
Døves Tidsskrift
Nr. 1 - 2014 Utgiver: Norges Døveforbund Årgang 95



2 1/2014Døves Tidsskrift

Alexander Wroldsen, Oslo

Andrè Røine, Oslo Tor Espen Gjermstad, TrondheimMagnus Torgersen, Stavanger Daniel Høllesli, Stavanger

Leif Foss, målvakt, Oslo

Marius Anda, Bergen Guttorm Jørgensen, BergenEinar Øverås, Trondheim

Tore Granum, målvakt, Hamar

VI PRESENTERER DØVES TIDSSKRIFTS DRØMMELAG I FUTSAL

Døves Tidsskrift 1 - 2014

Side 03 Døve bør med i toppledelsen i Signo
Side 04  Mange nye landsmenn i Oslo
Side 06  Barneboks med tegnspråk
Side 07  Nytt fra forskerverden
Side 08  Ris og ros til døvekirken
Side 09  Spaltist: Maren Oriola
Side 11  Tegnspråktolket teater
Side 12  Norge rundt
Side 14  Spør advokaten
Side 15  Sommerfestival på Golsfjellet
Side 16  Fagdagsprogrammet ved kulturdagene
Side 17  Nordisk kulturfestival i Åbo
Side 18  Nordisk seniorleir på hurtigruten i 2015
Side 19  Påskekurs på Ål
Side 20  Verden rundt
Side 21  Norsk tegnspråk er et ungt språk
Side 22  Nytt fra Norges Døveforbund
Side 25  Personalia
Side 26  Ungdomssider 
Side 29  Sport: Trondheim best i futsal
Side 32  Teater Manu med «Sjalusi»

Side 6

Side 27

Side 4

DØVES TIDSSKRIFT (Årgang 95)

Medlemsblad for Norges Døveforbund // Grensen 9 // 0159 Oslo // Tlf: 23 31 06 30 // Ttlf: 23 31 06 40
E-post: post@doveforbundet.no // Gavekonto 8200.00.08072 // Leder: Hedvig Sinnes // Generalsekretær: Bjørn A. Kristiansen
Redaktør: Helge Herland, helge.herland@doveforbundet.no // Ansvarlig redaktør: Bjørn A. Kristiansen, bjorn.a.kristiansen@doveforbundet.no
Døves Tidsskrift utkommer den 15. i månedene februar, mars, april, juni, september, oktober, november og desember
Postadresse: Døves Tidsskrift, Grensen 9, 0159 Oslo // ttlf: 23 31 06 40 // faks: 23 31 06 50 // helge.herland@doveforbundet.no
Abonnement: Kr 600 per år gjelder skoler, institusjoner og andre. Medlemmer av Norges Døveforbund får bladet inkludert i kontingenten
Grafisk design: Andata, Bergen // Trykk: A2G Gra"sk, Bergen // ISSN 0332-6942
Annonser: annonse@doveforbundet.no

Side 31

Forsiden: 

Ekte idrettsglede: Stian Linn jubler for seieren i døvemesterskapet i futsal 
i Larvik. Trondheim Døves Idrettslag gikk til topps både i kvinne- og 
herreklassen.
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Stiftelsen Signo er Norges største arbeids-
giver for døve. Av vel 1000 ansatte, var 160 
døve ifølge årsmeldingen fra 2012. Signo gir 
tydelige signaler på at de ønsker #ere døve 
ansatte. Dette er svært positivt. Og meget 
fornuftig. Formålet til Signo er å gi tilbud 
til døve og hørselshemmede med 
spesielle behov. Tilbudet er basert 
på tegnspråk og kunnskap om 
døve og hørselshemmede. Dette er 
Signos spisskompetanse i marke-
det. Og hvem kan tegnspråk og 
har den kunnskapen om døve og 
hørselshemmede som ikke er å 
"nne i lærebøker? Det er døve og 
hørselshemmede selv.

Når stillinger lyses ut, står det gjerne «døve 
oppfordres til å søke.» Dette er positivt. Døve 
ansatte er kanskje Signos viktigste ressurs. 
Men gjenspeiles dette i ledersjiktet i Signo? 
Stiftelsen Signo er et konsern med 8 virksom-
heter med ledere og styrer, pluss et konsern-
styre på toppen. Ingen virksomhetsledere er 
døve. Ingen styreledere er døve. Når vi har 
16 prosent døve ansatte i et så stort konsern, 
men ingen på toppnivå, signaliserer det at 
døve stort sett er nederst på organisasjons-
kartet. Det er et dårlig tegn. Og da må man 
stille spørsmål ved hva man egentlig skal med 
Signo – hvorfor ikke bare ansette døve i kom-
munale foretak som gir samme tilbud? Det 
kan være aktuelt for store kommuner. 

I en organisasjon hvor det er så mange døve 
ansatte, og hvor tegnspråk står sentralt for å 
gi et godt tilbud til målgruppen, bør beher-
skelse av norsk tegnspråk være en sentral 

Døve bør med  
i toppledelsen i Signo

Rune Anda
Styremedlem i NDF

kompetanse, også i ledelsen. Vi vet at et 
vanlig problem mellom hørende ledere og 
døve ansatte er kommunikasjonssvikt. Ofte 
reagerer døve med resignasjon overfor høren-
de ledere når de ikke blir forstått. Omvendt 
opplever ledere at døve ansatte er «vanskelige» 

og de evner ikke å se døve som fagper-
soner på grunn av kommunikasjons-
barrierer.

Ledere i Signo bør ikke være avhengig 
av tegnspråktolk for å kommunisere 
med døve ansatte i enhver sammen-
heng. En virksomhetsleder må i det 
minste klare å slå av en prat med 
ansatte i kantinen, være på hils og vise 
interesse for hvordan døve ansatte har 

det i jobben. Dette er noe som tas som en 
selvfølge på en «vanlig arbeidsplass». Klarer 
ikke lederen å snakke med døve i det hele 
tatt uten tolk, gjør det noe med hvordan man 
oppfatter hverandre som mennesker. Og det 
ikke på en positiv måte.

Derfor er det bekymringsfullt å se antal-
let tegnspråkkyndige toppledere i Signo har 
gått tilbake de siste årene. Ved de fem siste 
tilsettingene av virksomhetsledere i Signo-
konsernet, har man ansatt personer uten 
kunnskap om tegnspråk og døve. Antall døve 
eller tegnspråkkyndige i styrene har heller 
ikke bedret seg nevneverdig.

Det kan være tilfeldige svingninger. Men da 
må det snart snu. Gode tegnspråkkunnskaper 
i ledelsen er den viktigste investeringen Signo 
kan gjøre for sin egen fremtid.
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Han er leder for Oslo Døveforenings underavdeling for #erkul-
turelle døve. Han kom fra Pakistan i 2004, da han ble gift med 
en pakistansk kvinne som allerede bodde i Norge. Nå er han så 
godt inkludert i det norske samfunnet at han både har eget hus, 
bil, jobb, en datter på tre år – og så er han som mange andre 
nordmenn skilt.

Daglig leder i Oslo Døveforening, Vidar Sæle, forteller at 
foreningen opprettet et «#erkulturelt utvalg» i 1985. Da var det 
mange øst-europeiske #yktninger som kom til Norge, blant an-
net en stor gruppe fra Polen som "kk et halvt års opphold på Ål 
folkehøyskole og kurssenter for døve i 1982. Mange av disse ble 
bosatt i Oslo og ble raskt inkludert i døvemiljøet og det norske 
samfunnet.

- Senere, i begynnelsen av 2000-tallet, "kk foreningen pen-
ger til et prosjekt «Oslo Døveforening bare for norske døve». 
Bakgrunnen for prosjektet var at vi så den kom stadig døve 
innvandrere til Oslo, men få av dem ble aktive brukere av 
døveforeningen. Nå var det ikke folk fra øst-Europa som kom, 
men fra %ernere land og kulturer i Afrika og Asia. Det er land 
som Iran, Irak, Pakistan, Afghanistan, Somalia, Eritrea osv., 
forteller Vidar.

Når vi intervjuer er både Muhammad og Vidar aktive arrangø-
rer av en messe på Rycon i Oslo. Der har alle aktører for døve 
og hørselshemmede i Oslo stand, og innvandrere kan gå fra 
stand til stand og spørre om alt mellom himmel og jord.

- Messen heter «Spør oss!» og er laget på innvandrernes premis-
ser. Vi har samlet alle foreninger og institusjoner i Oslo som har 
et tilbud til gruppen. Først tenkte vi at det kunne holdes 10 – 
15 minutters foredrag med informasjon fra hver gruppe. Men vi 
vet at mye vil gå over hodet på dem. Derfor snudde vi på det og 
ba alle lage stand, og så oppfordrer vi innvandrerne til å besøke 
standene, spørre og komme i dialog med de som står der – to-
veis samtale er den beste måten å informere innvandrere på.

En god kommunikasjon er nøkkelen for at vi skal få det godt i 
Norge, mener Muhammed. Han sier:

- Det er ikke slik at alle døve automatisk behersker interna-
sjonal tegnkommunikasjon, og forskjellen på for eksempel 
pakistansk tegnspråk og norsk tegnspråk er veldig stor. I Norge 
brukes munnstillingene som viktige elementer i språket, mens 
tegnspråket i Pakistan ikke gjør dette.
- Hvilke andre utfordringer har innvandrergruppen?

Mange nye landsmenn i Oslo

- Kulturen i Norge er helt forskjellig fra land i Asia og Afrika. Både forholdet til alkohol og 
sex kan føre til misforståelser for nye døve som kommer til Norge fra disse landene. Det kan 
føre til uheldige episoder. Derfor er det viktig at døve innvandrere får kunnskap om norsk 
kultur, samfunnsforhold, regler og lover, sier Muhammad Maqsood Riaz.

På messen i Rycon informerte blant annet Tommy Riiise om tilbudet som finnes på Ål.
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- Jeg nevnte innledningsvis moralregle ne 
som lett kan bli misforstått av nye lands-
menn, som kommer fra strenge regimer 
og tror at i Norge er alt tillat. Vi har spe-
sielle utfordringer med å få kvinner med 
på de sosiale tilstelningene. Det er fort-
satt slik at mange voksne kvinner ikke 
får lov å gå på møter med menn – eller de 
får ikke lov til å gå ut om kveldene. Noen 
sliter også med at de ikke kan lese.

Vidar forteller at Oslo Døveforening 
noen ganger bruker en døv mellomtolk, 
en som kan tegnspråket fra det landet de 
kommer fra. En som har bodd i Norge i 
#ere år og som kan norsk tegnspråk.

- Dette kan noen ganger skape problemer 
når vi bruker vanlige tegnspråktolker, 
ikke alle tolkene liker å måtte samarbeide 
med en døv mellomtolk – men det er 
nødvendig. Vi må søke hver gang til Nav 
om å få godkjenning til å bruke mellom-
tolk og at disse får dekket lønn. Nav sier 
at mellomtolkene må være godkjent og 
registrert, men en slik liste "nnes ikke, 
fremholder Vidar.

- Må man være medlem av døveforenin-
gen for å delta på arrangementene i den 
#erkulturelle underavdelingen?

- Nei, alle er velkommen. Vi har slut-
tet å spørre om medlemskap, fordi folk 
fra andre kanter av verden har et helt 
annet forhold til forenings og organi-
sasjonslivet enn vi har i Norge. Derfor 
har ikke Oslo Døveforening så mange 
nye landsmenn som medlemmer som vi 
kunne ønske, men vi ser det som viktigst 
at vi får møte gruppen og informert om 
saker de er opptatt av – ikke minst det 
at vi kan hjelpe dem videre i det o'ent-
lige hjelpeapparatet, svarer daglig leder i 
foreningen.

Muhammad Maqsood Riaz har vært 
leder av gruppen i "re år. Hva gjør de på 
tre'ene spør vi?

- Vi har hatt #erkulturelle tre' med buf-
fet, altså der de selv tar med seg matretter 
fra hjemlandet. Dette er svært populære 
tre' som samler mange. En utfordring 
kan det være at #ere har en annen forstå-
else av avtalt tid, mange ser på avtalt tid 
som veldig veiledende og kan dukke opp 
#ere timer etter at vi har begynt, uten at 
de kan se noe galt i det, smiler Muham-
mad.

Vidar understreker at mange i denne 
gruppen er ressurssterke mennesker. 

helge.herland@doveforbundet.no

Rycon hadde selvsagt også stand og fortalte om sitt brede tilbud til døve og hørselshemmede.

Daglig leder i Oslo Døveforening Vidar Sæle til venstre i prat med Muhhamad Maqsood Riaz som 
er leder i foreningens flerkulturelle utvalg.

Døveforeningen har ikke opplevd at 
kulturkollisjoner har medført bråk og 
ubehageligheter på møtene.

- UDI forteller at for eksempel iranere og 
irakere ikke kan bo sammen, men døve 
fra disse landene har ingen problemer 
med å omgås. Vi må bare passe på at det 
står mat på bordet som også en muslim 
kan spise, men det byr aldri på proble-
mer, sier Vidar.

Nå går Oslo Døveforening i gang med 
et nytt prosjekt. De har fått penger fra 
ExtraStiftelsen til å lønne en konsulent i 
40 prosent stilling i to år. 

- Konsulenten vil ha arbeidssted i døve-
foreningen og det skal være et lavterskel-
tilbud. Alle kan komme til han / henne. 
Konsulenten skal skape trygghet hos 
den som søker hjelp, og veilede vedkom-
mende videre i det norske samfunns-

systemet. Vi mener det er et stort behov 
for en slik stilling og håper de to årene 
vil dokumentere dette, slik at en slik 
stilling kan inngå som en naturlig del 
av Rådgivningskontoret for hørselshem-
mede i Oslo, men at konsulenten alltid 
vil ha arbeidstid i foreningen, der døve 
først søker seg når de kommer til landet, 
argumenterer daglig leder Vidar Sæle.

- Jeg har et godt liv i Norge i dag med 
mange venner. Men alle har det ikke 
som meg. Noen isolerer seg for mye, de 
lærer ikke norsk tegnspråk, men holder 
seg til sitt nasjonale språk og bruker mye 
bildetelefonsamtaler med slekt og venner 
i hjemlandet. Vi må jobbe for å få dem ut 
av «boblen» de lever ut, gi dem kunn-
skap, selvtillit og mot til å være en del av 
det norske samfunnet, avslutter Muham-
mad Maqsood Riaz.  
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Innholdet i ko'erten består av 100 store ord- og bildekort med 
ord på fremsiden og bilde og tegnspråkillustrasjon på baksiden. 
58 bokstavkort gir mulighet til å bli kjent med alfabetet på en 
naturlig og lekpreget måte. 50 lottobrikker med bilde og ord 
brukes til å koble bilde mot bilde, ord mot bilde eller bokstav 
mot bilde. I ko'erten "nnes også aktivitetskort med forslag til 
aktiviteter som passer til de ulike ordene og begrepene barna får 
lære. 
- Målet med bruk av ord- og bildekort og bokstavmateriell til 
små barn og barn med spesielle behov er å fremme språkutvik-
lingen ved å bedre forståelsen og øke ordforrådet, forteller spesi-
alpedagog Heidi Aabrekk og Bravopedagog Elisabeth Hunnes, 
som sammen har utviklet aktivitetsko'erten. 
Bruk av tegnspråkillustrasjoner på baksiden av ord- og bilde-
kortene er nytt av året, og det er tegnspråkillustratør Gudrun 
Haave som har laget illustrasjonene. Haave har tidligere illus-
trert Babyboka som selges fra NDF. Heidi Aabrekk er utdannet 
spesialpedagog og har i tillegg til sin faglige kunnskap, per-
sonlige erfaringer med en sønn født med alvorlig hjerneskade. 
Elisabeth Hunnes er utdannet innenfor pedagogikk, rådgivning 
og tegnspråk og har i tillegg jobbet i #ere år på elevhjemmene 
til A.C. Møller skole. Her "kk hun praktisert tegnspråk og er-
farte viktigheten av tidlig begrepsinnlæring for hørselshemmede 
barn. Et viktig mål for henne har vært at materiellet skal være 
godt visuelt og at tegnspråkillustrasjoner skulle inkluderes.

Barneboks med 
tegnspråk

helge.herland@doveforbundet.no

Et nytt produkt for ekstra tidlig språkstimulering ble lansert i høst. Bravo Aktivitetskoffert 
inneholder materiell til ekstra tidlig språkstimulering spesielt rettet mot barn fra null til tre 
år, og dette er også godt tilpasset døve og hørselshemmede barn. 

Britt Jøsang (bildet under) er lærer ved Auglend skole i Stavan-
ger, avdelingen for hørselshemmede. Hun er selv døv og sier i 
en kommentar:
- Mine erfaringer med ord og bildekort er at barn som visua-
liserer samme ord #ere ganger f.eks. 15 ganger, - senere kan 
gjenkjenne samme ord når de leser teksten i bøker. Det er på 
samme måte som når vi bruker tegn til babyer og babyene etter 
en tid selv bruker tegnene. Jo #ere tegn og ord hørselshemmede 
småbarn utvikler i samhandling med voksne, jo større begreps-
forråd vil de få både i skrift, tegnspråk og eventuelt talespråk. 
Det er en hjelp til leseferdighetene på småtrinnene i skolen. 
Barna liker godt kortene, både ord og bilder. Og de liker å 
samhandle med voksne og delta i ulike aktiviteter, avhengig av 
hvilke tema de fokuserer på. Barna er spente på de neste nye og 
ukjente ord og bildekortene.
Britt forteller at hun vil bruke skattkisten med 402 ord og bil-
dekort og aktivitetsko'erten sammen med elever på småbarn-
trinnet og til nye innvandrerbarn. Det er til meget god hjelp for 
å visualisere begrepene.  
- På baksiden av lesekortene er det også bilde som man kan 
samhandle om og etterpå visualisere de skriftlige ordene.  Jeg 
skulle ønske at barnehager for hørselshemmede også kunne ta i 
bruk disse aktivitetskortene og skattkisten, sier hun. 

Bravo Aktivitetsko'ert kan bestilles på www.bravoleken.no. 
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Anna- Carin Rehnman fullførte nylig et doktorgradsarbeid ved 
Spesialpedagogiska institutionen ved Stockholms universitet. 
Tittelen på hennes avhandling er: Lära och Leva. Kunnskapsut-
veckling hos personer med ärftlig dövhet/hörselsnedsättning. Anna-
Carin er selv hørselshemmet, og har forsket på sin egen familie 
der hun "nner hørselshemming i sju generasjoner tilbake. 
Gjennom spørreskjema, intervju og gransking av historiske do-
kumenter viser hun hvordan familien i generasjoner bygde opp 
kompetanse og kunnskap innenfor hjemmet og familien. Sko-
len i tidligere tider bidro lite til kunnskapsutvikling for disse 
familiene. De bygde selv opp kommunikative praksiser som 
bidro til at alle var deltakere og delaktige. Familier med hør-
selshemmede barn kan utvikle gode kommunikative praksiser 
som fagfolk har mye å lære av, særlig der hørselstapet forekom-
mer over #ere generasjoner, i følge Anna Carin Rehnman. Hele 
Anna-Carins avhandling er å "nne på:
http://su.diva-portal.org/

Johan Hjulstad, stipendiat ved NTNU kommenterte Anna-
Carins framlegg. Han pekte på betydningen av å innlemme 
familien i praksisfeltet for kunnskapsutvikling, i tillegg til skole 
og barnehage.  

Ingela Holmström la fram resultater fra sin doktoravhandling 
Learning by hearing? Technological framings for participation. 
Her viste hun eksempler på hvordan undervisning i klasser 
med en hørselshemmet elev med CI tilsynelatende ser grei ut, 
men når en går nærmere inn og analyserer eksemplene ser en 
at eleven med CI ikke deltar i klasserommets kommunika-

tive praksiser på lik linje med de andre elevene. Hele Ingelas 
avhandling er å "nne på: http://oru.diva-portal.org/

Hilde Haualand, forsker fra Fafo kommenterte Ingelas fram-
legg. Hun la vekt på at forskningen må ha et mulighetsper-
spektiv på hørselshemmede barns deltakelse i læringsmiljøet. 
Hilde advarte mot å se disse barna i et mangelperspektiv der 
en stilltiende aksepterer at hørselshemmede barn på grunn av 
hørselstapet ofte ikke er fullverdige deltakere. 

Omkring 60 deltakere fra hele landet deltok på seminaret, og 
etter forelesninger og kommentarer fulgte interessante diskusjo-
ner med fokus på hvilke læringsbetingelser som tilbys hørsels-
hemmede barn. Det var enighet om at vi trenger mer forskning 
på dette området.
Mange av deltakerne på seminaret arbeider innenfor det 
hørselsfaglige området i Statped.  Avslutningsvis fokuserte 
diskusjonen på hva Statped kan bidra med for systematisk og 
målrettet kunnskapsutvikling på dette området.

Nytt fra forskerverden
Av Aase Lyngvær Hansen

Seminar om kunnskapsutvikling, teknologi og hørselshemming
20. november arrangerte Statped sørøst et åpent fagseminar der fokus var på kunnskapsutvik-
ling, teknologi og hørselshemming. Seminaret ble arrangert i regi av NEFHO, nasjonalt nett-
verk for forskning om hørsel og opplæring. Siden 2008 har NEFHO arrangert årlige fagsemina-
rer. Formålet med seminarene er å bringe sammen praktikere, forskere, doktorgradsstudenter og 
andre med interesse for kunnskapsutvikling og diskusjoner knyttet til opplæring av barn, unge 
og voksne med hørselshemming. To svenske forskere var invitert til seminaret, begge med ferske 
doktorgradsarbeid fra 2013.

Aase Lyngvær Hansen ledet diskusjonen etter Ingelas forelesning. Norsk og 
svensk tolk til venstre og høyre for henne.

Innledere, forelesere og arrangører. Fra venstre Eva Simonsen, Anna-Carin Rehnman, Johan Hjulstad, Hilde Haualand, Ingela Holmström og Aase 
Lyngvær Hansen
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May Britt Nyløkken, Drammen
Jeg er meget fornøyd med gudstjenes-
ten for døve, som ble sendt på NRK1 
fra Bergen døvekirken 2. juledag. Jeg 
gir den terningkast 6. Gudstjenesten 
hadde et #ott innhold med forskjellige 
elementer som levende barn, poesi, 
prest og sanger. Og så var gudstje-
nesten i døvekirken som var fullsatt. 
Min tante og jeg koste oss sammen 
over gudstjenesten og håper de neste 
julegudstjenestene på NRK vil være 
like gode. 

Ris og ros 
til døvekirken
Juleandakt i Døves Blad
I siste Døves Blad har presterådgiver Michael Ho'mann 
skrevet en juleandakt på en grei måte, og heldigvis på bokmål. 
Når han på døvekirkens internettsider presenterer den samme 
andakten på tegnspråk blir det feil. Ho'mann er tydeligvis en 
ivrig nybegynner i tegnspråk og han skal ha ros for viljen, men 
ikke for evnen. Det som han fremfører på tegnspråk er uforstå-
elig. Gå inn og se selv på www.dovekirken.no 
Det er "nt at døvekirken har vedtatt en egen tegnspråkplan og 
arbeider for et bedre språk på alle nivåer, men det betyr ikke at 
alle ansatte plutselig kan tegnspråk. Hvis det vi ser på internett 
hadde blitt kvalitetssikret så hadde det ikke blitt lagt ut. Døve-
kirken har andre, dyktige medarbeidere som kan oversette det 
Michael Ho'mann sier på tegnspråk, inntil han selv blir dyktig 
nok i tegnspråk.
Jeg tør ikke skrive navnet mitt under i bladet for da er jeg redd 
for ubehageligheter, men jeg oppfordrer redaktøren til selv å se 
andakten på det døvekirken kaller tegnspråk for å se om kritik-
ken min er riktig.
«Hilsen sku!et kirkevenn».

Kommentar fra redaktør
Vi ønsker at alle som sender innlegg til Døves Tidsskrift un-
derskriver med fullt navn. Det er en del av demokratiet å tåle 
uenighet og ingen skal måtte oppleve ubehageligheter for me-
ningene sine, enten de kritiserer døvekirken, døveforbundet el-
ler redaktøren i Døves Tidsskrift. Vi vet det er høyt under taket 
i døvekirken. Redaktøren er for øvrig helt enig i den kritikken 
som fremkommer i leserbrevet. Tegnspråket i juleandakten er 
for dårlig til o'entliggjøring. Vi har bedt døvekirken selv om å 
kommentere dette. 

Døvekirkens kommentar: 
Vi i Døvekirken vil her takke for denne tilbakemeldingen. Det 
"nnes mye skriftlig materiale, men lite på tegnspråk, slik som 
blant annet i Døves Blad. Det er derfor en ny begynnelse for 
oss å utgi lederen og andakten fra Døves Blad på tegnspråk.  
Vi ønsker å videreutvikle til at det meste fra Døves Blad blir 
oversatt  til tegnspråk. 
I dette tilfelle ble andakten holdt som en vanlig andakt i en av 
Døvekirkene med menigheten tilstede. Denne blir samtidig tatt 
opp på "lm og lagt ut på hjemmesiden vår. Våre ansatte som 
ikke behersker tegnspråk, får tilbud om en høyskoleutdanning 
i tegnspråk tilsvarende 60 studiepoeng . I tillegg deltar de på 
kurs hvert halvår ved Høyskolen i Trondheim der de får veiled-
ning på sitt tegnspråk. Den aller viktigste tilbakemelding er 
likevel fra dere kirkevenner, medlemmer i døves menigheter og 
kollegaer om hvorvidt tegnspråket deres blir oppfattet. 
Vi tror at personen som her blir kommentert, selv er enig i at 
det kunne vært bedre. Vi i døvekirken vil også skjerpe oss ved 
neste utgivelse av sto' fra Døves Blad, at den blir presentert på 
tegnspråk som de #este kan oppfatte.
Hilsen leder i Døvekirkenes Fellesråd Nora Edwardsen Mosand 
og døveprost Roar Bredvei.

Monica Jacobsen, Vesterålen
Hurra for en super #ott julegudstje-
neste fra Bergen døvekirke. Utrolig 
koselig at vi  endelig "kk en så "n 
gudstjeneste. Alt var gjennomfært bra. 
Kjempebra at ungene var med og at 
det var  masse folk i kirken. Men er det 
noe jeg savner? Ja, #ere julesanger på 
tegnspråk - men forstår at på 45 minutt 
får man ikke med alt. 
Kanskje Døves Media kan lage ny 
julekalender på tegnspråk for hele 
familien? Kanskje 20 minutters sen-
dinger med julesanger og adventsstemning? På den måte kan 
barn lære seg tegnspråk og familiene kose seg sammen når de 
ser programmene. 

Ris Ros

Julegudstjeneste på TV
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Norsk dramaserie som ble sendt på NRK1 i høst. Fami-
liene Bakke og Oppedal Strand blir plutselig nødt til å 
forholde seg til hverandre på grunn av en ulykke ingen 
forstår hvorfor skjedde. Hvordan skal de klare å kom-
munisere når fasader slår sprekker og familiene ikke 
snakker samme språk? 

Slik informerer Døves Media om serien på forhånd, og 
serien er fordelt på sju episoder. Hver episode er på cirka 
femten minutter, nærmere tjue minutter. Serien er blitt 
sendt på kveldstid, vanligvis etter klokken elleve. 

Da den første episoden ble sendt, hadde den nesten 190 
000 seere. Det er virkelig et #ott tall, og denne episoden 
tra' meg, på mange gode måter. Den viste hvordan en 
døv person møter hverdagen i det store samfunnet gjen-
nom tolk, papir og penn - og ellers kroppsspråk. Dette 
skulle være den gode starten av serien. Men det viste seg 
at jeg tok feil, etter å ha sett hele serien.

For hver episode som ble sendt, ble jeg usikker på hva jeg 
skulle synes om serien. Det dukket opp #ere elementer 
som jeg virkelig hadde problemer med å forstå hvorfor var 
tatt med i serien. Som for eksempel den «døvstumme» 
gutten, sønnen til Helene og Jan-Henrik, som ikke 
uttrykte seg gjennom muntlig språk, verken tale- eller 
tegnspråk. Grunnen til det var at han ville komme inn i 
militæret, og ville ikke avsløre seg selv som en døv person. 
En 80-talls tankegang. Et tilbakeskritt for døvesamfun-
net, vist på NRK med mange hørende seere. Døvstum-
begrepet har vi arbeidet for å %erne, men det ble vist frem 
i serien. Til sku'else for mange døve.

Det brukes to forskjellige språk i serien, norsk tegnspråk 
og norsk talespråk. På grunn av min døvhet har jeg altså 
ikke mulighet til å vurdere hvordan norsk talespråk ble 
brukt i serien, men bruken av norsk tegnspråk kunne ha 
vært bedre, uten tvil.

Dialogen på norsk tegnspråk hadde ikke #yt i seg, og vi 
som behersker norsk tegnspråk svært godt merket fort 
at språket ikke var naturlig. Jeg opplevde språket nesten 
som om dialogen ble satt i gang på en tvungn måte, en 
kunstig kontakt mellom de involverte i samtalen. Norsk 

tegnspråk ble fremstilt som et uekte språk, men vi får 
håpe at de med mindre kjennskap til norsk tegnspråk har 
hatt utbytte av å se serien, at de har lært noe.

Ekteparet Helene og Jan-Henrik ble spilt av henholdsvis 
Ipek Mehlum og Lars Otterstad. Ipek Mehlum er kjent i 
teaterverden fra før. Vi har opplevd hennes store dyktig-
het gjennom ulike rolle"gurer på scenen. Men denne 
rolle"guren av Helene klarte ikke Ipek å løse på en god 
måte, dessverre. Noen ganger spilte hun for teatralsk, 
mens hun andre ganger ble for mye seg selv. Kanskje Ipek 
er ment for teaterverden, rett og slett?

Og hva skal jeg si om Lars Otterstad? Han bærer et stort 
teaternavn i det svenske døvemiljøet. Men jeg sitter med 
et spørsmål; hvorfor lå han og sov i en seng gjennom 
hele serien? Døves Media var heldig som "kk han med i 
serien, men så skulle rollen hans være å spille en sovende 
mann? En hvem som helst mann fra gata kunne gjort en 
like god jobb som Lars. Det må vel være misbruk av en 
stor skuespillers talent?

Vi må vi ikke glemme at manusforfatteren og regissøren 
er amerikanere. Det merket vi tydelig da den siste episo-
den ble sendt ut. Selvsagt var det «Happy-ending». Om 
det ble brukt engelsk talespråk og amerikansk tegnspråk, 
ville jeg nok oppleve det som en "n avslutning. Men her 
ble det brukt norsk talespråk og norsk tegnspråk, og da 
kolliderer det med en amerikansk avslutning. 

Møkkaka'e er en serie jeg de"nitivt ikke vil se igjen, men 
jeg vil gjerne se #ere serier som blir produsert av Døves 
Media. Dørstokken er endelig nådd, og veien videre blir 
til mens man går. 

Til sist, men ikke minst viktig: Hvilket språk ble mest 
brukt i serien? Altså, var det noenlunde jevn fordeling 
mellom tegnspråkreplikkene og de talespråklige replik-
kene? Nei. Rolle"gurene som bruker norsk talespråk "kk 
prate mer i forhold til rolle"gurene som bruker norsk 
tegnspråk. Tidsforskjellen var litt større enn den «aksepta-
ble» grensen. Døve ligger alltid bak hørende, selv om det 
er døve selv som produserer serien. Det er et tankekors.

Møkkakaffe
- en amerikansk serie
Av Maren Oriola

Spaltist
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Lørdag 22. og søndag 23. februar i 
Oppsal Arene spiller døvelandslaget for 
menn kvali"seringskamper for EM-
sluttspillet i Bulgaria. De to beste lagene 
går til sluttspillet. Kamp-programmet 
ser slik ut:

Lørdag:
Kl. 09 Russland – Frankrike
Kl. 10 Norge – England

Kl. 17 Enngland – Russland
Kl. 19 Norge - Frankrike 

Søndag:
Kl. 10 Frankrike – England
Kl. 12 Russland – Norge

Kampene spilles 2 x 25 minutter.

- Kom og gi din støtte til det nor-
ske laget. La oss fylle Oppsal Arena. 
Russland, Frankrike og England er tre 
topplag – men våre gutter er også gode, 
kom og se selv, sier Morten Sletten, leder 
for døve fotballutvalget i Norges Fotball-
forbund (bildet).

Norges Døveforbund støtter døveidret-
ten og sponser denne annonsen.

Futsal i Oslo

Programvare for Android Tablet og  

TM-PC for Windows kommer på markedet 

om noen uker. 

TM-Mobile for iPhone fungerer på  

samme måte som de andre løsningene. 

TM-Touch for iPad er en kjempeløsning for 

døve/hørselshemmede og døve/blinde. 

Video- / bilde-kommunikasjon spesielt 

utviklet for døve og hørselshemmede. 

•  Våre apparater og løsninger er standardiserte og  

   har varsling via lyssignaler / vibrasjon. 

•  Kommuniserer med video, bilde, tekst i sanntid. 

•  Videosvar ( video, bilde eller tekst ) 

•  NAV-godkjent som hjelpemiddel 
 

Du kan søke NAV Hjelpemiddelsentral i ditt fylke for 

tildeling av apparat (TM-9000) eller programvare for 

iPad, iPhone og andre modeller. 

Trenger du hjelp til å søke, spør ditt lokale NAV 

kontor.  Tolketjenestene kan også hjelpe. 

 

 Se våre nettsider:  t-meeting.no  og  tmeeting.se  

 

For video- / bildetelefoni til oss:  0406930440 

Kommer snart 

Teater Manu, Norges Døveforbund, 
Døves Media, Oslo Døveforening og Ål 
Folkehøyskole og kurssenter for døve er 
i dialog om samlokalisering i ett felles 

bygg i Oslo. Prosjektet heter foreløpig 
«Tegnspråkhuset». De fem aktørene 
inviterer til åpent møte for alle ansatte, 
organisasjoner og interesserte den 25. 

februar kl. 15 - 17 i Teater Manus scene-
lokale i Christies gate 5. Det vil da bli 
en presentasjon av de foreløpige planene. 
Velkommen! 

Tegnspråkhuset i Oslo
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Til tolkene
Elisabeth vil gjerne ha kontakt med 
tolker som er interessert i teatertolking. 
Tolkingen organiseres utenfor Navs 
tolketjeneste og det er avsatt midler både 
til å se forestillingen på forhånd og trene 
inn forestillingen før den tolkes i teatret. 
I 2013 ble 31 forestillinger tegnspråktol-
ket, fra Tromsø i nord til Kristiansand i 
sør.

Til døve og hørselshemmede
Hvis du har lyst til å få tolket en teaterfo-
restilling så ta kontakt med din nærmeste 
døveforening – eller direkte kontakt 
med Elisabeth. Kanskje er det #ere enn 
deg som vil se forestillingen. Elisabeth 
kan avtale med teatret at dere får gode 
plasser i forhold til scene og der tolkene 
plasseres. Det er ingen grenser for hvilke 
teaterforestillinger som kan tolkes, men 
det er selvsagt letere å oppfatte visuelle 
forestillinger uten så mange replikker, 
eller forestillinger der det ikke er for 
mange på scenen samtidig.

For barnefamilier tolkes hvert år Kaptein 
Sabeltann i Kristiansand og forskjellige 
juleforestillinger, for eksempel Putti-
Putti-Plott. For voksne er spennvidden 
i forestillingene stor, både teaterforestil-
linger på vanlige scener og om sommeren 
også utendørs, for eksempel Spillet om 

Norges Døveforbunds felleslegat
For 2014 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.

Tegnspråktolket teater
NDF får hvert år et tilskudd fra Norsk Kulturråd for å tolke teaterforestillinger til tegnspråk. 
Fra 1. januar har Elisabeth Frantzen Holte (bildet) ansvar for å koordinere teatertolkingen.

Olav den Hellige på Stiklestad – eller 
Peer Gynt i det fantastiske am"et i Gud-
brandsdalen. 

Til skoler for hørsels-
hemmede
Selvsagt kan skoler med hørselshemmede 
elever nyte godt av dette tilbudet også. I 
%or ble forestillingen Robin Hood tolket 
for Hunstad skole i Bergen gjennom 
denne ordningen.

Doktor Proktor
Du kan allerede nå bestille billetter til 
den tegnspråktolkete versjonen av Doktor 
Proktor på Nationaltheatret torsdag 24. 
april!

Kontakt:
Elisabeth Frantzen Holte: post@dove-
forbundet.no - Teksttelefon 23 31 06 40 
Taletelefon 23 31 06 30.
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Ved Skådalen-tre'et i sommer var det overskudd fra festmid-
dagen på kr. 10.500. 200 personer deltok på middagen, mens 
enda #ere besøkte Skådalen om dagen for omvisning, foredrag 
og kjekt samvær. Overskuddet fra middagen ble gitt som gave 
til Deaf Aid.

Leder for Deaf Aid Marit Bergstrøm Kolstadbråten har takket 
for gaven, som de setter stor pris på, og som vil bli brukt til 
skolen de har i Kiberaslummen, Det grønne huset (bildet).

Hva vet du om Døves Media? Hva synes du om 
programmene?

- Døves Media skal snart gjennomføre en brukerundersøkelse 
i samarbeid med MMI. For å utvikle et bedre programtilbud 
trenger Døves Media å vite mer om hva seerne vet om Døves 
Media, hvordan programmene blir mottatt og hva slags 
programmer seerne vil ha i fremtiden, forteller daglig leder 
Michel Laubacher (bildet). 

Mange av NDFs medlemmer har allerede fått en e-post fra 
Ipsos/MMI, med en lenke til undersøkelsen.  Kanskje har du 
allerede lest om undersøkelsen på Tekst-TV eller Facebook. 
Hvis du ikke har fått informasjon, kan du gå til:  http://ipsos-
mmi.no/dovesmedia og svare på undersøkelsen der. Spørsmå-
lene kommer opp på norsk og tegnspråk, og besvares direkte 
inn på skjermen. Hvis du ikke har internett hjemme, kan du 
ta kontakt med døveforeningen eller noen andre som kan 
hjelpe deg, så kan du svare på undersøkelsen der.  
- Spørsmålene handler om hva seerne vet om Døves Media og 
andre produsenter av informasjon og programmer på tegn-
språk i dag, hva man synes om programmene Døves Media 

lager nå og hva seerne kan tenke 
seg mer av i fremtiden. Det blir 
også spørsmål om hvilken medi-
eplattform (TV, internett, DVD) 
målgruppen foretrekker for å få 
informasjon og underholdning 
på tegnspråk. Det blir også noen 
få spørsmål om alder og språklig 
bakgrunn hos den som svarer, 
informerer Laubacher.

For at tilbudet fra Døves Media 
skal bli enda bedre, trenger vi svar fra så mange som mulig, 
understreker han.  

- Vi trenger så mange svar som mulig, og det er mulig for alle 
å delta i undersøkelsen. Man trenger ikke å være medlem hos 
NDF, og det er også mulig for hørende å delta. 

Svarfristen er søndag den 23. februar! Alle som svarer kan 
vinne en "n premie, avslutter den daglige lederen på Døves 
Media. 

Døves Media brukerundersøkelse

Gave til Deaf AidMed skipsinteresse i blodet
Med både pappa og en bestefar 
i den maritime næringen er det 
lett å forstå at Johannes Indre#ø 
(18) vokste opp med en sterk 
interesse for skip. Som hørsels-
hemmet får han ikke jobb på et 
seilende skip, men som elektri-
kerlærling på Ulstein kan han 
være om bord i båtene så mye 
han vil.
- Skip er min store interesse, og 
da jeg skulle velge yrkesretning 

tenkte jeg at elektrikeryrket kunne være noe for meg. Jeg be-
gynte som lærling på Ulstein i august i %or. På et skip arbeider 
vi områdevis. En uke jobbar vi kanskje på lugarene, en annen 
uke kan det være på broen, i motorrommet eller ute. Jeg liker 
godt denne variasjonen i arbeidsoppgaver, forteller han. 
Om to år skal han ta fagprøven. Hanne Notøy er ansvarlig for 
Johannes og de andre elektrikerlærlingene. Hun sier:
– Vi prøver å legge forholdene til rette slik at lærlingene skal 
føle seg trygge og velkommen når de kommer til oss. For 
mange er dette et første møte med arbeidslivet, og i alle fall de-
res første faste jobb. Vi sier til dem at de må ha lav terskel for å 
spørre om ting, det "nnes ingen dumme spørsmål, bare mange 
dumme svar.
Bedriften i Ulsteinvik, utenfor Ålesund, har #ere døve og hør-
selshemmede ansatte og er kjent for sitt gode arbeidsmiljø.
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12 hobbybakere deltok i desember på bakekurs i Trondheim Døveforening. Der lærte de å bake mørlefse, potetlefse, #atbrød, 
havrekjeks, berlinerkranser og franske pepperkaker. Delatkerne skryter av Berit Solem som en dyktig læremester. Hun svingte også 
opp med verdens beste julemiddag, så deltakerne hadde trivelige kursdager med et godt sosialt samvær. 

Trondheim Døveforening har opprettet frivillighetssentral 
og ansatt Ivar Larsen Sveberg som daglig leder. Fra før er det 
bare Oslo Døveforening som driver en slik sentral, der er Niels 
Kristensen daglig leder. I Oslo er sentralens arbeid rettet mot 
tegnspråklige. I Trondheim er det litt annerledes. Sentralen skal 
være åpen både for tegnspråklige fra hele Trondheim, og ikke-
tegnspråklige som bor i bydelen der lokalene er.  Dette skapte 
uro ved ansettelsen av daglig leder, for kommunen sa i sitt 
vedtak om å støtte sentralen økonomisk at daglig leder måtte 
beherske både talespråk og tegnspråk.

Kommunalråd Geirmund Lykke, KrF, sier i en kommentar:
- Vi ønsker på den ene siden å legge til rette for gode arbeids-
plasser for døve, men samtidig skal en frivilligsentral også 
være for alle. Dette skal være en sentral spesielt for døve i hele 
Trondheim, men og for de som bor i sentralens nærområde.  
For disse brukerne kan det bli et hinder om ikke daglig leder er 
tospråklig.
Leder i Trondheim Tore Solem sier dette:
- Når vi ansatte daglig leder hadde vi i bakhodet at vedkom-
mende skulle kunne beherske tale- og tegnspråk slik formann-
skapet vedtok. Men vi lever i 2014 og verden har gått fremover 

Lørdag 4. juni blir det markering av 30 års jubileum på Hun-
stad skole, forteller Kathrine Liseth i arrangementskomiteen. 
De inviterer alle tidligere elever, lærere, rektorer og annet perso-
nale som har vært tilknyttet skolen i perioden 1984-2014. Det 
vil bli åpen dag på skolen fra klokken 12 - 15 og festmiddag om 
kvelden. Påmeldinger gjøres til http://www.bgds.no/hunstad, 
der vil du "nne mer informasjon.

Hunstadtreff

på mange områder. Vi har tolketjeneste og vi har lovregule-
ringer som skal hindre diskriminering av funksjonshemmede 
i arbeidslivet. Finansieringen av frivillighetssentralen dekkes 
hovedsakelig av Kulturdepartementet og de har ikke stilt krav 
om godt talespråk. Vi synes vedtaket i formannskapet er tvil-
somt juridisk.   

Nå er Ivar Larsen Sveberg ansatt. Han er døv. Trondheim kom-
mune har sagt seg fornøyd. Slik vi kjenner Ivar vil han ta godt 
imot både døve, hørselshemmede, døvblinde og hørende som 
kommer for å bruke frivilligsentralens tjenester. På bildet ser vi 
Ivar (til høyre) sammen med styreleder Tore Solem i Trondheim 
Døveforening.

Trondheim med frivilligsentral

Nybakte trøndere
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Send inn ditt spørsmål til post@stub-christiansen.no. Det er helt gratis. Vi vil 
plukke ut de mest aktuelle spørsmålene og besvare dem her i artikkelen «spør 
advokaten». Vi kan ikke garantere at ditt spørsmål blir tatt med eller besvart. Vi 
tar forbehold om at spørsmålet kan bli forenklet eller endret. Dersom du ønsker 
å være anonym ber vi deg skrive det i e-posten. Dersom spørsmålet inneholder 
sensitive opplysninger ber vi deg sende  vanlig post til Stub-Christiansen Advokat-
firma AS, Hvittingfossveien 330, 3089 Holmestrand. 
Dersom du ønsker vanlig advokatbistand kan du benytte deg av medlemsavtalen 
som gir inntil halv time til kr 199. Deretter koster det kr 1 899 per time. Prisene 
er inklusive moms.

René Stub-Christiansen
Advokat MNA

Mobbing i skolen

Vi opplever at vår sønn blir mobbet av 
læreren. Læreren vet at vår sønn har pro-
blemer med lesing, noe som ikke er helt 
uvanlig for barn med hørselshemming. Li-
kevel lager læreren lesetester som han vet 
at vår sønn ikke er i stand til å løse. Når 
sønnen vår ikke klarer det så gjør læreren 
det flaut for ham fremfor hele klassen og 
kommer med spydige bemerkninger.  Vi 
har tatt det opp med læreren som forsva-
rer seg med at det er nødvendig å presse 
litt for å få resultater. Hva gjør vi?

Anonym 
 
Advokat Stub-Christiansen svarer:

Lærere har ikke lov til å oppføre seg 
krenkende ovenfor elever i undervis-
ningen. Et godt psykososialt miljø for-
utsetter at eleven føler seg trygg samt 
opplever sosial tilhørighet. I en dom i 
Frostating lagmannsrett i 1997 ble det 
slått fast at en lærer kunne avskjediges 
fordi læreren demonstrativt hoppet 
over elever med lesevansker, eller 
motsatt, påla dem å lese høyt mens 
han gjorde grimaser, forstyrret dem 
eller kom med ironiske og sarkastiske 
bemerkninger. Når det er mistanke 
om at en elev krenkes enten i ord eller 
handling så er skolen pliktig å undersø-
ke saken. Man bør kontakte lærerens 
overordnede og be om at det settes 
inn tiltak mot krenkende adferd. Når 
det er læreren selv som er anklaget for 
mobbing så kan det f.eks. være nødven-
dig at det blir satt inn en ekstra lærer 
i klassen for å få klarhet i hva som 
skjer og for å gripe inn hvis det foregår 
krenkelser. Det må så gjøres en vur-
dering basert på disse undersøkelsene 
om hva som skal skje videre. Saker om 
mobbing skal etter opplæringsloven § 
9a-3 behandles «snarast mogleg» og 
skolen må innen «rimeleg tid» ta stilling 
til saken.

Uteblivelsesdom

Jeg fikk et brev med krav mot meg på et 
beløp som jeg var uenig i. Jeg hadde fra 
før sagt fra direkte til den det gjelder, men 
vi skrev det ikke ned. Nå som brevet kom 
så tenkte jeg at det ikke var nødvendig å 
si fra en gang til at jeg var uenig. Så jeg 
svarte ikke på brevet. Deretter kom det et 
brev fra forliksrådet, men jeg svarte ikke 
på det heller. Nå har forliksrådet dømt 
meg til å betale hele beløpet uten at de 
har hørt mitt syn. Kan de gjøre det? Er det 
noe jeg kan gjøre?

Anonym 
 
Advokat Stub-Christiansen svarer:

Når man får et krav mot seg så bør 
man komme med innsigelsen skriftlig 
så slipper man sannsynligvis diskusjon 
i ettertid om hva som er sagt og ikke 
sagt. Det er en fordel om man begrun-
ner innsigelsen så godt man kan. Man 
bør i alle fall ikke forholde seg passiv 
når det kommer et krav. Dersom du 
ikke har svart innen fristen du fikk fra 
forliksrådet, og motparten har bedt 
om uteblivelsesdom, så kan du bli dømt 
basert på det motparten har skrevet. 
I 2004 var det hele 68 % av sakene i 
forliksrådet som ble dømt utelukkende 
basert på motpartens klage enten fordi 
den saksøkte lot være å svare innen 
fristen eller ikke møtte opp når saken 
var berammet. Dersom du hadde gyldig 
fravær (for eksempel lå på sykehuset 
uten tilgang til post) eller at det ellers 
vil være urimelig å nekte at saken 
tas opp igjen så kan du kreve såkalt 
oppfriskning, dvs. at saken tas opp igjen 
som om du hadde gyldig fravær. Alter-
nativt kan du vurdere anke til tingret-
ten om ankefristen er i behold. 

Arveavgiften er fjernet

Vi har gitt årlige gaver til våre barn under 
grensen for arveavgiften. Vi har vanligvis 
betalt ut gaven i desember hvert år i for-
bindelse med julen. Når jeg leste at arve-
avgiften skulle fjernes fra 2014 så betalte 
vi ut en litt større gave (over fribeløpet) 
også tenkte vi å vente med å sende inn 
melding for gaven til januar 2014. Slipper 
vi avgift da?

Navn 
 
Advokat Stub-Christiansen svarer:

Nei, det er tidspunktet for gaven som 
teller, ikke meldetidspunktet. Det 
samme gjelder om det er snakk om arv 
ved dødsfall så er det dødstidspunktet 
som teller, ikke tidspunktet for når du 
sender inn melding om arv. Så de gamle 
reglene gjelder fortsatt for gaven du 
gav i desember 2013, men for alle gaver 
du gir fra og med 1. januar 2014 så blir 
det ingen avgift. Hadde du spurt meg 
før du betalte ut gaven så ville du spart 
noen avgiftskroner :-)

Spør advokaten

Felleslegatet for Døve  

Du kan søke om støtte.

Ta kontakt med:

Hans Kr. Hønsvall,
postboks 192,

3201 SANDEFJORD.

www.felleslegatet.no
E-post:

hans.honsvall@sande�ordbredband.net

Søknadsfrist 15. mars 2014.
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Egenandel kr. 1.300.

Påmelding må sendes før 20. mai til:
Frelsesarmeen, «seksjon for døve»
Postboks 6866
St. Olavsplass
0130 Oslo.

o Hotell med helpensjon i dobbeltrom

o Jeg deler rom med:   

  ......................................................................................

o Hotell med helpensjon i enkeltrom

o Jeg vil delta i fellesreisen med buss fra Oslo

o Jeg har egen transport

o Jeg trenger ledsager

o Jeg har med egen ledsager, navn: 

 Ledsager:  ......................................................................

Mitt navn: ..........................................................................

Adresse: ..............................................................................

Postnr/sted: ........................................................................

Sommerfestival på Golsfjellet

Frelsesarmeen ønsker velkommen til sommerfestival på Storefjell 
 hotell på Golsfjellet mandag 4. – fredag 8. august. Festivalen følger 

samme opplegg som tidligere festivaler. NDF er sponsor av festivalen.
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Kl. 09:00 – 09:45:  Gro Hege Saltnes Urdal: «Samspill ved 

stemmetolking, be�ngelser for døves 

deltakelse» 

Kl. 09:45 – 10:30:  Ingeborg Skaten: «KOHERENS»  

- Men – henger det sammen..? Om å 

skape koherens i tegnspråktolking

Kl. 10:30 – 11:00: PAUSE 

Kaffe/te og frukt serveres re� utenfor konferansesalen.

Program på fagdagen
fredag 7. november 2014

Rica Ørnen Hotel - konferansesalen i underetasjen

Ingeborg Skaten (hørende) er utdan-

net tegnspråktolk, har jobbet som tolk 

i mange år og er �dligere redaktør av 

Døves Tidsskri!. Hun er cand.polit. med 

hovedfag i sosiologi, fra Universitetet i 

Bergen, og jobber som lektor ved Høg-

skolen i Bergen, på Bachelor i tegnspråk 

og tolking. Der underviser hun blant 

annet i tolkehistorikk og yrkese�kk, og tolking mellom norsk 

og norsk tegnspråk. Tolkens ut-fordringer i forhold �l å skape 

sammenheng i tolket tekst, er tema for hennes pågående 

forsknings- og utviklingsarbeid ved høgskolen.

Kl. 11:00 – 12:30:  Marko Aro: «Hvordan overse"e mellom 

såkalt internasjonal tegnspråk og finsk/

norsk/engelsk tegnspråk?» 

Kl. 12:30 – 13:30: LUNSJ - Lunsj i restauranten i 2.etasje.

Kl. 13:30 – 15:30:  Peter Hauser: «Finnes det forskjeller 

mellom hjernene �l hørende og døve?» 

Kl. 15:30 - 16:00:  OPPSUMMERING  

av Hilde Haualand og Torill Ringsø

Tema: «Tolk meg re�!»
Konferansier: Kris"n Fuglås Våge

(Med forbehold om endringer i programmet)

Gro Hege Saltnes Urdal (hørende) har, 

i �llegg �l utdanning innen idre"sfag 

og undervisning, utdanning som tegn-

språktolk, og har mange års erfaring 

fra undervisning og tolking. Hun har 

mastergrad i samfunnsarbeid, og jobber 

som lektor ved Høgskolen i Bergen, på 

Bachelor i tegnspråk og tolking, hvor hun 

også er seksjonsleder. Tolking for døvblinde og tolking mel-

lom tegnspråk og norsk er noe av det hun underviser i der. 

De siste årene har hennes forsknings- og utviklingsarbeid 

ved høgskolen omhandlet stemmetolking som be�ngelse for 

døves deltakelse, og samspillet mellom tolkestudenter og 

døvblinde.

Peter C. Hauser (døv) er klinisk nevro-

psykolog og leder for Deaf Studies Labo-

ratory (DSL) ved the Na�onal Technical 

Ins�tute for the Deaf (RIT), i Rochester, 

USA. Der veileder han døve, tunghørte 

og hørende studenter i utvikling og ana-

lysering av eksperimentelle psykologiske 

studier. Siden han begynte som lektor 

ved RIT, har han vunnet flere priser for utmerket undervis-

ning, også innen %ernundervisning, og han er prisbelønnet 

for å fremme ulikhet og mangfold, både innen og utenfor 

ins�tu"et.  Peter C. Hauser er også en av redaktørene for 

boken Deaf Professionals and Designated Interpreters, et 

vik�g bidrag �l forståelse av samarbeid mellom tolk og pro-

fesjonelle døve, i arbeidslivet – i dag. 

Markus Aro (døv) er tolkutdannet i 

Helsingfors, og jobber full�d som tolk, 

mellomtolk og internasjonal tolk. I �llegg 

gir han tjenester innenfor språkvask, 

språkrelaterte konsulen"jenester og 

tegnspråkundervisning. Han driver sin 

egen bedri!: «Aero», som driver tolkefo-

rmidling, tegnspråk- og overse�ngstje-

nester. h!p://www.viparo.fi/fi/

Påmelding �l www.kulturdager.bgds.no
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Døves Nordiske 
Kulturfestival
Åbo, Finland

Onsdag 30. juli klokken 13 åpning 
Lørdag 2. august om kvelden avslutning

Forbundsleder Jaana Keski-Levijoki i Finlands 
Døveforbund ønsker nordmenn velkommen til 
kulturfestival i Finland.

Markku Jokinen er daglig leder av det finske 
døveforbundet, her er han i aksjon som dommer 
i tautrekkingskonkurranse da den nordiske 
festivalen ble avholdt på Island for 8 år siden.

Finlands Døveforbunds grand old lady Liisa 
Kauppinen er en trofast gjest ved nordiske 
festivaler. Hun fikk i 2013 FNs menneskeret-
tighetspris. En utmerkelse som henger svært 
høyt og som tidligere blant annet er tildelt 
Nelson Mandela, Martin Luther King og 
Jimmy Carter. 

Festivalen arrangeres i et fantastisk kulturhus, Logomo, nær sentrum av Åbo. 
Adressen er Hampspinnargaten 14.

Døves Nordiske Kulturfestival i Åbo er den tegnspråklige kulturen og kunstens 
festival med nordisk perspektiv og nordiske opplevelser. Festivalens forløper var 
de nordiske døvekongressene som startet i 1907. På 1970-tallet ble kongressene 
endret til kulturfestivaler. Hvert #erde år går den på rundgang i de nordiske lan-
dene, forrige gang det var i Finland var i 1994.

Kulturfestivalen i Åbo byr på program som passer for folk i alle aldersgrupper og 
til alle som er interessert i tegnspråklig kultur og kunst, men spesielt til barnefa-
milier, ungdommer og seniorer. Festivalens sentrum er Logomo kulturhus og i 
programmer blir det scenekunst, foredrag, utstillinger, aktiviteter med mer.

Informasjon om påmelding, billettpriser og overnattingsalternativer, gå inn på 
www.kl-deaf.$
Du kan få fram svensk tekst, og får i menyen fram «Nordiske Døves Kultur-
dager».

Åbo er Finlands femte største by og har ca. 180.000 innbyggere,

Fra Norge kommer man til Åbo ved å %y via Helsingfors – eller ferge Stockholm 
Åbo.
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NORDISK SENIORLEIR, 9. – 20. september 2015
Bergen – Kirkenes – Bergen med MS Finnmarken

Ombordstigning i Bergen 9. september kl. 2000, og turen er en 
rundreise til Kirkenes og tilbake til Bergen 20. september kl. 
1430. Vanligvis er det beregnet 15 plasser fra hvert nordisk land 
– men denne gangen åpner vi for %ere. Vi har reservert 200 
plasser (100 lugarer) og håper å fylle alle. Vi kommer tilbake 
med mer informasjon om program men her følger priser og 
frister:

Prisene inkluderer helpensjon (transport tur/retur Bergen, som 
hver enkelt ordner selv, kommer i tillegg)

Påmelding skjer fortløpende, frem til 1. juni 2014. De som 
bestiller tidlig vil ha større mulighet til å velge lugartype

Vi må ha opplysninger om:

NAVN,   ADRESSE,   FØDSELSDATO,   MOBIL-
NUMMER   og   HVILKEN TYPE LUGAR 

Send påmelding til: 

seniorutvalget@doveforbundet.no

Eller som post til: 
Norges Døveforbund,  
Grensen 9, 
0159 Oslo 

(Merket Hurtigruten 2015)

For de som ønsker suiter haster det med påmelding (vi kan 
ikke reservere disse) – send til oppgitt e-mailadresse så fort som 
mulig.

For mer informasjon om Finnmarken: www.hurtigruta.no

Norges Døveforbund sørger for tegnspråktolker på hele turen 
(norsk tegnspråk).

Toralf Ringsø Sissel Gjøen 
Leder seniorutvalget interessepolitisk rådgiver 

I2 innvendig lugar, separate senger,  
 en seng kan omgjøres til sofa

L2 utvendig lugar, koøye separate senger,  
 en seng kan omgjøres til sofa

J2 utvendig lugar, begrenset el ingen utsikt,  
 separate senger, en seng omgjøres til sofa

N2 utvendig lugar, separate senger,  
 en seng kan omgjøres til sofa

P2 utvendig lugar, separate senger,  
 en seng kan omgjøres til sofa. Midtre og øvre dekk

U2 utvendig lugar, separate senger,  
 en seng kan omgjøres til sofa, bord. Øvre dekk

Norges Døveforbunds seniorutvalg inviterer til nordisk seniorleir om bord i Hurtigruten MS Finnmarken. En uforglemmelig 
opplevelse i spektakulære omgivelser og magiske !order.
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PÅSKEKURS
Ål folkehøyskole og kurssenter for døve

mandag 14. �l søndag 20. april 2014

Påskeleiren er �lbake!
Leiren er et samarbeidsprosjekt mellom Ål folkehøyskole og Døvekirken.
Målgruppen er døve foreldre og deres barn.
Døve uten familie kan delta som ressurspersoner for skolen. Ta kontakt med rektor.

Program:  Det blir hver dag  morgen og kveld et program for foreldre og barn.
 Programmet er kny!et #l trosopplæring og påskens budskap er sentral på leiren.
 Michael Hoffmann og Marianne Rasmussen Kolvik er ansvarlige for opplegget.

 Programmet kan du lese på skolens hjemmeside: www.al."s.no

Skiturer:  Det er ikke noe program midt på dagen. Den enkelte familie kan reise på skiturer på %ellet 
eller i slalåmbakken. De!e er helt frivillig.

Innlosjering: Deltakerne bor enten i hy!e eller i en av skolens leiligheter. 
 Hver deltaker tar selv med sengetøy og håndklær.
 Familiene rengjør hy!e/leilighet e!er endt opphold.        

Mat: Hver familie kjøper selv inn og lager sin egen mat i hy!en eller leiligheten.

Reise: Den enkelte dekker selv alle reiseutgi&er.

Kurspris: Gra#s for barn  0 – 11 år
 12 – 17 år:   1000,- kr per person
 Voksne:        2000,- kr  per person

Betaling: Skolens kontonr. er 2320.05.01071. Betaling  mrk.  «Påskeleir»

For mer info om programmet og påmelding ta kontakt med: kurs@al."s.no og merk «Påskeleir»

NB!  Det er sa! en deltakergrense på 60 personer!

KOM OG VÆR MED PÅ DEN POPULÆRE LEIREN!
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Verden rundt

www.kulturdager.bgds.no

Program for fagdagen $nner du på side 16.
Til neste nummer håper vi å få på plass program for resten 

av kulturdagene. Det blir spennende program.
De som ønsker å bidra med skuespill eller annet under 

kulturdagene, må melde det innen 28. februar.

Juksetolken i Sør-Afrika
Vi husker den falske tegnspråktolken under minneseremo-
nien til Nelson Mandela som ble sendt på tv til hele verden. 
Ganske tett opp til president Obama og andre verdensnavn 
sto &amsanga Jantjie og ”tegnspråktolket”. Er erfaren 
tegnspråkbruker så fort at det var noe som ikke stemte med 
tolkingen til Jantjie. Det var ingen logikk i bevegelsene til 
armer, hender, kropp og hode. Det var bare surr.
Saken om den falske tegnspråktolken $kk stor oppmerksom 
verden rundt. Døves Tidsskrift $kk tilsendt elektroniske 
avisutklipp fra alle kanter av verden.
Sør-Afrikas Døveforbund har anmeldt tolken til politiet. I 
ettertid sier tolken a han er svært lei seg. Han forteller at han 
har en psykisk sykdom (schizofreni) og at han hallusinerte 
og hørte stemmer under talene. Han forteller til avisene at 
han ikke klarte å gjøre noe, han klarte ikke å kontrollere seg 
selv – og han klarte ikke å stoppe tolkingen.
Det er ikke første gang en falsk tolk er på scenen i Sør-Afri-
ka. Flere har innsett at tolking ved store o'sielle hendelser 
er en lettvint måte å tjene penger på og det er dårlig kontroll 
med hvem som tolker hvor. 
Så kan vi undres over hvordan en mann kan sikkerhets-
klareres og plasseres to meter fra verdens mest terrorutsatte 
politikere av myndigheten i Sør-Afrika.

Pedo#l leder i Sverige 
Før jul dukket det opp en ubehagelig sak i Sverige. Avisene 
skrev side opp og side ned om en døv gymnastikklærer, som 
også i %ere år har vært i leder det Svenske Døveidrettsforbun-
det, som av tidligere elever ble beskyldt for seksuelle overgrep 
i skoletiden.
Arne Lundquist er uskyldig fram til han har fått sin retts-
kraftige dom, men det er liten grunn til å tvile på sannhets-
gehalten i det de mange tidligere døveskole-elevene forteller 
om sin gymnastikklærer. Ryktene om overgrep har gått i 
mange år i vårt naboland, men at en så avholdt idrettsleder 
skal ha misbrukt sin stilling på denne måten kommer som et 
sjokk på mange.

I en pressemelding fra Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) 
skriver de blant annet: ”Overgrep og krekninger er ikke 
akseptabelt, uansett hvor og i hvilken form de skjer. Om det 
som nå er fremkommet om mangeårige seksuelle krekninger 
og ovegrep i skolen for døve og hørselshemmede viser seg å 
være sann – vilket SDR ikke har noen grunn til å betvile – 
så er det veldig alvorlig. Om det også viser seg at elevene  
%ere ganger har varslet skoleledelsen, men ikke blitt tatt 
på alvor, så er det ekstra ille og et dobbelt overgrep på dise 
barna.
Det er svært viktig at en ordentlig undersøkelse nå gjennom-
førres, slik at de som er rammet får oppreisning og at det 
blir sikret at slike hendelser aldri mer vil skje. Skoleledelsen 
håndterering av sakene må også granskes. Alle barn har rett 
til å kjenne seg trygge i skolen, gjennom hele skoletiden.” 

Tidligere forbundsleder i Danske Døves Landsforbund Asger 
Bergmann ble 18. januar tildelt Ole Jørgensens minnelegat for 
sitt 50 års arbeid til beste for døve. Allerede 14 år gammel ble 
Asger valgt inn i elevrådet på Nyborgskolen, senere har hatt 
tillitsverv på alle plan i Danske Døves Landsforbund, Døves 
Nordiske Råd og WFD med mer.
I dag er Asger Bergmann pensjonist. Han bruker blant annet 
tiden til å skrive bok om sine opplevelser gjennom 67 år.

Heder til Asger Bergmann
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Språklig makt
Han delte konseptet i $re områder; hva 
er makt, de$nisjonsmakt, de$nisjon på 
språk og de$nisjon på døve og hørsels-
hemmede. Makten skjer når en har sterk 
inn%ytelse på noen. 

Han delte språk opp i to perspektiv; 
verktøy og verdi. Blir språket sett som et 
verktøy, sees det som en erstatning for 
hørselshemmede som ikke kan mestre 
talespråk. Sees språket som en verdi, vil 
tegnspråkbrukere sees på som en språklig 
minoritet. Det hviler egentlig på hvem 
som har de$nisjonsmakt; leger eller 
språkvitere? 

Når det gjelder status på norsk tegnspråk, 
så er dette språket alltid sett på som en 
lavere status i forhold til norsk talespråk. 
De$nisjon på språk; hvem de$nerer 
norsk tegnspråk som en lavere status i 
utgangspunktet? 

Og til sist, men like viktig; Hvem de$ne-
rer oss som døve eller hørselshemmede? 
Hvem har hatt en sterk inn%ytelse på 
de$nisjonsendring nå som tunghørte er 
blitt hørselshemmede?

Språk er makt
Hege R. Lønning fortalte litt om hennes 
masteroppgave, «Hørende er våre sjefer» 
(2010, Myhre Holten og Lønning). Hun 
presenterte først om makt og språk hver 
for seg, og deretter fokuserte på selve te-
maet; språk er makt. Hun delte det opp i 
forskjellige kjennetegn på makt gjennom 
språk.

1: Dørvoktere
Disse voktere er broen mellom døvever-
denen og samfunnet. Informasjon som 
blir gitt til samfunnet om oss skjer gjen-
nom disse voktere, og det skjer også ofte 
at vi får informasjon om samfunnet gjen-
nom disse voktere. En slik dørvokter kan 

gjerne være en representant fra Norges 
Døveforbund.

2: Hørende er sjefen vår
Hørende har alltid rett, og det ses i sam-
menheng med Castberggårdssyndrom, 
som er en konsekvens av audisme. 

3: Hørende – med tegn som 
peke#nger opp
Vårt tegn for «hørende» i seg selv viser 
allerede hvem som har makten. Peke$n-
ger i opp-tegn fra øret til ut i en oppover-
retning. Dette tegnet er lokalisert som 
«de oppe». Hørende, de oppe - og døve, 
vi nede.

4: Tospråklighet
Hvem har makt til å de$nere tospråklig-
hetsbegrepet? Er vi alle enige om dette 
begrepet? En tospråklig arbeidsplass. 
Tospråklighetsundervisning. En hørende 
sjef på en arbeidsplass, som selv bruker 
tegn og tale, mener at det er en tospråk-
lig arbeidsplass. Dette ble brukt som et 
eksempel for å sette saken på spissen.

5: God i språk
De som selv er døve og kan gjøre seg 
forstått gjennom talespråk blir ofte sett 
opp til av andre døve og hørende. Det 
samme gjelder døve som mestrer godt 
skriftspråk, de får større makt i døvesam-
funnet. 

6: Avhengig
«Jeg er helt avhengig av norsk tegnspråk», 
forklarte Hege, og spurte om det fantes 
en nordmann som var avhengig av norsk 
talespråk. Det dreier seg om status på 
språk, og om språk blir sett som verktøy 
eller verdi i seg selv.

7: Familien Berg
På sytti-tallet ble det oppnevnt en gruppe 
i Norges Døveforbund som jobbet med 
tegnspråkmateriell til undervisning, 

og norsk tegnspråk ble drastisk foran-
dret. De som hadde ansvaret gjorde 
det bevisst, de forandret tegnspråk fra 
et selvstendig og fullverdig språk til et 
konstruert språk. Dette for å føre norsk 
tegnspråk nærmere norsk talespråk. «Jeg 
PAFF byen», ble til «Jeg gikk til byen».  
Blå-tegnet med «SYV-håndform» ble 
til et nytt blå-tegn med «B-håndform». 
Dette er et eksempel på at mange begyn-
te å skamme seg over norsk tegnspråk. 
De begynte å bruke dette konstruerte 
språket. Men mange av de konstruerte 
tegnene forsvant av seg selv, da de ble for 
upraktiske for det daglige språket. Flere 
gamle tegn kom derfor tilbake.

Skoler med integrerte skoler har en stor 
inn%ytelse på norsk tegnspråk
Forbundsleder i NDF, Hedvig Sinnes, 
påpekte at det er færre og færre døve 
elever som går på døveskolen. Før i tiden 
kunne vi se hvem som hadde gått på 
hvilken skole etter tegndialekten, spesielt 
Trondheim, Oslo, Holmestrand og Ber-
gen. Men i dag kan vi ikke se dette.

Hvem er språkmodell for 
integrerte elever? 
Jo, det er lærere som har for begrensede 
tegnspråkkunnskaper til å fungere som 
gode språkmodeller. De vil få en sterk 
inn%ytelse på norsk tegnspråk i fremti-
den. Et eksempel dukket opp i diskusjo-
nen etterpå: tegnet for Tromsø. Tegnet 
for Tromsø har alltid vært samme tegn 
som SUR/BITTER i norsk tegnspråk. 
Men elever som er integrerte i nærskoler 
i Tromsø-området bruker et annet tegn 
nå: TROMSØ som i BRO-BRO-tegnet, 
da byen har to kjente broer. Vet de at det 
er et tegn for Tromsø fra før?

Til sist understreket Paal Richard at 
norsk tegnspråk er fortsatt ungt, og vi 
har mulighet til å ha inn%ytelse på språ-
ket nå. Det gjelder å ta makten.

Norsk tegnspråk er et 

ungt språk
Av Maren Oriola

Hege Lønning.

FONTS (Foreningen for norsk tegnspråk) inviterer både 
medlemmer og ikke-medlemmer til en forelesning om 
språk som makt i Litteraturhuset på en lørdag, den første 
februar. FONTS gjenvalgte leder, Paal Richard Peterson, 
innledet med en kort presentasjon om språk som makt.
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I Stortingsmelding 18 (2010 – 2011) 
«Læring og fellesskap» ble de statlige 
døveskolene Hunstad, Nedre Gausen og 
Skådalen foreslått avviklet. Forslaget vek-
ket en storm av protester blant døve og 
hørselshemmede. Norges Døveforbund 
har de siste årene arbeid mye for at staten 
fortsatt skal ha ansvaret for at døve og 
hørselshemmede elever kan velge mellom 
inkludert undervisning eller undervis-
ning på en skole med den tospråklige 
modell: Tegnspråk og norsk. Protester og 
arbeid har foreløpig vært til liten nytte.
Stortinget vedtok i 2011 nedleggelsen 
med stemme%ertallet fra de rødgrønne 
partiene, mens H, FrP, V og KrF stemte i 
mot. De ville opprettholde statlige skoler. 

Valgresultatet i 2013 gav ny regjering 
bestående av H og Frp, støttet av V og 
KrF – og dermed nytt håp for skolene. 
I sin regjeringsplattform lovet den blå-
blå regjeringen å gjeninnføre de statlig 
grunnskoler for døve og hørselshem-
mede. Døve og hørselshemmede og deres 
foreldre $kk tent et nytt håp, men nå har 
kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen 
bestemt seg for å gjøre det samme som 
den rødgrønne regjeringen vedtok. Det er 
altså ikke noen forskjell på om kunn-
skapsministeren heter Kristin Halvorsen 
og kommer fra SV – eller om han heter 
Torbjørn Røe Isaksen og kommer fra 
H. Det er nærliggende å tenke på den 
engelske komiserien på TV: «Javel, herr 
statsråd», der nye statsråder gjerne tror de 
har makt – mens makten i virkeligheten 
ligger hos byråkratene.

I 25 år har byråkratiet arbeidet for å 
«normalisere» undervisningen av døve og 
hørselshemmede, for at kommunene skal 
overta ansvaret for elevgruppen. På veien 
mot dette målet har det vært mange 
eksperter og byråkrater i arbeid for det de 
mener er det beste for elevene. I arbeidet 
har ikke en eneste døv eller hørsels-
hemmet deltatt. Vi bare nevner det. 
Kunne noe slikt skjedd med en annen 
språkgruppe i samfunnet, for eksempel 
samene. Kunne viktige spørsmål knyttet 
til samenes utdanning blitt utredet og 
avgjort uten at samene selv $kk påvirke?     

NDF har hatt en rekke møter med byrå-
kratiet i Statped, Utdanningsdirektora-
tet, Kunnskapsdepartementet – og også 
med den nye politiske ledelsen i departe-
mentet. Men døve er ikke blitt hørt. Bare 
en time etter det siste møte mellom NDF 
og kunnskapsministeren var departemen-
tet ute med følgende pressemelding:

Statens ansvar for hørsels-
hemmede og døve elever
Kommunene skal ha kompetanse til å gi 
god, tilpasset opplæring til elever med og 
uten særlige opplæringsbehov. Samtidig 
understreker Sundvolden-erklæringen det 
ansvaret staten har for døve og hørselshem-
mede elever, og regjeringen ønsker å bidra 
til å styrke tilbudet for denne gruppen.

det beste for disse elevene. Det vil vi gjøre 
blant annet gjennom å styrke den statlige 
deltidsopplæringen til hørselshemmede 
og døve elever som bruker tegnspråk. Det 
er viktig at elever og foreldre er trygge på 
at vi i det arbeidet er opptatt av at elevene 
skal ha god faglig, sosial og tegnspråklig 
utvikling. Dette mener vi at vi best får til 
i samarbeid med kommunene, sier kunn-
skapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Det står i Sundvolden-erklæringen at 
regjeringen vil gjenopprette de stat-
lig døve skolene. Men det vil være lite 
hensiktsmessig å reversere den prosessen 
som er i gang med å avvikle tre av de $re 
statlige heltidstilbudene for hørselshem-
mede fra høsten 2014, eller å opprette 

nye skoler. For eksempel er det i Bergen 
utviklet et svært godt kommunalt tilbud 
for hørselshemmede elever, og det vil 
ikke være riktig å avbryte denne proses-
sen nå. Kunnskapsministeren presiserer 
likevel at det fortsatt skal være et statlig 
tilbud for de som ønsker det:

tilbud om grunnskoleopplæring, og den 
statlige skolen for hørselshemmede AC 
Møller i Trondheim vil være tilgjengelig 
for elever i hele landet som ønsker det. 
Vi vil også opprettholde et deltidstilbud i 
Holmestrand, sier Røe Isaksen.

Kunnskapsministeren peker på noen 
punkter som vil være sentrale i statens 
arbeid i tiden framover:

-
føres fra høsten 2014. Statped er i gang 
med å utrede og beslutte hvilke steder det 
er mest hensiktsmessig at deltidsopplæ-
ringen lokaliseres. Et viktig premiss for 
denne beslutningen er at det skal gis et 
likeverdig tilbud i hele landet. 

-
læring til elever med behov for opplæring 
i tegnspråk. Kulturell og språklig identi-
tet utvikles best i et språklig fellesskap, 
og en styrket deltidsopplæring vil samle 
%ere elever til læring og sosialt samvær i 
et større tegnspråklig miljø.

kommunale skoler for en gjensidig styr-
king av det kommunale heltidstilbudet 
og det statlige deltidstilbudet. Statped 
skal også stimulere til samarbeid mellom 
kommuner. De skal gi særskilt bistand til 
kommuner som bygger opp tilrettelagte 
tilbud til hørselshemmede der også elever 
fra omkringliggende kommuner kan få 
opplæring.

-
munene, fylkeskommunene og foreldrene 
tidlig. Slik kan PP-tjenesten, barnehagene 
og skolene i kommunene og fylkeskom-
munene være forberedt og rustet til å gi 
barna et godt og tilrettelagt tilbud.

mellom stat og kommune på dette feltet 
som er bærekraftig over lang tid, og som 
tar høyde for svingninger i elevtall og 
endrede behov, sier kunnskapsminister 
Torbjørn Røe Isaksen.
 

Kunnskapsministeren med løftebrudd

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
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NDF svarer med følgende 
pressemelding:
 
Høyre/FrP regjeringen bryter 
Sundvollen erklæringen
Den politiske ledelsen i Kunnskapsde-
partementet erkjenner at dagens grunn-
skoletilbud til døve og hørselshemmede 
barn ikke er bra nok. Deres løsning er å 
videreføre den rød/grønne regjeringens 
feilslåtte politikk og ha en vente-og-se-
holdning. Det er i strid med Høyres 
slagord: «Nye ideer, bedre løsninger»

NDF ble på møtet med statsråd Torbjørn 
Røe Isaksen den 17. januar orientert om 
at regjeringen nå går fra sitt løfte om 
gjeninnføring av statlige grunnskoler for 
hørselshemmede. Det er sjokkerende at 
regjeringen etter så kort tid i regjerings-
posisjon, og uten å sette seg godt nok inn 
i problemsstillingen, bryter løftet sitt.

Tvillingskolemodell – et samarbeidspro-
sjekt mellom stat og kommune
NDF ønsker seg ikke tilbake til de gamle 
statlige døveskolene slik vi kjenner fra 
tidligere. 
NDF mener at fremtiden er å satse på 
tvillingskolemodellen som vil passe for 
svært mange hørselshemmede elever. Mo-
dellen går ut på at vanlige skoler på større 
plasser har hørselsavdeling for elever med 
ulike grader av hørselstap. Denne model-
len vil sikre et bærekraftig miljø blant 
døve og hørselshemmede elever og et 
bærekraftig hørsels - og språkfaglig miljø 
ved skolen. Modellen kan også gi plass til 
deltidstilbud til hørselshemmede elever 
som av ulike grunner velger å gå integrert 
i hjemskolen sin, men som har behov for 
å være noen uker i året i et språkmiljø på 
sine egne premisser. Foreldrene og døve 
og hørselshemmede barna vil med den 
modellen kunne velge om barna skal gå 
integrert i hjemskolen eller gå på tvilling-
skolen sammen med andre hørselshem-
mede, og hørende skolebarn. 

Ministeren viser til at det er brukt titalls 
millioner til planlegging og bygging av 
Nattland skole i Bergen, men å bruke 
dette som en del av begrunnelsen for 
at det er for sent å snu er direkte misvi-
sende. Tvert imot har vi sagt at vi ønsker 
denne modellen velkommen %ere steder i 
landet. En skole hvor hørende og hørsels-
hemmede barn og unge går sammen, og 
hvor de hørselshemmede får et tilrettelagt 
tilbud.

Det vi blant annet har bedt om er at sta-
ten $nansierer eventuelle ekstrautgiftene 
til bostedskommune til elever som bor i 
pendleravstand fra en tvillingskole, slik 
at det blir kostnadsnøytralt for kommu-
nene. Dette for at ikke en eventuell mer-
kostnad for hjemkommunene skal stenge 
for barnets mulighet til å få et tilrettelagt 
skoletilbud i samhandling med andre 
hørselshemmede i et stort skolemiljø.  

Når den blå/blå regjeringen snakker om 
gjeninnføring av statlig grunnskoler for 
hørselshemmede mener NDF nødvendig-
vis ikke at staten skal eie og drifte disse 
skolene alene. En måte er å organisere 
tvillingskolene som et samarbeidsprosjekt 
mellom stat og kommune. Sentralt er 
at staten gir kommunene med tvilling-
skoler økonomiske midler tilsvarende 
merkostnadene det medfører å ha døve 
og hørselshemmede elever. Vi ser at 
mange hørselshemmede elever ikke får 
det skoletilbudet de har krav på grunn av 
kommunenes manglende kompetanse om 
hørsel og tegnspråk og/eller fordi kom-
munene mener det er for dyrt.

Språk og identitet
Språk læres i interaksjon med andre og 
hørselshemmede trenger derfor å komme 
sammen for å danne (naturlige) språk-
miljøer, bygge sosiale nettverk og identi-
tet og gi hverandre støtte. Alt for mange 
barn føler seg isolert som eneste hørsels-
hemmede elev i en klasse av hørende. For 
mange har læringsutbytte og selvfølelse 
har blitt lav noe som har resultert i behov 
for spesialundervisning hvor årsaken fak-
tisk ikke ligger hos barnet, men miljøet.            

Fullverdig oppvekst
Målet må være å gi døve og hørsels-
hemmede et godt språk, uavhengig av 
språkmodalitet (her; norsk eller tegn-
språk), en positiv selvfølelse og fullverdig 

deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Det 
er solid forskningsmessig grunnlag for 
å hevde at tegnspråk og tegnspråklige 
miljøer øker sannsynligheten for at døve 
og hørselshemmede skal nå disse målene. 
Tegnspråk er et mer tilgjengelig språk for 
mange hørselshemmede og det letter den 
talespråklige innlæringen.

Sterke krefter som ser hørselsfeltet i 
svart/hvitt har i tiår kjempet for nedleg-
gelse av døveskolene. Vi opplever at disse 
dogmatiske kreftene bidrar til å gjøre det 
vanskelig for hørselsfeltet å nærme seg 
hverandre og oppnå omforente løsninger. 

Til tross for regjeringens løftebrudd står 
målet vårt fast: Et fullverdig grunnsko-
letilbud til døve og hørselshemmede 
barn betinger blant annet at staten ved 
kunnskapsdepartementet må bli en mer 
synlig og aktiv part i utvikling, - og 
gjennomføring av skoletilbudet. Med 
løftebruddet fra regjeringen konstaterer 
vi at det kan ta lengre tid å få utviklet 
skoletilbud som mange foreldre mener er 
helt nødvendig for at deres barn skal få et 
godt og fullverdig start på livet. Siste ord 
om denne saken er ennå ikke sagt, skriver 
generalsekretær Bjørn A. Kristiansen 
(bildet) og forbundets oppvekstkonsulent 
Aina Fossum (bildet). 

HLF er seg selv nok
Som alltid har Anders Hegre, generalse-
kretær i Hørselshemmedes Landsforbund 
(HLF), vært ute i media. I Dagbladet blir 
han sitert på at HLF er godt fornøyd med 
regjeringens beslutninger. 

«Det å gjeninnføre statlig grunnskoler 
for hørselshemmede barn ville ha vært 
et alvorlig tilbakeskritt, da all annen 
tenkning i samfunnet handler om in-
kludering og tilrettelegging. Nå klargjør 
kunnskapsministeren kommunenes 

Bjørn A. Kristiansen. Aina Fossum.
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Det er sjelden alle ansatte i NDF er samlet samtidig på kontoret. Ansatte er mye ute på møter, på 
reiser og så er det flere som har deltidsstillinger og ikke er på kontoret hver dag. Men på bildet er 
(nesten) alle med, fra venstre: Ellen Østrem, ungdomskonsulent – Sissel Gjøen, interessepolitisk 
rådgiver – Bjørn A. Kristiansen, generalsekretær – Elisabeth Frantzen Holte, sentralbord / teater-
tolkekoordinator – Hilde Fredriksen, tolk – Aina Therese Fossum, foreldre- og oppvekstkonsulent 
– Nils Erik Midtskog, regnskapsfører – Mona Tangen, adminstrasjonssekretær – Helge Herland, 
redaktør / kulturarbeider. Birgit Hagerupsen, medlemsansvarlig og Thomas Blix, prosjektkoordi-
nator var ikke til stede – Thomas har pappapermisjon.

ansvar for god og tilrettelagt opplæring 
for hørselshemmede barn, og varsler at de 
samtidig vil styrke tilbudet. Et klokt og 
fornuftig valg av regjeringen», sier han til 
avisen. 

Noen andre viktige saker  
det arbeides med…

Tekst på TV2
NDF har brukt mye tid på å arbeide for å 
få til tekst på TV2 sendingene. Re-
glene i Kringkastingsloven ble endret av 
Stortinget 1. januar 2013. De nye reglene 
pålegger TV2 å tekste alle sine sendinger 
mellom klokken 18 og 23. I tillegg påleg-
ges de å tekste viktige samfunnshendelser 
som sendes til andre tider enn dette.

Medietilsynet skal passe på at TV2 og 
andre tv- og radiokanaler følger bestem-
melsene i Kringkastingsloven. NDF har 
derfor presset på for å få Medietilsynet til 
å aksjonere. Tidligere svarte Medietilsy-
net at TV2 burde få tid til å omstille seg. 
Reglene kom 1. januar 2013 og Medietil-
synet synes det var rimelig at TV2 $kk 
ett års tid på å få tekstingen på plass.

NDF minnet Medietilsynet på at ett år 
nå er gått, og hva så? Medietilsynet har 
derfor purret TV2 med krav om at de nå 
må oppfylle reglene i loven – og de har 
også skrevet at de ser på OL-sendingene 
fra Sotsji som viktige samfunnsmessige 
hendelser som hele nasjonen må kunne ta 
del i. TV2 er gitt frist til slutten av januar 
til å svare på purringen til Medietilsynet 

og vi får det ikke med i dette bladet.

Men NDF har også jobbet direkte mot 
TV2 for å få tekstet sendingene fra Sotsji. 
I den kampen har NDF fått verdifull 
støtte fra Norges Idrettsforbund og døve-
idrettsutvalget, fra %ere politiske partier 
og andre tunge samfunnsaktører. Og det 
har hjulpet. TV2 har lovet å tekste alle de 
viktige «norske øvelsene» og mer til. Det 
betyr tekst fra klokken 8 om morgenen 
til langt ut på kvelden.
På TV2 $nner man som vanlig teksten 
på side 222. TV2 Zebra er tekstet på side 
223. TV2 Sportskanalen er tekstet på 
side 224.
TV2s kommunikasjonsdirektør Rune 
Indrøy forteller at de bruker de samme 
personene som direktetekster i NRK.
Indrøy krysser $ngrene for at alt vil 
fungere godt.

Info på sykehus
NDF har gjennom møter og skriftlige 
uttalelser presset Helse og Omsorgsde-
partementet til å gjennomføre tiltak for 
at døve og hørselshemmede pasienter på 
sykehus får den informasjonen de har 
krav på. Departementet har svart at disse 
kravene vil bli imøtekommet i den nye 
«Nasjonale helse- og sykehusplanen» som 
nå utarbeides.

Tolketjenesten
NDF har skrevet en merknad til dagens 
og fremtidens tolketjeneste for døve, 
hørselshemmede og døvblinde. Det har 
også vært dirkete møte om dette med 
statsråd Robert Eriksson (Frp) i Arbeids- 

og sosialdepartementet.

NDF mener det er $re viktige hoved-
områder som må løses i forbindelse med 
organiseringen av tolketjenesten. Det må 
bli et nytt datasystem for bestilling og 
registrering av tolkeoppdrag. Det må bli 
en betalingsinstans for all tolking, altså 
slutt på at skoler, sykehus, domstoler 
og andre selv må betale for tolkingen. 
Forholdene for frilanstolker må bedres, 
NDF opplever i dag at mange ikke får 
tolk og mange frilanstolker får ikke 
oppdrag. Det må lages rammeavtaler for 
frilanstolkene som sikrer forutsigbarhet 
og kontinuitet, ikke minst for brukerne. 
Og så må det åpnes for å ansette døve, 
hørselshemmede og døvblinde i ledelsen 
og formidlingen av tolketjenestene. Da 
den o+entlige tolketjenesten ble etablert 
var det %ere av døveforeningene som for-
midlet tjenestene. Etter hvert har tolker 
og brukere gått hver sin vei, slik at det er 
blitt de og vi. Nav må ta brukermedvirk-
ning på alvor. NDF ber også om at antall 
formidlingssentraler vurderes. Vil det 
være mer hensiktsmessig med en regiona-
lisering av formidling av tolketjenesten?

NDF har også påpekt at Navs forslag til 
endringer i tolketjenesten har vært en 
prosess uten brukerinvolvering. Nav på-
står revideringen av reglene ikke medfø-
rer endringer i rettighetene, men slik det 
er formulert mener NDF det er utvan-
ning av retten til tolk og tolk/ledsager. 

I møte med statsråd Eriksson viste han 
til regjeringens politiske plattform hvor 
det fremgår at regjeringen vil foreta en 
helhetlig gjennomgang av hjelpemid-
delpolitikken i løpet av valgperioden. 
Statsråden skal nedsette et ekspertutvalg 
som skal gjennomgå NAV – som også 
tolketjenesten er en del av. Han vil løfte 
opp brukerperspektivet og NDF tar det 
som en selvfølge at eksperter også er 
brukerne selv. Mye av det statsråden sa er 
i tråd med det NDF mener.
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Død
JON ANDERS HOVDEN, Trondheim, 
født 17. januar 1979, døde 23. januar. 

Runde år

85 år

75 år
PALMAR DYRHOL, Inn#orden, 
blir 75 år 18. februar.

70 år
ERIK SEGEBRECHT, Trondheim, 
blir 70 år 28. februar.
VIVIAN HORTMAN, Stavanger, 
blir 70 år 8. mars.
INGER-LISE HAMMERHAUG, Ølve, 
blir 70 år 11. mars.

60 år
HENRIK HANSEN, 
Trondheim, 
blir 85 år 22. februar. 

RYSZARD SOSNA, 
Drammen, 
blir 60 år 27. februar. 

ELDRI ØDEGÅRD, Lom, 
blir 60 år 28. februar.
ELIN YSTHEIM, Trondheim, 
blir 60 år 1. mars.
KJELL EMIL SELNES, Tomre#ord, 
blir 60 år 7. mars.
ØYSTEIN STEIRO, Snarøya, 
blir 60 år 7. mars.
NINA HELBERG DAHLE, Bergen, 
blir 60 år 8. mars.
ERLING JACOBSEN, Bergen, 
blir 60 år 14. mars.

50 år
ANNE-KARIN BRÅTET, Hobøl, 
blir 50 år 20. februar.
TORALV KVINGEDAL, Bergen, 
blir 50 år 26. februar.
ANNE PAULINE HAGEN, Oslo, 
blir 50 år 18. mars.

80 år
GYDA EINEMO, Øystese, 
blir 80 år 17. mars.

Fra 15. mars 2014 eller etter avtale, er det ledig engasje-
ment-stilling som adminstrasjonssekretær (60%) i ett år i 
Døves Media, med mulighet for fast tilsetting.

Mediebedriften Døves Media produserer tegnspråklig 
materiale for både barn og voksne. Vi tilbyr et landsdek-
kende tegnspråklig tilbud på vår hjemmeside og gjennom 
vår samarbeidspartner NRK. Arbeidssted er  Oslo. 

Arbeidsbeskrivelse:
l Administrative og HR-relaterte oppgaver
l Håndtering av sykemeldinger, permisjonssøknader samt 

ha kontakt med NAV
l Ansvarlig for timeregistrering og reiseregninger
l Kontering av regnskapsbilag, assistere bokføring (regn-

skap føres eksternt)
l Informasjonsarbeid 
l Produksjonsassistent
l Annet arbeid må påregnes

Kvalifikasjoner og egenskaper:
l Erfaring fra HR & Administrasjon

Administrasjonssekretær (60%) 
i Døves Media

l Du er nøyaktig, systematisk og trives i et hektisk ar-
beidsmiljø

l Du er serviceinnstilt, pålitelig og har gode kommunika-
sjonsevner

l Gode norsk- og engelskkunnskaper både skriftlig og 
muntlig.

l God kjennskap til Office pakken.

Den som engasjeres  bør fortrinnes ha kjennskap til dø-
vekulturen og enten kunne tegnspråk eller være villig til å 
lære det. Det er ønskelig med mediaorientert utdannelse 
og/eller erfaring, men søkere med  annen relevant utdan-
nelse/erfaring vil også bli vurdert.  

Lønn etter avtale.

Søknadsfrist:  25. februar 2014. 

Kontakt daglig leder Michel Laubacher, e-post stilling@
dovesmedia.no for mer informasjon. 

Søknad sendes til e-post: stilling@dovesmedia.no
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Kjære ungdommer!
Nå er det endel snø på Østlandet, og i store deler 
av sør-Norge. Akkurat i rute til Vinterleker 2014 
vil jeg påstå! Siden nyttår har det vært endel pa-
pirarbeid, rapportskriving og innsending av dem, 
men snart øker det med arrangement. Vinterleke-
ne og sommerleir planlegges for fullt. Visste dere 
at det i år er 10-års jubileum for sommerleiren? Et 
populært arrangement som har økt i omfang de 
siste årene. Samtidig ser vi også at ungdomsklub-
bene har startet 2014 med aktiviteter og sosialt 
samvær, kjempe#ott å se et slikt tilbud bli gitt i 
#ere byer. Vi håper at #ere vil etablere ungdoms-
klubber andre steder etterhvert. 

Til Vinterleker 2014 har det meldt seg på mange 
deltakere, både nye og gamle ansikter som snart 
er klare for en helg med vinteraktivitet og sosialt 
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samvær. NDFU-styret 
har gjennomført årets 
første styremøte første 
helgen i februar, hvor 
mye av fokuset har 
vært på fremtidige ar-
rangementer for ulike 
aldersgrupper 7 - 30 
år. Sommeren byr på 
mange ulike muligheter. 
Snart får også NDFU-
styret sine nye t-skjorter 
som skal brukes under 
representasjoner. Se etter 
oss hvis du er på seminar, konferanser, samlinger 
og lignende! Kom også og si ”Hei!” til oss. Ta kon-
takt med oss om dere har sto$ til ungdomssidene. 
Vi vil gjerne by på  #ere intervjuer og artikler.

Ingvild Larsen Skjong
Leder

Nyheter fra WFDYS
WFDYS hadde styremøte i oktober, møtet fant 
sted i Sydney, Australia. Et nytt styremedlem er 
på plass, hun heter Florencia Laurence (Argentina) 
og overtar den syvende plassen i styret etter Eeva 
Tupi (Finland). Eeva gikk av på grunn av hennes 
nye stilling i WFD. Eeva var styrets sekretær fra 
juli 2011 frem til mars 2013. Jannicke Kvitvær 
(Norge) har overtatt sekretærrollen og forblir i den 
rollen frem til WFDYS´ generalforsamling i 2015. 
Neste styremøte vil være i mars, i Chile. 

WFDYS har deltatt på ulike representasjoner fra 
juli til nå; blant annet på ulike møter i FN, ung-
domsleir i Asia og hatt ulike foredrag i #ere land 
om hvordan opprette nasjonale ungdomsforbund. 
Jenny Nilsson, president i WFDYS, har holdt tale 
på tegnspråk i FN, ved siden av Ban Ki Mooon 
om tilgjengelighet. Informasjon om dette %nnes 
på facebook/webside. 

WFDYS er en organisasjon uten inntekter; vi leter 
etter faste inntekter slik at vi en dag kan ansette 

egen organisa-
sjonssekretær. Enn 
så lenge holder 
vi på å samle inn 
penger i form av 
donasjoner fra 
ulike foreninger 
og forbund - og nå 
begynner vi også å 
selge varer! 

Du som person (uansett alder) kan støtte WFDYS 
ved å bli individuell medlem i WFDYS (Youth 
Individual Member). For hvert 10ende YIM i 
WFDYS – vil en leirplass under en WFDYS-leir 
bli gratis for et barn/ ungdom fra et utviklings-
land. Les mer om hvilke fordeler du kan få som 
YIM på WFDYS´ hjemmeside, www.wfdys.org. 
Som noen har merket, har WFDYS hatt proble-
mer med emailsystemet og websiden vår. Proble-
met er nå løst og arbeidet går for fullt igjen. 

Jannicke Kvitvær

Kalender over arrangementer for barn og ungdom
Vinterlekene: 7. – 9. mars, Ål FHS – Geilolia.
Leirlederkurs: 20. – 22. juni, Ål FHS.
Sommerleir: 23. – 28. juni, Ål FHS.
Nordisk Juniorleir: 30. juni – 10. juli, Idre, i Sverige.
EUDY Youth Camp: 4. – 14. juli, Primorsko, Bulgaria.
Språkreise: 10. – 24. juli, Gallaudet, Washington D.C., USA.
EUDY Junior Camp: 22. – 29. juli, Belgia.
WFDYS Children Camp: 1. – 8. august,Washington D.C., USA.
Nordisk Ungdomsleir: 3. -10. august, Virrat, Finland.

For mer informasjon - sjekk www.deafnet.no og klikk inn på NDFU oppe til høyre
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Unge
med
egen

bedrift

Megan Matovich og Petter Noddeland 
er to navn som man nå begynner å 
kjenne igjen i det tegnspråklige miljøet. 
Megan (28) og Petter (23) har vært aktiv 
blant annet hos Teater Manu, Ungdoms-
klubben PAFF og Vade Mecum under 
døveskolesaken. Begge har tidligere 
vært ett år i Danmark som elever på 
Frontrunners-programmet ved Castberg-
gård. Nå har de sammen etablert et %rma 
– BeSeen. Flere har i høst lagt merke til 
#ere delte linker på Facebook, brosjyrer 
og plakater med dette. Hva er egent-
lig BeSeen – og hvem er de to som har 
etablert %rmaet?

Petter studerer entreprenørskap på BI, 
mens Megan tidligere har studert ved 
Gallaudet i USA hvor hun opprinne-
lig kommer fra. På Gallaudet %kk hun 
master i tegnspråk gjennom DeafStudies 
hvor hun fokuserte på kultur/språk. 
Sammen har Petter og Megan en impo-
nerende CV å vise til. Petter er daglig 
leder i BeSeen med ansvaret for det ad-
minstrative arbeidet, mens Megan jobber 
med selve opplegget og undervisningen. 
Ja, undervisning – BeSeen retter seg mot 
et nytt marked i Norge, babytegn hvor 
foreldrene får undervisning i tegn som de 
kan bruke i dagliglivet for å kommunise-
re med babyen. Dette er populært i blant 
annet England og Amerika, og har altså 
kommet til Norge med BeSeen!

Mange har vært nysgjerrige på hvorfor de 
har valgt navnet BeSeen, og hvorfor de har 
valgt babytegn som fokusområde som et 

nyetablert %rma. Navnet dukket opp etter 
en prosess hvor de ønsket å %nne et navn 
som kunne relateres til det å være døv og 
døves styrker blant annet. Med navnet Be-
Seen tenker Petter og Megan at døve skal 
kunne endre sin posisjon i storsamfunnet, 
fra å være usynlig til å bli synlig. 
Hovedtanken med %rmaet er å synlig-
gjøre at døve kan, at døve har mulighet, 
og de håper at #ere døve vil prøve seg 
selvstendig med egen %rma. Ideen om 
undervisning i babytegn kom etter at 
Petter og Megan vurderte områder som 
hadde potensiale. De tok kontakt med 
Norges Døveforbund for å kjøpe inn 
materiale, som de benyttet under sine 
workshop, samtidig som de hadde kom-
petansen i å undervise innenfor dette.

I leide lokaler hos døvekirken i Oslo har 
Petter og Megan siden høsten 2013 ar-
rangert workshops for foreldre til babyer i 
aldersgruppen 0 - 12 måneder. Hittil har 
de opplevd fulle og deltakerne har i et-
tertid, basert på anonyme besvarelser, gitt 
Petter og Megan #otte skussmål. Dette 
har motivert dem til å utvide tilbudet, 
og aldersgruppen er nå for babyer 0 - 18 
måneder, med oppstart under svanger-
skapet. BeSeen har blitt reklamert for 
gjennom Facebook, hvor de har fått kon-
takt med en gruppe internasjonale mødre 
i Oslo hvor det har vært stor interesse for 
tilbudet. I tillegg har de satset på jungelt-
elegrafen gjennom familie og venner. 

Under workshop-perioden samles 
deltakerne seks ganger, en time hver 

gang, i totalt seks uker. Petter og Megan 
har vært bevisste på å vurdere hva som 
fungerer og hva som ikke fungerer, og 
tilpasset seg etter hva etterspørselen er. 
Ingenting blir som man først har plan-
lagt når man er i oppstartsfasen som et 
nyetablert %rma innen et markedsområde 
som fremdeles er nytt. Blant annet er det 
hos hørende foreldre mer fokus på rytme 
under lek med tegn framfor å kombinere 
tegn i setninger. 

Til våren vil det også bli tilbud om 
workshop på Sagene og på Oppsal. 
Tidligere var det kun Megan og Petter 
som hadde ansvaret for å gjennom-
føre workshop for foreldrene, men etter 
suksessen i høst har de nå valgt å øke 
tilbudet ved å få inn #ere som arrangerer 
workshop, slik at tilbudet kan tilbys til 
#ere foreldre og til ulike tidspunkter. 
Tilbudet har også vakt oppsikt #ere 
steder. Blant annet har VG Helg inter-
vjuet dem. De to ungdommene håper at 
tilbudet etterhvert kan utvides til #ere 
byer enn kun i Oslo, og med #ere døve 
som underviser etter å ha gjennomgått et 
kurs hos Petter og Megan som franchi-
seeiere. Der vil man få veiledning og 
tips for hvordan man skal gå fram for å 
undervise i babytegn. Målet med dette 
kobles igjen frem til tanken bak %rmaet 
BeSeen. De håper å oppmuntre #ere døve 
til å være selvstendige, og løfte fram #ere 
døve som ressurspersoner i samfunnet. På 
lengre sikt håper de at dette vil føre til at 
tegnspråket ufarliggjøres og kan være til 
utbytte for både døve og hørende.

Av Ingvild Larsen Skjong
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LYST TIL Å BLI MISS ELLER MISTER DEAF NORWAY 2014 ?

MELD DEG PÅ: 24. JANUAR - 25. FEBRUAR 2014

AVSTEMMING PÅ NETT: 01. - 19. MARS 2014
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Reise og opphold: Miss & Mister 

Deaf World and Europe 2014

11. - 26. juli 2014, Praha
, Tsjek

kia!

Over 45 land er med!
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Reise og opphold:

Miss & MisterDeaf Stars 2014
18.-27. oktober 2014, Antaly, Tyrkia!
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Arrangør: SignWo AS
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Futsal?
Futsal er fotball som spilles 
inne på håndballbaner. Futsal 
kommer fra det spanske språ-
ket: futbol de salon. Med mål-
vakt og %re utespillere kan det 
minne om ishockey. Spillet 
kan skje i stort tempo, eller et 
lag kan legge seg i forsvar og 
satse på å trygge ledelsen og 
drøye tiden. Vi merker oss at 
lagene skyter #ere langskudd 
enn tidligere, og så kriger de 
på returene fra målvakten el-
ler motstandernes forsvar. På 
innbytterbenken kan et lag ha 

ni spillere. Og så bytter man 
spillere på samme måte som i 
håndball og ishockey.  

Bedre nivå blant 
 herrelagene 

Trondheim A 
Finalen i herreklassen ble 
en ren maktdemonstrasjon 
av Trondheim A. 5 – 1 ble 
sluttresultatet i en kamp der 
Oslo A var sjanseløs. Den 
første trønderkulen kom på 
et langskudd fra 25 meters 
avstand avfyrt av Richard 

Trondheim er best!

Sport
helge.herland@doveforbundet.no

I futsal er Trondheim Døves Idrettslag best 
både i kvinne- og herreklassen. Det viste de 
ved å gå til topps i døvemesterskapet i futsal 
i Larvik 18. og 19. januar. Den tredje første-
plassen går til arrangørene Holtan Sports-
klubb. De var verter i #otte Larvik Arene, der 
byens håndballjenter til vanlig briljerer. Kam-
pene gikk helt etter tidsplanen på to baner 
samtidig. Dyktige dommere og kampsekre-
tærer holdt orden på spillere, mål og poenger. 
En stor lystavle holdt publikum oppdatert, og 
sist, men ikke minst: Salg av mat og drikke i 
kafeteriaen, det er viktig når kampene pågår 
fra klokken 9 til 16 begge dager.

Trondheims vinnerlag sammen med noen av neste generasjonsspillere, fra 
venstre foran: Tarjei Roald Bern (trener), Lene R. Røyseth, Tone Rørstad, 
Heidi Seem Aasbø og Beate Solem. Foran fra venstre: Jarl Gunnar (Lenes 
sønn), Anny Helen (Tones datter), Silje Skårvold med Selma (Unnis 
datter), Unni Helland med sin sønn Aksel Annar og Sissel Lysø med Roy 
Alfred (Tones sønn). 

Trønderkarene som imponerte i finalen, foran fra venstre: Stian Linn, 
Stian Nylund og Emil Hareide. Bak fra venstre: Henrik Andersen, Ken 
Aspvik, Marius Garstad, Tor Espen Gjermstad, Einar Øverås, Tom Stian 
Halvorsen og Huy Duc Phan.

Øverås. Det var en skåring 
som vil bli stående i histo-
riebøkene for evig og alltid. 
Siden svingte trønderne opp 
med et spill fylt av fysisk 
kraft, hurtighet, teknikk og 
taktisk klokskap vi sjelden ser 
av et lag i døvemesterskapet. 
Flere spillere trener med gode 
fotballag. Spillere som Einar 
Øverås, Emil Hareide og Tor 
Espen Gjermstad er verdifulle 
for et hvert lag om de vil satse 
skikkelig.  
Med tanke på futsal-landsla-
get som har EM-kvali%sering 
i Oslo i slutten av februar er 
det bare å håpe at de beste 
spillerne fra Trondheim vil 
delta. Usikkerheten rundt 
dette knyttes til hvor mye den 
enkelte spiller selv er villig 
til å betale for treningssam-
linger og landskamper. For 
fra Norges Fotballforbund 
er det fremdeles ingenting å 
hente i økonomisk støtte til 
døvelandslagene. Slik gjør 
fotballforbundet sitt beste for 
å ta livet av den siste lagidret-
ten for døve.

Oslo A
Oslo A er det eneste av lagene 
som spiller i organisert serie 

i hjembyen. De har sterke 
resultater å vise til, blant an-
net slo de Skeid ut av cupen. 
Laget består av en herlig 
gjeng fotballteknikere og med 
ringreven Bjørn Røine som 
trener, men i %nalen tapte de 
for et bedre lag. Det forteller 
at kvaliteten blant herrelagene 
i døvemesterskapet er blitt 
bedre. Oslo-guttene har nok 
en del å hente på fysisk styrke 
og kondisjon. 

Stavanger
Rogalands stolthet kapret 
bronsemedaljene ved å slå 
Oslo C 3 – 1 i avgjørende 
kamp. Stavangerne har fått 
fram et jevnt og godt lag og 
bød også på årets nykommer 
Daniel Høllesi, som endatil 
blir kåret til mesterskapets 
beste spiller av den lokale 
juryen. Det siste var vi ikke 
enige i, den premien burde 
gått til Einar Øverås – men at 
Høllesi er en glimrende spiller 
er det ikke tvil om. For noen 
år siden kom Magnus Torger-
sen inn som et nytt friskt pust 
på Stavanger-laget. Da kunne 
han ikke tegnspråk, det kan 
han nå. Nå kom en ny siddis 
inn i døvefotballmiljøet. Vi 
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tipper at om noen år kan han 
også tegnspråk. På den måten 
fungerer døveidretten som 
den beste døråpneren inn til 
et spennende og #erspråklig 
miljø.

Oslo C
Ingen må la seg lure og tro at 
oldboysene på Oslo-C bare 
er med for moro skyld. Når 
Andreas Fjelde, Rune Tangen 
og lagkameratene tar på seg 
drakten er det full innsats. 
Det er kjekt å se gutter på 40 
pluss i så god fysisk form – og 
det fryder et fotballhjerte å se 
hvordan for eksempel Tangen 
henter fram viljen til å vinne 
etter så mange år og så mange 
kamper. Gutten hater å tape 
og har denne fantastiske 
egenskapen, som alle trenere 
elsker: han kombinerer talent 
med 110 prosent innsats. 
Ingen går av banen etter en 
kamp mot de godt voksne 
Oslo-guttene uten at de kjen-
ner det i kroppen, selv ikke 
Oslo A ble spart i så måte!

Trondheim B
Trondheim B var det femte 
laget som kom med i A-puljen 
i mesterskapet. De slo Hamar 
3 – 0 i kvali%seringskampen, 
men da hadde også trøn-
dernes nest beste gjort sitt i 
mesterskapet. B-laget hadde 
en tydelig sosial pro%l, der 
deltakelsen er viktigere enn 
resultatene. Om Trondheim B 
senere angret på at de havnet 

i A-puljen vet vi ikke, men at 
de ble spilt trill rundt av de 
andre lagene i puljen er det 
ikke tvil om. 

Bergen
Bergen var uheldig med sin 
trekning. I første kamp møtte 
de Oslo A. Den kampen tapte 
de 0 - 2. Dermed var de for 
andre år på rad utelukket fra 
det gode selskap og måtte 
nøye seg med seier i B-puljen. 
Der vant de foran Hamar, 
Holtan og Oslo B. Nye 
turneringsregler gjorde at de i 
siste kamp møtte dårligste lag 
i A-puljen, altså Trondheim B. 
Der seiret bergenserne klart. 
Neste år er de derfor klare for 
A-puljen, men skal de ha noe 
der å gjøre må de nok løfte 
spillet sitt betraktelig. De må 
lete mellom de syv 'ell etter 
en god målvakt, de trenger en 
spiller med god spilleforstå-
else – og så bør de be en bønn 
om at de får beholde Guttorm 
E. Jørgensen. Han var lagets 
beste, men studerer i Oslo.

Hamar    
Kameratgjengen fra Mjøsa 
holder sammen i med- og 
motgang. I dette mesterskapet 
manglet de noen av spillerne 
med spisskompetanse. En 
god tekniker og målskårer 
som kan ta vare på ballene 
når laget ligger kompakt i 
forsvar var savnet. Når også 
mesterskapets beste målvakt 
Tore Granum var redusert 

på grunn av sykdom ble det 
tungt. De hadde likevel ingen 
problemer med å slå Bergen 
klart. Kampen var et skole-
eksempel på hvor viktig det 
er med riktige holdninger og 
innsats både før- og under 
kamp.

Oslo B
Det er sterkt av Oslo å stille 
med tre lag i mesterskapet. 
Oslo B var laget for de som 
spiller fotball mest for å ha 
det gøy. Spillere som synes det 
er like interessant å tre$e nye 
jenter som å tre$e ballen. La-
get har mange unge, %ne spil-
lere – og futsalmesterskapet er 
det største idrettsarrangemen-
tet for døve og hørselshem-
mede i landet. Det er derfor 
en viktig møteplass for unge. 
Da er det kjekt å rapportere at 
oppførselen til alle deltakerne, 
både på og utenfor banen, var 
førsteklasses.  

Holtan
Arrangørene fra Holtan hadde 
#est spillere med på laget. 
Også for dem er fotballen 
først og fremst gøy. Lagle-
der Ole *eodor Sponberg 
dyrker den sosiale pro%len og 
beholder humøret og lagstruk-
turen uansett hvem de spiller 
og taper mot. De hadde ikke 
ventet noen førstepremie, men 
som sagt det vant de likevel: 
som arrangører!

Dårligere nivå blant 
kvinnene

Trondheim A
Som alltid gikk Trondheim 
A til topps i kvinneklassen. 
Fire av spillerne er mammaer 
til 11 barn og halvparten av 
ungene ser du på seiersbildet 
av trønderpikene. I %nalekam-
pen mot erke%enden Oslo A 
vant de 2 – 1. Men vi synes 
resultatet lyver litt. Trond-
heim var best. Mammaene 
har en basisteknikk i fotball 
vi kunne ønske at #ere av de 
yngre spillerne har. De tre$er 
hverandre med pasningsspil-
let, de løper i rette luker og de 
er venn med ballen. Når de da 
også har mesterskapets beste 
spiller i Silje Skårvold, som 
ikke har rukket å bli mamma, 
blir ikke oppgaven lett for de 
andre lagene.

Oslo A
Men Oslo A har stadig frem-
gang. Når man taper %nalen 
med bare et mål er det kamp 
om gullet. Laget er litt for 
ujevnt. De beste spillerne er 
gode, men de har ikke samme 
bredden som mammalaget. 
Nei, vi vil ikke oppfordre 
spillerne til å bli mammaer, de 
har tiden for seg. Men lagets 
beste Katrine Grindheim Søy-
land tar i hvert fall et viktig 
skritt når hun i februar gifter 
seg med nederlenderen Matt-
his Terpstra, også han fotball-

Disse fire ble nominert som de beste yngre spillerne i mesterskapet, fra 
venstre: Celine Tøkje, Beate G. Eng (som gikk helt til topps), Marte H. 
Haugen – aller tre fra Bergen og Nina Solem, fra Trondheim.

Her er de fem guttene som ble nominert til beste yngre spiller, fra venstre: 
Sanjey Surendin, Oslo (som fikk bestemannspremien), Djamel Stenseth, 
Oslo, Aksel B. Vinge, Trondheim, Kristian Rugseth, Oslo og Ola Ognøy, 
Stavanger.
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spiller, selvsagt. Hun lover å 
bli i Norge de første årene og 
bra er det. Vi vil se henne på 
banen i neste års futsalmester-
skap i Trondheim.   

Trondheim B
Jentene fra bartebyen viste 
bredden i spillertroppen ved at 
Trondheim B tok bronseme-
daljene. De slo slitne ber-
gensjenter 1 – 0 i avgjørende 
kamp.

helge.herland@doveforbundet.no

Bergen
Hadde jentene fra regnværs-
byen trent mer kunne de slått 
hvem som helst. Det er nok å 
se på bildet av de beste yngre 
jentene i turneringen. Tre av 
fem jenter kom fra Bergen. 
I tillegg har de en av landets 
beste hørselshemmede spillere 
i Ane Dimmen. 

Oslo B og Holtan
I kampen om 5. plassen vant 
hjemmelaget Holtan 5 – 0 
over Oslo B. 

Konklusjonen etter å ha sett 
de fem kvinnelaget i aksjon 
er at nivået på kvinnefutsalen 
er blitt dårligere. Det trenes 
for dårlig, det er for få spillere 
– og det er et svakhetstegn at 

det fortsatt er mammalaget 
som dominerer. All ære til 
kvinner som både oppdrar 
mann og barn og samtidig 
holder på med futsal, men vi 
savner de yngre jentene med 
ambisjoner. Nå har døvemes-
terskapet for kvinner blitt en 
nesten ren sosial happening.

Alle resultatene %nnes på 
www.deafnet.no

Alexander Wroldsen, Oslo

Andrè Røine, Oslo Tor Espen Gjermstad, TrondheimMagnus Torgersen, Stavanger Daniel Høllesli, Stavanger

Leif Foss, målvakt, Oslo

Marius Anda, Bergen Guttorm Jørgensen, BergenEinar Øverås, Trondheim

Tore Granum, målvakt, Hamar

VI PRESENTERER DØVES TIDSSKRIFTS DRØMMELAG I FUTSAL



Returadresse:
Norges Døveforbund
Grensen 9
0159  OSLO

PREMIERE 14. mars, Kristiansand: Kilden Teater- og konserthus. 18. mars: Stavanger, Rogaland Teater (Turnépremiere). 19. mars: Stavanger, Rogaland Teater
21. mars: Bergen, Cornerteatret. 22. mars: Bergen, Cornerteatret. 23. mars: Molde, Teatret vårt. 25. mars: Steinkjer, Dampsaga

27. mars: Namsos, Kulturhuset i Namsos. 1. april: Trondheim, Olavshallen. 3. april: Larvik, Kulturhuset Bølgen. 4. april: Ål, Ål Kulturhus
5. april: Oslo, Teater Manu. 17. april–4. mai: Los Angeles, USA, Deaf West Theatre. 9.–10. mai: Solgården, Spania: La Vila Joiosa. 19.–25. mai: Oslo, Teater Manu


