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En felles olympiade
I påsken arrangeres vinter-Deaflympics i Russland.
Nesten ingen kjenner til det. Fra konkurransene
blir det ikke omtale verken i aviser, på TV eller i
andre medier. Slik har det alltid vært og slik vil det
nok fortsette så lenge døve gjemmer seg bort i egne
konkurranser. Det er få som forstår betydningen av
Deaflympics og som bryr seg om resultatene.

Paralympics er de offisielle olympiske lekene
for utøvere med fysisk funksjonshem-
ning og synshemning. Lekene ha hatt en
eventyrlig utvikling når det gjelder omtale
i aviser, TV og i mange andre medier.
TV-seere lar seg imponere over hva som er
mulig å få til selv om man ikke ser, bare
har en fot, mangler begge armene eller har ,
andre alvorlige funksjonsnedsettelser.

Det første skrittet for Deaflympics bør være å
komme inn under vingene til Paralympics.

Der bør det også være plass til Special Olympics som
er de samme lekene for utviklingshemmede.

Ved Paralympics konkurreres det i egne klasser.
Blinde og synshemmede for seg. Bevegelseshemmede
og personer med andre fysiske funksjonsnedsettelser
i flere klasser ut ifra hvor stor funksjonsnedsettelsen
er. Døve og hørselshemmede må på samme måte få
sine egne klasser. Norges største døve idrettsleder,
Bjørn Røine, har uttalt seg positivt om dette.
Han er ingen hvem som helst, men styreleder
i Den europeiske døveidrettsunionen.

Sammen med andre idrettsutøvere med funksjons
nedsettelser vil døveidretten løftes fram i lyset.
Rekrutteringen vil bli enklere. Kunnskapen om
norsk tegnspråk og internasjonal tegnkommunika-

Helge Herland
Redaktør

sjon vil øke og helt sikkert begeistre nye grupper.
Bevisstheten om døves muligheter og utfordringer
i idretten vil bli styrket.

Det neste skrittet bør være å inkludere Paralym
pics i de ordinære olympiske leker. Urealistiske
fantasier, tenker du.

Tom Tvedt, som er styremedlem i Nor-
ges idrettsforbund, snakker varmt for det

samme. Han er kandidat til å overta som
styreleder på idrettsforbundets ting i juni.
Han er tidligere ordfører både i Randaberg
kommune og fylkesordfører i Rogaland.
Han har to voksne barn som er blinde.
Han har mange landskamper i hånd-
ball og som lagspiller er han selvsagt en
varm talsmann for universell utforming

i samfunnet. For hvorfor skal inkluderingen av
personer med nedsatt funksjonsevne bare gjelde så
lenge man er skoleelev? Hvorfor er det ikke like
viktig å inkludere voksne i samfunnsliv, arbeidsliv
og fritidsaktiviteter?

Det er helt naturlig å inkludere alle i de olym
piske leker. Da vil de gamle olympiske mottoene
som «en sunn sjel i et sunt legeme» og at «det
viktigste ikke er å vinne, men å delta» igjen få
troverdighet. For at det ikke skal bli for mange
deltakere må lekene slankes. Det kan ordnes gjen
nom kvalifiseringsleker i verdensdelene.

«Idrett for alle» er Norges idrettsforbund sin
visjon. Den visjonen bør de ta med seg ut i den
internasjonale idrettsfamilien og få gjennomslag
for at mottoet blir mer enn bare fine ord. Den
internasjonale idrettsfamilien bør gå foran å vise
vei for andre!
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Terminologiarbeid i Språkrådet:
Av seniorrådgiver Sonja Myhre Holten, Språkrådet

Språkmeldinga, Stortingsmelding 35 (2007-2008) Mål og memmg. «Ein heilskapleg
norsk språkpolitikk», argumenterer for en helhetlig norsk språkpolitikk. Denne meldinga
har Stortinget sluttet seg til, og den uttrykker gjeldende norsk språkpolitikk. Flere steder i
meldinga blir det understreket at språkarbeid, inkludert norsk tegnspråk, er tverrfaglig og
sektorovergripende. Det legges til grunn at alle departementer, og i forlengelsen også fage
tater, skal ta språkpolitiske hensyn ved utforming og gjennomføring av egen sektorpolitikk.
Språkmeldinga sammenligner det å ta språkpolitisk ansvar med å ta miljøansvar og likestil
lingsansvar, altså et ansvar som alle i den offentlige forvaltninga har.

Om norsk tegnspråk sies det spesifikt i
språkmeldinga (side 233) at:

<i(. . .) teiknspråk har ein grunnleggjande
verdi i seg sjølv, mellom anna som iden
titetsmerke og ekte kulturuttrykk for ein
språkleg minoritet i det norske samfun
net. Det norske teiknspråket er også eit
genuint norsk språk, ein del av den nor
ske kulturarven og ikkje minst ein del av
det språklege mangfizldet i landet som vi
alle har ei særlegplikt til å ta vare på.»

Tegntermgruppe av døve personer
Norsk regnspråk er i bruk på mange
områder i det norske samfunnet, blant
anner som undervisnings-, medie- og
scenespråk. Disse språklige domenene
er i rivende utvikling, og det har vært et
ønske fra flere miljøer at Språkrådet tar
initiativ og koordinerer en tegntermgrup
pe som kan utarbeide forslag til nye tegn,
der det ikke finnes, og drive språkrøkt i
tråd med norsk offentlig språkpolitikk.
Dette har Språkrådet nå gjort.

Tegntermgruppen består av døve perso
ner som arbeider i forskjellige offentlige
fagetater, og som har tegnspråk som
førstespråk/morsmål og/eller har grunn
leggende teoretisk tegnspråklingvistisk
kompetanse. Det er viktig at deltakerne i
gruppen har variert kunnskapsbakgrunn
og utdanning som gjenspeiler variasjo
nen i språket. Gruppen skal møtes ca.

2 - 3 ganger i året. Det første møtet var
i begynnelsen av juni, det andre i midten
av oktober og det siste i 2014 i desember.
Arbeidet i tegntermgruppa vil gjøre norsk
tegnspråk anvendelig på flere fagfelter og
slik styrke språkets status.

Styrke statusen til norsk tegnspråk
Språkrådet sendte ut brev for et år siden
til mange tegnspråklige, offentlige
aktører hvor vi ba om at det ble opp
nevnt tegnspråklige representanter til en
tegntermgruppe for å kunne arbeide med
terminologi på norsk tegnspråk. På denne
måten kunne representantene skaffe seg
økt kunnskap om norsk tegnspråk som
kunne brukes i deres arbeid, samt at
samarbeidet for norsk tegnspråk mellom
Språkrådet og offentlige virksomheter
ville styrkes og synliggjøres. Sist, men
ikke minst, vil norsk tegnspråk styrke sin
status gjennom et nytt språkrøktarbeid
koordinert av Språkrådet.

Nå har gruppen hatt sine tre første møter,
der vi har gått aktivt inn for å søke ny
kunnskap slik at dette nybrottsarbeidet
kan få best mulige vilkår til å vokse. Det
er viktig med felles faglig plattform og
kultur. Vi har fått en grunnleggende
innføring i terminologiarbeid som fag
disiplin, der forskjellige begrepsmodel-
ler ble presentert. Tegntermgruppa har
videre fått en innføring i mekanismene

for norsk tegnspråks tegndanningsmøn
stre. Man har kommet til at man fint kan
kombinere terminologiske begrepsmodel
ler med disse tegndanningsmønstrene.
Videre har vi fått en innføring i steds
navn og personnavn i Norge før og nå.
Tegntermgruppa har også gått i dybden
på egen språkbakgrunn og hvorvidt
norsk tegnspråk er første-/andrespråk el
ler fremmedspråk hos hver enkelt. Dette
fordi det kan ha betydning for hvilke
foreslåtte tegn gruppa legger frem, i til
legg til at hver enkelt deltager må ha et
svært bevisst forhold til sitt eget språklige
ståsted og norsk tegnspråk.

Forslagene er faglig begrunnet med
bakgrunn i tegndanning og/eller be
grepsmodellene eller å bruke anerkjente
mekanismer knyttet til geografiske navn.
Det er opp til tegnspråkmiljøet å se om
de foreslåtte tegn er brukenes eller ikke.
Gruppen har også foretatt sine første for
slag til termvedtak og er svært spente på
hvordan dette blir mottatt. Fra april kan
du gå inn på www.språkrådet.no/teikn
språk og bli kjent med de nye termene.
Begrepene for tegnspråklige definisjoner
(der de er nødvendige), er ikke skrevet
på norsk. Hvorledes dette skal systema
tiseres på sikt, gjenstår å se. Gi gjerne
tilbakemelding til Språkrådet på post@
sprakrader.no eller på Skype
sonjamyhrehoitenG5!

Deltakerne i tegntermgruppa
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Maren Oriola har norsk tegnspråk som
morsmål. Hun utdanner seg nå innenfor
organisasjon og ledelse. Maren er leder
for tegntermgruppen. Hun representerer
Døvekirken, der hun for tiden arbeider
med trosopplæring.

Terje Lund jobber i NRK som montør
i installasjonsseksjonen. Han har også
vært nyhetsoppleser i Tegnspråknytt. På
fritiden har han vært sterkt engasjert i
teater og idrett. Han har en døv søster og
fire døve barn.
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Deltakerne i tegntermgruppa

Knut Bjarne Kjøde representerer Stiftelsen
Signo i tegntermgruppa. Han jobber både
som arbeidskonsulent og oversetter på
Signo-Rycon i forbindelse med tegnspråk
lige videoproduksjoner. Han har vært
tilknyttet Tegnspråknytt i NRK siden
starten i 1989. Knut Bjarne har brukt
tegnspråk siden han mistet hørselen som
barn og begynte på øyer døveskole.

Aggie Handberg er tredjegenerasjons døv.
Hun begynte på Skådalen skole i 1997
som del av det første kullet som fikk
undervisning i og på tegnspråk. Hun har
studert engelsk litteratur ved Universitetet
i Oslo og norsk tegnspråk ved Høyskolen
i Oslo og Akershus. Jobber til daglig som
adjunkt på Nydalen videregående skole
hvor hun underviser i både engelsk og
norsk tegnspråk.

Charlotte Helene Agerup er utdannet all
mennlærer og har tilleggsutdanninger: av
deling spesialpedagogikk, tegnspråk mel
lomfag, et semesteremne i tekstskaping
på tegnspråk, nordisk språk og litteratur
grunnfag. For tiden holder hun på med en
fireårig masterutdanning i audiopedago
gikk. Hun har tidligere jobbet på Vetland
skole og ressurssenter, Nasjonalt senter for

hørsel og psykisk helse og jobber nå på avdeling for læringsres
surser og teknologiutvikling i Statped.

Georg Lorentz Bjerkli brukte som barn
egne tegn som broren og han utviklet
sammen, kalt «Bjerklitegnspråk». Da han
begynte på døveskolen i Trondheim som
7-åring lærte han norsk tegnspråk.
Han har jobbet i 22 år som teknisk tegner.
Senere utdannet han seg til tegnspråklærer.
I dag arbeider han som tegnspråklærer ved
HiST, i tillegg har han en liten stilling i

døvekirka der han jobber med tegnspråkpoesi.

Lise Marie Nyberg er ansatt ved HiOA som
høyskolelærer i tegnspråk. Hun er også
ansatt på Fysikk instituttet ved Universite
tet i Oslo som forskningstekniker og som
nyhetsoppleser i Tegnspråknytt i NRK.
Hun har utdanning i tegnspråk grunnfag
og mellomfagstillegg og tegnspråklig teori
og forprøven i lingvistikk.

Dag Lindeberg er tegnspråklærer, rådgiver
og foreleser i Statped Sørøst, innenfor
fagfeltet norsk tegnspråk og flerspråklig
het. Han har tidligere erfaring som lærer
for tegnspråklige elever i skolen. Han er
utdannet allmennlærer ved HiST og har
tatt fag i norsk tegnspråk og lingvistikk
ved HiST og Universitetet i Oslo.

Sonja Myhre Holten er seniorrådgiver i
Språkrådet. Hun er utdannet språkviter
med mastergrad i språk; retning tegn
språk, allmennlærer med første avdeling
spesialpedagogikk og tegnspråklærer.
Masteroppgaven omhandlet språkplanleg
ging og språkendringer i norsk tegnspråk.
Hun lærte tegnspråk som 19 åring. Har
jobbet i grunnskoleskoien, vært fagleder
på Signo-Conrad Svendsen senter, drevet

med tegnspråkundervisning av foreldre i «Se mitt språk»,
rådgivning og diverse utviklingsarbeid knyttet til tegnspråk og
hørselshemmede. Sonja har et koordinerings og sekretæransvar
i Tegntermgruppen.

.
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Hege R. Lønning har master i språk, ret
ning tegnspråk. Hun har eksamener i nor
disk, engelsk, britisk tegnspråk, bibelgresk
og (snart) bibelhebraisk for tegnspråkbru
kere. Hun har blant annet arbeidet med
bibeloversetter til norsk tegnspråk i samar
beid med Bibelselskapet. Hege har jobbet
i ulike lederstillinger i Døvekirken siden
2003, og representerer Døvekirken.

Odd-Inge Schroder er et ledd i en femte
generasjoners tegnspråkbrukende familie.
Han er utdannet cand.philol. med norsk
hovedfag. Han har arbeidet som stipen
diat ved Lingvistisk institutt, deltatt som
medlem i NDFs utvalg for tegnspråk.
Han var også leder av NDFs Institutt for
tegnspråk. Odd-Inge har undervist i og på

tegnspråk siden 1975 som kateket, lektor og førsteamanuensis
ved universitet og høyskole. For tiden arbeider han ved Høysko
len i Oslo og Akershus.

Paal Richard Peterson er født hørende i en
familie der mange andre var døve. Da han
var 10 år begynte han å miste hørsel selv.
Den forsvant helt da han var ca. 20 år.
Han er utdannet statsviter med tilleggs
utdannelse i ledelse. Han har jobbet blant
annet som generalsekretær i NDF og med
statlig arbeidsgiverpolitikk i Fornyings-,
administrasjons- og kirkedepartementet.

Nå jobber han som leder for NRKs tegnspråkredaksjon med
ansvar for tegnspråknytt og tolkekanalen.
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NDF utfordrer Tolketjenesten

Sissel har permisjon
Sissel Gjøen har fra 7. april ett års permi
sjon fra stillingen som interessepolitisk
rådgiver i NDF. Hun skal i permisjons
tiden jobbe på Conrad Svendsen Senter
(CSS) i Oslo.

NDF som pokerarrangør
NDF har sagt seg villig til å stå som
arrangør av norgesmesterskapet i poker.
Tidligere var det lovforbud mot poker
mesterskap i Norge, men den blå-blå
regjeringen har vedtatt nye bestemmelser
som åpner både for poker og proffbok
sing. For pokermesterskap står det i
bestemmelsene ar arrangørene må være
en ideell organisasjon som ikke mottar
spilleinntekter på over kr. 200.000 årlig.
Mange organisasjoner for funksjonshem
mede har større inntekter fra spill enn
dette, men altså ikke NDF. Derfor er
NDF en av få søkere til mesterskapet og
har kontakr med Norges Pokerforbund
for å få arrangere NM i 2015. Det er
altså ikke sikkert at NDF blir arrangører.
Hvor store inntekter dette kan gi NDF er
usikkerr.

Medlemskontingent
NDF har sendt ut medlemskontingent
giroer. Kontingenten må betales før 19.
mars. Pass på at du husker det slik at du
får Døves Tidssktift i april også.

Statlige tilskudd

Fra Kulturrådet har NDF mottatt kr.
804.000 til kulturarbeidet. Dette er
penger som blant annet brukes til Døves
Kulturdager, tilskudd til foredrag i
foreningene, kulturarrangementer lokalt,
amatørteater og støtte til Frelsesarmeens
leir på Golsfjellet - for å nevne noe.
Helge Herland administrerer NDFs
kulturarbeid.

Det andre tilskuddet fra Kulturrådet er
på kr. 530.000 og er øremerket til tegn
språktolking av teaterforestillinger. Det
er Elisabeth Holte Frantzen som arbeider
med dette i NDF.

Fra FFOs studieorganisasjonen Funkis
får NDF i år et særskilt tilskudd på kr.
681.000. Dette er midler som brukes til
mange helgekurs, blant annet til orga
nisasjonskurs. Tilskuddet blir stadig
mindre fordi det er så mange organisa
sjoner som sloss om disse pengene i dag.

Tolkeprofesjonen og tolketjenesten har
sine røtter i døvesamfunnet. De første
tolkene var selv tunghørte, døvblitte og
barn av døve som i ulike situasjoner as
sisterte eller hjalp til med å oversette til
og fra skrift, tale og tegnspråk for andre
døve. De første kursene for tolker ble
arrangert av NDF, og det var også døve
som vurderte tolkene på prøven de måtte
avlegge for å bli godkjenre tolker. Det
var også døveforbundet som formidlet de
første tolkene.

Det er et stort fremskritt at tolkeyrket i
dag er profesjonalisert og at formidling
og finansiering er et offentlig ansvar.
Aldri har man sett så mange døve med
høyere utdannelse. Tolketjenesten har
også gjort deltakelse på en lang rekke
samfunnsarenaer mulig.

Det er all mulig grunn til å si at innførin
gen aven offentlig tolketjeneste i Norge
har vært en suksess, og vi nøler ikke med
å si at det har vært revolusjonerende for
døves muligheter til deltakelse i utdan
ning, arbeidsliv og sivilsamfunn.

Til sammenlikning, i 1985 fikk NDF
over en millionkroner til samme tiltak.
Regner man på kroneverdien den gang
og i dag ser vi at det er en dramatisk
reduksjon i tilskuddet til studiearbeidet.
Eva SkovIi er NDF saksbehandler for
voksenopplæringstiltak.

Møte med Tolketjenesten
NDFs tolkeutvalg har hatt møte med
lederne for tolketjenesten i NAV Det er
vel knapt noe annet område som opptar
døve mer enn tolketjenesten og til tross
for de mange dyktige tolkene vi har er
misnøyen med ledelsen og organiseringen
av tolketjenesten utbredt blant mange
døve.

I bakgrunnen for møtet finner NDF det
nødvendig i et notat til NAV å peke på
noen historiske fakta. Vi gjengir noen av
hovedpunktene i notatet:

Avstanden mellom den gruppen som
kan og skal legitimere tolketjenesten og
tolkeprofesjonen har dog økt faretruende,
og vi opplever at dette bryter med døves
rett til tilgjengelighet og deltakelse.

Tolketjenesten er for det første i ferd
med å sakke faglig akterut; gruppen den
skal betjene er langt mer mangfoldig og
sammensatt enn den var da den offent
lige tolketjenesten startet opp. Kravet
til kompetanse og profesjonalitet hos
tolkene øker i takt med at stadig flere
døve tar høyere utdannelse og får jobber
som speiler dette.

Den andre årsaken til at avstanden har
blitt for stor, er mangelen på bruker
medvirkning og dialog mellom tolketje
nesten/NAV og brukerorganisasjonene.
Det eksisterer ingen form for bruker
medvirkning eller innflytelse på hvordan
tjenesten er organisert eller hvordan
den defineres. Sist gang brukerorgani
sasjonene var med i et formelt forum
der tolketjenesten ble diskutert, var ved
tolkeutredningen i 2008. Denne pre-
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nyu fra Rorgel Døveforbund

senterte 25 konkrete forslag til endring.
Likevel ser vi i «Fornying av tolketjenes
ten Del 1» fra 2011 at det blir slått fast av
arbeidsgruppen fra NAV Hjelpemidler og
Tilrettelegging at «ingen av forslagene er
så langt blitt fulgr opp». Der jobbes med
noen få av forslagene, men så langt er det
vanskelig å se at utredningen fra 2008
har fått merkbare konsekvenser.

Siden 2008 har der kommet nye utred
ninger, bl.a. rapporter om fornying av
tolketjenesten. I ri Ilegg er der kommet et
nytt rundskriv. Rundskrivet ble sendt ut
på høring, men ingen av organisasjonenes
synspunkter ble tatt ti! følge. Rund
skrivet, slik det ble vedtatt, har allerede
uthult retten til tolk, slik det er vedtatt
av Stortinget i flere perioder. Dette er
det første problematiske forholdet ved
tolketjenesten slik den er organisert i
dag. Siden våre høringssvar ikke ble tatt
til følge den gangen, gjentar vi noen
punkter her; .

«Stønad kan gis til hørselshemmede.. ...
som kan trenge tolkingfor å delta i kom
munikasjonen». Tolk er ikke noe man
«trenget» eller har «behov for». Det er
heller ikke en tjeneste eller stønad som
«kan» leveres. Tolketjenester er en rettig
het døve, døvblinde og døvblitte har for å
kunne delta i samfunnet. Slike formule
ringer uthuler retten til kommunikasjon
og deltakelse, som er hele grunnlaget for
tolketjenesten.

«... .fordi bestillingen ikke kommer i rime
lig tid. .. » Her bør det tas høyde for at
hverdagen sjelden er så detaljstyrt at alt
kan planlegges. Dersom man bare vil
godkjenne planlagte oppgaver vil dette
gå sterkr utover livskvaliteten og den frie
livsutfoldelsen. Videre vet vi at mange
oppdrag som bestilles flere måneder i for
veien, likevel ikke blir dekket. «Rimelig
tid» er et strikkbegrep, og denne formu
leringen kan brukes for å uthule retten til
tolk eller dekke over problemer knyttet
til dårlig organisering av tolketjenesten.

«Bildetolking skal vurderes før man velger
tilstedetolking.» Norsk tegnspråk er
tredimensjonalt så bi!detolking må være
sekundært. Intensjonen med bildetolking
var ment som et supplement til tilstede
tolking. Forskning viser at bildetolking
fungerer best for telefontolking, og i den
grad det brukes i situasjoner der de som
skal snakke sammen er på samme sted, er

det som nødløsning for kortere oppdrag
av spontan karakter.

Dette er bare noen eksempler på hvordan
rundskrivet er i strid med Stortingets
intensjon, og uthuler retten til kommu
nikasjon og deltakelse. FN-konvensjonen
for rettighetene til personer med nedsatt
funksjonsevne slår fast brukernes rett til
å delta og å bli hørt i saker som angår
dem.

Bestillingssystemet fremstår som byråkra
tisk, lite brukervennlig og uforutsigbart.
Nettsiden man kan bruke for å bestille
krever at man oppgir basisinformasjon
for hver enkelt bestilling, noe som er
unødvendig merarbeid for mange som
bestiller og bruker tolk ofte. Dette er
opplysninger NAV allerede har om oss,

og er unødvendig å oppgi hver gang man
bestiller tolk. Vi vet det finnes ferdige
programmer for bestilling og formidling
av tolketjenester, og stiller oss undrende
til at NAV ikke har tatt i bruk dette. Det
vil spare både brukerne og formidlerne
for arbeid, og vil gjøre det mulig for oss å
planlegge avtaler på tidspunkter vi kan se
det er ledige tolker.

Mangel på turnus
Behovet for å bestille og få tolketjenester
opphører ikke ved alminneligkontortid.
Det er i dag ikke mulig å bestille tolk for
eksempel klokken 17 en fredag ettermid
dag for et møte som starter klokken åtte
mandag morgen, selv om begge deler er
innenfor kontortiden. Videre gjør den
manglende kapasiteten på k-veldstid det
umulig for døve å stille opp som res
surser utenfor arbeidstid. Ata på seg
verv for eksempel i FAU, som trener for
barnas fotballag, i lokalpolitikk og andre
foreninger er lite ønskelig alLden tid det
ikke er mulig å regne med å få tolk etter
arbeidstid. Dette gjør at døve ikke kan
bidra som ønskelig i sivilsamfunnet/fri
villig sektor, og bryter mei målet om full
deltakelse og likestilling.

Spesialisering/lønn/videreutdanning
Selv om tolkenes arbeids- og lønnsfor
hold ikke direkte angår oss, har dette
betydning for kvaliteten på tolketjenes
ten. Mangelen på insenriver for faglig
og språklig utvikling hos tolkene, gjør
at kvaliteten stagnerer. Lønn må settes
etter tolkenes kvalifikasjoner og eventuelt
oppdragets art, ikke etter hvem tolken
tolker for.

Hilde Haualand er leder av NDFs tolkeutvalg.

Fast ansatte / frilans
Gode og forutsigbare avtaler med fri!an
stoIker er en viktig forutsetning for en
tolketjeneste som skal ivareta brukernes
rettigheter.

Manglende forutsigbarhet
Selv om vi bestiller tolk lang tid i for
veien, hører det med til unntaket at vi
får beskjed om vi får tolk før tett opp
mot tidspunktet for oppdrager. Dette
rimer ikke med kravet om «rimelig tid» i
forskriftene. Brukere av tolk på arbeids
plass har opplevd å få høre at de har
brukt «nok» tolking, og blitt nektet tolk
på grunnlag av dette. Tolketjenesten har
ikke hjemmel for slike meldinger. Videre
opplever brukere på arbeidsplasser og
universitet/høyskoler hyppige skifter av
tolk. Manglende mulighet for tolkene å
bli kjent med begreper, ordforråd og fag
lig sjargong går ut over arbeidsoppgaver,
forholdet til kollegaer og medstudenter
og kvaliteten på tolkingen.

Offintlige arrangementer
Arrangører av åpne møter for offentlighe
ten opplever en lite smidig tolketjeneste,
noe som kan gjøre dem motvillige til
å bestille og organisere tolketjenester.
Betalingsbyrden kan bli stor for små
foreninger, og formidlerne må aktivt lete
etter løsninger i stedet for å avvise slike
bestillere med et regelverk det er vanske
lig for dem å sette seg inn i.
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Flere prosjekter i NDF
helge.herland@doveforbundet.no

I forrige blad fortalte vi at NDF har fått penger til 19 forskjellige prosjekter gjennom ExtraStif
telsen. Vi presenterte 7 av prosjektene som går over to år. Alle disse prosjektene drives av samar
beidspartnere av NDF. Nå forteller vi om de prosjektene NDF selv har ansvar for.

Tegnspråkbarne
hage for alle

Målet med prosjektet er å forberede og
igangsette et opplegg for barnehager der
fellesspråker er tegnspråk og der man har
fokus på en tospråklig opplæring, norsk
og norsk tegnspråk. Ut av dette ønsker
vi samtidig å dokumentere gode peda
gogiske opplegg og metoder som kan
videreføres, sies det i omtalen av «Tegn
språkbarnehage for alle».
Mange barn kan ha utbytte av tegnspråk,
ikke bare døve og hørselshemmede barn
- men kanskje også innvandrerbarn, barn
med andre funksjonshemminger, søsken
av døve og hørselshemmede barn og
andre barn, mener NDF.
En første fase blir å utrede mulighe-
tene for grunnlag, metoder, pedagogisk
arbeid, kompetanse og gevinst - og
skissere retningslinjer for en eller flere
«tegnspråklige barnehagen> på Østlandet,
det vil si utarbeide en modell. Neste fase
blir å finne en eller flere barnehager som
vil delta i et pilotprosjekt og gjennomføre
forsøkene der. Planen er å starte utprø
vingen fra barnehageåret 2016 og bruke
et år på dette. På planen står det også
at det skal lages en informasjonsfilm og
presentasjon av konseptet, som kan «selge
inn» modellen til andre barnehager i
Norge. Prosjektleder er oppvekstkonsu
lent Aina Th. Fossum (bildet)

Evaluere teksting
og tolking på TV

- Det er ro måter å tilrettelegge TV
for døve og hørselshemmede: Teksting
og tegnspråkrolk. Vi vil vite mer om
hvordan disse tilretteleggingene <<treffer»
målgruppen. Hvem velger hva? Hva gir
best utbytte? Er det forskjell ut fra alder,
kjønn, hørselsstatus og andre demogra
fiske variabler, spør generalsekretær Bjørn
A. Kristiansen (bildet) som er prosjekt
leder.

Han forteller at NDF vil engasjere et
profesjonelt firma til å gjennomføre en
undersøkelse, slik Døves Media gjorde i
fjor rundt sine tegnspråkproduksjoner.
En seerundersøkelse som de fikk mye
nyttige data av.

-Inspirert av dette, ønsker vi en tilsva
rende undersøkelse rundt tegnspråk og
teksting på TY. Vi vil ta utgangspunkt
i NRK, som er den eneste kanalen som
pr. i dag benytter begge deler, informerer
generalsekretæren.

Bok om døve og
døvblitte

Redaktør for Døves Tidsskrift slutter i
stillingen til sommeren i år. Etter det skal
han skrive bok for NDF, der han forteller
om 8 døve og døvblittes liv.

- Boken er rettet både mot døve og
døvblitte selv og deres pårørende, men vil
også gi informasjon til tegnspråktolker,
skrivetolker, omsorgspersonale, beslut
ningstakere og andre. Målet er å gi en
bedre forståelse og anerkjennelse av hva
det betyr å være døv eller døvblitt. fortel
ler redaktør Helge Hetland (bildet) 
som altså blir prosjektarbeider fra høsten
i år til våren 2016.

Boken vil utvikles på bakgrunn av dyb
deintervjuer av de som står fram i boken.
Personene skal være fra forskjellige steder
i landet, være i forskjellig alder og med
ulik bakgrunn. Målet er at boken kan gi
et speilbilde av døve og døvblittes nære
historie, og hvordan man lever uten hør
sel- eller med hørselshemning i dagens
samfunn.
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Hjelp barnet mitt hører ikke!
Det skal lages en infotmasjonsfilm til
foteldre som får et døvt eller hørsels
hemmet barn. Basert på foreldres egne
erfaringer: «Hvorfor har vi ikke fått vite
dette før?!» skal filmen gi informasjonen
som foreldrene selv mener mangler i da
gens tilbud - og fungere som brekkstang
for å forbedre dagens tilbud.

På denne måten håper NDF å nå ut med
informasjon til foreldre og deres døve
og hørselshemmede barn, samt beslut
ningstakere som kan påvirke tilbudet til
foreldrene.
NDF regner med at filmen er ferdig i
slutten av året. Da vil filmen markeds
føres bredt. Planen er å leie inn profesjo-

nell hjelp til dette.
NDF vil forsøke å dele ut filmen fysisk
til foreldre som nettopp har fått døve
og hørselshemmede barn, samtidig som
det tar kontakt med politikere og andre
beslutningstakere og viser fram filmen.
Etter prosjektperioden vil NDF fortsette
å bruke filmen som informasjonsverktøy.

~ ~rø
~ ~yø~~

~}~;~~faStiftelsen.~ /~.~
~ øi1\ ~~ Helse og Rehabilitering

Søknader til ExtraStiftelsen for 2016
Både enkeltpersoner, foreninger, organisasjoner, bedrifter og institusjoner kan søke
til ExtraStiftelsen gjennom NDF. Har du en god prosjektide kan du kontakte

prosjektkoordinator Eva Skovii, eva@doveforbundet.no

Ta kontakt så tidlig som mulig, kanskje NDF kan hjelpe deg å utvikle din ide til en god

prosjektsøknad. Siste frist for å melde inn prosjekter er 1. mai.

Interessepolitisk medarbeider - vikariat

Norges Døveforbund, som
ble stiftet i 1918, er en av
landets eldste brukerorga
nisasjoner. Vi arbeider far
å fremme norsk tegnspråk
i det norske samfunn. Vi
arbeider også for å styrke
døve og hørselshemmedes
situasjon på alle områ-
der i samfunnet. Norges
Døveforbund har opprettet
stiftelser som samarbeider
med forbundet med det for
mål å styrke kunnskap om
og anerkjennelse av norsk
tegnspråk. Disse er Teater
Manu, Døves Media ag Ål
folkehøyskole og kurssenter
for døve.

En av våre medarbeidere går ut i permisjon i et
år og det er ledig et 100 % vikariat som interes
sepolitisk medarbeider frem til april 2016.

Arbeidsoppgaver
- Oversikt over høringsnotater fra offentlige

myndigheter og skrive kommentarer
- Skrive utred ninger
- Organisasjonsarbeid
- Møter med den offentlige forvaltning

Innholdet i stillingen avhenger av søkerens
kvalifikasjoner og egenhet.

Ønskede kvalifikasjoner
- God forståelse og kjennskap til offentlig for

valtning,
- Godt kjennskap til forbundet og døvesamfun-

net
- Selvstendig og systematisk.
- Tegnspråklig
- Høyere utdannelse

- Du må være en person som tar ansvar, er
selvgående og initiativrik

- Serviceinnstilt og positiv

Vi kan tilby
- Meningsfylte og utviklende arbeidsoppgaver
- Svært godt arbeidsmiljø som har høyt engasje-

ment for sakene vi arbeider for
- Fleksibilitet og lønn etter avtale
- Ordnende arbeidsforhold og medlemskap i

pensjons- og forsikringsordning
- Vi har kontor sentralt i Oslo sentrum

Interessepolitisk medarbeider jobber nært
sammen med generalsekretæren.

Tiltredelse Snarest mulig

Spørsmål om stillingen?
Generalsekretær Bjørn A. Kristiansen bjorn@
doveforbundet.no
Søknadsfrist: Innen utgangen av mars.
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Håndball på Il1øtene i NDF
helge.herland@doveforbundet.no

På kontoret til NDF er vi ti ansatte. Ikke alle er ansatt i heltids-stillinger, men vi er så mange
som ti rundt bordet hvis alle stiller på personalmøtene. I tillegg er vi så heldige at vi har et fast
tolketeam som bytter på jobbingen. Fordelen med å bruke de samme tolkene er selvfølgelig at
de blir kjent med oss og vi med dem, ikke minst når vi er ute på møter.

Vi bruker alle språket forskjellig, vi har
ulik humor og forskjellig måte å urrrykke
oss på. En oversettelsesprosess mellom
norsk talespråk og norsk tegnspråk glir
så mye lettere når tolker og døve kjenner
hverandre. Vi har knipset noen bilder på
et tilfeldig valgt internmøte, og fikk da
med oss våre tre herlige tolker på ett av
bildene: foran ser vi Lene Hartveit, som
har døve foreldre. Til venstre bak Terese
Glosli Brynhildsen som ikke har døve i
familien, men som har lært seg tegnspråk
som et hvilket som helst annet språk 
slik mange av dagens nye tegnspråktolker
gjør. Og så er det Laila Thorsen til høyre
som har en døv søster. Tre gode represen
tanter for mange av de dyktige tegn
språktolkene våre, og som du ser: full av
godt humør og overskudd til glede for oss
andre på kontoret.

Neste bilde viser en
typisk situasjon fra en
pause under møtet.
Tidligere pratet vi litt
sammen om løst og fast
i pausene, nå kaster
folk seg over mobi-
lene for å fange opp
siste epost, svare på
viktige (?) meldinger 
eller lese nytt fra VM i
skiskyting. Fra venstre
ungdomskonsulent
Ellen østrem, prosjekt
koordinator Eva SkovIi
og tidligere prosjektko
ordinator Thomas Blix.
Nei, de merket ikke at
jeg tok bildet!
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Birgit Hagerupsen jobber deltid med å
holde orden på medlemsregisteret. Flytter
du må du melde fra til henne på adresse
medlem@doveforbundet.no Hun tar også
imot nye innmeldelser, eller beskjeder om
endringer i medlemskontingenten. Bibbi,
som hun heter blant venner, er synshem
met. Hun har Ushers Syndrom, det betyr
at synsfeltet hennes er sterkt innsnevret.
Hun har ikke sidesyn. Men hun er svært

.bevisst på hvordan hun kan fungere best
mulig samtnen-me«andre. På bildet
ser vi at tolken Lene Hartveit sitter bak
henne og tolker haptisk. Haptisk kom
munikasjon betyr at Lene beskriver på
skuldre, overarm og ryggen til Bibbi det
som skjer i rommet: hvem som går ut,
kommer inn, om folk ler, om de rister på
hodet osv. - og ikke minst hvem som tar
tegnet i debattene. Det gir den synshem
mede døve mye større muligheter til å
føle seg inkludert i møtet. Bibbi er en tøff
dame og en kollega vi setter stor pris på.

På NDFs personalmøter kan diskusjonene være mange og lange. Det kan ofte være kø for å få tegnet, og når vi blir skikkelig ivrige
tegner vi i hendene på hverandre. Det har vi sluttet med, for som sagt vi har en synshemmet kollega og hvis hun ikke kan bli godt
inkludert på våre møter, hvor kan hun da bli godt inkludert? Vi har funnet løsningen for oss! Selvsagt er det en håndball som
hjelper oss. Den som har tegnet skal ha håndballen på bordet foran seg. Den neste som skal tegne rekker opp hånden og får kastet
ballen til seg når tiden er inne. Det tar tid å kaste en myk ball og alle får tid til å vende seg mot den som har tegnet. På bildene
ser vi at generalsekretær Bjørn Kristiansen har ballen under kontroll, da har han lov til å tegne. På det andre bildet er det Thomas
Blix som eier tegnet og ballen, mens kollega Elisabeth Franrzen Holte som alltid følger oppmerksomt med. Når vi nevner dette er
det selvsagt fordi det er et tips vi i NDF gir gratis videre til andre møter, det er ikke bare en fordel for synshemmede døve, men for
alle som deltar på møtet. Hvis mange innfører denne ordningen er det også håp om at døvemesterskapene i håndball kan gjeninn
føres.
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Norsk tegnspråk kan læres av alle
helge.herland@doveforbundet.no

- Norsk tegnspråk er et språk som alle andre språk. Undervisningen i språket er med på å heve
statusen til språket. Døve og tunghørte elever er naturlig inkludert i klassene, ikke integrert,
men inkludert! Det er ikke tegnspråkundervisning for den eller de elevene som hører dårlig,
men for hele klassen. De Beste elevene synes det er spennende å lære tegnspråk, et språk ikke så
mange andre kan - noen synes også det er fint å ha et hemmelig språk.

Ellinor
Hjelmervik.

Kari
Larsen.

Det er prosjektleder Ellinor Hjelmervik
ved Statped vest som forteller. Vi deler
bord med henne og Kari Larsen, som
er rådgiver samme sted. Og for å gjøre
det klart med en gang: samtalen flyter
elegant på tegnspråk.

- Politikerne har vedtatt nedleggelse av de
statlige døveskolene, bare A. C. Møller
skole er fortsatt statlig. Det er kommet
to viktige stortingsmeldinger: «Mål og
mening - ein heilskapleg norsk språkpol
tikk», fra Kulturdepartementet i 2008
- og «Læring og fellesskap», fra Kunn
skapsdepartementet i 2011. Meldingene
omtaler norsk tegnspråk som en del av
den språklige norske kulturarven. På
bakgrunn av dette ønsker Kunnskapsde
partementet og Utdanningsdirektoratet
å styrke statusen til norsk tegnspråk i
grunnopplæringen, informerer Hjelmer
vik.

Statped fikk utfordringen med å se på
hva som konkret kunne gjøres og hvor
det kunne gjennomføres. I et møte med
Øystein Stette fra Udanningsdirektora
tet, drøftet Odd Morten Mjøen, rektor
ved A.C.Møller skole og Hjelmervik
ulike forslag. Trioen ble enige om flere
tiltak som ikke skulle ha form av spesi
alpedagogisk arbeid, men være språkar
beid: et språkpolitisk arbeid for å styrke
norsk tegnspråk i grunnopplæringen.

- Norsk tegnspråk er i seg selv verdifullt.
Det er naturlig at klasser og skoler som
har døve eller tunghørte elever gis kunn
skap og undervisning i språket. Det er en
fin måte å drive språkrøkt på, poengterer
prosjektlederen.

- Arbeidsgruppen valgte Vestlandet og
Bergen fordi vi har kommunale Nattland
skole som har overtatt statlige Hunstad
skole. Hordaland fylke har Nordahl
Grieg videregående skole som knute
punktskole for hørselshemmede elever.
Fylket har også barn som er inkluderte
i skoler og barnehager og Bø barnehage
i Lindås kommune og Sagvåg skule i
Stord kommune ble valgt ut som piloter i
prosjektet, informerer Hjelmervik.

Utdanningsdirektoratet ringte direkre ril
rådmennene i de berørte kommunene for
å få prosjektet forankret i kommunenes
toppledelse. Vi har derfor samarbeid med
rådmann og opplæringsansvarlig i kom
munene og rektorene på skolene (bar
nehagen), sier Ellinor Hjelmervik. Hver
pilot har fått en veileder fra Statped vest
som bistår i arbeidet med å øke tegnsprå
kets status på skolene/barnehagen.
Kari Larsen er veileder på Sagvåg skule.
Hun sier:

- Skolene har tatt utfordringene på alvor
og investert i tegnspråkkompetanse hos

lærere og assistenter. Alle skolens 200
elever har lært seg noen tegn og fått
kunnskaper om hva norsk tegnspråk er.
Det samme har alle ansatte på skolen. Så
har en klasse fått undervisning i norsk
tegnspråk, på samme måte som det un
dervises i andre språk.
- Er elevene motiverte for å lære tegn
språk?
- Ja, jeg synes der. Elevene er engasjerte,
men dette er en klasse på småtrinnet. Da
er det naturlig at elevene blander språ
kene norsk og tegnspråk. Men holdnin
gen og viljen til å lære er god og de fleste
synes det både er morsomt og spennende,
forklarer Larsen - mens prosjektlederen
ønsker å understreke:
- Tegnspråkundervisningen er hele klas
sen sitt fag, det er noe elevene er felles
om. Barnas foreldre støtter opp om
undervisningen, de er opptatt av at barna
skal lykkes på skolen, at de skal ha en
god skoletid, lære mye og bli dyktige.

Skolene og barnehagen som deltar i
prosjektet må beskrive ønskene de har og
hva de trenger av innspill og støtte fra
prosjektet. Klasserommene er tilrettelagt
med teknologisk utstyr. Og når det gjel
der undervisningen i tegnspråk fremhol
der Hjelmervik:

- Hele skolen skal ha en felles, positiv
holdning til det å ha en døv eller hørsels-
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- ((Tegnspråk er et fullverdig språk.»
Det offentlige har ansvar for å styrke og utvikle
tegnspråk. Statped har i oppgave å bidra til dette.
Det er en målsetning at tegnspråk blir mer synlig
i grunnopplæringen. Det betyr at alle elever skal
utvikle positive holdninger til språket, og at alle
elever og lærere skal ha noe kunnskap i og om
tegnspråk. Dette skal bidra til bedre inkludering og
deltakelse for barn med hørselstap.»

hemmet elev. Tidligere generasjoner sitt
syn på tegnspråk var ofte forbundet med
skamfølelse, lavstatus språk, tegn som
nødløsning osv. Dette vil vi endre på.
Norsk tegnspråk har verdi i seg selv, det
er et flott språk. Det er det vi skal «selge»
og det vi tror på.

- Skolene utnytter alle muligheter, både
det hørselsteknologiske og det visuelle
i tegnspråk. Vi veileder de ansatte på
skolene og i barnehagen hvordan de best
mulig kan nyttiggjøre seg utstyr og lære
midler, sier Hjelmervik.
- Men er det virkelig mulig å inkludere
døve og tunghørte elever fullt ut, spør

Jeg.
- Vi må forholde oss til dagens virkelig
het. De statlige døveskolene er nedlagt.
Mange foreldre velger et skoletilbud nær
hjemmet, som bygger på inkludering.
Så er det Statped og den enkelte skoles
oppgave å tilrettelegge for best mulig
inkludering, svarer prosjektlederen.

Det går som et rød tråd i samtalen med
de to Statped Vest-ansatte at prosjektet
har en viktig holdningsskapende rolle.
Det er viktig å alminneliggjøre tegnspråk
som språk og gi flere muligheter til å lære
språket. Foreldre som velger at hørsels
hemmede barn skal få undervisning etter
§ 2-6 i Opplæringsloven, altså opplæ
ring i og på norsk tegnspråk, skal vite at
skolene og barnehagene tilrettelegger for
dette på best mulig måte. Hvis en skole
har en døv eller tunghørt elev, har skolen
det samme ansvaret for denne eleven som
for alle andre elever. Hørselshemmede
elever skal føle trygghet i møte med alle
på skolen. Kari Larsen forteller videre.

- På juleavslutningen på Sagvåg skule
falt det helt naturlig at 2. klasse, som har
undervisning i tegnspråk, lærte elevene i
6. klasse en julesang på tegnspråk. Vi lar
så mange som mulig få et eierforhold til
tegnspråk, ikke bare den eller de elevene
som hører dårlig, sier Larsen.
- Vi snur fokuset, vi fokuserer ikke på
manglende hørsel, vi vil ikke ha tanke
gangen «stakkars» den ene døve eleven 
men snu det til at heldige er den klassen
og skolen som får kunnskaper i et så
spennende språk som norsk tegnspråk,
legger Hjelmervik til.

Kari Larsen besøker klassen på Stord
med jevne mellomrom. Hun forreller
hvordan hun observerer at elevene bruker
og lager tegn selv, når de ikke kan det
aktuelle tegnet - eller hvordan de selv
finner på tegn når de skal beskrive en båt

som ikke passer med det vanlige tegnet
for båt:

- Ikke alle båter har tradisjonell baug
i dag, noen har bredere baug, mer
katamarantyper og dette ser jeg at barna
beskriver i tegnspråket.

Ellinor Hjelmervik tror ikke alle barn
som får tegnspråkundervisning blir
superflinke i norsk tegnspråk, men tror at
når de vokser til, har alle fått kunnskaper
og holdninger om tegnspråk. Kanskje
noen lærer seg mer av språket og blir
skikkelig dyktige? Kanskje noen av de
døve og hørselshemmede elevene vil dra
nytte av tegnspråktolk i høyere utdan
ning og arbeidsliv?

- Det er vanskelig for et barn å være
seg bevisst situasjonen i dag og i frem
tiden, derfor må de som tar valgene
for barna ha kompetanse rundt dette.
Og vi understreker: Vi tror på en slik
skolemodell på den betingelsen av at den
døve eller hørselshemmede eleven også er
deltidselev ved en skole som har et større
tegnspråkmiljø.

Prosjektlederen håper erfaringene fra
pilotprosjektet i Hordaland kan ha over
føringsverdi til resten av landet. Prosjek
tet blir avsluttet til sommeren og blir nå
evaluerr av eksterne konsulenter.

- Vi som jobber som rådgivere til foreldre
med døve og tunghørre barn er positive
til tospråkligheten tegnspråk og norsk.
Vi sier som deg: «ja takk, begge delen).
Problemet er at en del foreldre nok
fremdeles opplever å ikke få nok infor
masjon slik at de kan ta best mulige valg
på vegne av sine barn. Statped har fått et
ansvar for å ivareta norsk tegnspråk og vi
ser at mange foreldre til hørselshemmede
barn velger begge språkene, utdyper
prosjektleder Ellinor Hjelmervik og viser
til vedlagte Statped postulat:

FAKTABOI{S
Visjon/mål

Tiltak 1: Fire pilotprosjekter knyt

tet til tegnspråk i opplæringen

Gjennom fire pilotprosjekter i en

region skal barn/elever og voksne i

barnehage, grunnskole og videre

gående skole bli kjent med norsk

tegnspråk. Utdanningsdirektora

tet er i dialog med kommuner på

Vestlandet.

Tiltak 2: Rammeverk for muntlige

ferdigheter i tegnspråk

Det skal utarbeides et rammeverk

for muntlige ferdigheter i tegn

språk, som grunnlag for framtidige

læreplaner i norsk tegnspråk og

læreplaner for døve og sterkt

tunghørte.

Tiltak 3: Støtte til videreutdanning

innen norsk tegnspråk for lærere.

Det skal gis støtte til dekning av

studieavgiften for lærere som

ønsker å gjennomføre videreutdan

ning i tegnspråk, 30 studiepoeng

(tegnspråk 1 eller 2), med inntil 40

studenter.

Tilta.k 4: Styrking av

Norsk tegnordbok

Arbeidet med Norsk Tegnordbok

skal styrkes, særlig med hensyn

til å dokumentere yrkesfaglige ut

trykk/begreper.
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BJØRG ALISØY, Bergen,
blir 85 år 9. april.

Død:
Inga Birkeland, Bergen, fødr 2. mai
1928, døde 14. februar.

Runde år:
90 år
MÅLFRID SIGNE BRAUTI, Sreinkjer,
blir 90 år 28. mars.

OLE REINEMO, Oslo,
blir 90 år 14. april.

80 år
ØRNULF HOLSTAD, Spydeberg,
blir 80 år 30. mars.

RAGNA SVARE, Oslo,
blir 80 år 5. april.

75 år
ANNE LISE RYPE, Drammen,
blir 75 år 18. mars.

UNNI LISE VINCENT, Oslo,
blir 75 år 22. mars.

WALTER PEDERSEN, Trondheim,
blir 75 år 31. mars.

BJARNE GUNNERUD,
Drammen, blir 70 år 6. april.

KJELL R. JOHNSEN, Bergen,
blir 75 år 16. april.

70 år
AUD PETTERSEN, Trondheim,
blir 70 år 24. mars.

JOHAN FJELLESTAD, Srjørdal,
blir 70 år 2. april.

ARNE TOPLAND, Grimsrad,
blir 70 år 3. april.

ALLAN KJELDSEN, Drammen,
blir 70 år 4. april.

MAGNE GAUSTAD, Averøy,
blir 70 år 15. april.

60 år
INGER MARIE KJOS NORDTORP,
Gardermoen, blir 60 år 20. mars.

BJØRN EGIL HAMMERLUND,
Skien, blir 60 år 23. mars.

ROLF ARNTZEN, Ålesund,
blir 60 år 16. april.

SOLVEIG HENNINGSEN,
Tromsø, blir 50 år 7. april.

50 år
STEIN INGE ABELSEN, Bergen,
blir 50 år 21. mars.

ELLEN ANDVIG, Oslo,
blir 50 år 25. mars.

HEGE DAHLEN, Oslo,
blir 50 år 26. mars.

ANN-LISS OPDAL, Bergen,
blir 50 år 26. mars.

KOLBJØRN BØ, Sravanger,
blir 50 år 14. april.

TORGEIR WENGE BRATLAND,
Svelgen, blir 50 år 17. april.

FLYTTER DU?
Husk at du melder
flytting til
medlem@doveforbundet.no
- eller til:
Norges Døveforbund
Grensen 9
0159 OSLO
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To
med døv

helge.herland@doveforbundet.no

1Jet er sje{den det rages /(jnofi{mer som hand{er om døves situasjon.
9{g f(pmmer det tofi{mer på norsRg./(jnoer i vår / sommer.

Historien om Marie Heurtin

I slutten av mars er kommer filmen «Historien om Marie
Heurtim> på norske kinoer. Hun ble født både blind og døv i
Ftankrike i 1885. Oppveksten hennes kan sammenliknes med
Helen Kellers, som ble født fem åt tidligere. Rollen som Marie
Heurtin spilles av døve Ariana Rivoire, som nettopp er fylt 20
år.
Filmen er basert på virkelige hendelser som fant sted i Frank
rike på slutten av 1800-taller. Marie Heurtin ble først erklært
som «åndssvak». Hun ble gitt opp av alle, men faren hennes,
en beskjeden håndverker, nektet å følge legens råd om å få
henne innlagt på sinnssykehus. I sin fortvilelse kontakter han
Larnay-instituttet, en internatskole for døve jenter opprettet i
1847 av abbeden Chaubier Larnay. Der arbeidet nonner med
undervisning først av døve jenter, senere også med døvblinde
jenter. Søster Marguerite tar utfordringen med å ta seg av Marie
Heurtin. Med stor tålmodighet, dyktighet, vilje og humanisme
klarte hun å lære døvblinde Marie fransk tegnspråk. Larnay
instituttet opparbeidet seg et meget godt omdømme for sin
undervisning av døvblinde og ble internasjonalt anerkjent for
sine undervisningsmetoder.
I omtalen av filmen sies det at det er «En fantastisk trist-vakker
historie, som vil få mange til å felle en tåre.»

Familien Belier

Filmen om «Familien Belier» forteller om Paulas familie. Paula
er hørende, mens mamma, pappa og bror er døve. Familien er
sterkt knyttet til hverandre og alle stoler på Paulas hjelp, både
hjemme, på gården de bor på og på markedet der de selger
varene de produserer.

En dag kommer Gabriel inn i livet hennes og hun faller pla
dask. Da Gabriel begynner i skolekoret melder Paula seg også
på. Det viser seg, ril alles overraskelse, at Paula har en fantas
tisk sangstemme! Med hjelp fra musikklæreren begynner hun
intensiv trening for å delta i en prestisjefylt sangkonkurranse i
Paris. Og etter hvert som hun øver, vokser lidenskapen for sang.
Men hvordan kan hun følge en drøm som familien hennes aldri
kommer til å forstå?

Norgespremiere på kino 19. juni 2015.
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tI!~!Qrisk·bytte
av trykkeri

Døves Tidsskrift trykkes fra 1. januar i år hos Bodoni Gruppen i Bergen. Med dette har
bladet tatt et historisk skifte. NDF opprettet i 1951 Døves Trykkeri AS. I alle år siden
har bladet blitt trykket på vårt eget trykkeri som de siste årene forandret navn til De
signtrykkeriet. For noen år siden bestemte NDF seg for å selge trykkeriet til Åstvedt
Industrier, eller A2G som de skiftet navn til. Mange av de ansatte iDesigntrykkeriet
ble med over i til det nye trykkeriet A2G Grafisk. Det siste året er A2G Grafisk gradvis
bygget ned, slik at de i dag ikke kan tilby de trykkeritjenestene Døves Tidsskrift tren
ger. Det er bare 4 - 5 døve igjen i det som en gang var store og stolte Døves Trykkeri
AS. Slik forandrer tidene seg og i grafisk bransje er det i dag knallhard konkurranse.

Et moderne kommunikasjonshus
NDF er fornøyd med den nye avtalen som er inngått med
Bodoni Gruppen, en bedrift som gjennom 100 begivenhetsrike
år har betjent kunder over hele landet. Mange kjenner trykkeri
og forlagsvirksomheten gjennom Bodoni Forlag og Angerman,
forlaget for sikkerhetsopplæring. Ikke like mange er klar over at
Bodoni, takket være sterk og målrettet vekst de seneste årene, er
blitt Vestlandets største grafiske miljø.
Bodoni har en stolt historie, men mye har skjedd siden bedrif
ten så dagens lys i 1914. Det som en gang het Centraltrykkeriet
er nå et moderne kommunikasjonshus med 55 ansatte som
leverer et bredt spekter av tjenester med mål om å løse ethvert
kommunikasjonsbehov.

Ful1sortiment
Trykkerivirksomheten er lokalisert på Straume utenfor Bergen,
der medarbeiderne arbeider på skift for å dekke etterspørselen.
Den moderne maskinparken har stor kapasitet og kan tilpasses
alle behov.

Når NDF valgte nettopp dette trykkeriet til å videreføre kvali
tetsarbeidet med Døves Tidsskrift har den gode kontakten med
Jill Hjemdal hatt stor betydning. Hun har mange års erfaring
fra Døves Trykkeri, er CODA og behersker tegnspråk. Hun er
nå ansatt i Bodoni og er vår kundekontakt der.

Døves Trykkeri AS
Da Døves Trykkeri AS ble opprettet i Bergen i 1951 spurte
mange hvorfor i Bergen? Det samme spørsmålet har nok mange
historieinteresserte i dag også. Vi gjengir derfor svaret som stod
i bladet i 1951:

«Landets yrkesskole for døve gutter ligger som kjent i Bergen,
og det er meningen at læreguttene ved setteriet skal komme fra
skolen. Dermed vil vi til enhver tid på en lettvint og grei måte
få tilgang på læregutter, og det vil når der kommer nye kull til
skolen, være mulig å plukke ut dem som egner seg best til set
teryrket og som har interesse for det.

En av de døves venner i Bergen er boktrykker Gudmund Ham
mer, bror av døveprest Ragnvald Hammer. Han har i Here år
hatt en døv i lære som setter, nemlig Thorbjørn Johan Sander,
«Tegn og Tales" nåværende redaktør. Hammer tok risken ved
å ha en døv gutt i lære, for han ville gjerne gjøre sitt til at yrket
ble åpnet for de døve, dersom de egnet seg for arbeidet.

Sander er ferdig med sin læretid med det første, og det vil vel
ikke gå så lang tid før han tar sitt svennestykke, og dermed har
vi den første mester på vårt setteri klart. Han får døve lære
gutter å arbeide med, og på dette vis vil setteriet utelukkende
beskjeftige døv arbeidskraft."
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Du kan bruke

!{JERNEJOURNALEN
\
\ Kjernejournal er en

elektronisk tfrneste som
samler viktige helse
opplysninger i en kilde
og du kan selv bidra for
å gjøre kjernejournalen
best mulig.

Fagpolitisk rådgiver i FFD, Arnfinn Aarnes, er gladfor at
kjernejournalen nå implementeres i hele landet. - Kjerne
journalen vil være spesielt viktig i kritiske og akutte situasjo
ner, sier Aarnes.

Kilde: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Kjernejournal samler viktige helseopp
lysninger og deler de med både innbyg
ger og helsepersonell. I dag er det ingen
elektronisk utveksling av informasjon
mellom de ulike virksomhetene i hel
setjenesten. Kjernejournalen gjør dette
enklere.

700 000 innbyggere har per i dag allere
de fått kjernejournalen sin. Videre planer
er at alle i helseregion Vest-Norge skal få
sin kjernejournal l.mars, og deretter blir
det opprettet for helseregion Midt-Norge,
helseregion Sør-øst Norge og helseregion
Nord-Norge.

- Vi er veldig glad for at kjernejournalen
nå implementeres i hele lander. Dette er
en veldig viktig IKT-tjeneste, og er svært
positive til denne satsningen, sier fagpoli
tisk rådgiver ved FFO, Arnfinn Aarnes.

Informere om du har behov
for tolk
Ifølge undersøkelser blant helsepersonell
er om lag 1-2 prosent av befolkningen

berørt av alvorlige lidelser eller allergier,
såkalt kritisk informasjon, som helseper
sonell bør kjenne til ved innleggelse på
sykehus.

- Kjernejournalen vil være spesielt viktig
i kritiske og akutte situasjoner. Viktige
opplysninger vil raskt dukke opp, og det
vil komme opp varsler om spesielle me
disiner eller allergier automatisk. Dette
vil være en stor hjelp for helsepersonellet,
men også svært viktig for pasienten, sier
Aarnes.

Legges du inn akutt på et sykehus du
ikke har vært før, bruker helsepersonell
mye tid på å innhente oppdaterte opp
lysninger om deg som pasient. Opplys
ninger om legemidler og sykehusbesøk
samles inn automatisk fra eksisterende
offentlige registre. Andre opplysninger
legges inn av behandlende lege (kritisk
informasjon). Innbygger kan selv regis
trere kontaktpersoner, sykdommer og om
du har svekket syn, hørsel eller behov for
tolk.

Du kan bidra selv
Har du alvorlige allergier, en sjelden
lidelse eller annet som det er viktig for
helsepersonell å kjenne til, kan du be
legen din registtere dette.

- I tillegg til hva fastlegen din legger inn
av opplysninger, kan du selv logge inn
på helsenorge.no/kjernejournal og legge
til opplysninger. Her kan du også få full
oversikt over registrerte data, sier Aarnes.

Du vil få tilgang til din kjernejournal via
helsenorge.no med hjelp av din person
lige BankID eller liknende.
Ifølge helsedirektoratets brosjyre om
kjernejournalen, vil journalen opprettes
automatisk for alle innbyggere i Norge
etter hvert som løsningen tas i bruk i de
ulike kommunene.

Det vil også være mulig å reservere seg
for tjenesten.

Les mer om Kjernejournal på
helsenorge.no/kjernejournal
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Det er viktigfor oss å
forstå hva brukerne
våre tenker og mener
om tilbudene de flr,
sier Inger Helene
Venås, generalsekretær
i Signo.

Kommunen betaler tolking
Trondheim kommune har i årets budsjett
avsatt kr. 200.000 til regnspråktolking og
skrivetolking på storskjerm ved større offent
lige arrangementer.

Dermed kan døve, som ale andre, dra til
byen å få med seg både 1. mai- og 17. mai
tale, julegrantenning, pluss alt det andre som
foregår av store tilstelninger i kommunen.

- Det nytter å si fra, sier Tore Solem (bildet) som er styreleder i
Trondheim Døveforening.

Foreningen tok saken opp gjennom kommunalt råd for men
nesker med nedsatt funksjonsevne i fjor. Der fikk de gjennom
slag for at det både er enklere og mer naturlig at arrangørene
ordner med tolker på større arrangementer enn at hver enkelt
døv skal bestille tolk. Arrangørene vet tidlig det som skjer og
kan greit bestille og tilrettelegging for tolking.

- Hva skjer om det ikke kommer døve på arrangementet, spør
vi foreningslederen.
- Vi kan ikke garantere at det deltar døve på alle offentlige
arrangementer. Men det koster også å ha handikap parkerings
plasser stående tomme i perioder. Alle er enige om at plassene
skal være der, i tilfelle noen bevegelseshemmede får bruk for
dem. På samme måte bør det være med tolk.

Brukerne har talt
Stiftelsen Signo har gjennom en bruker
undersøkelse har lagt til rette for at Signos
døve, hørselshemmede og døvblinde bru
kere får si sin mening om Signos tilbud og
tjenester på tegnspråk og andre kommu
nikasjonsformer.
- Jeg tror knapt noen i Norge har gjen
nomført en så stor undersøkelse der
betydelige deler av målgruppen har så
store kommunikasjonsutfordringer som
Signos døve, hørselshemmede og døv
blinde brukere, sier Alf Reiar Berge, fra
Rehab-Nor, som står faglig ansvarlig for
gjennomføringen av undersøkelsen.
Alle døve og hørselshemmede bru-
kere over 18 år er spurt om hvordan
de opplever tilbudene de får fra Signo.

Informantenes tilbakemeldinger er gjennomgående positive.
Tegnspråkets sentrale rolle og høye status i Signo framstår som
grunnleggende forutsetning for det meste av all positiv tilbake
melding undersøkelsen har samlet.
Målet har vært å få vite brukernes erfaring, hva de drømmer
om, hvordan de opplever tilbudet, om de kan påvirke eget liv,
livskvalitet og trivsel, relasjoner til personale og venner.
- Vi er godt fornøyd med bildet undersøkelsen gir av tjenestene
våre, samtidig peker den også på ting vi kan forbedre, sier gene
ralsekretær Inger Helene Venås.

«Spedbarn som ikke hører»
er overskriften på en lederartikkel ført i pennen av H.H. Elver
land i Tidsskrift for legeforeningen. Han skriver blant annet at
døvhet og alvorlig grad av hørselshemning hos nyfødte fore
kommer ved i overkant aven per tusen fødsler.
«Nye oppdagelser innen hørselsfysiologi og nyvinninger innen
høreapparatteknologi og cochleaimplantat har lagt grunnlaget
for at nyfødte kan undersøkes for hørselstap og dermed få tidlig
behandling og habilitering. Nyfødthørselsscreening blir gjort
ved barselavdel inger og nyfødtintensivavdelinger.»

Han skriver videre: «Innføring av nye vaksiner i det nasjonale
vaksinasjonsprogrammet, spesielt vaksinasjon mot røde hunder,
har ført til at intrauterine infeksjoner har avtatt som årsak til
døvhet og hørselshemning. Bedre kontroll med miljøårsaker til
nedsatt hørsel har ført til at den relative betydningen avarve
lig hørselstap har økt. Utviklingen innen medisinsk genetikk
gjør at det nå ofte er mulig å finne årsaken til tidlig døvhet og
hørselshemning. Det føres omfattende register over gener og
genloci som er knyttet til arvelig hørselstap. Over 140 gener er
identifisert. Bærerfrekvens av slike gener er betydelig i befolk
ningen. Overvekt av autosomalt recessiv arvegang fører til at
døvhet oftest opptrer helt uventet i familier, og de fleste døve og
alvorlig tunghørte barna har hørende foreldre.»

«Digitale høreapparater ble tatt i bruk for ca. 20 år siden og har
gitt vesentlig bedre habilitering av spedbarn og småbarn med så
stor resthørsel at de kan nyttiggjøre seg høreapparat. Utviklin
gen av cochleaimplantat skjedde samtidig som hørselsscreening
ble mulig.»

«Hos døve barn ble det spesielt dokumentert hvor viktig tidlig
eksponering for lyd via cochleaimplantat var for utvikling av
god språkfunksjon. Rundt årtusenskiftet økte bruken av mulri
kanal cochleaimplantat med opptil 25 frekvenskodede elektro
der hos stadig yngre barn og med gode resultarer. De fleste barn
kan som følge av tidlig behandling og habilitering være elever i
normalskolen med nødvendig pedagogisk støtte.»

«Ved utgangen av 2013 hadde 576 barn under 18 år fått
cochleaimplantat i Norge. I perioden 2000-13 var antallet
opererte barn relativt stabilt, med gjennomsnittlig 37 opererte
pasienter per år. I 2000 ble ingen operert før de var to år, mens
gjennomsnittsalderen i 2012 var ni måneder for barn oppdaget
ved nyfødthørselsscreening. Dette viser at tidlig diagnostisering
i et vellykket screeningprogram har i løpet aven relativt kort
periode gitt betydelig forbedring av habilitering av døve og
alvorlig hørselshemmede barn.»
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Døves
I{ulturdager
i Sandefjord

Meld deg på til kulturdagene!

Du kan allerede nå melde deg på til
Døves Kulturdager 25. - 27. september i Sandefjord.

Gå inn på www.kulturdagene.net

Fredag 25. september blir det først Fagdag

med dette programmet:

09:00 Velkommen til fagdagen ved

foreningsleder Finn Arild Thordarson

09:15 7 år etter språkmeldingen, hvor står

vi nå? v/Arnfinn Vonen, Høgskolen i

Oslo og Akershus

09:45 Pause

10:00 Nytt fokus på funksjonshemming:

Marginaliserte grupper - mangfold

og diskriminering v/Eli Knøsen, Like

stillings- og diskrimineringsombudet

(LDO)

10:45 Pause

11:00 Nytt fokus på funksjonshemming:

Fra en medisinsk til en sosial

forståelse v/Ann Kristin Krokan &

Vibeke M. Melstrøm, ULOBA

12:00 Lunsj

13:00 Deaf Gain: Raising the Stakes for

Human Diversity v/Joseph J. Murray

14:00 Pause

14:30 Signmark: From impossible to possible

v/Marko Vuoriheimo

16:00 Fagdagen avsluttes

Ledere av fagdagen er

Thomas Blix og Erling Jacobsen.

Så åpner kulturdagene kl. 18, denne gangen med

fint besløk av kulturminister Thorhild Widvey. Det

blir forskjellige kunstneriske innslag fram til kl. 19.

En time senere inviterer Vestfold Døveforening

til Tacomiddag på Park hotell som ligger i samme

bygning som kulturhuset. Senere på kvelden blir

det standup-konkurranse!

Lørdag 26. september går det slag i slag fra kl. 10

til 17 med utstillinger, verksteder, amatørteater,

film og Teater Manu. Det blir to gode timers pause

til å forberede seg til festmiddagen k1.19. Menyen:

Gå inn på nettsidene og la deg friste!

Programledere på kulturdagen er

Torbjørn Thomassen og Mira Zuckermann.

Søndag 2Z september er det gudstjeneste i den

nye døvekirken i Sandefjord og kl. 12.30 er det

tilbud om døvehistorisk vandring.
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Tegnspråkseminar i Lilla parlamentet
Finlands Døveforbund er så heldig ar riksdagsrepresemamer
(storringsrepresemamer) deltar i en netversksgruppe for finsk
tegnspråk. Gruppen har medlemmer fra alle de politiske
parriene. Målet for gruppen er å styrke tegnspråkets status og
spre informajson om språket. I februar ble det avholdt seminar
i Riksdagens Lilla parlamem for politikere, døveforbundet og
mange av de som arbeider med finsk tegnspråk til daglig.

Justisminister Anna-Maja Henriksson forralte om arbeidet som
gjøres for å følge opp den finske tegnspråkloven som ble vedtatt
av Riksdagen våren 2014. Loven er et lant skritt fremover for
finsk tegnspråk, sa hun blant annet og informerre om at den nå
er til behandling i kulturkomiteen i Riksdagen.

Virksomhetsleder i døveforbundet
Markku Jokinen (bildet) talte om
hvordan loven kan sikre tegnspråkets
rettigheter, hvordan sikre retten til
tegnspråk for døve barn og barn med
døve foreldre. Han tok også opp hvor
dan spesiallovgivningen må tilpasses
tegnspråkloven.

Riksdagsrepresemam Esko Kivirama
sa i en kommemer at tegnspråkloven
er mer en holdningsskapende enn en

lov med klare bestemmelser, men den gir tydelige signaler om
at spørsmål knyttet til tegnspråk skal løftes. En annen represen
tant Sari Palm pekte på at den omarbeidete loven om små
barnspedagogikk for første gang inkluderer tegnspråk.

Radio for døve
En av de største kringkasterne i Frankrike, RTL, har begym å
tegnspråktolke sine radiosendinger hver ukedag mellom klok
ken 15 - 16. Sendingene blir oversatt til fransk tegnspråk av to
tegnspråktolker og kan sees på nettstedet rrLfr
Programmet er et tradisjonelt talk-show, men det tar også opp
temaer som er spesielt knyttet til døves situasjon. Norges Døve
forbund prøvde i høst en tilsvarende ordning i samarbeid med
P4, der programmet «Misjonen» med komikerne Antonsen og
Golden ble tegnspråktolket. Pilotprosjektet med P4 er forelø
pig lagt på is på grunn av manglende penger til å gjennomføre
ordningen.

Liisa Kauppinen fond
Styret i WFD vil foreslå for kongressen i Tyrkia i sommer at
det opprettes et fond til ære for tidligere president Liisa Kaup
pinen. Målet med fondet skal være å styrke aktiviteter som
fremmer døves utdanning, arbeid og deltakelse i samfunnet.
Altså samfunnsmessig likestilling og der kvinners situasjon skal
prioriteres.

Da debatten dreide over til at døve forralte om sine erfaringer
med tolketjenesten kom noen av de hverdagslige problemene
fram. Noen ganger får man ikke tolk, og noen ganger får man
ikke engang tilbakemelding på tolkebestillinger. Mage sykehus
har vanskelig for å forstå tegnspråktolkens betydning for døve
pasienter.

Av andre spørsmål som ble tatt opp nevnes nødmeldingstjenes
ten, retten til tegnspråklig behandling innen psykisk helsevern
og andre helse- og omsorgstjenester som må gis på morsmålet
og ikke overlates til tegnspråktolking.

Møtet diskuterre ikke bare det finske tegnspråket, men også
stillingen til det finlandssvenske tegnspråket som er alvorlig
truet. Nedleggingen av døveskolen i Borgå i 1993 har bidratt til
den kritiske siruasjone for språket, for da forsvam det narur
lige språkmiljøet. Kanskje er det nå færre enn 100 døve som
bruker finlandssvensk tegnspråk, sa lederne for Finlandssvenska
Tegnspråliges Riksforbund Magdalena Kintoph-Huuhka og
Maria Andersson. De understreket at brukerne av finlands
svensk tegnspråk har et sterkt fellesskap og vilje til å kjempe for
sitt språk og sin kultur.

På slutten av seminaret fikk riksdagsrepresentam Mikaela
Nylander prisen for «Årets tegnspråkbragd» av Finlands
Døveforbund. Hun stod i spissen for arbeidet med den finske
tegnspråkloven og har arbeidet aktivt for å fremme tegnspåkets
stilling. Hun er også leder av Riksdagens nettverk for tegn
språk.

Kilde: kl-deaffi

Kongress for døvelærere
6. - 9. juli inviterer Hellas til den 22. internasjonale kongressen
for døvelærere i den historiske byen Aten. Den første kongres
sen ble avholdt så tidlig som i 1878 i Paris, mens den mest
berømte kongressen var allerede to år etter i Milano der flertal
let av deltakerne som kjent gikk imot å anbefale tegnspråk
i undervisningen av døve barn. En anbefaling som helt opp
til 1970-årene ble fulgt av skoler over hele verden, inkludert
skolene her hjemme. Et anbefaling som døvelærerkongressen i
Canada i 2011 endelig beklaget og tok sterk avstand fra.

Det er lite trolig at synet på tegnspråk, ikke tegnspråk i un
dervisningen av døve barn blir et hett tema på årets kongress,
skjønt man vet jo aldri. Tema for kongressen er «Et felles mål,
men flere veier til målet for opplæringen» (educating diverse
learners: many ways, one goal) I innbydelsen til kongressen
står det blam annet at dagens lærere står overfor store utfor
dringer med å gi god undervisning til en elevgruppe som er
svært mangfoldig. Fagfolk innenfor opplæring og forskning vil
forelese om temaer knyttet til emnet. Invitasjonen til kongres
sen er undertegnet av professor Venetta Lampropolou ved
universitetet i Patras.
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Verden rundt

Kulturfestivalen i Reims

Torsdag 2. til søndag 5. juli er det klart for en ny kulturfestival
i den franske byen Reims, bare en times lyntogreise fra Paris.
Festivalen arrangeres hvert annet år og samler deltakere fra
hele verden. I år er Mexico festivalens spesielle gjester. Reims
er en vakker by og verdt besøk i seg selv og på festivalen får
man oppleve teater, film, kunst og annet fra den internasjonale
kulturmenyen. Fra Bergen Døvesenter, som arrangerer Døves
Kulturdagers 50 årsjubileum i 2017, deltar Tor Fiksen og Toralf
Ringsø på festivalen i den franske champagnebyen.

Teater Trotti
I 27 år har Teater Trotti vært en underlagt Finlands Døvefor
bund. De siste 10 årene har de arbeidet for å bli en selvstendig
teatergruppe, på samme måte som Tyst Teater i Sverige og vårt
Tearer Manu. 1. januar i år rok de skrittet fullr ut. De er regis
trert som egen stiftelse og har fått sin egne lokaler, alt i nært
samarbeid med døveforbundet.

Døv tennisspiller
Den norske tennisspilleren Joachim Bjerke tapte 6 - 2,6 - 4 for
den Sør-Koreanske spilleren Duck Hee Lee under en turnering
på Sri Lanka. Hva så, spør du? Duck Hee Lee er bare 16 år og
døv og ansett for å være er ekstra stort tennistalent.

Finland er eldst
Gjennom Døves Nordiske Råd og mange nordiske seminarer,
kurs og samlinger står de nordiske døveforbundene hverandre
svært nær. Finlands Døveforbund er eldst med sine 110 år.
Danske Døves Landsforbund kunne nok vært eldre, for allerede
i 1866 ble døveforeningen i København startet. Den ble regnet
som en landsdekkende forening. Men Danske Døves Landsfor
bund kom ikke i gang for i 1935, og datoen er lett for nord
menn å huske: 18. mai.

For 18. mai 1918 ble Norges Døveforbund sriftet i Rødbygget i
Trondheim. Så om bare rre år kan NDF feire sitt store jubi
leum. Også i Norge var det slik at mange lokale foreninger ble
opprettet før NDF ble stiftet. Oslo Døveforenings historie går
tilbake til 1878 og også de så på seg selv som en landsdekkende
forening.

Sveriges Dovas Riksforbund er 93 år og Islands Døvefotbund
er 40 år.

Nye vinder i Sverige
Sveriges Dovas Riksforbund (SDR) har i 2014 gjennomført et
grasrotprosjekt kalt «Nye vinden> som ser på hvordan forbundet
skal møte utfordringene i fremtiden. Ved det siste seminaret
i Malmø handlet om SDRs omdømme. Spørsmål knyttet til
informasjon, kommunikasjon, organisasjonsstruktur, logo,
markedsføring og medlemsrekruttering stod på dagsotden.
Oppsummering og vedtak av prosjektet skjer på SDRs for
bundsmøte (noe tilsvarende NDFs Landsråd) 29. - 31. mai.

Kasper Bergmann slutter
I Danske Døves Landsforbund (DDL) slutter Kasper Berg
mann som sekretariatssjef 31. mars. Oppsigelsen er begrunnet
med at det er forskjellige oppfatninger om hvordan sekrerariatet
best kan ledes og organiseres.

EUD jubilerer
EDD, Europeisk Døveunion, vil markere sitt 30 års jubileum i
november. EDD ble stiftet i 1985 og har i dag 28 medlemsland,
inkludert «utenforlandene» Island, Norge og Sveits. Styreleder
er finnen Markku Jokinen, og som styremedlem finner vi blant
annet Louise (Lolo) Danielsson fra Sverige.

Lørdag 28. november kl.l4
Hvis du ikke har andre planer for lørdag 28. november kl.14
kan du kanskje ta turen til Bangkok i Thailand og heie på
Norges kvinnelandslag i fursal som da spiller finale i VM, vi vet
ikke helt hvem det blir mot enda - men det blir helt sikkert et
av disse lagene:
Australia, Iran, Japan, New Zealand, Thailand, Brasil, Vene
zuela, Russland, Tyskland, England, Spania, Danmark, Belgia,
Polen eller Italia.
Har du Bere ledige dager kan du notere at mesterskapet be
gynner fredag 20. november. Flere opplysninger finner du på
http://2015worlddeaffutsal.com

Verdenskongressen
for døve
Sommerens store begivenhet er
den 17. verdenskongressen for
døve som avholdes i Istanbul fra
tirsdag 28. juli til og med lørdag
1. august. NDF har påmeldt
Bere deltakere og sørger dermed
for at det er norske tegnspråk
tolker med på kongressen.
Kongressen tema er: «Styrking
av det menneskelige mangfold». Målet er å fremme døve som
en naturlig del av mangfoldet og løfte statusen på de nasjonale
tegnspråkene. Kongressen byr på foredrag, paneldiskusjoner,
messe og underholdning. I forkant av kongressen er det gene
ralforsamling i WFD der det knytter seg spenning til om vår
Hanne B. Kvitvær blir gjenvalgt som sryremedlem for en ny
periode.
Mer informasjon på hrrp://www.wfdcongress2015.org/
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Advokat R.ene Stub-Christiansen bistår personer over hele landet, gjerne på
tegnspråk. Basert på beregninger gjort i 20 IO fikk han gjennomsnittlig fullt med
hold i 76,5% av sakene. I 9% av sakene vant han det meste av kravet for sin klient.
Tilsammen har han i det vesentligste vunnet i 86% av sakene i 20 IO. Han tapte
ingen av sakene i 2010 fullt ut men det opprinnelige kravet ble vesentlig redusert
i 14,5% av sakene.

Hvis du har et spørsmål du lurer på så kan du sende det til
post@stub-christiansen.no. Rent! Stub-Christiansen

Advokat MNA

Bruk kredittkort ved
netthandel!
jeg kjøpte noe på nettet, men det var feil
på produktet. jeg sendte tilbake varen
men den utenlandske nettsiden nekter å
betale tilbake pengene. Hva kan jeg gjøre
for å unngå slike problemer i fremtiden?

Advokat Stub-Christiatlsen svarer:

Hvis du handler med kredittkort så
har du bedre rettigheter enn ved bruk
av det vanlige bankkortet ditt (såkalt
debitkort). Hvis du handler med vanlig
bankkort så tar du en risiko dersom
du blir svindlet eller hvis selgeren er
useriøs. Da har du en lang vei å gå for å
få pengene tilbake. Men bruker du kre
dittkort til netthandel så er det banken
som blir ansvarlig og du kan da kreve
tilbake pengene tilbake fra banken. Hvis
du har brukt kredittkort blir det altså
bankens problem å få tilbake pengene
fra selgeren. Du har likevel et eget an
svar for å bruke hodet når du handler
og du må aldri handle steder som du
skjønner er useriøse!

Før du kan kreve pengene tilbake fra
banken så må du først sende en skriftlig
reklamasjon til nettstedet som solgte
varen til deg. Pass på at du ikke venter
for lenge med å reklamere ovenfor
selger! Hvis ikke saken løser seg etter
at du har sendt reklamasjonen så hen
vender du deg til banken og krever til
bakebetalt det du har betalt. Legg ved
kopi av reklamasjonen slik at banken
kan se at du har forsøkt å løse saken
selv. Banken vil så betale ut pengene til
deg. Hvis du har brukt kredittkort så
har banken mulighet til å trekke tilbake
pengene som du betalte til selgeren og
det er derfor du får bedre rettigheter
ved bruk av kredittkort.

Pass på at du overfører penger tilbake
til kredittkortet i tide for å unngå
renter på kredittkortet og for å unngå
at du opparbeider deg unødig kreditt
gjeld! Hvis du velger betalingsutsettelse

på kredittkortet så får du en dyr rente,
men betaler du alt sammen innen
fristen slipper du vanligvis å betale
rente. En god tommelfinger-regel er at
du aldri belaster kredittkortet ditt mer
enn du klarer å betale ved neste forfall.

Kredittanmerkninger
jeg hadde kredittanmerkninger for mange
år siden og lurer på om det betyr at jeg
er blitt svartelistet for livet. jeg har gjort
opp gammel gjeld for lenge siden men får
likevel ikke lån.

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Betalingsanmerkninger skal aldri være
registrert mer enn fire år. Dersom du
opplever at det fortsatt er anmerk
ninger på deg etter at det er gått fire
år så kan du ta direkte kontakt med
kredittopplysningsbyrået. Det hender
fra tid til annen at de glemmer å slette
anmerkninger som skulle vært slet
tet. Du kan eventuelt ta kontakt med
namsmannen i ditt distrikt for å sjekke
dette. Det forekommer også at an
merkninger registreres ved en feil eller
at man er uenig i kravet men bør man
sende en skriftlig innsigelse ovenfor
inkassobyrået eller kreditoren.

Dersom årsaken til en eventuell ny
betalingsanmerkning skyldes at du har
opparbeidet deg ny gjeld som ikke er
betalt så vil den beste måten å kvitte
seg med anmerkningen på være å
betale inn hele kravet mot at inkasso
byrået lover å slette anmerkningen.
I så fall må du snakke med inkasso
byrået eller kreditoren.

Men husk at selv om betalingsanmerk
ninger er slettet så er det ingen garanti
for at du får lån. Dette er fordi ban
kene vurderer hver enkelt lånesøknad
individuelt og man må ha økonomi til
å betjene lånet. I noen tilfeller krever
banken også at man stiller sikkerhet før
de gir lån.

Arbeidstid
jeg er ansatt i 100% stilling hos Firma A.
Så har jeg fått et spennende jobbtilbud i
firma Bi 100% stilling. Men jobben i firma
B er provisjonslønnet og det tar tid før
jeg får inntekt. jeg tør derfor ikke si opp
jobben i firma A før jeg har begynt å få
inntekt hos firma B. Kan jeg jobbe 100% i
firma A og 100% i firma B samtidig?

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Ja, du kan i prinsippet ha to arbeidsfor
hold på 100% stilling hver, dvs. 200%
stilling, uten at det kommer i strid med
arbeidstidsbestemmelsene. Dette er
fordi arbeidstidsbestemmelsene kun
gjelder en arbeidsgiver. Med andre ord,
du kan ikke jobbe 200% i samme firma,
men du kan jobbe 100% hos arbeids
giver A og 100% hos arbeidsgiver B.
Men det forutsetter at du ikke jobber i
transportbransjen og at du heller ikke
er under 18 år for da gjelder særlige
regler.

Du må også sjekke arbeidskontrakten
din. Hvis det står i arbeidskontrakten
at du ikke får lov til å jobbe flere ste
der eller for eksempel ikke kan ta jobb
i konkurrerende virksomhet så må du
ta hensyn til det. Her må man også se
på hvilke lojalitetsplikter som eventuelt
kan forventes for arbeidsforholdet.

Noe annet som er viktig er at du må
tenke nøye gjennom om du tror du
vil klare å oppfylle dine forpliktelser i
begge arbeidsforhold når du skal jobbe
så mye. Hvis du ikke greier å gjøre
jobben enten hos A eller B fordi du
jobber så mye så kan du risikere å bli
sagt opp fordi du ikke gjør dine plikter
etter arbeidskontrakten. Sist men ikke
minst bør man også tenke over hvilken
belastning dette vil ha for egen helse
og de som er rundt deg.
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Nå er turen kommet til morfologi som handler om de minste deler av ord og tegn som har
betydninger. Det handler også om hvordan vi kan avlede av enkeltord andre ord med nye
betydninger. Eksempel: mann til mannlig.

Hvordan gir vi ordet og tegnet ekstra betydninger?
Av Odd-Inge Schr6der

På norsk ser vi at substantivet kan
endres til å bety hankjønn, entall og
flertall, bestemt og ubestemt - et
eksempel er

en hest - hesten - hester - hestene

På norsk ser vi at verbet kan endres
til å bety nåtid, fortid, fremtid o.l. ved
at små trekk gir endrede betydninger
- et eksempel er

å hoppe - hopper - hoppet - har

hoppet - hadde hoppet - skal/vill

må/kan hoppe - skulle/ville/måtte
hoppe - vil ha hoppet - ville ha hoppet

I NTS er lokalisasjon meget viktig.
Det er tegnrommet det vil si området
foran tegn brukeren som i produk
sjon får morfosyntaktisk funksjon.
Ved å benytte oss av tegn rommet
får vi frem mange betydninger. Ved
oversettelse til på norsk må vi kanskje
bruke flere ord for å oppnå tilsvaren
de mening tegnene har i NTS. Her går
et av de viktigste skillene mellom NTS
og TSS. Eksempel:

Vi presenterer i grunnform tegnet

HUS som utføres rett foran tegnbruke

ren. Hvis vi presenter dette «tegnet»

HUS-v-o (et hus oppe til venstre), er
det ikke lenger bare et enkelttegn,

men begynnelsen til en liten setning.

Når noen tegner HUS (rett foran
en) pluss tegnet OPPE pluss tegnet
VENSTRE, så er det NTS, men knot.
Morfologien gjelder også andre
kategorier enn substantiv, som verb,
som adjektiv o.l .. La oss se på verbet
sende. Hvis vi på norsk vil ha frem at
vi sender noe ofte, i smug, til en be
stemt person, til alle personer i grup
pen, eller til visse personer i gruppen,
eller at noen sender til hverandre,
eller til meg personlig, må vi ha med
en rekke ord. I NTS bruker vi endrin
ger av bevegelsen i tegnet SENDE

SENDE (gjentatte bevegelser) har

betydningen «sende ofte»

SENDE (i en halvsirkel foran en) har

betydningen «sende til alle»

SENDE (til enkelte i halvsirkelen) har

betydningen «sende til bestemte

personer»

SENDE (med begge hender som krys

ser hverandre efter tur) har betydnin

gen «sende til hverandre»

SENDE (med bevegelse fra ute i
tegnrommet mot tegnbrukeren) har

betydningen «sende til meg person
lig»

Tegnenes utførelse kan endres, og
det skaper nye betydninger. Vi kan si
STORT HUS (som to tegn) eller STORT
HUS (som ett tegn) der utførelsen av
tegnet indikerer at huset er stort.
La oss se på adjektivgradbøyning på
norsk: rød - rødere - rødest. Her
er bundne morfemer -ere og -est
som forteller om graden. At de kalles
bundne, er at de ikke kan presenteres
alene i vanlig samtale, men må være
knyttet til adjektivet. På NTS ser vi
tegnet RØD plassert litt nedenfor
leppene, med bevegelse til venstre
(yngre tegnbrukere) eller til høyre (el
dre tegnbrukere). Hvis vi aksentuerer
bevegelsen samt ansiktsuttrykk, blir
betydningen nær «rødere». Dersom
vi har en stans (hold) i begynnelsen av
bevegelsen og så i rykk, blir betydnin
gen nærmest «rødest». I NTS er det
fremstillingen glidende altså trinnløs
gradbøyning i motsetning til norskEt
karakteristisk drag ved NTS i likhet
med mange andre tegnspråk som det
er forsket på, er at verbtegnet ikke
bøyes i tid (tempus) slik som norsk
talespråk har.
Egentlig er det ikke noe spesielt ved

tegnspråkene, for det samme feno
men gjelder en rekke talespråk ver
den over som vietnamesisk, kinesisk,
en rekke afrikanske språk. Hvordan
får man frem tid i NTS? Det skjer
dels ved tidsuttrykk som MANDAG,
JANUAR, UKE, MÅNED, 2007, LENGE,
FERDIG (uttrykk for en tidsperiode er
over).
Dels også ved det man kaller for
tidslinjer eller områder som over
skulderen slik i tidslinje A; eller før
eller efter et bestemt tidspunkt som
ved den passive håndform (kalt her
tidslinje B); eller tidslinje Cfra side til
side foran kroppen. I moderne NTS
har vi om lag 4-5 tidslinjer.
Tidslinje C utføres foran i tegnrommet
slik at årstallene pekes ut på bestem
te steder i tidslinjen. Et eksempel fra
historiebok

ARBEIDERPARTI HA REGJERINGS

MAKT PEK 1935 PEK 1965

PEK 1940 PEK 1945 IKKE-DER

ARBEIDERPARTI HA REN FLERTALL

PEK STORTING PEK 1945 PEK 1961

Morfologien gjør at språk ikke skiller
seg i spørsmål om hva de kan uttryk
ke, men hvordan de gjør det.
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Hurra for flerspråklighet
Av Marte Eidsand Kjørven

Vilma har vært i Disneyland i Paris! Du kan lese bloggen
til mammaen Marte Eidsand Kjørven på nettet: «Men hun
hører? En blogg om hørselshemming»,

"\{kom nettopp hjem
fra vinterferie i Dis
neyland Paris. Det er
selvsagt mye språk i
omløp på en sånn tur.
Veldig morsomt var
det da en kom bort til
Vilma og sa «What a
lovely little princess»,
og Vilma svarte høyt
og tydelig «thank
you». Liten tvil om
at barn plukker opp
språk rundt dem.

På flyet på vei hjem
klagde Vilma over
bråk og vondt i ørene.
Jeg spurte om hun

ville ta av seg høreapparatene. Hun svarte
først nei, og sa «da hører jeg ikke noe».

Jeg sa til henne «men du kan jo tegnspråk,
så det går bra». «Å, ja», sa Vilrna, og dro av
seg høreapparatene. Da storesøster Linea
begynTe å snakke til henne sa Vilma «jeg har

vondt i ørene, du må
bruke tegnspråk skjøn
ner du». «Å, ja», svarte
Linea, og prøvde som
best hun kunne å være
litt mer visuell.

Jeg snakket tegnspråk
til Vilrna, og hun svarte
tilbake på talespråk 
som er hennes sterkeste
språk. Av og til hører jeg
foreldre si at barna ikke
vil bruke tegnspråk, og
at det dermed ikke er
vits å lære seg. Men det
er jo først og fremst det
hørselshemmede barnet
som har behov for at vi

rundt bruker tegn. Det gikk fint at Vilma snak
ket talespråk tilbake til meg - jeg hører jo frem
deles jeg, selv om hun tar av seg høreapparatene.

Da vi var nede på bakken igjen, ville Vilma
ha på seg høreapparatene. Hurra for valgfrihet
og flerspråklighet!
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Skihelg til terningkast 6!

Det går også an å leke uten ski på beina noe denne muntre gjengen viser. I kø fOr åfl pølser etter mange timer i skibakkene.

13. - 15. februar ble skilekene for barn og ungdom arrangert for 6. gang på Al og Geilo.
Et supert samarbeid mellom Norges Døveforbund Ungdom (NDFU) og Al folkehøyskole.
Etter søknad dekker NAV reisen- og oppholdet for døve og hørselshemmede barn. De som
ikke deltok i år bør allerede nå sette kryss i kalenderen for helgen i uke 8! Bla om...

Martin Berhovd ledet barn, unge, instruktører og ledere som om han
aldri hadde gjort noe annet. Vi bøyer oss i skituppene og applauderer!

Utstyret har ingen grenser, her en sprek kar med eget kamera på hjelmen.
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Skihelg til terningkast 6!

- Vi har med 32 deltakere, fra 5. klasse og opp til og
med videregående skole. I tillegg kommer ca. 20 in
struktører og ledere) en fantastisk gjeng, smiler sjefen
Martin Berhovde.
- Fra Bergen har vi direkte buss for deltakere fra Vest
landet, mest konsentrert om Stavanger og Bergen.
Den andre bussen kommer fra Oslo med deltakerne
fra Østlandet og Trøndelag. Det er enkelt, vi kjører
rett til folkehøyskolen - og fra folkehøyskolen direkte
til alpinbakkene i Geilolia.
Lørdag slo til med kjempefint vær, sol fra blå himmel
og deltakerne koste seg i bakkene der de fikk instruk
sjon i alpint, snowboard eller twintip. Det siste er
alpinski med bøyd tupp i begge ender av skiene. Det
gjør det mulig å kjøre baklengs ned hele eller deler

av bakken) og utføre forskjellige triks. Søndag var
det konkurranser for de som ville delta, mens andre
trente videre. At sola var skiftet til overskyet og kal
dere vær var det visst bare redaktøren som merket.
- Vi har veldig dyktige instruktører, nesten alle er
døve selv - bare en hørende instruktør hjelper oss. Vi
har fått hjelp av Funkis Snowboardklubb i Oslo, de
har flere døve medlemmer. Vi har også god kontakt
med Norges Snowboardforbund, der har vi blant an
net fått låne startnumrene.
- Hyggelig at du skryter, jeg noterer dette ....
- Ja, men vent, jeg er ikke ferdig. Du må også rose
kjøkkenet på folkehøyskolen - de byr på fantastisk
mat og god sørvis. På samme måte med Geilolia som
tilrettelegger alt så godt for oss. Som du ser har vi en
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Skihelg til terningkast 6!

egen terrasse til disposisjon for pauser, mat og drikke.
Ja, det varmer et gammelt hjerte og se hvor dyktige
de unge lederne organiserer skilekene og andre leker
for de som tar en pause i skilekene. Hvordan de på
disiplinert vis klarer å holde orden på at alle får sine
tre pølser med lompe eller brød til lunsj Og hvordan
de på naturlig måte inkluderer alle barna i den sosiale
settingen.
- Skilekenes mål er mestring. Deltakerne skal lære
å mestre nye skiøvelser. De som deltar trenger ikke
være flinke på ski, vi gir instruksjon helt fra bunnen
av for nye barn og unge. Så har vi en annen gruppe
for de som kan noe fra før - og en tredje gruppe for
de som er «proffer». Alle får et tilbud som er tilret
telagt for egne evner. I det sosiale samværet får barna

brukt tegnspråk sammen med andre, også tegnspråk
ferdighetene er på ulike nivåer - men vi har plass
til alle. Det språklige fellesskapet er også en del av
mestringen. Flere av de som er med oss går inkludert
i skolene, da er det fint å få være med i fellesskapet
denne ski-helgen, utdyper Martin.

Fredag og lørdag kveld med sosialt samvær på folke
høyskolen, der også svømmebassenget er populært.
Lørdag og søndag i Geilolia sine bakker som er laget
for nybegynnere, viderekomne og «proffer». Dette er
et tilbud gruppen mellom 11 - 18 år ikke bør gå glipp
av. Det er plass til enda flere i bussene fra Oslo og
Bergen neste år. Disse skilekene fortjener terningkast
6 for ide, innhold og gjennomføring!
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Dea'lympicI i RUllland
Norges Idrettsforbund har vedtatt å sende tre døve utøvere til vinter-Deaflympics i Khanty
Masyisk og Magnitogorsk, Russland, som avvikles fra lørdag 28. mars til søndag 5. april, altså
i påsken. De tre aktive er Kjell Inge Eidsaunet fra Norges Skiforbund i alpint - og de to snow
boardkjørerne Petrine Olgeirsdottir og Andre Bjørn Røine fra Norges Snowboardforbund.

- Utøverne er alle svært talentfulle og konkurrerer allerede i ver
denstoppen - vi gleder oss til å følge de norske prestasjonene øst
i Russland, sier idrettspresident Børre Rognlien i en uttalelse.
- Vi ser virkelig frem til at våre tre utøvere skal representere
Norge i Deaflympics.
Arrangementet har stolte tradisjoner helt tilbake til 1924, og
dette er et viktig internasjonalt arrangement for norsk idrett.
Totalt har Norge vunnet 222 medaljer i sommer- og vinterle-

kene - noe som gjør oss til en betydelig Deaf!ympics-nasjon,
fortsetter Rognlien.

Hvem er utøverne?
Av de tre norske ungdommene er nok Andre Bjørn Røine mest
kjent for leserne av Døves Tidsskrift. Vi presenterte ham over
to sider i desember-bladet fordi han er nyvalgt leder i Norges
Døveforbunds Ungdom. Men hvem er de to andre?

Petrine Olgeirsdottir

Petrine Olgeirsdottir er 20 år og Oslo-jente. Som navnet røper
har hun islandske aner, pappaen heter Olgeir og var kjent som
en fryktet spiller på det islandske døvelandslaget i håndball.
Han ble lokket til Norge av konen Margareth Hartvedt for
mange år siden. Margareth kjenner vi som dyktig alpinist, vol
leyballspiller og nå leder for ND!.
- Interessen for snowboard startet da jeg var Il - 12 år gammel.
Jeg drev med flere idretter som for eksempel håndball, turn, fot
ball, slalåm - men snowboard var den store drømmen min. Jeg
fikk først låne snowboardutstyr aven venninne, det var virkelig
kult å kjøre. Da jeg ble 15 år, fikk jeg mitt første snowboard
brett og siden har jeg i grunnen vært i snowboardbakkene.
Snowboard, eller snøbrett som vi kan si på godt norsk, består
av tre disipliner og det går fremdeles på engelsk. Først er det
slopestyle der man kjører nedover bakken og utfører hopp og
raiis. Så er det halvpipe, der man bygger en stor halvsirkel av
snø og is og så skal deltakerne kjøre fra side til side og utfører
fotskjellige triks. Den tredje konkurransen heter boarder-cross,
du har sett det på TV. Fire konkurrenter som kjører ned en
halsbrekkende bratt og svingete bakke og bare to går videre til
neste runde.
- Jeg deltar i alle tre konkurranseformene og mitt mål er å få med
alje. Petrine må finne seg i å være en av favorittene. I EM i Finland
for tre år siden tok hun sølv i slopestyle og gull i halvpipe. 12014
rok hun to sølv, i big-air og boarder-cross, under VM i Russland.

- Jeg er medlem av Funkis snowboardklubb. Vi er flere døve
som trener i den klubben og de tilrettelegger forholdene godt
for oss døve. Hver mandag og onsdag er det klubbtrening på
Tryvann. Ellers trener jeg for meg selv, gjerne i helgene. I fjor
var jeg elev ved Rødde folkehøgskole i Melhus. Der har de egen
boarder-crosslinje. Jeg var eneste døve elev blant 106 hørende
- Så det er mulig å bli godt inkludert på en folkehøgskole?
- Jeg fikk en kjempegod start på året, og det ble bare bedre og
bedre gjennom året. Rektor og lærerne viste en god holdning
allerede i starten. Læreren min lærte seg håndalfabetet før jeg
startet på skolen, og det første klassen min lærte på skolen var
håndalfabetet. Romvenninnen min og flere elevene på skolen
lærte seg mer tegnspråk gjennom året. I skoletiden var det fy
siske aktiviteter hele tiden, og det likte jeg veldig godt. Det var
et veldig bra år på Rødde.
Petrine forteller at for å bli god i snowboard må man trene mye
balanse og styrke, spesielt styrke i beina for det mange hopp. Så
må man være smidig og drive gymnastikkøvelset. Hun skryter
av Funkis, av trenerne Thea Stenshagen og Kenneth Moen, og
av Norges Snowboardforbund.
-Resultatene i konkurranser her hjemme har vært gode i vinter,
men du vet at i snowboard vektlegges idrettsgleden og det å ha
det gøy kanskje mer enn i andre idretter. Det er overordnet det
om vi vinner eller taper. Det er med på å gjøre snowboard til en
så kul idrett, avslutter vårt gullhåp Petrine Olgeirsdottir.
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Dea'lympicI i RUllland

I{jell Inge Eidsaunet

Kjell Inge Eidsaunet er 16 år og fra Strømmen. Han er elev ved
Mailand videregående skole og medlem av Nero Alpin, det er
samme klubb som Svindal.
- Jeg konkurrerer i slalåm og storslalåm og liker slalåm best.
Det er tøffere og litt råere øvelse enn storslalåm og er ekstremt
teknisk, det passer meg bra, jeg er glad i å terpe på småting.
- Når begynte du med alpint?
- Jeg startet med alpint da jeg var 8 år. Jeg har også vært innom
idretter som terrengsykling og fotball. I tillegg til alpint spiller
jeg golf.
- Hvorfor valgte du alpint?
- Da jeg var Il år, tok jeg et valg mellom alpint og fotball. Jeg
valgte alpint fordi det var det jeg hadde best fremgang i, og da
var jo alpint morsommere også. Jeg angrer ikke et sekund på
det valget.
Kjell Inge forteller at han trener 4 - 6 dager i uken. For å bli en
god alpinist,kreves det både spenst, styrke,
smidighet og utholdenhet. Som alpinist må man være veldig
gjennomttent og sterk. Jeg spør om at han klarer å
henge med i praten på treningene?
- Jeg har veldig gode erfaringer, de andre tar veldig bra hensyn
til meg og hjelper meg hvis jeg ikke får med meg eventuelle

beskjeder. Jeg føler meg privilegert over å være i et så bra miljø
som vi har innad i klubben, alle tar vare på alle, og da lykkes vi.
Det er uten tvil en av de største grunnene til at jeg har kommet
dit jeg er i dag.
- Må du ta av deg Cl når du kjører ned bakkene?
- Nei, men under konkurranser med døve er ikke hjelpemidler
lov, og da må jeg ta de av.
- Deltar du i mange konkurranser?
- Jeg har deltatt på renn akkurat som alle de andre og fått
god renntrening. Denne sesongen har jeg blant annet deltatt i
europacupen for døve, og har egentlig fokusert mest på åttene
til Deafiympics.
- Hva er målet i konkurransene i Russland?
- Jeg håper jeg klarer å kjøre så bra på ski som jeg vet jeg kan.
Da er jeg fornøyd. Jeg har jo et lite hårete mål om topp ti, men
det vil bare være bonus.
- Du er bare 16 år - derfor slipper du stort forventningspress 
men er målet å holde på med alpint i årene fremover?
- Jeg legger ganske mye press på meg selv da, det er vel en av
mine svakheter, men så lenge det er mulig for meg å satse på
like høyt nivå som jeg gjør nå, så kommer jeg til å fortsette.
Viljen er der, understteker Kjell Inge Eidsaunet.
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