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- Vi restaurerte hele huset til 

 en kostnad på 23 millioner.

  Vi bygget 7 mindre 

    leiligheter som vi solgte 

   for 14 millioner, 

   så måtte vi skaffe 

   9 millioner selv og det 

  skulle vi klare, forklarer 

 Arnstein Overøye,

styreleder for Stiftelsen

Stavanger Døvesenter
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Regjeringen #ytter stadig #ere oppgaver fra stat-
lig hold og sentrale institusjoner til kommunene. 
Problemer og utfordringer skal løses så nær brukerne 
som mulig. Dette er sikkert en "n ordning for 
mange, men for døve fungerer det dårlig.
Norge har over 400 kommuner. Det bor ca. 5000 
døve i landet. Det betyr at en kommune i Norge 
i gjennomsnitt får en døv innbygger kanskje hvert 
10. år. Da sier det seg selv at det er vanskelig å bygge 
opp kompetanse om døves situasjon. Bare de 3 - 4 
største kommunene har ansatte med kunnskaper om 
døve. Likevel skal stadig #ere oppga-
ver for døve løses lokalt.
Skolesituasjonen for døve elever har 
lenge vært kjent. Stadig #ere døve 
elever går på bostedsskolen, der ære-
kjære lærere gjør sitt beste for at den 
inkluderende skolehverdagen skal bli 
så god som mulig for elevene. Men 
kunnskaper og erfaring om hvordan 
de skal undervise elevene er det ingen av skolene 
som har. Staten må sikre at døve elever får det 

optimale skoletilbudet. 

Alvorlig psykisk syke døve skal behandles av det 
lokale psykiske helsevern gjennom tegnspråktolk. 
I en situasjon der språket er viktigere enn noen gang 
skal døve være prisgitt tolker av varierende kvalitet, 
i beste fall en time per dag. I en travel hverdag skal 
fagpersonalet på det psykiatriske sykehuset prøve 
å tilegne seg kunnskaper om døves språk og døves 
kultur slik at døve pasientene på en sengeavdeling 
kan gjøres friske.
Staten må garantere at psykisk syke døve har en 

sentral sengeavdeling der alle ansatte kan tegn-

språk.

Lokalt er ikke alltid best!
Døvblinde har i mange år nytt godt av den statlige 
tolke- og ledsagertjenesten under NAV. Nå vil NAV 
spare penger og personell, de vil bare betale for selve 
tolkingen den døvblinde trenger. Den enkelte kom-
mune skal sørge for ledsagertjenesten. Døvblinde 
skal søke kommunen når de trenger ledsager til for 
eksempel kjøpesenteret eller til Døves Kulturdager. 
Kommunale saksbehandlere uten kunnskap om 
gruppen skal vurdere om de skal få ledsagere eller 
ikke. Staten skal sikre at døvblinde fortsatt får 

ledsagere finansiert av NAV. 

I Vennesla kommune bor det en døv 
jente som trenger et botilbud. Hennes, og 
foreldrenes, største ønske er at hun kan få 
bo sammen med andre døve på Nøkkelbo 
i Andebu. Der kan hun være i et normalt 
språkmiljø hele døgnet. Nei, sier kommu-
nen – vi har et billigere tilbud til henne i 
kommunen. 

Kommunene kan ikke sette økonomien foran det 

psykososiale behovet til sine døve innbyggere. 

  
I #ere kommuner bor eldre døve på sykehjem mot 
sin vilje. De ønsker seg til sykehjemmene i Oslo, 
Bergen og Trondheim der beboere og ansatte kan 
tegnspråk. Er det et urimelig krav at de i sine siste år 
kan få leve et sted, der de oppfatter hva som skjer i 
miljøet? Vi snakker om generasjonen som ble nektet 
å bruke tegnspråk i skoletimene. Skal kommunenes 
skrale økonomi få ødelegge livskvaliteten til denne 
gruppen? 
Staten må lovfeste døves rett til å velge sykehjem 

med tegnspråkmiljø.

Kjære politikere og byråkrater. Døve er en for liten 
gruppe til å passe inn i det A-4 mønsteret som dere 
vil ha alle til å passe inn i. Døve trenger ikke noe 
mer enn andre mennesker, de trenger bare å få ser-
vice og omsorg på et språk og i et språkmiljø de kan 
mestre. Er det for mye å be om?

Bare de 3-4 
største kom-
munene har 
ansatte med 
kunnskaper 
om døve

Helge Herland
Redaktør
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Norge rundt

Prosjektleder for «Aktive døvblinde» Berit R. Øie er 
på jakt etter unge mellom 15 og 30 år med kombi-
nert syns- og hørselshemming som har lyst å delta i 
Holmenkollstafetten. Løpingen blir kombinert med 
kurs og starter fredag 10. mai på Radisson Blue hotell 
i Nydalen.

- De over 30 er også velkomne, men de unge først, sier 
Berit.
- Påmeldingsfristen er utsatt til 21. mars, men gi et 
hint å snart som mulig.

Hun forteller at reise og opphold er gratis, også for en 
pårørende hvis man er under 18 år. Ønsker man en 
man kjenner som kan løpe sammen med en, dekkes 
disse utgiftene også.

- Fredag starter vi kl. 13 med felles informasjon og 
et aktivt foredrag. Etterpå er det uteaktivitet i en park. Etter 
middag er det utdeling av startnummer og trøye. Lørdag 
fortsetter med foredrag, lunsj, fotografering og så ut til sine 
etapper. Fest på kvelden. Søndag avsluttes programmet med 
aktivt foredrag og lunsj før avreise, informerer Berit.

Holmenkollstafetten er verdens største stafettløp. I $or deltok 

nesten 40 tusen mennesker, fordelt på 2639 stafettlag. Kombi-
nert syns- og hørselshemmede deltok med lag både i 2011 og 
2012 med to stafettlag. Et stafettlag har 15 deltakere som skal 
gå eller løpe sin etappe. Mer info om hvor løypa går, "nner 
man på www.holmenkollstafetten.no.

Ta kontakt med Berit på e-post b-r-oie@online.no, eller mo-
bilnr 46 789 248 og få tilsendt påmeldingsskjema.

Etter initiativ fra en gruppe hørende 
ungdommer ved en fritidsklubb i 
Trondheim ble det startet et kurs i 
tegnspråk. Resultatet har blitt til et 
attraktivt møtested for ungdom med 
vanlig, redusert eller ingen hørsel, på 
tvers av tale tegn og hørsel.
«Her er det de hørende som har tilpas-
set seg de døve og ikke omvendt, og det 
synes å fungere», fortelle NOVA-forsker 
Ida Hydle som har fulgt prosjektet tett. 

De #este døve ungdommer i Trondheim tar del i normalskole-
tilbudet ved videregående. Samtidig har det vist seg at fritids-
klubbene i byen har slitt med å integrere døve og tunghørte 
uten å lykkes.
I rapporten «Tegnspråkets inkluderende kraft» beskriver Hydle 
etableringen av et tegnspråkkurs ved en fritidsklubb i Trond-
heim, som langt på vei synes å ha lyktes i å skape kommunika-
sjon og samhandling på tvers av tale, tegn og språk. Kurset som 
ungdommene selv tok initiativet til, kan best beskrives som et 
omvendt integrerende tiltak. I samfunnet ellers er det vanlig at 
døve tilpasser seg storsamfunnet. Trondheim tegnspråkklubb er 
det etablert en arena der det er de hørende selv som tar initiativ 

Holmenkollstafetten

Omvendt integrering fungerer til å lære seg et språk for å kunne kommunisere med sine døve 
jevnaldrende. Og tiltaket synes å fungere, kurset som har vært 
arrangert hvert år siden høsten 2009 fortsetter med godt besøk.
Nå har ungdommene laget en presentasjons"lm om seg selv og 
tegnspråkkurset. Redigeringen av "lmen skjedde i to trinn og 
krevde kommunikasjon på tvers av tegn og tale med nye mulig-
heter for språklig kartlegging, analyse og beskrivelse. Prosjektet 
førte til gjensidig inkludering av ungdommer som snakker to 
helt ulike språk, og er et viktig redskap til både dokumentasjon 
og forskning om ungdomstegnspråk.
  
«Den aktuelle rapporten viser hvordan det er enkelt og mulig å 
åpne opp kommunikasjonsbarrierer ved hjelp av både hørende 
og døve ungdommers eget initiativ og lærelyst», forteller Ida 
Hydle. 

«Prosjektet har gitt meg mulighet til å studere et unikt ekspe-
riment i omvendt inkludering, noe som blir spesielt tydelig når 
det handler om hørende og døve ungdommer», sier Hydle.
Hun avslutter med å sitere et utsagn fra klubbleder Tarjei Bern 
ved Trondheim tegnspråkklubb: «Det er de hørende som nå må 
bli integrert», sa klubblederen, «de er på en måte funksjonshem-
met i vår klubb».
Kilde: www.nova.no
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Norge rundt

Vikhov-treff 
Det er tre% for tidligere Vikhov-elever fredag 30.august. 
lørdag 31. august og søndag 1. september i Trondheim. Av 
programmet ser vi at det er sosialt samvær på Quality Hotel 
Agustin fredag kveld. Lørdag er det blant annet bildevisning 
fra skoletiden i am"et på Sverresborg Trøndelag Folkemuse-
um fra kl. 13 til 15. Om kvelden er det festmiddag. Informa-
sjon om tre%et kan man få av arrangementskomiteens leder 
Marna Vålen på m-vaalen@online.no

Veldig bra DVD

Rystende om Vikhov skole
Adresseavisen, som er Trondheims største avis hadde i februar reportasjer der #ere hørselshemmede stod fram og fortalte om 
grufulle overgrep på det som den gang het Vikhov skole for tunghørte. Den statlige skolen ble opprettet i 1958 og nedlagt, eller 
slått sammen med Møller kompetansesenter i, 1993. Skolen lå i Malmvik, like utenfor Trondheim. Mandag 11. februar hadde 
Adresseavisen denne lederartikkelen om overgrepene.

Barna som ble sviktet
For mer enn førti år siden skrev ti jenter ved Vikhov skole for 
tunghørte brev om seksuelle overgrep ved skolen. Saken stop-
pet i departementet.

Historien om de påståtte overgrepene mot barn ved spesial-
skolen i Malmvik er enda en rystende fortelling om omsorgs-
svikt og overgrepet mot barn ved o%entlige institusjoner. 
Saken fra Vikhov skole har ikke vært o%entlig kjent før Adres-
seavisen skrev om den forrige uke.

Ved skolen fattet en av de ansatte mistanke i 1972, etter å ha 
reagert på en stemning av uro og frykt blant elevene. Svarene 
kom da jentene i ti-tolvårsalderen laget tegninger og skrev 
brev som indikerte at en mannlig ansatt ved skolen hadde 
forgrepet seg på dem. Overgrepene skal ha pågått i #ere år, 
uten at barna våget å fortelle noen om det. En kombinasjon 
av begrepsmangel hos barn som kommuniserte på tegnspråk, 
skam og angst for konsekvensene hvis de «sladret», gjorde at 
barna tiet om det de skal ha vært utsatt for.

Barna kom fra hele landet og bodde på skolens internat. Det 
gjorde dem ekstra sårbare. Elever har fortalt om overgrep helt 
tilbake til tidlig 1960-tall. To mannlige ansatte er nevnt. De 
er nå begge døde.

Da saken «sprakk», ble den omsider meldt inn til Kirke- og 
undervisningsdepartementet. Fortvilte foreldre presset på med 
krav om at den påståtte overgriperen ble avskjedighet. Etter 
en svært treg saksbehandling ble mannen til slutt overført til 
en annen skole. Og der stoppet saken. Det kan ikke kalles 
annet enn et svik. Saken burde vært behandlet i rettssystemet 

for å få den belyst, både av hensyn til barna og til de påståtte 
overgripernes rettssikkerhet. I 1992 ble saken sendt til statsad-
vokaten, men var da foreldet.

Ingen vet hvor mange av Vikhov-elevene som ble utsatt for 
omsorgssvikt og overgrep. De som har opplevd det, er på 
ulike vis merket for livet. Flere av dem har i de senere årene 
fått utbetalt rettferdighetsvederlag fra staten, ut fra at det er 
«sannsynliggjort» at de er blitt utsatt for omsorgssvikt, kren-
kelse og overgrep. Det er en viss oppreisning for urett ingen 
barn skal måtte tåle.

Det er et særtrekk ved overgrepssaker at ofrene ofte må bli 
voksne før de klarer å fortelle hva de har vært utsatt for. His-
torien om barna på Vikhov understreker på nytt at myndighe-
tene bør revurdere foreldelsesreglene for overgrep mot barn.

Fakta:
* To tidligere elever ved Vikhov skole for tunghørte har 

fått rettferdserstatning for sannsynliggjorte seksuelle 
overgrep ved internatskolen i Malvik på 60- og 70-tallet.

* I 1972 laget ti jenter tegninger og skrev brev om seksu-
elle overgrep ved skolen. Tidligere elever forteller om 
overgrep helt fra tidlig på 60-tallet, fra to forskjellige 
mannspersoner.

* Ingen av de påståtte overgrepssakene ble politianmeldt. 
Sakene er nå stra%erettslig foreldet.

* Saken har tidligere ikke vært omtalt o%entlig. Det er 
ikke kjent hvor mange barn som kan ha blitt misbrukt. 
O%entlige myndigheter har heller ikke gjort noe for å 
kartlegge dette.

Drammen Døveforening har på et medlemsmøte vist DVD 
«Hva er vold?», som ble omtalt i forrige blad. Det ble en vellyk-
ket kveld, selv om innholdet i DVD-en gjorde at #ere både "kk 
fysisk vondt og måtte felle noen tårer. Medlemmene i forenin-

gen mener det er veldig lett å forstå hva programleder snakker 
om, selv om hun snakker litt for fort. De 25 medlemmene som 
var til stede på møtet var enige om at innholdet i programmet 
var meget godt. Kanskje en ide at andre foreninger og senior-
grupper viser «Hva er vold» på sine møter, den har en times 
varighet. 
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Verden rundt

Ny forbunds-
leder i SDR
Det er ikke bare i NDF 
det blir ny forbundsleder i 
vår, også i Sverige blir det 
skifte. Ragnar Veer (bildet), 
som overtok etter Lars-Åke 
Wikström i 2009 vil ikke 
mer. Han har vært med i le-
delsen av døveorganisasjonen 
i 36 år og føler at det er riktig 
at andre overtar roret nå. 
Kanskje får SDR sin første 
kvinnelige forbundsleder? 

Russland
30.desember underskrev den russiske presidenten Vladmir Pu-
tin på at russisk tegnspråk er anerkjent som et selvstendig språk 
i det store landet. En stor seier for Russlands Døveforbund.

Bulgaria
De 22. sommerlekene (Dea#ympics) blir gjennført i So"a, 
med åpningsseremoni fredag 26. juli og avslutningsseremoni 
søndag 4. august. Det er ventet 3000 idrettsutøvere fra nesten 
100 land. Mer informasjion om lekene "nner man på www.
so"a2013.com Ønsker man hjelp til å "nne passende hotell kan 
man kontakte Ivan Todorov, mr.itodorov@gmail.com 

Frankrike
Det blir en større gruppe fra Norge som deltar ved den interna-
sjonale kulturfestivalen i Reims, en times togtur nord for Paris. 
Festivalen er helgen 5. – 7. juli og det er påmeldt deltakere blant 
anet fra NDF, Teater Manu og Bergen Døvesenter. 

Døves Dag
Den tradisjonelle internasjonale Døves Dag er nå utvidet til 
Døves Uke og vil i år markeres fra mandag 23. Til søndag 29. 
September. WFD ønsker at uken skal ha temaet ”Likestilling 
for døve”.

Tyrkia
Den 17. Verdenskongres-
sen for døve blir arrangert 
i Istanbul 28. Jul til 2. Au-
gust i 2015. Det er oppret-
tet egen hjemmeside, http://
www.wfdcongress2015.org

WFD-styremøte
Det 102 styremøte for WFD blir avviklet 1. til 8. Mai i Saint-
Denis som er hovedstaden på øya som heter Reunion og ligger 
i Indiahavet. Øya er en del av Frankrike og har ca. 800.000 
innbyggere. De har tilknytning til WFD som assosiert med-
lemsland. I tilknytning til styremøte skal det være en kongress 
for landene rundt Indiahavet.

Døve"agg
WFD har prøvd å lodde 
stemningen blant sine 133 
medlemsland om forslaget 
om et eget internasjonalt 
#agg for døve i verden. 
Bare 29 land har brydd 
seg om å svare, og WDD 
styret har derfor bestemt 
å ikke bruke mer tid på 
saken i denne omgang.

Oslo
Oslo er vertskap for et seminar under tittelen: ”Døves deltakelse 
i det politiske og o%entlige liv”. Det er to døve politikere som 
skal dele sine erfaringer med deltakerne. Det er Helene Jarner, 
medlem av parlamentet i Østerrike og Martin Zierold, med-
lem av bystyret i Berlin. Datoene er mandag 27. og tirsdag 28. 
Mai og arrangører er Ål folkehøyskole og kurssenter for døve 
og Høyskolen i Oslo og Akershus. Mer informasjon på www.
al.fhs.no

Sverige
I februar startet SDR sammen med Sveriges Dövas Ungdoms-
förbund prosjektet Døve studier for alle. Studiene blir "nansiert 
av Allmänna arvsfonden, der så mye av virksomheten i Sverige 
henter sine penger fra. Dette er et nytt studium i Norden, men 
både USA, England og Tyskland har i #ere år hatt studier i det 
de kaller Deaf Studies.
Døvstudier er et samlebegrep for døvesamfunnet, døvekultu-
ren og døves historie. Det "nnes et stort behov for kunnskap 
om døvstudier blant døve og hørselshemmede, slik at de kan 
få større forståelse og innsikt for egen identitet. Men studiet 
er ikke bare for døve og hørselshemmede, det er også åpent for 
døves familie, venner og arbeidskamerater – fordi større kunn-
skap og forståelse om døve blant disse gruppene er viktig for at 
døve skal bli sterkere. 

Prosjektet går over to år. 
Allmänna arvsfonden er et statlig fond som arver alle verdier fra 
personer som går bort uten å ha familie som arver. I Norge går 
slike pengene rett inn i statskassen. I Sverige kan ideelle organi-
sasjoner hvert år søke om penger fra fondet. NDF har tatt opp 
med Finansdepartementet om å få til en tilsvarende ordning i 
Norge, men fått blankt avslag på det.
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Annonser

Velkommen til tegnspråktolket forestil-
ling på 
Mio min Mio
Av Astrid Lindgren
Regi: Bjørn Ravn Carlsen. Scenograf og 
komponist: Arne Nøst.

Forestillingen passer ikke for barn under 6 år.

Vi inviterer til tegnspråktolket forestilling tirsdag 12. mars 
kl. 17.00. 
Varighet ca. 1 time og 15 minutter uten pause.

Vi har reservert billetter i parkett til de som trenger døve-
tolk. Tegnspråktolkene vil stå på scenen, eventuelt fremme 
ved scenen. Reservasjonen ligger inne til og med torsdag 
7. mars. Etter den dato ligger de åpent for salg til alle som 
ønsker å se forestillingen.

Når virkeligheten er for vanskelig, 
blir drømmer til virkelighet!

Mio min Mio er fortellingen om Bo Vilhelm Olsson, den 
foreldreløse gutten som føler seg oversett og uønsket av sine 
fosterforeldre og som lengter etter et nytt og bedre liv. 
Nå - vel seksti år etter - inntar Mio scenen på Rogaland 
Teater. Fortsatt er han like ensom. Fortsatt er hans drømmer 
like sterke.
Det er nettopp disse drømmene som tar ni år gamle Bo 
Wilhelm bort fra en kald benk i Tegnérlunden i Stockholm, 
og gjør han til prins Mio, sønn av sin far Kongen i Landet i 
det $erne.

Billettpriser kr 150,- for barn/ungdom 
og kr 200,- for voksne:

Billettbestilling på e-post: billettsalg@rogaland-teater.no, 
telefon 51 91 90 90. Gi beskjed om du trenger døvetolk, 
så får du de beste billettene.

Åpningstiden i billettluken er mandag-fredag kl.1000–2000, 
lørdag kl. 1000–1800

Mer info om forestillingen: http://www.rogaland-teater.no/
program/1600083577/mio-min-mio

Vennlig hilsen 
ROGALAND TEATER
Salgsavdelingen

Norges Døveforbunds felleslegat

For 2013 er det ledig legatmidler til følgende formål:
* Stipend til studiereiser 
* Utdanningsstipend til døve 
* Stipender til personer som tar kurs ved Ål folkehøyskole 
og kurssenter for døve.

Vennligst oppgi samlede kostnader og søknadsbeløp samt 
kontonummer for overføring. Send søknad før 30. april til 
NDFs felleslegat, Grensen 9, 0159 Oslo.

Regnskapsfører/økonomikonsulent 
i Norges Døveforbund

Vår dyktige regnskapsfører har passert pensjonsalder og 
vi søker etter en regnskapsfører i 70 % stilling som liker 
å jobbe med tall. Sekretariatet består av 10 personer som 
utgjør 6,9 årsverk.
Vi holder til i trivelige kontorlokaler i Oslo sentrum.

Stillingens hovedansvar:
- Budsjett, regnskap, lønnsutbetalinger, fakturering, bud-

sjettoppfølging, rapportering, årsavslutning, analyser og 
utvikling av rutiner.

- Rapporterer til generalsekretær.

Utdannelse og erfaring:
- Høyere utdannelse innen økonomi/regnskap. 
Autorisert regnskapsfører er en fordel.
- Praktisk regnskapserfaring.
- God kjennskap til bruk av IT, spesielt på Excel. Vi bru-

ker Mamut regnskapsprogram.

Vi søker en person som er:
- Engasjert, initiativrik og med stor arbeidskapasitet.
- E%ektiv, serviceinnstilt og #eksibel.
- Samarbeidsorientert, men også selvstendig.

Vi kan tilby: 
- Meningsfylte og utviklende arbeidsoppgaver.
- Svært godt arbeidsmiljø i et miljø som har høyt engasje-

ment for sakene vi arbeider for. 
- Fleksitid og lønn etter avtale.
- Ordnede arbeidsforhold og medlemskap i pensjons- og 

forsikringsordning

Spørsmål til stillingen rettes til generalsekretær 
Bjørn A. Kristiansen. 
23 31 06 30 eller bjorn@doveforbundet.no 
Søknad sendes innen 22. mars til 
bjorn@doveforbundet.no 
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ExtraStiftelsen 2013
- Det er ikke lenge til ny søknadsrunde 
til ExtraStiftelsen, minner =omas Blix i 
NDF om.
ExtraStiftelsen sin frist er 15. juni som 
tidligere. For å rekke fristen er det lurt 
å komme i gang tidligst mulig. NDF 
vil støtte gode søknader som vil gi gode 
resultater for døve som gruppe, både på 
individnivå og systemnivå. Mer informa-
sjon om ExtraStiftelsen "nner man på 
www.extrastiftelsen.no, forteller Blix.
- NDF har hatt mange forskjellige 
prosjekter gjennom årene, og den gode 
tradisjonen vil vi selvsagt
videreføre i år også. Dere kan "nne 
eksempler på prosjekter i prosjektbiblio-
teket på www.extrastiftelsen.no for å få 
inspirasjon, tipser NDFs prosjektkoordi-
nator om. 
På www.deafnet.no "nner man be-
skrivelse av hva en prosjektsøknad bør 
inneholde. Søk etter ExtraStiftelsen. Pro-
sjektbeskrivelsen kan være en veiledning 
for de som skriver en søknad, men det er 
samtidig viktig å kunne tenke fritt. 
- NDFs interne søknadsfrist er 1. mai. 
Da kan vi sammen jobbe med å gjøre 
prosjektsøknadene bedre fram mot 15. 
juni, sier =omas Blix som oppfordrer 
folk som har prosjektideer om å kontakte 
han; thomas.blix@doveforbundet.no

Nordisk seniorleir
Sommerens nordiske seniorleir er på 
Island. Hele 21 norske har søkt om plass, 
mens Norge bare har en kvote på 15 del-
takere. Det betyr at 6 står på venteliste.

Krav om "ere tolker
NDF har sendt krav til Statsbudsjettet 
om at tilskuddet til NAV i 2014 økes slik 
at det kan opprettes 30 nye stillingshjem-
ler som tegnspråktolk.

Representanter til Statped
NDF blir representert i en rekke bruker- 
og fagråd i Statped. 
I de regionale brukerrådene deltar i Sør-
øst: Per Gunnar Nygård med Bjørn A. 
Kristiansen som vara. 
I Vest er Ellen Østrem representant. 
I Midt er Cathrine Joramo Solbakken 
foreldreoppnevnt representant med 
Kristin Voldseth som vararepresentant. 
I Nord er Per Gunnar Johnsen represen-
tant.
I Statpeds fagråd er Aina =. Fossum 
oppnevnt, med Hedvig Sinnes som vara.

Ekstrapenger fra 
Norsk Tipping
NDFU har fått kr. 189.448 fra Norsk 
Tipping, mens NDF har fått kr. 46.852 
fra samme. Dette gjelder som kompen-
sasjon for de inntektene som ble borte 
for noen år siden da det ble forbud mot 
spilleautomater i Norge.

Momskompensasjon
Lotteri- og stiftelsestilsynet har gitt 
melding om at NDF får kr. 554.485 i  
mva-kompensasjon for 2012. Omtrent 
halvparten av disse pengene skal fordeles 
videre til foreningene. 

Internasjonal konferanse 
i Australia
WFDs konferanse i Australia 16. – 18. 
oktober om «Likestilling for døve» vil få 
norsk deltakelse av Bjørn A. Kristian-
sen, Sissel Gjøen og Hanne B. Kvitvær. 
Hanne deltar som styremedlem av WFD. 
I tillegg vil en representant fra det nye 
forbundsstyret som velges i år tiltre grup-
pen. Forbundsstyret mener det er viktig 

å delta på slike konferanser for å sikre 
faglig påfyll og utvikling av interessepoli-
tiske kunnskaper.

Søknad om fritakelse fra 
styret
Siv Mittet har søkt om å få fratre sitt 
tillitsverv som forbundsstyremedlem. 
Styret har avslått søknaden med begrun-
nelse i at medlemmer av forbundsstyret 
er valgt på landsmøtet som er høyeste 
organ i forbundet. For å kunne fratre 
som styremedlem i en arbeidsperiode må 
det være begrunnet med helsesvikt eller 
store endringer i livssituasjonen.  

Thomas Blix.

Endringer i utvalgene
Hilde Holtsmark (bildet over) har 
trukket seg som medlem i foreldre- og 
oppvekstutvalget grunnet sin nye stilling 
som avdelingsleder i Statped Sørøst.
Paal Richard Peterson (bildet under)
er nye leder av arbeidslivsutvalget. Han 
overtar etter =omas Blix som er utval-
gets sekretær.
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NDF gjennomførte fellesmøte med ut-
valgene 25. – 26. januar på Gardermoen. 
NDF har egne utvalg for arbeidsliv, 
oppvekst og seniorer. Mange av utfor-
dringene er felles for utvalgene, derfor er 
det nyttig og utveksle kunnskap og ideer. 
Alle i NDF har samme overordnete mål: 
å jobbe for likestilling av tegnspråkbru-
kere i samfunnet. Dessuten forventes det 
i stadig større grad at NDF skal være en 
ekspert- og serviceorganisasjon. 

Et viktig tema i debatten var hvordan 
NDF kan komme tidligst mulig på ba-
nen for å selge tegnspråk til nye foreldre. 
I diskusjonene om hvem som "nnes i 
NDFs medlemsmasse kan vi stikkords-
form nevne noen interessante aspekter: 
25 prosent av døve har en funksjonshem-
ning. Skal NDF arbeide også for andre 
grupper enn døve, for eksempel grupper 
som bruker tegn til tale? Det bør være 

lavest mulig terskel for å bli medlem av 
NDF. Foreldre må ikke føle et krav om 
å kunne tegnspråk før de blir medlem-
mer. Hvilken tegnspråkpolitikk skal vi 
ha overfor foreldre, «at litt er bedre enn 
ingenting?» Det er viktig å få frem NDFs 
kamp for begge språk – både norsk og 
tegnspråk, og at vi ikke underkommuni-
serer viktigheten av norsk-kunnskaper. 
Døveforeningene må være åpne for alle 
og ikke ha krav om medlemskap.

Et annet diskusjonstema var hvordan vi 
kan bli bedre til å rekruttere medlem-
mer? NDF erkjenner at de er for dårlige 
på dette området. Det bør lages kursma-
teriell for opplæring av tillitsvalgte som 
bl.a. tar opp dette spørsmålet. Tidligere 
rekrutterte vi medlemmer via døveskoler 
og døveforeninger, i dag bor målgruppen 
mer integrert og spredt – hvordan skal 
NDF fange opp disse? Flere tegnspråka-

NDF med utvalgsmøte renaer forsvinner. Både Ål folkehøyskole 
og kurssenter for døve og døveforenin-
gene får nye og viktige roller i å overta 
disse møteplassene. NDF må bruke 
foreldrepakken «Se mitt språk» aktivt 
for informasjon til og rekruttering av 
foreldre. Statped har makt og kan bli en 
propp i systemet. Kan det bli konkur-
ranse mellom «Se mitt språk» og «Hør 
mitt språk»?

Hvilke troverdighet har NDF blant folk? 
Vi må bli mer tydelig på hvorfor hø-
rende skal melde seg inn i NDF. Vi bør 
ha en tydeligere tospråklighetspolitikk. 
Ikke tegnspråk og CI, men tegnspråk og 
norsk. NDF er for mangfold.

Døves deltakelse i samfunnet er en viktig 
utfordring i fremtiden. Vi må fremheve 
døve som en ressurs. Samfunnet, og 
kanskje skolene, har ofte lave forventnin-
ger til døve barn og unge. Vi må påpeke 
de menneskerettigheter døve har, få fram 
mangler, døve diskrimineres daglig – vi 
må snu dette. Utsagn som at «døve må ha 
tegnspråk», minner om tidligere kolo-
nisering. Kan NDF starte og drive egen 
tospråklig skole? Døveforeningene som 
lokale kultursentre der det også bør være 
lavterskeltilbud i tegnspråk. Kunnskapen 
om døve og hørselshemmede må styrkes 
i lærerutdanningen, mange lærere vil en 
gang få ansvar for hørselshemmede barn. 
Arbeide for økt forståelse for tospråklig-
het. NDF ønsker en spørreundersøkelse 
blant integrerte døve og hørselshemmede 
barn - dette ansvaret bør Statped ta. Så er 
det avgjørende at vi snakker samme språk 
og ufarliggjør NDF og tegnspråk for 
foreldrene. Mens NDF og oppvekst- og 
foreldreutvalget er opptatt av opplæring 
og språk er HLF mest opptatt av rehabili-
tering, forebygging og hørselteknikk

I år vil den første Nordiske Voksenleiren for døve bli arrangert. Det 
er for aldersgruppen 30 – 55 år. Og stedet er Ål folkehøyskole og kurs-
senter for døve fra 8. juli til 14. juli. Hvert nordisk land kan sende 25 
deltakere. 
Tema for leiren vil være «Døve samfunnsbyggere». Programmet vil 
inneholde forelesninger/workshoper og aktiviteter/ut#ukter. En logo-
konkurranse vil bli arrangert, da dette er første gang en leir for voksne 
mellom 30 - 55 år blir arrangert. Selvsagt blir det mye sosialt samvær.
Egenandel per deltaker vil være på rundt kr 2000. Avgiften vil dekke 
opphold (kost og losji) og aktivitetene som vil være på programmet. 
Endelig informasjon vil komme i april. Fortløpende informasjon vil 
bli gitt på www.deafnet.no – følg med! Påmeldingsfrist er 1. mai. 
Meld din interesse til Torunn Bakkestuen,  
epost: frivilligenvl@gmail.com

Nordisk Voksenleir
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Død
GUNN KARI VASBOTTEN, Stavern, 
født 7. desember 1942, døde 7. februar.

ERLING BUANES, Bergen, født 
10.09.1938, døde 15. februar.

Hun husker godt gutten som satt ved 
siden av henne, han hun ble forelsket i, 
uten å vite hva fremtiden bringer. Det 
var Nils Stokke. Da de ble kon"rmert i 
døvekirken etter skoleslutt i 1935 tok det 
hele 10 år før de møtes igjen.
Krigen kom, der har hun ingen vonde 
minner, hun visste så lite. Hun følte 
savnet etter Nils, og begynte å skrive 
brev. De ble enige om at hun skulle ta 
båten fra Haugesund til Trondheim i 
1945. Han stod der på kaia, ellevill og 
glad, sprang fram og tilbake, slik at den 
forelskede Kitty måtte smile der hun sto.
Endelig møttes de to og "kk en herlig 
uke sammen. Hun måtte hjem til jobben. 
Hun arbeidet blant annet på et hotell, en 
cafeteria og som hjemmehjelp.
Det tok dem mange år før de ble mann 
og kone, det var i 1964. Hun #yttet til 
Stjørdal og bodde hos svigermor en stund 
før de fant sitt eget. De "kk ingen barn, 
men en venninne Helene Hjulstad kan 
fortelle at mange småbarn var så glade i 
Kitty og kalte henne for bestemor.
Hun hadde alltid noe god sjokolade på 
lur. Sønnen til Helene var plutselig borte 
en dag, de leitet og leitet. Han «rømte» 
med sin trehjulssykkel de 500 meterne 
til Kitty for han visste hun alltid hadde 
noe godt i skapet. Hun og Nils syklet 
fra Stjørdal til feriehjemmet for døve i 
Levanger, det er "re mil en vei, de var 
vertsfolk når det foregikk noe på hytta. 
Det var spreke folk før i tida. 

Tegn og Tale (Døves 
Tidsskrift)for 50 år siden

Døves Tidsskrift skriver om skomaker 
Ole Lysnes fra Larvik. Den gang var 
fortsatt de tre klassiske S-yrkene for 
døve: snekker, skredder og skomaker 
– men skomakerfaget var allerede den 
gang i ferd med å dø ut. I intervjuet 
sier Lysnes noe om skoene han får til 
reparasjon:
 
«Gjennomgående er de bra de skoene 
som blir levert inn til reparasjon, men 
damene går for lenge med dem før de 
blir levert inn. Det er særlig hælene 
som kan bli temmelig nedslitte.»

På spørsmål om hva han driver med 
på fritiden svarer Ole Lysnes slik:
«Jeg er en lidenskapelig sjakkspiller og 
en elsker av friluftslivet, særlig stang-
"ske etter torsk.» 

95 år
KITTY STOKKE, Stjørdal, 

blir 95 år 21. mars.
Nord-Trøndelag Døveforening har et 
medlem som fyller 95 år 21.mars. Hun 
fortjener spalteplass i Døves Tidsskrift. 
Hun er en #ittig leser av bladet og har 
vært medlem hos døveforeningen i 46 år. 
Foreningsleder Nina Hauge har skrevet 
disse varme ordene om hederskvinnen.
Når man ser henne, minner hun meg om 
en bestemor, eller en oldemor, hun stråler 
av godhet. Så lett det er å bli glad i den 
kloke kvinnen. Hun har et navn, Kitty 
Stokke (født Lien), og hun ble født i den 
vakre byen Haugesund. Om hun ble født 
døv, vites ikke. Det var et barn som bar 
henne på ryggen, og hun ramlet ned, da 
var hun ca. 7 måneder. Noen tipper hun 
mistet hørselen da.
Jeg prøver å få fram barndomsminner, og 
hun vil så gjerne fortelle, men det er lite 
hun husker.
Hun var alene døv i en familie som ikke 
informerte henne om det som skjedde 
rundt henne, men hun er ikke bitter. 
Innerst inne skulle hun ønske hun visste 
mer.
Hun begynte på Trondheim døveskole i 
1928 og hadde en snill lærer som de kalte 
for Fru Beyer (Aslaug).

Kjære Dag!
Vi vil gjerne gratulere deg på din 40-årsdag 15. mars og ønsker deg en #ott dag. Hipp 
hipp hurra, vi snurrer oss i ring i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland og bukker og 
neier, danser, hopper og spretter for deg.
Mange hilsener fra Yrja, Katja, Mamma, Hilde, Anna, Peter, Marcus, Harald og 
Marga.

Dag Lindeberg sammen med søstrene Hilde, Yrja og Katja.

Man kan se, hun er en dame man bare 
blir så glad i. Helene kan fortelle at hun 
er en kløper på kjøkkenet.
I dag bor hun på Stjørdal Bosenter. Hun 
vil gjerne bo i lag med andre døve, men å 
kjempe for å få rett plass vil ta all hennes 
tid. Hun har gitt opp det, men er likevel 
så blid.
Hele Norge gratulerer henne så mye med 
dagen.

DAG LINDEBERG 
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MARCUS RICHTER 
Kjære Marcus!
Gratulerer på din 40-årsdag den 14. 
mars! Hipp hipp hurra for deg fra alle oss 
i Norge, Danmark og Tyskland.
Mange hilsener fra Hilde, Harald, Anna, 
Peter, Yrja, Katja og Barbro.

Ørn-Norli
Petrine fylte 10 år 8. mars og Markus 
fyller 7 år 7. april. Vi gratulerer dere så 
mye - og vi er kjempeglade i dere. 
Klemmer fra mamma Cathrine og pappa 
Roar.

Olav Bang Abelsen
gratuleres med 3. årsdagen 26. mars. 
Han er en mester i hip-hop, tar turer 
både i skiløypen og på skøytebanen 
og koser seg på hytten med bestemor 
Ingunn og bestefar Helge.

EMMA RICIKA VOLD
Hipp hurra for verdens beste jente, som 
fylte 2 år 26. januar. 
Bursdagsklemmer fra mamma og pappa.

Kan døve få lavere straff 
enn hørende?

Ja, retten kan ta hensyn til at personen 
er døv. Dette er noe dommeren vurderer 
i hvert enkelt tilfelle. I desember 2009 
uttalte Frostating Lagmannsrett: «Det 
er grunn til å anta at A vil oppleve et 
fengselsopphold mer tyngende enn om han 
ikke hadde vært døv. Han er på den annen 
side på en rekke områder så vidt velfunge-
rende at dette momentet bare kan tillegges 
begrenset vekt.»

Spør advokaten

Advokaten svarer:

Retten erkjente i dette tilfellet at den 
døve ville oppleve fengselsoppholdet mer 
tyngende enn det han ville gjort om han 
var hørende. Det "nnes eksempler på 
andre dommer som også har tatt hensyn 
til de ulemper som medfører det å være 
døv under fengselsopphold. Hvorvidt det 
bør være slik er et annet spørsmål som jeg 
ikke tar stilling til i denne artikkelen. Jeg 
vil uansett oppfordre alle medlemmer til 

å fortsette å oppføre seg ordentlig ;-)
Advokat René Stub-Christiansen

Har du juridiske spørsmål som du ønsker 
å ta opp så sendt epost til advokat@
doveforbundet.no.

90 år

HILDRUM LARSEN, 
Lavangen - Troms, blir 90 år 18. mars.

MINNY SØRDAL, Tysvær, 
blir 90 år 18. mars.

70 år

JOHAN HOFF, Spydeberg, 
blir 70 år 15. mars.

50 år

LONE RAMSTAD, Ålesund, 
blir 50 år 22. mars.

LENA WEGEMO, Stavanger, 
blir 50 år 23. mars.

INGER HELENE VENÅS, Oslo, 
blir 50 år 25. mars.

KJELL GUNNAR VASSDAL, 
blir 50 år 3. april.

HÅKON HETLAND, Stavanger, 
blir 50 år 4. april.

EIVIND GUNDERSEN, 
Trondheim, blir 50 år 12. april.
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Staten svikter hørselshem-
mede og døve barn!
NDF ønsker å påpeke at statssekretær 
Elisabet Dahle kom med en del feilaktige 
utsagn i NRK1 Morgennytt den 25.1.12.

Deltid
Statssekretær Dahle sa at det gis tilbud 
om deltidsopplæring for alle døve barn, 
sånn at de kan møtes 12 uker i året for å 
danne seg et nettverk og få bruke språket 
sitt, og ha en samhandling med andre 
døve barn.

Mange barn får tilbud om langt færre 
enn 12 uker. NDF vet at mange foreldre 
må sloss for at deres barn skal få #ere 
uker med deltidsopphold enn det deres 
barn blir tilbudt.  Med nedleggingen av 
de tre statlige døveskoler er det per dags 
dato fortsatt uklart hvordan Statped skal 
klare å gi tilbud til alle som ønsker/har 
behov for 12 ukers deltidsopphold.

Stortingsmelding 18 «Læring og felles-
skap» sier bl.a. «Det er viktig at Statped 
fortsatt bidrar med deltidsopplæring 
og at denne opplæringen blir styrket og 
videreutviklet slik at den kan tilpasses 
ulike behov i målgruppen» (s 122)

I siste utkastet «Forslag til modell for 
deltidsopplæring i Statped» som NDF 
har fått står følgende: «Det settes en min-
stestandard for antall uker med deltids-
opplæring med to uker per skoleår».

Hvis dette blir stående, gir det kraftige 
signaler til foreldre og fagmiljøet om at 
deltidstilbudet skal spille en underordnet 
rolle i skoletilbudet til døve barn. Det er 
heller ikke i tråd med intensjonen i 
Stortingsmelding 18. Konsekvensen er at 
det medfører en rasering av tegnspråktil-
budet.

Det er ikke i samsvar med statssekre-
tærens utsagn om at alle døve barn får 
tilbud om 12 ukers deltidsopphold.

Kompetanse og interkommu-
nale skoler.
Statssekretæren sa at «det har vært en 
oppbygging av kompetansen i kommu-
nene over år og denne utviklingen har 
skjedd over mange år». Videre sa stats-
sekretæren at «man har en rekke inter-
kommunale skoler som har bestått og vil 
bestå». NDF mener det er en klar link 
mellom kompetanse og interkommunale 
skoler. Vår erfaring viser at det motsatte 
har skjedd, både med kompetanseopp-
bygging og utvikling av interkommunale 
skoler. 

Østfold
I 2012 sa Sarpsborg kommune opp 
samarbeidsavtalen med Trara skole 
i Fredrikstad (nå Sagbakken skole). 
Foreldrene i Sarpsborg ønsket å fortsette 
å sende sine barn til Fredrikstad – men 
ble overkjørt av kommunen. Hvilke råd 
Skådalen kompetansesenter har gitt i den 

sammenheng kjenner vi ikke til. Men 
når resultatet ble en nedskalering av det 
interkommunale tilbudet i Østfold stiller 
vi spørsmål til hvordan Skådalen kompe-
tansesenter har håndtert saken. Her ser vi 
en forvitring/oppsplitting av kompetanse 
             
Vestfold
Aulerød førskole
Tønsberg kommune ønsket i 2012 å om-
danne Aulerød førskole for hørselshem-
mede til et rent kommunalt tilbud. Det 
vil si at hørselshemmede barn i nabo-
kommunene ikke kunne gå på Aulerød 
førskole. Takket være sterke protester fra 
foreldre har Tønsberg kommune utsatt 
prosessen. 
Nedre Gausen kompetansesenter ønsket 
den gangen å ikke si noe om den saken.

Sem skole
I dag har Sem skole 1. – 10. klasse. Fra 
høsten 2013 skal ungdomstrinnet #yttes 
til Byskogen skole.
Sem skole har 4 hørselshemmede elever 
på barnetrinnet og 5 elever på ungdoms-
trinnet. Dette skal visstnok være en 
midlertidig løsning, men konsekvensen 
blir at det sårbare fag- og hørselsmiljøet 
blir splittet.

Disse eksemplene viser at interkommu-
nalt skolesamarbeid for hørselshemmede 
barn er sårbart.
Tanken bak interkommunale tilbud er 
god og riktig, men når det skorter på 

Døveskolene 
i en brytningstid

Norges Døveforbund har sendt brev til statssekretær Elisabet Dahle i Kunn-

skapsdepartementet. Hun deltok i NRK1s Morgennytt 25. januar og kom 

med uttalelser som opprørte mange seere som har kunnskaper om døve 

barns  faktiske skolesituasjon. Vi gjengir et utdrag av brevet er ført i pennen 

av generalsekretær Bjørn A. Kristiansen.
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- Staten svikter hørselshem-

mede og døve barn, 

skriver generalsekretær 

Bjørn A. Kristiansen

økonomi, kompetanse og holdninger ten-
nes varsellampene.

Manglende kompetanse i kommunene 
vil vedvare hvis statlige myndighetene 
ikke klart de"nerer hvilke kompetanse 
som skal til for å gi et godt nok tilbud til 
hørselshemmede barn. Vi ser at disku-
sjonen om kompetanse først og fremst 
har medisinsk-, pedagogisk- og hørsels-
teknisk perspektiv. Man har fokus på 
god tale, bra ordforråd god lydforhold 
og god utnyttelse av hørselsresten hos 
de hørselshemmede barna. Det er en del 
av totalbildet, men vi savner diskusjon 
i kunnskap om barnas kommunikative 
kompetanse? 

I Stortingsmelding 18 «Læring og fel-
lesskap» er det forutsatt at Språkrådet 
vil være en samarbeidspart for Statped i 
arbeidet med å ivareta de språkpolitiske 
hensyn når det gjelder tegnspråket. NDF 
har ved et par anledninger høsten 2012 
gjort Statped oppmerksom på dette og 
oppfordret til kontakt. På vår forespørsel 
til Språkrådet har Statped ennå ikke tatt 
kontakt.

Kompetanse om norsk tegnspråk er en 
stor mangelvare. Selv i sentrale deler av 
Østlandet klarer ikke hjemskolen alltid 
å rekruttere relevant kompetente folk til 
sin(e) elev(er). Vi har tidligere bedt om 
at staten må ha et overoppsyn i utvikling 
av kompetanse ved at høyskoler og andre 
utdanningsinstitusjoner må øke kapasite-
ten for å ta i mot #ere studenter som vil 
lære om tegnspråk. 

Det er ikke i samsvar med statssekretæ-
rens utsagn om at det har skjedd en opp-
bygging av kompetanse i kommunene.

Statped og økonomi
Statssekretær sa at det statlige peda-
gogiske støttesystem er godt "nansi-
ert og har fått en økning i bevilgning. 
NDF kan ikke vurdere om Statped har 

fått økning i bevilgning for 2013. Det 
skyldes blant annet at midler til Signo 
kompetansesenter og Briskeby skole og 
kompetansesenter er overført til et annet 
budsjettkapittel, noe som gjør at vi ikke 
har sammenlignbare tall. Men vi ser hel-
ler ikke hvordan man har "nansiert det 
nye hovedkontoret til Statped i Oslo. 
       

I Statped Vest ble det i slutten av 2012 
innført en rigid stillingsstopp med 
virking fra 1. kvartal 2013. Tegnspråk-
teamet i Stavanger reduseres fra 4 til 
1 i løpet av første kvartal 2013. Flere 
tegnspråkkurs er blitt avlyst. «Se mitt 
språk» og støttetiltak rundt tegnspråklige 
barn og andre tiltak innen tegnspråk i 
Rogaland vil stoppe opp.
 
Det er ikke i samsvar med stats-
sekretærens utsagn om at Statped har 
god finansiering.

Avslutning
Vårt utgangspunkt med tilsvar til stats-
sekretær Elisabet Dahle er at vi som 
brukerorganisasjon kjenner godt til hva 
som skal til for å gi hørselshemmede og 
døve barn en språkutvikling på lik linje 

med andre barn. Alle tilbakemeldingene 
fra foreldrene og deler av fagfeltet fortel-
ler oss at det er noe grunnleggende galt i 
måten det o%entlige tenker om hørsels-
hemmede barn. 

På generelt grunnlag vil vi påpeke at 
intensjonene bak Stortingsmelding 35 
«Mål og meining» og Stortingsmelding 
18 «Læring og fellesskap» ikke blir fulgt 
opp godt nok i tilknytning til blant annet 
omorganiseringen av Statped.

Det tragiske er at mange av disse barna 
nå mister arenaer hvor de kan utvikle 
fullverdig språk, enten vi her snakker om 
tale eller tegnspråk. Samfunnet tar en 
retning hvor døve og hørselshemmede 
barn blir gjort utviklingshemmet.

Vårt ønske er at vi har villet, og fortsatt 
vil, komme med konstruktive innspill 
for å støtte oppunder intensjonene bak 
Stortingets ønske om å gi hørselshem-
mede og døve barn et bedre skoletilbud. 
Men det hjelper veldig hvis statssekre-
tæren og andre kan vise en mer åpen og 
ydmyk holdning til bekymringssignaler 
som kommer fra foreldre, fagfeltet og 
brukerorganisasjon. 

SKOLE KOMPETANSE OPPVEKST LOV ELEVER



14 2/2013Døves Tidsskrift

Hvorfor blir læreplanene 
revidert nå?
Evalueringer av Kunnskapsløftet viser 
at de grunnleggende ferdighetene ikke 
er godt nok ivaretatt i de ulike fagene. 
Dette gjelder også for norsk tegnspråk og 
norsk for døve og sterkt tunghørte. Der-
for skal de grunnleggende ferdighetene 
bli tydeligere, både i læreplanene for døve 
og sterkt tunghørte og i de øvrige gjen-
nomgående læreplanene i norsk, engelsk, 
matematikk, naturfag og samfunnsfag. 
Revisjonen av norsk tegnspråk og norsk 
for døve og sterkt tunghørte har først og 
fremst som mål å styrke progresjonen i 
grunnleggende språkferdigheter. 

Tydeligere mål for disse ferdighetene vil 
støtte lærere og skoler i arbeidet med å 
utvikle elevenes ferdigheter i å avlese og 
produsere tegnspråklige ytringer, og i å 
lese og kommunisere muntlig og skriftlig 
gjennom hele skoleløpet. 

Men revisjonen av lære-
planene for døve og tung-
hørte gjelder ikke bare 
grunnleggende ferdigheter?
Vi har foretatt en helhetlig vurdering 
av begge læreplanene og gjennomgått 
dem ut fra de samme prinsippene som 
ligger til grunn for gjennomgangen av 
den ordinære læreplanen i norsk. Det vil 
si at vi i tillegg til å styrke de grunnleg-
gende ferdighetene i fagene, også har 
vurdert balansen mellom redskapsdelen 
og kultur- og dannelsesdelen i fagene. 
Vi har også sett på omfang og bredde i 
fagene og vurdert ambisjonsnivået opp 
mot nivået i den ordinære læreplanen i 
norsk. Vurderingsordningene i fagene er 

også gjennomgått. Derfor inneholder for-
slaget til reviderte planer endringer når 
det gjelder både formål, hovedområder, 
kompetansemål og vurderingsordninger. 
Formålet med endringsforslagene er å få 
realistiske planer som er gode å bruke, ut 
fra de rammene fagene har. 

Betyr det at vi i realiteten får 
to «nye» læreplaner? 
Nei, læreplanene er ikke nye, men 
reviderte og gjenkjennelige planer når 
det gjelder både innhold og form. De er 
justert på en slik måte at de fremdeles 
har felles og overlappende mål, men at de 
nå fremstår som to mer selvstendige fag 
med hver sin særegne pro"l. Dette har vi 
gjort for å styrke norsk tegnspråk som et 
fullverdig og selvstendig fag, ved siden 
av å fremheve dannelses- og kunnskaps-
perspektivet i begge fagene. Selv om 
planene skal legge til rette for en styrking 
av elevenes språkferdigheter, er det viktig 
å framheve at begge fag er sentrale for 
elevenes kulturforståelse, dannelse og 
identitetsutvikling. Dette gjelder både 
kulturarven og fagenes pro"l som to 
moderne tekstfag. 

Fagene er fremdeles sentrale redskapsfag 
som skal legge til rette for utvikling av 
elevenes språkkompetanse ut fra de-
res forutsetninger. De grunnleggende 
ferdighetene skal formuleres på tegn-
språk- og norskfagets premisser, slik at 
læreplanene sier hva det betyr å arbeide 
med for eksempel muntlige ferdigheter 
på ulike trinn i opplæringen, og hvilken 
progresjon som bør ligge til grunn for 
opplæringen i for eksempel tekstproduk-
sjon i tegnspråk. Gode språkferdigheter 

skal fortsatt være både et mål i seg selv og 
et redskap for læring og forståelse i alle 
fag og på alle trinn.

Hva er lagt til og hva er tatt 
ut av faget norsk tegnspråk?
Forslaget innebærer at hovedområdet 
språk og kultur har blitt utvidet til språk, 
kultur og litteratur. Dette fordi vi ønsker 
å fremheve at også tegnspråkfaget har en 
litteraturtradisjon, eksempelvis alle de 
fortellinger døve formidler fra skolegang 
og oppvekst. Dette er en viktig del av 
norsk kulturarv som må tas vare på og 
videreutvikles. I tillegg foreslår vi den 
nye betegnelsen muntlig kommunika-
sjon istedenfor muntlig samhandling for 
å få bedre samsvar med hovedområdene 
i læreplanen i norsk for døve og sterkt 
tunghørte. Når det gjelder grunnleg-
gende ferdigheter, foreslår vi betegnelsen 
å kunne produsere tekst istedenfor å kunne 
uttrykke seg skriftlig, fordi vi mener at 
denne signaliserer tydeligere hva ferdig-
heten innebærer i tegnspråkfaget. 

Innenfor alle hovedområdene har vi gjen-
nomgått bredden og omfanget i kompe-
tansemålene. Noen mål som grenser opp 
mot andre fagdisipliner, for eksempel 
mediekunnskap, kunsthistorie eller 
samfunnskunnskap, er "ernet eller justert. 
Det kan også dreie seg om mål som 
krever omfattende kunnskaper ut over 
perspektivet i faget, eller som er svært 
tid- eller ressurskrevende. For eksempel 
foreslår vi å redusere antall fordypnings-
emner fra to til ett på Vg3, og knytte 
det gjenværende emnet til tegnspråk og 
døvekultur.  På den andre siden har vi 
lagt til kompetansemål som tydeliggjør 

Fagartikkel

Døveundervisningen 
i en brytningstid

Høringen er i gang
Av Bente Heian, Utdanningsdirektoratet og Charlotte Helene Agerup,

leder av læreplangruppen for norsk tegnspråk og norsk for døve og sterkt tunghørte.

Forslag til reviderte læreplaner i fagene norsk tegnspråk og norsk for døve og sterkt 
tunghørte er nå ute på høring. Utdanningsdirektoratet oppfordrer alle som er berørt 
av læreplanene til å svare på høringen.
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progresjonen i muntlig kommunikasjon, 
avlesing og produksjon av tegnspråktekst. 
Det er også lagt til mål som spesi"serer 
krav til avlesing og produksjon i større 
grad enn det som er tilfellet i gjeldende 
plan. 

Hva er lagt til og hva er tatt 
ut av faget norsk for døve og 
sterkt tunghørte?
De #este endringene i denne læreplanen 
er gjort i samsvar med læreplanen i norsk 
for hørende elever. I det store og hele er 
forslaget til læreplan i norsk for døve og 
sterkt tunghørte mer likt forslaget til 
læreplan i ordinær norsk enn tidligere. 
Når det gjelder hovedområdene, innebæ-
rer dette at sammensatte tekster er tatt 
ut som eget hovedområde, og at målene 
herfra går inn i de andre hovedområdene 
som en del av et utvidet tekstbegrep. Ho-
vedområdene muntlige tekster og skrift-
lige tekster er foreslått endret til muntlig 
kommunikasjon og skriftlig kommunika-
sjon fordi dette er betegnelser vi mener 
tydeliggjør innholdet bedre. I likhet med 
alle andre læreplaner i norsk er hovedom-
rådet språk og kultur også i denne planen 
utvidet til å omfatte litteratur; språk, 
kultur og litteratur. 
Språklæringsperspektivet er tydeligere i 
både den ordinære læreplanen i norsk og 
i norskplanen for døve og sterkt tung-
hørte. Vi har lagt til kompetansemål som 
tydeliggjør progresjonen i lesing, skriving 
og muntlige ferdigheter, og mål som spe-
si"serer krav til grammatikk og formelle 
språkferdigheter i større grad enn det 
som er tilfellet i gjeldende plan. Samtidig 
har vi strammet inn begge norskplanene 
og gjort dem mindre omfattende ved 
å $erne eller redusere mål som grenser 
opp mot andre fagdisipliner. Særskilt for 
norsk for døve og sterkt tunghørte er en 
innstramming i detaljerte mål som går 
på taletrening i hovedområdet muntlig 
kommunikasjon, fordi noen av disse må-
lene grenser opp mot det som hører inn 
under logopedens ansvarsområde.   

Hvem står bak forslagene 
i fagene norsk tegnspråk 
og norsk for døve og sterkt 
tunghørte? 
Høringsutkastene dere skal ta stilling til, 
er utarbeidet med bistand fra Statped. 
Utdanningsdirektoratet har fått forslag 
til justerte læreplaner fra en læreplang-
ruppe med omfattende erfaring fra faglig 
arbeid med døve og sterkt tunghørte. 
En responsgruppe bestående av et utvalg 
lærere i grunnskolen og videregående 
opplæring har gitt respons på utkast 
underveis. Det er Utdanningsdirektoratet 
som har hatt det overordnede ansvaret 
for å ferdigstille høringsutkast og utar-
beide høringsnotat. Etter høringen er det 
direktoratet som oppsummerer høringen 
og ferdigstiller læreplanene på bakgrunn 
av høringsinnspillene. Det er Kunnskaps-
departementet som skal godkjenne og 
fastsette læreplanen. 

Hva skjer med vurderings-
ordningene i både norsk 
tegnspråk og norsk for døve 
og sterkt tunghørte?
Det blir gjort mye for å bedre vurderings-
praksisen i skolen, og evalueringen av 
Kunnskapsløftet viser at lærerne ser det 
som positivt. Blant annet er vurderings-
forskriften endret for å styrke undervei-
svurderingen i alle fag.  Når det gjelder 
sluttvurderingene, har vi en engasjert 
og viktig debatt om antall karakterer i 
faget norsk tegnspråk. Faget har to stand-
punktkarakterer, mens norsk for døve og 
sterkt tunghørte har én standpunktka-
rakter. De to karakterene i tegnspråk må-
ler til dels den samme kompetansen, og 
læreplanen er blitt kritisert for at det ikke 
går klart nok fram hvordan sammenhen-
gen er mellom kompetansemålene og de 
to karakterene. Læreplanen skal ha god 
sammenheng mellom kompetansemål og 
vurderingsordninger.

I høringen blir dere bedt om å ta stilling 
til dagens ordning med to standpunkt-

karakterer i norsk tegnspråk, og en 
standpunktkarakter i norsk for døve og 
sterkt tunghørte. Vi ber dere også om å ta 
stilling til eksamensordningene. Vi fore-
slår at eksamen i norsk tegnspråk fortsatt 
skal være trekkfag på Vg3, med like stor 
sjanse for å bli trukket ut til eksamen i 
tegnspråk som i programfagene, og ber 
om tilbakemelding på det. Høringsspørs-
målene er lagt opp slik at dere som lærere 
skal kunne diskutere fordeler og ulemper 
ved de ulike alternativene og svare oss i 
det elektroniske høringsverktøyet. Det 
er fullt mulig å legge vekt på det trinnet 
man har best kjennskap til. Når høringen 
skal oppsummeres, må vi balansere ulike 
faglige hensyn opp mot helheten i begge 
fag. 

Får høringssvarene noen 
inn"ytelse på de endelige 
læreplanene?
Absolutt! Viktige og tunge beslutnin-
ger blir ikke tatt før etter at vi har hørt 
hva de som blir berørt av endringene 
mener. Vi tilrår derfor at alle setter seg 
inn i høringsnotat og forslag til justerte 
læreplaner, diskuterer forslagene med 
kolleger og svarer på høringen på Udir.
no. Det er også mulig å sende oss egne 
høringsinnspill som brev eller på e-post 
hvis dere heller ønsker det enn å bruke 
det elektroniske skjemaet. 

I direktoratet ser vi med spenning fram 
til 15. april, når høringsfristen går ut 
og vi skal lese og oppsummere hørings-
uttalelsene. Så skal høringsforslagene 
justeres i tråd med oppsummeringen av 
høringen, før KD fastsetter læreplanene 
i norsk tegnspråk og norsk for døve og 
sterkt tunghørte sammen med de andre 
reviderte læreplanene. 

- Viktige og tunge beslutninger blir ikke tatt før etter at vi har 

hørt hva de som blir berørt av endringene mener. Vi tilrår derfor 

at alle setter seg inn i høringsnotat og forslag til  justerte læreplaner, 

 diskuterer forslagene med kolleger og svarer på høringen på Udir.

no, skriver  Agerup (bildet) og Heian.
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Det er Arnstein Overøye som forteller. Han er styreleder for 
stiftelsen Stavanger Døvesenter. Vi sitter på kontoret i døvesen-
teret som deles av #ere tillitsvalgte. Vi vil ha klarhet i hvordan 
de kunne komme opp i så alvorlige økonomiske problemer.
- Lokalene var nedslitt. Skulle vi bli i huset måtte vi gjøre noe. 
Vi søkte kommunen om å få rive huset og bygge et nytt. Vi la 
fram tegninger for et nytt hus med et tilbygg på to etasjer og en 
kostnadsramme på 30 millioner kroner. I det nye huset planla 
vi 10 leiligheter i tillegg til døvesenteret. Leilighetene ville gi 
oss en salgsinntekt på 28 millioner kroner. Da trengte vi bare å 
ska%e to millioner selv, og det ville vi klare.
- Planene gikk i vasken?
- Ja, fordi kommunen nektet oss å gjøre endringer på huset. Det 
er verneverdig. Derfor måtte vi bruke plan B.
- Hvordan var den planen?
- Vi restaurerte hele huset til en kostnad på 23 millioner. Vi 
bygget 7 mindre leiligheter som vi solgte for 14 millioner, så 
måtte vi ska%e 9 millioner selv og det skulle vi klare. 
Arnstein forteller at for å ska%e de siste millionene solgte døve-
senteret omsorgsboligene til kommunen. Døveforeningen og 
idrettsklubben solgte hytten sin. Han forklarer at momskom-
pensasjon fra staten ville gi ca. 3 millioner, men så skjedde det 
noe med det siste.
- Midt i byggeperioden ble reglene for momskompensasjon 
endret. Plutselig kunne vi maksimalt få 1,3 millioner derfra. 

Enda verre var det at så mange søkte om momskompensasjon 
at vi bare "kk 668.000 kroner. Plutselig satt vi med en gjeld til 
banken på 2,5 millioner som vi ikke visste hvordan vi skulle be-
tjene. Vi hadde mer enn nok med å dekke de løpende utgiftene 
til strøm, forsikring, renhold osv. Vi søkte også om fritak for 
kommunal eiendomsskatt, ler Arnstein.
- Er det noe å le av?
- Ja, for kommunen svarte at vi hadde vært fritatt for eiendoms-
skatt de siste seks årene!

Coda hjelp
Da døvesenteret skulle begynne å betale avdrag og renter på 
banklånet i 2012 sov styrelederen dårlig. Han overtok styrele-
dervervet i april, etter at forrige leder Oddveig Hansen hadde 
slitt seg helt ut.
- Jeg hadde vært med som styremedlem og følte at jeg måtte ta 
ansvar videre. Det var fullt fokus på hvordan vi kunne komme 
oss ut av krisen. Vi sparte der det var mulig å spare. Vi hadde 
snille venner, både privatpersoner og organisasjoner som gav 
penger, vi hadde basar og innsamlingsaksjon - og ikke minst de 
syv leietakerne i døvesenteret hjalp oss med økonomien. Uten 
deres hjelp hadde vi ikke klart å holde det gående i $or.
Så kom hjelpen. Det er kjekt å fortelle at den kom fra en Coda, 
altså en mann med døve foreldre. Det var Kim Erlend Helle-
vik Kvalsund. Han "kk med seg kameraten Ove Eirik Wang 
Krogstad. De hadde kompetanse innenfor industriell økonomi 

Rednings-

mannen 

i 

Stavanger
helge.herland@doveforbundet.no

- Stavanger Døvesenter stod i fare for å gå konkurs. Vi risikerte at vi måtte selge døvesenteret for 
å betale gjelden til banken. Døveforeningen kunne mistet lokalene sine. Døve i Rogaland kunne 
mistet sin faste møteplass. Så alvorlig var situasjonen.

Styreleder Arnstein Overøye ved kontorpulten i Stavanger Døvesenter.
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og markedsføring. Sammen med Arnstein ble de en sterk trio.
- Vi tok kontakt med politikerne i Stavanger. De har noe som 
heter politikertorget, der folk enkelt kan komme i dialog med 
dem. Vi la fram hele problemet for dem. De tok oss på alvor og 
oppfordret oss til å sende en søknad til kommunen om å få et 
tilskudd på 2,5 millioner slik at gjelden kunne slettes.
- Hvordan var møtet med politikerne?
- Jeg hadde med meg to håndplukkete tolker som oversatte hver 
nyanse jeg tegnet til politikerne. Selvsagt var jeg nervøs, jeg var 
skikkelig varm i kinnene. Men sammen med mine to frivillige 
konsulenter "kk jeg presentert saken på en god måte. 
Arnstein argumenterte med at stiftelsen har vært selv"nansie-
rende i 75 år, at døvesenteret gir lokaler og tilbud til en gruppe 
kommunen ikke selv har noe tilbud til, at beboerne i omsorgs-
boligene i nabohuset mister møteplassen, at det fremtidige syke-
hjemmet med egen avdeling for døve på en annen naboeiendom 
også blir tapere, at døvekirken vil miste sine kontorer, at kom-
munen gjennom sitt fredningsvedtak ødela planene for å bygge 
et helt nytt hus med bedre "nansiering – og at døvesenteret 
egentlig er kommunens forlengede arm til sine døve borgere. 
- Saken kom opp i formannskapsmøte 6. desember. Jeg satt på 
publikumsplass og fulgte møtet. Endelig kom saken om til-
skudd til døvesenteret opp. De sa enstemmig ja til vår søknad. 
Jeg ble hoppende glad. En tung bør ble tatt fra skuldrene mine. 
Jeg skyndte meg å sende sms til resten av styret med det glade 
budskap. Dette var en torsdag ettermiddag og da jeg senere 
kom til døveforeningen visste alle medlemmene om vedtaket, 
jungeltelegrafen er e%ektiv i døvemiljøet, smil Arnstein.
I vedtaket til kommunen fremgår det at døvesenteret får 2,5 
millioner i avdrags- og rentefritt lån. Hvis de selger huset i løpet 

av de første 20 årene må lånet tilbakebetales til kommunen. 
Etter 20 år blir det slettet.

Hvem er så denne Arnstein Overøye?
- Jeg er meg selv. En gutt fra Klepp, en jordbrukskommune som 
ligger 2 – 3 mil fra Stavanger. Jeg har vært elev ved Auglend 
skole, senere gikk jeg på ungdomsskolen på Hunstad i Bergen, 
så tilbake til Stavanger og Kongstein skole – og endelig "re år 
på lærerhøyskolen i samme by. Jeg har vært lærer på Auglend 
skole siden 2005.
- Hvordan er det med alder og familie?
- Jeg er 32 år og har kjæreste. Ja, det hadde vært kjekt med egen 
familie, vi får se hva fremtiden bringer.
- Du er globetrotter?
- Jeg liker å reise og se nye steder. Det gir økt kunnskap om 
andres historie og kultur.
Han liker ikke å fortelle det selv, for han mener det kan virke 
litt skrytete, men vi vet at han allerede har besøkt 53 land. 
Arnstein er forsiktig med å fortelle mye om seg selv. Han er 
påpasselig med å understreke at hele styret i døvesenteret jobbet 
for redningsaksjonen og ikke minst understreker han hjelpen 
fra Kvalsund og Krogstad. Men noe mer om seg selv må han vel 
kunne røpe?
- Du kan skrive at jeg har sesongkort på Viking sine hjemme-
kamper, heia Viking, i år tar vi gull. Og så leser jeg Donald-
blad. Jeg har et godt humør og liker å leke, noen vil kanskje si 
at jeg er barnslig.
En barnslig styreleder som liker å leke, jammen er døve i Roga-
land heldige. For skikkelig voksen blir man vel ikke før man tør 
å være barnslig?

I døvesenteret er det stor scene, godt lys, god luft og rikelig plass. Storsalen leies ut til 
bryllup, konfirmasjoner og andre store dager. Der er også et mindre rom som gir plass til 

seniorgruppen og andre samlinger som synes storsalen blir i største laget
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1: Mener Nav at døve ikke kan arbeide 
som tolkeformidlere? 
2: Vi kan ikke se at det arbeider en eneste 
døv innenfor Navs tolketjeneste, verken 
som formidlere eller på ledernivå – er det 
et bevisst valg fra Nav? 
3: Kan vi vente oss en annonse med 
utformingen «døve oppfordres til å søke» 
innenfor stillingene som tolketjenesten 
forvalter?

Svaret fra Peter Hjorth kom kjapt:
- Den utlyste stillingen som tolkeformid-
ler ved NAV Hjelpemiddelsentral Horda-
land er et vikariat i seks måneder. Et av 
ønskene i utlysningen var at man skulle 
være utdannet tolk, men noe krav var 
det ikke.  Dette ønsket kom på lik linje 
med andre ønsker. Årsaken til ønsket 
om tolkeutdanning, er at det gir større 
#eksibilitet og mulighet for å bruke an-
satte både som formidlere og som tolker. 
Fleksibiliteten gir formidleren mulighet 
for erfaringsbasert innsikt i brukernes og 
tolkenes hverdag. Og #eksibiliteten gir 
tolketjenesten lettere mulighet for å møte 
de pågående fornyings- og samordnings-
prosessene på tolkeområdet.

- Tolkeformidlingen omfatter i alt ca. 
40 ansatte. Flesteparten av hjelpemid-
delsentralene har bare 1 - 3 ansatte i 
formidlingen. For tiden er ingen av disse 
døve. Dette kan henge sammen med at 
formidlingen må kunne ta imot tolkebe-
stillinger på telefon i tillegg til e-post og 
sms. Hjelpemiddelsentralene følger NAVs 
rutiner ved utlysning av stillinger. Det 
inngår ikke i disse rutinene å oppfordre 
spesielle grupper til å søke. Men et avsnitt 
som ofte er med i stillingsannonsene, er 
dette: «NAV er opptatt av mangfold, og 
vi oppfordrer alle kvali"serte kandida-
ter til å søke jobb hos oss uansett alder, 
kjønn, funksjonshemning, nasjonal eller 
etnisk bakgrunn. NAV er IA-virksomhet, 
og vi vil legge forholdene til rette for 
søkere med redusert funksjonsevne.»

- Det er viktig at tolketjenesten har god 
innsikt i og forståelse for brukernes 
behov. Både døve, døvblinde og hør-

selshemmede skal kunne oppleve møtet 
med tjenesten som positivt, uavhengig 
av om den enkelte ansattes bakgrunn og 
tilknytning til brukergruppene. Å være 
bevisst brukernes premisser, er en viktig 
forutsetning for å gjøre en god jobb i 
tolketjenesten. NAV tar gjerne imot inn-
spill og idéer fra brukerorganisasjonene 
til hvordan denne bevisstgjøringen kan 
styrkes.

Dette svarer Peter Hjort. Vi syntes ikke 
han svarte på våre spørsmål og sendte 
derfor en ny e-post, der vi blant annet 
skriver:
- Når NAV i annonseteksten stiller ønske 
eller krav om at den som ansettes skal 
være utdannet tolk så ekskluderes døve 
som søkere.
 
- Vi vil tro at langt de #este tolkebestil-
linger skjer via sms og epost. Så mener vi 
at en tegnspråklig tolketjeneste vil tjene 
på å ha ansatte som har tegnspråk som 
sitt primærspråk og som kjenner de en-
kelte tolkesituasjonene på en helt annen 
måte enn de som i dag styrer formidlin-
gen. Så lenge NAV ikke viser vilje til å 
åpne for døve ansatte vil kløften mellom 
brukere og tolker bare vokse seg større. 
Tolketjenesten for døve ble startet av 

døve selv og ble de første årene formidlet 
av døveforeningene. Det var et nært sam-
arbeid mellom brukere og tolker. Etter 
hvert har avstanden stadig blitt større og 
det samme med døves misnøye med tje-
nesten: til mange oppdrag får ikke døve 
tolk, kvaliteten på mange av tolkene er 
for dårlig, kunnskapen om døves kultur 
og språk er for slett hos mange av de som 
formidler tolkeoppdragene.

- Vi synes ikke tilbakemeldingen inne-
holder svar på det vi spurte om, våre 
spørsmål var ganske enkle, mener vi – 
men vi kan prøve å gjøre de enda klarere 
for dere: 1:Mener NAV at døve kan 
arbeide som tolkeformidlere? 2:Ser NAV 
noen fordeler ved at døve kan gis arbeid 
blant de 40 stillingene som tolkefor-
midlere – og kanskje også som ledere av 
tjenestene? 3:Kan vi ha håp om at NAV 
vil arbeide aktivt for å rekruttere døve til 
tolketjenesten?

Denne eposten ble sendt til NAV ved 
Peter Hjort 25. februar og når dette bla-
det trykkes 5. mars er det fremdeles ikke 
kommet svar på våre spørsmål. Så følg 
med i neste Døves Tidsskrift.

Tolketjenesten er seg selv nok?
helge.herland@doveforbundet.no

Tolketjenesten ved NAV-Hordaland utlyste i vinter et vikariat som tolkeformidler, i utlysnings-
teksten står det at det er ønskelig at den som ansettes er utdannet tolk. Døves Tidsskrift reagerer 
på dette for det gjør det umulig for døve å søke på stillingen. Vi sendte derfor noen enkle spørs-
mål på e-post til leder for NAVs tolketjeneste Peter Hjort.

Peter Hjort holdt et innlegg i forbindelse med NDFs landsråd i 2011.
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Tirsdag 26. februar
Knut-Bjarne Kjøde har vært med siden 
Nyheter på tegnspråk startet for 20 år siden. 
Han har mange trofaste seere som ønsker at 
nettopp han skal være modell for de andre 
nyhetsoppleserne. Han har et behagelig språk, 
du legger ikke så mye merke til hvilke tegn 
han bruker, du lar deg i stedet fascinere av 
helheten. Han trives i studio og trivselen 
smitter over til oss som ser på. 

Torsdag 28. februar
Lise Marie Nyberg er kanskje den nyhetsopp-
leseren som har det rikeste tegnspråket. Hun 
har et tempo i tegnspråket som er helt etter 
vår smak og hun bruker ikke mer bokstave-
ring enn nødvendig. Jeg innrømmer at jeg er 
dårlig til å avlese håndalfabetet, derfor blir jeg 
glad når hun kombinerer kjente navnetegn 
med bokstavering, for eksempel viser hun 
navnetegnet Marit ved at den ene hånden «fø-
ler over andre hånden». Hun er også dyktig 
til å spille på lag med de visuelle bildene som 
vises bak henne på storskjerm. Hun peker på 
personen bak seg når hun refererer til ham. 
En utmerket programleder.

Nyheter på tegnspråk
helge.herland@doveforbundet.no

Sett på TV

Klokken 17.45 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kan vi kose oss med Nyheter på 
tegnspråk på NRK1. For kose oss er det rette ordet, der vi sitter i godstolen med ka%ekoppen 
og lar oss begeistre over de dyktige nyhetsoppleserne. Vi har valgt ut "re tilfeldige dager den 
siste tiden og gir en kommentar til de enkelte programmene.

Onsdag 27. februar
Dag Johan Lindeberg er en av de ferskeste 
nyhetsoppleserne. Han gjør tydeligvis et godt 
forarbeid med å oversette nyhetene fra norsk 
til norsk tegnspråk. Tydelig og klar i budska-
pet. Et godt bevis på at det er dyktige yngre 
med gode språkkunnskaper som står klar til 
å videreføre jobben som nyhetsopplesere. Dag 
er en skikkelig tøXng på skjermen, han får 
nok snart sin egen fanklubb.

Mandag 4. mars
Camilla Rae Høiberg er den andre nye 
nyhetsoppleseren. Hun har litt større fart 
på tegnspråket sitt enn de andre. En gam-
mel mann må skjerpe seg for å henge med i 
tegnene, men så tenker vi at den yngre garden 
fryder seg over tempoet. Camilla er som de 
andre et funn på skjermen. Hun har utstrå-
ling og en naturlig sjarm.

Konklusjon 

Vi leitet etter noe å sette 
"ngeren på, noe vi kunne 
kritisere og som kunne skape 
debatt i miljøet, men vi fant 
ingenting. Tvert imot ble vi 
meget imponert over å ha 
så profesjonelle, dyktige og 
troverdige døve som nyhets-
opplesere. Alle klær seg slik 
at det er en glede å få dem på 
besøk i stuen. Tegnspråket 
er rikt og vakkert, de er de 
beste språkmodellene norsk 
tegnspråk kan ønske seg. 

NRK har gjort en super jobb 
med å visualisere nyhetene. 
Det er moderne gra"kk og 
Tegnspråknyhetene er knyt-
tet til gra"kken de andre 
nyhetsprogrammene NRK 
har. Vi får hele tiden et bilde 
bak nyhetsoppleserne som 
er linket til den aktuelle 
saken og noen ganger får vi 
også "lmklipp vi kan hvile 
øynene på. Programmet er 
også gjort mer interessant og 
nærmere oss døve ved at det 
er åpnet for nyheter også fra 
«døves verden». Det vitner 
om forståelse og respekt for 
døves kultur fra NRK som 
varmer. 

Drømmen vår er at program-
mene kan utvides fra dagens 
4 minutter til 9 minutter og 
at vi lørdag formiddag kunne 
fått en oppsummering av 
ukens viktigste saker med 
mulighet for å gjøre dypdykk 
i en eller to av sakene. 
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Hva med alvorlig 

psykisk syke?

helge.herland@doveforbundet.no

For 5 år siden fortalte vi om en alvorlig syk kvinne som ble innlagt på Blakstad sykehus. Hun 
følte seg feilplassert for ingen på sykehuset kunne tegnspråk og hun ble avspist med tegnspråk-
tolk bare en times tid for dagen. I dag trodde vi dette problemet var ordnet slik at døve som 
trenger det får sengeplass på Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse (NSHP) i Oslo, men 
slik er det ikke.

På Sandviken sykehus i Bergen er det en 
psykisk syk mann. Ingen av de ansatte 
på sykehuset kan tegnspråk. Fram til nå 
har han ikke fått tolk hver dag. Han har 
opplevd å bli avspist med 2 – 3 timers 
tolking for uken. Resten av timene er 
han overlatt til seg selv. Han lider av en 
sykdom der kommunikasjon er nøkkelen 
til å bli frisk. Nå sitter han på en avdeling 
der ingen oppfatter hva han sier og der 
han ikke oppfatter hva andre sier. For 
en redaktør uten kunnskaper i medisin 
virker det faglig og menneskelig uforsvar-
lig. Det ryster oss at døve ikke skal få et 
bedre tilbud enn dette i 2013.  

I Døves Tidsskrift nr. 2-2008 uttaler 
daværende leder for NSHP blant annet:
«Vi har ikke sengeplasser. Vi samarbeider 
i spesielle tilfeller med en annen avdeling 
på sykehuset. Vi gir tegnspråkopplæring 
og veiledning til ansatte ved avdelingen 

og direkte kliniske tjenester i form av 
samtaler og miljøterapi når det er døve 
innlagt på denne avdelingen. Behovet for 
spesialisert tegnspråklig døgnfunksjon 
skal evalueres i løpet av 3 år».

Gaustad har en seng
Vi spør dagens leder for NSHP, avde-
lingsleder =or Børre Sangesland hvor-
dan er situasjonen i dag?

«NSHP har et samarbeid med en sen-
gepost på Gaustad om en dedikert seng 
for hørselshemmede/døve innen psykisk 
helsevern.  Sengen gjelder for hele landet. 
Det er et utstrakt klinisk og praktisk 
samarbeid mellom NSHP og sengeposten 
rundt hver enkelt innleggelse.  Dette 
inkluderer også bruk av tolk.  Pasien-
ter som kan være aktuelle for et slikt 
opphold henvises til NSHP.  Vi har gode 
erfaringer med dette samarbeidet.  Men, 

det er ikke etablert en egen sengepost for 
denne pasientgruppen i Norge.»

Som en begrunnelse for hvorfor det ikke 
er opprettet en egen sengeavdeling for 
døve sier Sangesland:
«Med den oversikten vi har over hørsels-
hemmede/døve som er innlagt i det ordi-
nære psykiske helsevern i Norge i dag, så 
mener vi at det ikke er behov for en sen-
tral avdeling for hørselshemmede/døve.  
Dette er begrunnet i: Vi har erfaring med 
at det ofte er lite gunstig å trekke pasi-
entene bort fra sine lokale nettverk for å 
gi dem et behandlingstilbud langt unna 
hjemstedet.  Dette er i samsvar med den 
generelle utvikling innen det ordinære 
psykiske helsevern, hvor sentraliserte 
behandlingstilbud avvikles og midlene 
overføres til desentraliserte tilbud.  Dette 
medfører at pasientene får sin behandling 
så nære sine bosteder som mulig.»
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Det "nnes altså en sengeplass på Gaustad 
sykehus forbeholdt døve og hørselshem-
mede. Behandlingen her skjer gjennom 
tegnspråktolk, men med mulighet for 
nært samarbeid med NSHP. På spørsmål 
om Sangesland vil kommentere den kon-
krete situasjonen fra Sandviken sykehus, 
svarer han slik:

«Vi kjenner ikke denne saken konkret, 
men mener generelt at det brukes for lite 
tolk når hørselshemmede/døve er innlagt.  
I de tilfellene vi blir informert om inn-
leggelser, tar vi kontakt for å bistå.  I de 
#este tilfellene gjør dette at pasientene får 
en mer tilrettelagt kommunikasjonssitua-
sjon, hvor det blir en økt bruk av tolk.  I 
noen få tilfeller mener sengeposten at de 
har en god nok kommunikasjon med pa-
sienten. Vi mener at det må tilrettelegges 
for økt bruk av tolking ved døgninnleg-
gelser, for at pasientene skal få mulighet 
til kommunisere på sitt foretrukne språk.  
Når det knapt blir brukt tolk ved innleg-
gelse, som i det eksempelet du nevner, 
så er det på generelt grunnlag vanskelig 
å se hvordan pasienten skal kunne bli 
friskere.»

NDF kommenterer
Interessepolisk rådgiver Sissel Gjøen 
(bildet) i NDF sier i en kommentar:
- Det virker som om =or Børre Sange-
sland deler den samme naive troen som 
ganske mange hørende profesjonelle i dø-
vemiljøet har, bare vi har tegnspråktolker 
fungerer kommunikasjonen greit. Slik er 
det jo ikke. Ikke en gang verdens beste 
tegnspråktolk kan erstatte den direkte 
kommunikasjonen mellom pasient og 
behandler.
- På samme måte er det uforståelig at 
fagfolk kan tro det er mulig å bygge opp 
kompetanse på døve med alvorlig psykisk 
sykdom lokalt. Det var også noe av 
grunnen til at NDF argumenterte for et 
nasjonalt senter. Det er forskjell på et lav-
terskeltilbud som samtale med psykolog 
og alvorlig psykisk sykdom. Det gir også 
grunn til bekymring når ikke NSHP 
kjenner til pasienten ved Sandviken syke-
hus. Hvordan kan de da vite at det er få 
døve innlagt i det psykiske helsevern?   

Kommentar fra en pårørende
Ut fra mine erfaringer som pårørende har 
bruk av tolk under innleggelse i psykia-
trien begrensninger. Dette skyldes blant 
annet at tolken er et mellomledd, og 
pasienten får ikke kommunisere direkte. 
Pasienten og personale/behandler kan 
ikke kontrollere at det de sier blir tolket 
riktig, noe som medfører en viss grad 

av usikkerhet/utrygghet for pasient og 
behandler/personale. 

Tolk kan heller ikke brukes i alle sam-
menhenger inne på en sykehusavdeling, 
også av hensyn til andre pasienter. I 
tillegg koster det mye for helseforetaket å 
ska%e tolk, og derfor begrenses tolk til et 
minimum, det vil si fra en til to ganger i 
uker til en time daglig. En time tolk dag-
lig er bedre enn ingenting, men langt ifra 
nok. Det betyr ingen mulighet til spon-
tan kontakt, samtale eller aktiviteter de 
andre av døgnets våkne timer. Det betyr 
at den døve blir isolert. Som pårørende 
har jeg sett dette i praksis. 

Når man er psykisk syk, vil man ofte 
være forvirret og redd og ekstra sårbar. 
Man har stort behov for trygghet og 
ivaretakelse. 

Jeg håper at de psykiatriske sykehusene 
kan lage avdelinger med personale som 
kan kommunisere på tegnspråk og som 
har kjennskap til døves livsvilkår og 
kultur. Jeg tror dette er nødvendig for å 
kunne skape relasjoner mellom behandler 
og pasient, og for at behandler skal kun-
ne utrede pasienten på riktig grunnlag 
og sikre riktig og god behandling, også 
miljøterapeutisk behandling og aktivite-
ter. Avdelingene trenger ikke å være bare 
for døve. For min del kan det gjerne være 
en sengeplass på Gaustad, men da må 
det være personale i avdelingen som kan 
tegnspråk, ellers ser jeg ikke ingen vits 
med en sengeplass for døve der. 

Det beste hadde vært om hver region i 
tillegg, hadde sine egne avdelinger ved 
et distriktspsykiatrisk senter. Det koster 
ikke mye ekstra å lage avdelinger som 
skal ta imot døve. Jeg vil tro det koster 
mye mer å bruke tolk. Det må bare 
vedtas, og så må sykehuset søke etter 
personale med tegnspråkkompetanse og 
gi den opplæringen som det er behov for, 
gjerne i samarbeid med nasjonalt senter.

Nærhet til familie er viktig hvis det er 
familien som er de nærmeste og som man 
har kontakt med. Men det viktigste er 
å ha noen rundt seg man kan kommu-
nisere med for å få kontakt og bli kjent. 
Miljøet må være i stand til å skape trygg-
het for pasienten, det vil si det må være 
kommunikasjon, altså tegnspråk for den 
døve hele tiden.

Skal det brukes tolk bør all tolking 
"nansieres av NAV. Da vil ikke tilbu-
det om tolk bli begrenset av sykehusets 
økonomi. Men etter min erfaring er 
tilgangen på tolker hos tolketjenesten 
begrenset. 
Jeg tror ikke de har nok stillinger til å 
dekke behovet, og dette vil hindre at 
pasienten kan få nok tolk.

Avslutning
Situasjonen for døve som er så psykisk 
syk at de trenger sengeplass er alvorlig. 
NDF har avtalt et møte med Nasjonalt 
senter for hørsel og psykisk helse for 
sammen og "nne gode løsninger på 
utfordringene.



22 2/2013Døves Tidsskrift

Problemer med pass
Jeg hadde fylt ut feil søk-
nadsskjema, og derfor ble 
prosessen forsinket. Heldigvis 
var det en annen person i 
administrasjonen på universi-
tetet grei som lot meg få fylle 
ut en ny søknad selv om det 
egentlig var for sent til å sende 
inn, idet fristen var ute. 

Jeg ble så lykkelig da jeg "kk 
mailen som bekreftet at jeg 
"kk plass på ELI. Så var det 
tid til å søke visum og jeg 
reiste til den amerikanske 
ambassaden i Oslo sammen 
med min mor. Men det var 
et problem der som gjorde at 
passet mitt ble sendt rekom-
mandert fra ambassaden 
tre dager før jeg skulle reise 
(søndag 12. august). Og ifølge 
Posten ville rekommandert 
post ikke komme fram til meg 
før mandag eller tirsdag! Jeg 
må få takke min far som red-
det situasjonen. Sammen med 
Posten sporet han opp den 
rekommanderte sendingen et 

Livet på
GALLAUDET

Av: Lena Mei Kalvenes Anda

Jeg har alltid drømt om å studere på Gallaudet University i Washington D.C. i USA, og nå "kk 
jeg muligheten. På Gallaudet er det nesten 2000 studenter, professorer og annet personale. Jeg 
har vært i USA siden midten av august 2012. Planen var å bli bedre i engelsk. Derfor søkte jeg 
om å få plass på English Language Institute (ELI), og det "kk jeg. Men det var to dramatiske 
uker før det ble bekreftet at jeg "kk plass. Det skjedde en misforståelse mellom den ansvarlige 
på Gallaudet og meg. 

sted i Oslo, stoppet den, og 
han kjørte helt til Oslo for 
å hente passet og tilbake til 
Bergen på ett døgn (fredag/
lørdag). Dermed kunne jeg 
trygt reiste avgårde som plan-
lagt søndag. 

Studenter 
fra mange land
Jeg var ikke den eneste nor-
ske som skulle begynne på 
Gallaudet. Den andre var 
Guro Rugseth fra Oslo, hun 
bestemte seg for å slutte til 
jul.  Det er mange studenter 
fra Sverige, og noen av dem 
har vært på ELI før. De måtte 
gjennom #ere tester før de 
bestod og kunne gå videre 
med andre studier. De er da 
begynt på det første året av tre 
års studier. 
Det er mange internasjonale 
elever her som deltar på ELI 
program, men de #este kom-
mer fra Midt-Østen. Det er 
kjempekjekt å bli kjent med 
mange. Jeg er heldig som blir 
kjent med døve fra forskjellige 

land. Jeg får masse erfaringer 
om ulik kultur og språk. 
Det er mange som ikke vet 
hva ELI er. Det betyr at 
de som ønsker å bli bedre i 
engelsk (skriving, lesing og 
grammatikk) kan man få lært 
det på ELI. Det er omtrent 18 
timers undervisning i uken. 
I tillegg får vi også under-
visning i ASL (amerikansk 
tegnspråk) og CCC (Cross 
Communication culture) hvor 
vi lærer å tilpasse oss ameri-

kansk kultur. For meg var det 
ikke så vanskelig å ha disse 
fagene, jeg har basiskunn-
skaper i engelsk fra tidligere. 
Studiene er mer utfordrende 
for de som stiller med svakere 
forkunnskaper i engelsk. 
Jeg kommer aldri til å glemme 
da jeg første gang møtte hø-
rende politimenn på univer-
sitet. Tenk de brukte #ytende 
tegnspråk, jeg bare måpte. De 
har til og med en døv politi-
mann. 
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Lærte ASL 
på rekordtid
Min plan var å bli i ELI i ett 
år (to semester) men etter 
første semester bestemte jeg 
meg for ikke å studere det mer 
fordi jeg ikke trivdes så veldig 
godt der. Derfor øvde jeg mye 
for å bestå de tre testene som 
var nøkkelen til å komme inn 
på andre studier ved Gallau-
det Universitet.  
Mange studenter trodde at 
jeg kom fra Amerika fordi 
de mente at jeg kunne ASL 
omtrent som dem. Jeg har lært 
ASL på kort tid, men jeg vet 
ikke hvordan jeg lærte det så 
fort. Det er mange døve fra 
andre land som også ble gode 
i ASL etter et par uker. Kan-
skje lærte vi det så fort fordi vi 
er vant til å reise ute i verden 
og tre%e på nye tegnspråk. 
Mens amerikanerne selv mest 
reiser rundt i USA? 

kreves før man kan søke seg 
inn på disse. Nå har jeg valgt 
"re forskjellige fag: Ungdoms-
kriminalitet, design, sammen-
ligning av religioner og helse 
og livsstil. 

Jeg trives med disse fagene, 
og det er uvant og herlig at 
alle lærerne bruker tegn-
språk #ytende. Det er ingen 
unødige avbrytelse innimel-
lom. Det oppleves som at vi 
døve har «makt». Det er som 
en omvendt verden i forhold 
til for eksempel da jeg gikk 
på Nordahl Grieg videregå-
ende skole i Bergen, der det 
føltes som om lærerne hadde 
all «makt». Vi har ikke tid 
til å drive med så mye på 
fritiden fordi det er lekselesing 
om kveldene. Men i helgene 
prøver vi å få tid til å se mer 
av Washington D.C. og de to 
nærmeste statene Maryland 
og Virgina.

Jeg er takknemlig som får 
oppleve å være student på 
verdens eneste universitet for 
døve. Jeg får så mange nye 
erfaringer og det er så mye 
som må oppleves. Synd at det 
er bare ett år, #ere år har jeg 
ikke råd til – for det gis ingen 
o%entlig støtte fra Norge til 
døve studenter i USA.  Til 
sommeren er det hjem til 
Norge, men jeg kommer 
garantert tilbake til Gallaudet 
Universitet senere.

Jeg ble en «internasjonal 
besøksstudent» som betyr 
at vi «internasjonale» kan 
være inkludert i klassene og 
få erfaring. Men jeg vil også 
studere noen andre fag for å 
få formelle kunnskaper. Det 
var noen fag jeg var interessert 
i, men som jeg ikke kom inn 
på fordi det er andre fag som 

Gallaudet har en egen gate huh?

Pakkene fra foreldrene, må man 
ha litt for å være bortskjemt!

Bøkene til ELI program.

Jaja, dere har fått med dere at jeg har blitt skallet! ! Det er gallaudet´s 
tradisjon, altså de som er førsteårsstudenter (frivillige) barberer seg skallet.

Bildet sier vel mer enn et tusen ord, så vi trenger ikke å bevise at amerika-
nere e' feite?
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Abrahams Barn på Det Norske Teatret
Lørdag 7. september klokken 18 er 

det tegnspråktolket versjon av fore-

stillingen «Abrahams Barn», 

på Det Norske Teatret, Oslo. 

Tegnspråktolker er  

Ann Kristin Malmquist og  

May Jorunn Lukesengard.

«Abrahams Barn» fikk Heddaprisen 

for årets beste teaterforestilling i 

2012.  

Svein Tindberg gjør tusen år gamle tekster mer levende og aktuelle enn noen gang. Både kristendom-

men, jødedommen og islam gjør krav på Abraham som stamfaren sin, men er det ikke egentlig den 

samme historien fortalt på tre ulike måter? Dette presenterer Tindberg fra scenen. Forestillingen har 

hatt fulle hus over alt han har turnert i Norge med Riksteatret og forestillingen i september er en ekstra 

forestilling. Billetter fremme til høyre i salen er reservert for døve som vil følge tegnspråktolkingen.

Kjøp billett på tilbud@detnorsketeatret.no 

(Vi ønsker ___ billett av kvoten som er merket "døve" - oppgi ditt mobiltelefonnummer og adresse)

Foto: Dag Jensen

Ledige stillinger i Hedmark fylkeskommune
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Er vi det, eller liker vi bare å møtes? 
Døve har jo gjennomført rene 
folkevandringer #ere ganger de 
siste årene, enten det har vært foran 
Stortinget for å appellere for norsk 
tegnspråk eller døveskolene, eller på 
Karl Johan foran TV2 for å kreve 
mer teksting. Og som noen påpekte 
sist gang vi møttes utenfor TV2: 
Selv om det var et samarbeid mel-
lom NDF, HLF og Pensjonistfor-
bundet om å demonstrere utenfor 
TV2, var NDFs medlemmer helt 
klart i #ertall. 

Ifølge FFOs oversikt på nett har 
NDF omtrent 2.100 medlemmer, 
mens HLF har 53.000 medlem-
mer. Det er selvfølgelig også langt 
#ere pensjonister enn døve i Norge. 
Ut fra en matematisk logikk burde 
døve ha vært i mindretall i demon-
strasjonen utenfor TV2. Likevel var 
de #este som møtte opp døve.

Da Kunnskapsdepartementet er-
klærte at de ville legge ned Statped-
døveskolene, ble Facebook-siden 
«La døveskolen leve» opprettet, og 
"kk 3000 medlemmer på to døgn. 
Nå er det gått to år, og i skrivende 
stund teller gruppa fortsatt over 
3000 medlemmer, og det postes 
jevnlig på siden. 

Nesten 1800 personer stod utenfor 
Stortinget 3. november 2007, da vi 
demonstrerte for norsk tegnspråk. 
Hvis HLF hadde arrangerte en 
demonstrasjon med like stor andel 

av deres medlemmer til stede, ville 
over 45.000 mennesker stått foran 
Stortinget!

Men hvor synlig var 1800 demon-
strerende døve i den norske o%ent-
ligheten? En håndfull innvandrere 
som sloss på Youngstorget "kk mer 
mediedekning enn 1800 døve som 
demonstrerte utenfor Stortinget. 
Dette leder tankene mot det som er 
kjent som Sørebøs lov. Den avdøde 
NRK-journalisten Herbjørn Sørebø 
uttalte en gang at i norske medier er 
1 nordmann = 100 tyskere = 10 000 
kinesere.

Det et nærliggende å lansere en 
tegnspråkversjon av Sørebøs lov:
10 innvandrere i slåsskamp på 
Youngstorget = 1000 norske døve i 
demonstrasjon foran Stortinget.
Jeg har ikke noe imot om dette 
blir referert til som =ordarsons 
lov om norske medier. Men dette 
signaliserer noe viktig om å være 
utenfor. Innvandrere som knapt 
snakker norsk, blir i norske medier 
i større grad regnet som en del av 
det norske samfunnet enn norsk-
fødte nordmenn som bruker norsk 
tegnspråk.

Så inntil vi får vår egen kjendis 
som kan gjøre for oss det samme 
som Lippestad gjør for HLF, må 
vi omsette det rekordhøye engasje-
mentnivået blant våre medlemmer 
til ulike former for handling. Men 
er demonstrasjoner det mest e%ek-

tive? Hvis 1800 døve fra hele landet 
kan samle seg foran Stortinget på 
en bestemt dato og klokkeslett, eller 
3000 samler seg på en Facebook-
side i løpet av 48 timer, hvilke mu-
ligheter har vi da for å gjennomføre 
andre typer aksjoner?

Kunne vi for eksempel få 2000 
mennesker til å sende et brev til et 
departement på samme dag? 
Når et departement mottar 2000 
formelle brev, er de forpliktet til å 
besvare hvert eneste brev. Dette blir 
også registert i o%entlig elektronisk 
postjournal, som man "nner på 
www.oep.no. Journalister søker 
gjennom dette regelmessig for å 
"nne nye saker, så det vil også bli 
synlig utenfra.

Selv statsråder og andre politikere 
har også vanlige epostadresser. Hva 
skjer hvis innboksen deres drukner 
i 3000 eposter fra ulike avsendere 
med ulike overskrifter? For å få et 
inntrykk av hvor mye dette er: På 
min laptop kan jeg se ca 15 ulike 
eposter (avsender og overskrift) på 
en skjerm samtidig. Hvis jeg hadde 
fått 3000 eposter, ville jeg måtte bla 
gjennom 200 sider med epostover-
skrifter i min epostleser for å "nne 
en bestemt avsender eller overskrift.

Noe å tenke på til neste gang vi 
møtes?

Hver gang vi møtes
Av Finn Arild Thordarson

En bekjent sa til meg en gang: 
«Dere døve er jo så glade i demonstrasjoner!»

Spaltist
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på banen av lagledere, spillere, arrangø-
rer, dommer, jury og tolker. Det har vært 
en kommunikasjonssvikt mellom dom-
mer og Oslo-laget. Oslo protesterer. Etter 
en time tas protesten til følge og lagene 
må på banen for å spille 30 sekunder 
om igjen! Trondheims "re utespillere 
lager en mur i forsvar og måker ballen 
så langt bort som mulig. Det går som 
det må gå, Oslo får ingen mål – kampen 
dømmes uavgjort og Trondheim er klar 
for "nalen, mens Oslo A for annet år på 
rad mister muligheten for gull. I bronse-
"nalen slår de Hamar 1 – 0, som et lite 
plaster på såret.  

Finaledrama
Trondheim og Stavanger er klare for 
"nalen og allerede etter 1 minutt #yter 
blodet. Marcus A. Lid, som har mester-
skapets lengste bein, har smelt stortåen 
sin i nesen til trøndermålvakten Stian 
Nyland. Etter tre minutter er Stian på 
beina igjen til stor glede for laget fra 
bartebyen, for de har bare en innbytter. 
Og med fem kamper a 30 minutter vil de 
være sjanseløse i "nalen uten at spillerne 
kan ta en pust på benken når melkesyren 
angriper og hjerte galopperer. Stavanger 
har "re utespillere på banen og "re friske 
på benken og kan bytte som de vil uten 
at kvaliteten reduseres.

helge.herland@doveforbundet.no

I finalen var det flere enn vanlig som så på kampen, ellers går praten livlig – og det er mye fint med 
være døv, men kombinasjonen av å prate og samtidig se på kampene er vanskelig.

Dramatikk 
ved DM i futsal

STAVANGER:

De #este vet nok at 
Stavanger vant herre-
klassen og Trondheim 
vant kvinneklassen under 
døvemesterskapet i futsal 
i Stavanger i februar. Ikke 
alle vet at #ere av kampe-
ne var svært dramatiske. 

Nytt kampsystem
Det var laget et nytt kampsystem for 
årets mesterskap for herrelagene fordi 
man ønsket seg #ere jevnspilte kamper. 
Derfor ble lagene seedet. I en hatt lå lap-
per med de fem beste lagene fra futsal-
mesterskapet i $or, det var Oslo A, Oslo 
D, Trondheim, Stavanger og Hamar. 

I den andre hatten lå Bergen, Holtan, 
Oslo B, Trondheim B og det sammen-
raskete laget Bergen/Stavanger B. Bare 
Bergen av de svakeste lagene kunne ha 
et håp om å kvali"sere seg for A-puljen, 
de trakk Stavanger, tapte 0 – 4 og måtte 
derfor spille sine kamper i Donald Duck-
serien. 

Vi "kk en A-pulje med 10 spennende 
kamper, "re av de endte uavgjort, "re 
med ettmålsseier og to kamper sluttet 4-1 
og 4-0. Dette i motsetning til tidligere år 
der A-lag mot B-lag ofte har sluttet med 
kalas seire og ikke har hatt noen sportslig 
verdi. 

Nå var alle de dårligste lagene plassert i 
B-puljen. Bergen "kk ingen motstand og 
var nok det eneste laget som ergret seg 
over at de ikke "kk konkurrere mot de 
beste.

Etter at alle lagene hadde spilt "re kam-
per i A-puljen så tabellen slik ut:

Trondheim  6 poeng  10  - 6
Stavanger 6 poeng  4 – 7
Oslo A  5 poeng  6 – 4
Hamar  4 poeng  5 – 5
Oslo D  3 poeng  6 – 9

De to beste lagene gikk til "nalen, num-
mer tre og "re til bronse"nalen. I den 
siste puljekampen hadde favorittene fra 
Oslo A kniven på strupen. De måtte slå 
Trondheim for å komme seg videre til "-
nalen, mens trønderne var "naleklar med 
uavgjort. Det så ut til at kampen ville 
ebbe ut med 2 – 2. Men 30 sekunder før 
full tid tar Oslo A time-out. Dommeren 
blåser, men tidtakerne stopper ikke klok-
ken før det er 20 sekunder igjen. Oslo-
leder Bjørn Røine ber om at det legges til 
10 sekunder og tror dommeren er med 
på det. 
Så tar de ut målvakten og setter inn en 
ekstra utespiller i et desperat forsøk på å 
få det siste målet. Og det klarer de, 3 – 2 
kommer mens kampuret viser nøyaktig 
30 minutter – og ennå er det 10 sekunder 
igjen, tror de og vi. Så viser det seg at 
dommeren ikke har lagt til tid og at han 
og kampsekretærene mener målet kom-
mer ett sekund på overtid. Da koker det 
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Etter 5 minutters setter mesterskapets 
beste spiller Einar Øverås fart. Han dri-
bler det som er av motspillere og serverer 
ballen på sølvfat til Tor Espen Gjermstad 
som bare har å dytte ballen i mål. Bare 
to minutter senere spilles Tarjei Bern 
elegant igjennom av samme Einar. Det 
er spill i mesterklassen. Men Stavanger 
gir ikke opp. Etter 12 minutter reduserer 
Casper Vågen til 1 – 2 på langskudd etter 
retur fra målvakten. Trondheim er merk-
bart sliten og etter 22 minutter gir Einar 
fra seg ballen midt på banen, siddisene 
angriper to mot en og Casper Vågen skri-
ver navnet sitt i stavangerhistorien med 
sitt andre mål. Det står 2 – 2. De siste 
åtte minuttene presser Stavanger på for å 
avgjøre kampen, men det skal mer enn en 
kule til en trønder. De kjemper med nebb 
og klør til krampen tar dem. 

Det blir ekstraomgang og da er reglene 
slik: Det laget som får første mål vinner, 
det spilles i maksimum fem minutter, 
er det fortsatt uavgjort blir det straf-
fekonkurranse. Les disse reglene, skriv 
de ned på en lapp og ta de med til neste 
års futsalmesterskap i Vestfold – for 
hva skjer i ekstraomgangene? Jo, spillet 
bølger fram og tilbake – men mål blir det 
ikke. Da kampuret viser "re minutter tar 
trønderne en siesta! De sitter seg ned på 
banen, går for å hente drikke#askene og 
prater med hverandre om hvem som skal 
ta stra%ene. 
På tribunen lurer vi på hva som skjer? 
Stavanger sin strålende pro%spiller fra 
Nederland Matthijs Terpstra bryr seg 
ikke om dette. Han løper i ensom ma-
jestet med ballen mot det åpne Trond-
heimsmålet og skårer. Dermed seier 3 – 2 
til hjemmelaget. Hva Trondheim tenkte 
på? De var sikker på at ekstraomgangen 
bare var på "re minutter! En bitter måte 
å tape på, men det er en del av spillet er 
å kjenne reglene. Det fantastiske laget 
fra Trondheim hadde fortjent en god 
lagleder som kjente reglene. Det hadde 
de ikke, men de hadde kampens og 
turnerings suverent beste spiller i Einar 
Øverås. Vi lot oss imponere av guttens 
fart, styrke, teknikk og vilje – en nytelse 
å se på. Men de andre trønderne var også 
gode: Tor Espen Gjermstad med fysikk 
og vilje til tusen. Tarjei Bern med spil-
leforståelse, teknikk og erfaring. Emil 
Hareide med ungdommelig pågangsmot, 

Sport

Det er 17 år siden sist Stavanger ble døvemestre i futsal, klart gleden var stor. Fra venstre bak: 
Håkon Bollestad, Casper Vågen, Håkon Hetland, Øystein Cederløw, Marcus A. Lid, Arild Mic-
haelsen, Petter Sørensen og Oddbjørn Vågen (de tre siste lagledere). Foran fra venstre Kjell Rune 
Ådneram, Ola M. Ognøy, Magnus Torgersen og Matthijs Terpstra

Trondheims 16 tittel av 17 mulige i futsalhistorien. Fra venstre Lene R. Røyseth (lagleder), Heidi S. 
Aasbø, Liv June Krag, Tone Rørstad, Sivan Hamalaw, Tine V. Granmo, Beate Solem, Nina Solem, 
Silje Skårvold, Unni Helland og Alfred Rørstad (4) som har noe mer spennende i blikket enn en 
kjedelig fotograf.

løping og jobbing. Tom Stian Halvorsen 
som var turneringens beste innbytter og 
selvsagt den solide målvakten Stian Ny-
land. Hadde trønderne hatt en innbytter 
til og en lagleder som kunne reglene ville 
de ha vunnet mesterskapet i oljebyen.

Stavanger hadde et jevnere lag. Eneren 
er fortsatt Magnus Torgersen med sin 
spilleforståelse, teknikk og ro er han en 
lagspiller med stor L. Tomålsskåreren 
Casper Vågen er verdifull, fysisk sterk og 
en skikkelig innsatsbunt. Fra Nederland 
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I de første minuttene av "nalekampen 
var både Silje Skårvold, Trondheim og 
Katrine G. Søyland farlig frempå med 
skuddfoten. Det første målet kom likevel 
med mor sjøl, Unni Helland. Helledus-
sen for et mål! Fra 14 meters hold klistret 
hun ballen helt oppe i vinkelen. Et drøm-
meskudd som du sjelden ser. På sidelinjen 
byttet fotballvenner på å passe hennes 
lille Aksel på nesten 5 måneder. Tenk å 
være så sprek bare noen måneder etter 
fødselen og attpå til ha kranglete knær. 
Vi er imponert.

Oslo gav ikke opp. Spesielt vartet Oslos 
Hanne Marte Bråten opp med #ere gode 
skuddforsøk, hun manglet bare den aller 
siste touchen. I stedet var det Trondheim 
med Sivan Hamalaw som gjorde 2 – 0 til 
Trondheim. Det er trønderne som styrer 
banespillet, mens Oslo satser på kont-
ringer. De har #ere gode forsøk, både 
Hanne Marte og søsteren Kaja Mathilde 
Bråten er nære på å få ballen i nettet, 
men det vil seg ikke. Kampen ebber ut 
med 2 – 0 til Trondheim.

Strategen på Oslo er fremdeles Katrine 
G. Søyland, men alle spillerne holder et 
jevnt godt nivå. Litt mer tempo og litt 
mer venner med ballen så kan det gå 
lagets vei neste år i Vestfold.

Trondheim har som nevnt mor sjøl, 
sammen med Tone Rørstad og Silje 
Skårvold har hun basisferdighetene og 
spilleforståelsen vi savner hos mange 
andre. De andre spillerne på laget er 
også dyktige og på sidelinjen var gravide 
Lene R. Røyseth lagleder. Når hun bare 
for satt nummer "re i rekken til verden 
er hun tilbake på banen igjen! Og hvor 
var Sissel Lysø? Kan Håkon Hetland og 
Stanley Matthews holde på til de er 50 
og vel så det, kan vel kvinner i 30 årene 
fortsatt holde koken. Vi savnet deg Sissel.

Dyktige arrangører     
Stavanger Døves Idrettsforening gjen-
nomførte et godt døvemesterskap i 
Hundvåghallen som har to fulle baner. 
Det var #ere hundre på tribunen, noen 
av dem så også på kampene! Det var en 
utmerket kafeteria og blide og vennlige 
funksjonærer med egne skjorter påskrevet 
«frivillig» på ryggen. Uten frivillige intet 
DM, sa leder i klubben Kenneth Om-
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hadde laget hentet en klar forsterkning i 
elegante Matthijs Terpstra, en spiller alle 
lag ville gledet seg over å ha i sine rekker. 
De andre Stavangerspillerne holder alle 
et høyt nivå. Laget kan bytte spillere som 
de vil uten å bli vesentlig svekket. Det 
er en stor fordel i en turnering der det 
spilles 6 kamper a 30 intense minutter. 
Vi kan ikke unngå å la oss imponere av 
Håkon Hetland. Han blir 50 år i april, 
men løper som en ungfole og har denne 
verdifulle egenskapen ethvert lag tjener 
på, evnen til vilje og innsats. Legenda-
riske Stanley Matthew, spilte pro%-fotball 
i England for Stoke og Blackpool til han 
var 50 år. Han hadde også 54 landskam-
per og kunne hatt mange #ere – men 
andre verdenskrig ødela mulighetene for 
det. Ser vi Håkon på banen neste år i 
Vestfold blir han bedre enn Matthews!

Trondheims 16. seier
De "re kvinnelagene kommer litt i skyg-
gen av herrelagene under DM. Kvaliteten 
både på lagene og spillerne er svært stor. 
For mange svikter basisteknikken, det å 
kunne spille og motta pasninger når man 
er i bevegelse. 

Vestfold-laget Holtan tok bronsemedal-
jene, mens jentene fra Bergen måtte "nne 
seg i sisteplassen. Lagene spilte innle-
dende kamper i serie. Da slet Trondheim 
med å vinne 1 – 0 mot Oslo. Disse lagene 
møttes igjen i "nalen. Ville Trondheim 
ta sin 16. seier? Bare en gang i kvinnefut-
salens historie har laget misset. Det var i 
2008, attpå til på hjemmebane. 
Kunne Oslojentene med =omas Hansen 
som trener snyte de seiersvante trønder-
jentene for et nytt mesterskap?

Arrangørene i Stavanger var svært dyktige, her ser vi noen av dem, fra venstre Einar Dahle, Hik-
ldegunn Teigen, Bjørn Jerstad (æresmedlem), Kenneth Ommundsen (leder av idrettslaget), Arne lav 
Løvik (æresmedlem), Bjarte Bø-Sande og Kirsti Vuorimies.

Olgeir Hartvedt, Oslo, har i alle år passet på 
resultatene ved døvemesterskapene i futsal og 
fotball.

Morten Sletten, Oslo, er leder av døvefotballut-
valget i Norges Fotballforbund.
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mundsen på avslutningen. Terningkast 
seks til de frivillige.

Med det nye spillesystemet ble det i her-
reklassen mange #ere jevne kamper enn 
tidligere. Kampene ble avgjort på små 
marginer, derfor bør fremtidige arrangø-
rer notere seg to ting. 
For det første, det må brukes dommere 
som kjenner de internasjonale futsalre-
glene. Der var Rogalandsdommerne ikke 
helt oppdatert, men det rammet alle la-
gene likt. Dommerne må også instrueres 
i å bruke #aggene de har og ikke bare 
blåse i #øyten. Det "nnes fortsatt noen 
døve spillere i DM.
For det andre, kampsekretærene må få 
bedre opplæring. De må kjenne ord-
ningen med å notere feil og de må ha 
kunnskaper om timeout. Det er også 
ønskelig at de har bedre kommunikasjon 
med dommerne – kanskje en hørende og 
en døv kampsekretær bør jobbe sammen.   

7-er fotball også for menn
- Lagledermøte bestemte at både menn 
og kvinner nå skal kjempe om fotball-
mesterskapet utendørs i 7-er fotball. Det 
er bare Oslo som klarer å stille med 11-er 
lag i fotball, derfor er vi nødt for å ta et 
skritt tilbake og håpe at alle lagene mel-
der seg på til døvemesterskapet i fotball 
til høsten, forteller Morten Sletten som 
er leder av døvefotballutvalget i Norges 
Fotballforbund.
- Hvor skal det arrangeres?
- I Oslo, håper vi. Vi er sent ute med å få 
tak i baner, men vi håper det skal ordne 
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seg. Med innføringen av 7-er fotball gjør 
vi det vanskeligere for oss selv å konkur-
rere internasjonalt i 11-er fotball, men vi 
er nødt for å innrette oss etter klubbenes 
ønsker.
- Hva med internasjonal futsal deltakelse?
- Vi er påmeldt med både kvinne- og 
herrelag til EM i futsal 14. – 22. no-
vember i år i So"a, Bulgaria. Hvis det 
blir stor påmelding av lag må vi spille 
kvali"seringskamper. I 2014 er det VM i 
=ailand. Der er de seks beste lagene fra 
EM kvali"sert.
- Vil det nye kampsystemet for herrene i 
futsal bli en varig ordning?
- Avtalen med klubbene er at vi skal 
evaluere den ordningen vi brukte nå. Vi 
ser at det har gitt oss mange #ere jevne 

og spennende kamper, men vi ser også at 
vinneren av B-puljen får lite å spille for. 
Kanskje må vi justere ordningen.
- Er det fritt fram for å ta med utenland-
ske spillere til DM?
- Nei, vi må ha regler for dette. Lagle-
dermøte gav fotballutvalget fullmakt til 
å lage regler for bruken av utenlandske 
spillere. Det er enighet blant klubbene 
at utenlandske spillere må begrenses til 
en eller to spillere for hvert lag. I tillegg 
bør spillerne ha en naturlig tilknytning 
til Norge. Ut i fra dette kan det tenkes at 
klubbene søker om å få bruke utenland-
ske spillere på samme måte som de søker 
om å få dispensasjon fra kravet om rege-
len om minst 55 db hørselstap, avslutter 
fotballsjefen.

Arrangørene sørget for mat og drikke.

Finner man ikke rette gutten i Norge må man ta turen til Nederland, sier 
Cathrine G. Søyland om sin kjæreste Matthijs Terpstra. Fotball er viktig, 
men kjærligheten er størst.

Mesterskapets beste spillere kom begge fra Trondheim. Tone Rørstad og 
Einar Øverås.
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Denne gangen overlater NDFUs leder, Ingvild, pennen over til nestleder, 
Maiken. Når dere nå holder bladet i deres hender har nok våren kommet i 
anmarsj, snøen har kanskje forsvunnet og blomstene titter forhåpentligvis 
fram og sola skinner. Eller er noen av dere heldige som fortsatt har snø? 
Vinterlekene er overstått og jeg håper at både barn, ungdommer og ledere/
frivillige er fornøyde med helgen. Vi ser allerede fram til neste år! Da er bare 
å holde øynene åpne og melde seg på straks påmeldingen kommer. I tillegg 
har det vært flere årsmøter for lokallag. Vi ser fram til samarbeid med disse! 
Nå kan vi glede oss til de ulike barne- og ungdomsleirene som skal foregå i 
Italia, på Ål og i Nederland i sommer (påmeldingsfristen for førstnevnte er nå 
utgått). Håper dere nyter våren som kommer og ser fram til en flott sommer 
med NDFU!

På vegne av NDFU-styret,

Maiken Andrea Sudmann,
nestleder 

Nytt fra lokallag

BDUK har hatt sitt første årsmøte på 3 år den 14. februar. Det var mange (19 
personer) som møtte opp på Valentines Day – og det ble blant annet vedtatt 
endringer i styrestruktur. Det er kun tre verv: leder, 1. og 2. styremedlem. 
Vervene kasserer og sekretær flyttes over til ungdomskonsulenten. Det nye 
BDUK-styret fram til årsmøte i september er Iselin Haugen (leder), Elisabeth 
Dahle Kindt og Erlend Lønning. Vi gratulerer!

SDUK hadde årsmøte 6. mars og PAFF, den 7. mars. TDUK hadde årsmøte 13. 
mars. De nye styrene blir presentert i neste nummer!

Nordisk barneleir 2013, Sverige

Er du mellom 7-12 år? Bli med på nordisk barneleir, i år foregår leiren i 
Sverige, datoen er 7.-13. Juli.

Stedet er Västanvik (Leksand), det er en unik mulighet for deg å treffe andre 
barn fra Norden, du vil få en uforglemmelig opplevelse og mange nye venner. 
Under uken vil det være en masse aktiviteter sammen med andre barn fra 
Norge og Norden. Norge kan sende med ti deltakere, så ta med deg dine 
venner og meld deg på nå!

Påmelding kan sendes til jannicke.kvitvaer@ndfu.no,

Skriv ditt navn, dine foresattes navn, din fødselsdato og din adresse i 
påmeldingen.

Melder du deg på før 1. april er deltakeravgiften: 1500 kr
Deltakeravgiften inkluderer overnatting, alle måltider samt aktiviteter under 
leiren.

OBS: Melder du deg på 2.-16. April er deltakeravgiften: 1800 kr, etter 16. April 
er deltakeravgiften kr 2100,-

NYTT fra NDFU

Hei!
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BDUKs årsmøte 14. februar! 

Fotograf: Rune Anda 

Europeisk barneleir 2013, Nederland

Er du mellom 9 og 12 år? Har du lyst å treffe 
barn fra andre land i Europa? Da er denne leiren 
noe for deg. Delta på Europeisk barneleir 2013, 
datoen er 15.-22. Juli, stedet er Stadskanaal i 
Nederland. Europeisk barneleir er i regi av 
EUDY (European Union of the Deaf Youth). Denne 
gangen finner leiren sted i Nederland. Norge kan 
sende med to/fire deltakere og en leder. For mer 
informasjon om denne leiren ta kontakt med NDFUs 
ungdomskonsulent, Jannicke Kvitvær, så vil du få 
tilsendt brosjyre. PÅMELDINGSFRIST: 1. april 2013. 
Skriv ditt navn, ditt kjønn, dine foresattes navn, din 
adresse, din fødselsdato og send inn din påmelding 
til jannicke.kvitvaer@ndfu.no. Deltakeravgiften er: 
425 euro, prisen inkluderer opphold, program og 
måltid for hele leiren. 

Terminliste 2.kvartal 
(med forbehold endringer)

- DNUR-møte, Island 26. – 28. april
- NDFs landsmøte, Stavanger 31. – 02. juni
- Norsk sommerleir for barn & junior 23. – 28. Juni
- Nordisk Barneleir, Sverige 9.-14. juli
- Europeisk Barneleir, Nederland 15.-22. juli
- Verdens juniorleir, Italia 12-22. Juli



Returadresse:
Norges Døveforbund
Grensen 9
0159  OSLO

E
X
I
THAMLET

PREMIERE 
13. APRIL
2013

REGI:JON TOMBRE
Visuelt konsept: 

KATHRINE TOLO 

FIN SERCK-HANSEN 

REIDAR RICHARDSEN

Å være eller ikke være.
Å bli til noen eller å opphøre.

Resten er stillhet.


