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Kunnskapsdepartementet sendte 1. februar ut en mel-
ding om at de statlige døveskolene: Skådalen, Nedre 
Gausen og Hunstad skal nedlegges sommeren 2014. 
Departementet mener at kommunene skal ta ansvar 
for å undervise døve grunnskoleelever. Vi minner 
om at Norge har mer enn 400 kommuner og at det 
bare fødes 30 – 40 døve barn hvert år. Samtidig ga 
departementet beskjed om at de tre skolene ikke får ta 
inn nye elever kommende skoleåret. A.C.Møller skole 
i Trondheim skal fortsette og departementet mener at 
foreldre fra hele landet kan sende barna dit om kom-
munene ikke klarer å gi et godt nok tilbud.

Det er 20 år siden Stortingen bestemte at 
nesten alle spesialskolene skulle ned-
legges, men at de statlige døveskolene 
skulle fortsette. Stortingets vedtak var på 
tvers av departementets og byråkratenes 
forslag. De folkevalgte har alltid forstått 
det byråkratiet aldri vil forstå; at døve 
trenger sine egne skoler med tegnspråk-
miljø.

Denne gangen bryr ikke departementet seg med å 
spørre Stortinget. Selv om Kunnskapsdepartementet 
i vår skal legge frem en melding om spesialskolenes 
fremtid for Stortinget. 

Bare noen dager etter at departementet hadde sendt ut 
det famøse brevet om nedleggelse av døveskolene og 
inntaksstopp våknet statsråd Kristin Halvorsen. Hun 
beklaget at departementet hadde oversett den lille 
gruppen med døvblinde elever på Skådalen. Departe-
mentet ville overlate elevene til kommuner som ikke 
har noen kompetanse på undervisning av en så sårbar 
gruppe. Samtidig sa hennes statssekretær Lisbeth 
Rugtvedt at de tre skolene fortsatt får ta inn elever 
fram mot skolestart til høsten.  

Kunnskapsdepartementet 
uten kunnskap

Ja, det er ingen skam å snu, men arbeidet med saken i 
departementet står til stryk.   

Vi kan kanskje støtte en nedlegging av de tre statlige 
skolene hvis departementet kan fortelle oss hvilket 
bedre pedagogisk tilbud de har til døve elever i fremti-
den. Det er riktig at de tre døveskolene har færre hel-
tidselever enn tidligere, men det gjør vel ikke elevene 
mindre viktige? Det er ingenting som er mer ensomt 
enn å være i samme klasserom som mange andre du 
ikke kan prate med. Det kan vi voksne døve sette ord 
på, men ikke barna. 

Antall deltidselever som er på døve-
skolene opptil 12 uker i året har økt. 
Hvor skal disse elevene få sitt tilbud når 
heltidsskolene er borte? Hvordan skal 
vi klare å holde på den fagkompetansen 
som finnes på døveskolene? Hvordan 
vil departementet sikre at kommunenes 
økonomi ikke fører til ulikheter i det 
tilbudet barna får? Hvordan vil depar-

tementet unngå at døve barn igjen skal bli en gjemt 
og glemt gruppe. Nei, vi frykter ikke så mye for barn 
med ressurssterke foreldre, men SV statsråden driver 
vel ikke skole bare for den gruppen?

Forslaget om å nedlegge døveskolene kommer fra 
det såkalte Midtlyngutvalget som vurderte spesial-
undervisningen og det statlige spesialpedagogiske 
støttesystem. Ingen i det utvalget kjenner døvesko-
lene eller tegnspråk. Alle uttalelsene utvalget fikk fra 
døveskoler, foreldre, fagfolk og organisasjoner gikk 
imot nedleggelsen. Departementet fulgte imidlertid 
bestillingsverket fra utvalget og overkjørte døvemil-
jøet. Slik behandler demokratiet en minoritet, og det 
skjer i Norge i 2011.

Men, vi forsikrer: siste ord er ikke sagt! 

De folkevalgte har alltid 
forstått det byråkratiet 
aldri vil forstå; at døve 
trenger sine egne skoler 
med tegnspråkmiljø.

Helge Herland
redaktør
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Ta ikke skolen 
fra meg
Av Celine Nord, 12 år, Hunstad skole

Jeg håper dere ikke 
tar fra meg min gode skole!

Det som er bra med Hunstad skole:
l Vi lærer mye i timene.
l Vi har et perfekt sosialt miljø.
l Vi har snille og flinke lærere.
l Jeg føler meg trygg og forstår alt.
l Alle forstår meg.
l Jeg føler meg ikke annerledes.
l Jeg føler tilhørighet til skolen 

min.

På hørende skole:
l Jeg følte meg veldig ensom og 

utenfor gjengen.
l Det var vanskelig å lære.
l Det var ikke lett å forstå hva de 

sa og hva de lo av.
l Mange snakket samtidig, jeg 

forsto ingenting.
l Jeg følte at de andre trodde jeg 

var dum.
l Jeg er ikke dum, men jeg hører 

bare ikke.
l Ikke ta fra meg mitt gode skole-

miljø: Hunstad er en god skole 
for meg.

Hvorfor begynte du i det hele 
tatt på en videregående skole 
med tegnspråk, du kunne vel 
klart deg bra i en talespråklig 
skole?

l Etter 9 år i hørende grunnskole, hvor 
jeg stadig måtte minne lærere på 
teleslynga, vanskeligheter med å følge 
med i diskusjoner, pinlige episoder 
hvor jeg svarte helt feil på lærerens 
spørsmål osv - var jeg rett og slett ikke 
klar for en hørende videregående skole 
med 30 elever i klassen. Jeg trengte et 
miljø som var tilpasset min hørsel, og 
hvor jeg kunne være ‹‹bare Frode›› og 
ikke ‹‹han med ørene››. Jeg hadde ver-
dens snilleste og mest omtenksomme 
lærere på ungdomsskolen, og skolen 
gjorde det den kunne for å følge opp, 
gi meg spesialundervisning i enkelte 
fag osv. Men jeg ble så sliten av å hele 

Han med ørene
helge.herland@doveforbundet.no

En av de som har engasjert seg mest i debatten for at døvesko-
lene må fortsette er Frode Nordeide. Det forbauser meg, for 
mannen hører jo veldig godt. 

tiden være annerledes, i de viktige pu-
bertetsårene hvor identitet var et så 
viktig tema.

l Den utløsende faktoren for at jeg 
valgte Bjørkåsen videregående skole 
var imidlertid en fantastisk rådgiver 
ved navn Anne Marie, som på en flott 
måte fikk overbevist mine foreldre og 
meg om at Bjørkåsen virkelig hadde 
tilbudet for meg. Det var en dame 
som virkelig så meg som person, og 
anbefalte meg allmennfaglig studi-
eretning - mens PPT-tjenesten i mitt 
distrikt hele tiden hadde insistert på at 
‹‹bilmekaniker, det må være linjen for 
deg Frode - du som ikke hører››.

l På Bjørkåsen ble jeg sett! Der fikk jeg 
utvikle Frode - og kunne glemme hør-
selen min. Jeg lærte et nytt språk, fikk 
venner for livet, og fikk muligheten til 
å engasjere meg i et tilrettelagt miljø 
- noe som gjorde at jeg fikk utvikle 
sider av meg som jeg ikke visste at jeg 
hadde. Jeg, som på ungdomsskolen 
var livredd for å ta ordet i forsamling, 
ble elevrådsleder på Bjørkåsen, holdt 
tegnspråkkurs og taler foran 100 
mennesker, var på TV og kjempet for 
skolen vår og endte til slutt opp i reise-
livsbransjen, hvor jeg har reist verden 
rundt.

l Paradoksalt nok har tiden på Bjørkå-
sen også gitt meg ‹‹bedre›› hørsel, fordi 
jeg nå har selvtillit til å si fra hvordan 
jeg vil ha det, og sørge for at jeg får 
den informasjonen jeg trenger for å 
ta del i alle de aktivitetene jeg ønsker. 
Jeg har rett og slett fått et rikere liv 
og blitt et ‹‹helere›› menneske - takket 
være døveskolen.

l - La døveskolen leve, avslutter Frode, 
mens han farer avgårde, på vei til 
et ukeskurs i forhandlingsteknikk i 
Budapest.

Frode Nordeide.

Celine i midten.
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Integrering er isolasjon 
og ensomhet
Så lenge barna er små, og leken er det 
viktigste, kan integrering, tilsynelatende 
fungere for noen. Men når en nærmer 
seg tenårene, blir det verre. Da blir det 
mer tisking og hvisking. Og talespråket 
blir det viktigste. Da faller den som ikke 
hører utenfor. En blir sosialt døv! Da 
blir savnet etter andre i samme situasjon 
stort. Barnet blir ensomt. Det er ikke 
sikkert alle vil gjøre opprør av den grunn. 
Noen vil innfinne seg med situasjonen. 
Det betyr ikke at vedkommende er lyk-
kelig. Kanskje vil en heller ikke skuffe 
foreldrene. 

Tunghørt er sosialt døv
De fleste CI-opererte blir tunghørte 
(sterkt tunghørte), men sosialt døve. 

I en situasjon hvor en tunghørt er i en 
‹‹en til en››-situasjon, vil en del oppfatte 
tale. Kommer det til flere samtalepart-
nere blir det verre. I en gruppe, snakker 
gjerne folk i munnen på hverandre. Da 
blir det helt umulig å følge med. En kan 
ønske seg en situasjon hvor alle tar hen-
syn… Men det er en utopi!

Jeg har selv en døv datter. Jeg takker ‹‹de 
høyere makter›› for at hun ble født i 1991. 
Det kunne ikke vært bedre. Jeg skal 
belyse hvorfor jeg mener det;

l Det ble født ca 13 andre døve som 
soknet til samme døveskole som henne 
det året. Hun startet i en klasse med 5 
døve jenter og gutter. Men etter hvert 
begynte alle de andre elevene også på 
døveskolen! Hun hadde derfor et rikt 
tegnspråklig miljø rundt seg og voksne 
rollemodeller i døve lærere og andre 
ansatte med tegnspråkkompetanse.

l Myndighetene har fokus på forel-
dreopplæring, og vi får rettigheter 
i forhold til å lære barnets språk og 
kjennskap til døves kultur.

l Skolene har et rikt faglig miljø, da de 
har flere grunnskoler de kan samar-
beide med.

l Dataalderen er i fullt inntog. PC og 
mobiler blir vanlig. Som mor kan jeg 
ha kontakt med min datter når hun er 
borte. Hun på sin side får god kontakt 
med døve i hele landet og utover 

landegrensene, via sin PC. Hun kan 
også bruke mobilen til å gi beskjeder 
til andre som ikke kan tegnspråk.

l Vi får mulighet til å få inn tolk på tv, 
selv om det begrenset til få program-
mer som barnetv og nyheter. En del 
programmer blir tekstet, men her 
er det langt igjen. Så her er det mye 
frustrasjon. Bare teksting er likevel en 
utfordring for døve barn, som sliter 
med å lære et fremmedspråk, norsk. 
Ofte er det foreldre eller søsken som 
må sitte ved tv-apparatet og tolke med 
varierende kvalitet, men uansett bedre 
enn ingenting)

l Viljesterke og flotte ungdommer 
‹‹brøyter›› seg vei enn på stadig nye 
utdanninger og arbeidsplasser. Og blir 
gode forbilder for andre som kommer 
etter. Alt er ikke mulig, men veldig 
mye.

Jeg ber myndighetene tenke seg om 
enda en gang. Tanken er nok at når en 
nå opererer de fleste små som fødes som 
tunghørte/døve, så vil døveskolen være 
overflødig. Det jeg prøver å formidle med 
det jeg her skriver, er at disse barna blir 
større, og da vil de trolig savne et tilbud. 
Før alle disse integrerte barna vokser til, 
kan myndighetene rekke å legge ned det 
eneste skoletilbudet som vil være riktig 
for disse barna. Så igjen: La døveskolene 
leve!

5 elever ble til 13 elever

Av Synnøve Aasbø – mamma med erfaring

Det er nå snakk om å legge 
ned alle døveskolene, med 
ett unntak, A.C.Møller skole 
i Trondheim. Jeg vil gjerne 
belyse noen negative sider ved 
integrering av hørselshem-
mede barn.
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Min sønn
Jeg er mor til en gutt på 8 år. Vi er 
heldige som har fått muligheten til å gi 
vår sønn et fantastisk flott hjelpemid-
del, nemlig cochleaimplantat (CI).  Det 
gjorde hverdagen til oss hørende mye 
enklere. Vi kunne kommunisere på vårt 
eget språk, et språk vi kunne fra før av. 
Hverdagen ble brått mye lettere for oss. 
Hurra! Likevel har vi hele tiden vært klar 
over at sønnen vår er døv. Døvheten blir 
ikke borte til tross for et supert hjelpe-
middel. Det har sine begrensninger, og 
de merker vi i hverdagen. Gutten vår var 
3 ½ år da han første gang hørte lyd, og 
4 ½ år da han fikk lyd på begge ørene. 
Hørende barn har en enorm språkutvik-
ling i løpet av disse årene, og selv om vår 
gutt nå er en høyst oppegående 8-åring 
er hørealderen langt fra aldersadekvat. 
Dette merkes i skolehverdagen – både når 
det gjelder forståelse for det som sies og i 
lek med andre.

Vi er likevel blant dem som har valgt å la 
vår døve sønn benytte seg av opplærings-
tilbudet i hjemkommunen. Det betyr 
likevel ikke at vi ikke trenger Skådalen 
skole. På grunn av Skådalen skole tør vi 
å la han gå hjemme, i alle fall til han blir 
litt eldre og vi orker tanken på å la han 
pendle timevis hver dag. 
Vi begynte tidlig med forarbeidet som 
skulle til for at skolegangen hjemme 
skulle bli bra. Og ja, vi har fått til mye. 
Vi har vært heldige og møtt større vilje 
til å tilrettelegge enn hva mange andre 
møter. Men – til tross for et godt tilbud 
så har vi i denne prosessen hele tiden 
hatt Skådalen skole og kompetansesenter 
som en viktig del i opplæringsforløpet 
– både for vår del og for hjemmeskolens 
del. Ved Skådalen får vi sikret at gutten 
vår får tilgang til godt utdannede lærere 
med tegnspråk, og han får ta del i et 
tegnspråkmiljø hvor alle barna forstår 
hverandre. Her skiller han seg ikke ut, 
og det er ikke krise om CI-apparatet blir 
ødelagt eller ikke kan brukes. 

I småskolealder er språket enklere og 
leken blant barna mer fysisk. Ettersom 
man blir eldre blir både skriftspråk og 
tale mer avansert, og leken går mer over 
i prat. Behovet for tegnspråkkompe-
tanse øker – både for barnet selv og for 
omgivelsene. Klarer man å henge med i 
kommunene? Jeg har nå lært tegnspråk i 
over 5 år, men jeg har ikke mulighet til 
å tolke det fagstoffet vår sønn møter om 
noen år. 
Har skolene nok tegnspråkkompetanse 
til virkelig å kunne gi tegnspråklige like 
muligheter for læring som talespråklige? 
Tror statsråd Kristin Halvorsen at hver 
enkelt kommune i dette langstrakte land 
har mulighet til å skaffe den kompetan-

sen som behøves? Den samme statsråden 
uttalte visstnok følgende i en artikkel om 
skolen for døvblinde:

‹‹Vi er klare over at dette er veldig 
sårbare elever. Det har aldri vært et 
spørsmål om penger. Forklaringen er at 
vi er midt i en prosess som dreier seg om 
statlige skoler for hørselshemmede barn. 
Her kom vi i skade for å ikke skille godt 
nok mellom gruppen som er hørselshem-
met og den døvblinde gruppen som tren-
ger spesiell oppfølging, sier Halvorsen.››

Trenger ikke hørselshemmede barn spesi-
ell oppfølging Kristin? 
Min sønn trenger spesiell oppfølging, og 
dette behovet er økende. Skolen tren-
ger veiledning og oppfølging for å vite 
hvordan man best kan hjelpe han. Skolen 
får ikke all den veiledning og oppfølging 
den trenger. Ikke på grunn av man-
glende vilje, men på grunn av manglende 
ressurser i kompetansesenteret. Legges 
døveskolene ned vil dette behovet øke 
markant. De fleste kommunene vil slite 
med å kunne gi et godt nok tilbud. Skal 
resultatet bli at døve barn ikke får de 
samme mulighetene som hørende barn til 
å lære? Skal de tegnspråklige bli et B-lag? 
Og det etter at myndighetene faktisk har 
godkjent tegnspråket som et selvstendig 
språk i Norge.

Antall deltidselever øker
Noen av argumentene for nedleggelse 
er synkende elevtall. Stemmer det da? 
Antall heltidselever er kanskje synkende, 
men brukerrådene ved de statlige kompe-
tansesentrene hevder antall deltidselever 
har økt mer enn antall heltidselever har 
sunket. Dette deltidstilbudet gjør det 
mulig for oss å benytte hjemstedets skole 

Jeg er bekymret
for min sønns fremtid

Av Kari Gunnarson Nygård - bekymret mamma

Vet de ansvarlige hva de gjør? En helomvending som i tilfellet med døvblindeavdelingen på Skå-
dalen gir unektelig et inntrykk av at det går litt fort i svingene. Stopp opp og tenk dere om før 
dere med et pennestrøk fjerner noe som ikke like lett lar seg bygge opp igjen.

Kari Gunnarson Nygård.
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resten av året. Opplæringsloven slår også 
fast at døve barn har rett til undervisning 
i og på tegnspråk, i et tegnspråklig miljø. 
Tegnspråket er altså et lovfestet språk. 

Om en kommune klarer å oppdrive 
tegnspråklærer med ett års utdanning, ja 
da har de ‹‹et fantastisk flott tilbud.›› Om 
jeg skulle undervist fremmedspråklige 
i deres morsmål med ett års utdanning, 
hadde jeg blitt sett på som kvalifisert nok 
da? Hadde jeg da klart å hente frem det 
beste i elevene mine? Lært dem alt de hi-
get etter? Selvsagt ikke. Det sier seg selv. 
Tegnspråk er et ‹‹fremmedspråk›› for de 
fleste av oss. Sjansen er nok stor for at vi 
hadde hemmet og ikke fremmet elevenes 
kunnskap.

Min sønn er heldig. CI har gjort det 
lettere for han å kommunisere med ikke-
tegnspråklige. Samtidig medfører CI at 
nesten alle rundt han tror han hører alt. 
Også fagfolk i skolen. Det er vanskelig 
å forstå hvordan det er å være døv og 
tunghørt. ‹‹Skjønte du hva hun sa?›› kan 
jeg spør gutten min etter å ha pratet med 

rektor. ‹‹Ingenting››, kan gutten min 
svare. Hva gjør man ikke for å prøve å 
passe inn? Hvor ofte gjør han tilsvarende 
– og hvor mange misforståelser oppstår i 
kjølvannet?

Nå har det vært sykdom ved skolen til 
gutten min. En av de tegnspråklige er 
sykmeldt på uviss tid. Merkes det faglig? 
Ja. Den tegnspråklige læreren klarer ikke 
å tolke alt samtidig som hun undervi-
ser resten av klassen, selv om hun er et 
unikum. Merkes det sosialt? Ja! Vår sønn 
faller plutselig mer ut og endrer opp-
førsel. Hvorfor? Fordi ingen er der for å 
tolke det som sies i hektiske garderobesi-
tuasjoner hvor støyen gjør det vanskelig å 
høre. Fordi ingen andre klarer å tolke og 
nøste opp i misforståelser; de ser ikke at 
vår sønn ikke forstår, men regner med at 
han skjønner hva han svarer på når han 
svarer ja eller nei. Han prøver å forstå og 
å gjøre seg forstått, men det er en kamp.

Når vi skulle avgjøre hvilken skole vår 
sønn skulle gå på, hadde vi ikke inngå-
ende kjennskap til hva det ville si å være 

døv. Det har vi fremdeles ikke, men vi 
lærer. Vi hadde valgmuligheten følte vi i 
og med at han har CI, og fagfolk støttet 
oss på dette. Men vi har likevel tenkt at 
når språket blir for vanskelig i skolen, 
både faglig og sosialt, da har vi Skådalen. 
Da må pendlingen begynne, gradvis, for 
jeg som mor klarer ikke å sende han på 
internat. Eller, får jeg noe valg? Må jeg 
sende gutten min langt av sted og bare 
se han i ferier? Den muligheten anser jeg 
ikke som et valg jeg klarer å leve med.

En av grunnene til at vi valgte den kom-
munale skolen var at det var for langt å 
sende sønnen vår til Oslo hver dag når 
han er så liten. Vi er nok ikke de eneste 
som har slike kvaler. Og nå? Trondheim?
Hva med de døve som ikke har CI og 
som bor i distriktene? Hva med de som 
har CI men som ikke har språklig utbytte 
av den? Det finnes flere av dem, men vi 
hører ikke om dem.

Skådalen.
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l	Det stemmer ikke at det blir færre 
elever på Nedre Gausen skole. Skolen 
har flere elever i år enn i fjor.

l	Her møter vi andre hørselshemmede 
elever som også bruker tegnspråk. 

l	Her er det normalt å høre dårlig.
l	Hvert år møter vi nesten alle de døve 

og sterkt tunghørte ungdommene som 
bor i Norge på kulturtreffet på Nedre 
Gausen skole. 

l	Her får vi mange flere venner enn på 
hjemstedskolen og det er kjempegøy å 
kunne gjøre ting sammen og føle at du 
er helt med. 

l	Her står vi ikke alene i friminuttene 
og ser på at andre har det gøy. 

l	Her slipper vi å slite med å prøve å 
forstå hva hørende sier. 

l	Her forstår alle hverandre. Her får vi 
også hjelp til å lære å snakke så andre 
forstår hva vi sier. 

l	Her er det lett å samarbeide i timene 
når alle bruker tegnspråk eller tegn 
sammen med tale, og vi lærer mye mer 
enn når vi sliter med å forstå hva andre 
sier. 

l	Her lærer vi mye mer enn på hjem-
stedskolen for vi forstår hva lærerne 
sier og vi tør å spørre om hjelp når vi 
ikke forstår. Det er ikke flaut. 

l	I Norge er det få døve og det er viktig 
at vi får være mer sammen. 

l	På hjemstedskolen føler du deg alene 
når du ikke hører normalt. 

l	Vi føler oss utrygge når vi ikke vet hva 
de hørende elevene snakker om, snak-
ker de om oss? 

l	Jeg ble mobbet på hjemstedskolen 
fordi jeg ikke hørte hva de andre sa. 

l	Det er jo ikke min skyld at jeg ikke 
hører. 

l	Jeg var ensom i fritida da jeg gikk på 
hjemstedskolen – det var ingen som 
ville være sammen med meg etter sko-
letid og ingen som for eksempel spurte 
meg om jeg ville være med på kino. 

l	Alle trenger gode venner – også vi som 
hører dårlig. Her samarbeider vi med 
hørende elever som kan tegnspråk og 
vi forstår hverandre. 

l	Hørende og døve kan samarbeid når 
de kan kommunisere med hverandre. 
Her kan foreldrene våre gå på tegn-
språkkurs så vi lett kan forstå hva de 
sier. 

l	Her vil vi fortsette til vi er ferdig med 
10. klasse.

Ikke legg ned skolen vår 
- Nedre Gausen skole!
Av elevene i 7. – 10. klasse ved Nedre Gausen

Vi er elever i 7.- 10. klasse på Nedre Gausen skole. De fleste av oss har gått mange år på skole på 
hjemstedet sammen med hørende elever før vi begynte på Nedre Gausen. Vi trives veldig godt 
her fordi vi har både hørende og døve venner som kan tegnspråk. Lærerne kan også tegnspråk så 
vi lærer det vi skal og slipper å føle oss dumme fordi vi ikke forstår hva elever og lærere sier. Vi 
vil ikke at Nedre Gausen skole skal legges ned fordi:

Går det mot slutten for de årlige kulturtreffene på Nedre Gausen skole?
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1. februar
Kunnskapsdepartementet sen-
der brev til Skådalen, Nedre 
Gausen og Hunstad om at de 
ikke har lov til å ta inn nye 
elever. Dagens elever kan fort-
sette til sommeren 2014, da 
skal skolene nedlegges. Bare 
Møller skole i Trondheim 
skal fortsette som en stat-
lig døveskole, det skal bli en 
landsdekkende skole. I brevet 
påstås det også at kommunene 
de siste 15 årene har bygget 
opp gode tilbud til hørsels-
hemmede. Det skal fortsatt 
være mulig for elever å få inn-
til 12 ukers deltidsopplæring 
ved et kompetansesenter.

2. februar
Byråd for oppvekst i Bergen 
kommune Filip Rygg slår fast 
at Kunnskapsdepartementet 
har brutt forhandlingene 
om en fremtidig ny skole for 
hørselshemmede i Bergen. 
Han uttrykker skuffelse og 
sier at 5 års planarbeid og 
flere millioner kroner knyttet 
til nye Nattland skole når er 
bortkastet. Nattland skole var 
tenkt som en tvillingskole, 
med en del for hørende elever 
og en annen del for hørsels-
hemmede elever. Byråden sier 
at i planene var det meningen 
at staten skulle leie lokaler til 
de hørselshemmede elevene av 
kommunen.

3. februar
Døvemiljøet er rasende etter 
det de oppfatter som et ude-
mokratisk råkjør fra departe-
mentet. 
Spesielt sterke er reaksjonene 
i Bergen, der det ikke finnes 
noen alternativ kommunal 
skole.

4. februar
150 demonstranter er samlet 
utenfor Slottet i Oslo, der 
regjeringen er samlet til 
statsråd. Budskapet er tydelig: 
Døveskolene skal leve.

Departementet finner det 
nødvendig å forklare foreldre-
ne ved Hunstad skole hva det 
mente med brevet 1. februar. 
De forsikrer at de er opptatt 
av å realisere elevenes rett til 
å gå i nærmiljøskolen. Der vil 
en god PPT-tjeneste og Stat-
ped sørge for at det fungerer 
godt. De forteller at de er i 
dialog med Bergen kommune 
for å drøfte om kommunen 
kan overta det tilbudet som 
staten i dag gir til hørselshem-
mede barn.

7. februar
- Jeg kjenner ikke til om det 
har kommet søknader etter 
1. februar, men generelt har 
vi sagt at skolene skal se 
fleksibelt på inntak i år, stats-
sekretær Lisbeth Rugtvedt til 
Døves Tidsskrift.

10. februar
Departementet slår nesten full 
retrett. Nå vil de videreføre 
tilbudet til de 7 døvblinde 
elevene ved Skådalen skole, 
de skal slippe å bli sendt hjem 
til sine kommunale skoler. Til 
Dagbladet sier statsråd Kristin 
Halvorsen at:
- Snuoperasjonen skyldtes at 
vi så at foreldrene har veldig 
gode argumenter. Elevene på 
Skådalen skole er en gruppe 
som trenger en helt spesiell 
kompetanse, noe vi ikke har 
innsett før nå.   
- Hvordan kunne dette skje, 
var det snakk om omorganise-

ring eller penger?   
- Vi er klar over at dette er 
veldig sårbare elever. Det har 
aldri vært et spørsmål om 
penger. Forklaringen er at 
vi er midt i en prosess som 
dreier seg om statlige skoler 
for hørselshemmede barn. 
Her kom vi i skade for å ikke 
skille godt nok mellom grup-
pen som er hørselshemmet og 
den døvblinde gruppen som 
trenger spesiell oppfølging, 
sier Halvorsen.   

12. februar
Demonstrasjon for døvesko-
lenes fremtid samler mellom 
400 – 500 deltakere i sentrum 
av Bergen. Det er en bredde 
og styrke i demonstrasjonen 
som viser at denne kampen 
kan Kunnskapsdepartementet 
vanskelig vinne.

23. februar
Utdrag fra spørsmål fra Stor-
tingets spørretime:
Henning Warloe, H: Kunn-
skapsdepartementet varslet 1. 
februar at tre av fire statlige 
døveskoler skal legges ned, 
deriblant Hunstad skole i 
Bergen. Representanter for 
berørte foreldre reagerer på at 
dette vedtaket er gjort uten at 
de er hørt. Bergen kommu-
nes planer for nytt skolebygg 
til erstatning for dagens blir 
også berørt. Kan statsråden 
garantere at elevene får et 
like godt tilbud, og at Bergen 
kommune ikke påføres ekstra 
kostnader ved nedlegging?

Statsråd Kristin Halvorsen: 
Departementet ønsker at dia-
logen med Bergen kommune 
skal fortsette. Kommunene 
har ansvar for å gi tilrettelagt 

Departementet roter, 
statsråden ror

helge.herland@doveforbundet.no

Kristin Halvorsen.

opplæring til alle sine elever. 
De statlige skolene blir vide-
reført inntil de fleste av barna 
har fullført grunnskolen eller 
nådd ungdomstrinnet. Kom-
munene får på denne måten 
god tid til å planlegge et 
tilrettelagt og like godt tilbud 
for hørselshemmede barn i sin 
kommune. 

Henning Warloe: Jeg takker 
for svaret, selv om jeg ikke 
hørte at statsråden i sitt svar 
kunne garantere at elevene får 
et like godt tilbud. 
Kristin Halvorsen: Det som 
er vårt sterke ønske nå, er at 
vi kommer i en god dialog 
med Bergen kommune om 
hvordan man kan samarbeide 
om å sikre de hørselshemmede 
elevene et like godt tilbud som 
i dag. 
Hennig Warloe: Hvorfor dette 
hastverket siden det kommer 
en stortingsmelding med opp-
følging av Midtlyngutvalgets 
rapport i løpet av dette året? 
Hvorfor kunne man ikke ven-
tet til Stortinget hadde hatt en 
prinsipiell diskusjon om dette 
temaet? 
Kristin Halvorsen: Vi kom-
mer med en stortingsmelding 
i løpet av denne våren som 
dreier seg om nettopp dette 
– det er helt riktig. Men i for-
beredelsene av den stortings-
meldingen er vi nå i prosess 
overfor mange enkeltinstitu-
sjoner og enkeltmiljøer. 
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Det er Vivi Hurtley Thordarson som 
tegner. Vi er hjemme hos henne og 
mannen Finn Arild i rekkehuset i Bønes, 
Bergen. Begge har engasjert seg veldig 
mot planene som sier at døveskolene 
skal nedlegges. Vivi gjennom å opprette 
Facebook-gruppen og Finn Arild blant 
annet gjennom flere leserbrev i Bergens 
Tidende. Vi spør Vivi hvorfor hun bruker 
Facebook til å fronte meningene sine.

- Facebook er den nye sosiale møteplas-
sen for mange døve. Det er et sted det 
er lett å være aktivt med i diskusjonene, 
folk lar seg engasjere. 
Terskelen for å skrive innlegg på Face-
book er mye lavere enn å skrive leserbrev 
til avisene. 
Nettsidene når ut til veldig mange, til 
venner og venner av venner osv. og har på 
den måten stor innflytelse på mange.

Hvorfor startet du aksjonen?
- Jeg har ikke hjerte til å se på at døve-
skolene bare blir borte. Jeg har selv fått så 
mye som elev ved Hunstad skole, jeg er 
veldig takknemlig for den gode skoleti-
den. 
De første årene på døveskolen var vi 3 
heltidselever og 8 deltidselever, men da 
vi kom opp i ungdomsskolen var alle 
11 blitt heltidselever. Vi var en normal 

Reagerer på

hørendes maktmisbruk

helge.herland@doveforbundet.noVivi Hurtley og Finn Arild Thordarson.

Da meldingen kom om at de tre døveskolene skulle nedlegges opprettet jeg straks en gruppe 
på Facebook; ‹‹La døveskolene leve››. I løpet av kvelden hadde 800 meldt seg inn i aksjonen, 
nå er tallet over 3000.



112/2011

Døveskolene

skoleklasse med sterke ungdommer som 
hadde både meninger og meningers mot.

Vivi er 26 år. Hun ble døv 16 måneder 
gammel, og var en av de første som fikk 
CI. Hun tegner engasjert om tiden på 
døveskolen. Om at de ikke bare lærte 
fagene, men også lærte det sosiale sam-
spillet.

- Som integrert elev får du kanskje noen 
venner på skolen, men kanskje ikke så 
mange venner på fritiden. På døveskolen 
har jeg fått venner for livet, jeg kaller 
dem ‹‹hjertevenner››. I oppveksten var 
jeg også sammen med hørende venner i 
nabolaget, men de blir etter hvert borte. 
Vennene fra skoletiden har jeg hele livet.

Selv er Vivi mamma til tre hørende barn. 
Mange kjenner hennes foreldre fra det 
forrige slaget om døveskolenes eksis-
tens for 20 år siden, Nina og Malcolm 
Hurtley. De sto på barrikadene den gang 
og fikk ikke bare Stortinget med på at 
skolene skulle fortsette, sammen med 
like engasjerte foreldre fikk de også gjen-
nomslag for opplæringspakken i tegn-
språk for foreldre. Så hvis noen lurer på 
hvor Vivi har tatt engasjementet fra så er 
svaret gitt.  Men hvor tar mannen Finn 
Arild sitt engasjement fra. Han ble døv 
20 måneder gammel og har aldri gått på 
døveskole. Han gikk integrert i skolen i 
hjembyen Kristiansund fra 1. klasse til 
han var ferdig med videregående skole. 
Siden tok han utdanning som sivilinge-
niør.

- Hvis du hadde gått på døveskole ville du 
lært mye mindre, provoserer vi.
- Ja. Men dette var 30 år siden. Dagens 
døveskoler er noe helt annet, ikke minst 
på grunn av tegnspråkopplæringspak-
ken Se mitt språk til foreldre. Det er ikke 
lenger vanlig at barn kommer språkløse 
til 1. klasse. Mine foreldre sørget for at 

jeg hadde språk og kunne lese og skrive 
før jeg begynte på skolen. Men faglige 
kunnskaper er ikke alt, jeg mistet mye i 
barndommen. 

- Hva har du mistet?
- Jeg mistet det sosiale fellesskapet med 
andre barn. For meg var slåsskamper en 
naturlig del av skolehverdagen. Jeg hadde 
noen venner, men fungerte bare på to-
mannshånd, og vennskapene varte ikke. 
Det ble stadig vanskeligere å fungere 
sosialt når jeg ble større og sosialiseringen 
gikk ut på samtaler og ikke lek. Jeg følte 
meg aldri inkludert. I dag er alle mine 
omgangsvenner døve. 

- Du brukte tolk i alle år på skolen?
Ja, hun var både tolk og privatlærer for 
meg, en svært dyktig pedagog.

Finn Arild understreker at familien hans 
lærte seg tegnspråk, selv om de ble advart 
av ekspertene mot å bruke det. Foreldre-
ne lot ham få regelmessige besøk i døve-
barnehage og døveskolen i Trondheim og 
de deltok på møteplasser der gutten fikk 
treffe andre døve.

- Fordi jeg alltid hadde kjennskap til 
døvemiljøet, selv om jeg var integrert, 
kunne jeg gå rett inn i det tegnspråklige 
miljøet da jeg flyttet til Trondheim for å 
studere. Jeg fikk endelig en klar identitet 
som døv da jeg var i 20-årene. Når du 
kommer inn i en minoritetsgruppe som 
voksen tror jeg det er lettere å se urettfer-
digheten som begås mot gruppen. Derfor 
er jeg så engasjert i kampen for at barna 
skal få en god skoletid. Diskusjonen 
burde ha fokus på hvordan vi kan få en 
best mulig døveskole, og ikke om døve-
skolene skal bestå eller legges ned.

- Du er veldig kritisk både til Utdannings-
direktoratet og til direktøren på Statped 
Vest.
- Ja, jeg mener Kunnskapsdepartementet 
aldri har akseptert det vedtaket Stor-
tinget gjorde i 1991 om at døveskolene 
skulle fortsette. Istedenfor å jobbe for 
barnas beste, har de jobbet langsiktig 
for å undergrave døveskolen. Da Utdan-
ningsdirektoratet ble opprettet i 2004, 
ble det raskt åpenbart at det overordnede 
målet var nedleggelse av døveskolene. 
Direktør i Statped Vest kommer fra 

direktoratet, og var også med på forsø-
ket på å legge ned døveskolene for 20 år 
siden. Han er lojal ovenfor direktoratet, 
ikke de døve barna. Direktøren i Statped 
Vest var også involvert i nedleggelsen av 
skolene Kongstein og Bjørkåsen. Bare 
Hunstad er igjen, så får han nok medalje 
fra Utdanningsdirektoratet for å gjøre 
Vestlandet fritt for døveskoler.

- 

Du bruker sterke ord.
- Ja, men det er dekning for det. Man 
kunne forventet at direktøren for Statped 
Vest lyttet til sine ansatte på døveskolen, 
det er der ekspertisen om døve og tung-
hørte læringssituasjon finnes. Man kunne 
forvente at direktøren ville stille seg på 
barnas side i kampen mot byråkratene. 
Men vi har ingen slik direktør, kun en 
departementslakei som kommer rett fra 
Utdanningsdirektoratet. Det som skjer 
i dag skjer fordi hørende som har makt 
ikke har respekt for døves erfaringer og 
kunnskap. Hele Statped-systemet med 
Utdanningsdirektoratet på toppen er 
et system som tråkker på døve barns 
utvikling og muligheter til å få et godt liv 
i jaget etter å få et organisasjonskart fritt 
for statlige døveskoler.

Finn Arild og Vivi er oppgitt over hvor-
dan mangel på kompetanse blant de som 
bestemmer døve barns skolesituasjon skal 
ramme så urettferdig. Det er maktmis-
bruk på det verste, mener de.  

- Døve barn må få mulighet til å blom-
stre, skolene for døve legger alt til rette 
for det. Jeg ser problemet som foreldrene 
har hvis de bor i distriktene. Det er ikke 
lett å sende fra seg småbarn til en skole 
langt borte. Selv ville jeg nok flyttet til en 
by med døveskole og om jeg hadde døve 
barn, men jeg ser jo at for noen familier 
er ikke det så enkelt. De har jobb og 
annen familien å ta hensyn til. Kanskje 
barna kunne bodd i ‹‹fosterhjem››, avslut-
ter Vivi.

Istedenfor å jobbe for 
barnas beste, har de 
jobbet langsiktig for 
å undergrave døve-
skolen.

Terskelen for å skrive 
innlegg på Facebook 
er mye lavere enn å 
skrive leserbrev til 
avisene.
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-Hvilken rolle har du som direktør for 
planene om en tvillingskole for hørsels-
hemmede på Nattland? 
- Noe av det første som ble gjort etter 
at jeg gikk inn i stillingen som direktør 
ved Statped Vest, var at Statped Vest og 
Bergen kommune inngikk en avtale om 
at vi sammen skulle ta del i utbyg-
ging av Nattland skole med sikte på 
‹‹… en kombinert modell for kommu-
nal barnehage og kommunal og statlig 
skole som er tilrettelagt for pedagogisk 
og sosial inkludering av hørselshemmete 
barn og unge››. 
Bakgrunnen for dette var blant annet 
tanker om at staten, på ett eller annet 
tidspunkt, ville komme til en konklusjon 
om at den ikke lenger ville stå for drift av 
fire statlige grunnskoler i landet. Ut frå 
den klare nedgangen i søknader om hel-
tids opplæringstilbud ved disse skolene. 
Mange medarbeidere ved Statped Vest 
har tatt del i arbeidet med utforming av 
planene for det nye Nattland oppvekst-
tun. 
Rektor og personalet ved Hunstad skole 
har gjort en flott innsats her. Mitt inn-
trykk er at også foreldre har støttet opp 
under dette arbeidet. Utdanningsdirek-
toratet har støttet opp under de planene 
som Statped Vest og Bergen kommune 
har utformet for det nye Nattland opp-
veksttun. 
Kommunaldirektøren for oppvekst i 
Bergen, og medarbeiderne hennes, har 
bidratt til at vi nå har fått utarbeidet 
planer og et byggprogram som legger 
grunnen til at vi kan få etablert et godt 
faglig miljø ved Nattland oppveksttun, 
og der dette inkluderer et solid tegn-
språklig miljø. 

- Noen sier at planene om skolen er 
strandet?
- Etter at Kunnskapsdepartementet ga 
melding om at tre av de fire statlige sko-
lene for hørselshemmete skulle avvikles, 
kom det mange reaksjoner. 
Flere så for seg at dette kunne stoppe 
prosessen med drøftinger mellom Utdan-
ningsdirektoratet og Bergen kommune. 
De siste dagene har jeg vært i kontakt 
med Kunnskapsdepartementet, Utdan-
ningsdirektoratet og Bergen kommune. 
Forhandlingene mellom partene fortset-
ter. Neste møte blir 10. mars. 

- Hvordan ser du for deg skoletilbudet til 
hørselshemmede barn på Vestlandet etter 
2014?
- Mitt ønske er at vi får realisert de 
planene som Statped Vest og Bergen 
kommune sammen har utviklet. Slik at 
vi får etablert et robust og fleksibelt opp-
læringstilbud for hørselshemmete elever 
med utgangspunkt i det nye Nattland 
oppveksttun. 
Når dette er på plass, har vi sikret at det 
er grobunn for en videre utvikling av 
tegnspråkmiljøet, knyttet til en grunn-
skole. 
Denne grunnskolen vil ikke være statlig, 
den vil være kommunal. Så får Statped 
Vest, sammen med Bergen kommune 
og de andre kommunene på Vestlandet 
som har etablert tegnspråklige miljøer, 
samarbeide om vedlikehold og utvikling 
av den fagkompetansen som er nødven-
dig for å gi hørselshemmete elever et godt 
opplæringstilbud. 
Enten de velger den lokale skolen eller en 
av de skolene som har et større tegn-
språklig miljø. 

- Vil barna få et bedre tilbud når de blir 
spredd på ulike kommunale skoler enn 
på Hunstad?
- Dersom vi får realisert planene for det 
nye Nattland oppveksttun, vil Bergen 
kommune ha fått et ressurssenter for 
opplæring av tegnspråklige elever og 
andre elever med hørselstap. I gang-
avstand fra Statped Vest sine lokaler i 
Bergen. På samme måte som i og rundt 
Oslo, kan hjemmekommunen eventuelt 
inngå avtaler med Bergen kommune 
om at elever fra andre kommuner tar ut 
hele eller deler av opplæringstilbudet sitt 
ved Nattland skole. Slik som det gjøres i 
videregående skole, der noen fylkeskom-
muner har egne knutepunktskoler for 
hørselshemmete elever, og slik som det 
har vært gjort andre steder i landet, der 
grunnskoleelever fra nærliggende kom-
muner kan ut opplæringstilbudet sitt ved 
skoler spesielt tilrettelagt for hørselshem-
mete elever.   

- Hvordan skal den enkelte kommune 
bygge opp et tegnspråklig miljø for de få 
elevene som blir i hver kommune? Skal 
elevene inkluderes i klassene med tegn-
språktolk / assistent?
- Statped Vest gir i dag veiledning til 
førskolelærere og lærere som har ansvar 
for 607 hørselshemmete elever i den lo-
kale barnehagen eller i den lokale skolen 
i Hordaland. I Sogn og Fjordane gir vi 
veiledning til fagfolk rundt 198 regis-
trerte elever i barnehage, grunnskole og 
videregående skole. Tallene for Rogaland 
vil trolig ikke ligge langt fra de som vi 
har registrert for Hordaland sitt vedkom-
mende. Det er den enkelte kommunen 
sitt ansvar å legge til rette og også orga-

Direktøren på Statped Vest svarer
helge.herland@doveforbundet.no

Direktør Steinar Sandstad på Statped Vest har fått mye 
 kritikk, blant annet gjennom leserbrev i Bergens Tidende, 
for sin håndtering av Hunstad skole og fremtiden. 

Vi har gitt han muligheten til å utdype de tankene han har 
om skoletilbudet for hørselshemmede i framtiden.  
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nisere opplæringstilbudet for disse rundt 
1400 førskolebarna og skoleelevene. Ut 
fra de føringene som Statped har fått fra 
Kunnskapsdepartementet, skal vi øke 
innsatsen på veiledningsområdet, samt 
det å utvikle møteplasser for brukerne, 
når innsatsen knyttet til heltids opplæ-
ring trappes ned. 

- Har Statped Vest foretatt noen under-
søkelser som viser hvordan inkluderte 
hørselshemmede elever på Vestlandet 
fungerer pedagogisk og sosialt i hjem-
meskolene?
- Statped har siden tidlig på 2000-tallet 
foretatt flere undersøkelser knyttet til 
dette. I hovedsak er det fagfolk ved 
Skådalen kompetansesenter, ved hjelp 
av ekstern finansiering, som har gjort 
dette. Statped Vest forholder seg til disse 
studiene, samt annen forskingsbasert 
kunnskap, når vi gir våre råd til foreldre 
og til kommunale myndigheter. Noen av 
resultatene som denne forskningen har 
kommet fram til er at 
• læringsutbyttet hos døve og tunghørte 

elever er svakere enn læringsutbytte for 
hørende elever

• det er stor variasjon i praktisk peda-
gogisk tilrettelegging av opplæring 
for elever med cochleaimplantat, men 
skolene som har disse elevene gjør en 
stor innsats for å tilpasse opplæringen 
til elevene sine behov

• det er behov for å få fram mer kunn-
skap om betingelsene for et mer inklu-
derende læringsmiljø for elever med 
cohleaimplantat

For tiden har Statped Vest to pågående 
forskningsarbeid om barn med cochle-
aimplantat i barnehagen. 

-Hvordan skal Statped Vest kunne gi 
elevene deltidstilbud når man ikke har 
en helårsskole som base?
- Dette spørsmålet har mange stilt de 
siste ukene. Jeg tror at både innhold og 
organisering av det som i dag er Statped 
Vest sitt deltidstilbud vil bli endret. Til 
forskjell fra slik det er ved Hunstad skole, 
har de tre andre statlige skolene hatt et 
sterkere skille mellom heltids opplærings-
tilbudet ved skolen ved kompetansesen-
teret og deltids tilbudet i regi av andre 
avdelinger ved senteret. Vi har ment at 
det integrerte tilbudet som Hunstad 
skole har gitt, har vært faglig godt, flek-

sibelt og ressurseffektivt. Det mener vi 
fremdeles. Samtidig må vi være åpne for 
å finne andre løsninger når verden rundt 
oss endrer seg. 
Dette arbeidet tar vi fatt på nå, i samar-
beid med de andre statlige kompetanse-
sentrene, med involvering av brukerne og 
i et samarbeid med Bergen kommune. 
Dersom forhandlingene mellom Utdan-
ningsdirektoratet og Bergen kommune 
faller godt ut.  

-Hvorfor anbefaler Statped Vest at forel-
drene velger hjemmeskole foran Hunstad 
skole?
-Rådgiverne i Statped Vest har som sin 
fremste oppgave å gi faglig begrunnete 
råd til brukere, foreldre og fagpersoner 
rundt de enkelte brukerne. Og til kom-
munale og fylkeskommunale skole- og 
oppvekstmyndigheter. 
Våre råd skal være basert på et solid fag-
lig grunnlag og ikke på ideologiske eller 
politiske føringer. Når fagfolkene våre gir 
råd om at det beste for den enkelte eleven 
er å velge å ta ut opplæringstilbudet sitt 
ved den lokale skolen, er det fordi det ut 
fra en faglig vurdering vil være det beste 
for denne eleven, der og da. 
Det samme ligger til grunn når våre 
rådgivere gir råd om at det beste vil være 
å ta ut opplæringstilbudet sitt ved en av 
de statlige skolene.

- Ser du på A.C. Møller skole i Trond-
heim som et reelt alternativ for elever fra 
Vestlandet?
- Da Kunnskapsdepartementet kom med 
melding om at driften ved de tre statlige 
skolene ville bli innstilt, ble det samtidig 
kunngjort at det ville være mulig for 
kommuner i hele landet å søke elever 
inn til A C Møller skole i Trondheim. 
Selv om A C Møller skole i dag har de 
seks nordligste fylkene som sitt opptaks-
område, og avstanden fra Trondheim til 
Kirkenes er mye større enn fra Haugsund 
til Trondheim, tror jeg ikke A C Møller 
vil oppleve den store økningen i søknader 
om heltids skoletilbud. 
I vest satser vi på at Utdanningsdirekto-
ratet og Bergen kommune finner fram til 
en løsning som gjør det mulig å reali-
sere visjonen vi har om å videreføre det 
tegnspråkmiljøet som i dag befinner seg 
ved Hunstad skole, ved det nye Nattland 
oppveksttun. 

- Hva skal til for at hørselshemmede 
elever får et skoletilbud som er inklude-
rende og likeverdig?
- De viktigste er at hørselshemmete elever 
får tilgang til ‹‹det kommunikative rom-
met›› i klassen. Der deltakerne sammen 
skaper ny og felles kunnskap. Denne 
kunnskapen utgjør en referanseramme 
som er nødvendig for å kunne tolke og 
forstå det som skjer i samhandlingen. 
Dette er både person-, kontekst- og situa-
sjonsavhengig. De viktigste faktorene for 
at dette skal skje, er følgende: Ledelsen 
ved skolen må være genuint opptatt av 
å legge til rette for inkludering. Dette 
viser seg å være ‹‹alfa og omega›› ettersom 
det kan bli snakk om omfattende og res-
surskrevende tiltak. Fysisk tilrettelegging 
gjennom bygningsmessige tiltak for å ha 
best mulig akustikk og etterklangstid i 
rommet, reduksjon av visuell støy m.m. 
Teknisk tilrettelegging. Å sørge for at 
nødvendige hørselstekniske hjelpemidler, 
FM-anlegg, lydutjevningsanlegg o l blir 
anskaffet, at utstyret fungerer og at det 
blir brukt. Pedagogisk tilrettelegging. 
Her er lærerens personlige kompetanse 
og motivasjon for oppgaven av avgjøren-
de betydning. Det samme gjelder grup-
pestørrelse og tilpassing av opplæringen 
på grunnlag av elevens spesifikke behov. 
Skolen sin kompetanse om inkludering, 
tilpasset opplæring, hørselshemming – 
og i enkelte tilfeller også tegnspråklig 
kompetanse. Dersom skolen eller PPT 
selv ikke har den nødvendige kompe-
tanse, må de få opplæring, veiledning og 
tett oppfølging fra Statped. Et nært og 
godt samarbeid mellom skolen, eleven og 
elevens foresatte. 

-Hvordan ser du for deg at fagmiljøet på 
Hunstad skole kan bevares? 
- Jeg håper vi kan videreføre og videre-
utvikle fagmiljøet som i dag finnes ved 
Hunstad skole og ellers i Statped Vest. 
Ikke minst gjennom et videre samarbeid 
med Bergen kommune. Derfor er det vik-
tig at vi nå får realisert planene for Natt-
land oppveksttun. I tillegg vil vi videre-
utvikle fagmiljøet internt i Statped Vest, 
sammen med andre kommunale fagmil-
jøer, den felles statlige, fylkeskommunale 
og kommunale Syns- og Audiopedagogisk 
Tjeneste for Hordaland, og med fagmiljø 
ved de andre kompetansesentrene og 
relevante høgskoler ellers i landet.  
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Dagbladet
«…Våren 2010 skrev jeg masteroppgave 
«Jeg følte meg alene», som handler om 
elever som har gått integrert sammen 
med hørende medelever på den skolen de 
sokner til. Jeg bruker i den sammenhen-
gen begrepet bostedsskole. I min forun-
dersøkelse fant jeg at tre av de fire statlige 
døveskolene, i perioden 2004 – 2010 fikk 
32 nye elever fordi elevene ønsket å bytte 
fra bostedsskole til døveskole... 

…I min studie intervjuet jeg et lite utvalg 
av disse elevene. I intervjuene kom det 
fram at det var mange årsaker til skole-
bytte. Temaer som kom opp var blant 
annet erting, manglende tilrettelegging 

og manglende tegnspråklig 

kompetanse blant personale som hadde 
elever med tegnspråk som første språk. 
Elevene opplevde hverdagen som slitsom 
og de følte seg ensomme på skolen...

…Etter at elevene byttet til deres nærlig-
gende døveskole, opplevde de blant annet 
fellesskap, vennskap, trivsel, felles språk 
som ga gode kommunikasjonssituasjoner 
og en undervisning tilpasset deres visu-
elle behov…»
Nora Sletteng

Ber-
gens Tidende
«…Å få være 
sammen med andre 
hørselshemmede i 
andre settinger enn 
akkurat i et lærings-
miljø vil jeg våge å 
påstå er kjempeviktig! 
Det handler om å finne 
sin identitet. Å få bo 
der 
en 
vil i 
dette 
landet 

er et privilegium, men 
for oss som har hørsels-
hemmede barn trenger 
vi også en plass num-
mer to. Vi lever i et to-
språklig miljø sammen 
med de, og trenger faglig 
påfyll og sosial tilknyt-
ning i tegnspråkmiljøet. 
Man ser tidlig i barnet 
sin oppvekst at det er mye 

ale-
ne. Det er mangel på kommunikasjon. 
Når man bor ute i distrikter en som regel 
den eneste hørselshemmede og få eller 
ingen kan tegnspråk. Det blir en liten og 
ensom verden for barnet. På papiret ser 
det alltid fint ut å være integrert i hjem-
meskolen…

Klipp fra debatten 
i avisene
Bilder fra den store demonstrasjonen i Bergen 12. februar
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…For vår del har vi sett at barne og 
mellomtrinnet har fungert rimelig bra 
med gode folk som jobber rundt henne 
på skolen. Men da hun startet på ung-
domsskolen, startet også en del sosiale 
problemer. Tror nok det kan være en 
kombinasjon av det å være jente i den al-
deren og det å være hørselshemmet. Hun 
går på skolen og føler seg ikke mobbet, 
men heller ikke inkludert. Hun blir ikk 
så lett en del av en gjeng – det er vanske-
lig å oppfatte tale når mange jenter snak-
ket mumlete og i munnen på hverandre. 
Elevene kan ikke tegnspråk, annet enn 
at hver elev har lært å presentere seg «Jeg 
heter…»
Solvor Flatebø (teksten er oversatt fra 
nynorsk til bokmål)

Adresseavisen
«…jeg fikk gå alle årene på A.C.Møller. 
Der var hørselshemmingen min ikke et 
problem, der fikk jeg kommunisere fritt 
både med mine venner og voksne rol-
lemodeller. Jeg fikk forstå alt som ble sagt 
i timene, jeg fikk alltid si det jeg hadde 
å si, og i friminuttene var hørselshem-
mingen et ikke tema, for i skolegården 
kunne alle tegnspråk. Jeg fikk friheten 
til å utfolde meg slik jeg ville og utvikle 
identiteten. Jeg slapp å slite mellom to 
stoler – mellom tegnspråkmiljøet og 
talespråkmiljøet...
Berit Emilie Nordbø

Bergens Tidende
«…Broren min ga opp. Bare i overkant av 
ett år igjen av ungdomsskolen orket han 
ikke mer. Han hadde egentlig gitt opp 
før, men nå var alle enige. Han ble flyttet 

over til døve-
skolen. Hen-
dene begynte 
å bevege på 
seg og ble til 
tegn. Plutselig 
var han ikke 
skolens sinke. 
Han lærte og 
han forsto. 
Karakterene 
spratt oppo-
ver…

…Nå har 
departe-
mentet 

vedtatt at døveskolene i Norge skal legges 
ned. Hva skjer da med alle de tunghørte 
og døve som ikke klarer seg like bra sosi-
alt og faglig i vanlige skoler?...»
Morten Sletten

Trønder-Avisa
«...Jeg er veldig skuffet over at masseme-
dia ikke skriver så 
mye om det, mange 
av oss prøver å nå 
massemedia, men 
det er som de ikke 
ser oss. Vi uten 
hørsel er usynlige, 
betyr det da at vi 
ikke er mennesker 
vi også?... 
…Systemet har 
stor mangel på 
kunnskap om 
hørselshemming. 
Integrering er 
isolasjon. Vi 
snakker for bar-
nas sak, de skal ikke bli usynliggjort...»
Nina Hauge 

Bergens Tidende
«…Det er riktig at elevtallet på Hun-
stad skole er gått ned. En av grunnene 
er at Statped Vest la ned internatet ved 
skolen i 2008. Da ble det vanskelig for 
elever fra andre steder på Vestlandet å 
benytte tilbudet. Og det blir helt feil 
når Sandstad unnlater å si at medregnet 
besøkselevene har tallet vært stabilt over 
tid. Dette er elever som går på hjemme-
skolene sine, men får inntil 12 uker årlig 
i et tegnspråkmiljø. Her kan de oppleve 

et naturlig språkmiljø og slippe den 
tilretteleggingen som de er avhengige av i 
hjemmeskolen.

…For mange døve har integrering vært 
en stor belastning, for å si dt forsiktig. 
Nå skal alternativet, som døveskolene har 
representert, forsvinne…

…Det er vanskelig å forstå begrunnelsen 
for å nedlegge Hunstad skole. Det finnes 
ingen faglig begrunnelse, tvert imot har 
pedagogene ved Statped Vest gått imot 
nedleggelse. Men da Statped Vest i fjor 
ga høringsuttalelse til Midtlyngutvalgets 
utredning, «Rett til læring», var disse 
synspunktene utelatt…

«…Det er pinlig for storsamfunnet at vi 
behandler en språklig og kulturell mino-
ritet på denne måten…»
Lars Hana

Askøyværingen
«…Denne avgjørelsen kom brått og uven-
tet, og ingen er forberedt på dette. 

Thomas er avhengig av å kommuni-
sere ved hjelp av tegnspråk. Det er ikke 
gjort i en håndvending å plassere han i en 
vanlig klasse på en kommunal skole…

…Det er ikke bare bare å la et barn som 
ikke kan høre begynne i en klasse på en 
vanlig skole. Jeg er veldig bekymret for 
hvordan det vil gå sosialt for Thomas. 
Uten å kunne kommunisere med de 
andre er jeg redd han vil bli stående alene 
i et hjørne…»
Renathe Wågenes  
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Til dere som har diabetes type 2
Ål folkehøyskole og kurssenter for døve skal gjennomføre kurs for døve som har diabetes type 2.  

Innhold:  Hva er diabetes type 2? Forelesning - mosjon – samtale og spørsmål – erfaringsutveksling.

Mål:  Få bedre kjennskap til diabetes type 2, bli tryggere på situasjonen rundt det, åpenhet.

Kursleder/lærer:  Sykepleier Tom Harald Dahl.

Kurssted:  Ål Folkehøyskole og Kurssenter for Døve.

Tidspunkt:  Ankomst Ål fredag 1. april 2011 kl. 19.30. Avreise søndag 3. april 2011 kl. 13.00.

Kostnad:  Kurset dekkes etter vedtak av NAV. Søknadsskjema får du tilsendt fra oss, etter at du har meldt 
deg på kurset. Søknadsskjema finner du også på www.NAV.no, «Tilpasningskurs for hørsels
hemmede». Dere sender på forhånd søknaden til NAV, og etter vedtaket, vil dere få dekket alle 
kostnader, også reiseutgifter dere legger ut. 

Påmeldingsfrist:  Fredag 18. mars 2011.

Påmelding:  Til kurskoordinator sissel.thon@al.fhs.no sms/mobil 414 64 556.

Spørsmål:  Eventuelle spørsmål kan rettes til nora.edw.mosand@al.fhs.no eller til tom@dovekompetanse.no.  

KURS FOR SENIORER 65+
Ål Folkehøyskole og Kurssenter for Døve skal gjennomføre kurs for døve seniorer over 65 år i 
april måned. Neste kurs for seniorer over 55 år vil bli arrangert i august måned.  

Innhold for seniorer 65+: 
 Pensjonistøkonomi, aktuell jus i eldre år, aldring og helse/kroppen vår, omstilling og livskvalitet, 

teknologi – sosial teknologi.
Mål:  Skape et grunnlag for et godt pensjonistliv, bli tryggere på situasjonen, åpenhet.

Kurssted:  Ål Folkehøyskole og Kurssenter for Døve.

Tidspunkt:  Ankomst Ål mandag 4. april 2011 kl. 14.00. Avreise torsdag 14. april 2011 kl. 11.00.

Kostnad:  Kurset dekkes etter vedtak av NAV. Søknadsskjema får du tilsendt fra oss, etter at du har meldt 
deg på kurset. Søknadsskjema finner du også på www.NAV.no, «Tilpasningskurs for hørselshem-
mede». Dere sender på forhånd søknaden til NAV, og etter vedtaket, vil dere få dekket alle 
kostnader, også reiseutgifter dere legger ut. 

Påmeldingsfrist:  Fredag 25. mars 2011.

Påmelding:  Til kurskoordinator sissel.thon@al.fhs.no sms/mobil 414 64 556.

Spørsmål:  Eventuelle spørsmål kan rettes til nora.edw.mosand@al.fhs.no.  
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KODAleir i 2011
Er du døv og har hørende barn på alderen 8-15år, så er dette leiren for dine barn!

I 2010 arrangerte vi i foreningen CODAnorge for første gang en leir for hørende barn av døve foreldre. 
Leiren ble en suksess, så derfor er nå KODAleir 2011 et faktum, og KODAer på alderen 8 til 15 år må nå 
melde seg på for å sikre sin plass!  
Leiren vil bli holdt i uke 32 som i fjor og vil vare fra mandag 8. til lørdag 13. august.  
Det vil bli samtalegrupper, utflukter og mye sosialt. I tillegg skal barna få hjelpe oss med å lage en bok om 
det å være en KODA!  
Mer informasjon og påmeldingsskjema kommer på vår hjemmeside www.coda-norge.no.  

LEDIGE LÆRERSTILLINGER 
I FOLKEHØYSKOLEN
To 1 års engasjement for utdannede lærere eller annen tilsvarende utdanning er ledige fra 01.08. 2011. 

Det er ønskelig med kompetanse, interesse og erfaring fra tegnspråk- og norskopplæring, 
språkkunnskap, historie, samfunnsfag, drama/teater etc.

De som tilsettes vil få sosialpedagogiske oppgaver som innebærer noe arbeid på kveldstid og 
i helger.

Vi legger vekt på fleksibilitet og interesse for arbeid med ungdom og voksne.

Lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaler. Pensjonsordning.

Opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til rektor Berglind Stefansdottir: 
berglind.stefansdottir@al.fhs.no eller til inspektør Karin K. Nielsen: karin.k.nielsen@al.fhs.no

Søknaden sendes rektoren digitalt eller til Ål Folkehøyskole, 3570 Ål 
innen 15. mai 2011.
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Ønsker du å sende noe til disse sidene:  helge.herland@doveforbundet.no

85 år
SYNNØVE JONASSEN, 
Porsgrunn, blir 85 år 17. mars.

75 år
INGER ANNE KROGSTAD, 
Ålesund, blir 75 år 23. mars.

AUD BERIT HEGGEM, 
Oslo, blir 75 år 2. april.

70 år
TURID NILSEN, 
Oslo, blir 70 år 25. mars.

SEM BRATLAND, 
Sandnes, blir 70 år 8. april.

ARNFINN VISTE, 
Trondheim, blir 70 år 13. april.

60 år
KARI MARIE MYRHOL, 
Oslo, blir 60 år 25. mars.

TURID GLOSLIE OLSEN, 
Blystadlia, blir 60 år 28. mars.

KJELL ZAHL, 
Bergen, blir 60 år 1. april.

INGER ENGELI, 
Oslo, blir 60 år 2. april.

50 år
MARIANNE NØKLEBY, Mysen, blir 
50 år 7. april.

KARIN ANDVIG, Oslo, blir 50 år 11. 
april.

HANNA-LISBETH S. 
JACOBSEN
Vår herlige solstråle, Hanna-Lisbeth, 
fylte 4 år den 5. mars. Vi gratulerer så 
masse med overstått. God klem fra mam-
ma Lisbeth, pappa Kjetil W. og lillebror 
Henrik W.

MATHILDE CHR. HOLSEN
Hipp hipp hurra for villbassen vår 
Matilde som fyller 1 år den 26. mars. 
Gratulerer! Vi er kjempeglad i deg. Stor 
bursdagsklem fra Christoffer, mamma og 
pappa.

LEO
Vår nydelige godgutt, Leo kom til verden 
5. januar 2011. Han veide 3890 g og var 
51 cm lang. Julie, Noah og Max er stolte 
og omsorgsfulle storesøsken. Vi har et 
flott firkløver!
Anniken Vidnes Høiberg og Espen 
Høiberg.

KARIN ELISE SYVERTSEN
Vi gratulerer vår alles kjære Karin Elise 
Syvertsen med 60 årsdagen den 17. mars. 
Du er et snilt menneske som bare vil 
andre godt. Håper du får en fantastisk 
feiring.
Mange gode klemmer fra Beate, Jan 
og Anders, Terje, Ailin, Ylva og Vilje, 
Yngve, Knut, mor, svigermor, Buster og 
resten av familien din.

40 år
ERLEND A. HOLSEN, Ålesund
Den 2. mars fylte den kjekke og snille 
pappaen vår 40 år. Gratulerer med 
overstått dag, vi er kjempeglad i deg. Stor 
bursdagsklem fra Matilde og Christoffer 
og mammaen.

Norges Vels medalje for lang 
og tro tjeneste overrakt til 
Helge Svanaasen

Rektor Berglind Stefansdottir overrakte 
medaljen til Helge Svanaasen under jule-
middag for elever og ansatte 16. desem-
ber 2010. Han har jobbet på Ål folkehøy-
skole og kurssenter for døve i 30 år!
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‹‹Jeg så jo at de andre pratet med 
hverandre i arbeidstiden for 
eksempel, mye kommentarer og 
løsprat, men jeg fikk ikke med 
meg noe av det. Det ble bare for 
mye for meg. Følte jo at slik de 
hørende kunne prate med hver-
andre gjorde jo også det å være 
i fengsel til en levelig tilstand. 
Men som døv, var det som om jeg 
bare fikk en større og større byrde, 
og til slutt ble jeg jo helt gal. Jeg 
eksploderte til slutt, og kjeftet på 
de som jobbet der. Men det var 
jo ingenting som hjalp. De bare 
sa ‹‹jada, jada, det går bra, det 
går bra, det går over›› - bare de 
samme ordene hver eneste gang.››

Rapporten er finansiert ved tilskudd fra 
stiftelsen Fritz Moens forskningsfond, 
og som det blant annet står i forfatterens 

forord: ‹‹(Rapporten) er også et forsøk på 
å løfte fram et annet aspekt ved den be-
handlingen Fritz Moen fikk, og som det 
har vært lite oppmerksomhet omkring 
sammenliknet med det man har gitt til 
pågripelsen, avhørene og rettssakene. 
Som følge av manglende muligheter til å 
kommunisere med de ansatte og medfan-
ger, var Moens soning preget av kraftig 
isolasjon. Han fikk verken reelle tilbud 
om behandling eller permisjon de første 
ti årene.››

For hørselshemmedes situasjon peker 
rapporten på at manglende kommunika-
sjon med ansatte og andre innsatte, pluss 
mangel på teknisk tilrettelegging fører 
til isolasjon og uverdige forhold for den 
dømte. Dataene om hørselshemmedes si-
tuasjon bygger på intervju med fire døve 
og tunghørte, der ikke alle fire er tegn-
språkbrukere. Haualand peker selv på det 
faktum at en gruppe på fire kanskje er for 
liten til å kunne trekke ut noen generelle 
konklusjoner eller antakelser om forhol-
dene for innsatte hørselshemmede.

Konkrete problemer for døve i fengslene 
er at de ikke kan bruke callingsystemet 
i cellene, dette brukes av de innsatte for 
å tilkalle vakter ved behov når man er 
låst inne på cellen. For en døv ble dette 
løst på den måten at han bare ringer 
på callingen og lager en lyd med stem-
men så kommer vakten. Selvsagt er 
praten og den sosiale omgangen med 
andre fangene vanskelig. Døve innsatte 
opplever å være mye ensom. De føler at 
de som jobber i fengslene ikke tar noen 
hensyn til dem som hører dårlig. De ser 
at folk prater sammen, men oppfatter 
ikke hva som sies. Det hadde vært bra å 
ha tolk til stede hver gang man er ute av 
cellen og sammen med andre, sies det i 
rapporten. Også det å få fram teksten på 
tv-programmene byr på problemer, fordi 
fjernkontrollen til vanlig ikke er tilgjen-

gelig for de innsatte, da får de heller ikke 
fram 777-teksten. I fengsel blir noe av 
informasjonen gitt direkte, men mye må 
man snappe opp gjennom småprat mel-
lom fangene – dette mister selvsagt døve. 
Det nevnes eksempler på at de har mistet 
opplysninger om muligheter for arbeid 
i fengselet. Eller muligheten for å søke 
overføring til et fengsel med åpen soning. 
Også muligheten for å få en visitor (be-
søkstjeneste) i fengselet var informasjon 
som gikk over hodet på døve. 

På samme måte finnes det ikke tekniske 
hjelpemidler for døve i fengslene. Ingen 
teksttelefon, ingen forståelse for at døve 
har mer nytte av SMS enn andre, ingen 
kunnskap om tolketjenesten osv.

I rapporten erkjenner de ansatte at de har 
få kunnskaper om døves situasjon. Det er 
sjelden døve sitter i fengsel, ofte sitter de i 
forskjellige fengsler slik at de ansatte ikke 
har mulighet til å bygge opp kompetan-
sen på området. Bør et av landets fengsler 
få ansvar for alle døve som skal sone?

Etter å ha lest rapporten er det ikke 
vanskelig å si seg enig med den innsatte 
som uttaler at ‹‹funksjonshemmede døm-
mes til mer enn de er dømt for››. Den 
manglende tilrettelegging for funksjons-
hemmede fanger fører til isolasjon og et 
smalere arbeids- og aktivitetstilbud enn 
de andre fangene har. I den grad det 
tilrettelegges for fanger med hørsels- el-
ler bevegelseshemninger, er dette gjerne 
tilfeldig og midlertidig.

Kartleggingen viser at kriminalomsorgen 
mangler system for å sikre funksjons-
hemmede fanger soningsforhold som 
ikke er uverdig eller integritetskrenkende. 
Rapporten avsluttes med en rekke forslag 
til tiltak for å bedre soningsforholdene 
for funksjonshemmede fanger.

Straffet og isolert
helge.herland@doveforbundet.no

Hilde Haualand har presenter en ny Fafo-rapport, der hun avdekker at det skjer grove over-
tramp i forhold til innsatte med funksjonshemninger i norske fengsler. Hun har spesielt tatt for 
seg gruppene bevegelseshemmede og hørselshemmede.

Hilde Haualand.

Døve i fengsel
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En vanlig dag på Ål folkehøyskole
helge.herland@doverforbundet.no

Hvordan er det å være elev ved Ål folkehøyskole og kurssenter for døve? Vi besøker skolen en 
dag i februar og er tidlig ute, litt morgentrøtt i trynet og ekstra forvirret blir vi i klasserommet.

Jon Martin Brauti underviser 
fire elever, men hva er det han 
sier? Hva snakker han om? Vi 
skjønner ikke kvekk av hva 
han forteller elevene, men de 
smiler og ler så det er tyde-
lig at de i alle fall forstår hva 
læreren sier. 
- Dette er fire studenter fra 
Gallaudet universitet i USA, 
forklarer Jon Martin.
De er elever på folkehøyskolen 
fra januar til mai og får kunn-
skaper om norsk historie og 

kultur. Jeg underviser på ASL 
(amerikansk tegnspråk).
Vi kjenner igjen både Roald 
Amundsen, Fridtjof Nansen 
og Lars Havstad blant kjente 
personer som nevnes i timen. 
Jon Martin bruker ASL som 
han aldri skulle ha gjort noe 
annet. Ål folkehøyskole har 
underskrevet en avtale med 
Gallaudet som gjør at noen av 
de som studerer ‹‹deaf studies›› 
kan ha slike opphold på folke-
høyskolen i årene fremover.

Noen elever det er mye lettere 
å forstå treffer vi på linjen for 
idrett og friluftsliv. Vi kom-
mer midt i fotograferingen til 
skolealbumet og elevene gjør 
jeg så pene de kan for fotogra-
fens skyld. Og resultatet ble 
ikke så verst, bak til venstre 
står Oscar Gerritsen fra Ber-
gen, mens Agnes Stueflaten 
fra Bærum er nummer 3 fra 
høyre. Agnes forteller: 
- Jeg har vært elev ved Skåda-
len og i de tre siste årene ved 

Sandaker videregående skole. 
Jeg trengte et fri år, et år til å 
tenke på hva jeg skal bli når 
jeg blir stor. Jeg søker meg 
nok inn på en høgskole. Jeg li-
ker å jobbe med tall så kanskje 
jeg skal satse på revisorutdan-
ning?
Jeg trives veldig godt på Ål. Vi 
er mye ute i den flotte naturen 
her. I tillegg har vi gymnas-
tikksalen med mye ballspill 
og styrketrening. Jeg er også 
så heldig at jeg får låne en hest 

og kan drive med riding som 
er min store hobby, smiler 
Agnes.
Jeg er enig med Agnes om at 
vi har et flott miljø på skolen, 
jeg angrer absolutt ikke på at 
jeg begynte som elev. Jeg var 
skoletrøtt og opplevde ung-

doms- og den videregående 
skolen som integrert elev som 
en vanskelig tid, sier Oscar.
Nå gleder vi oss veldig til 
skoleturen til Kina i mars og 
jeg har fått motivasjon til å bli 
ferdig med videregående skole 
igjen, avslutter Oscar. 

I et av de mindre klasserom-
mene finner vi Alind Mo-
hammed Haji sammen med 
Leikny Holden. De jobber 
med norskkunnskapene og 
Alind er svært ivrig, og vi 
merker at Leikny er en visuell 
og engasjert lærer. Det gleder 
oss å se den gode kjemien 
mellom elev og lærer.
Jeg har lyst på lappen, jeg vil 
kjøre bil og da må jeg bli flin-
kere i norsk, forklarer Alind.
Han forteller at han 9 år 

gammel kom fra Kurdistan til 
Førde. Der ble han i 3 år før 
familien klarte å få ham inn 
på døveskolen i Bergen.

Vi hadde ikke noe tegnspråk 
i Kurdistan. I familien brukte 
vi hjemmelagete tegn for det 
viktigste, derfor var det fan-
tastisk at også familien min 
fikk lære ordentlig tegnspråk 
her i Norge, sier Alind før han 
igjen kaster seg over norskbø-
kene.

I neste klassesrom er det enda 
mer eksotisk, der treffer vi 
tre døve søstre fra Burma 

som smiler fra øret til øret. 
De kom for noen år siden til 
Grimstad, der de har en hø-
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rende bror og søster. Storesøs-
ter Naw Sui er 38 år, Ccoc er 
27 år og Khin Axed er 28 år. 
De blir undervist av Monica 
S. Lundahl og også her er 
kontakten mellom elever og 
lærer førsteklasses.

I Burma hadde vi ikke tegn-
språk. Vi hadde våre egne 
enkle gester og forstå hveran-
dre på den måten. Nå lærer 
vi både norsk tegnspråk og å 
lese og skrive. Det er en stor 
oppgave, derfor håper vi å få 
være på skolen i et år til. 

Så er det spisepause og hver 
tirsdag selger elevene vafler 
til inntekt for skoleturen. 
Vi bruker det fineste tegnet 
for vaffel som vi har lært 
og blir forstått, men det er 
ikke nordmenn som står for 
vaffelsalget. Meike Brock fra 
Nederland heter den fornøyde 
selgeren.
To vafler, det blir 20 kroner, 
flott. Da har vi tjent kr. 820 
til skoleturen i dag, smiler en 
fornøyd Meike, som på bare et 
halvt år bruker norsk tegn-
språk som en innfødt.
- Hvordan trives du i Norge?
- Kjempegodt. Jeg har stått på 
ski for første gang!
- Hva skal du gjøre når du 
kommer hjem til Nederland?
- Da skal jeg ta lappen og så 
skal jeg studere, kanskje til 
psykolog.
Det blir nok en fantastisk 

opplevelse for hollenderne om 
de kommer til en psykolog 
som serverer norske vafler. 
Han som steiker vaflene er 
heller ikke etnisk norsk.
- Jeg kommer fra Libanon, 
tegner Zidane Adam. Jeg kom 
til Asker for 6 år siden. Jeg har 
alltid vært tunghørt og faller 
lett utenfor i sosiale grup-
per. I høst var det noen som 
foreslo at jeg skulle reise til 
Ål folkehøyskole og lære meg 
tegnspråk, og her er jeg. Nå 
kan jeg tegnspråk og forstår 
alt som sies.
Vi lar oss imponere. Gutten 
er blitt en mester i tegnspråk 
og ansiktet stråler når han 
forteller om hvor glad han er 
for å være en del av det gode 
folkehøyskolemiljøet. Han har 
ingen familie i Norge, men nå 
har han i hvert fall døvefami-
lien! 

I alle klassene er jeg blitt 
mottatt med begeistring, 
men når jeg kommer inn til 
tegnspråklinjen er elevene litt 
mer reserverte. 
Jeg presenterer meg og ber 
om å få intervjue en av de 9 
elevene, men ingen rekker 
hånden i været. Derfor må 
jeg bare velge meg ut en elev, 
og når det bare er en hane 
blant hønene blir det Eirik 
Ødegaarden Bjørstad som mer 

eller mindre frivillig må følge 
meg ut på gangen.
- Er tegnspråk vanskelig å 
lære?
- Ja, det er ikke lett.
- Hva er vanskeligst?
- Både å bruke tegnspråk selv 
og å forstå hva andre tegner.
- Men, du tegner jo bra med 
meg og har to-tre måneder 
igjen på skolen. Du blir nok 
proff før skoleåret er omme.
- Jeg angrer ikke på at jeg 

begynte på skolen altså.
- Nei, med 8 jenter i klassen 
skulle det da bare mangle.
Det var min tante som anbe-

falte Ål. Hun er tegnspråk-
tolk. Selv har jeg arbeidet i 
barnehage og ser fordelen med 
å beherske tegnspråk. 

I kjelleren finner vi linjen for 
kunst og håndverk, der lærer 
Tarja Wroldsen samarbeider 
fint med elevene. To av elev-
ene er opptatt med å dekorere 
en vegg. Skolen har elever 
og lærere fra 10 land og alle 
nasjonenes flagg er malt på 
veggen. Det er også portrettet 
av hver elev og lærer. Litt av et 
finarbeid.
- Jeg er fra Skjervøy i Troms, 
men har gått på skole i Trond-
heim og er Rosenborgfan, 
sprudler Lena Bergly, som syr 
pute med klubbens emblem 

på når hun ikke maler på 
veggen.
- Jeg trengte ett år i et nytt 
miljø og jeg tror alle elevene 
trives på Ål i år.
Den andre kunstneren er 
Malin Aaker fra Moss. 
- Hvordan fungerer kom-
munikasjonen når folk fra 
så mange forskjellige land er 
samlet, spør vi. 
- Det går helt fint. Vi bruker 
mer kroppsspråk enn vanlig, 
men de utenlandske elevene 
lærer seg fort norsk tegnspråk, 
forsikrer Malin. 

I den siste klassen foregår også 
undervisningen på ASL. 5 
norske og 2 islandske elever er 
på skolen fra januar til mai for 
å lære ASL. En svært inspirert 
Douglas Bahl er lærer og nå 
forstår vi faktisk litt mer enn 
vi gjorde på morgenkvisten.
- Jeg vil lærer ASL fordi jeg 
har lyst til å studere ved Gal-
laudet. ASL blir også stadig 

mer brukt ved internasjonale 
arrangementer, derfor er det 
nyttig å beherske språket, 
opplyser en av elevene Mag-
nus Brenden fra Oslo.
Kunnskapene i ASL gjør oss 
også sterkere i engelsk skrift-
lig, mener han.
- Hva er forskjellen på ASL og 
norsk tegnspråk?
- I norsk tegnspråk brukes 
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munnstillinger mye mer 
enn i ASL, dessuten brukes 
håndalfabetet mye i ASL. Så 
forskjellen er stor.
- Hvordan trives du på skolen?
Veldig godt, og det at elev-
ene har ulik alder er også en 
fordel for miljøet, vi lærer av 
hverandre.

Det siste er en av de voksne 
elevene, Hanne Enerhaugen, 
helt enig i. Men hvorfor tar 
hun utdanning i ASL?
- Jeg tror det kan bli nyttig i 
mitt arbeid som lærer. Mange 
skoler sliter med økonomien, 
for å bli ansatt som lærer er 
den en fordel om du har så 

bred kompetanse som mulig 
– altså at du kan undervise i 
flere fag. Jeg har utdanning 
som faglærer i kunst og hånd-
verk, men kan også undervise 
i norsk tegnspråk, drama og 
nå også ASL.
- Hva kan du si om læreren?
- En veldig dyktig pedagog. 
Han begynte forsiktig med 
oss i de første timene, men så 
har progresjonen økt – han 
krever stadig mer av oss og det 
er fint. Han underviser også 
i amerikansk historie for alle 
elevene på skolen. Jeg mener 
han er en stor ressurs for 
læringsmiljøet.
- Magnus fortalte at det er stor 

forskjell på norsk tegnspråk og 
ASL, er du enig.
- Ja, helt klart. Men det er in-
teressant at også i ASL er det 
ulike dialekter. Det merker vi 
tydelig når vi tegner med de 
fire studentene fra Gallaudet, 
vi snapper om tegn som vi 
ikke har sett tidligere og det 
er gøy.
Hanne forteller at de nor-
ske elevene vil at Gallaudet-
studentene bruker mest 
mulig ASL på fritiden, mens 
amerikanerne på sin side 
ønsker å lære norsk tegnspråk 
og helst vil at elevene bruker 
det språket. På en hyttetur ble 
de derfor enige om å kommu-

nisere annen hver dag på ASL 
og norsk tegnspråk.
- Det er kjekt å gå på skole 
sammen med de unge elevene 
og jeg er stolt over hvor flinke 
de er engelsk. Ellers er det en 
luksus å gå til duk og dek-
ket bort å spise. Trenger jeg å 
være for meg selv, går jeg på 
hytta jeg deler med Kolla. Der 
kan jeg sitte og strikke og ser 
på TV, sier Hanne.
- Gjør du det samme, spør vi 
Magnus?
Hehehehehe, nei jeg strikker 
ikke – jeg spiller poker på 
PC-en. 

Magnus Brenden ser vi helt til 
høyre og Hanne Enerhaugen 
sitter helt til høyre i ASL sam-
tale med Kolla Hreidarsdottir 
på ASL.

Lurer du på hva du skal 
gjøre fra høsten, kanskje er 
et år på Ål folkehøyskole og 
kurssenter for døve det rette. 
Vårt inntrykk av besøket er 
at skolen har en fantastisk 
gruppe elever som trives i et 
trygt og mangfoldig miljø der 
man hele døgnet lærer noe av 
lærerne og av hverandre, og så 
lærer man helt sikkert mye om 
seg selv etter et år på skolen!

Følg med på www.al.fhs.no.
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Han har gjort en kjempejobb for norsk 
tegnspråk og er en internasjonal kapasitet 
på tegnspråkfaget. Han har vært foreleser 
på en rekke nasjonale og internasjonale 
seminarer om tegnspråk, og alltid vært 
en god støttespiller for Norges Døvefor-
bund. Nå skal han lede Språkrådet som 
har ansvar for bokmål, nynorsk, samisk, 
andre norske minoritetsspråk og altså 
norsk tegnspråk. Vi må få lov til å være 
litt stolte i dag når en av våre egne får en 
slik toppstilling. Det betyr at det ikke er 
noe minus å ha jobbet med tegnspråk i 
mange år. To av landets største aviser har 
også tatt godt imot ham.

Aftenposten skriver på lederplass:
«Norsk når du kan, engelsk når du må.» 
Den nye direktøren for Språkrådet, 
Arnfinn Muruvik Vonen, har allerede 

vist at han kan uttrykke seg poengtert. 
Det er en nyttig ferdighet for en mann 
som nå blir vår kanskje viktigste veileder 
i språkspørsmål. 

Muruvik Vonen bringer med seg solid 
fagkunnskap når han tiltrer sin nye stil-
ling. Han har doktorgrad i lingvistikk 
fra Universitetet i Oslo og behersker 
ikke bare de europeiske hovedspråkene, 
men også to stillehavsspråk. Siden 1997 
har han vært professor ved Institutt for 
spesialpedagogikk, og han har forsket og 
undervist i tegnspråk og kommunikasjon 
for hørselshemmede.

Selv forteller Muruvik Vonen at han 
nølte lenge med å søke. Han forestilte seg 
at lederjobben i Språkrådet er en stilling 
for en tradisjonell norskfilolog.

Til dette er å si at Språkrådet anno 2011 
har en rekke oppgaver i tillegg til de 
velkjente problemstillingene omkring 
bokmål og nynorsk. En av de største ut-
fordringene er det norske språkets stadig 
mer utsatte stilling i forhold til engelsk 
innenfor næringsliv, forskning og høyere 
utdanning.

Arbeidet med å finne en ny sjef for 
Språkrådet etter Sylfest Lomheim har 
vært både tidkrevende og konfliktfylt. 
Kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) 
har da også innrømmet at prosessen ble 
altfor langvarig.

Nå bør Språkrådet legge vanskelighetene 
bak seg og rette blikket fremover. Den 
nye direktøren fortjener arbeidsro til å 
komme i gang med sitt viktige oppdrag. 
Mye er ugjort.

Bergens Tidende skriver blant annet:
Professor Arnfinn Muruvik Vonen har 
levd et liv i relativ anonymitet. Nå skal 
han være norsk språks ansikt utad. 

I et intervju med kulturminister Anniken 
Huitfeldt skriver avisen:
- Er virkelig Arnfinn Muruvik Vonen 
den toppkandidaten du ventet på?
- Vi hadde mange gode kandidater denne 
gangen, og flere som kunne bekledd stil-
lingen. Men vi valgte den beste.

- Hva var det med Vonen som gjorde at 
du valgte nettopp ham?
- Han har god språkfaglig kompetanse, 
og jeg tror han blir en god leder for 
Språkrådet. Og så kan han mange språk, 
blant annet tegnspråk, og viser også et 
enormt språkpolitisk og språklig engasje-
ment.

- Hva blir de viktigste oppgavene til den 
nye direktøren?
- Han har fått et veldig utvidet ansvar i 
den nye språkmeldingen, og får et viktig 
arbeid med å følge opp den. Språk får 
også større betydning for kulturpolitik-
ken generelt. Mange av prioriteringene vi 
har foretatt, økt støtte til norsk film, TV-
drama, til og med pressestøtten dreier seg 
om språklige sammenhenger.

Arnfinn Muruvik Vonen 
- ny direktør i Språkrådet
helge.herland@doveforbundet.no

Vi gratulerer Arnfinn Muruvik Vonen med ny jobb som direktør i Språkrådet og vi gratulerer 
kulturministeren som har gjort en god ansettelse. Arnfinn har jobbet i mange år på Univer-
sitetet i Oslo, Institutt for spesialpedagogikk med norsk tegnspråk, han har vært knyttet til 
Skådalen skole og han var i godt voksen alder elev ved Ål folkehøyskole og kurssenter for døve. 
Arnfinn Muruvik Vonen har den heldige egenskapen at han snakker like godt med mannen i 
gaten som med de som sitter ved kongens bord.

Språkrådet
er statens fagorgan i 

språkspørsmål.
Jobber for at norsk skal 
være i bruk i alle områ-
der av samfunnet også i 

fremtiden.
Fører blant annet tilsyn 
med språkbruk i staten, 
godkjenner ordbøker til 
skolebruk og forvalter 

norsk rettskrivning.
Direktøren er sjef for 30 
ansatte og er ansatt på 

åremål i 6 år.

Arnfinn Muruvik Vonen.
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NYTT FRA NDF
Råkjør fra 
Kunnskapsdepartementet

Styret i NDF var samlet til møte i Oslo 
samtidig som meldingen fra Kunn-
skapsdepartementet om nedleggelse av 
3 døveskoler kom. NDF sendte umid-
delbart ut denne pressemeldingen:

Kunnskapsdepartementet varslet 1. 
februar at tre av fire statlige døveskoler 
i Norge skal nedlegges. Avgjørelsen er 
blitt gjort på en udemokratisk måte, 
uten å inkludere de som blir berørt. 
Norges Døveforbund kan ikke akseptere 
at Kunnskapsdepartementet på egen 
hånd fatter en beslutning som skulle vært 
forankret i et stortingsvedtak, og uten å 
vente på stortingsmeldingen om spesial-
undervisning.

Vedtaket har vekket kraftige reaksjoner. 
I Oslo tok 150 personer seg i dag fri fra 
jobb og skole for å demonstrere. På Face-
book er engasjementet tydelig  – gruppen 
‹‹La døveskolen leve›› har fått over 2000 
medlemmer på under to dager, og de-
battsiden koker. Det planlegges demon-
strasjoner og aksjoner over hele landet. 

Norges Døveforbund mener at departe-
mentet gjennom Utdanningsdirektoratet 
i lang tid systematisk har undergravd 
døveskolene og feilinformerer både forel-
dre og media. Utdanningsdirektoratets 
praksis fører til at foreldre tvinges til å 
sette sine barn i vanlig skole, bare støttet 
med et par tegnspråktolker – og kanskje 
ikke det en gang. Barna mister et tegn-
språkmiljø der de fungerer likeverdig, og 
tvinges inn i en passiv rolle.
 
På bakgrunn av pressemeldingen har 
Kunnskapsdepartementet invitert 
Norges Døveforbund til møte.

Generalsekretærstillingen
Søknadsfristen for generalsekretær-
stillingen utløp 1. februar og det er 
mottatt 9 søknader. Forbundsstyret 
har oppnevnt et innstillingsutvalg som 
gjennomgår søknadene, foretar inter-
vjuer og legger frem en innstilling for 
forbundsstyret i løpet av mars.

Daglig leder på Døves Media
Ved fristens utløp er det 3 søkere til stil-
lingen som daglig leder på Døves Media. 
Styret vil ventelig foreta tilsetting i mars. 
I Døves Media er det også utskiftnin-
ger i styret. Trond Kleppen fratrer etter 
eget ønske som styremedlem. Som nytt 
styremedlem har NDFs forbundsstyret 
utnevnt Dmitry Katsnelson, Oslo. Han 
har spesiell kompetanse på økonomi og 
overtar dermed Kleppens rolle. 

Dmitry Katsnelson.

Styrene på Ål
Sonja Myhre Holten er tidligere utnevnt 
som styreleder for stiftelsen Ål folkehøy-
skole og kurssenter for døve. Nå er det 
klart at hun får med seg disse i styret: 
Trond Kleppen, Ål – Tom Blix, Vestfold 
– Britt Hildeng, Oslo – Ingvild Larsen 
Skjong, Trondheim – Morten Sletten, 
Oslo.

Stiftelsesstyret har det overordnete 
ansvaret for visjon, økonomi og eiendom-
mene. 
  
EUD generalforsamling 
EUD innkaller til workshops, seminar 
og generalforsamling 26. - 29. mai 2011 
i Budapest. Forbundsleder Hanne B. 
Kvitvær og konstituert generalsekretær 
Sissel Gjøen representerer NDF.

NDFs foreldreutvalg
Forbundsstyret har oppnevnt Beata Slo-
wikovska, Hilde Holtsmark, Per Gunnar 
Nygård og Sonja Myhre Holten til for-
eldreutvalg. Camilla Høiberg deltar fra 
administrasjonen. Det gjennomføres et 
foreldreseminar på Gardermoen lørdag 
19. mars som tar opp spørsmål knyttet til 
departementets vedtak om nedleggelse av 
3 av 4 døveskoler.

Beata Slowikovska er leder av NDFs foreldre-
utvalg.

Stavanger Døvesenter 
ikke enige med NDF
Stavanger Døvesenter er uenige med 
forbundsstyret når det gjelder forbunds-
leders adgang til å ta lønnet arbeid i 
foreningen. 
Stavanger viser til forbundsloven og me-
ner forbundsstyret ikke kan fatte vedtak 
om at forbundsleder ikke kan ta lønnet 
arbeid i en lokal foreningen uten å ha 
hjemmel i NDFs lov. 
Forbundsstyret har forståelse for Stavan-
ger Døvesenters synspunkter, men mener 
forbundsleders avgjørelse om å trekke seg 
fra stillingen i Stavanger Døvesenter er 
riktig og grunnet i etiske forpliktelser og 
lojalitet til forbundet.

Bingoinntekter og arv
NDF fikk i 2010 ca 2 millioner kroner 
i bingoinntekter. Det er nesten en mil-
lion mer enn budsjettert og fører til at 
regnskapet for i fjor kommer ut med 
hyggeligere tall enn på mange år for et 
økonomisk presset NDF. 
Så er håpet at bingoinntektene kan bli en 
sikker inntektskilde også de kommende 
år.
NDF har mottatt arv på kr. 169 446 fra 
Magnus P. Einbu.
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50% stilling som 
trosopplæringsmedarbeider  
Døves menighet Stavanger 
Vil du jobbe med visuell trosopplæ-
ring for barn og unge? Det er spennen-
de å la norsk tegnspråk, døv kultur og 
visuell kommunikasjon få prege tros-
opplæringen. Den visuelle trosopplæ-
ringen åpner opp for mange interes-
sante pedagogiske muligheter, og det 
døvekirkelige miljøet gir rom for fag-
lig og personlig utvikling. 
 
Interessert? 
Ta kontakt med fung. prost Roar Bred-
vei, 908 58 212 , trosopplæringskoor-
dinator Gunn Heidi Dybdahl, 938 83 
340 eller sokneprest Jarl Åge Tjørn, 
926 55 419 
Søknadsfrist 25. mars - se 
www.kirkejobb.no Oslo bispedømme 
for fullstendig utlysningstekst og and-
re opplysninger. 

Nytt fra Norges Døveforbund

Barne- og ungdomsleirer
Det arrangeres nordisk barneleir for 7 - 
12 år i Haslev i Danmark fra 30. juli til 
5.august, mer info finner på http://nbl.
ddu.dk/norske/ 
Nordisk ungdomsseminar, med tema om 
Nordens tegnspråk, blir arrangert 8. - 10. 
april. Påmelding skjer via NDFU. Mer 
info på http://www.ndfu.no/?page_
id=391 
NDFU ønsker seg flere leirledere og 
reiseledere til forskjellige leirer sommeren 
2011, ta kontakt med 
camilla.hoiberg@doveforbundet.no

Prosjektmidler fra Extrastiftelsen 2011
Norges Døveforbund satser aktivt på prosjektarbeid. Forbundets målset-
ting med prosjektmidler fra Extrastiftelsen (tidligere Helse og Rehabilite-
ring) er å fremme likestilling for døve og tunghørte i samfunnet, samt styrke 
tegnspråkets stilling på alle områder i samfunnet. NDF inviterer eksterne 
fagmiljøer, lokallagene av NDF og andre samarbeidspartnere som arbeider 
med og/eller for døve til å søke Extrastiftelsen om prosjektmidler gjennom 
NDF.

Norges Døveforbund ønsker å sette i gang prosjekttiltak som er i tråd med 
forbundets arbeidsprogram innen tegnspråk, utredning, forsking, interesse-
politikk, brukermedvirkning, rettigheter og tilgjengelighet

Frist for å sende inn forslag på prosjekttema er satt til 1.april 2011. Send 
en kort beskrivelse med tema og hva man ønsker å oppnå med prosjektet. 
Norges Døveforbund vil bistå med veiledning ved utforming av  prosjekt-
beskrivelsen/søknad. Ferdig prosjektbeskrivelse/søknad må være adminis-
trasjonen i hende innen 15. mai.

For mer informasjon, gå inn på www.deafnet.no 
Ta gjerne kontakt med forbundets prosjektkoordinator 
Bjørn A. Kristiansen. bjorn@doveforbundet.no 
For informasjon om Extrastiftelsen: www.extrastiftelsen.no 

Tilskudd
Fra Norsk kulturråd har NDF mottatt 
kr. 830.000 til kulturarbeidet i 2011 og 
kr. 373.000 til teatertolking. Til barne- 
og ungdomsarbeidet er det mottatt kr. 
329.000 fra BufDir.

Norges Døveforbund 
beklager
NDF beklager at det på de nylig utsendte 
medlemskortene er trykket feil årstall, 
det skal selvsagt stå 2011 og ikke 2010. 
Likedan er det en feil i teksten, der det 
står at kortene er til ‹‹nye medlemmer ››, 
mens de jo er sendt til alle som har vært 
medlemmer tidligere. Det blir for dyrt 
å sende ut nye medlemskort, så NDF 
ber de som trenger det be banken om en 
kvittering for betalt kontingent, da får 
man fram betalingsdato.
Landsmøtevedtaket om at pensjonister 
skal betale kr. 350 og andre kr. 450 i 
kontingent har også skapt problemer. 
Det er vanskelig for datamaskinen å vite 
hvem som er uførepensjonister. De som 
har fått feil beløp påført kan selv rette, 
men pass på at du ikke endrer KID-
nummeret.

Nordisk sommeruke i Åbo
Finland er vertskap for den tradisjonelle 
sommeruken 4. – 10. juli i Åbo. Det blir 
som vanlig utveksling av nyheter mellom 
landene, forelesninger, forskjellige utfluk-
ter – blant annet båttur i skjærfården.
Påmeldinger må sendes før 30. april til: 
Tarja Kaikkonen, Finska Hörselförbun-
det, Ilkkavägen 4, 00400 Helsingfors, 
Finland - tarja.kaikkonen@kuuloliitto.fi, 
fax +358 9 580 3331
Se mer informasjon på http://www.
kuuloliitto.fi/fin/vertaistoiminta/kuurou-
tuneet/pohjoismainen_toiminta/

Ny adresse?
Husk å melde adresseforandring til:
Døves Tidsskrift, Postboks 1544, 
7658 VERDAL

Master student søker 
deltaker på prosjekt om 
Døve i retten
Har du vært i retten før? Kanskje 
kjenne noen som har vært offer, 
tiltalt eller vitne og har lyst å dele 
sin opplevelse? 
Jeg er en sosialantropologi student 
ved UiB som samler i erfaringer for 
prosjektet mitt som handler om 
døve i retten. Jeg er også  veldig 
interessert i døve ungdoms menin-
ger om det.
Virker dette interessant?
send meg en e-post på mbi098@
student.uib.no eller sms på 
93638082 så kan du for mer infor-
masjon om prosjektet før vi avtale 
videre eventuelle møter.
Med vennlig hilsen Michelle.

For avtale om leie av hytte/leilighet, 
kontakt Helge Svanaasen.
E-post: helge.svanaasen@al.fhs.no

Vil du leie hytte/leilig-
het på Ål i påsken?
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Det
skjer
i Norge

Bergen Døvekirke og 
Kamerun
Menighetsrådet i Bergen Døvekirke har 
undertegnet avtale med Det Norske Mi-
sjonsselskap om å bidra med penger til en 
døveskole i Kamerun, i samme distrikt 
som tidligere døveprest i Bergen Tom 
Tomren er engasjert som misjonsarbei-
der for hørende. På bildet ser vi Alvhild 
Vassel Eide, misjonskonsulent, og Nabai 
Kauppinen, leder i Døves Menighetsråd, 
Bergen underskrive avtalen. Det betyr 
at misjonsforeningen i menigheten nå 
samler inn penger både til Kamerun og 
Madagaskar. Avtalen med Madagaskar 
er det Fellesråde for døvekirken som har 
ansvar for. Bergen blir derfor den første 
menigheten med sitt eget bistandspro-
sjekt.

Douglas Bahl foredrag 
Doglas Bahl, 
som for tiden 
er lærer ved Ål 
folkehøyskole 
og kurssenter 
for døve, vil 
holde ulike 
foredrag i noen 
av døveforenin-
gene. Fredag 

25. mars er han i Telemark, lørdag 
26. mars i Vestfold, torsdag 31. mars i 
Bergen, torsdag 14. april i Stavanger og 
torsdag 5. mai i Oslo Døveforening.  

Douglas Bahl er født i Montevideo i 
USAs delstat, Minnesota i 1950. Han ble 
døv da han var 2 år gammel. Han har 
utdannelse i statsvitenskap fra Gallaudet 
universitet. På døveskolen i Minne-
sota har han undervist i samfunnsfag, 
engelsk, drama og døverelaterte fag som 
tegnspråk, døvekultur og døvehistorie. 
Siden 1990 har han undervist tolkestu-
denter på St. Paul høyskole i Minnesota.

Som tillitsvalgt har han blant annet vært 
leder av Minnesota Døveforening i 10 år, 
President i Den internasjonale døvehis-
torieorganisasjonen og er styremedlem 
i Charles Thompsons Døvesenter på 
livstid. Charles Thompson arvet en 
formue etter sine velstående foreldre. Da 
han selv døde i 1915 donerte kona hans 
penger til å bygge døvesenteret i St. Paul, 
Minnesota.

Doglas Bahl har forelest på en rekke 
nasjonale og internasjonale konferanser. 
Til døveforeningene i Norge har han 
levert en smørbrødliste med foredrag 
som foreningene kan velge. Med røtter 
i Telemark er et av hans mer originale 
foredragsteamer tradisjonell norsk mat 
som lutefisk, rømmegrøt osv. Det er bare 
å glede seg til foredragene.

Informasjon om pensjon
Statens pensjonskasse har lansert nye 
nettsider med informasjon tilgjengelig 
på engelsk, samisk  og tegnspråk. Se på 
https://www.spk.no/no/Pensjon/

Døves Kulturdager
Hei, nå er det bare 187 dager igjen til 
Døves Kulturdager i Oslo. I neste blad 
kommer vi med påmeldingsskjema. Bil-
ligst blir det for de som melder seg på før 
15. juni, de andre må betale mer, forteller 
leder av arrangementkomiteen Niels 
Kristensen (bildet over).
Blir det eget program for barn?
Ja, selvsagt – det er Ronny P. Jacobsen 
og Hege Lønning som har ansvaret for 
tilbudene til barn under kulturdagene. 
NDF vil også sponse reise- og oppholds-
utgifter for døveskolene i Trondheim, 
Bergen og Stavanger.
Hva er programmet for barn?
Teater, trylleshow, hundeshow, klovn og 
mye mer. Og lørdag kveld blir det fest 
for alle under 18 år i Teater Manu sine 
lokaler og med døvekirkens folk som de 
ansvarlige.
Når var datoene?
Fra torsdag 22. til søndag 25. september, 
men folk kan gjerne også komme fredag 
23. Det er lurt å bestille flybilletter tidlig, 
så slipper du å betale dobbel pris. Døves 
Kulturdager blir årets største opplevelse.

NRK Tegnspråk utvider 
sine sendetider fra 1. mai
Fra 1. mai vil NRK-Tegnspråk få et nytt 
løft, stadig flere programmer vil bli tegn-
språktolket. Både Barne-tv, Supernytt, 
Dagsrevyen, Aktuelt, Dagsrevyen 21, 
Kveldsnytt og Sportsrevyen vil bli tolket. 
I tillegg vil Urix mandag til onsdag, 
Nyheter 22.00 mandag til onsdag, De-
batten på torsdager, Skavlan på fredager 
og ikke minst ungdomsflaten 18.30 til 
19.00 på lørdager og søndager bli tolket. 
I tillegg vil NRK ta løpende vurderinger 
av tolking i tidsrommet 21.00 til 22.45 
på lørdager og søndager. 
I påsken blir også Påskemorgen tolket for 
de yngste seerne.

Hvis jeg sier ja til en an-
nen persons språk, har jeg 
sagt ja til personen. Hvis 
jeg sier nei til et språk, 
har jeg sagt nei til perso-
nen, fordi språket er en 
del av oss selv.

Terje Basilier 1970.
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helge.herland@doveforbundet.no

Trondheim og Oslo til topps
Døvemesterskapet i futsal 
kan konkurrere med Døves 
Kulturdager om å være det 
største arrangementet i døve-
miljøet. Siste helgen i februar 
er 16 lag samlet til kamper i 
Bergen. Hele 300 deltar i fel-
les middagen som de dyktige 
arrangørene i Bergen Døves 
Idrettsklubb inviterer til 
lørdag kveld. Trondheim går 
som vanlig til topps i kvin-
neklassen. Oslo gjenerobrer 
tronen i herreklassen. Men 
kanskje er det herrelaget til 
Hamar som imponerer mest.

Mammalaget Trondheim A som gikk til topps, fra venstre bak: Unni Helland med Selma, Tone 
Rørstad, Sissel Halle og Sissel Lysø. Foran: Heidi Sem Aasbø, Gunhild Horten, Silje Skårvold og 
Lene Røyseth. 

De glade guttene fra Oslo som ble futsalmestre 2011, bak fra venstre: Kim Roar Strøm, Rashad 
Aslam, Usman Muneer, Geir Johannessen, Andrè Røine, Hassan Yusuf Hassan, Andreas Fjelde
Foran venstre Alexander Wroldsen, Babar Ali, Leon Olaussen og Hashmatullah Karimi.

Hamar imponerer
De 4 store i lagidrettene er døveidrettsla-
gene i Oslo, Bergen, Trondheim og Sta-
vanger. Det er bestandig spennende å se 
om noen av de mindre lagene kan klare 
å slå de store. Det klarer Hamar. I inn-
ledningspuljen vinner de 4 – 0 mot Ber-
gen B og 6 – 1 mot Oslo B, men så blir 
de knust 0 – 7 av Trondheim A. Men da 
de to beste lagene i hver pulje går videre 
møter de Stavanger i kvartfinalen. Da 
reiser Hamar seg mesterlig og lager en 
spennende og publikumsvennlig kamp.
 
- Målet vårt er å bygge et godt lag til 
døvemesterskapet på Hamar neste år, sier 
trener Geir Kristiansen før kampen mot 
Stavanger – og legger til:
- Ballen er rund og vi kan vinne hvis vi 
klarer å mobilisere ekstra innsatsvilje.

Etter smellen mot Trondheim legger 
Hamarlaget seg langt tilbake på banen. 
Taktikken er klar: full sikring i forsvar 
og raske kontringer. Etter 9 minutter får 
Roberto Gomez liv i Hamarsupporterne 
med et flott langskudd og 1 – 0. Bare to 
minutter senere utligner Stavangers beste 
spiller Magnus Torgersen. Like etter 
gir Håkon Bollestad siddisene ledelsen 
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på mål etter corner. Vi har et uttrykk 
som heter at det er av sine egne man 
skal ha det. Johnny Thoresen har bodd 
i Stavanger i hele sitt liv, men spiller for 
Hamar. Han banker inn et frispark fra 
12 meters avstand. Da sov hele Stavan-
gerlaget tornerose søvn, og det var spilt 
i 17 minutter. Så fikk vi et av kampens 
vakreste angrep. Alexander Jensen driblet 
seg glimrende fri på venstresiden, kom 
seg til dødlinjen og la effektiv inn til 
Bollestad som sikkert brakte Stavanger-
guttene foran med 3 – 2. Guttene fra 
Mjøsa slo tilbake, et nytt frispark, nå fra 
14 meters avstand ble banket i mål av 
Roberto Gomez. Det skulle være umulig, 
men istedenfor å lage en skikkelig mur, 
diskuterte stavangerne innbyrdes. Med 
20 minutter spilt og 10 minutter igjen av 
kampen er stillingen 3 – 3.

- Vi har ikke vunnet døvemesterskapet 
i futsal på 15 år, forteller Kenneth Om-
mundsen som er lagleder for Stavanger, 
før kampen.
-  I år vil vi til topps, vi har et sterkt lag.

Nå har ikke Kenneth det godt på side-
linjen. Spillerne på benken biter negler, 
mens de to lagene på banen kjemper 
som løver. 6 minutter før slutt kommer 
avgjørelsen, tror mange. Et kanonskudd 
fra langt hold av Hamars Odd Arne 
Wenberg sender Hamar i ledelsen, 
men Stavanger slår tilbake med lekkert 
teknisk spill der Casper Vågen får gleden 
av å avslutte et nydelig angrep og dermed 
4 – 4. Like etter får Hamarguttene straf-
fespark. En av lagets beste spillere Julian 
Standal skyter fra 9 meteren, men bom-
mer. Kampene går mot slutten. Begge 
lag kjemper durabelig, begge lag har fått 
smaken på semifinalen, men bare ett kan 
gå videre. Derfor er det kolossal jubel i 
Hamarleiren når Johnny Thoresen gjør 5 
– 4 etter klabb og babb foran Stavanger-
målvakten bare to minutter før full tid.  
Hamar er videre! De har slått 1 av de 4 
store. I semifinalen venter Bergen.

Bergenserne har på sin vei til semifinalen 
4 klare seire. Nå vil laget vise hjemme-
publikum at de ikke vil la seg slå av en 
liten klubb fra Hedmarken. Og ja, Ber-
gen eier ballen, de triller den fra spiller 
til spiller. Hamar ligger lavt i forsvar og 
satser på hurtige og livsfarlige kontringer. 

Hamarlaget som kan være stolte av sine søvmedaljer, bak fra venstre: Geir Kristiansen(trener), 
Børre Haave, Are Dyrhaug, Henrik Thorvaldsen Johannesen, Jonny Thoresen, Atle Vangstuen og 
Amund Haugen (lagleder). Foran f. v: Roberto A.C.Gomez, Odd Arne Wenberg, Nils Arne Berger, 
Tore Granum og Julian Standal.

Harald Tinnesand er vår eneste døve dommer. 
Han gjorde sine saker bra og fikk en klapp på 
skulderen av veteranen på Ål idrettslag sitt lag 
Tore Alfredsen. Harald har dømt i 25 år. Det 
hele startet da Hamar og Oslo skulle møtes til 
fotballkamp i 1985, men ingen dommer dukket 
opp. Harald satt på reservebenken til Oslo og 
ble «tvunget» til å dømme. Det gjorde han så 
bra at ha fikk blod på tann og meldte seg på 
dommerkurs. Siden har han blant annet blitt 
kjendis i Norway Cup med mange avisoppslag. 
Flere døve bør bli dommere, spesielt de spillerne 
som alltid er uenige med dommeravgjørelsene.

På en slik kontring gjør måltyven Johnny 
Thoresen 1 – 0. Det blir også kampens 
resultat. Bergenserne spiller for trangt, 
de løper for lite og det blir for mange 
feilpasninger – etter hvert blir spillerne 
så frustrert at de glemmer at futsal er et 
lagspill og roter seg inn i egne driblerier. 
Hamar har turneringens beste spiller i 
målvakten Tore Granum. Han står som 
Dovregubben selv og tar alle skudd. 
Hamar har slått 2 av de 4 store!   

Finalen
I finalen venter storebror Oslo med sin 
nye trener Andreas Fjelde. Osloguttene 
har ikke imponerende resultater å vise 
til gjennom turneringen, de har vunnet 
alle kampene, men ikke med store sifre. I 
semifinalen spiller de uavgjort 2 – 2 mot 
Trondheim A, før Andrè Røine avgjør 
kampen med et flott mål i ekstraomgan-
gen. I denne semifinalen fikk vi tydelig 
demonstrert den nye regelen i futsal 
som sier at etter 6 frispark skal laget 
tildømmes straffespark. For hvert nytt 
frispark etter det 6. blir det dømt nytt 
straffespark. Begge lagene skåret sine 
mål på slike straffer, men klarte også å 
bomme. Det er ikke så helt enkelt å skåre 
på straffespark i futsal som tas fra 10 
meters avstand mot et lite håndballmål 
og med mange dyktige målvakter som 
står i veien.  

Vi har latt oss imponere mange ganger av 
Andreas Fjelde som spiller. Nå viser han 
de samme gode egenskapene som trener. 
Han er rolig og behersket. Han oppmun-
trer spillerne, roser og gir dem selvtillit. 
Det er flott å se på, og det samme kan 
sies om Hamartreneren Geir Kristiansen. 
Vi er i ferd med å få fram en gruppe døve 
som kan bli topptrenere om de får riktig 
skolering. Finalen blir som ventet. Oslo 
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har ballspillet og spiller korte pasninger. 
Hamar spiller taktisk lurt, med et kom-
pakt forsvar og slår lange baller fremover. 
Klokken går og mål blir det ikke, selv 
om laget fra hovedstaden er nære på 
flere ganger. Det er bare denne levende 
låveveggen fra Mjøsa som står i veien. 
0 – 0 etter ordinær tid og en ekstraom-
gang på 5 minutter. Der smeller Oslos 
Aleksander Wroldsen ballen i tverrlig-
geren og Andrè Røine skyter like utenfor, 
mens Hamar nå har mer enn nok med å 
måke ballen ut av faresonen. Det klarer 
de og det er duket for straffekonkur-
ranse. Fem straffer til hvert lag. Oslo 
skårer på tre, Hamar klarer bare å putte 
2 straffer i mål. Osloguttene bryter ut i 
vill indianerdans, mens Hamar fortvi-
ler – men ikke så lenge. De har vist at 
de er et lag å regne med, at det er mulig 
for de minste klubbene å ta opp kampen 
mot de 4 store. At Oslo til slutt går til 
topps er fullt fortjent. De var det beste 
laget denne gangen, men om et år spilles 
futsalmesterskapet på Hamar, i den store 
Stangehallen, vi sier ikke mer!

Trondheims kvinner er best!
Trondheim stiller med to lag i turne-
ringen, som nesten er jevngode. Men 
trønderne er ikke like suverene som tid-
ligere. Det er færre kamper der de vinner 
med kalassifre. Spesielt jentene fra Oslo 
nærmer seg trøndernivået, men også det 
beste av de to bergenslagene klarer seg 
overraskende bra. Tenk hva jentene fra 

Holtan deltar ikke i døvemesterskapet for å vinne, men for å ha det moro, forteller lagets blide Sin-
dre Carlsen. – Vi trener hver søndag fra kl 10 – 12  Vi får ikke treningstid andre dager, unnskylder 
han de ukristelige treningstidene med. På bildet ser vi de glade guttene fra Holtan. Holtan? Ja, det 
er navnet på bydelen der guttene trener. Bak fra venstre: Marius Hansen, Sindre Markus Faugstad 
Carlsen, Ulrik Løitegaard, Kjell Ivar Mesics og Kristian Skaarnes. Foran fra venstre: Omer Afzal, 
Daniel Andre Sæves, Tommy Aarøe, Fredrik Mikalsen og Mats Aulie.

Stian Nylund, Trondheim B spilte en prakt-
kamp i buret mot Oslo A. Han drev Oslogutta 
til fortvilelse med sitt emintente spill i en kamp 
der Oslo A bare vant 3 – 1, etter at stillingen 
lenge var 1 – 1. Andre supermålvakter i mester-
skapet var Knut Einar Haave, Bergen A - Leif 
Foss, Trondheim A – Leon Olaussen, Oslo A og 
Tore Granum, Hamar, som altså ble kåret til 
turneringens beste spiller.

Tore Solem holder koken på Trondheim A, her er han flankert av niesene Nina Solem til venstre og 
Beate Solem, som begge spilte på Trondheim B.

arrangørklubben kunne klart med skik-
kelig trening! At resultatene er jevnere 
enn før tror vi skyldes at Trondheim ikke 
har utviklet seg så mye de siste to årene, 
mens spesielt Oslo er blitt bedre. 

Med kamper på tre baner samtidig både 
lørdag og søndag er det mange kamper 
vi ikke får sett. Litt tid må vi også bruke 
i den store kantinen som er rigget til i 
Haukelandshallen og der tolkestudenter 
frister med vafler og kaffe, og annen 

kantinemat, både varm og kald. Der blir 
også alle resultater og tabeller løpende 
oppdatert av supereffektive Rune Anda, 
som ikke en gang har tid til å gå på do 
under mesterskapet. Flott sørvis og kjekt 
å se at voksne døve og unge studentene 
kan trekkes inn i arrangementet på en så 
inkluderende måte.

På Trondheim B spiller det bare unge 
jenter, mens A-laget hadde hele mam-
magruppen! Hele fire av spillerne på 
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Kvinnelaget til Oslo som neste år har lovet å slå trønderjentene. Fra venstre bak: Bjørn Røine, 
Katrine G. Søyland, Hanne Marte Bråten, Guro Rugseth, Caisanne Lund, Anja Tolsrød, Trude 
Lillegjære
Foran: Cecilie Korshavn, Sara El Moujahid, Petrine Olgeirsdottir, Caroline Wroldsen, Katrine 
Gjermundrød og Ingrid Mai Eie

Kvinnefotballens ildsjel Unni Helland har fått 
baby, selvsagt ble det en jente. Selma heter hun 
og er 4 måneder når bladet utkommer.

Trondheim A er mammaer, til sammen 
er det snakk om 9 barn og da er det 
imponerende å komme tilbake å vinne 
et nytt døvemesterskap. Unni Helland 
er den siste i gruppen. Hun har med seg 
vesle Selma på 4 måneder. Vekslingen 
mellom å gi pupp og spille fotball ser ut 
for å fungere helt fint for både mamma 
og baby. Vi tror nok Unni har VM i 
futsal til høsten i kikkerten. Hun vil inn 
på laget igjen til mesterskapet som spilles 
i Malmø.

Ungjentene på Trondheim B møter de 
like unge jentene på Oslo, med ikke 
fullt så unge Bjørn Røine som trener. 
Etter 4 minutter gjør Oslos beste spiller 
Katrine Søyland 1 – 0. Til stor jubel 
legger Petrine Olgeirsdottir på til 2 – 0 
etter flott lagspill. Oslo er godt defensivt 
organisert og det ser lenge ut som om 
trønderne ikke skal få noen mål, men 
to minutter før slutt reduserer Liv June 
Krag til 1 – 2 – og utrolig nok; bare 2 
sekunder før slutt utlikner samme spiller 
til 2 – 2. Skuffende for Oslo som denne 
gang hadde fortjente alle poengene, men 
tilsvarende jubel blant trønderne som nå 

tar både gull- og sølvmedaljene i kvin-
neklassen. 

Den siste kampen i kvinneklassen mel-
lom Trondheim A og Oslo blir dermed 
uten betydning. A-jentene til Trondheim 
har vunnet alle sine kamper, mens Oslo 
måtte nøye seg med uavgjort både mot 
Trondheim B og Bergen A. I døvefotbal-
len er det dog like kjekt for Oslo å sikre 
seg skalpen til trønderne, som det er når 
Vålerenga slår Rosenborg. Det åpner 
også godt for Bjørn Røine sine jenter. 
Anja Tolsrød er i toppslag og åpner 
skåringsballet. Silje Skårvold utlikner 
for Trondheim. Det går mot 1 – 1 i en 
kamp som viser at spillerne på begge lag 
er slitne etter 4 kamper. Men så våkner 
Heidi S. Aasbø og Tone Rørstad, slik at 
det står 3 – 1, før Anja Tolsrød avslut-
ter med et kjempefint mål og fastsetter 
resultatet til 2 – 3. 

De beste spillerne
Arrangørene kåret Tore Granum, Hamar 
og Tone Rørstad, Trondheim til mes-
terskapets beste spillere. I tillegg hadde 
Hordaland fotballkrets gitt to premier til 

de to beste spillerne under 18 år, disse går 
til Kristian Rugseth på Oslo C og Nina 
Solem på Trondheim B. Toppskårerpre-
miene får Jose Oriola, Bergen med 11 
mål, mens Heidi S. Aasbø, Trondheim 
A og Hanne Marthe Bråten, Oslo deler 
premien i kvinneklassen – begge skåret 
6 mål. Vi gir også bestemannspremie 
til arrangørklubben som gjennomfører 
et prikkfritt døvemesterskap med leder 
Gunnar Hansen i spissen for mange 
frivillige bergensere. Vel blåst!

Sluttstillingen:
Kvinner: 
1. Trondheim A
2. Trondheim B
3. Oslo
4. Bergen A
5. Bergen B

Menn:
1. Oslo A
2. Hamar
3. Trondheim
4. Bergen A
5. Stavanger
6. Oslo B
7. Holtan
8. Oslo C
9. Ål
10. Trondheim B
11. Bergen B
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Toppskårer i herreklassen ble Jose Oriola med 
11 fulltreffere.

Som beste yngre spillere fikk Nina Solem og 
Kristian Rugseth premier.

Bjørn Olaf Magnusdal var en av mange frivil-
lige som sørget for at døvemesterskapet i Bergen 
ble en suksess. For første gang ble et mesterskap 
overført direkte via web-tv med levende bilder 
og resultatsørvis.

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

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