfekte» barn skal få vokse opp.

I neste blad skal vi møte et foreldrepar
som har valgt Cl.
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Tegn- og skrivetolkingpå fire nordiske språk under sommeruken i Søgne.

DØVBLITTES
organisasjonssituasjon i Norden
helge. herland@doveforbundet.no

NDF har ikke lenger organisert arbeid for døvblitte, men ønsker gruppen integrert i det store
tegnspråklige fellesskapet.

Hvert annet år arrangeres en nordisk sommeruke for døvblitte og deres familier. I fjor var Norge
og Døvblittes fellesforum vertskap for 107 deltakere ved Søgne, Kristiansand. Selv om det er
lenge siden sommeren vet vi at mange lesere er interessert i hvordan døvblitte i Norden organise
rer seg. Vi har derfor hentet litt informasjon fra den rapporten som foreligger fra sommeruken.

Danmark
På siste generalforsamling ble Danmarks
Døvblevneforening nedlagt. Samme
dag ble det dannet en ny forening for
døvblitte: «Døvblevne Forum». Grunnen
til dette er at døvblitte selv vil bestemme
hva døvblitte skal mene innen Høre
foreningen. Den nye foreningen har
ingen penger, men mange av de profe
sjonelle i systemet vil støtte Døvblevne
Forum. I Danmark arbeides det med et
delprosjekt under «TegnKom her og nw),

der målet er å utvikle fjernkommunika
sjon, fjerntolking, også fjernskriverol
king og fjernveiledning Et av dem er en
arbeidsmarkedsrelatert fjernveiledning.
Danmark er også i ferd med å utvikle en
digital tegnordbok, og tanken er å legge
ordboken ut på nettet.

Sverige
Organisasjonen «Vuxendova i Sverige»
(VIS) har 12 lokallag og ca 700 medlem
mer. Foreningsaktive kommer sammen

en gang hvert år. Mange medlemmer i
VIS har CL Foreningen åpnet et sekreta
riat 1. desember 2004. De siste årene har
VIS samarbeidet med Horselsskadades
Riksforbund om en tegnordbok med
1700 tegn som nå er ferdig. VIS gir ut
en bok hven år. Mer informasjon finner
man på hjemmesiden www.visriks.nu

Finland
Døvblitte i Finland har en imponerende
aktivitet på flere fronter, ikke minsr når
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Døvblittes organisasjonssituasjon

Unni Hellehaugen og Rita Johansen tar imot gjester til sommeruken.

det gjelder kampen for mer tekst på tv.
De er også svært opptatt av skrivetolking
og at dette skal bli et mer allment hjelpe
middel. Det blir forsket på kvaliteten på
skrivetolkingen, og fire studenter skriver
hovedoppgave om dette. Det er særlig
stor mangel på skrivetolker som skriver
svensk. I mars ble det stiftet fagforening
for finske skrivetolker.

Norge
Døvblittes fellesforum (OFF) har valgt
skrivetolking som hovedsatsingsområde.
Skrivetolker er mangelvare i orge. Høs
ten 2006 fikk en døvblitt representant
møte stortingskomiteen og legge fram
problemene for de folkevalgte.
Våren 2007 kom utskriftsrapporten som
gir skrivetolkbrukerne rett til utskrift av
tolkematerialet, særlig i samband med
kurs og utdanning. Hørdselshemme-
des Landsforbund (HLF) har fått fullt
gjennomslag for krav om billedtolking
også for skrivetolkbrukere. Sommeren
2006 arrangerte OFF norsk sommeruke i
Sogndal med kurs i TSS. Høydepunkter
var båttur på fjorden og rur på Jostedals
breen. OFF ble lagt ned 13.juli 2007,
men arbeider for døvblitte fortsetter i
døvblitturvalget under HLF.

Likemannsarbeid
Ca 50 % av deltakerne på sommerleiren
hadde Cl. Finland har fått til en god
likemannsordning på Cl-fronten. Hvert
år blir det arrangert en helgesamling der
voksne, ungdommer og barn med Cl
kommer sammen for å dele erfaringer.
Også døvblitte uten Cl og pårørende er
velkomne for å lære. Det er eget program
for den yngre generasjon. Noen barn
med Cl tror at de slipper å bruke Cl som
voksne, men på helgesamlingen opplever
de mange voksne med slikt apparat. Når
foreldrene er med, kan de rilegne seg
kunnskaper som er vanskelige for barn å
formidle. Programmet på disse samlin
gene er viet kunnskaper om Cl, men
der viktigste er å få treffe hverandre og
utveksle erfaringer. Senere er det planer
om å arrangere mindre samlinger i ulike
deler av Finland. Cl-forumet på internett
er en annen viktig form for likemanns
hjelp. Cl-opererte og de som ønsker eller
tenker på operasjon kan bli medlem av
forumet. I februar 2007 ble det grunn
lagt en ny Cl-komite innen Hørselsfor-

bundet i Finland. De arbeider nå blant
annet med en informasjonsperm der en
kan få tilgang til andres erfaringer med
Cl, også når det gjelder valg av selve CI
apparatet. På grunn av taushetsplikten
ril de ansatte på sykehus, prøver Cl-for
eningene å spre informasjon via oppslag
stavlene på sykehusene. For døvblitte
uren Cl er det arrangert temahelg der 50
personer deltok.

VIS i Sverige har også stadig flere CI
opererte. I Sverige er 140 av VIS sine
700 medlemmer Cl-operert, og VIS har
akkurat nå startet en gruppe for Cl-bru
kere. I tillegg har de påbegynt et sam
arbeid med Cl-foreningen innen HRF
med utveksling av kunnskap og erfaring.
Dette samarbeidet er viktig for å gi en
felles følelse. Her har man også anledning
ril å spre kunnskap om TSS, noe som er
svært viktig for VIS. En Cl-konferanse er
under planlegging. VIS ser det som svært
viktig at de som skal opereres, fåt møte
en erfaren Cl-bruker.

Ikke egen gruppe i NDF
Norges Døveforbund opprettet i 1979 et
eget døvblittutvalg. 10 år senere bestemte
landsmøte i NDF at utvalget skulle om
gjøres til en mer selvstendig døvblittsek
sjon. For noen år siden ble det vedtatt at
døvblittarbeidet i HLF og NDF skulle gå
sammen i Døvblittes Fellesforum. Nå er
også dette borte. Nesten all organisering
av døvblitte er blitt overført fra NDF til
HLF. Forbundsleder Hanne Kvitvær sier
i en uttalelse:

- Døvblittes Fellesforum fungerte ikke.
HLF og NDF ønsket ikke at forumer
skulle videreføres, blant annet av økono
miske grunner, men også fordi det var
vanskelig å få folk til å påta seg styreverv
i fellesforumet. Nå har ikke lenger NDF
utgifter på organiseringen av døvblitte.
HLF har organisert døvblitte i er utvalg
og NDF ble invitert til å utnevne to døv
blitte til å delta i utvalgets styre, og det
har vi gjort. Dette fordi det er ønskelig at
døvblitte tegnspråkbrukere også blir tatt
hensyn til i utvalget.

- Utgjorde dette en så stor utgiftspost for
NDF?
- Ja, på det meste kostet det oss 140.000
kroner året, det siste åtet, 2006 var
utgiftene kr. 70.000. Det er viktig å
understreke at døvblitte fremdeles er
velkommen i NOE Vi er forbundet for
alle de som bruker tegnspråk.

Forbundslederen opplyser også at NDF
har utnevnt Astrid Sund til å følge opp
«Resonare», som er det offentliges rehabi
literingstilbud til døvblitte.

HLFs døvblittutvalg
De 2 faste representantene fra NDF til
HLFs døvblittutvalg er Unni Helle
haugen og Irene ornes.

Varamedlemmer er Elin Olsen og
Harald Gåsland.

Leder for utvalget er John Almendin
gen, som også var leder for Døvblittes
Fellesurvalg.
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ARBEIDSLIVSKURSET
helge.herland@doveforbundet.no

.:. Arbeidslivskontaktene
NDF har som en av sine prioriterte oppgaver å arbeide for bedring av døves situasjon på arbeids
markedet. Som et ledd i dette var 42 deltakere samlet til likemannsseminar på Lørenskog på
slutten av fjoråret.

Arbeidslivskontakter i NDF
NDF har et prøveprosjekt med 3 ar
beidslivskontakter, som jobber med dette
på sin fritid. Det er Torill Lorentzen og
Svein Sundkvist i Oslo og Arvid Hauge
i Bergen. Vi spør hva oppgavene til en
arbeidslivskontakt er:

- Vi skal være en diskusjonspartner
for de som ønsker råd eller veiled
ning i spørsmål knyttet til arbeids
livet. Vi kan foreslå hvem døve kan
kontakte for å komme seg videre i
søknadsprosessen for å få arbeid,
eller hvem døve arbeidstakere som
føler seg dårlig behandlet på arbeids- ~
plassen kan ta saken sin opp med.

De tre understreker at de ikke skal
erstatte de faglige funksjonene som
finnes i NAV, fagforening, skoler
eller hjelpemiddelsentralene, men
gjerne være en brobygger inn mot
disse instansene.

- Vi møter døve som likemenn. Vi har
erfaring som døve arbeidstakere og
kjenner døves språk og kultur. Døve kan
prate fritt til oss, vi har taushetsplikt, og
sammen kan vi kanskje finne en fornuf
tig måte å løse problemer noen døve sliter
med i forhold til arbeidsmarkeder.
De tre er kjente profiler i Oslo og Bergen

og skulle være lette å få kontakt med.
Arvid Hauge har invitert til Rere møter,
men få har kommet og han mener det er
behov for mer informasjon om ordnin
gen med arbeidslivskontakter. Svein
Sundkvist minner om en annen sannhet:

- Alle døve er ikke snille engler på ar
beidsplassene. Det finnes døve som
lager problemer for seg selv og da er
det greit om vi kan få snakke med
dem om dette også.

Ta kontakt med arbeidslivskon
taktene, bildet fra venstre:

Arvid Hauge, Bergen
kaffiarvid@hotmail. com

Torill Lorentzen, Oslo
torill. lorentzen @statped.no

Svein Sundkvist, Oslo
s-sundkv@online.no
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Arbeidslivskurset

.:. Privat arbeidsformidling?
Hva kan Adecco bidra med for at døve kan få jobb? Det var den spennende tittelen til foredraget
av Mette Liirhcke og Carl Moltzau.

Foran Mette Liithcke, Adecco og Svein Erik Johannessen, NDF. Bak Carl Moltzau, Adecco og
Bjørn Kristiansen, NDF.

Hvem er Adecco?
Adecco er det ledende firmaet innen pri
vat arbeidsformidling i Norge. De selger
arbeidsledige ril arbeidsgivere som rren
ger arbeidskrafr. Firmaet hadde i 2006
en omsetning på 3,5 milliarder kroner.
De har 70 kontorer i hele landet med
700 konsulenter som jobber for å hjelpe
atbeidssøkere og arbeidsgivere. Hver dag
har de flere enn 10.000 medarbeidere i
jobb.

Firmaets slagord er: «Better work, bet
ter life» - og med det mener Adecco at
hvis en får brukt sine egne evner på best
mulig måte i arbeidslivet, så vil også livet
totalt bli bedre.

Satser på
funksjonshemmede
- 700.000 mennesker i yrkesakriv alder
står utenfor arbeidslivet, mange av disse
er funksjonshemmede. Adecco ser på
seg selv som er firma som driver sam
funnsmessig virksomher og vil derfor
sarse på gruppen funksjonshemmede
fremover. NDF er den første samarbeids-

parteneren blant de funksjonshemmedes
organisasjoner, sa Mette Liithcke og Carl
Moltzau.

Adecco rilbyr tre forskjellige løsninger for
arbeidstakerne. Noen kan bli fast ansatt i
Adecco. Adecco står da som arbeidsgiver
og betaler lønn, feriepenger og har alle
andre forpliktelser for arbeidstakeren.
Så leier Adecco den ansatte ur til firma
som trenger arbeidskrafr. Den andre
muligheten er man jobber som vikar når
det er behov for der. Tredje muligher er
at Adecco formidler fast arbeid hos en
arbeidsgiver, altså samme tjeneste som
NAV gir.

- Døve er en spennende gruppe for oss,
men det vil naturlig nok ra noe rid før vi
er klare til ta imor dere. Våre ansatte må
først lære mer om døves kommunikasjon
og kultur, sa Liithcke og Moltzau.

Flying start!
NDFs forretningsutvikler Svein Erik
Johansen kunne fortelle kursdeltakerne
at det allerede var kommet resultater av

samarbeidet mellom NDF og Adecco. 3
ledige jobber venrer på døve fra 1. januar
hos Capio Rønrgen i Oslo. Capio ønsker
å ansette døve! På spørsmål fra kursdelta
kerne om hvilke type arbeid dette var, ble
det svart at det var enklere arbeid som en
fikk opplæring i på arbeidsstedet.

NDFs Bjørn Kristiansen pekte på at et
prosjekt finansiert av Helse- og Rehabi
litering om <Nikarformidling av døve i
arbeidslivet», ved Johan Hjulstad, Rycon,
kanskje kunne knyttes til det tilbudet
Adecco har.

Krav om fast ansettelse
etter 4 år
Advokat Jon Olav Bjergene holdt foreles
ningen om arbeidsrett. Vi gjengir noen
stikkord fra hans budskap:
- Søker du en stilling og er eneste funk
sjonshemmede søker har du krav på å
bli innkalt til inrervju. Arbeidsgiver er
pålagt å innkalle minst en yrkeshemmet
søker til intervju, ifølge Tjenestemanns
loven.
- Har du vært vikar på arbeidsplassen i 4
år kan du kreve fast ansettelse i stillin
gen.
- Jobber du som vikar har du fortrinns
rett om stillingen blir ledig.
- Staren vedtok i 2004 en visjon om at
minst 5 % av alle deres nyansatte skulle
være funksjonshemmede.
- Arbeidsmiljøloven slår fast at alle har
rett til å trives på arbeidsplassen.
- Alle har rett på en skriftlig arbeidsav
tale. Arbeidsgiver kan ikke fritt omplas
sere ansatte til annet arbeid, for eksempel
kan ikke en lærer bli pålagt rengjørings
oppgaver. Arbeidsgiver har ikke lov til å
endre grunnpreget på arbeidsinnholder.
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Arbeidslivskurset

.:. Døve blir oversett på arbeidsplassene
45 % av de døve ansatte føler seg trakassert på arbeidsplassen. Den sjokkerende nyheten pre
senterte Jan Arild Lyseng fra Norsk Tjenestemannslag (NTL). Han har gjennomført en spør
reundersøkelse blant døve NTL-organiserte som er ansatt ved kompetansesentrene på Møller,
Skådalen, Nedre Gausen, Andebu, Statped i Bergen og Stavanger, Asvo-Bergen og Ryeon. De
Beste av de 24 døve som deltok i undersøkelsen arbeider på internat.

Jan Arild Lysengfra NTL presenterte en under
søkelse som viser at nesten halvparten av døve
fØler seg trakassert på arbeidsplassen.

- At 45 % av de døve følet seg trakassert
på arbeidsplassen er meget alvorlig, det er
tre ganger høyere enn tallene for hørende
arbeidstakere. Den vanligste formen for
trakassering er at døve føler seg oversett
på arbeidsplassene, de blir ikke trukket
inn i diskusjoner og får sjelden delta der

avgjørelsene taes. Så mange som 14 av de
24 i undersøkelsen føler seg oversett på
arbeidsplassen, sa Lyseng.

Bare halvparten av døve svarer at de føler
at jobben de gjør blir verdsatt av arbeids
giveren. Bare 16 % føler at arbeidsgiveren
er villig til å satse på dem, mens dobbelt
så mange hørende føler det samme.
- Bare 30 % av døve mener de har inn
flytelse på sin egen arbeidssituasjon. På
det samme spørsmålet svarer 58 % av de
hørende at de føler de har innflytelse på
eget arbeid. Nesten 80 % av døve ønsker
å snakke med en NTL-tillitsvalgt, mens
bare 50 % av de hørende har samme øn
ske. Dette skal vi ta på alvor, sa Lyseng.

Han fremholdt at de som føler seg tra
kassert på jobben ofte beskylder seg selv
for problemene. De kan ha skyldfølelse,
skam, de tier og lider i det stille, de blir
sykemeldt, de slutter og de mister ofte
både selvrespekt, selvfølelse og egenverd.

- NTL tar døves situasjon på arbeidsplas
sene på alvor, vi er oppatt av støtte våre
døve kolleger. Tallene fra undersøkelsen
vil bli presentert i medlemsbladet vårt
og tatt opp blant alle tillitsvalgte. Vår

oppfordring til døve som opplever trakas
sering på arbeidsplassen er å ta kon-
takt med sin tillitsvalgte, understreket
Lyseng.

NTL har også opprattet et egent utvalg
for døve ansatte med representanter
fra Asvo, Ryeon, Andebu og Statped.
Utvalget skal komme med forslag på
tiltak som kan gjøre situasjonen bedre
på arbeidsplassene. Lyseng avsluttet med
å si:

- Som ansatt har hver enkelt en plikt til å
gjøre det en kan for å gjøre sine kollegaer
og sine ledere gode.

UTLYSNINGST0TTEKONTAKT

Oslo kommune
Bydel Alna

Enhet for mennesker med funksjonshemninger

Lønn etter kommunens lønnsregulativer, samr
utgiftsdekning.
Oppdraget er ledig umiddelbart.
Oppdragsgiver er Oslo kommunelAlna bydel.
Søknadsfrist: 07.01.2008
Søknaden sendes med cv + ref. på mail ril:
meike.louise.busby@bal.oslo.kommune.no
ellet pr. post:: Enhet for mennesker med funk
sjonshemninger vi Meike Louise Husby
Jerikoveien 95, 1052 Oslo
Søknadet vil ikke bli remmen!

Har du litt tid tilovers en ettetmiddag/kveld
i uken?
Jeg er en døv-blind mann på 59 år som har behov
for en støttekontakt.
Du bør være en positiv person som er glad i å gå
på tut og en god samtalepattner.
Du bør kunne taktilt tegnspråk, ellet være villig
til å lære der.
Oppdraget er på 12 timer pr. måned,
og Arbeidstid er ettermiddag.
Dervil bli krevd politiarrest.

www.heimdal.vgs.no

Saupstadringen 9, 7479 Trondheim

tlf 72 59 27 00

Husk å melde
adresseforandring!
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Arbeidslivskurset

.:. Hvor stor blir pensjonen?
Vet du hva du vil få utbetalt i alderspensjon fra Folketrygden? Har du kollektiv pensjonsavtale
gjennom arbeidsgiveren, vet du hvor mye du vil få utbetalt av den? Aud Erlandsen fra Lørenskog
trygdekontor informerte om reglene for alderspensjon i Norge og John Arne Holten om private
pensjonsordninger.

John Arne Holten foreleste om private pensjonsordninger.

Alderspensjon
Alle som har bodd i Norge i minst 3
år har rett til alderspensjon fra 67 år.
Grunnpensjonen som alle har rett til
er det som kalles 1G, og beløpet er i
dag kr. 68.000 i året. De som har vært
i inntektsgivende arbeid vil også få til
leggspensjon. For å få full tilleggspensjon
må du ha jobbet i 40 år. Har du jobbet
mindre enn 40 år blir tilleggspensjonen
mindre. Hvor stor kan tilleggspensjonen
bli? Hvis du har jobbet i minst 40 år vil
alderspensjonen og tilleggspensjonen
vanligvis utgjøre halvparten av det du
har mottatt i lønnsutbetaling.

Betyr det at de som ikke har vært i løn
net arbeid må leve bare av kr. 68.000 i
året? Nei, de vil få et særtillegg. Grunn
pensjonen og særtillegget blir det som
kalles minstepensjon (minstepensjonis
ter). Minstepensjonister får i dag utbetalt
nesten kr. 10.000 hver måned.

Ekstrainntekt
Som alderspensjonist, fra 67 år har du lov
å tjene 2G, altså kr. 136.000 i året uten

Uforep nSJon
Ektef \I ~/samboQI

rnep nSJon
Prern" /Inns udds

at det får betydning for pensjonen. Hvis
du tjener mer enn dette vil alderspensjo
nen bli redusert med 40 %. Fra måneden
etter at du har fylt 70 år kan du tjene så
mye du vil og samtidig få utberalt full
alderspensjon. Spreke alderspensjonister
kan derfor fortSatt jobbe og tjene penger,
men passe på at alderstrygden ikke blir
redusert.

Privat pensjon
For mange vil ikke alderspensjon og
tilleggspensjon fra Folketrygden være
nok til å dekke de utgiftene de har til
bolig, mat, klær, reiser og annet. Derfor
har mange også private pensjonsavtaler,
de betaler inn månedlige sparebeløp til
et pensjonsselskap. De fleste er med i
en kollektiv pensjonsordning gjennom
arbeidsgiveren.

- Kollektiv pensjon er vårt viktigste skat
tefrie gode, sa en annen foreleser: John
Arne Holten fra Vital.

Med en privat pensjon som folk ofte
betaler til gjennom hele yrkeslivet vil

de fleste få en månedlig utbetaling
som sikrer 66 % av det de er vant til å
få i lønnsutbetaling. Altså summen av
grunnpensjon, tilleggspensjon og privat
forsikringsordning sikrer en 66 % av de
en tidligere mottok i lønnsutbetaling.

Holten gjorde oppmerksom på at det
i 2006 kom en ny lov som påla alle
arbeidsgiverne at de skal ha en privat
pensjonsforsikring for sine ansatte, fra
første arbeidsdag.

Ordningene og reglene for private
pensjonsordninger er mange og de blir
tilpasset den enkeltes ønsker. Holten ga
en bred og god innføring i hvilke mulig
heter som finnes, men det er vanskelig å
gå nærmere inn på alt her. Uten å drive
tekstreklame må vi vel kunne si at Vital
og John Arne Holten er en god mann å
kontakte for de som ønsker mer informa
sjon om slike ordninger. Holten? Joda,
han er mannen til Sonja Myhre Holten.

Uførepensjon
De som blir uførepensjonister får stort
sett de samme utbetalingene som
alderspensjonister, altså grunnpensjon
og tilleggspensjon. De som ikke har rett
til tilleggspensjon får særtillegg. Også
private pensjonsforsikringer kommer til
utbetaling om en blir uføretrygdet.

Lurer du på hva du vil få i pensjon så kan
du kontakte ditt lokale NAV-kontor som
vil hjelpe deg med å beregne pensjonen
din.
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Mye bjelleklang
i Stavanger
Av Jannicke B. Kvitvær

SD UK-styret: bak fra venstre Kenneth Ommundsen, Marcus Lid og Håkon Bollestad. Foran fra
venstre Grete Jaarvik, Kjell Rune Adneram og Marie Holst. Ikke tilstede på bildet Astri Frafjord.

En gang i tiden hadde Norge fire fremstående ungdomsklubber,
hva som skjedde med disse klubbene er i dag et stort spørsmål.
Det eneste vi vet er at på kort tid ble alle disse ungdomsklub
bene lagt på is, men det som skjedde den gang da stopper ikke
dagens ungdom.

Medlemmer fra 15 til 26 år
SDUK ble gjenopprettet den 27. januar
2006. Kenneth Ommundsen sto i spis
sen for at det igjen ble en ungdomsklubb
for døve i Stavanger. Kenneth er 26 år og
leder for SDUK. Han sitter som styre
medlem i Norges Døveforbunds Ung
domsutvalg. Vi slår aven prat med ham.

lederen av SDUK en takketale til resten
av styret og alle medlemmene. Samtidig
blir det vist bilder fra forskjellige arran
gementer i 2007. Rundt 30 personer er
med på den vellykkede kvelden.

Vi får inntrykk av at SDUK har et godt
samarbeid med Stavanger Døvesenter.
De får bruke døvesenterets lokaler som
de selv vil. Kenneth nikker samtykkende:

- Ungdomsklubbens styre består av syv
personer, hvor det yngste styremedlem
met er 15 år, og den eldste er 26. Hittil
har vi hatt arrangementer en gang i
måneden, men i 2008 vil vi satse på to

ganger i måneden. Vi vil ha en inneakti
vitet og en uteaktivitet. Det vil si en gang
i måneden skal vi sosialt samvær inne i
Stavanger Døvesenter, mens den andre
gangen skal vi ha uteaktiviteter som
gokart, paintball, hyttetur og så videre,
forteller Kenneth.

Kvelden åpnes med en kort velkomst
tale av kveldens programleder Håkon
Bollestad, som sitter som sekretær i
SDUK-styret. Etterpå får vi julegrøt med
mandel, og det er salg av godteri, chips
og brus.

På under to år har Norge fått gjenoppret
tet tre av fire ungdomsklubber. Først ute
var Bergen Døves Ungdomsklubb, deret
ter kom Stavanger Døves Ungdomsklubb
(SDUK), mens ungdomsklubben i Oslo
ble startet like etter. De har tatt navnet
PAFF.

Juleball i Stavanger
I denne reportasjen er vi en tur i Stavan
ger. I skrivende stund er det romjul, og
i det Døves Tidsskrift besøker SDUK
har de juleball. Stemningen er svært god
idet jeg ankommer lokalene i Stavan-
ger Døvesenter 29. desember klokken
18.30. Folk har trukket i finstasen, og fra
første stund er atmosfæren fylt med godt
humør.

Underholdning får vi så klart også, vi
kan ikke forestille oss et døvearran
gement uten underholdning. Det blir
mange morsomme innslag, ledet av Grete
]aarvik med god hjelp fra de andre i
styret. Imellom underholdningen holder

Av Jannicke B. Kvitvær
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Kenneth Ommundsen, leder i SDUK, holder
tale på juleballet.

- Vi samarbeider fint, men SDUK er jo
en selvstendig ungdomsklubb. Vi har
eget budsjett og regnskap, og til og med
eget kontor - så det er forventet at vi skal
gjøre alt selv.

Kenneth skryter av styret. Han mener
styret gjør en flott jobb sammen, men
selvfølgelig har det vært en del opp- og

Nytt Fra NDFU
2008 er i gang, og vi vil informere om
et par ting som skal skje i sommer;

- Den årlige barneleiren for døve og
tunghørte barn, som blir holdt hvert
år på Al, vil finne sted fra mandag 23.
til søndag 29. juni. Leiren er for barn i
alderen 7-12 år, påmeldingsfristen er
før 1. april. Mer info på www.deafner.
no.

- Den årlige juniorleiren for døve og
tunghørte vil bli arrangert parallelt

nedturer innenfor styresamarbeidet,
men nå ser styret ut til å ha et sterkt
fundament, noe som forhåpentligvis vil
holde ungdomsklubben i gang i lang tid
fremover.

- Ungdomsklubben er åpen for alle mel
lom 13 - 30 år. Vi er rundt 20 personer
på hvert arrangement.

Imponerende med så bra besøk tenker
jeg tilslutt, ettersom Stavanger har det
minste ungdomsmiljøet for døve blant de
fire største byene i Norge.

Har du lyst å vite mer om SDUK? Ta en
titt i deres nye hjemmeside www.sduk.no
I neste nummer satser vi på en reportasje
fra PAFF, ungdomsklubben i Oslo.

Forkortelser:
NDFU - Norges Døveforbund Ungdom
PAFF - navnet på ungdomsklubben j Oslo

BDUK - Bergens Døves Ungdomsklubb

SDUK- Stavanger Døves Ungdomsklubb

med barneleiren, altså 23. - 29. juni
på Al. Leiren er for de mellom 13 - 17
år, påmeldingsfristen er før 1. april
2008.
Mer info på www.deafner.no

- Jordisk Ungdomsleir for ungdom
mer mellom 18 - 30 år skal holdes i
Danmark, 6. - 12. juli,
Påmeldingsfristen er før 15. mars
2008. Mer info på www.deafner.no.

Ellers ønsker DFU ungdomsklubbe
ne og alle ungdommer rundt omkring
et godt nytt år - og et flott år!

På barne- ogjuniorleirene på Al er det kjempegøy å være med!
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PERSONALIA
Ønsker du å sende noe til disse sidene:
helge.herland@doveforbundet.no

0l1edlemsblad for Nsrges 'Døveforbund 1/2008

Testamentariske gaver,
minne- og jubileumsgaver
Samfunnsutviklingen fremover
tilsier at det vil bli stadig flere
mennesker uten direkte livsarvin
ger. Følgelig vil det i fremtiden bli
mange mennesker som søker etter
et formål ener en sak som de øn
sker å testamentere sin arv til - ut
fra forskjellige personlige grunner.
Dette medfører igjen et stort behov
for testamenter og hjelp i denne
forbindelse.
Testamentariske gaver har tradi
sjonelt sett vært et litt tabubelagt
område i organisasjonsmessig sam
menheng. Det har ikke værr god
folkeskikk å snakke for høyt om
dette, selv om sværr mange men
nesker, kanskje spesielt eldre, er
opptatt av dette med å sikre at den
siste vilje blir respektert.
Og siden nå auromatinntektene til
organisasjonene har bortfalt, har
dette igjen medført at flere organi
sasjoner sliter økonomisk. Omstil
lingsprosessen tar tid. Derfor har
problemet med testamentariske
gaver som inntektsmulighet for
ideelle formål blitt mer aktuelt.
På denne bakgrunn er det nå
opprettet en nøytral arena for dette
formålet, hvor over 50 organisasjo
ner presenterer seg selv - herunder
også Norges Døveforbund. På
nettstedet www.testamenter.no
finner man nærmere opplysninger

I om de organisasjonene som deltar
på denne arenaen, lover og regler
for testamenter, samt hvordan man
går frem - kombinert med prak
tiske eksempler.
Hvis du lurer på noe i denne
forbindelse, så anbefaler vi deg
om å studere denne hjemmesiden
nøyere.
Norges Døveforbund har også
tilgang på advokathjelp dersom du
ønsker det.

Fødselsdager

Ruben Einar Slettebakk ble 2 år 9. ja
nuar. Vi gratulerer vår gode sjarmør med
overstått dag. Vi er kjempeglad i deg.
Hilsen stolte mamma Randi og pappa
Tor Einar og storesøskene Espen Andre,
Melissa og Malin.

Stian Rusten gratuleres med overstått 19
års dag 26. januar. Håper du hadde en
fin dag.
Hilsen Hege, mamma og pappa.

døves TIDSSKRIFT

LAILA]. HOPE, Bærum blir 60 år 19.
februar.

60 år
GERD BERIT LAMELA, Bergen, blir
60 år l. februar.

CHRISTIAN SLIPER, Oslo, blir 80 år
9. februar.

Vi gratulerer!
80 år
HELGE KJ0LLEBERG, Bergen, blir 80
år 6. februar.

75 år
TORUNN VINES, Trondheim, blir 75
år 2. februar.

Takk!
Vi fikk veldig mange gode hilsener,
blomster og støtte i fotbindelse med
min mann og våt pappa, Geir Morten
Flatemos, bortgang. Det er vanskelig
for oss å nå alle med en personlig takk,
derfot takker vi for all omtanke og støtte
gjennom bladet. Tusen takk til hver og
en, det varmet oss.
Vennlig hilsen Charlotte, Helena, Kevin
og Vibeke V. Flatemo.

70 år
ROLF JOHANSEN, Drammen, blir 70
år 3. februar.

50 år
KJARTAN EGGE, Jølster, blir 50 år 5.
februar.

GRY TANDE, Stavanger, blir 50 år 19.
februar.

SVEIN AASEN, Lillestrøm, blir 50 år
12. februar.

REIDUN VATNE MO, Bergen, blir 50
år 23. februar.
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«Behandlingsreiser»
helge.herland@doveforbundet.no

y;er brakte meg til Tyrkia g
:lir å bli sterkere i de områaer

eg, forteller Signe Bekk.vi~.

- Ener årevis med muskelplager og
kranglet rygg bestemte jeg meg for å
prøve en behandlingsreise til utlandet.
Både fastlegen min og en spesialist på
rygglidelser stønet meg i at jeg burde
prøve. Ener intens leting på nenet
og nøye vurdering falt avgjørelsen på
Scandinavian Rehab Center i Tyrkia.
Stedet har refusjonsavtale med Rikstryg
deverket. Fysikalsk behandling gis av
fysioterapeuter med norsk lisens og en får
full refusjon av behandlingen. Se hjem
mesiden www.srcrehab.no for nærmere
informasjon om behandlingstilbudet.

- Dekket trygdekontoret alle utgiftene
ved reisen, oppholdet og behandlingen?
- Nei, ikke for meg. Trygdekontoret ville
bare betale for den fysikalske behandlin
gen jeg fikk. Reise- og opphold måne jeg
betale av egen lomme og det kom på ca
15.000 kroner.

Med frisk mot startet Signe behandlin
gen med 3 økter om dagen, blant annet
med bassengtrening der en drev med
ulike øvelser som myket opp musklene.
- Vi fikk innføring i magedans i bassen
get, ler Signe.
- Det var morsomt. Heldigvis er det
umulig å se hvordan vi beveger mage
og hofte under vann! Pausene mellom
øktene brukte vi til solbad på basseng
kanten i 35 graders varme. Neste økt var
gruppetrening av ryggmusklene. Jeg fikk
meg en tankevekker, men trøstet meg
med at det nok går fremover med mer

trening! Dagens siste treningsøkt var
med individuelt fysioterapeut, der rygg
og mageøvelser ble terpet skikkelig, mens
jeg tenkte i det stille: Herreknut at det
går an å ha så slappe muskler!

Første uken i Tyrkia måne Signe venne
seg til varmen, overgangen fra vinter i
Trøndelag til 35 grader i Tyrkia merket
man godt. Uke 2 kjente hun at både fart
og muskler ble spenstigere. Og siste uken
kjente Signe at formen ble god. Hun
kunne gjerne ha tenkt seg en uke ekstra
for å få utsan hjemreisen til møte med
det norske vinterværet, som kan være ille
for de som har muskel- og skjellettspla
ger.

- Jeg hadde godt utbytte av behandlings
reisen, og har bestemt meg for at dene
skal jeg gjennomføre en gang i året. Det
er ingen tvil om at varme og behandling
har god effekt på kroppen min og jeg
anbefaler det sterkt til andre.

Et tilbud til døve?
Signe Bekkvik er tidligere leder i Trond
heim Døveforening. Hun er fremdeles
med i styre og stell i trønderhovedstaden
og hadde ikke vært seg selv lik om hun
ikke fikk til en god dialog med senterets
ledelse. Hun utvekslet ideer om senteret
kunne gi et tilbud til grupper av døve,
for mange sliter med muskel- og skjel
lenplager. For informasjon om dene kan
de som er interessert kontakte Signe på
signebekkvik@gmail.com Kanskje er det

mulig å få til en gruppereise for døve i
løpet av 2008?

Behandlingsreiser til utlandet er et sup
plement til de forskjellige behandlings
tilbudene som finnes i Norge. De fleste
behandlingssentrene finner en i Spania,
Tyrkia, Serbia, Montenegro og Kanariøy
ene.
De som har, astma, kroniske lungesyk
dommer, atopisk eksem, betennelses
aktige revmatisk sykdom og seinskader
ener poliomyelitt er grupper som vil ha
nyne av tilbudene. Andre grupper som
for eksempel de som sliter med smerter
i muskel, skjellen og fibrositt har også
mulighet til å få behandlingsreise.

Man må ikke lide av andre alvorlige
sykdommer som for eksempel nylig hjer
teinfarkt, hjertesvikt, ubehandlet høyt
blodtrykk, kreftsykdom(det skal gå 3 år
ener avslunet behandling) og alvorlige
psykiske lidelser. Legen vil kunne gi flere
opplysninger om hvilke sykdommer som
kan hindre deg fra å reise. Alle som søker
må i utgangspunktet være selvhjulpne.

oen grupper betaler en egenandel på kr.
100 pr. døgn. Barn og ungdom betaler
ingenting.
De som reiser i åpen gruppe, slik som
Signe, må betale en høy egenandel, men
utgiftene kan trekkes fra på skanen
- som ekstrautgifter med sykdom. Legen
skriver legeerklæring som leveres sammen
med selvangivelsen til ligningskontoret.
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Sp"'k og kommunilc:asjcl14 .1-

__ Språk og kommunikasjon

Vers. 1

• lvttestimulering
Lytte og tale
Strategier fOf S utvlRle fYtt6erdfgheter

Tegnspråkstimulerfng

Ideer til 5p~kstlmullt,.fng
Rlrnog~lt:r

A. lese bok:
Aøytfesnlng relatert Ul utvlldJngsmllepæler

er språktolk. Men det henger kanskje
sammen med grunnsynet på språk her i
permen: Tale- og skriftspråket her heter
norsk til forskjell fra kinesisk som er
omtalt, men tegnspråk betegnes i bestemt
form entall som «tegnspråket». Så vidt
meg bekjent forskes det i mer enn 75
ulike tegnspråk verden over. Bare et sted
er tegnspråket omtalt som <<norsk tegn
språk». Opplæringsloven § 2.6 er kun
omtalt som tegnspråkopplæring, mens
det vitterlig står om undervisning i og på
tegnspråk, som er noe mer! Kanskje det
henger sammen med grunnsynet at de
hørende foreldrene er friske, mens hør
selshemmede barn er syke (l-Il). Men
da er konsekvensen at vi har bortimot
600 000 syke mennesker her tillands
eller hørselshemmede. Fordi drivkraften
at alle barn skal væte normale, blir det
fokus på talespråk. De som faller utenfor
<<normaliteten» eller viser avvik kan få
tegnspråkopplæring.
Selv om det her og der står at høreap
parat ikke erstatter normal hørsel, savner
jeg helgardering. Noe mer om tolketje
neste, for det er ingen garanti fot at alle
hørselshemmede barn blir kun hørsels
hemmet resten av livet. De kan bli mer
hemmet med åtene i hørselen. Og da er
det nyttig at de får alternative kommuni
kasjonsformer.

Hva er sprAk og kommunikasjon

HVil~~~k:~':~~ika$jOnSfOtmtrenger barnet

~::pr;se: tegnstøtte - tegn III tale-- tegnstottelnorsk

Det nye og uvante

---

---
------

Hvern kan hjelpe?

Rettigheter

---
Adresseliste

Litteratur/artikler
-----

Språk og kornmun"k .-aSJon

første versjon. Og her må «redaksjonen»
være flinke til å plukke ut god litteratur.
Kapitlet om Cl var for meg overtaskende
bra skrevet. Nyttig for mange vil kapitlet
om foreldrereaksjoner være.

Cochleaimplantat

Foreldrereaksjoner

-----Barnehage og skole ~ - 8

~-
~- ~
Ordliste ~ - -O

En redegjørelse for hva tolk er, er under
lig nok satt inn under kapitlet om hjelpe
midler. Tolk er da ikke noe teknologisk
landevinning, men et menneske som

Hva savner jeg?
Permen er litt for informativ. Foreldrene
vil gjerne spørte om hva med barnet vått
når det blir voksen med hørselshemming.
Da skulle det vært fint å kunne relatere
til voksne med hørselshemming. Jeg
savner også ordet «sosialt døv» som Sto
ringsmelding nr.23 (1977-78) brukte. Til
tross for alskens tekniske hjelpemidler vil
det jo skje at tunghørte, CI-«hørende» og
døve vil fungere som sosialt døv. Man må
akseptere at hørselshemmede ikke alltid
vil klare å yte sitt beste, for det er alltid
press på at hørselshemmede skal kunne
følge med i kommunikasjonen, skal
kunne bruke tekniske hjelpemidler opti
malt og skal være så flinke til å munnav
Iese. Det fører til fysisk og psykisk press.
Jeg føler at permen ikke understreker nok
at foreldre ikke skal være barnas lærere
24 timer i døgnet og resten av livet. Skal
foreldrene rette på sitt «barns» uttale
fortsatt når det er 40-50 år?

SMÅBARN
MED H0RSELTAP
Anmeldt av Odd-Inge Schr6der

o.i.schroder@isp.uio.no

INFORMASJONSPERM TIL FORELDRE

UtMMldet.v $1:. 0Iwt1 HoSØQl~ilIfl
Dg"....kom~r,..,

Informasjonsperm til foreldre
Prosjektleder Tove Leinum
Østerlie

En grei presentasjon for foreldre som
får hørselshemmede barn. På ryggen av
permen er gruppen «små barn» presisert
nærmere ril aldersgruppen 0-3 år. Det
er nok mange forfattere, så kanskje blir
det av og til noe uklatt i fremstillingen.
Kommaregler er ofte brutt her, så dette
må sjekkes nærmere. På side 2:14 er per
men kalt brosjyre. Ja, hadde det vært det,
for jeg skjønner ikke helt hvorfor man
har valgt en så tung løsning med perm
som veier 2,2 kg.

SMA BARN MED HØRSELSTAP

Utarbeidet av St.Olavs hospital
og Møller kompetansesenter
2006

Titlene på de ulike kapitler er om hørsel,
om hva som skjer på hørselssentralen, om
cochlea implantat, om språk og kom
munikasjon, om foreldrereaksjoner, om
hvem som kan hjelpe, om rettigheter,
om barnehage og skole, om hjelpemidler
samt ordliste, adresseliste og litteratur.
Den siste er helt blank, men så er dette
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Konows Senter gir bo-, omsorgs- og arbeidstilbud i
ulike former til døve og døvblinde som ønsker det i
Bergen kommune og i Vestlandregionen jor øvrig.

Konows Senter eies av StifteLsen Signo og er en diakonaL virksomhet med et sykehjem for 20 døve
og døvblinde og et bofellesskap for 6 døve funksjonshemmede på Kalfaret. Virksomheten har 46
stillingshjemLer med ca. 85 ansatte.

~~ Konows Senter

VIRKSOMHETSLEDER

Vi søker en engasjert leder som evner å kombinere lederskap med utvikling av gode
relasjoner internt og eksternt. Stillingen vil medføre spennende arbeidsoppgaver og
utfordringer knyttet til drift og videreutvikling av virksomhetens tilbud og er ledig fra
1. august 2008.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver:
• overordnet ansvar for den faglige, økonomiske og administrative drift
• videreutvikling av virksomhetens organisering, planer og tilbud
• profilere virksomheten utad og utvikle nettverksrelasjoner
• sekretær for styret med ansvar for gjennomføring av styrevedtak
• lede verdiarbeidet i samsvar med den diakonale basis
• delta i Stiftelsen Signos lederforum

Ønskede kvalifikasjoner:
• høyskoleutdanning
• lederutdanning og - erfaring
• tegnspråkkompetanse og kunnskap om døve og døvblinde
• evne til helhetstenkning og samarbeid
• evne til selvstendig og systematisk arbeid

Det forutsettes lojalitet med Signos verdigrunnlag og Konows Senters mål.
Tegnspråkopplæring blir gitt. Lønn etter avtale. Medlemsskap i KLP. Virksomheten er
medlem i HSH. Se også www.signo.no
Døve oppfordres til å søke.

Kontakt:
Styreleder Lars Hana, 901 136 82, e-post: lars.hana@dovekirken.no eller generalsekretær
Gunnar Dehli, 900 30 181, e-post: gunnar.dehli@signo.no

Søknad med CV sendes innen 15. februar 2008 til
Konows Senter, Kalfarvn. 81b, 5018 BERGEN

p ~, •

, .-~ ,>

Signa - jeg tegner .' www.signo.no,· . ,~
-----~~--_._------------~_._-~.--------_.~.__.
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ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

Kursoversikt I. Døve foreldre og døve besteforeldre 2008
Følgende kursgrupper vil bli invitert til kurs i 2008:

Kurs for døve foreldre
Våren 2008:
Trinn 8: Uke 5: 27. Januar - 1. Februar. Trinn 14: Uke 6: 3.- 8. Februar.
Trinn 2: Uke 9: 24. - 29. Februar. Trinn 10: Uke 15: 6. - 11. April.
Trinn 5: Uke 17: 20. - 25. April (for par der den ene partneren ikke kan tegnspråk).

Trinn 8A: Uke 21: 18. - 23. Mai. Trinn 7: Uke 22: 25. - 30. Mai.

Trinn 6: Uke 7: 10. - 15. Februar
Trinn 11: Uke 17: 20. - 25. April
Trinn 4: Uke 19: 4. - 9. Mai
Trinn 8B: Uke 23: 1. - 6. Juni

Høsten 2008:
Trinn 9 og 10: Uke 39: 21. - 26. September. Trinn 3: Uke 42: 12. - 17. Oktober.
Trinn 6: Uke 44: 26.-31. Oktober (for par der den ene partneren ikke kan tegnspråk)

Trinn 5: Uke 46: 9.-14. November. Trinn 1: Uke 48: 23. - 28. November

Kurs for døve besteforeldre:
Trinn 3 og 5: Uke 37: 7. - 12. September 2008

Spørsmål om kursene rettes til Sissel Thon: sissel.thon@al.fhs.no, sms 41 46 45 56

ti ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

Kurs for familiemedlemmer til voksne døve/tunghørte personer
Grunnkurs: 9. - 14. mars 2008
Undervisning i tegnspråk, døves historie og kultur. barns oppvekst med to språk og to kulturer, familieliv og kommunika
sjon. Alle deltakere på grunnkurs vil få tilbud om oppfølgingskurs, med i alt 7 uker fordelt over flere år.
For personer som har jevnlig kontakt med sine døve voksne barn og svigerbarn, eller som har andre døve/tunghørte
voksne i nær familie (søsken, svoger/svigerinne, niese/nevø), vil trygdekontoret kunne dekke utgiftene til kurset.
Det betyr at nære pårørende, etter søknad, får dekket reise og oppholdsutgifter.

Påmeldingsfrist: 1. Februar 2008
Påmelding sendes Al folkehøyskole og kurssenter for døve, 3570 Al, v/Gry Løkstad, gry.lokstad@al.fhs.no.
tlf 32 08 26 12, sms 95 01 93 23 eller til sentralbordet 32 08 26 00, aal.folkehogskole@al.fhs.no

ti ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

Seminar: «Døve om en felles nettportal»
Dato: 7. - 9. Mars 2008
Formål: Utvikle en felles nettportal som kan fungere som en plattform for døve i Norge. En felles nettportal vil gi mulig
heter som gjør at alle foreninger kan bruke samme nettside, og dermed lettere kunne samarbeide.
Nettportalen vil kunne tilby et godt oppdatert nyhetsarkiv, en samlet kalender og informasjon som dekker alt som er
relatert til døve i Norge. På seminaret blir det gitt mer informasjon om mulighetene, forelesninger og gruppearbeid.
For mer informasjon kontakt: stian.a.giltvedt@gmail.com
Pris: Egenandel kr. 600,-. Prisen dekker kost og losji. Dere ordner selv transport.
Påmelding innen 18. februar, til niels.kristensen@al.fhs.no

ti ÅLFOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE
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ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

Kursoversikt Il Våren 2008
Kurs for hørende familiemedlemmer til døve barn
10. - 15. Februar: Grunnkurs
24. - 29. Februar: Oppfølgingskurs
13. - 18. April: Oppfølgingskurs
20. - 25. April: Suppleringskurs 3
25. - 30. Mai: Suppleringskurs 1

1. - 6. juni: Grunnkurs
8. - 13. Juni: Suppleringskurs 4

Kurs for hørende familiemedlemmer til døve voksne
9. - 14. Mars: Grunnkurs
4. - 9. Mai: Suppleringskurs 5

18. - 23. Mai: Suppleringskurs 2

Kurs for hørende foreldre med døve barn «Se mitt språk»
6. - 11. Januar: Modul 34

13. - 18. Januar: Modul 15
20. - 25. Januar: Modul 15
10. - 15. Februar: Modul 29
24. - 29. Februar: Modul 20

2. - 7. Mars: Modul 29
9. - 14. Mars: Ekstrakurs

30. Mars - 4. April: Modul 34
6. - 11. April: Modul 34

13. - 18. April: Modul 34
4. - 9. Mai: Tilpasset opplegg
8. - 13. Juni: Modul 20

15. - 20. Juni: Tilpasset opplegg

Kurs for voksne døvblitte
20. - 25. Januar: Suppleringskurs 4
27. Januar - 1. Februar: Suppleringskurs 2

2. - 7. Mars: Suppleringskurs 3
13. - 18. April: Suppleringskurs 4
20. - 25. April: Suppleringskurs 1

4. - 9. Mai: Suppleringskurs 2
18. - 23. Mai: Suppleringskurs 3
25. - 30. Mai: Suppleringskurs 4

1. - 6. Juni: Grunnkurs
8. - 13. Juni: Oppfølgingskurs

Tegnspråkkurs for andre interesserte, arbeidskolleger av døve osv
4. - 8. Februar: Grunnkurs
3. - 7. Mars: Oppfølgingskurs

Med forbehold om endringer.

I tillegg arrangerer vi kurs på forespørsel, for grupper som ønske det. For tegnspråkkurs kontakt:
gry.lokstad@aLfhs.no, tlf 32 08 26 12, sms 95 01 93 23. For andre typer kurs/seminar:

Kontakt Niels Kristensen, niels.kristensen@aLfhs.no, sms 40230515 SIP-videotlf: 0406930446

_ ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE
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Prosjektmidler fra Helse og Rehabilitering for 2008
Norges Døveforbund inviterer lokallagene og andre
samarbeidspartnere som arbeider med og/eller
for døve til å søke Helse og Rehabilitering om
prosjektmidler gjennom Norges Døveforbund.

Eksempler på prosjektliltak kan være:
- 'Utvikling av kunnskap for å forstå døves situa-

sjon eller for å finne tiltak
- Utvikle metoder for å gi døve en bedre hverdag
- Utvikle materiell
- Gjennomføre kurs, studieturer, sammenkomster

med mer.

Målgruppen for prosjektene skal primært være
tegnspråkbrukere i alle aldre, det innbefatter også
personer med Cl og døvblitte

Norges Døveforbund s målsetting med bruk av
prosjektmidler fra Helse og Rehabilitering er å
fremme likestilling for målgruppen i samfunnet,
samt styrke tegnspråkets stilling på alle områder
i samfunnet.

Norges Døveforbund ønsker å sette i gang
prosjekttiltak som er i tråd med forbundets
arbeidsprogram som kan være:
- Tegnspråk
- Utredning
- Forsking
- Interessepolitikk
. Brukermedvirkning
- Informasjon
- Tilgjengelighet

Frister
- Frist for å sende inn forslag på prosjekltema er

salt til 10. mars.
Send en kort beskrivelse med tema og hva man
ønsker å oppnå med prosjektet.

. Når prosjekttema er mottatt vil det bli gitt
tilbakemelding innen 4. april om NDF ønsker
å følge opp med søknad til Helse og Rehabili
tering.

- Prosjektbeskrivelselsøknad må være administra
sjonen i hende innen IS. mai.

Norges Døveforbund vil bistå med veiledning
ved utformingen av prosjektbeskrivelse.
Det betinger at fristene overholdes.

Ved spørsmål om aktuelle prosjekttemaer,
kontakt NDF administrasjon ved prosjekt
koordinatorBjørn A. Kristiansen.
bjorn.a.kristiansen@doveforbundet.no

For informasjon om Helse og Rehabilitering,
se www.helseogrehab.no

•NORGES
DØVEFORBUND

VT82
Videotelefoni - når den er som best

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

» Bra lyd og bildekvalitet
» * Skriv tekst med andre VT82 brukere

Uttak for varselblinklys
» Godkjent av Handikap Instituttet (SV)

Vil du vite mer om hvordan du søker NAV om en
VT82 som et hjelpemiddel - gå inn på våre
hjemmesider: www,a~IsQrn~oQ

r.Mg~w:i!m 90A 10377 Oslo I TIf: 9116 5055 I Fa : 22734239 I s:tJl.ajJ : go
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Nordisk perspektiv

Tale ~~ tegn
samtIdig

Forfatter Tomas Kold Erlandsen

Jeg har lenge opplevet noe som virkelig forundrer meg: at hørende, som behersker tegnspråk,
likevel bruker tegn og tale når det er både døve og hørende tilstede. Jeg lurer på om de reflekte
rer over at språknivået deres da blir dårligere? Og om de har vurdert konsekvensene for spesielt
barnas språkutvikling? Og ikke minst hvilke respekt de demonstrerer overfor tegnspråk?

For å dokumentere min påstand vil jeg
bruke tre eksempler:

L
Ved et rundt bord i spisesalen på en
døv arbeidsplass sitter to voksne døve
sammen med deres to barn, som er
henholdsvis døv og hørende. Det er lett å
se at det hørende barn behersker tegn
språk flytende. En av de ansatte kommer
bort til bordet, og snakker først med de
voksne på tegnspråk, deretter med barna.
Men da skjer det at den ansatte skifter fra
tegnspråk til tegn og tale.

Jeg spekulerer på hvorfor: Hvorfor først
bruke tegnspråk til de voksne døve og så
plutselig forenkle språket overfor barna
ved å blande to språk sammen, bare
fordi det ene barnet er hørende. Den
ansatte vet jo godt at det hørende barn
behersker tegnspråk.

2.
Et sted sitter en døv og en hørende og
kommuniserer på tegnspråk. Det kom
mer enda en hørende som blir med i
samtalen. Han behersker tegnspråk glim
rende, likevel begynner de to hørende å
bruke tegn og tale. Og det selv om begge
er utdannet som tegnspråktolker.

Jeg grubler: Jammen, de to tolkene har
gjennom sin utdannelse lært og forhå
pentligvis forstått at hvis man blander

to språk sammen, blir komunnikasjo
nen svært forenklet. Likevel gjør de det,
hvorfor?

3.
I korridoren på en arbeidsplass hvor det
er både døve og hørende ansatte, står
to hørende og snakker sammen. Jeg
kommer forbi, og de to hørende, som
behersker tegnspråk perfekt, tar hendene
i bruk. Det er jo kjempebra! Men det er
ikke tegnspråk de går over til, men ril
tegn og tale.

Jeg tenker: Er dette den språkpolitikken
man er blitt enige om? At når det kom
mer en døv forbi så senker man språk
nivået ved å blande to språk sammen?
Jeg trodde ellers at det å løfte hendene
var for å gå over til tegnspråk, eller hva
betyr det egentlig å bruke tegnspråk?

Disse eksemplene er uttrykk for noen av
de mange situasjoner vi døve opplever.
Årsaken til at jeg hefrer meg ved det
er at språkekspertene dokumenterer at
folk som bruker stemmen sammmen
med tegn til hørende barn vanskelig-
gjør barnas språkinnlæring. På samme
måte blir det overfor døve barn, tegn og
talespråk sammen ødelegger språkinnlæ
ringen til barna. Dette vet vi og på den
bakgunn er jeg forundret over at hørende
som har inngående kunnskaper om døves
kommunikasjon og som selv er dyktige

i tegnspråk ikke følger rådgivningen fra
ekspertene. Samtidig oppleves det som
mangel på folkeskikk. Det blir som når
to dansker og en engelskmann snakker
sammen, selvsagt på engelsk, fordi en
gelskmenn sjelden forstår dansk. Om de
to danskene da innimellom slår over på
dansk, vil det selvsagt bli oppfattet som
uhøflig av engelskmannen.

I døvemiljøet skal vi bruke tegnspråk
enten vi er døve eller hørende, og vi
må kunne forvente at alle som jobber i
miljøet behersker tegnspråk og har et så
bevisst holdning til språket at vi unngår
blandingsformer som er ødeleggende
for tegnspråkkulturen. Da slipper også
vi døve til stadighet å minne hørende
arbeidskolleger om at vi faktisk er tegn
språklige, en påminning som må være
pinlig for hørende å få!
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Adopsjonsreiser
UTENTOLI{
helge.herland@doveforbundet.no

I bladets lederartikkel tar vi opp en problemstilling som ikke gjelder så mange, men som er svært
viktig for dem det gjelder. Saken viser at det fremdeles er mangler ved en tolketjeneste som vi
ofte kaller verdens beste. Foreldre som skal adoptere barn fra utlandet får ikke dekket utgifter til
tolkens reise- og opphold. Vi har snakket med et ektepar som adopterte en jente fra India for vel
et år siden. Hvordan er det å hente en ny datter uten den tryggheten som tolketjenesten gir?

Kate og Edvard Rundhaug fra Betgen
fikk i desember 2006 en lillesøster til Tor
Andreas. Nå er Lea Mayari (bildet) 2 1/2
år gammel. Hun har funnet seg godr til
rette i sitt nye hjemland. Lea Mayari er
døv og hun har på bare ett års tid utviklet
et rikt tegnspråk.

- Vi ble selvsagt forundret over avslaget
på tOlk da vi skulle reise til India og
hente vår datter. Vi trodde dagens tOlke
regler dekket slike viktige hendelser.
Derfor reagerte vi på at vi selv skulle
betale alle utgifter om vi ønsket en tOlk
med oss, sier ekteparet Rundhaug.

- Ved vanlige fødsler får man tOlk, mens
en ikke får ved adopsjon. Dette mener vi
er klart urettferdig. Det er mange ting
rundt adopsjonen som gjør at vi har et
stOrt behov for å ha tolk med.

- Hvorftr er det så viktig å ha med toLk når

en adopterer?

- Det er så mange dokumenter og andre
informasjoner som følger med under
overtakelsen av barnet i et fremmed land.
I tillegg møter vi et ukjent språk og kul
tur, så behovet for tOlk burde være helt
opplagt for alle.

Da Kate og Edvard fikk avslag på søknad
om å få tOlk reiste de til India uten.

Hvordan kLarte de egentlig prosessen på

egenhånd?

- Barnehjemmet var forberedt på at vi var
døve og at vi kom uten tOlk. Vi var meget
heldige med den ansvarlige på barne
hjemmet. Hun taklet hele situasjonen på
en fantastisk måte.
Vi ble godt mottatt. Det var kun hun og
oss under våre samtaler. Hun var meget
behagelig å forholde seg til, et herlig
menneske som vi opplevde god kjemi
med. Vi både pratet og skrev på engelsk
begge veier. Vi hadde på forhånd tatt
kontakt med en som bodde på stedet,
som kunne tolke til og fra amerikansk
tegnspråk hvis det ble prekært, men vi
klarte oss uten.

- Mistet dere mye informasjon under opp

hoLdet i adopsjonslandet?

- Det er et godt spøtsmål. Vi har ingen
garanti på at vi fikk all informasjon
under samtalene våre, men vi tror vi var
ganske heldige. Likevel kan det jo tenke
seg at vi kunne fått mer informasjon om
vi hadde med oss en tOlk. Det hadde
selvsagt vært den beste løsningen, men
som sagt vi var veldig heldige med vår
kontaktperson på barnehjemmet. Hadde
vi møtt en person med dårligere «kjemi
forhold», kunne det ha gått ille.

NDF krever forandring
Sissel Gjøen, interessepolitisk medarbei
der i NDF sier i en kommentar:
- Dette er en sak vi har tatt opp med
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
og Barne- og likestillingsdepartementet
Bere ganger. NDF mener at all tolketje
neste for døve bør høre inn under samme
departement og tOlking ved adopsjonsrei
ser må tas inn i det regelverket som NAV
(tOlketjenesten) følger.
- Forstår du at foreldre som adopterer blir
fortvilet over situasjonen?
- Det forstår jeg selvsagt godt, det er trist
at det skal ta så lang tid for departemen
tene å finne en løsning på en så enkel sak
som dette. Samtidig vil jeg understreke
at NDF setter pris på den helhetlige
gjennomgangen av tOlketjenesten, som
er i gang i departementet. Vi håper at
man for fremtiden har fokus på hvilke
behov døve har for tOlk. At behovet er
individuelt og vil endres og at lovverket
ikke må hindre døve i full deltakelse og
likestilling.

Departementet ber om tid
Kommunikasjonsrådgiver Helge Skinnes
i Barne- og likestillingsdepartementet
har lovet å komme på banen med et svar
i Døves Tidsskrift, men at de trenger
litt mer tid. Det skal de få, vi kommer
tilbake til saken i neste blad L mars.
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Sandefjord vg. skole

Livet i Bofellesskapet
Av Eivor Berg

Abegynne på videregående medfører ofte større forandringer for døve 16-åringer enn for deres
jevnaldrende. Mange av de døve elevene velger en knutepunktskole når de skal ta videregående
utdanning, og ikke alle bor i nærheten aven slik skole. For mange døve ungdommer betyr dette
at man må flytte hjemmefra i en alder av 16 år.

De elevene som velger Sandefjord Vide
regående Skole, Slåtthaug Videregående
skole i Bergen eller en videregående skole
i Trondheim kan få borilbud gjennom
Srifrelsen Signo.
Vi har besøkt Sandefjord Botilbud, som
er et tilbud til døve og tunghørte elever
mellom 16 og 18 år fra fylker utenfor
Vestfold.

Botilbudet er organisert som bokollektiv,
og i Sandefjord er elevene fordelt på ro
hus rett ved siden av hverandre, Brohuset
og Topphuset. Vi har snakket med ro
av elevene ved Sandefjord Videregående
Skole. Katrine Grindheim Søyland (17)
har bodd i Brohuset i snart l år, mens
Fetsum Paulus Netserab (18) har bodd
både i Topphuset og Brohuset i løpet av

de ro forrige skoleårene, og flyttet til egen
hybel nå i høst.
Først spør vi hvilken linje de går på, og
hvorfor de har valgt akkurat Sandefjord
VGS. Katrine, som går andre året på
roppidrerrslinjen, forteller at Sandefjord
VGS er den eneste knutepunkrskolen
med den linjen og det var det som førte
henne hit.
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Sandefjord vg. skole

Hun vil gjerne understreke ar det ikke
alltid er idyll å bo sammen med flere
andre ungdommer.
- Vi krangler jo, vi som alle andre. Men
stort sett kommer alle godt overens.
Jeg er veldig fornøyd med rilbudet her,
og kan absolutt anbefale andre å bo en
stund i botilbudene før man flytter for
seg selv. Det er greit å ta ett skritt av
gangen, få en gradvis overgang.
- Ja, og ikke trenger man betale for å bo
her heller, tilføyer Fetsum. Det er nem
lig hjemfylket som må dekke mat- og
boutgifter.

Dette er Katrine uenig i.
- Den siste tiden er de blitt strengere. En
kveld jeg snek meg ut fikk jeg som srraff
å rydde ved. Men egentlig syns jeg det er
bra ar det får konsekvenser.
På fririden skiller ikke elevene på bokol
lektivet seg ut fra andre tenåringer. De
gjør lekser og ser på TV, går på kino eller
på kafe. Noen bruker også tiden sin ril
øvelseskjøring.
- Vi må selv finne på noe å gjøre på friti
den, det er ikke fritidstilbud arrano-err av

b

bokollektivet. Mange av oss driver med
sport, selv spiller jeg forball på et hørende
lag.
Fetsum tilføyer at man sjelden trenger å
kjede seg «hjemme» i husene, siden det
nesten alltid er noen andre hjemme.
- Der er også mange som kommer på
besøk, så det er hele riden folk som går
ut eller inn. Noen gang kan det bli litt
for mye av der gode, og det å gjøre lekser
i stua ville være helt umulig. Det er for
mye folk og prat og latter der, smiler han.
Katrine påpeker at også hun velger å gå
på rommet når hun skal gjøre lekser.

Fetsum Paulus Netserab og Katrine Grindheim Søyland.

Ifølge Fetsum fungerer de ansatte litt
som reserveforeldre.
- De kan være ganske strenge, og de pas
ser på ar vi følger reglene. Men egentlig
får det ikke så store konsekvenser å bryte
reglene.

Reglene sier blant annet at internett blir
skrudd av kl 22.30 og at elevene må være
inne på rommene sine før kl 23.00 om
kvelden.
- Men det betyr ikke at vi må legge oss
til å sove klokka elleve altså, tilføyer
Fersum.

Om de ansatte sier både Fetsum og
Katrine at det er som med mennesker
flest, noen kommer man godt overens
med og andre ikke fullt så godt. Alle er
jo forskjellige, sier Katrine.
- Stort sett er det en bra tone mellom
oss elever og de ansatte, vi har det gøy
sammen. Blant annet har vi vannkrig, og
tidligere i dag ble det nesten matkrig på
kjøkkener, vi kastet mel på hverandre.

- Det er mange unge døve som bor i San
defjord, det var en av grunnene til at jeg
valgte å flytte hit, sier Fetsum, som også
har hørt at tilretteleggingen var bedre her
enn hva han kunne få hjemme i Ås.
Han tror at det er det store utvalget av
linjer ved den videregående skolen som
lokker døve og tunghørre elever til San
defjord. Selv har han valgt å bli bilmeka
niker, og går nå siste året på skolen.

Topphuset

- Jeg kunne valgt en skole hjemme i
Stavanger med det samme tilbudet, men
jeg følte de hadde bedre tilrettelegging og
bedre tolkeordning her.

- I begynnelsen følte jeg at det var stort
å skulle flytte hjemmefra. Jeg følte meg
veldig voksen, og i begynnelsen bodde
jeg privat. Men etter hverr innså jeg at
jeg ikke var klar for voksenverden, og
flyttet hit til Brohuset, forreller Katrine.
I bokollektivene lærer de å ta ansvar selv,
de må vaske sine egne klær og storr sett
må de lage sin egen middag.
- Det hender de ansatte er snille og kjører
eller henter oss et sted, men som oftest
må vi komme oss fram selv. Og hvis vi
for eksempel skal kjøpe ny mobil så må
vi gå og gjøre det på egenhånd, akkurat
som vi måtte gjort hvis vi bodde privat.
Det er bra å bli dytter litt fram, gjøre ring
på egen hånd. Botilbudet skaper en fin
overgang mellom det å bo hjemme og det
å bo alene. Vi må være selvstendige, men
samtidig så har vi voksne her som hjelper
oss, og som lærer oss det vi trenger å vite.
Det er en god blanding der vi må være
selvstendige på noen områder mens på
andre har vi faste rammer å holde oss
innenfor.

1/2008 Katrine og Fetsum 0l1edlemsblad for 1'X9rges 'Døveforbund døves TIDSSKRIFT 29



41 feststemte deltakere fra Romerike, Oslo, Valdres, Hedmark og Trondheim feiret slutten

på det gamle året og begynnelsen på der nye på «Color Fantasy», som går mellom Oslo

og Kiel. Da det ble kjent for rederiet at en så stor gruppe døve skulle feire nyttårshelgen

på en av deres båter spurte de sine ansatte kelnere om noen kunne norsk tegnspråk? Og

det var det! Henriette Thuva behersker tegnspråk og dermed 6kkdøve topp sørvis på eget

språk! Kelneren vokste opp med en klassevenninne som hadde døve i familien og lærte seg

tegnspråk på den måten. Stemningen var belt på topp både nyttårsaften og på resten av

turen. Båten bød ikke bare på god mat og drikke, men inviterte også til shopping, svøm

mebassen& og trimrom!

- Det var en hyggelig måte å feire nyttårsaften på, det sosiale samværet var det viktigste

målet med turen, sier leder i Romerike Døveforeningen Terje Karlsen.

(Se også forsidebildet.)

Norgesmester og tegnspråklig frisør
Døves Tidsskrift var en januardag på
besøk i frisørsalongen til Cancam med
adresse Grønnegata l, men med fasade
ut mot Hegdehaugsveien i Oslo. De
holder til i tidsriktige og trivelige lokaler,
og midr i all travelheren traff vi An
niken Oppigård. I en alder av 23 år har
Anniken allerede rukket å bli junior
Norgesmester i frisering i 2007, innen
kategorien teknisk dame. En tittel som
henger svært høyt i bransjen.

Anniken er utdannet ved Cancam skolen
i Alesund, noe som beryr et halvr år med
reori og 3 Yz år med praksis. Etter 2 Yl
år i Alesund ville hun prøve noe nytt og
valgre å sarse på Cancam i Oslo.

Her har Anniken installert seg i ny leilig
het og startet opp i salongen i Hegde
haugsveien i begynnelsen av januar. Hen
nes døve kunder fra Alesund har allerede
gitt signaler om at de fortsatt vil benytte
henne når de er på rur ril Oslo. Bedre
attest får man vel ikke!

Anniken har fått tegnspråk inn med
morsmelken, med både døv mor og far,
tante og onkel. Noe hun liker å prakri
sere i kombinasjon med jobben. Er du
ute etter å prøve noe nytt og spennende
med håret ditt - eller få der akkurat slik
du ønsker, så ta kontakt med Cancam og
Anniken hvis du bor i Oslo eller skal på
besøk hit. Du treffer henne på SMS 928
55 124 eller e-post anniken.oppigaard@
cancam.no.
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Tid for tegn våren 2008

Cancam er en frisørkjede med 20 år i
bransjen og består i dag av 9 avdelinger
samt en privat frisørskole. De er kjent
for å ha dyktige og engasjerte frisører.
I tillegg til vanlig salongarbeid jobber
de mye med styJingoppdrag og konkur
ransefrisering, og har forsynt seg meget
godt av både internasjonale, nordiske og
norske medaljer.
SE]

Sendetiden for Tid for tegn endres, og
Døves Media ønsker flete tips og tilbake
meldinger fra seerne.

I vår skal Tid for tegn (voksenprogram
mene) sendes hvet 1. torsdag i måneden
(ikke annenhver mandag som før) på
NRK1 kl 17.25. Det betyr at det blir
færre programmer fra Døves Medias

Knut Hølen comeback
Knut Hølen har overtatt som leder i
Oppland Døveforening etter at Torunn
Bakkegård har trukket seg. Hølen opply
ser at det blir årsmøte i foreningen lørdag
8. mars på Døvesenteret. En viktig sak
på møte blir videre diskusjoner om for
eningen skal gå sammen med Hedmark
Døveforening.

redaksjon i Oslo, men forhåpentligvis
blir kvaliteten enda bedre! Barnepro
grammene sendes som før på mandager
kl 17.25, og vil veksle mellom to helt nye
serier. Den ene barneserien handler om
hvordan ting foregår, den andre om ulike
uttrykksformer på scene.

Døves Medias redaksjon i Oslo, som
består av Hilde Haualand og Anja
Tolsrød, er i full gang med planlegging
og produksjon av vårens programmer for
voksne. Først og fremst vil seerne merke
at endringer skjer ved at hvert program
kommer til å være delt opp i flere ulike
saker, eller stolper som det heter på TV
språket. I hvert Tid for tegn vil vi ha
forbrukerstoff, et porrrettinnslag og en
stolpe vi foreløpig kaller åpen post. For
brukerinnslagene vil handle om hvordan
ulike bedrifter og foretak behandler sine
døve kunder og forbrukere. I portrett
delen vil vi møte døve som enten jobber
med noe uvanlig eller har en spennende

Kan du hjelpe May Britt?
May Britt Nyløkken, Myrabakken 5,
3057 Solbergelva lager smykker, til det
trenger hun forskjellige ting som kors,
kuler, hjerter, perler og liknende - også
bånd og kjeder. Ikke kast noe av dette
ber May- Britt, men send det til meg.
Hun betaler porto for sendingene.

hobby eller på andre måter utmerker
seg. I åpen post vil vi dekke ul ike hen
delser og saker av stort og smått som på
en eller annen måte berører tegnspråk
ogleller døve.
Tid for tegn-redaksjonen vil i langt
større grad enn før være avhengige av
tilbakemeldinger fra publikum. Hvis
noen opplevet for eksempel dårlig
service, unødvendige hindringer eller
møter håpløse holdninger mot døve,
send inn tips! Det samme gjelder hvis
du opplever noe som er overraskende bra
eller positivt. Hvis dere skal arrangere
noe eller hører om noe spennende som
skal skje der tegnspråk blir brukt, fortell
Døves Media om det. Og hvis du eller
noen du kjenner hat en spennende jobb
eller hobby, send en e-post, SMS eller
ring til Døves Media.
e-post: post@dovesmedia.no eller hilde.
haualand@dovesmedia.no SMS 40 23
33 04, teksttelefon 32 08 19, 75 telefon
2271 48 91.
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Marit B. Kolstadbråten i DeafAid forteller at den humanitære krisen i Kenya ram
mer døve ekstra hardt. Det rapporteres om døve som har fått hjemmene sine ned
brent og som har mistet alt de eier. Noen har familiemedlemmer som er drept og
andre trenger medisinsk behandling. Døve barm er livredde etter det de har sett og
opplevd og felles for dem er den store mangelen på mat, sier Kolstadbråten.

DeafAid har derfor tatt initiativet til en innsamlingsaksjon, selv om nødhjelp ikke
er organisasjonens arbeidsområde. DeafAid har et stort nettverk i Kenya, og ved
hjelp av nettverket kan de nå ut med informasjon og konkret nødhjelp til de døve
som er hardest rammet.

Innsamlingsaksjonen blir støttet av Norges Døveforbund, Døvekirken, Stiftelsen
internasjonal døvemisjon og Signo. Nødhjelpskonto er 2320.07.80000.

Landsmøte i Bededagsferien

ManillaskoIen
med 150 elever
Manillaskoien er Sveriges eldste skole
for døve, snart 200 år gammel. Skolen
ligger i Stockholm og har ca. 150 elever
som går 10 år i grunnskolen. 12 elever
begynte i førsteklasse i høsr, de er delt i
to klasser.
En klasse som får talespråklig undervis
ning, mens den andre klassen gis tegn
språklig undervisning.
Til tross for at stadig flere av de yngste
elevene har Cl er tegnspråk det sptåket
som brukes nåt hele elevgruppen er sam
let og i frikvarterene på skoleplassen.

Elevene på Manillaskoien får individuell
taletrening to ganger i uken a 20 minut
ter. De som synes treningen er morsom
kan få mer enn dette. Taletreningen er
lagt opp på en lyst- og lekbetont måte.
Kilde: Dovas Tidning, Sverige

På nettsidene til det danske døvefor
bundet leser vi at de skal ha landsmøter
i Bededagsferien. Valgkomiteen foreslår
gjenvalg på Asger Bergmann som
forbundsleder. Bededagsferien? Ja, det
er noe Danmark og Norge hadde felles,
innstiftet allerede i 1686. Bededag er
4. fredag etter påske og en helligdag i
Danmark. Bededag ble innført som en
kristen høgtid, der presten ber for fred
og syndsforlatelse. Samtidig skulle da
gen være en fastedag. I Norge ble dagen

. kalt Bots- og bededag, men ble i 1950
flyttet til første søndag i november. Den

Miss DeafWorld 2008
30. juni til 13. juli kårets årets Miss Deaf
World i Praha, Tsjekkia. Deltakerne må
være mellom 16 og 26 år og ja, det er
bare for jenter! Gutter er velkommen som
publikummere. Arrangørene dekker både
reise- og opphold. Mer informasjon kan
en hente på www.zcechmodel.cz
I fjor gikk den 25 år gamle kinesiske
jenten Bao Qingling til topps i konkur
ransen. På andreplass kom en tysker,
mens tredjeplass gikk til en skjønnhet
fra Ukraina. 19 jenter deltok i fjorårets
konkurranse. Vi kan dessverre ikke love
at Døves Tidsskrift dekker begivenheten!

Lukas på finsk tegnspråk
En oversettelse av Lukas evangeliet til
finsk tegnspråk er ferdig på DVD. De
som er interessert i evangeliet på finsk
tegnspråk kan bestille den på e-post:
avmyynri@evl.fi

kalles nå for Alle helgens søndag, hvor
vi spesielt minnes de døde.

Asger Bergmann erforeslått gjenvalgt som
forbundsleder i Danske Døves Landsforbund
på landsmøte i Bededagsferien.

Assistenhund
til døv gutt i USA
14 år gamle John Cave er døv og får
god hjelp til sine daglige gjøremål av
en spesialtrent assistenthund. Men det
var ledelsen ved W. Tresper Clarke
High School i Long Island, USA uenig
i. Guttens familie fikk klar beskjed om
at skolen nektet hunden å komme inn
i bygningen fordi «gutten ikke trengte
den,). Da John likevel tok hunden med
seg, tilkalte ledelsen politier. Patruljen
som rykket ur nektet imidlertid å pågripe
gutten ettersom loven er helt klar på at
handikappede er i sin fulle rett til å ha
assistenrhunder med seg inn i offentlige
bygninger. Resultatet ble at rektor Ti
mothy Voels låste dørene til skolen hver
morgen John kom sammen med hunden.

Radio for døve
Med den nye digitale teknikken kan en
bruke en del av båndbredden til å tekste
radioprogrammer til døve. I USA har
dette allerede blitt prøvd ur. Til vanlig
blir det skrevet manus til alt som sies i
radioprogrammene, det er derfor for
holdsvis enkelt å legge stoffet ur skriftlig
på nettet parallelt med radioprogrammer.
Det skal etableres et forskningssenter
på Towson University for å videreut
vikle løsninger for direkte teksting av
radioprogrammer, altså datamaskiner
som oversette tale til tekst simultant.
I gamle dager var det en intern spøk i
NDF om at tidligere forbundsleder Rolf
Hansen kunne bli leder for Døves Radio
i Drammen, nå kan spøken faktisk bli en
virkelighet!

32 døves TIDSSKRIFT 0l1'edlemsblad for 'N...9rges 'Døveforbund 112008



oma
World~'""'~

lander. Men det er fremdeles langt igjen
til at alle land er medlemmer. FN har
192 land som medlemmer.

kan få frem tall som viser hvor ofte
døve mister sine samfunnsmessige ret
tigheter.
Kilde: www.sdrf.se

SDRs forbundsleder Lars Ake Wikstrom
kjemper for en bedre tolketjeneste i Sverige.

SDR oppfordrer alle døve om alltid å
bestille tolk når de trenger det og alltid
anmelde saken til Pasiemnemnden og
Handikappombudet om man ikke får
tolk. På den måten mener SDR man

I det offentlige arbeidet med utrednin
gen om «tegnspråkets stilling i Sverige»
har SDR i en melding krevd at tolketje
nesten blir et statlig ansvar og at døves
rett til tolk blir reell. På den måten kan
en komme bort fra den urerrfredige
ordningen med at fylkene behandler
spørsmål om å gi tolk forskjellig. Til
gang til tolk skal ikke være er spørsmål
om hvor man bor. Døve skal ikke bli
tvunget til å flytte for å få tolk, under
streker SDR.

Aksjon for Here tolker i Sverige
Sveriges Dovas Riksforbund (SDR) har
startet en kampanje for å bedre tolketje
nesten. SDR påstår at døve all for ofte
nektes tolk ved etterutdanning i privat
regi, foreningsliv, fritidsaktiviteter,
ekstrajobber med mer. I disse tilfellene
oppstår det ofte uenighet om hvem som
skal betale for tolkingen. Situasjonen er
uakseptabel, mener SDR og krever at
døve skal få tolk når de trenger der. Dø
ves behov skal styre, ikke politikk eller
penger, sier forbundet i en uttalelse.

Døveforbundet i Somalia er opptatt
som medlem av døves verdensforbund
(WFD). Somalia blir det 129 medlems-

Nytt medlemsland i WFD

Døve i Peru
får ikke gifte seg
I Peru får ikke døve lov ril å gifte
seg. l landets lover står det at funk
s)·onshemmede ikke kan crifte secr ocro b' t>

da gjøres det ikke unntak for døve.
Bare funksjonsfriske over 18 år kan
gifte seg i Peru. Loven ble vedtatt
så seint som i 1984! Døve kan ikke
gifte seg verken med en døv eller med
en hørende. Døve har protestert og
kongressen i Peru vil ta saken opp til
ny vurdering.
Kilde: Døvebladet, Danmark

I forskriftene til den nye undervisnings
loven slås det blant annet fast at døve
elever har rett til tospråklig undervis
ning, altså portugisisk tegnspråk og
portugisisk tale- og skriftspråk. Dessuten
fremheves døve som lærere i døveskolen.
Den tidligere forskriften om undervis
ningen av døve elever har vært uklar og
har gitt rom for ulike tolkninger. Nå er
kravene helt tydelige og en del lærere
som tror de i alle år har drevet tospråk
lig undervisning må nok revurdere sin
oppfatning.

Tospråklighet i Portugal
Undervisningsdepartementet i Portugal
har vedtatt at portugisisk tegnspråk skal
være førstespråk for døve elever i barne
skolen, 1. til 9. klasse. Det forberedes nå
kurs for lærerne i de nye undervisnings
planene. Samtidig fortsetter arbeidet med
læreplanene i tegnspråk for den videregå
ende skolen.
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NDF gjør også oppmerksom på at vi tilbyr fotskjellige typer samarbeids
pakker tilpasset behov og ambisjonsnivå. Hvis et av disse tilbudene er
aktuelle, vennligst kontakt vår administrasjon på tlf 23 31 06 30 - eller via
e-post: post@doveforbundet.no

Støttemedlemskap
- For organisasjoner, institusjoner og næringsliv som ønsker å støtte
NDFs aktiviteter økonomisk kan støttemedlemskap være et godt alter
nativ, opplyser generalsekretær Paal Richard Peterson.

Kulturtreffet for seniorer

Gikk du glipp av fjorårets suksessrike
kulturtteff fot døve seniorer i Tønsberg?
Da bør du melde deg på til årets kultur
treff i Bergen som skal bli enda bedre!
Påmeldingsskjemaet finner du på side
36. Husk at det er festspilltid i Bergen i
slutten av mai, derfor er det lurt å bestille
reise- og hotellrom tidlig. Bergen Døve
senter har reservert 100 rom. Det har
allerede meldt seg på 73 deltakere fordelt
på ca 40 hotellrom, selv før kulturtreffet
er annonsert! På bildet ser vi Svein Sund
kvist og Brynjulf Dammen (til høyre)
under kulturtreffet i fjor.

Norges Døveforbund
i sterk fremgang
- At alt det interessepolitiske arbeidet
som NDF utfører blir lagt merke til, av
speiles i den økningen vi nå registrerer i
medlemstallet. Hele 258 nye medlemmer
ble registrert i 2007. Dette tilsvarer en
økning på Il %, noe vi kan si oss godt
fornøyd med, mener forrerningsutvikler
Svein Erik Johansen i NDE
- Det er vel få - om noen andre tilsva
rende organisasjoner som kan skilte med
en lignende fremgang. Her må det også
legges til at vi allerede organiserer 50 %
av alle døve, slik at fremgangen også må
sees i relasjon til dette. Og bedre skal det
bli, smiler Johansen.

Alarmtjenester
- Vi har i Bere år arbeidet med å få til en
alarmtjeneste for døve via SMS. Hørende
kan enkelt ringe numrene 110, 112 og
113 hvis det oppstår nødsituasjoner.
Døve har bare mulighet til å ringe nr
1412 via tekstrelefonen, og en tekst
telefon er ikke noe en bærer med seg på
gaten. Derfor er det viktig å få til en ord
ning med SMS-meldinger. Saken ligger i
Samferdselsdepartementet, sier interesse
politisk medarbeider Sissel Gjøen i NDE

Overfor departementet har NDF pekt
på at det teknisk er fullt mulig å gi en
slik sørvis til de som ikke kan varsle
gjennom vanlig telefon. I nabolandene
Danmark, Sverige, Finland, Island og
Grønland er det døgnbemannet sentral
som tar imot nødmeldinger på SMS fra
døve.

- Nødmeldingstjenesten kan stå om liv
og helse, derfor er det avgjørende at alle
sikres tilgang til en betalingsfri tjeneste
ved bruk av SMS, sier Gjøen.

I kampen for at døve skal få den samme
muligheten som andre har nå Norges
Røde Kors sagt ja til å samarbeide med
NDF for å drive saken igjennom politisk.
Røde Kors har en egen seksjon for na
sjonal beredskap og forstår fullt ut døves
behov for alarmtjeneste.

Støttemedlemskap l innebærer at
man automatisk vil motta alle årets
10 utgaver av Døves Tidsskrift, slik at
det blir mulig å følge med på hva som
skjer i døvemiljøet - og vår interessepo
litiske kamp, bl.a. for tegnspråksaken.
I tillegg vil man få oppført logo under
navigeringspunktet «Støttemedlem» på
vår hjemmeside. Dette medlemskapet

Bistandskurs
- Det har lenge vært snakk om å holde et
bistandsseminar for våre medlemmer i
NDE Nå er tiden er inne for at de som
ønsker å gjøre noe for sine døve venner
i sør, eller ønsker å lære litt mer om bi
stand generelt, og få vite hva NDF holder
på med - får nå sjansen - ved å melde seg
på <,voksenopplæringskurs for bistands
interesserte», sprudler Vibeke Sverdrup
på forbundskontoret.

Den bistandsansvarlige i NDF forteller
at kurset er delt inn i tre deler. Først er
det utveksling av erfaringer, der delta
kerne får kunnskaper om hvordan andre
døveforeninger har lyktes i å hjelpe døve
i fattige land. Andre del er foredrag av
folk utenfra, blanr annet en tidligere
Norad-ansatt. Der får man vite hvor
dan man kan søke om penger og tips til
hvilke muligheter man har. Tredje del
informasjon om NDF's bistandsarbeid,
man får svar på alle de spørsmål om ting
man lurer på, og vi vil i felleskap se på
hvordan vi kan hjelpe døve i fattige land,
i fremtiden.

NDF ønsker seg deltakere fra alle døve
foreningene på kurset som blir på et ho
tell i nærheten av Gardermoen. Datoene
er fredag 28. mars fra kl 17 til søndag
30. mars kl 14. Pass på at din forening
melder på folk!

git ingen stemmerett i organisasjonens
styrende organer. Pris kr. 1000 per år.
Støttemedlemskap 2 dreier seg kun
om økonomisk støtte. Prisen er satt til
minimum kr. 500 per år. Som takk vil
man få oppført logo under navigerings
punktet «Støttemedlem» på vår hjem
meside. Medlemskapet innebærer ellers
ingen gjensidige forpliktelser.
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Terminlisten for første halvår 2008
Februar
14. - 16. Forbundsstyremøte, Oslo
15. - 17. Døvemesterskap i futsal, Trondheim
16. Trondheim Døves Idrettslag 100 årsfest
28. Teater Manu premiere, Oslo

Mars
01 Vestfold Døveforening, årsmøte
06. - 08. Oslo Døvekirke, basar
06. Stavanger Døvesenter, årsmøte
08. Drammen Døveforening, årsmøte
08. Kristiansand Døveforening, årsmøte
08. Oppland Døveforening, årsmøte
08. Møre og Romsdal Døveforening, årsmøte
08. Trondheim Døveforening, årsmøte
14. Telemark Døveforening, årsmøte
28. - 30. NDFs bistandsseminar, Oslo
28. - 30. Døvemesterskap i bowling, Porsgrunn
29. Bergen Døvesenter, årsmøte

April
05. Nordland Døves Fylkeslag, årsmøte
07. - 09. Døvehistorisk Selskap, kurs på Al
18. - 20. NDFs prosjektseminar, Oslo
26 Oslo Døveforening, årsmøte

Mai
18. NDF markerer 90 års jubileum, Oslo
19. NDF-jubileumsseminar, Oslo
20. - 21. Døves Nordiske Råd-møte, Oslo
29. - 01 NDFs likemannskurs seniorer, Bergen
30. - 31. NDFs kulturtreff seniorer, Bergen

Juni
23. - 29. NDFUs barne og juniorleir, Al

Juli
12. - 18. Sommeruke for døvblitte, Sømna

PEDAGOG SØKES FOR SPENNENDE JOBB
MED EN TUNGHØRT 6 ÅRING
Utredning, veiledning, 1-1 undervisning

Pedagog søkes for privat engasjement i Oslo med varighet 4 måneder i 50-100 % stilling etter ønske
for arbeid med ett enkelt barn. Muligheter for overgang til spennende fast fulltids stilling ved utløp av
engasjementet ifb. med etablering og oppbygning av et nytt skoletilbud for tunghørte/døve barn med
tilleggsproblematikk.

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

Stillingen ønskes besatt av pedagog med særlig kompetanse på utredning og undervisning iht. lære
planen for døve, samt erfaring fra arbeid med barn med spesielle behov, eller interesse for dette.
Søkere kan være døve eller hørende, full TS kompetanse nødvendig. Personlige egenskaper vil bli
vektlagt, herunder stor evne til å gi omsorg og varme. Snarlig tiltredelse ønsket. Gode betingelser
med spennende faglige utviklingsmuligheter. Arbeidsgiver vil være barnets foreldre inntil kommunalt
tilbud er etablert.

For ytterligere informasjon eller søknad vennligst send e-post:
wbo.post@gmail.com
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Velkommen til «Eldre Døves Kulturtreff» i Bergen!

Bildene er fra «Eldre døves kulturtreff» i Tønsberg i fjor, der over 100 deltok. Pr. 21. januar 2008 har vi mottatt påmelding
fra 73 personerfra hele landet! Arrangementet i Bergen skjer samtidig med Festspillene, så det blir mye liv i Bergen sentrum
den helgen! Vi har reservert 100 hotellrom - de fleste dobbeltrom - og det erfortsatt god plass.

Påmeldingsskjema «Eldre døves kulturtreff» 30. mai - 1. juni 2008

Scandic Bergen City Hotel

Navn: .

Adresse: ..

Postnr./-sted: ..

-post adresse: Mobilnr.: .

«Eldre døves kulturtreff»-pakke fra fredag til søndag:
O Enkeltrom m/frokost kr 890 pr. døgn pr. person x 2 døgn = kr 1.780

O Dobbeltrom m/frokost kr 565 pr. døgn pr. person x 2 døgn = kr 1.130
- Jeg skal dele dobbeltrommet med: ..

181 Deltakeravgift (både for turister og aktive) kr 200

O *) Kveldspakke fredag fra kl 16.30 (inkl kaffe/te, frukt, underholdning) kr 150

O Middag fredag kveld kl. 21 kr 295

181 Dagpakke lørdag kl. 09.00-17.00 (inkl. 2 x pausemat og 1 x lunsj) kr 445

O Festmiddag lørdag kveld kl. 19 kr 550

Sum "Eldre døves kulturtreff" I_k_r _

«Eldre døves kulturtreff»-pakke 30.-31. mai (kun for de som ikke skal overnatte på hotellet):
~ Deltakeravgift (både for turister og aktive) kr 200

O *) Kveldspakke fredag fra kl 16.30 (inkl kaffe/te, frukt, underholdning) kr 150

O Middag fredag kveld kl. 21 kr 295

~ Dagpakke lørdag kl. 09.00-17.00 (inkl. 2 x pausemat og 1 x lunsj) kr 445

O Festmiddag lørdag kveldkl. 19 kr 500

Sum «Eldre døves kulturtreff» - uten overnatting I_k_r _

*) Kveldspakke fredag: Ønsker du å være med under underholdningen fredag fra kl 18.00 må du krysse av her.
Det blir spørrelek den kvelden der alle er med!

Pengene overføres til Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen - bankkonto nr. 3624.51.47486

innen 8. april 2008. Påmeldingsfrist: 26. mars 2008 (eller hvis det blir fullt før den tid)

Bruk telefaks nr 553111 88 eller skanner skjemaet og send over e-post til sunniva@b2ds.no eller send
pr. vanlig post til Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen.
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SPORT

Av Kjell Steinbru

Ola Fredriksen er konfirmant i år. Selv om han er døv, går
han til konfirmamforberedelse sammen med sine kamerater
i den hørende kirken i Grønnåsen der han bor. Døvepresten
er likevel med og tolker.

En dag jeg åpnet avisen Notdlys stod det
en fin artikkel om Ola på sportssidene.
Han er nemlig et dyktig svømmer, og
gjorde det meget godt i Nordnorgesmes
terskapet i Mo i Rana for noen måneder
siden. Da tok han 5 gull på disse distan
sene: 1500 fri, 400 fri, 50 fri, 200 bryst
og 100 burrerfly. Jeg tok like godt en tur
innom svømmetreningen hans i Stak
kevollan svømmehall i Tromsø. Da jeg
kom inn, var han i gang med å diskutere
programmet fremover med rreneren sin
Alf Rune Marhisen.

Svømming er morsomt!
Jeg fikk <<låne» Ola litt før han hoppet uri
25 meters bassenget. Het er han medlem
i Tromsø Svømmeklubb. Jeg spurte ham
hvorfor han driver med svømming? Ola
svarer at det er bare fordi det er morsomt.

- Det er et bra miljø her. Jeg kjenner
mange av de andre her, sier Ola
- Når begynte du med svømming?
- Jeg var 9-10 år gammel. Jeg svømmer
på 5. året nå.
- Har du dreve l' annen idrerr før?

- Nei, ikke mye, bare lirr slci og karate.
- Hvor mye trener du?
- Jeg rrener fast titsdag, torsdag og
fredag, 2 timer hver dag. Jeg svømmer
3- 4000 meter på hver rrening som er på
2 timer. Ofte trener jeg i helgene også,
fra fredag til søndag. Jeg trener ikke noe
annet utenom svømmingen, unntarr
i gymtimene på skolen. Styrkerrening
kommer senere, ikke nå. Jeg svømmer
gjennomsnittlig cirka 30 km i uka.

På en rreningshelg svømmer Ola cirka
21000 meter. Han trener 3 distanser:
3000, 4000 og 5000 meter med høy,
medium og lav intensitet.
- Hva er målet dirr fremover?
- Komme til NM!
- Hvor har du vokst opp?
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- Jeg har bodd i Tromsø hele livet!
- Har du noen spesielle forbilder?
- Nei, egentlig ikke. Jeg kjenner ingen
andre døve svømmere. Men jeg kunne
godt tenke meg å komme i kontakt med
døve svømmere hvis det finnes noen.
Men det er en blind svømmer her i
Tromsø. Noel Pedersen heter han. Han
har oppmuntrer meg til svømmingen.

I avisen ordlys sktiver de om Paralym
pics i Kina, men de har jo ikke konkur
ranser for døve! Det som vel er aktuelt

Sport

for Ola må være Deaflympics som
arrangeres i 2009 i Tapei i Kina.
Da er han kanskje også 16 år? Han er jo
født 2. juli 1993.

Setter seg egne mål.
Treneren til Ola heter Alf Rune Mathi
sen. Jeg spune han om hvilke ambisjoner
han har i forhold til Ola.

- Jeg har ingen ambisjoner i forhold ril
Ola! Han må selv finne ut av sine egne
ambisjoner. Det er ikke min oppgave!

Alf Rune vil være med å legge til rette for
at Ola kan nå de mål han setter seg. Han
vil også gjerne lære seg litt tegnspråk.
Ola er flink å lese på munnen, men litt
tegnspråk er likevel bra. Han har kjøpt
seg en tegnordbok nå.

-Etter hven vil jeg prøve å variere tre
ningen litt med andre ting. Skigåing,
landtrening og pilatestrening kan være
aktuelt, sier Alf Rune.

Mor eller far er alltid med på treninger
og stevner. I dag er det mor, Solbjørg
Paulsen, som er med Ola på treningen.
Hun benytter sjansen til å få seg litt trim
i hallen ved siden av, mens Ola svøm
mer. Ellers tolker hun og holder orden
på treningstidene ril Ola. Nå er Ola alrså
konfirmant, og er nå med i en avisgruppe
i forbindelse med konfirmasjonsoppleg
ger. Her er det bare 10 ungdommer med.
De skal sammen lage en spesialurgave av
menighetsbladet her i Tromsø på 48 sider
med farger og i et stort format.

Gode muligheter
Jeg går ned til bassengkanten og ser på
Ola ute i vanner. Jeg vil ra noen bilder
der. Det er ikke så lett. Han er stort sett
under vanner. Jeg ser at han er mer ivrig
og svømmer bedre enn de fleste i bassen
ger. Han stopper innimellom og får noen
tips fra treneren sin. I dag er det spesielr
vendingene som han rrener på. Å bli en
god svømmer forutsetter mye rrening.
Men det ser Ola ut til å være innforsrått
med!

Ola Fredriksen vant sin klasse på 50m fri
under Junior NM i svømming i Bærum.

Se resultatene på:
http://www.jechsofLno/nmjunior07/re
sultater/resulrater.doc
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Sport

Snøsamling langrenn - døve
En intens, men vellykket langrennssamling på snø for døve ble gjennomført
på Sjusjøen 9. januar.

EM på ski blir arrangert 8. - 15. mars i Seefeld, Østerrike. For førsre gang konkur
reres det bare i alpine øvelser, der det er påmeldt aktive fra 13 land. øvelsene i
langrenn er avlyst fordi bare 3 land meldte på deltakere. Norge har fremdeles ingen
internasjonale kandidater ivintersportsøvelsene.

Europamesterskap
EM i friidrett innendørs avvikles 28. februar til 1. mars i Genova, Italia. I herre
klassen har 18 land meldt på deltakere, mens det i kvinneklassen er 14 land. Ingen
av de nordiske landene er påmeldt.

Med Tone Tangen Myrvoll og Ole
Theodor Sponberg som kyndige trenere
ble 5 utøvere loser gjennom en intens

Døvemesterskap i futsal
15. - 17. februar arrangerer Trondheim
Døves Idrettslag døvemesterskap i futsa!'
Det er påmeldt 12 lag i herreklassen:
Hamar, Holtan - Vestfold, Stavanger,
Ålesund, Bergen, Trondheim som stiller
med 3 lag og Oslo som stiller med hele 4
lag! Lagene er delt inn i 4 puljer og de 2
beste lagene går til kvartfinaler.
I kvinneklassen deltar disse 6 lagene:
Oslo, Holtan, Bergen med to lag og
vertene Trondheim med to lag.
I herreklassen er Oslo A soleklare favorit
ter, mens Trondheim A er det samme
blant kvinnene.

samling. Det var ikke bare trening som
stod på planen; her var det også innlagt
smørekurs og treningslære innimellom.

Mesterskapet åpnes fredag kl 12 i Hu
sebyhallen, der det spilles kamper frem
til kl 17.30. Lørdag spilles det kamper
både i Husebyhallen og i Rostenhallen
fra kl 9 til kl 17. Søndag er det avslut
ningskamper i Husebyhallen fra kl 9
til 16. Mesterskapet inngår som en del
av markeringen av 100 års jubileet til
Trondheim Døves Idrettslag.

Deaflympics
5. - 15. september 2009 møtes verdens
beste døve idrettsutøvere til DeaBympics
i Taipei, Taiwan.

Video ble brukt under øktene og teknikk
ble studert på TV etterpå, hvor alle
fikk sine arbeidsoppgaver å jobbe med.
Samlingen gikk samtidig med landssla
get og rekruttlagets samling for syns- og
bevegelseshemmede, slik at det også ble
en økt sammen med dem.

Det ble også informert om inkluderings
prosessen og hvordan skiforbundet ser
for seg det videre arbeidet med å få opp
et miljø for døve i langrenn. Det var en
motivert og Bott gjeng, og tilbakemel
dingene på samlingen var positive. Alle
deltakerne har tilknytning til Vestfold,
selv om Hilde nå bor i Oslo. Vi skal
jobbe med å få en klubbtilhørighet for
disse utøverne lokalt.
Det er planlagt en samling til i løpet
av vinteren; 6.-9. mars. Invitasjon vil
komme etter hvert. INtereserte kan også
ta direkte kontakt med Anne Ragnhild
Kroken i Norges Skiforbund, e-post:
anne.kroken@skiforbundet.no

Verdens beste
idrettsutøvere
De beste døve idrettsutøverne i 2007
er kåret av det internasjonale dø
veidrettsforbundet. Blant herrene er
badmintonspilleren Rajeev Bagga,
England (tidligere India) kåret. Bagga
tok gull i singel under VM i Tyskland
i høst og har vært ubeseitet blant døve
siden 1989. Under mesterskapet i
Tyskland fortalte Bagga, som er 40 år,
at han legger opp. På 2. plass kom en
svømmer fta Ukraina, Voldymyr Na
tachuck, mens 3. plassen gikk til den
tyske skytteren Werner Lacherbacher.

Årets idrettsutøvet for kvinner ble Na
talia Deeva fra Hvite Russland. Hun
er 27 år og svømmer som en fisk. 2.
plass gikk til den russiske langrenns
dronningen Anna Fedulova, mens
Ann Polivanchuk, Sverige tok 3. plas
sen for sine sterke svømmeresultater.
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Søknadsfrist 1. mars 2008.

Søknadsfrist 15. april 2008.

HØGSKOLEN I BERGEN

Høgskolen i Bergen tilbyr bachelorutdanning
i tegnspråk og tolkning.

VIL DU BLI DØVETOLK?

Har du allerede 60 studiepoeng i tegnspråk
eller realkompetanse i tegnspråk (dokumentert
med opptaksprøve), kan du søke om supplerings
opptak til andre studieår.

For mer informasjon, se

www.hib.nojstudier

OPPTAKSKONTORET
Telefon 55 58 75 04
opptak@hib.no
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Verven venn eller flere og få fine vervepremier...

Fjorårets verveaksjoner gav NDF en registrert økning av
antall nye medlemmer på hele 11% - sett i relasjon til med
lemsmassen.

Nå er årets nye vervepremier på plass. Gå inn på deafnet
under "Verven venn", og ta en titt på de flotte premiene.
Med en liten ekstrainnsats kan du raskt og enkelt sikre
deg en vervepremie - som takk for innsatsen.

Støtt opp om NDF og vårt vervearbeid

Voldo vidoregåonde skule, Postboks 23, 6101 Voldo. TlflO 05 93 00. Te/e(oks 7005 9350.

Epost: voldo.vgs@mrfylke.no. heimeside: www.vo/da.vgs.no

Voldo vidoregåonde skule hor om log 525 elevor og 75 tilsette. Skulen er ein kombinert skule med
(ølgjonde studieretningor: Studiespesioliseronde (AF/0A), musikk (MD), medium og kommunikosjon
(MK) og service og som(erdsel (SA). Vi ynskjer medorbeidoror som hor evne og vilje til å delta i omstil
lingsprosessor, og som kon vere med å utvikle skulen vidore ut frå nye tankor om kunnskopsformidling
og e/evmedverknod.

NY UTLYSING: Frå dags dato har Volda vgs ledig stilling for

TOLK

Møre og Romsdal fylke

Volda vidaregåande skule
Studieretning for AA}MD/MK/SA

til sterkt hørselshemma elev. Tilsetjinga gjeld i første omgang ut skuleåret 07-08, men kan bli forlengja ut skuleåret
09/10. Omfanget er pr dato 19 timar i veka, men kan bli endra ved behov. Tolken følgjer arbeidsåret til elevane.
Tilsetjingsvilkår etter gjeldande avtaleverk for vidaregåande skular. Den som vert tilsett må kunne leggje fram politiat
test av nyare dato.
Nærare opplysningar om stillinga får du på tlf 70 05 93 00 ved rektor Margaret Alme.

Søknad med stadfesta kopiar av vitnemål og attestar må sendast skulen snarast.

Annonser
i Døves Tidsskrift
Ved å annonsere i DT støtter

du NDFs arbeid med å styrke

norsk tegnspråk og sikre et mer

tilgjengelig samfunn for døve

og tunghørte.

Ta kontakt med våre annon

sekonsulenter: Linda Andreas

sen, tlf 928 81 606 -linda@

doveforbundeLno eller Heidi

Bjørkedal, tlf 906 81 717

- heidi@doveforbundeLno

Felleslegatet
for døve

Du kan søke om støtte. Ta kontakt med:

Hans Kr. Hønsvall
Postboks 192
SANDEFJORD

E-mail: hans.k.honsvall@colorline.no

Søknadsfrist: 15. mars 2008
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PRIVAT TS UNDERVISNING ØNSKES
Er du døv / hørselshemmet og ønsker en liten ekstrainntekt? Hørende far med

hørselshemmet barn i Oslo er i behov av TS undervisning fra nybegynnerstadiet

(kan bruke litt tegn) 1~2 ganger per uke a2 timer p~ dagtid.

Mitt m§1 er § over tid bli flytende p§ TS, ergo kan jobben strekke seg over tid.

Ikke nødvendig med pedagogisk bakgrunn e.l. men en positiv innstilling og at du har

personlige egenskaper som gjør at du kan lære bort TS er nødvendig.

Du kan naturligvis være ung, student e.l. eller formelt kvalifisert. Gode betingelser.

Om dette kan være interessant s§ send en e-post til wbo.post@gmail.no

Slyngeforsterker
med integrert
samtaleforsterker
for telefoner og audioutstyr

COiv'~4idt'·
www.commidt.com

Rådgivningstjenesten for døve og døvblinde
Trondheim kommune
Bispegata 9B, 7004 TRONDHEIM
ttlf. 72 54 4125
tlf. 72 5441 20
faks 72 54 41 21
Åpningstid mand·fred. kl. 10.00 - 14.00
Torsdag stengt.
Alle ansatte er tegnspråklige.
Mailadresse:
raadgtj-dove.1ogopedisk-sntr@trondheim.kommune.no
Ansatte: Aud U. Rotvold, Kirsti Skorge,
Anita Sellevåg og Terje Woldserh,
alle konsulenter.

Trondheim Døveforening
tlf. 73 53 19 Ol, faks 73 53 50 Ol
E·post: trondheim.df@online.no
Bispegata 9B, 7012 Trondheim
Kontortid: Tirs. og tors. kl. 9·15

Bluetooth tr~dløs halsslynge
med integrert samtale
forsterker, for mobiltelefoner
og audioutstyr, A

U Bluetooth'

Vi har enkle løsninger som gir deg god lyd.

Kontakt din hørselskontakt eller ditt trygdekontor.

Har du mobiltelefon
og høreapparat?

1imDi"~~"'.,
Halsslynge for
telefoner og
audioutstyr.

Slyngekrok for
alle typer mobil-,

DECT- og tr~dløse

telefoner

)PJ1/~ i. "A'~:'

Et utvalg produkter levert av COMMidt:

RØDBYGGET -TRONDHEIM
Rådgivningstjenesten for døve og døvblinde

.~J':': " ..:.-( ,
/~I%l<,1
~.7k>·', :~ '.,

COMMidt AS • PS 198, 7601 Levanger • l1f: 74 02 00 00 Fax: 74 02 00 01 • E-post post@commidt.com
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HØGSKOLE.N
1SØR-TRØNDELAG
,

Målrettet pfaktisk utdanning I LÆRE FOR LIVET
. ..t+--.:

0l1edlemsblad for 1'{slrges 'Døveforbund

SAMORDNA OPPTAK 240
Søknadsfrist for søkere med smblEPOENG

realkompetanse 1. mars: ,
G(?nereil studiekompetanse 15. april. (
StUdiekode 219 11-9 www.hist.no

•••
OPPtAKSKRAV
Generell ~t~(Iiekompetanse.
Kar~kter3 eller b'edre i norsk
og mater,natik/<.
Minimum 3S skolepoeng. l

...

Telefon 73 5591 00 I sms hisJ <;pørsm~I>~t~"19M'~,
HiST I AVDELlII!G .FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

Ønsker du å bli en ressursperson i skolen for tegnspråkbrukere? Med utdanning
som allmennlærer for døve vil dl1J jobbe i skolersom gir tilpasset opplæring for
døve barn og unge. Læreryrket er allsidig og våre kandidater gjør karriere både i

skole og innen offentlig forvaltning.

Studiet inneholder de samme emnene som vanlig allmennlærer, med norsk for
døve og et av de valgbare emnene må være tegnspr~k. Det er mulig å kombinere

studiet med et siste år~ved universitet/annen høgskole. Studiet er tilrettelagt for '
døve og Høgskolen i Sør-Trøndelag har et aktivt miljø med tegnspråkbrukere.'

Avdeling forlærer- og tolkeutdanning har i tillegg til allmennlærer for døve egne
studieprogram for utdanning av t Iker.
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