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LEDER

Jeg bestiller tolk...

Jeg er tolv år og jeg sitter i et klasserom. Hele
mellomtrinnet på cirka 35 elever er samlet for en
informasjonstime. Foran meg står min lærer og
presenterer en person, en person fra tolketjenesten.
Personen er tegnspråktolk.

Jeg er tolv år og mellomtrinnet skal på leir sammen
med våre parallellklasser, vi skal ha med oss to tegn
språktolker med på skoleturen. Tolken informerer
oss generelt om taushetsplikt, tolkens rolle og om
våre muligheter til bruk av tolk.

Jeg er tolv år og plutselig forstår jeg at tegnspråk
tolken er en person som jeg kan bruke hvis jeg vil
og når jeg vil. En person som skal være der dersom
det skulle bli bruk for tolk i kommunikasjon mellom
døve/hørselshemmede og hørende. En person som
skal være mine ører, men også oversette det jeg sier
på tegnspråk.

Jeg er tolv år når jeg får en aha-forståelse. Jeg forstår
at den personen som står på en scene, og oversetter
det en hørende sier, er en tegnspråktolk som - også
er til min fordel. Jeg forstår at jeg kan ta i bruk min
rettighet til bruk av tegnspråktolk.

Dette er mitt tidligste minne med tegnspråktolk 
der jegfimtår bruken av tegnspråktolken.
I min tidligere barndom deltok jeg på fritidsaktivi
teter i nærmiljøet etter skoletid, sammen med andre
døve og hørselshemmede barn, både med og uten
tolker. Det fungerte aldri. Uten tolken fikk jeg ikke
informasjonen og ble sittende stille på sidelinjen.
Med tolken fikk jeg informasjonen, men jeg ble
fremdeles sittende stille på sidelinjen.

Jeg husker at når jeg, som barn, stirret på tegnspråk
tolken så ble jeg alltid irritert når andre barn avbrøt

Jannicke Kvitvær
redaktør

håndballtreneren. Jeg ble irritert når barn snakket i
munnen på hverandre og håndballtreneren aldri fikk
komme til poenget. Jeg stirret på tegnspråktolken 
og alt som forstyrret det tolken formidlet fra hånd
balltreneren var irriterende. Jeg forsto aldri da at jeg
også kunne avbryte.

Jeg var tolv åt da jeg for første gang rakte opp min
hånd og stilte spørsmål til en ikke-tegnspråklig
guide. Da jeg, sammen med flere, tok plass og våget
å diskutere med de andre fra parallellklassene på
mine premisser. En rettighet jeg ikke var bevisst over
- før jeg var tolv år.

Tolv år? Kanskje er det sent, kanskje er det tidlig.
Jeg vokste opp 90-tallet. Bevisstheten rundt bruk av
- og rettigheter til tegnspråktolk har endret seg siden.
Jeg vet ikke om barn i dag er mer bevisste enn barn
tidligere, men folk generelt er nok mer bevisste rundt
tolkerettigheter i dag.

Vi har mye i dag, men mye mer må til før tolketilbu
det noen gang kan bli perfekt. Det kommer fortsatt
krav fra begge sider, døvesamfunnet og tegnspråk
tolkene, som bidrar til at det tilbudet som tolketje
nesten ved NAV tilbyr bare kan bli bedre og bedre.

At tolketilbudet i Norge ikke er så bra som det
kunne ha vært er kanskje på grunn av økonomiske
spørsmål som departementet står bak? At det er
smutthull som gjør at folk står fast? Og hvordan kan
folk egentlig påvirke et system i systemet? I dette
nummeret av bladet kan du blant annet lese om
arbeidet med det norske tolkesystemet og tolkeut
danningen som blir gjort i dag, samt et lite innblikk
i det ønsket mange har om et turnussystem; som
kanskje kan bli et nytt system i tolkesystemet?
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I<unnskapsdepartementet legger ned

skoledelen til A.C. Møller?
Av Bjørn A. Kristiansen

Det er med stor bekymring vi leser ftrslag til statsbudsjettet
2016 hvor det står: «Når det gjeld A.C. Møller, er depar
tementet i dialog med brukerorganisasjonane og Trondheim
kommune om eit styrkt teiknspråkmiljø i lokal regi».

A.C. Møller skole gir tilbud til barn og unge med hørselshem
ming. Skolen er en av to skoler som blir drevet av Statped i
dag, og den eneste statlige grunnskolen ftr døve og hørsels
hemmede elever. Skolen er en 1-10 skole, og harpr dags dato
12 heltidselever der flertallet av elevene går på ungdomstrin
net. Elevtallet har vært synkende i flere år. Innen juni 2017
vil 8 av elevene avslutte skolegangen. Rekruttering av nye

elever er usikker.

Hva skjer?
Etter at staten for noen år siden la ned tre av fire statlige
skoler for døve og hørselshemmede er det kun A.c. Møller
igjen. Det er en statlig skole som gir et landsdekkende
tilbud for tegnspråklige elever. Nå ser det ut som om også
denne skolen blir nedlagt og at staten med dette (igjen)
bryter St. meld 18 (2010-2011) Læring og fellesskap
Kunnskapsdepartementet (KD) er i dialog med Trond
heim kommune om mulig samarbeid. I hvilken form er i
skrivende srund ikke avklart.
NDF ser det er nødvendig å ta noen grep og har vært i
dialog med Kunnskapsdepartementet om hva som skjer
med A.c. Møller. Norges Døveforbund har vært tydelige
på at den «nye skolen» i Trondheim skal ha tydelig innslag
av statlig medvirkning og at den skal være et landsdek
kende tilbud.

Hva har Stortinget og politikere sagt?
St meld 18 (2010-2011) Læring og felleskap sier at «Tegn
språkkompetansen i Statped må også fortsatt sikres. De
partementet vil opprettholde ett statlig grunnskoletilbud
for å sikre et robust fagmiljø for utvikling av tegnspråk
kompetanse».

Videre sier meldingen at «Spisskompetansen ved kompe
tansesentrene Øverby og Nedre Gausen vil bli videreført
i region Sørøst. For å sikre at kompetansen ved disse sen
trene ivaretas i det nye Statped, vil det fortsatt bli lagt til

rette for fagmiljøer i henholdsvis Gjøvik og Holmestrand,
selv om de organisatorisk er underlagt hovedkontoret i
Oslo»

Meldingen sier også noe om viktigheten av at kommunene
samarbeider om interkommunale løsninger for å sikre
kompetanse og gode kommunale skoletilbud.
I den politiske plattformen for regjeringen utgått av Høyre
og Fremskrittspartiet står det blant annet at de ønsket å
gjeninnføre statlig grunnskoler for hørselshemmede.

Kunnskapsdepartementet
bryter stortingsvedtak
Kunnskapsdepartementet er nå på vei til å se bort fra St
meld 18 ved å vurdere å la Trondheim kommune overta
skoletilbud til døve og hørselshemmede i Trondheimsre
gionen uten å legge klare føringer for at staten skal ha en
tydelig rolle/medvirkning i det <<oye» grunnskoletilbudet.

Nedre Gausen er i praksis lagt ned. De har flyttet til et
mindre bygg like ved den gamle skolen og fungerer som
et postmottak for Statped og har noen rådgivere. Flere
ansatte i Nedre Gausen har sluttet i frustrasjon og mange
av de gjenværende ansatte er flyttet til Oslo - avdelingen.
"Se mitt språk" flyttes til Oslo etter jul.

Vi har ikke sett noe til styrkingen av de interkommunale
skoletilbudet for døve og hørselshemmede. Snarere tvert
imot ser vi en forvitring i de interkommunale skoletilbu
det for hørselshemmede flere steder i landet.
Kunnskapsdepartementet har av uklare grunner valgt å
ikke gjennomføre eller se på mulige løsninger med gjen
innføring av statlig grunnskoler for hørselshemmede.

Politikerne må på banen
Vi konstaterer at departementet bryter eller følger ikke
opp St meld 18.
Hvor er Stortinget og politikere når deres beslutninger
ikke blir fulgt opp?
Det er et paradoks at tegnspråk er i vinden der flere og
flere blant befolkingen og politikere ser nytten- og vik-
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tigheten av å kunne tegnspråk, mens hos byråkratene og
de offentlige instanser som skal følge opp stortingsvedtak
virker det som om tegnspråket er i motvind.

Vi opplever at NDF og KD har samme mål. Selv om vi er
positive til løsninger i samarbeid med Trondheim kom
mune er det umulig for oss å gå med på at staten muligens
fraskriver seg denne særlige forpliktelsen de har til å sørge
for at døve og hørselshemmede elever får den opplæringen
de har krav på.

Gylden mulighet
Kunnskapsdepartementet har nå en gylden anledning til
å vise sitt språkpolitiske ansvar for å ivareta og fremme
norsk tegnspråk.

Det er hensiktsmessig å ha et statlig forankret grunnskole
tilbud for tegnspråklige elever.
Departementet kan etablere et grunnskoletilbud som opp
fyller alle kriterier for godt læringsmiljø for elevene.
Samfunnet har behov for å ha en eksempelskole som kom
muner som har døve og hørselshemmede elever kan se opp
til og lære av.

NDF har fått utarbeidet et FAFO-notat om muligheter
og interesse for å etablere en grunnskole for tegnspråklige
der vekten legges på elevens Rerspråklighet, og ikke deres
hørselsstatus.
Notatet, som Kunnskapsdepartementet har fått, innehol
der nytenkning på hvordan en slik skole kan se ut.
Er kunnskapsdepartementet og politikere modige nok til å
tenke nytt til beste for døve og hørselshemmede elever?

Foreldre- og oppvekstutvalget til
Norges Døveforbund har laget sin
første informasjonsfilm.

- Norges Døveforbund jobber med
mange saker nå som omhandler
retten til tegnspråkopplæring etter
§2-6. Flere og Rere foreldre velger
tospråklig opplæring for sine barn,
både i barnehage og skole. Mange
kommuner har ikke kunnskap om
hva denne rettigheten innebærer.
Mange foreldre sliter også med å få

Ny informasjonsfilm
på plass rett ogleller tilstrekkelig
spesialpedagogisk hjelp som deres
hørselshemmede barn har rett og
krav på.
Dette ønsker vi å gjøre noe med!
Nettverk er verdt sin vekt i gull og
diamanter i denne sammenheng. Vi
må hjelpe hverandre med å spre in
formasjon og kunnskap slik at barna
får den opplæringen og hjelpen de
trenger og har krav på!
Vi ønsker også å høre dine erfaringer
med vedtak og gjennomføring av

§2-6 og §5-7 i barnehagen! Del den
gjerne med oss på facebook. Slik bi
drar du til å muliggjøre veien kortere
for foreldre og barn som kommer
etter, og Norges Døveforbund får
en pekepinn på hva som må jobbes
videre med - forteller NDFs foreldre
utvalg.

Har du spørsmål- eller lurer du på
noe, kan du ta kontakt med Aina
Therese Fossum på aina@dovefor
bundet.no.

NDF i markering den 4. november
I formiddag var NDF tilstede under
den store markeringen foran Stortin
get for å protestere på regjeringens
forslag å kutte 65% i støtten til sivilt
samfunn (fra 1.9 mrd. i 2015 til ca
0.7 mrd. i 2016).

Dette vil blant annet rasere Atlas
alliansens arbeid og alt det de har
bygd opp med bistandsarbeid for

funksjonshemmede i de fattigste
landene. Norges Døveforbund er
i dialog med Atlas-Alliansen om
mulige nye bistandsprosjekter rettet
mot døve i de fattigste landene i
samarbeid med World Federation of
the Deaf (WFD). Hvis regjeringen
vinner frem med forslaget sitt, betyr
det at NDF/Atlas-Alliansen ikke
kan støtte WFD med nye prosjekter.

Funksjonshemmede, også døve, i de
fattigste landene er usynlige i deres
samfunn enten det er på individ
nivå eller gruppenivå. Det å være
funksjonshemmet er ofte forbundet
med skam og myter som gjør at
disse gruppene er ekstra sårbare og
er de som trenger mest hjelp fra slike
organisasjoner som blant annet Atlas
Alliansen.

Nordisk møte i København
NDF deltok på Dovas Nordiske
Råd(DNR)-møtet den 23-25 ok
tober, Hedvig Sinnes og Bjørn A.
Kristiansen deltok. Et av fokusom-

rådene var nordisk strategiplan for
2015-2018.
Danmark er ordfører-landet for peri
oden 2014-2018, og for hver periode

blir det dannet nye strategiplaner.
DNR-møtet i Danmark gikk paral
lelt med DNUR-møtet (Dovas
Nordiske Ungdomsråd).
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Hvem kan bestemme navnetegn
i nasjonale tegnspråk?

Døves Tidsskrift har pratet med Odd-Inge Schrøder. Odd-Inge
er førsteamanuensis i norsk tegnspråk, han skriver «skråblikk»
som er det faste innslaget i Døves Tidsskrift.

Det skal utkomme en bok som skal ha en artikkel om navne
tegn: "Navnetegn - tegn for personer og steder blant norske
døve". I artikkelen har Odd-Inge tatt med Bere eksempler på
navnetegn, samt forklart tegnets bakgrunn. Han forteller også
at navnetegn har endres, tegn forsvinner og nye tegn kommer,
av naturlige årsaker. For eksempel har vi i Norge fire ulike tegn
for Amerika/ USA, i boken blir disse tegnenes bakgrunn for
klart, samt er tegnene beskrevet med tekst og illustrasjoner.

I artikkelen blir det også nevnt at i kontakt mellom minoritets
og majoritetsspråk så pleier minoritetsspråket å låne fra majori
teten, men at det lånte blir endret og reorganisert etter språkets
egne regler. Om persontegn fortelles det at det opprinnelig
kommer fra da "alle" gikk på døveskole, eldre elever navngav
yngre elever på skolene. Og at det fortsatt i dag er en regel om
at det helst er innfødte tegnbrukere som gir en et navn, det vil
si personer med tegnspråk som førstespråk. Det blir også nevnt
at det finnes politisk korrekte navnetegn, samt at det finnes
bestemte holdninger til valg av ulike navnetegn.

Hva menes med navnetegn og hvorfor er det en regel om at
det helst er de med tegnspråk som førstespråk som gir navn?
- Navnetegn er et fellesbegrep for stedstegn og persontegn, det
bærer historie og kultur fra døveskolene. At personer med tegn
språk som førstespråk kan navngi steder og personer er fordi de
kan kjenne hva som er naturlig og riktig. Norsk skriftspråk og
norsk tegnspråk er likestilte språk, enkelte ord kan ikke uttales
på norsk - på samme måte som på tegnspråk.
Finnes det regler som sier at det ikke er lov å navngi seg selv?
- Det er nok naturlig at det er andre som gir en persontegn.

For eksempel har vi en historie om en hørende som navnga seg
selv med tegnet for "telefonist", utført på motsatt side, etter en
stund ble tegnet gradvis endret til"drankeren". Dette forårsaket
misforståelser.

Boken med artikkelen om navnetegn i Norge utkommer i løpet
av november eller desember 2015.

Ny kirkeverge for Døvekirken
i Norge
På fellesrådsmøtet 5. oktober ble Camilla Høiberg ansatt som
ny kirkeverge for Døvekirken i Norge. Hun har tidligere jobbet
som daglig leder i Døves menighet Oslo i nesten fire år. Hun
tiltrer stillingen formelt den 1. Januar 2016. Camilla har tidli
gere også jobbet i NDF som prosjektleder i et prosjekt finansi
ert av Extrastiftelsen, samt har hun jobbet som konsulent for
NDFU. Døves Tidsskrift gratulerer Camilla med stillingen.

Oslo Kvinneforening feirer 100 år
Oslo Døves Kvinneforening har 100 års jubileum, Kvinnefo
reningen ble stiftet den 4. april 1916. Den 4. april 2016 skal
foreningen ha åpen kveld med historiske innslag, den 9. April
2016 blir det jubileumsfest med festmeny. For mer informa
sjon ta kontakt med Maj-Lisbeth Marman på e-post Maj
lisbethm@yahoo.no eller på sms 41 420838, påmelding skjer
til Maj-Lisbeth - og fristen er den 20. november.

Helan og Halvan i Trondheim
Teater Eureka satser på barneforestillingen Helan og Halvan
med Thomas Johannesen og Lasse Langeland. De setter opp
forestillingen i Trondheim vinteren 2016. De tenker også å
planlegge en turne med samme forestilling i Trøndelag og vil
gjerne turnere i Nord-Norge også.
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Ny nordisk triumf
i Deaf Chef 2015
Verdens døve kokkemesrerskap ble avholdt for andre gang i
oktober i København, med samme arrangør og vertsland som
i fjor. I fjor gikk norske Christine Dahl av med seieren og ble
DeafChef2014. Andreplass gikk til Magnus Holstein Madsen
og på tredjeplass kom svenske Igor Sapega.

Seieren i år gikk til Island, Unnur Petursdottir - som nå har
tittelen Deaf Chef 2015. Andreplassen ble tildelt Storbritannia,
Scott Garthwaite. Og tredjeplassen gikk til Sverige, Igor Sape
ga, for andre år på rad. Også i år deltok Magnus fra Danmark,
norske Christine deltok ikke.

EUD markerer 30 års jubileum
med konferanse
I anledning til30-års jubileum for Europeisk Union for
Døve(EUD) ble det arrangert en konferanse. Konferansens
arrangører var Helga Stevens og Adam Kosa, den fant sted den
Il. november i det europeiske parlamentet i Brussel. Samt var
det et jubileumsmarkering. Fra Norges Døveforbund deltok
Hedvig Sinnes og Bjørn Kristiansen.

New Zealand ny nestleder
iWFDYS
Første uken i november hadde Verdens Døveforbund(WFD) og
Verdens Døveforbunds Ungdomsseksjon(WFDYS) sine første
styremøter i Belfast, Nord-Ireland. for perioden 2015-2019. På
styremøtet til WFDYS ble Mark Berry fra New Zealand valgt
til styrets nestleder.

Ny rektor på Gallaudet University
Roberta "Bobbi" Cordano ble i oktober valgt til ny rektor for
Gallaudet University. Hun er døv og den første kvinnelige
rektoren ved universitetet.

Gallaudet University utnevnte tidligere en kvinnelig rektor,
Jane K. Fernandes, som ble valgt i 2006. Det ble vakt stor
oppstandelse ved universitets daværende studenter at den nye
rektoren var hørende. Fernandes skulle overta etter 1. King
Jordan - som var Gallaudets første døve rektor. King Jordan
inntok rektorposisjonen som første døve takket være studenter
ved Gallaudet som demonstrerte for å få en døv rektor. Demon
strasjonen i 1988 er i dag verdenskjent i døvehistorien under
"Deaf President Now". I 2006 ble det på nytt gjennomført
protester og som resultat av dette ble Robert R. Davila rektor
(2007-2009). Fernandes er ikke regnet som en av Gallaudets
tidligere rektor ifølge Gallaudet's hjemmeside.

Roberta Cordano overtar rektorposisjonen etter T. Alan Hur
witz (valgt i 2010).

Nytt prosjekt i Sverige:
Materiale for seksualitetsunder
visning på tegnspråk i Sverige

rfsu
RFSU Stockholm gjør historie i Sverige, de skal utvikle
materiale for seksualitetsundervisning på tegnspråk for sven
ske grunnskoler. Prosjektet drives av RFSU Stockholm - og
det sktives i pressemeldingen at det i dag savnes materiale for
den tegnspråklige gruppen, noe som det er et stort behov for.
Prosjektet skal pågå i to år og har navnet "Teckna". Arbeidet
går ut på å utdanne informasjonsarbeidere som senere skal
kunne treffe ungdommer for å forelese og utføre samtaler om
seksualitet, relasjoner, kjønn og sikker sex. I første runde er det
samarbeid med Manillaskoien, døveskolen i Stockholm, men
etterhvert vil prosjektet også bli landsbasis. Prosjektleder for
prosjektet er Malin J. Kvitvær.

Signmark på lVIount Everest

Norgesvennen Marko Vuoriheimo, aka Signmark, gjør nå noe
nytt: Han skal bestige Mount Everst i november. Etter 4,5
kilometer, 8 848 meter høyt oppe, skal Signmark sammen med
bandet Ancara synge. Det vil bli livesending i hele verden. Følg
med på Signmarks offentlige facebookside eller hjemmesiden:
www.signmark.biz for å få med spenningen.
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Av Jannicke B. Kvitvær

Nå pågår det en helhetlig gjennomgang av tolkeområdet, utredningen er satt i

gang av Arbeids- og sosialdepartementet, de har inngått en avtale med Agenda

Kaupang som driver utredningen. Utredningen går ut på å kartlegge lønnsnivå,

nivået på tolkingen, samt tolkesystemet. Og den skal ferdigstilles januar 2016. DT

har kontaktet ulike sektorer og utvalg som jobber med tolkeområdet, blant andre

tolketjenesten ved NAV, NDFs tolkeutvalg, samt tolkeutdanning, samt tolkeforbun

det. Et av de sentrale spørsmålene samtlige sektorer har fått - er tanker rundt et

turnussystem og hvordan akuttolkingen kan forbedres.

Arbeids- og sosialdepartementet forteller
at de utlyste om anbud for utredningen
av tolkeområdet i juni 2015. Utlysnin
gen ble kunngjort på Doffins nettsider
den 25. juni og ftisten for å komme med
tilbud var på syv uker, det vil si siste frist
var den 14. august. Agenda Kaupang
ble tildelt oppdraget med å foreta den
helhetlige gjennomgangen.

At Agenda Kaupang ikke har noe kjenn
skap til tolkeområdet kan innebære en
usikker kvalitetssikring. Til dette sier
departementet at Agenda Kaupang ble
valgt på bakgrunn aven totalvurdering
av hvor godt de tilfredsstilte krav som
fremgikk av utlysningen. Departementet
mener at Agenda Kaupang leverte et solid
tilbud, der de blant annet sørget for å
trekke inn kompetanse fra Høyskolen i
Oslo og Akershus - for å sikre at personer
med kompetanse på tolkeområdet er med
i prosjektet. Videre forteller departe
mentet at i tillegg til løsningsforslaget
skisserte Agenda Kaupang gode løsninger
for hvordan en skal sikre god kunnskap

om området og dets utfordringer gjen
nom bruk av blant annet intervjuer og
referansegruppe.

Det er nedsatt en referansegruppe med
representanter fra brukerorganisasjonene
Norges Døveforbund, Tolkeforbundet,
Foreningens Norges Døvblinde (FNDB),
Hørselshemmedes Landsforbund (HLF)
og Landsforbundet for kombinert
syns- og hørselshemmede/døvblinde
(LSHDB). Referansegruppen skal gi
et bedre grunnlag for å gi svar på de
problemstillingene som utredningen er
satt til å belyse. Referansegruppen skal
møtes tre ganger i løpet av utredningen.
Agenda Kaupang sammen med Proba
samfunnsanalyse har også vært i møte
med NDF og NDFU, der det ble løftet
frem brukernes tanker rundt tegnspråk
tolker og tolking.

NDFs tolkeutvalg
- et brukerutvalg
NDF har et tolkeutvalg som er et bruker
utvalg. Et av målene er økt brukermed-

virkning på tolkeområdet. Tolkeutvalget
består av fem personer. DT har tatt en
prat med leder for utvalget, Hilde Haua
land. De øvrige personene i utvalget er;
Margareth Hartvedt, Gianni Zullo, Inge
borg Skaten og Jessica Hansen.

Brukermedvirkning? Det vil si at tolke
brukere skal kunne være med på å på
virke tolketilbudet Norge har i dag. Blant
annet følger tolkeutvalget opp tolkesys
temet som tolketjenesten ved NAV gir.
Tidligere var det et tett samarbeid mel
lom tolkeutdanningen, tolketjenesten og
døvesamfunnet. Et mål med brukermed
virkningen er å sikre at tolketjenesten blir
orientert om brukernes syn. Målet med
utvalget er at begge parter, tolkebrukerne
og tolketjenesten, skal være på samme
bølgelengde slik at tolketjenesten lettere
kan omorganiseres. Norges Døveforbund
var en av pådriverne for å starte opp
tolketjenesten for 34 år siden, den gang
ble det kalt tolkeordning. I dag drives
tolketjenesten av NAV og det savnes på
virkning i systemet, tolkeurvalget vil løfte
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opp brukernes saker til å kunne påvirke
og forbedre systemet.

Norge har et av verdens beste tolketilbud
- på papiret. Tolketjenesten er gratis, alle
døve har rett til tolk både i arbeidslivet
og til dagliglivets gjøremål, men sysremet
er langt i fra perfekt. For eksempel skal
Norge tilby tegnspråktolker til enhver
tid - kostnadsfritt. Alt fra akutte tilfeller,
til politiavhør, legebesøk, foreldremøter,
høyere utdannelse og møter på arbeids
plasser. Til og med arbeidsplasser som
har døve i minimum 350 % stilling har
rett til egne arbeidsplasstolker. Men når
det kommer til å dekke alt dette, så står
det ikke like sterkt. Hilde forteller at
dette er på grunn av tolketjenestens årlige
budsjett, Stortinget avgjør dette - og
deretter deler departementet ut tilskudd
til tolketjenesten som igjen tilhører NAV.
Tolketjenesten forholder seg til to ulike
budsjetter: driftsbudsjettet dekker lønn
til de fast ansatte tolkene og formidlerne,
mens frilanstolkene lønnes fra stønads
budsjettet, som ikke er like begrenset
som driftsbudsjettet. Og frilansere kan
ikke pålegges å ta tolkeoppdrag. - Et
turnussystem i tolkesystemet kan dekke
tolkebehovet bedre, men da må drifts
budsjettet økes. Dette er det Stortinget
som må vedta.

Bare døve som bruker
tegnspråktolker?
- En annen ting som kan være uheldig
her er at folk har for vane å si at det er
"døve som bruker tolk" sier Hilde. Når
to parter bruker tolk i en kommunika
sjon så er tolken der for begge parter.
Fremdeles i dag er det kun døve som kan
bestille tegnspråktolker, systemet tillater
ikke hørende å foreta tolkebestillinger,
hvis de ikke bestiller på vegne aven døv
klient eller kollega. - Det er også ulike
oppfatninger av tegnspråk som et språk.
Er oversettelse av tegnspråk likestilt som
oversettere i andre språk? Og hvordan er
tegnspråk og tolkeutdanningen sammen
lignet med andre språkutdannelser? For
eksempel er en lov om tolking i offentlig
sektor under utredning, men det er usik
kert om den vil omfatte tegnspråktol
king. Det er viktig å se på hvordan Norge
skal kvalitetssikre tegnspråktolkene, samt
er det viktig å beholde de rettighetene vi
har i dag til tegnspråktolk.

NDFs interessepolitiske medarbeider
Petter Noddeland som har det adminis
trative ansvaret for tolkeutvalget er også
tilstede ved intervjuet. Han forteller at i
Nederland kvalitetssikrer de regnspråk-

tolkene der gjennom at tolkelisensen
gjelder bare for ett år - og må fornyes
hvert år. Et liknende system har de også
i USA.

Offentlige myndigheter bestiller tegn
språktolker i Danmark
- Alle myndigheter har selvet sektoran
svar for å sikre tolk til hørselshemmede
når folk vil snakke med myndigheter
eller benytte et tilbud som myndigheten
er ansvarlig for. Hvis en som hørsels
hemmet skal på en aktivitet som ikke er
dekket av sektoransvaret kan en søke om
bevilling fra Den Nationale Tolkemyn
dighed, det kan være tolk til legebesøk,
kirkebesøk, fest, teaterforestillinger med
mer. Myndighetene bestiller tolker via
Den Nationale Tolkemyndighet, tolke
brukere bestiller tolk via vår tolkeportal
på internett - forteller Bo Kragelund, sjef
for tolkemyndigheten i Danmark.

Hva tenker Tolkeforbundet?
Turnus er ikke en ukjent tanke for Tol
keforbundet. Nylig ble det åpnet for at
hjelpemiddelsentralene kan inngå avtale
om forskjøvet arbeidsrid for ansatte tol
ker. Det betyr at man kan ha bemanning
på kveldstid. I Sør-Trøndelag har man for
eksempel en rullering slik at man alltid
har to ansatte som jobber mandag-tors
dag fram til klokken 21.30 på kvelden.
Nå jobbes det med ny akuttvaktordning
i NAV. Vi håper dette kan kombineres
med bildetolktjenesten, og at det endelig
kan føre til en døgnåpen bildetolktjeneste
- forteller Tolkeforbundet.

Nå er det jo typisk en del av året hvor
flere foreldre ikke får tildelt tolk til
foreldremøter, noe som er utrolig trist.
Det alene beviser at tjenesten som leveres
ikke er bra nok slik den er i dag. Det er
flere måter å løser dette i praksis så lenge
hørselshemmede, døve og døvblinde får
tolk når de har behov. Slik det er i dag er
det mange oppdrag som blir dekket fordi
tegnspråktolken ikke har samvittighet til
å si nei, fordi de vet at brukere da blir stå
ende uten tolk. Det er ikke en situasjon
som er holdbar over tid.

Systemet ser ut til å fungere slik, at
tilbudet ikke kommer før etterspørselen
gjør det nødvendig. Dersom man ønsker
et bedre tilbud, må man bestille tolk
hver eneste gang man har behov for tolk.
Og dersom man ikke får tildelt tolk må
man sende inn en serviceklage på nav. no.
Dersom man gjør det vil dekningsgraden
bli redusert, og det tvinges fram et behov

hos NAV for å tenke nytt. I de få fylkene
som har statistikk per i dag ser man
at dekningsgraden er forholdsvis høy.
Ser man kun på dette, leverer NAV en
tjeneste som er helt i tråd med behovet.
Og det er nettopp disse tallene de som
bestemmer forholder seg til.

Tolkeforbundet mangler midler
På spørsmål om hva slags tanker tolkefo
rbundet har for å delta på internasjonale
tolkekonferanser, blant annet konfe
ransene til EFSLI(European Forum of
Sign Language Interpreters), forteller de
at i motsetning til andre organisasjoner
blant andre som NDF, LSHDB, FNDB
og HLF er Tolkeforbundets inntekter
kun basert på medlemskontingent. Det
betyr i praksis at de har et budsjett på
100.000,- i året. Dette skal dekke med
lemsaktiviteter i regionlagene og reiseut
gifter for møte med NAV og lignende.

- Selv om vi gjerne skulle deltatt på
internasjonale konferanser - både for
å se hvordan resten av verden utvikler
profesjonen, og for å knytte bånd med
andre land, må vi innse at midlene ikke
strekker til. EFSLI består av europeiske
tolkeorganisasjoner, hvorav nesten alle er
medlem av EU. Det gir de tilgang på en
del tilskuddsordninger som vi går glipp
av, forteller Tolkeforbundet. - Vi skulle
også gjerne sett at flere norske tolker
deltok på internasjonale konferanser. De
få som deltar er ofte ansatte og utsendt av
NAV. Vi tror den utrolig lave honorarsat
sen er en del av forklaringen på at svært
få frilanstolker delrar. Frilanstolker har
ikke økonomi til å sette av penger til fag
lig utvikling. Slik sett kan man påstå at
NAV med den lave honorarsatsen knebler
den faglige utviklingen av profesjonen.

Tolkeforbundet mener at det er viktigere
med aktive regionlag for denne perioden.
I 2016 skal Tolkeforbundet arrangere
Nordisk tolkeforum, der håper de det blir
et arrangement hvor de kan invitere noe
av den kunnskapen som finnes der ute ti!
oss i nord.

Turnus - en gammel tanke
innenfor tolketjenesten
NAV Hjelpemidler og tilrettelegging
forteller at turnussystemet er en gammel
tanke innenfor tolketjenesten. - Siden
2001 har turnus vært prøvd ut og prak
tisert på ulike måter i enkelte deler av
Norge, og siden 2012 har bi!detolktjenes
ten hatt utvidet åpningstid basert på tur
nus - i dag fra kl. 08 til 20.00 mandag til
fredag. Turnus er derfor ingen fremmed
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tanke for NAV. Hensikten med turnus er
å øke tilgjengeligheten til tolketjenesten,
og å dekke en større del av tolkebehovet.
Hittil i år har tolketjenesten dekket om
lag 95 % av alle tolkeoppdrag som er
bestilt. Hovedtyngden av tolkebestil
lingene gjelder oppdrag på dagtid på
hverdager, men det er full anledning til
å bestille tolking både på kveldstid og i
helger. Tolketjenesten gjør sitt beste for
dekke alle oppdrag uansett når på døgnet
og i uka det er.

- I enkelte områder av landet, kanskje
særlig i de største byene hvor det bor
mange tolkebrukere, kan vaktplaner som
er basert på turnus både gjøre at flere
bestiller tolk utenom «kontortid», og at
det blir lettere å skaffe tolk. Hvis en slik
ressursbruk skal være forsvarlig må det
være en jevn pågang av oppdrag utenom
normalarbeidstiden. Og så lenge antal
let tegnspråktolker er det samme, må
tolketjenesten hele tiden følge nøye med
på om det gjør at færre brukere får dek
ket tolkebehovet sitt på dagtid. Dette er
en viktig grunn til at turnus i dag ikke er
mer utbredt enn det er. Gitt ressursene,
ville det vært interessant med mer utprø
ving av turnussystemer i deler av lander.

Om hvorfor det er så vanskelig å dispo
nere tegnspråktolker til akutte oppdrag
forteller de at de er vel kjent med tolke
brukernes ønske om å forbedre akuttolk
ordningen. - Vi har utredet et alternativ
til dagens tolkeordning. Vi arbeider med
å etablere et forsøksprosjekt i 2016, for
å prøve ut dette alternativer. Ideen er
å gå fra en ordning med fire regionale
telefonvakter utenfor kontortid - til en
landsdekkende akuttolksentral som er
bemannet 24 timer i døgnet året rundr.
Tanken er også at ved å bemanne akut
tolksentralen med tolker, noe dagens tele
fonvakter ikke trenger å være, og ved å gi
akuttolkvaktene adgang til bildetelefon
vil de kunne kommunisere på tegnspråk
om det skulle være nødvendig.

Videre forteller de at tanken ikke er at
bildetelefonen skal erstatte tilstedetolker
når det er behov for dette. - Samtidig
som tilgang til bildetolking kan være et
fremskritt i akutte livstruende situasjoner
som ved oppringing til 110, 112 og 113,
vil det være mange andre situasjoner
som for eksempel ved en fødsel eller et
dødsleie, der tilstedetolk er helt nød
vendig og det eneste riktige. Når det
gjelder vanskelighetene med å få tolk på
sykehus, henger dette trolig sammen med
at tolkeutgiftene blir belastet sykehusets

budsjett, og at sykehuset derfor kan være
fristet til å prøve å unngå kostnaden. For
øvrig krever mange akuttolkoppdrag
erfaring og kompetanse utover «nybegyn
nernivå». Dette gjør at det av og til kan
være vanskelig å finne egnede tolker på så
kort varsel som akuttoppdrag som regel
innebærer.

Ingen problemer med ønskemål
DT spurte om tolketjenesten opplever
ønskemål om bestemte tegnspråktolker
fra brukerne som et problem, til dette sier
de at de har ingen innvendinger mot at
tolkebrukere ønsker seg bestemte tolker.
- At brukerne kommer med navn på
tolker som de for eksempel synes har den
rette kompetansen, er bare en fordel og
kan være til hjelp for tolkeformidlerne.
Generelt er det viktig med god «kjemi»
mellom bruker og tolk. Men for å kunne
vurdere hvor viktig ønsket er for tolke
bruker, og hva tolketjenesten skal se etter
av ferdigheter og egenskaper hos en tolk
hvis en ikke er i stand til å etterkomme
ønsket, er det en fordel om ønsket er
begrunner.

- Det kan være flere grunner til at en som
tolkebruker ikke får ønsket sitt oppfylt:
For det første kan det være at tolken al
lerede er opptatt med andre oppdrag som
har høyere prioritet: oppdrag der det står
om liv og helse eller viktige begivenheter.
For det andre kan det være at det er noen
frilanstolker som er ledige fordi oppdra
get deres bortfalt, hittil i år har omtrent
hver niende tolkeoppdrag bortfalt, enten
fordi bestillingen ble trukket eller fordi
tolkebruker ikke møtte opp. Siden disse
tolkene allerede mottar honorar, vil det
være sløsing med samfunnets ressurser
om man ikke setter disse på nye oppdrag.
Når dette er sagt, vil vi likevel gjenta at
NAV ikke ser ønskemål fra brukerne som
et problem.

Økonomiske vurderinger hindrer
internasjonal deltakelse
Ifølge NAV er kurs- og konferanse
deltakelse alltid et spørsmål om tid og
penger, og etter hva de kjenner til er det
først og fremst økonomiske vurderinger
som ligger til grunn for at det var ingen
deltakelse fra tegnspråktolker ansatt i
NAV på EFSLI-konferansen i år. - Dette
er avveininger som gjøres lokalt ved den
enkelte hjelpemiddelsentral fra år til år.
Skulle det bli et mønster at tolketjenesten
ikke er representert ved viktige faglige
internasjonale møtesteder som dette for
vedlikehold og utvikling av tolkefaget, vil
NAV komme tilbake til saken.

Regjeringen har ikke fulgt
opp arbeidet
DT tok kontakt med Sissel Gjøen,
NDFs representant i arbeidsgruppen
som utarbeider skyggerapport til CRPD
(FNs konvensjon om rettighetene til
personer med nedsatt funksjonsevne) og
spurte om hvordan CRPD kan styrke
døve og hørselshemmedes rettigheter til
tegnspråktolk og tolkesituasjonen. Sissel
forteller at det ikke står så mye om selve
tolkingen i konvensjonen, men det som
står der er viktig og spesielt for land som
ikke har en tolketjeneste tilsvarende den
vi har.
Det viktigste i CRPD er jo at alle skal
sikres å kunne nyte både rettigheter og
frihet fullt ut, uten noen forskjellsbe
handling. Og dette forutsetter, for vår
gruppe, blant annet en velfungerende tol
ketjeneste. Videre sier hun at blant mye
annet er rett til profesjonell tegnspråktolk
nevnt i artikkel 9.2e, og konvensjonen
påpeker også rett til full deltakelse og
inkludering i samfunnet.

- Noe som er tydelig påpekt i skygge
rapporten er Regjeringens manglende
oppfølging av tilgang på varer, tjenester
og informasjon. Flere rapporter peker
på at døve og hørselshemmede ikke har
tilgang til offentlige møter og arrange
menter samt nasjonale hendelser fordi det
ikke er tegnspråktolk tilstede. Her har
regjeringen en oppgave å gjøre. Man kan
ikke gjemme seg bak "individuelle rettig
heter". Universell utforming handler om
et samfunn tilgjengelig for alle!
Nødmeldetjenesten og katastrofevarsling
er fortsatt ikke tilgjengelig for døve og
hørselshemmede i Norge

Lurer du på hvordan
bildetolktelefonen

fungerer?

Følg med
i neste DT

for en steg for
steg-informasjon.
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Nasjonalt fagråd for

tegnspråk og tolking
For fag som tilbys ved minst 3 av Universitets- og høgskolerådets (UHR) medlemsinstitusjoner
kan nasjonale fagråd etableres. Et nasjonalt fagråd er kort forklart et samarbeidsorgan for den
faglige grunnenheten under universitetenes fakulteter, og for tilsvarende fagmiljø ved andre
høyere læresteder med institusjonsakkreditering.

(fra venstre): Ann Beathe Sæther (student HiST), Gro Hege Saltnes Urdal (HiB), Silje Elisabeth Pettersen (student HiB), Vibeke Bø (HiGA - ob
servatør), Claes Eric K Ericsson (student HiGA), Anna-Lena Nilsson (HiST), Johnny Aasen (HiGA), Ingeborg Skaten (HiB - observatør), Kristian
Skedsmo (HiGA -fagrådets nestleder), Ingfrid Thowsen (HiST) og Tjalve Madsen (HiB).

Den 6. mai i år hadde det nasjonale fag
rådet for tegnspråk og tolking sitt første
møte. Dette er et fagråd som høgskolen
i Bergen, høgskolen i Sør-Trøndelag og
høgskolen i Oslo og Akershus samarbei
der om, alle disse tre høyskolene har ut
danningstilbud i tegnspråk og tolking. I
fagrådet sitter studenter, representanter
fra fagseksjonene og ledelsen, fra de tre
høgskolene.

Gro Hege Saltnes Urdal er leder for
fagrådet, hun jobber som seksjonsle-
der i seksjon for tegnspråk og tolking
ved høgskolen i Bergen - og forteller at
bakgrunnen for etableringen av fagrådet
er at høgskolene ønsket å styrke samar
beidet ved å kunne diskutere ulike saker
på nasjonalt nivå. Fagrådet kan også
drøfte, uttale og gi råd om saker av felles
Interesse.

En av de første sakene fagrådet har satt
fokus på er studienes fagplaner (innhold).
Det er nedsatt et utvalg som skal utar
beide en rammeplan som studiestedenes
fagplaner skal ta utgangspunkt i. Dette
for å sikre kvalitet, kontinuitet, progre
sjon og mulighet for studentmobilitet.

I dag er det ikke så lett for studenter å
flytte mellom studiesteder midt i utdan
ningen. Det er ulikheter i utdanningene
pr i dag som ikke gjør dette mulig. Et
eksempel på dette er at tolkestudenter i
Bergen og Trondheim starter med under
visning i tolking for døvblinde på 2. året,
mens de i Oslo starter på 3. året.

Med en rammeplan vil utdanningene
bli mer like og det vil gjøre det mulig for
studenter å bytte studiested i løpet av de
tre studieårene. Fagrådet, med innspill
fra praksisfeltet og døve representanter,
skal utarbeide en rammeplan som skal
sendes til kunnskapsdepartementet., Pla
nen er at rammeplanen skal være ferdig
i juni 2016. Målet er at det etterhvert
skal bli muligheter for masterutdanning
innenfor dette fagfeltet. Et eget masterut
valg jobber med dette nå.

Fagrådet skal ha sitt andre møte i no
vember. Det blir også dialog og innspill
fra andre aktører etterhvert. På spørsmål
om det blir forandringer i studentenes
praksis - sier Gro Hege at behovet for
praksis er stort. - Antall praksistimer bør
ikke reduseres.

Videre sier Gro Hege at det er et stort
behov for tegnspråklærere, spesielt døve
med tegnspråk som førstespråk. - Vi
ønsker å utdanne flere døve slik at de
kan undervise i tegnspråk. Det pågår
et forskningsprosjekt som skal se på en
konkret tolkeutdanning for døve ved et
universitet i Europa - og hvilke erfa
ringer de har der. Erfaringer herfra kan
forhåpentligvis trekkes inn i arbeidet
med rammeplanen. - Med rammeplanen
vil vi forsøke å tenke nytt, her kommer
døve tegnspråktolker inn i bildet. Vi må
se på hvilke muligheter som ligger her 
og hvilke mål som må inn i utdanningen,
med tanke på framtidig jobb for dem.
Det er litt for tidlig å si hvordan dette vil
bli, men vi vil lage en god plan som kan
gi muligheter.

Gro Hege Saltnes Urdal jobber også som
frilanser, til dette sier hun at det er viktig
å beholde tolkekompetansen i praksis
også.

7/2015 0l1edlemsblad for "lIi9rges 'Døveforbund Døvel TidIIklUt 11



Dette tilbyr høyskolene
Av Ingvild Larsen Skjong

Mange døve og hørselshemmede møter på tegnspråktolker i ulike sammenhenger,
noen daglig mens andre mer sporadiske. Men vet vi egentlig hva som skal til for å bli

en tolk? Det er i dag tre høgskoler som tilbyr studier innenfor tegnspråk og tolking her
i Norge, i tillegg til Ål folkehøyskole som har en et-årlig tegnspråklinje.

Høgskolene er spredt utover landet, i henholdsvis Trondheim, Oslo og Bergen.
Denne artikkelen er første artikkel aven artikkelserie. Vi vil se nærmere på alle de tre
studieplassene og hvordan man studerer til å bli tolk. Tilbudene ved de tre høgskolene

er ganske like, med noen forskjeller fra år til år.

--------------------- -- -
HØGSKOLEN IOSLO
OG AKERSHUS

Flere av bladets lesere kan nok huske rabalderet som
oppsto da Universitetet i Oslo vedtok å legge ned tegn
språk - og tolkestudiet ved UiO. Store protester kom, og
etter en tid ble det vedtatt å overføre studiet til Høgsko
len i Oslo og Akershus. Fra høsten 2011 ble det gitt et
studietilbud i tegnspråk- og tolking ved HiOA. Hvordan
er studiet bygd opp ved HiOA, og hvordan arbeider
tegnspråk- og tolkeseksjonen ved HiOA for å utdanne
studentene? Her kan dere lese litt om hvordan studiene
er bygd opp på denne høgskolen.

HiOA har to ulike studietilbud i tegnspråk:
1. Tegnspråk årsstudium

(to semestre, høst og vår - 60 studiepoeng)
2. Bachelorutdanning i tegnspråk og tolking

(3 år, seks semestre - 180 studiepoeng)

HiOA tilbyr i år(2015) også deltidsstudiet «tegnspråk for
lærere i barnehagen og grunnopplæringen» (30 studiepo
eng over to semestre, hvor studentene studerer gjennom
egenarbeid hjemme mellom samlingene. De gjennomfører
totalt 20 dagers samlinger, fordelt på 4 uker gjennom hele
året).

Ved HiOA blir studentene på tegnspråk årsstudium og
førsteårs bachelorstudenter samlet i de samme gruppene
da det første året har fokus på selve tegnspråkopplæringen
og gjennom to emner «Grunnleggende kommunikasjon
i tegnspråk» og «Videregående kommunikasjon i tegn-

språk» i tillegg til forelesninger to timer i uken i emnene
«Grunnleggende tegnspråkteori» og «Videregående tegn
språkteori». Studentene har fire eksamener totalt etter et
år på årsstudiet og førsteåret av bachelorstudiet, og totalt
60 studiepoeng.

Fritaksordningen har eksistert noen år ved HiOA, og går
ut på at morsmålsbrukere i tegnspråk kan gjennomføre
en opptaksprøve, og ved å bestå den får de da fritak fra
kravet om obligatorisk deltakelse i undervisningen som
studentene på årsenhet og første året av bachelorstudiet
har, med 12 timers ukentlig undervisning i emnene
«Grunnleggende kommunikasjon i tegnspråk» og «Videre
gående kommunikasjon i tegnspråk» over to semestre (ett
studieår) og tre arbeidskrav knyttet til utøvelse av tegn
språk. Disse studentene har også tilgang til forelesninger
to timer i uken i emnene «Grunnleggende tegnspråk
teori» og «Videregående tegnspråkteori» som gjennomgås
sammen med studenter på årsenhet og førsteåret bachelor.
Disse studentene gjennomfører de samme eksamener som
de andre studentene, og får også 60 studiepoeng etter å ha
bestått alle fire eksamener.

I neste artikkel skal vi ta en nærmere titt på en av de
andre høgskolene.
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Ny bok om eODA skrevet aven eODA

• - • 1-. '.

Isabella SoLem er bokens fOrfatter.

«Jeg er så vant til å snakke tegnspråk

at jeg bruker kroppsspråk når jeg

snakker»

er et av utsagnene vi kan finne i

boken.

Den første norske boken om

CODA skrevet aven CODA er

nå ute. Boken handler om hvor

dan det er vokse opp som hørende

barn i en døv familie - og beskri

ver tanker og erfaringer rundt en

oppvekst med døve foreldre.

Boken har også flere korte utsagn

fra andre codaer.

Til DT forteller Isabella Solem

«Lanseringen gikk over allforvent

ning. Jeg solgte over 100 bøkerpå

to dager! I tillegg har annonsen på

facebook blitt delt flere ganger og

bestillinger har strømmet inn.

Jeg får litt aven jobb med å sende

bøker i posten fremover. Dette er

heltfantastisk!»

Du kan bestille boken på

www.coda-norge.no

Norges Døveforbund er en av

bokens bidragsytere.
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UngdoI1lsklubber
- fremtidige arbeidsgivere?

Hele gjengen på et brett. Bak fra venstre: Ingvild Larsen Skjong, Madeleine Maresova, Finn Arild Thordarson{NDF-representant), Lasse S. Furnes,
Julie A. Holst{Ungdomssekretær SDUK), Ingrid G. By, Olav Kyle Finnesand, Henrik Sundqvist, Håkon Bollestad, Fernando Agudo, Kasper Nielsen,
Erlend Lønning, Marcus A. Lid, Stian Helland, Benjamin Trock ogJoar MikaelJordalen. Foran fra venstre: Federico Gianasso, Camilla Jøssang
Vågen, Fie R. Sennels, Togba Ilgun, Astri Frafjord, Lubna Mehdi, Thea Holst, Viktoria Hovda Rørvig, Ellen østrem (ungdomskonsulent NDFU),
Sondre Uteng Olsen og Guro Rugseth.

NDFUs årsmøte
Av Jannicke B. Kvitvær

Årsmøtet til NDFU gikk av stabelen 23.
25. oktober, i år var Stavanger Ungdoms
klubb (SDUK) vertsklubben og hele
arrangementet var plassert i NDF-Sta
vangers døves hus. Det årlige årsmøtet til
NDFU går parallelt med det årlige ung
domsseminaret for ungdomsklubbene.
Seminaret er primært for ungdomsklub
benes styre, men medlemmer kan delta
på seminaret via ungdomsklubbene eller
dersom det er plass til flere deltakere.

NDFUs seminarkomite sto fot arrange
mentets forberedelser, et vel gjennomført
arrangement med temaet: "Ungdoms
klubber i Skandinavia". Gjesteforele
sere fra Stockholm og København var
tilstede og pratet om hver sine respektive
ungdomsklubber på hver sine respektive
språk. NDFU bisto med oversettere som
oversatte til det norske tegnspråket der
det var behov.

Henrik Sundqvist, ungdomskonsulent i
Stockholms Dovas Ungdomsråd (SDUR)
pratet om organisasjonsstrukturen i
klubben, samt om hvordan driften av
klubben blir finansiert. SDUR deler
lokaler med Stockholms Døveforening,
ungdomsklubben har fem ansatte fordelt
på to avdelinger. Ungdomskonsulenten

står for det interessepolitiske arbeidet,
prosjektsøknader og for oppfølging av
klubbens saker, de har også en aktivi
tetsleder som følger opp arrangementer,
samt har ansvaret for klubbens økono
miske tilskudd. Det mest interessante for
seminarets deltakere var å få informasjon
om klubbens fritidsgård: fritidsgård i
Sverige - er mer kjent som ungdomshus
/ fritidsklubb som bydeler i flere nor-
ske kommuner står for. SDUR eier en
fritidsgård og står for den daglige driften,
fritidsgården har egen lokale midt i
Stockholms sentrum og har navnet DU
KiS. Dette er et daglig tilbud til barn og
unge fordelt i flere aldersgrupper. DUkiS
har tre ansatte, en avdelingsleder og to
fritidsledere - samt har de faste fredagsle
dere. Fredagsledere er på frivillig basis.

Fra Danmark hadde vi to gjesteforelesere,
Benjamin Trock og Kasper Nielsen. De
pratet om driften av Absalon, ungdoms-

Federico Gianasso fra PAFF (ungdomsklubben
i Oslo) under seminarets debattime. Her med
Lubna Mehdi.

klubben i København. Også de fortalte
om organisasjonsstrukturen og hvordan
de fikk inn inntekter til klubbens drift.
Absalon har egne lokaler hos Køben
havns Døveforening i Brohusgade. De
fortalte om arrangementer, underavde
linger og hvordan de tenker at fremtiden
skal bli. I Absalon har de også faste an
satte, som jobber under arrangementer. I
København har de to andre klubber som
er spesielt innrettet på et område; Gentle
man Finest og LadyLike, nå skal de prøve
å få til et samarbeid med disse klubbene
om at de kan bli en del av Absalon. Her
fortalte foreleserne at dette blir en vinn
vinn situasjon for alle parter. De andre
klubbene kan bruke lokalene og Absalon
får et økt engasjement.

For Trondheim Døves Ungdomsklubb
(TDUK) var forelesningene en inspira
sjon. TDUK er ungdomsklubben under
Trondheims Døveforening, men det fin
nes også et annet tilbud for døve og hør
selshemmede ungdommer i Trondheim:
Trondheim Tegnspråkklubb(TTK) som
får driftsstøtte fra Trondheim kommune.
Kanskje TDUK og TTK kan finne en
måte å samarbeide her?

De andre norske ungdomsklubbene ble
også tydelig inspirerte, det var mange
interessante diskusjoner og et betydelig
erfaringsutveksling. Det meste av disku-
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Valgkomiteen presentererfOrslaget sitt. Her med møteleder.

•
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En stor takk ble retter til SDUK for
deres bidrag med frivillige og , samt
ble seminarkomiteen takker for der
flotte arbeidet. Komiteen består av
Asrri Frafjord(Stavanger), Ingrid
Grønning By(Trondheim) og Lubna
Medhi (Bergen).

Besøk NDFUs hjemmeside for mer
informasjon om NDFU og dens under
komiteer.

Sondre Uteng Olsen presenterer kandidattalen.

Styret 2014-2015, Andre Røine(leder) ,
Martin Berhovde(nestleder), Sondre
Uteng Olsen, Guro Rugseth, Jannicke
Kvitvær, Marie Holst(vara) og Håkon
Bollestad(vara) takket ungdomsklub
bene og ungdommer i Norge for året som
har gått - og ønsker det nye styret lykke
til. Samtlige fra det gamle styret valgte
å ikke stille opp til gjenvalg av ulike
årsaker.

ikke tilstede) presenterte sitt arbeid
samt forslag på det nye NDFU-styret
for perioden 2015-2016. Det var i år
ingen motkandidater, ungdomsklubbene
godkjente valgkomiteens innstilling. Det
nye styret består nå av Sondre Uteng
Olsen (leder), Fie R. Sennels (Stavanger),
Fredrik Fjellaker(Bergen), Andrine 01
geirsdottir (Oslo), Lubna Medhi (Oslo),
Helene Hodneland Sæle (Bergen - vara)
og Martin Berhovde (Bergen - vara).

NDFUs forslag på vedtektsendringer ble
også enstemmig vedtatt - etter innspill
fra ungdomsklubbene, vedtektene inne
holder blant annet nå strengere medlem
skriterier - samt inhabilitet i NDFU
styret. Det er også tydeligere i vedtektene
om hvem som er valgbare, samt hvordan
NDFU-styret skal vurdere årets klubb
og årets medlem. NDFUs nye logo ble
også presentert i løpet av helgen. Logoens
betydning kan dere lese på hjemmesiden
til NDFU: www.ndfu.no.

er ett utdrag fra NDFUs handlingsplan
2015-2017. Handlingsplanen ble enstem
mig vedtatt av landets fire ungdomsklub
ber. NDFU skal satse stort på lokallagene
de kommende år. Det vil si å styrke de
lokallagene som allerede finnes - og å
etablere et samarbeid med potensielle
lokallag (studentforeninger), samt opp
rette nye lokallag i deler av Norge der det
mangler tilbud.

NDFU presenterte prisen for årets
medlem og ungdomsklubb. Årets med
lem gikk til Helene Sæle. For hennes
store innsats utenfor NDFU gjennom
2014/2015, å ha presentert flere medi
eoppslag der tegnspråk og døve har blitt
synliggjort. Samt hennes politiske enga
sjement. Årets ungdomsklubb ble Trond
heim Døves Ungdomsklubb (TDUK),
for solid utvikling det siste året. Gjen
nomførte og nyskapende arrangementer,
samr synliggjøring av NDFU lokalt.

NDFUs arbeid, virksomhet og historie.

Målet er atflest mulig døve og hørsels

hemmede barn og unge flr kjennskap til

NDFU tidlig som mulig - slik at de kan

delta på NDFUs arrangementer - lokalt,

nasjonalt og internasjonalt»

Valg av nytt NDFU-styre
Valgkomiteen, Ingvild Larsen Skjong,
Marcus A. Lid og Tor Fiksen (Tor var

«NDFU-styret skal aktivt besøke skoler og

andre oppvekstsektorerfor å informere om

sjonene dreide seg om prosjekttilskudd 
og å skape prosjekter lokalt, målet er å få
egne ansatte i klubbene. I dag er det kun
Bergens Døves Ungdomsklubb(BDUK)
og SDUK som har ansatte ungdoms
sekretærer. Seminarkomiteen ordnet
også debattime på søndagen: «Ønsker å
samarbeide mer med døveforeningene»
var en gjenganger på seminarets debat
time. Ungdomsklubbene fikk uttrykke
ulike tanker, forventninger, utfordringer
og ideer til hvordan NDFU og ung
domsklubbene kan jobbe fremover; mer
samarbeid mellom lokallagene, samt
mellom NDFU og lokallagene. Rekrutte
ring av medlemmer og frivillige. Klub
benes ulike strukturer. Kommunikasjon
og profilering - som å danne samarbeid
med lokale HLFU-Iag, presentere seg på
skolene og delta på kulturdagene med
stand ved siden av NDFU. Mulighe-
ter for samarbeid med tegnspråklige
studentforeninger, samt ble det pratet om
samarbeidet med døveforeningene. Noen
ungdomsklubber opplever lite støtte fra
døveforeningen, mens andre opplever et
fint samarbeidsforhold. Dette var enga
sjerte ungdommer som tok plass.

Ingrid G. By fra TDUK tar i motprisen fOr
årets ungdomsklubb. Her med Håkon Bollestad

NDFUs årsmøte på søndag
NDFU er en seksjon under NDF, tid
ligere ble det kun gjennomført valg av
nytt NDFU-styre på søndagene. I år er
det tredje gang valgmøtet også har andre
saker på saklisten, så det er kanskje mer
naturlig å nå kalle dette for årsmøte?
Seksjonen gjennomgikk dens handlings
plan for perioden 2015-2017, samt sek
sjonens forslag til endringer av vedtekter.
Møteledere for NDFUs årsmøter pleier å
være lokale personer, i år var møtelederen
Hanne B. Kvitvær.
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Spø, advollalen
D Jeg ønsker en gratis vurdering om jeg har en god sak

D Jeg ønsker besvart et juridisk spørsmål til kr 199*

Send e-post til post@stub-christiansen.no eller send brev til
Pb. 2017, 3087 Holmestrand.

Skriv ditt fulle navn, mobil nummer og adresse/e-postadresse.
* Se vilkår og prisliste på www.stub-christiansen.no

Rene Stub-Christiansen
Advokat MNA

Tolk ved utdanning
i utlandet
Kan jeg får dekket tolk til forelesning i
Stockholm? Eventuelt vil jeg få dekket
reise og overnatting for tolken?

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Ja, du kan få dekket tolk ved kortvarig
undervisning i utlandet. 1 Rundskriv til
folketrygdloven § 10-7 bokstav f står
det at NAV kan innvilge stønad til tolk
ning for utdanning i utlandet «dersom
denne utdanningen er en del av skolens
obligatoriske undervisning. Nødven
digheten av tolkingen må bekreftes av
skolen eller opplæringsstedet. Reise
og oppholdsutgifter dekkes i henhold
til Regulativ for reiser utenlands for
statens regning». Hvis undervisningen i
utlandet ikke er en obligatorisk del av
utdanningen (eventuelt annen opplæ
ring eller arbeidstrening) så har du ikke
krav på å få dekket tolk.

Fortrinnsrett for vikar
jeg er vikar for en som nå har sluttet. Kan
jeg kreve å få jobben?

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Nei. det er ingen automatikk i dette og
loven gir ingen fortrinnsrett for vikarer
når den de er vikar for slutter. Det kan
imidlertid være at arbeidsgiver har gitt
lovnader ved ansettelse, skrevet noe
i stillingsannonsen eller i arbeidskon
trakten som likevel kan være bindende
for arbeidsgiver. Eksempler på dette
kan være at de ved ansettelsen har
opplyst at det er muligheter for fast
stilling eller forlengelse av vikariatet.

Skade på grunn av dårlig vei
jeg kjørte motorsykkel på en strekning
som nettopp var blitt åpnet etter vedli
keholdsarbeid. Det var en asfaltkant på

ca. 2 cm som ikke var merket og det var
mørkt. jeg så ikke asfaltkanten så da jeg
kom bort i kanten ble jeg slengt av syk
kelen slik at både jeg og motorsykkelen
ble skadet. Har jeg rett på erstatning
fra vegvesenet eller entreprenøren som
utførte arbeidet?

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Innledningsvis vil jeg nevne at du
sannsynligvis er forsikret og derfor kan
kreve erstatning gjennom forsikringen
din. Spørsmålet ditt kan imidlertid
være aktuelt dersom vi forutsetter at
du ikke kan få dekning gjennom din for
sikring. Dette kan være aktuelt dersom
du må betale egenandel eller liknende
som du ikke blir dekket gjennom for
sikringen og som du ønsker erstattet
av staten.

Det har lenge vært et utgangspunkt
at trafikanter må finne seg i at det
kan oppstå «vanlige mangler og farer
på norske veger som er en følge av
landets beskaffenhet, årstidene, vær
forholdene og bevilgningens knapphet,
skader som følge av teleløsning eller
frost, svake kanter, dårlige asfaltdekker
o.s.v. Derimot behøver man ikkje ta til
takke med usedvanlige faremomenter.
Man må ha lov til å stole på at man
ikke blir lokket i feller. Slike skader må
vegvesenet søke å varsle.» Se Artik-
kel av Hans M. Michelsen i Nordisk
Forsikringstidsskrift 1952 s. 343 gjengitt i
Høyesterettsdom av 23. februar 2000.
Dette må antas å være gjeldende rett
også i dag.

For å gi et konkret svar på ditt spørs
mål forutsetter det selvsagt at jeg går
inn i saken og vurderer alle de kon
krete momentene som har vært inne
i saken, f.eks. hvor fort du kjørte og
hvor og hvordan asfaltkanten var. Siden
jeg ikke vet dette så må jeg svare på
generelt grunnlag. Svaret er ja. Det er
hjemmel i skadeerstatningsloven § 2-1
for å kreve erstatning fra staten (eller

entreprenøren) dersom entreprenøren
på en klanderverdig måte har unnlatt å
varsle om asfaltkanten og vilkårene for
erstatning ellers er oppfylt.

Gavekonto
Norges Døveforbunds gavekonto er
8200 06 08072. Store og små gaver
mottas med takk.

Norges Døveforbund arbeider blant
annet for en bedre tolketjeneste, flere
tekstede og tegnspråktolkete TV
programmer, et bedre skoletilbud
til døve og hørselshemmede barn og
bedre informasjon til foreldrene, et
mer tilgjengelig samfunn for døve og
hørselshemmede, eldre døves rett til å
velge sykehjemsplass i hjemkommunen
eller i en kommune der de har syke
hjem med tegnspråkmiljø, styrking av
norsk tegnspråks stilling på alle nivåer
og mange andre oppgaver.

NDFs arbeider for at døve og hørsels
hemmede skal få det bedre.

FLYTTER DU?
Husk at du melder
flytting til
medlem@doveforbundet.no
- eller til:
Norges Døveforbund
Grensen 9
O/59 OSLO
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PUTTI- PLUTTI- POTT

En eventyrmusikal for barn i alle aldre av Per Asplin.

Det er mer enn 40 år siden Per Asplin diktet og komponerte eventyret om den lille nissegutten
Putti Plutti Pott og hans reise til Onkel Per, Petter og Caroline med Julenissens trylleskjegg.

Kom ogfå julestemning!! ©

Forestillingen blir TEGNSPRÅTOLKET:
- Oslo Spektrum, Oslo, 19. desember 2015 kl.18.00
- Ibsenhusen, Skien, 6. desember 2015 kl. 15.30

Billetter kan kjøpes på billettservice:

www.billettservice.no. klikk på reservert plass for tegnspråktolking.

7/2015

Frist for billettkjøp: 10. desember (Oslo)
25. november (Skien
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Av Martin BerhovdeeDDA-Norge starter

ungdomsopprør!
,.

TE6NSPRAK ER o6sA VART SPRAK
- MEN FAR ALLE HØRENDE BARN-
AV DØVE LÆRE TE6NSPRAK?

NORGE

Dette vil vi diskutere på vårFA6DA6 iBergen Døvesenter 30.DKTOBER
Noe av det som står på programmet er hva KODAleir på Al folkehøgskole har betydd for
store og. små, språkrådet vil si noe om språklige rettigheter, Nasjonalt senter for hørsel
og psykisk helse reflekterer rundt utfordringer i familien knyttet til felles språk.

Ill.Tommy Krång.h Vi. l fortelle om hva. te.gnspråk.be.tyr for han som CODA.
Og på kvelden styrer han hele showet i Bergen Døvesenter!

~ For mer info og påmelding: www.coda-norge.no

«Fortiden, mellomtiden og nåtiden»
Vi ble deretter med på en reise tilbake i tid med Johan Hjuls
tad, der ideen til CODA-Norge først ble sådd og fikk spire. Det
hele begynte med tre søstre: Vigdis Solbø Peterson, Torill Solbø
Zahl og Liv Solbø Nesse, som ønsket Johan med på å stifte en
forening for CODAer. Etter mye diskusjon og planlegging ble
CODA-Norge stiftet lørdag den 28. mai 2005.
En forening kan ikke fungere uten et styre, og Line Beate Tveit
forteller oss om målsetningene og ambisjonene hun hadde som
leder de første fem årene. Styret hadde et brennende ønske om å
få ut mer informasjon, for noen få kan ikke gjøre alles jobb. De
søkte Extrastiftelsen om midler tillæringsressurser. Søknaden
ble innvilget, og resultatet ble en nettside spekket med videoer,
informasjon og materiell for foreldrekurs. Dette hjelper CODA
Norge med å spre informasjon.
Torill Ringsø ble valgt inn i lederstolen i 2010. Tiden var
moden for å arrangere leir for KODA-barn. Al Folkehøyskole
og CODA-Norge har lenge hatt et tett samarbeid, og nå ut-

Torill Ringsø, leder ftr eODA-Norge.

I anledning av ID-årsjubileet satte eODA
Norge sammen en variert og lærerikfagdag
med temaet «Rettighetene for tegnspråk
til KODA-barn». Torill Ringsø, leder av
eDDA-Norge innledetfagdagen med spørs
mål som hun har mottattfra en lokal PPT
(Pedagogisk Psykologisk tjeneste), der de
forteller at de har døve foreldre med hø
rende barn. Foreldrene ønsker at barna skal
ha tegnspråk som morsmål i skolene. PPT
spurte deretter hvor de kunne finne tilbud,
lovverk og regler, samt hvor i nærmiljøet det
finnes slike tilbud. Svaret fra eDDA-Norge
er at det ikke finnes et slikt tilbud.

videt samarbeidet seg til å gjelde leir og samlinger. Den første
KODA-leiren ble satt i gang 2005, med 25-30 barn. I somme
ren som var ble leiren full allerede etter 3 timer. Det viser hvor
stort behov CODAer og KODAer har for en møteplass, hvor
de kan utveksle verdifull informasjon. En del barn er flinke i
tegnspråk. En del andre er mindre flinke og noen kan nesten
ingenting. Dette er blitt diskutert med tanke på kommunika
sjon innad i familiene. Så nå starter ungdomsopprøret!

«Hørende i ørene, døv i magen»
Isabella Solem entret scenen og fortalte om hennes arbeid med
boken «Hørende i ørene, døv i magen». Navnet kom fra en
KODA som gikk i 2. klasse, som beskrev godt hva alle andre
følte. Boken ble til av KODA-barn som skrev lapper om sine
fortellinger og opplevelser av å være en KODA/CODA. Boken
har også innslag av historie og fakta om CODA og CODA
Norge.

«Ål + eODA =gode tilbud»
Ann Kristin Malmquist, fagansvarlig for kurssenteret på Al,
forteller om tilbudet som Al folkehøyskole og CODA-Norge
samarbeider om. Foreldrekurs for døve foreldre med hørende
barn startet allerede med første kurs i 78/79 og det var Nora
Edwardsen Mosand som startet det hele. Foreldrekurset er
svært viktig, fordi flere døve foreldre opplever at de faller ut av
utviklingen til sine egne barn. Informasjonsmangel og overfla
disk kommunikasjon er fremtredende. CODAene bidrar med
sine opplevelser og kunnskaper om det å vokse opp tospråklige.
Tallene for 2015 viser at det er 67 barnehagebarn, 80 grunnsko
leelever og 145 døve foreldre som har deltatt på totalt 18 ukers
kurs på Al i 2015.

18 Døvel Tid"k,ift V!1edlcmsblad for 1I0rges 'Døveforbund 7/2015



«Utfordringer knyttet til felles språk»
Mari Anne Eliassen, psykologspesialist, jobber i senter for
hørsel og psykisk helse på BUP Fana samt Haukeland univer
sitetssykehus. Mari Anne forteller oss om utfordringer knyttet
til felles språk og tar opp viktige spørsmål knyttet til tegnspråk
og hørsel. Hun begynner først med hva problemet til tegnspråk
er, døves og tegnspråkets status i samfunnet. Så forteller Mari
Anne viktigheten av å lære språk tidlig og at antall språk ikke
har noe betydning. Språk er viktig for å ha sosial forståelse,
samtaler om egne tanker, samt følelse og andres intensjoner og
følelser. Hun forteller om viktige faktorer for å opprettholde
og utvikle tegnspråket. Faktorene gjelder familien, skolen og
samfunnet. Fellesnevneren her er at tegnspråkbrukere må være
stolte. Utenforstående må få bedre kunnskap og holdninger til
døve og språk. Dette gjelder også storsamfunnets holdninger.
Tegnspråk må bli mer synlig og få en økt status.

«Tegnspråkopplæring for KODA-barn»
Siv Fosshaug har selv to barn, og hun forteller om sine erfaringer
om hvordan språkutviklingen hos barna hennes har vært og om
hvordan en skal få mulighetene til å få i gang tegnspråkopplæring
for KODA-barn, samt hennes erfaringer med å få hennes egne
barn på tegnspråkkurs. En arbeidsgruppe ble opprettet i 2014
som fokuserer på rettighetene for opplæring av tegnspråk til hø
rende barn. Siv orienterte forsamlingen om hva de har gjort, og
forteller om viktigheten av å få opprettet et KODA-utvalg.

«NDF og eODA»
Generalsekretæren i Norges Døveforbund, Bjørn A. Kristi
ansen forteller om NDFs arbeid, der han påpeker viktigheten
av CODA-Norge som ambassadører for å representere NDF i
språk. I NDFs handlingsplan «Fra kaffe til kamp» står det at
NDF skal fokusere på språkpolitikk, og CODA-Norge er en
naturlig del av dette. Språk er arv og identitet, uavhengig av
hørsel. I den nye handlingsplanen inviterer NDF CODA-Norge
og KODA-utvalget til å komme med viktige innspill. Bjørn gir
også en gledelig gave og nyhet til CODA-Norge; det er et klart
JA til å opprette et KODA-utvalg. CODA-Norge mottok også
1500 kr fra NDF i 10-årsjubileumsgave.

Språkrådet
Sonja Myhre Holten fra Språkrådet. Språkrådet er en språk
brukerorganisasjon, som jobber med mål om å styrke bruk av
språk, det vil si å øke antall brukere. I dag jobber Språkrådet ut

fra en proaktiv holdning der de deltar aktivt i debatter og korri
gerer der det forekommer feil. Sonja forteller at døve har garanti
for språklig deltakelse, CODAer har ikke den samme garantien.
Språkmeldingen har definert norsk tegnspråk som en del av den
norske kulturarven og at det er det språklige perspektivet som
skal fremmes. Målet er å synliggjøre og øke bruk av norsk tegn
språk. Opplæringsloven sier ikke noe om status på hørsel men
likevel er det kun de som er døve og hørselshemmede som får
denne språklige retten. Kunnskapen rundt hva norsk tegnspråk
er og hvordan loven skal fungere er dårlig.
Etter innleggene var det også tid for diskusjon om tegnspråktil
bud til barn. De som satt i panelet var Ann Kristin Malmquist,
Bjørn A. Kristiansen, Sonja Myhre Holten, Torill Ringsø og Siv
Fosshaug. Diskusjonen inneholdt et høyt tempo, dette var svært
engasjerte personer. Mange forskjellige temaer ble diskutert,
blant annet at rettighetene for KODA-barn forsvinner fordi
pedagoger fokuserer på hørselen. Diskusjonen ble avrundet med
at språk er viktig, og at NDF, Al FHS og CODA-Norge må stå
sammen og kjempe kampen for å skaffe tilbud til KODA-barn.

eDDA-Norges
medlemsan
tall: Litt under
30. Har med
lemmer fra
ungdommer
(20) til godt
voksne (60+).

Tommy Krångh.

«Hva tegnspråk betyr for meg»
Tommy Krångh, som ble verdenskjent etter å ha tolket den
svenske Melodi Grand Prix, er vokst opp med to døve for
eldre. Tommy har brukt tegnspråk helt fra han var liten av, og
for han er tegnspråket hans førstespråk. Da han var 5 år, var
hans bestemor bekymret fordi Tommy ikke snakket og sendte
ham til en utredning. Den gangen var CODAer og KODAer
inkludert i døvemiljøet. Foreldre tok med barna til døvekirken,
døveforeninger og andre sammenkomster, og i perioder har de
fått beskjed om at de ikke er velkomne, fordi de er hørende.
Tommy sier «jeg er hørende i kroppen, men døv i hjernen!».
Tommy forteller om hans prosjekt «WeSign», der døve og hø
rende jobber sammen, og om hans stikk til tolketjenesten. Han
har tegnspråk som førstespråk, og har dermed rett til å bestille
tegnspråktolk.
Rett før fagdagen ble avsluttet, ble fire barn og ungdommer in
vitert for å fortelle hva CODA-Ieiren betyr for dem. Vennskap,
samhold, tilhørighet og fellesskap. Dette er viktige verdier som
former mennesker og skaper innsikt i ulike utfordringer.
Torill Ringsø oppsummerte fagdagen med å takke foredrags
holdere, og for mange gode innlegg. Spesielt takkes NDF for
opprettelse av KODA-utvalg. Torill nevner også at det er svært
viktig at foreldre er stolte av sitt språk. Stolte foreldre fører til
stolte barn.

Hva mener du med ungdomsopprør?
Vi i CODA-Norge ønsker fokus på fordelene av å ha døve for
eldre, samtidig belyse utfordringene med samfunnets holdnin
ger. Noen cODAer lærer ikke tegnspråk og får ikke tilbud om
tegnspråkundervisning. Det er derfor vi har ungdomsopprør.
Vi vil si til NDF og myndighetene om at det må settes mer
fokus på oss cODAer og KODAer. Vi er en del av døvesam
funnet, vi deler samme språk og har store likheter i kultur og
identitet. Vi vil sette fokus på at det er viktig med tegnspråk,
for å etablere felles kommunikasjon innad i familien. NDF har
to områder de jobber med, språkpolitikk og tilgjengelighet.
Vi i CODA-Norge er en del av det språkpolitiske. Med ung
domsopprøret ønsker vi å oppnå samarbeid, dialog og kreve de
rettighetene som vi burde hatt for lenge siden - forteller Torill
Ringsø til DT.

cODA-Norge ordnet en storslått show på kvelden for å mar
kere lO-årsjubileet. Selveste Tommy Krångh tegnspråktolket
sanger for oss! Det var litt aven opplevelse å se så mye innlevel
se, glede og talent. Tommy holdt på i godt over en time, til stor
glede for publikum. cODAer, hørende og døve i alle aldre nøt
forestillingen. Med den flotte avslutningen, verdig en lO-åring,
ønsker vi cODA-Norge lykke til med arbeidet framover!
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Har du meninger om noe? Vil du dele dine synspunkter? Ønsker du å ta opp et tema eller vil du gi ros?
Send inn ditt syn på saken tiljannicke.kvitvaer@doveftrbundet.no. DTfOrbeholder seg retten til å fOrkorte innlegg,

vi trykker ikke tekst som blir sendt til DT anonymt, men du kan være anonym i selve bladet.

I{ommentar til Maren Oriola
Om EFSLI og samarbeid for kvalitet
Av Ingeborg Skaten

Deltakelse på årets konferanse til det europeiske forum for
tegnspråktolker (EFSLI) var tema for spalten din i forrige
nummer av Døves Tidsskrift. Der etterlyser du også større del
takelse fra Norges side og spør hvorfor verken Tolketjenesten
eller Tolkeforbundet var representert.

Det handler om ressurser og priorite
ringer, tenker jeg. Selv er jeg en av dem
som sterkt tar til orde for deltakelse, både
innad i Tolkeforbundet og som tolkelærer,
på Høgskolen i Bergen. Det er i egenskap
av det siste at jeg vil kommentere noe av
det du tar opp i spalten din.

Internasjonalisering, med studentutveks
ling, er en verdi og et mål for høgskolen.
Det er et mål vi strever med å oppfylle
fordi våre studenter må lære norsk tegn
språk samtidig som de skal lære å tolke,
gjennom hele studiet. Da blir det vanske
lig å ta deler av studiet i utlandet hvis en
skal følge normert studieløp. Men - vi
som underviser kan drive med internasjo
nalisering på Bere måter.

Vi plikter å holde oss orientert om hva
som skjer der ute i den store tolkevetde
nen og nettopp EFSLI er en arena hvor
vi har hentet mye inspirasjon gjennom
årene. Ved å delta der, også med egne
bidrag, har vi kunnet oppdatere oss og
studentene på hva som rører seg i tiden.

Dessverre hadde vi ikke mulighet til å
delta på årets konferanse, men jeg er glad
du var der, Maren, og for at du deler dine
inntrykk i spalten din. Temaet var tolking
fra tegnspråk til tale (såkalt stemmetoI
king) og du skriver at etter konferansen
sitter du igjen med en helt annen hold
ning til stemmetolking.

Du sier også at du har hatt varierende
opplevelser med å bli stemmetolket. Det
er nok en erfaring mange døve, og tolker,
deler. Og du poengterer at det er vanske
lig å kontrollere hvordan du framstår når
det du sier skal tolkes til tale. - Erjeg meg
seLv eLLer toLkens stemme?

For at tolkens stemme skal "være" deg,
kreves det samarbeid. Eller som du
formulerer det: Er samarbeidet godt, vil
stemmetolkingen Byte. Dette er noe vi
er opptatt av i tolkeutdanningen og det
er så viktig at du, som døv tolkebruker,
understreker behovet for samarbeid med
tolken.

God planlegging er halve arbeidet, sier du
også. Igjen et viktig poeng. Når den døve
tar ansvar for å tilrettelegge for god stem
metolking, blir resultatet bedre.

Selvsagt vil resultatet også være avhengig
av tolkens kompetanse, i den enkelte
tolkesiruasjon, men ved å samarbeide
med tolken får også døve større kontroll
over tolkeprodukret. Og på konferansen
fikk du med deg konkrete tips til hvordan
dette kan skje, skriver du, og som du
skulle ønske Bere fikk del i.

Del dem, Maren! Bruk din posisjon som
leder for Oslo Døveforenings prosjekt og
som opinionsleder i døvesamfunnet. Du
har en stemme som det lyttes til, bruk

den. Kom gjerne og snakk med studen
tene våre, snakk med andre døve tolke
brukere - på den måten er du med på å
heve tolkekvaliteten også.

Det er ett av spørsmålene du stiller i
spalten din: Hvem har ansvar for tolke
kvaliteten her i Norge? Du spør om det er
Tolketjenesten, Tolkeforbundet, utdan
ningen eller departementet.
Alle disse instansene har ansvar, tenker
jeg, hver på sin måte. Som tolkelærer vil
jeg gjerne føye til at vi er avhengig av et
godt samarbeid med bevisste tolkebru
kere, som ønsker å bidra til kvalitetsut
vikling.

Du er en av disse, jeg håper du får med
Bere - også til Aten!
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Syn på ,allen

Mobbing i døvesamfunnet?
Foregår det mobbing i døveforeningene?
Foregår det mobbing i seniorgruppene?
Svaret er ja og ja.

Dessverre foregår det mobbing i døve
foreningene. Det finnes ulike personer;
ressurssterke, vanlige og ressurssvake.
Folk blir sårbare og folk har det vondt.
De kommer til døveforeningene med
sammenbitte tenner og etterhvert blir de
mer og mer tilbaketrukket. Flere og flere
trekker seg fra døveforeningene, de orker
ikke å komme til sosiale møteplasser. Jeg
har selvopplevd dette, jeg ble da lei meg
og fikk det veldig vondt.

Jeg - og flere har aldri gjort noe galt, men
likevel så finnes det folk som er uhygge
lige mot oss.

Jeg var tidligere en fast besøker i min
døveforening, men nå er jeg ikke det len
ger. Jeg går sjeldent dit nå for tiden. De
samme personene fortsetter og fortsetter.
De forstår ikke hva som kan skje, folk blir
jo innesluttet og får angst som et resultat
av mobbingen. Det forekommer mange
ulike hån og stygge utsagn, om annerle
des klesstil eller om utseendet. Mennesker
er ulike og har ulike årsaker til å ikke ha
samme type klær. Noen har ikke råd til

å kjøpe nye klær, mens noen andre trives
med det de går i.

Jeg ønsker at mobbingen i døveforeninge
skal stoppes. Det er så viktig for alle å føle
seg trygge på sosiale møteplasser, slik at
de får lyst til å komme til døveforeninge
ne som skal være døves andre hjem. Folk
skal få lov til å ha det hyggelig og å være
sosial, ingen skal føle seg utenfor. Dette er
en alvorlig sak og jeg håper denne saken
kan løftes opp. Døveforeningene må ta
opp mobbing som et tema i foreningene.

/ Anonym

Ungdommer og nordiske tegnspråk

/ Håkon Bollestad, Marie Holst

og Guro Rugseth

påstanden kommer fra en person som an
takeligvis har observert under et Nordisk
Ungdomsrådsmøte i maks 15 minutter.
Vi oppfordrer vedkommende til å delta i
Nordisk ungdomsseminar, Nordisk Ung
domsleir og Nordisk Ungdomsrådsmøte
over tid, slik at vedkommende får dannet
en HELHETLIG inntrykk av utviklin
gen. Da vil man se at denne påstanden er
grundig feil.

At ASL har dominert og tatt over de
nordiske tegnspråkene under nordiske ar
rangementer er for dumt! Særlig når denne

Det handler om å utvikle seg, og gjennom
den prosessen må man prøve og feile. ASL
er et godt hjelpemiddel for å utveksle tegn
på et aktuelt ord som man ikke vet tegnet
for. Har man hjelpemidler man kan
bruke for å nå fram til målet, så vil man
bruke dem.

deres landstegnspråk og håndalfabet
istedenfor.

Under Nordisk Ungdomsseminar i Oslo
i mars 2015, var 50 ungdommer fra hele
Norden tilstede for å diskutere ulike aktu
elle temaer. Der var det kun et fåtall av
deltakerne som brukte ASL. Arrangørene
brukte nordiske tegn og tegnspråkene, en
av foreleserne foreleste på norsk-svensk
tegnspråk. De som ikke kjente godt til
de andre nordiske tegnspråkene, brukte NDFUs arkivbilde: Nordiske deltakere på Nordisk Ungdomsseminar 2015

Vi er ungdommer som er aktive i Norske/
Nordiske arrangementer hvor vi treffer
andre fra andre nordiske land. Vi reagerer
på at denne påstanden faktisk tillater seg
å komme ut. Det stemmer at et tegn eller
to fra ASL dukker opp imellom ung
dommers samtaler, for eksempel under
Nordisk Ungdomsleir i Finland 2014 var
det flere som kunne ASL godt, men flere
kunne også de nordiske tegnspråkene.
Da folk brukte ASL, reagerte noen og
oppfordret dem til å bruke et av de nor
diske tegnspråkene eller en blanding av de
nordiske tegnene. Dette ble sagt mange
ganger og etterhvert ble folk flinkere til
å enten bruke det egne landstegnspråket
eller en blanding av de nordiske tegnsprå
kene.

I Døves Tidsskrift nummer 5-2015 ble
det i "verden rundt" nevnt litt om nordisk
språkmøte, det kommer frem at under
språkmøtet ble det sagt at ungdommer i
Norden ikke bruker nordiske tegnspråk,
men amerikansk tegnspråk (ASL) under
nordiske arrangementer.
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lyn på ,allen

Norges fravær under EFSLI-Konferansen
Kommentar til spaltist Maren Oriola

Vi på seksjon for regnspråk og rolking
på Høgskolen i Oslo og Akershus ønsker
med dette å rakke for et Bott innlegg i
DT/6-2015. Maren Oriola tar opp mange
spennende problemsriIlinger som vi job
ber med kontinuerlig og som vi gjerne
vil ha høyere på dagsorden. Dette bidrar
Oriola til med sitt innlegg. Hun spør for

eksempel hvem som har ansvaret for tol
kekvaliteten her i Norge. Dette skulle vi
gjerne hatt et seminar om med alle invol
verte parter: høgskolene, rolkeforbundet,
rolketjenesren og alle slags rolkebrukere.
Men før dette seminaret burde vi vært på
EFSLI. Det er i dag mye spennende som
skjer i Europa på feltet tegnspråkrolking.
Vi vil være en aktiv del av dette feltet.
Maren stiller et betimelig spørsmål

Døvel Tid,lll,ift

etter vårt syn: hvorfor var det så få fra
Norge der? Vi på Høgskolen i Oslo og
Akershus tar uforbeholden selvkritikk og
skal strekke oss langt for at vi skal være
representert på neste EFSLI i Aten.
Så til spørsmålet ditt, Maren: Ja, vi sees
i Aten!

I Vibeke Bø på vegne av seksjon for tegn

språk og tolking, HiOA

Vi går gjennom mottakerlisten av Døves Tidsskrift. Vi skal gjøre det slik at hver familie som

bor i samme husstand får kun en utgave av bladet. Dersom din familie likevel ønsker flere

utgaver av bladet, ta kontakt med medlem@doveforbundet.no.

Har du byttet e-postadresse den siste tiden? Husk å ta kontakt med medlem@doveforbun

det.no for å gi beskjed om nye-postadresse.

PUTTI - PLUTTI - POTT- i Bergen

En eventyrmusikal for barn i alle aldre
av Per Asplin.

Forestillingen blir TEGNSPRÅTOLKET
- Grieghallen, Bergen,

29. november 2015 kl.15.30

For bestilling av billetter:

Send epost til post@revyogteater.no / ring til
billettkontoret Tlf. 55 21 61 50

Frist for billettkjøp: 22. november 2015
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Gi hørselshemmede barn tegnspråk
sam.m.en m.ed talespråket!

Av Mari Anne Eliassen, psykologspesialist i Regionalt senter for hørsel og psykisk helse, barn og ungdom, Helse Vest.

Å tidlig utvikle et indre språk til å tenke og forstå med, er en forutsetning
for sosial tilpasning og gir god psykisk helse senere i livet.

TV2 har i høst vist dokumentarserien
«Ut av stillheten», en god serie der en føl
ger tunghørte og døve barn og voksne og
får et innblikk i deres verden. Serien sier
noe om hvor utfordrende det er å være
hørselshemmet og hvordan det virker inn
på alle områder i livet.

Jeg jobber som psykologspesialist ved
Haukeland universitetssykehus med
ansvar for hørselshemmede barn og
unge på Vestlandet, og ser disse barnas
frustrasjoner og vansker daglig. For
at denne gruppen skal få en optimal
utvikling og et likeverdig tilbud som
hørende krever det mye av familien,
skolen og samfunnet rundt. Staten la i
fjor høst ned alle døveskoler, unntatt en
(Møller skole i Trondheim), tanken er at
tunghørte og døve barn har best av å gå i
sin hjemmeskole. Resultatet er at mange
av disse barna blir svært ensomme der
de sitter alene i en klasse de ikke klarer
å kommunisere godt med. Det er trist at
tegnspråkmiljøene for barn og ungdom
dermed blir nesten borte, eller i beste fall
svært små. Jeg tenker at tegnspråket er
helt essensielt for at disse barna skal få en
god språkutvikling.

Jeg opplever ofte at døve og tunghørte
barn har et dårlig begrepsapparat og
vansker med å reflektere over egne og
andres følelser og opplevelser. Dette kan
gi sosiale vansker og en del strever med å
få venner. Mange strever faglig på skolen,
fordi de mangler grunnleggende begre
per. Hadde disse barna fått hjelp til å ut
vikle et godt språk fra starten av, kunne
de unngått mange problemer senere.

Tegnspråk en fordel
I snart 30 år har Cl-teamet på Rikshos
pitalet hjulpet hundrevis av barn til å bli

mer eller mindre hørende, men fremdeles
fraråder de altså foreldre å bruke tegn
språk i tillegg til talespråk i den første
tiden etter operasjonen. Jeg hører ofte fra
foreldre at de stadig må rettferdiggjøre
overfor Rikshospitalet at de har valgt en
tospråklighet for sine barn. Dette skulle
være unødvendig!

Statpeds kursrekke for døve og tung
hørte barn og deres foreldre, «God start»,
fokuserer på kommunikasjon med tegn
og tale helt fra begynnelsen. Etter tre år
står imidlertid foreldrene overfor et valg
som burde vært unødvendig: skal de gå
videre med både talespråk og tegnspråk,
eller gå over til å satse kun på talespråk?
Forskning tyder på at valget burde være
enkelt. De siste års forskning konkluderer
med at tidlig kommunikasjon med tegn i
tillegg til tale er en fordel for utviklingen

av både begreper og talespråk, og det har
også god innvirkning på senere lese- og
skriveferdigheter.

Bør få bli tospråklige
Det er helt essensielt at foreldre og barn
får mulighet til å kommunisere godt
helt fra starten. Det er da tilknytningen
mellom foreldre og barn dannes, og et
fininnstilt samspill skal i gang. Dersom
barnet ikke hører mor eller far de første
månedene, vil det automatisk basere seg
på visuell informasjon. Det er da viktig at
foreldre vet dette, og får hjelp til å kom
munisere visuelt. Uten denne hjelpen,
og klare råd om å bruke tegn i tillegg til
tale, kan det tidlige samspillet mellom
foreldre og barn bli unødvendig vanske
lig.
Basert på forskning, og på min egen er
faring som barne- og ungdomspsykolog,
er jeg ikke i tvil: alle barn som fødes med
lite eller ingen hørsel bør få mulighet til
å bli tospråklige. De bør få sjansen til å
lære både tegnspråk og norsk talespråk
samtidig. De to språkene vil påvirke
hverandre positivt, og legge grunnlaget
for en tilnærmet normal språkutvikling
og en god emosjonell utvikling. Når vi
setter likhetstegn mellom tale og språk,
glemmer vi at språket er forankret i hjer
nens språksenter og slett ikke er avhengig
av hørsel. Tegnspråket er et visuelt språk
som kan uttrykke alt man kan uttrykke
med talespråk.
Den største gevinsten er imidlertid at
der barn og foreldre som får hjelp til god
kommunikasjon fra starten av, vil barna
lettere utvikle et indre språk for å forstå
verden og seg selv. Det kan til og med
gi dem et fortrinn som normalt-hørende
barn ikke har.
Det vil aldri være en ulempe å kunne to

språk - bare en fordel.
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Ønsker du sende en hilsen eller gratulasjon til noen du kjenner eller dele nyheter om ftmiliefOrøkelserigiftemål?
Ønsker døveforeningene å infOrmere om dødsfall med minneord? Send inn tekst og bilder tiljannicke.kvitvaer@doveforbundet.no

Minneord om Knut Hølen

Død

Wenche Martinsen, Trollåsen,
født 5. september 1930,
døde 17. september 2015

Berit Eltarvåg Johnstad, Stord,
født 21.september 1994,
døde 21. oktober 2015.

Toralv Kvingedal, Bergen,
født 26. februar 1964,
døde 26. oktober 2015.

Svein Grødem
til minne

Den 21. oktober 2015 tok en fullsatt
Høyland kirke avskjed med Svein Grø
dem.
Et innholdsrikt liver slutt, og mange sit
ter igjen med sorg og savn. Svein Grødem
ble født den 16. juni 1943 på Vatne i da
værende Høyland kommune. Der vokste
han opp på gårdsbruk med far og mor,
storesøster og lillebror. Etter hvert kom
han seg på døveskole, og der fikk han
venner for livet. Flere av skolekameratene
var tilstede i begravelsen, og de delte
mange gode minner på samværet etterpå.

Svein arbeidet gjennom en årrekke i
ulike industribedrifter, og blir beskre
vet som en flittig medarbeider med høy
arbeidsmoral. Han avsluttet yrkeslivet på
mekanisk avdeling ved Sandnes Proser
vice. Der vil han bli husket og savnet i
mange år.

Svein tilhørte 2 kulturer. Han var sterkt
knyttet til familie, nærmiljø og arbeids
plass, og like sterkt knyttet til døvemil
jøet og døvekulturen. Han var en av
de som alltid kom på møter, fester og
turer både i Døveforeningen og i Døves
idrettsforening. På Døves kulturdager
deltok han mange ganger. Han var
påmeldt også i år, og ble veldig lei seg
da sykdom stoppet ham denne gangen.
I Døves menighet var en av de mest
trofaste, både til søndagsgudstjenester, og

f. 11.1.1942 - d. 16.10.2015

Fra da Knut gikk bort og ble til en vak
kert engel, har jeg flydd rundt med mine
tanker om hva han virkelig har bidratt
med i mitt liv. Som har bidratt stort til at
jeg er den jeg er i dag.

Hvordan kom Knut inn i mitt liv? Han
kom på besøk til vårt hjem da jeg var 2
og halvt år. Han forklarte min mor at
det var viktig at jeg skulle lære tegnspråk
og at jeg måtte få muligheten til å omgås
med andre døve for at jeg skulle beherske
tegnspråket.

Takket være Knut forstod min mor at
dette egentlig var noe mer enn bare
tegnspråket. Knut startet å tilby tegn
språkkurs for min familie, han fortalte
en del om kultur og hva som var typisk
i døvesamfunnet. Hver gang det var
tegnspråkkurs hjemme hos oss så nøt jeg
det godt og smilte mye til Knut, men
når kurset var ferdig så holdt jeg rundt
beina hans og ville bli med ham hjem.
Dette fikk min mor til å forstå at her må
det tas noe tak for å få meg inn i Gjøvik
Hørselshemmedes barnehage.

de senere år etter at han ble pensjonist,
også til Åpen kirke på tirsdagene. På
menighetsturer var han et midtpunkt,
og på menighetsmøter deltok han med
meninger og engasjement. Og så var han
en sjåfør. Opptatt av biler og flink til å
hente og bringe de som trengte det.

Svein var en hedersmann med et godt
smil - helt til det siste. Han strevde mye
med sykdom, men var alltid optimistisk.
Til sist måtte han gi opp kampen mot al
vorlig kreft, bare tre uker etter at den var
blitt oppdager. 8. oktober 2015 sovnet
han stille inn på Åse lindrende enhet i
Sandnes. Vi lyser fred over Svein Grødem
sitt gode og varme minne.

NDF Stavanger og Stavanger Døves
menighet

Og takket være Knut var det lettere
for min mor å sende meg, som nesten
lO-åring, til døveskole der jeg fikk mulig
heten til å bli kjent med døvesamfunnet
med mine egne øyne.

Det er flere foreldre, som har hatt døve
barn i familiene, som forteller at Knut
var en viktig mann. Han bidrog mye for
at de skulle forstå sine døve barn. Jeg kan
lett forstå at det ikke bare er meg som
synes at han var en viktig person, han var
en viktig person for mange andre også.
Og det har vært viktig å ha kontakt med
ham gjennom årene.

Jeg vil også nevne at Knut Hølen oppret
tet Oppland Døveforenig - og som i
senere tid fikk kjøpt et hus i Biri. Der ble
det mange fine sosiale samvær for for
eningens medlemmer. I dag er Oppland
Døveforenig og Hedmark Døveforenig
slått sammen og har navnet Innlandet
Døveforenig.

Takk for alt, Knut. Hvil i fred.
Klem fra Tolly m I familien.
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Runde år

95 år
Iris Jansen, Bergen, blir 95 år den 2.
desember.

70 år
Anne-Grethe Marcussen, Drammen,
ble 70 år den 3. oktober.

Anne Merete Morskogen, Tromsø,
blir 70 år den 23. november.

Maud Synnøve Jensen, Moss,
blir 70 år den 26. november.

Robert Richard Henri Martin,
Fyllingsdalen, blir 70 år den 1. desember.

Tove Orksnes, Fyllingsdalen,
blir 70 år den 1. desember.

Kirsti Vuorimiess, Hundvåg,
blir 70 år den 18. desember.

Dette skjedde i Norge...

for 200 år siden:
Fredrik Glad Balchen ble født i
Bergen (Balchen starter Christiania
Døvstumme-Instirut, i dag kjent
som SkådaIen døveskole som nå er
skole for døvblindfødte).
Kilde: Norsk Døvemuseum og
Norsk Døvehistorisk Selskap

for 50 år siden:
- En artikkel av Kjell Bothne, «Hva
med de hørselskadde barna?», tar
opp temaer integrering av døve og
hørselshemmede barn: «En kjent
øre-nese-halslege i England uttalte i
begynnelsen av 50-åra med brask og
bram at det om 10 år ikke ville være
flere døveskoler der i landet. Ved hjelp
av høreapparater og hørselstrening
ville alle døve barn kunnefl undervis
ning i skolerfor hørende. Vi er kom
metfram til år 1965. Det blir opplyst
at det er like mange døve barn som
trenger undervisning i skolerfor døve
som det var da ovenstående uttalelse
ble gitt...»

- Spesialskolelærere sender inn en
resolusjon ril Stortinger med krav
om at det straks settes i gang en hur
tigere utbygging av spesialskolene.
- På en verdensutstilling i New York
er bildetelefonen populær, barn
ringer til andre barn i Chicago for å
både se og høre den andre parten i
samtalen.

50 år
Anne Merethe Skjørland, Drammen,
blir 50 år den 20. november.

Sun Jie, Tromsdalen,
blir 50 år den 22. november.

Sigrun Ekerhovd, Kolltveit,
blir 50 år den 7. desember.

Ønsker du at Dl ikke

skal trykke ditt runde

år i bladet?

Gi beskjed til

jannicke.kvitvaer@

doveforbundet.no.

- Døvesmesterskap i friidrett er
fasrslått til å avholdes annet hvert
år, mens døvemesterskaper i ski skal
holdes hvert år.
Kilde: Tegn og Tale (tidl. navn på
Døves Tidsskrift) nr. 2011965

for 30 år siden:

- Døves Video (tidl. navn på Døves
Media) blir egen sriftelse den 29.
November 1985.

a........::'.=.=.~:::r1WMolII)MOI
......1r.501- ,..,...,...,.25,-

- Døveteareret presenterer "Lampe
feber eller. .. ?" med premiere den 6.
november.
- Oslo konserthus arrangerer konser
ten «Up With People» til inntekr for
Deaflympics som blir holdr i Oslo
1987.

En hilsen til deg

Albert Myhre østrem ble ett år 13. ok
tober. og Sara Marie Arneberg blir ett år
15. desember. De ønsker å hilse og sende
en stor god klem til sin oldemor Arnhild
Helene Andersen - som stolr sitter her
avbilder med sine to oldebarn

- Der blir arrangert imernasjo-
nal volleyball-turnering i Romsås
Idrettshall, hvor 3 norske og 2 sven
ske lag deltar.
- RolfValla ble mester i sjakk-DM
(døvemesrerskap) som ble avholdr i
Oslo med syv deltakere.
- Al folkehøyskole og kurssenter
for døve har ny elevrekord med 38
elever
Kilde: Norsk Døvehistorisk Selskap og
Døves Tidsskrift nr. 44 og 45/1985

for 10 år siden (2005)

- Foreldreutvalget ved Nedre Gausen
og Holtan sportsklubb arrangerte
skolemesterskap i friidrett og fotball
i Holmestrand. Elever på mellom
og ungdomstrinnet fra A.C. Møller,
Verland, Hunsrad, Sem, Fredheim
og Skådalen skole deltok på mester
skaper.
- Høgskolen i Sør-Trøndelag marke
rer 10 års jubileum for tolkeutdan
ningen 7.-8. oktober i Trondheim.
- Nordisk konferanse om språk på
Færøyene med 170 deltakere fra de
nordiske landene deltok.
- Teater Manu spiller Den standhaf
tige tinnsoldat på Handthearer &
Cultureel Centrum i Nederland.
Kilde: Døves Tidsskrift nr. 10/2005
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Innfødte tegnbrukere som møter nabolands tegnspråk for første
gang, har problemer med å oppfatte tal/tegnene. Og det viser seg
ved opptagelses-prøverfor kommende tolker at el/ers habile hørende
tegnbrukere har problemer med å oppfatte tal/tegn. Det erforskjel/
mel/om tal/symbolet og tal/tegnet. Tal/et to har symbolet 2, mens
tal/tegnet kan være med to fingre (V-håndform i norsk tegnspråk)
el/er (L-håndform i dansk versjon). Tal/-systemene er blitt språklig
spesifikke med tiden så tal/tegnene er ikke lenger en gestikulering,
men er blitt en del av et språksystem.

Talltegn i NTS
Av Odd-Inge Schr6der

Så langt jeg kan bedømme for norske forhold, synes det å
være to systemer - et for Trondheim og et for Oslo, med en
rekke mulige varianter f.eks TYVE-rekken. Inntil nylig er det
mest korrekte å si. Gjennom tegnspråkkursene og annen
undervisning har en god del hørende tegnbrukere lært et
delvis konstruert tallsystem, noe som har ført til forvirring
og forskjeller. Noen døve kan begge tallsystemene ubevisst
ved siden av det konstruerte, slik at vi kan oppleve en og
samme person bruke ulike tegn for et tall f.eks. FØRTI. Men
mange hørende kan bare det konstruerte. Dette systemet
ble opprinnelig innført i den velmenende tro at de gjengse
tegnene var "dårlige" (Tegnspråkkonferanse på Ål 1979).
Det fikk en slags status i og med at det tilhørte "riktig norsk
tegnspråk" (en formulering det daværende tegnspråkutvalg
brukte i 1977). Vi så resultatet av et slikt forventningspress:
døve ansatte i skoler og førskoler føler at det forventes at
de skal bruke det nye tallsystemet. Likevel presenteres det
"nye" tallsystemet her innenfor hakeparenteser < >, siden
det har en utbredelse blant de yngre gjennom lærere som
språkmodeller.

Tallrekken frem til lO:
O. F- hånd, håndflaten til venstre, håndretning opp, ofte

bevegelse fremover, eller <O-hånd, håndflaten til ven
stre, håndretning opp, ofte bevegelse fremover>.

1. Pekehånd, håndflaten inn, håndretning opp.
2. V-hånd, håndflaten inn, håndretning opp.
3. Svergehånd eller 3-hånd, håndflaten inn, håndretningen

opp, eller < W- hånd, håndflaten inn, håndretningen
opp>

4. Fire-hånden, håndflaten inn, håndretningen opp.
5. Fem-hånden, håndflaten inn, håndretningen opp.
6. Haikehånden, håndflaten inn, håndretning til venstre,

ofte bevegelse fremover.
7. L-hånden, håndflaten inn, håndretning til venstre, ofte

bevegelse fremover.
8. 3-hånden, håndflaten inn, håndretning opp, obligatorisk

bevegelse fremover.

9. 4-hånden, håndflaten til venstre, håndretning opp, beve
gelse fremover fra nesen, eller < -B-hånd, håndflaten inn,
håndretning opp, NB lillefingeren inn mot håndflaten>.

10. 5-hånd, håndflaten inn, håndretning opp, obligatorisk
bevegelse fremover, eller <Pekehånd - håndflaten inn,
håndretning til venstre, gjør et lite slag ned>.

Fonologisk struktur: Vi inndeler talltegnet i mindre kompo
nenter som efter artikulasjonssted, artikulator og artikula
sjon, eller om man vil plassering, håndform, orientering og
bevegelse (retning og type).
Ser vi på artikulasjonsstedet i tallsystemet, så befinner de
fleste talltegnene i det nøytrale felt foran brystregionen,
med unntak for tallet 9 som har kontakt med nesen.

Antall artikulatorer synes å være av 8 typer, nemlig F-, peke-,
V-, 3-, 4-, 5-, haike- og L-hånd. Håndformen A må innordnes
som sluttform på håndformendring, og ikke som selvstendig
håndform. De yngre tegnbrukere vil heller bruke håndfor
men O i stedet for F. Betegnelsene for håndformene er til
dels hentet fra det internasjonale håndalfabetet.
En hånd eller to hender: Tallsystemene er fra og med 30 og
oppover så godt som et en-håndssystem bortsett fra når det
gjelder 300 og 800, 400 og 900, for tallene under det ser vi
varianter som med en hånd eller to hender. Det er ingen klar
konsekvens her.

Når det gjelder artikulasjonen, finner vi ved siden av plasse
ring i nøytralt felt alle 4 retninger (ned, opp, ut og til høyre
>til venstre for kjevhendte tegnbrukere», og for bevegel
sesmåtene finner vi senere digitalisering og vridning ved
håndvristen og utover. Det konstruerte ti-tallsystemet har
knekk nedover.
Fra talerstol og ved kateter forekommer denne varianten når
man skal rette på misoppfattede tall eller vekke oppmerk
somhet at hele tallsystemet fra 1 til 10 får håndflaten vendt
utover, og da er armene også strake, og da er begge hender i
bruk for talltegnene fra 6 til 10.
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10 timer til Bodø
Av Paal Richard Peterson

Akkurat når jeg skriver dette, så er jeg så heldig
å få være med å spille en liten rolle i Teater Ma
nus oppsetning - "Den stundesløse" av Ludvig
Holberg. Heldig fordi stykket har fått en så
god mottakelse - men også fordi jeg får oppleve
Norge på kryss og tvers på turne. I dette øye
blikk sitter jeg ved skrivebordet på hotellrommet
i Steinkjer, beundrer den vakre utsikten over
byen (nåvel, ser vel først og fremst noen hustak,
men vakre er de), og ser fram til avreise til Bodø
og 10 timer i buss.

Og når man reiser slik, mil etter mil, så får
man også anledning til å reBektere over livets
små og store mysterier. Som hvorfor brødskiven
alltid faller med syltetøysiden ned (særlig ved
hotellfrokost). Hvorfor kaffe smaker best om
morgenen (lurer fortsatt). Hvor mange trær fin
nes det egentlig i Norge? (Utrolig mange). Og
ikke minst gir avstand fra hverdagen anledning
til å tenke gjennom nettopp hverdagen, og det
hektiske arbeids- og familielivet.

Vi er mange som føler vi løper: på jobb mellom
møter og frister, etter jobb med levering, henting
og kakebaking til dugnader. Med den berømte
tidsklemma - sann eller ikke - på litt avstand,
spør jeg meg: Hvorfor opplever jeg av og til
følelsen av stress, av ikke å strekke helt til, når
jeg har så mange hjelpemidler til å organisere
hverdagen med?

Kanskje Ludvig Holberg har noen svar. Han
skrev "Den stundesløse" allerede i 1723. Og
mange sier de kjenner seg igjen. Med mye å
gjøre og dårlig stressmestring, kan viktige ting

og hendelser gå hus forbi for de Beste. På sett og
vis er det smått utrolig at Holberg får folk til å
kjenne seg igjen 300 år etter at han skrevet slikt .
stykke.

Da kan man si: stykket gir svar på allmenn
gyldige spørsmål. Man må ikke tro at lnan har
så mye å gjøre at man ikke får gjorthoen ting!
Man var tydeligvis stresset på 1700~tallet også,
selv uten epost, sms og Facebook.

Men vent nå litt. Det Holberg gjør, er kanskje
ikke å gi allmenngyldige svar. Jeg identifiserer
meg lite med hovedpersonen, problemene hans
er helt andre enn mine. Svaret på hva som skal
til for å unngå stress, vil være forskjellig ut fra
tiden man lever i, kulturen man lever i, hvilken
tro man har. Kanskje kan vi heller si at Holberg
stiller allmenngyldige spørsmål, som også jeg må
finne mine svar på: Hvorfor stresser du? Hvorfor
lar du ytre omstendigheter påvirke deg så mye?
Hvorfor kan du ikke bare gjøre ting på din egen
måte?

Og lykkes Holberg med å skape slike reBek
sjoner hos folk i dag, er det smått utrolig at et
stykke fra 1723 kan gi innspill til hvordan en
moderne familie i 2015 kan løse sitt hektiske
hverdagsliv.

Nå sjekker jeg ut fra hotellet, ser fram til de
neste 10 timene, garantert uten stress, kanskje
med litt rastløshet, og uansett med et prosjekt:
jeg skal tenke på hva jeg kan gjøre for å redusere
følelsen av å ikke rekke alt jeg skal rekke i min
egen hverdag - som starter nokså snart igjen.
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«Spring Awakening»
Av Anne-Line Lønnbu Kirste

Sandra Mae Frank og Austin P. McKenzie. Foto: Kevin Pratt,

Brooks Atkinson Theatre, 28. september 2015. Spilles frem
til 24. Januar 2016.
Produsert av DeafWest Theatre.
Regissør: Michael Arden
Manus og sangtekster: Steven Sater
Musikk: Duncan Sheik

En musikal for både døve og hørende på selveste Broad
way, er det mulig? Selvfølgelig! Los Angeles-baserte Deaf
West Theatre har tidligere satt opp musikalen <<Eig Riven),
som også endte opp på Broadway i sin tid, men suk~essen

med «Spring Awakening» har overgått alle forventnmger.
Etter premieren i Los Angeles desember 2014 opplevde D;af
West Theatre en voksende etterspørsel etter deres tegnsprak
versjon av «Spring Awakening», noe som førte dem til den
berømte teatergaten Broadway i New York City der de skal
spille i totalt 18 uker.

Musikalen er basert på et tysk stykke ved samme navn utgitt
i 1891 av Frank Wedekind. På grunn av stykkets den gangen
skandaløse innhold fikk det ingen teaterpremiere før femten
år etter utgivelsen, i 1906. Hundre år sener.e fikk musi~al

versjonen av «Spring Awakening» sin premIere. Handimgen
tar fortsatt plass i en tysk småby på slutten av 1800-tallet,
som i originalstykket, men med moderne, kraftig og tung.
rockemusikk som en sterk kontrast mellom den konservative
fortiden og nåtidens frihet, og som et uttrykk for tenåringers
behov for opprør og frigjøring fra foreldrene.

Karakterene vi møter i «Spring Awakening» er unge men
nesker som befinner seg i mellomstadiet mellom barndom
men og voksenlivet. For disse ungdommene er det til tider
forvirrende og dramatisk, til og med traumatisk, å oppleve
de uventede ktoppslige endringene og at det dukker opp

nye tanker og følelser de ikke har forholdt s.eg til før. H~is

vi kombinerer det med gamle dagers holdnIng om at «sann
snakker vi ikke om», er det duket for tragedier.

Vi har blant andre den unge jenta Wendla (spilles av Sandra
Mae Frank) som spør sin mor (Camryn Manheim) hvor
babyer kommer fra, og får et unnvikende svar om at det
blir barn <mår en kvinne elsker sin ektemann og kun ham,
av hele sitt hjerte»; vi har Moritz (Daniel N. Durant) som
plages om natten av erotiske drømmer og om dagen av angst
for å skuffe sin far; Martha (Treshelle Edmond) som utset
tes for incest; guttene Ernst (Joshua Castille) og Hanschen
(Andy Mientus) som elsker hverandre, men ikke har ord for
følelsene sine.

For meg, som elsker musikaler, var det en storslått opple
velse å se tegnspråkversjonen av «Spring Awakening»., ~om
binasjonen tegnspråk, musikk og finslipt koreografi, ~ tI~legg

til de dyktige skuespillerne (blant andre Marlee Matlm I
rollen som Melchiors liberale mor), var intet mindre enn fan
tastisk. Som publikum blir man trollbundet helt fra begyn
nelsen. Det er egentlig bare en ting jeg vil pirke på, og det ~r

scenen der Moritz og Ilse (Krysta Rodriguez) synger hver sm
sang samtidig, på hver sin side av scenen. Valgets kvaler, for
man har jo lyst til å få med seg begges sang.

En ting som slo meg, er hvor inkluderende musikalen e~.

Den er virkelig ment for både døve og hørende, tegnsprak
brukere og ikke-tegnspråkbrukere. Alle karakterene - døve
som hørende - bruker tegnspråk; dialog og sang skjer i en
perfekt symbiose mellom tegnspråk og talespråk. De døve
skuespillerne bruker utelukkende tegnspråk og stemmerolkes
av de hørende medskuespillere eller «skyggen), mens alle de
hørende skuespillerne bruker tegnspråk i tillegg til talespråk.
I enkelte scener med bare tegnspråk eller tale, blir dialogen
tekstet. Her vil jeg trekke fram skolescenen der Moritz og de
to andre døve guttene sliter med å forstå læreren, og tvinges
til å resitere latinske verbbøyninger muntlig. På skoletavlen
vises Moritz' gebrokken tale med mer og mer utydelig sktift,
en uttrykksfull virkemiddel og vond påminnelse om døvsko
lenes tidligere utbredte bruk av den orale metoden.

Denne forestillingen er Broadway-debuten for mange
av skuespillerne, også for Marlee Matlin og Camryn Man
heim, begge mangeårige skuespillere med erfaring fra TV
og film. Men hele besetningen har en utstråling som tilsier
at Broadway er der de hører til, takket være deres upåklage
lig synkroniserte samspill på scenen, og til fingerspissene
profesjonalitet.
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Fra rosa penger

av Niclas Martinsson, redaktør for Dovas Tidning (det svenske døves tidsskrift)

Jeg ber om en liten kaffe i kassen på 7-Eleven. Butikkarbeide
ten gir meg en regnbuefarget pappkopp. Jeg tar i mot den og
går så videre ned til tunnelbaneperrongen. Toget kommer og
jeg kliver ombord. Jeg setter meg og slurper på koffeindrikken.
Noen av medpassasjerene noterer at jeg holder i den fargeglade
koppen. Jeg tenker at her tar jeg stilling for alles rett til å elske
hvem de vil. Næringsbutikkskjeden er nemlig en av Stockholm
Prides hovedsponsorer. Pappkoppene er en enkel og effektiv
måte å vise at de tror på et åpent og tolerant samfunn. Her
snakker vi om rosa penger.

Begrepet rosa penger er fra 1970-tallets USA. Homofile der
begynte å merke sine dollarsedler rosa for å skille seg fra andre
forbrukergrupper. Om de så en rosa seddel i butikkassen fikk de en
bekreftelse på at de var verdige som kunder. På 1990-tallet ble selv
stendige næringsdrivendes interesse for rosa penget stort. Spesielt
homofile menn, bosatte i storbyer, ble løftet fram som en kjøpe
sterk gruppe. Det ble sagt at de var raske på å ta til seg ny teknikk,
gjerne spiste de på trendy restauranter, overnattet på eksklusive
hotell, reiste frekvent til kosmopolitiske steder som Barcelona og
London, shoppet moteplagg og innredet sine hjem med god smak.

Bildet av homser, som en gruppe, villige pengeforbrukere har
dog nyanserts. Det med rette - alle homofile menn er ikke kjø
pesterke. Og det finnes pengeforbrukere blant bifile, lesbiske,
ttanspersoner også.

Begrepet rosa penger ble tatt i bruk mer og mer i Sverige på
2000-talet, da først og fremst i samarbeid med Pride-festivalen
i Stockholm. For att homo-, bifile, transpersoner, queere
(LHBT) og deres venner skal få ta del av ett høykvalitativt
arrangement er sponsorpenger nødvendig. Her tar firmaer mu
ligheten i akt gjennom å vise at de er LHBT-vennlige og at alle
er kunder uansett hvilken seksuell legning de har.

Dog forplikter firmaer, som kaller seg åpensinnede, å praktisere
det også. Firmaene bør ha en policy om likebehandling og at
ansatte forventes å følge den.

Rosa penger kan også bety at kunder kjøper varer eller tje
nester av homofile. Jeg som selv er homofil kan for eksempel
synes at det er befriende å gå til en homo-blomsterbutikk som
da ikke stiller spørsmålet: "Er buketten til en kvinne eller en
mann?" Et slikt spørsmål kan en få i en butikk som ikke er
såkalt homovennlig. Blomsten og dens farger har jo ikke noe
kjønn.

For et par år siden så jeg for første gangen begrepet "turkise
penger" inspirert av homobevegelsens rosa penger. Fargen tur
kis har i senere tid kommet for å stå for tegnspråk blant tegn
språklige. Av det jeg har hørt så er turkise penger det samme
som rosa kontanter. Altså en kjøper og handler av døve og
andre tegnspråklige eller så siktes det på en tegnspråklig kun-

degruppe. På 2000-tallet har Rere og Rere døve startet selvsten
dige firmaer, noe som gleder meg. Samtidig har jeg flere ganger
møtt på utfordringen: "Bestill/kjøp av meg - det er viktig at du
støtter døve selvstendige privatdrivende". Den privatdrivende
som sier dette reduserer seg selv til døvheten. Istedenfor ser jeg
heller at en velger dem for at de tilbyr gode kvaliteter og kan
tegnspråk - to Ruer i en smekk. Hvis kundene er fornøyde, så
vil det gode ryktet gå videre. Noen turkise firmaer har fortalt at
kundene deres har bønnfalt om å få rabatt fordi de er døve. Det
er like feil. Om en hele tiden får kjøpt noe for reduserte kost
nader vil ikke privatdrivende overleve. De skal ta betalt for hva
det koster dem å produsere og for hva deres kompetanse er verd.
En skal dog huske på at alle priser og anbud er forhandlings
bare. Men prut ikke på dem ved å si: "Men vi begge er døve".

Fremover vil vi kanskje se en og annen turkismerkede sedler
"bytte" hender, og eventuelt er også en rosafarget en gjemt i
noens kasse.
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Landslagenes vei til VM
av Unni Helland og Petter Kihle Halvorsen

VM i futsal for døve blir arrangert i Bangkok, Thailand, 20.-28. november i år og kvinnelands
laget har hatt det mesterskapet som et stort mål i to år. Laget var direktekvalifisert til VM.
Forberedelsene til VM startet altså allerede i 2013 etter en god innsats i Nordisk og Baltisk
mesterskap. EM i fjor var bare et mindre mål på veien. Herrelandslaget fikk friplass til VM i
desember 2014 så de startet sine forberedelser litt senere.

Kvinnelandslaget, treningskamp mot Byåsen
øverst fra venstre: Ane Serine Dimmen, Silje Marie Grønvik, Unni Helland, Lise Lundbakk, Hanne Marte Bråten, Tanja Aas, Silje Skårvold,

Sissel Lysø, Beate Solem og Maarten Vreugdenhil (dommer). Foto:Johann Roppen.

Trenere for kvinnelandslaget er Jan Ler
vaag og Jan Inge Skårvold, henholdsvis
fra Kvål og Støren. Begge har mange års
erfaring som trenere. Herrelandslagets
trener er Sjur Skeie Petersen fra Voss. Sjur
har lang erfaring som futsalspiller og som
trener. Lagledere er Unni Helland og
Petter Kihle Halvorsen, begge har lang
erfaring med verv innen idrett. Petter i
tillegg i nærings- og arbeidsliv.

Kvinnelandslaget har gjennomført seks
samlinger i 2015; januar, mars, april,
juni, august og oktober. Fire av samlin-

gene i Trondheim, en i Molde og en på
Al. Lager hadde på det meste 18 aktuelle
spillere. Vi kan sende 14 spillere til VM,
men etter den siste samlingen i Trond
heim bestemte trenerne seg for å sende 12
spillere. Herrelandslaget hadde sin første
samling i mai på Al og da deltok det 14
spillere. Den andre samlingen var i Oslo i
august og samlet da 18 spillere. Samlin
gen i september på Al ble gjennomført
med 15 spillere. Uttaket til VM ble da
gjort og 12 spillere ble tatt ut, 2 keepere
og 10 utespillere. Så ble det gjennomført
en siste samling på Al i oktober.

Både kvinne- og herrelandslaget har vært
aktive med sponsorsøknader og dugna
der. Det har kommet inn mye penger.
Kvinnelandslaget har fått inn cirka 200
000 kr i støtte og herrelandslaget cirka
80 000 kr. Herrelandslaget fikk sin nye
lagleder sem i 2015 slik at innsamlings
aksjonen ble srartet senere enn kvinne
landslaget. En del av pengene er brukt
til treningssamlinger og innkjøp av nye
kampdrakter og treningsdresser. Resten
går til VM, fly og hotell pr spiller kom
mer på cirka 13000 kr så pengene vi har
fått inn i støtte hjelper på. Herrelandsla-
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Herrelandslaget, treningssamling
øverstfra venstre: Petter Kihle Halvorsen, LeifFoss, Alexander Azaiza Skavang, Kristan Rugseth, Øyvind Skotteberg Rød, Emil Varteid Hareide,
Leon Olaussen, Hassan YusufHassan, Sjur Skeie Petersen (landslagstrener) ogAndre Bjørn Røine. Nederst fra venstre: Joakim Røine, Mahammed

YusufHassan, Sanjey Surendiran, Jonas Vestengen og Alexander Victor Wroldsen. Foto: Kristine Netskar Trobe.

get har blanc annet gjennomført dugna
der for Teater Manu og Døves Media.
Kvinnelandslaget har fårr god hjelp av
Norges Døveforbund, Hørselshemmedes
Landsforbund og diverse lokalaviser som
har skrevet om våre spillere. Vi er redde
for å glemme noen her, men vi er takk
nemlige for alle som har girr oss større av
ulike grad!

Begge landslagene skal bo på et flott
5-stjerners hotell som heter Pathumwan
Princess Hotel. Vi valgte å ikke benytte
oss av arrangørens horellpakke som også
inkluderte transport til/fra hallene og
andre fordeler. Erter nøye vurdering kom
vi frem til at vi ville spare mye penger
ved å ordne alt på egenhånd. Kvinne
landslaget har valgt å bruker penger på
en fysioterapeut til VM da vi ser viktig
heten av å ha en slik fagperson med. Det
er Kristine Dahl og hun vil også fungete
som lagleder under VM. Kampene i
Bangkok spilles i fire ulike hall. Kvin
nelandslaget åpner mot Tyskland 20.
november og møter dererter Brasil og
Belgia. Herrelandslaget åpner mot Ve
nezuela og dererter Tyrkia og Japan. Det
blir spennende kamper og dere kan følge
kampresultatene på våre Facebook-sider:

Norges kvinnelandslagfor døve og Norges

herrelandslag i fu tsaIfor døve.

Siden herrelandslaget har en ny trener
og en ny lagleder så er de i en over
gangsfase i forhold til økonomi, kultur,
struktur, samarbeid med klubber i Norge
og profesjonalisering på alle plan, samt

Uttak
KVINNELANDSLAGET

Tanja Aas (keeper)

Beate Hegdahl Solem
(reservekeeper og spiller)

Sissel Lysø (kaptein)

Hanne Marte Bråten

Caisanne Lund

Silje Skårvold

Katrine Søyland Terpstra

Unni Helland

Silje Marie Grønvik

Ane Serine Dimmen

Heidi Seem Aasbø
Lise Lundbakk

generasjonsskifte på spillere. Landslagets
overordnete mål er soleklart å skape
en god, trygg og utviklende arena for
hørselshemmede hvor de kan utfolde seg
med idrerrsglede, kjenne mestring og so
sialisere seg med andre hørselshemmede
både i innland og utland.

Uttak
HERRELANDSLAGET

Jonas Vestengen

Leif Foss

Joakim Røine

Andre Bjørn Røine

Hassan YusufHassan

Mahammed Yusuf Hassan

Sanjey Surendiran

Alexander Victor Wroldsen

Kristian Rugseth

Emil Vartdal Hareide

Alexander Azaiza Skavang

Øyvind Skoneberg Rød
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