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I min barnehage var vi 13 barn fra kull 1988, dette var i 
1994. Vi var seksåringer som skulle begynne på skolen året 
etter. Den første skoledagen i august 1995 var vi 4 barn fra 
kullet som begynte i samme klasse. Foreldrene til de åtte 
andre valgte andre alternativer. 

I femte klasse var klassen min økt med tre elever, tre nye 
personer hadde dukket opp gjennom de tre første årene på 
skolen. De gikk ikke i barnehagen med meg. Dette var år 
1998 og vi var nå syv elever i klassen. I syvende klasse var vi 
åtte elever, en ytterligere person hadde ”havnet” i vår klasse. 
Også denne personen var ikke en del av barnehagekullet. 
Ved avgangsåret i 2004 var vi igjen bare 4 personer. To 
av disse fire var fra barnehagekullet, de to andre var noen 
av de som hadde dukket opp gjennom skoleårene. Tolv år 
etter avgangsåret har jeg samtlige av disse fra kull 1988 på 
Facebook.

Nå til den usynlige statistikken som aldri noensinne blir 
nevnt:
Hadde hele kullet holdt sammen hadde vi vært 17 elever i 
tiende klasse.

* 4 av 17 gjennomførte videregående med vitnemål som 
18-19-åringer. 

* 1 gikk ut av videregående med vitnemål som 21-åring. 

* 3 av disse 5 med gjennomført videregående utdanning 
gikk i min klasse ved avgangsåret.

* Resten, de ytterligere 12 personene, har fremdeles ikke 
fullført videregående i 2015 – elleve år etter grunnskolen. 

* 3 av 17 har gått høyere utdanning.

* 7 av 17 har fulltidsjobb som 27-åringer.

I mine ni skoleår fikk jeg oppleve at venner byttet skole. Jeg 
opplevde at barn forsvant. Noen av de motvillige. Andre 
valgte selv å prøve andre alternativer. De som valgte selv 
andre alternativer – er noen av de som er kommet tilbake 
og som ærlig har fortalt at det ikke fungerte, noen verken 
sosialt eller faglig. For andre fungerte ikke den sosiale biten. 
Den  sosiale biten. Og de fleste som forsvant motvillige – er 
fremdeles ikke kommet tilbake.

Folk forsvinner fra skolene, dette er helt vanlig i vårt sam-
funn. Folk kommer tilbake som unge voksne – etter eget 
valg - flere år senere, dette er også helt vanlig i vårt samfunn.
Disse som kommer tilbake, det er de som vet hvor de kan 
finne oss. De som vet at det finnes ”alternativer”. Fellesnev-
neren for disse som forsvinner – er at disse har en hørselsrest. 
En hørselsrest som får enkelte voksne og foreldre til å tro at 
de hører godt nok til å klare seg uten tegnspråk og tegn-
språkmiljø i storsamfunnet.

Men ifølge min egenopplevde statistikk er det soleklare tegn 
på at dette ikke stemmer. En statistikk som er normalt hos 
flere skoler i vårt samfunn, men denne statistikken settes det 
aldri lys på.

Jeg er utrolig glad for at jeg er den jeg er i dag takket være 
at jeg fikk vokse opp i en barnehage og på en skole der mitt 
førstespråk ble brukt, av både lærere og medelever. Jeg vokste 
opp med tegnspråk både gjennom det faglige og det sosiale. 
Hjemme, i fritiden og på skolen. Jeg er i dag 27 år. Jeg kan 
syv språk flytende og jeg har en fulltidsjobb. Jeg har stu-
dert på høyskoler og universiteter. Jeg kan delta på sosiale 
begivenheter og samlinger uten å noensinne bli sliten. Og jeg 
våger å drømme om nye muligheter og utfordringer. 

I disse Facebooktider, hvor folk sier at sosiale medier er en fin 
ting, har folk funnet hverandre gjennom Facebook, men folk 
har også sammenlignet og folk har blitt deprimerte. På to år 
har tre unge personer i mitt nære bekjentskap valgt å forlate 
livet. Disse tre personene tilhørte ikke mitt kull, men jeg 
har stått de nær en gang i livet. Disse tre personene tilhørte 
den gruppen barn som ”forsvant”. Årsaken til at de valgte å 
forlate livet kjenner jeg ikke til, men jeg tenker – og kommer 
alltid til å tenke på denne statistikken når jeg tenker på dem. 

Nå er vi kommet til 2016 og Kunnskapsdepartementet har 
kommet med forslag på endringer i tegnspråkopplæringen 
som ikke er til barnas beste. De foreslåtte endringene er ikke 
i tråd med gjeldende lovverk – opplæringsloven § 5-7 og § 
2-6. Det er skremmende å se at Kunnskapsdepartementet 
leker med uskyldige barns liv: vi må få storsamfunnet til 
å forstå at norsk tegnspråk ikke skal bli sett på noe som er 
annerledes eller siste utvei fordi ingenting annet har fungert. 
Barn skal ha fullverdige rettigheter til å vokse opp med norsk 
tegnspråk i et tegnspråklig miljø. NDF har kommet med en 
høringsuttalelse, og du kan lese litt om den på side 5.

Statistikken 
som aldri blir nevnt...

Jannicke Kvitvær
redaktør

LEDER
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Nytt fra 
Norges Døveforbund

Generalsekretær Bjørn A. Kristiansen på God morgen Norge. Foto TV2.

I februar var NDF i møte med Direktoratet for nødkommuni-
kasjon (DNK) og HLF for å diskutere oppstart av et pilotpro-
sjekt med nødvarsling for døve og hørselshemmede. Det ble 
diskutert valg av løsninger med SMS eller smarttelefon.

NDF argumenterer for at nødvarsling må baseres på smarttele-
fon fordi den teknologien er effektiv når det gjelder å kommu-
nisere med nødetatene. Trondheim Døveforening samarbeider 
med SmartHelp (tidligere kalt smart113 som kan leses om i 
tidligere nummer av Døves Tidsskrift) som vi mener er en god 
løsning og kan brukes over hele landet på kort tid. NDF fikk 
foreløpig ikke gjennomslag for det, de andre ønsker å kjøre pi-
lotprosjekt basert på SMS varsling. Der er etter vår oppfatning 
en tungvint og usikker løsning - sammenlignet med smarttele-
fon. Danmark og Italia som er de siste landene som har innført 
nødmelding for døve og hørselshemmede bruker nå smarttele-
fon løsning. Dessuten er det usikkert hvor lang tid det vil ta før 
SMS løsning kan brukes i hele Norge. 

To dager etter møtet var NDFs generalsekretær Bjørn A. Kris-
tiansen gjest på TV2s program ”God morgen Norge” med to 
tegnspråktolker synlig på TV-skjermen. Innslaget handlet om 
nødmeldingstjeneste for døve og hørselshemmede og om appen 
SmartHelp. SmartHelp brukes hos AMK Sør-Trøndelag der 
døve og hørselshemmede enkelt kan melde nød via appen. Sys-
temet kan rulles ut til hele landet på kort tid. Etter sendingen 

NDF på TV2s God morgen Norge om nødmeldingstjeneste

oppfordret NDF alle om å sende email til justisminister med 
krav om å få SmartHelp på plass nå.

Myndighetene sier fortsatt at det må arbeides med å etablere en 
nødmeldingstjeneste som også døve/hørselshemmede, talehem-
mede og andre kan bruke. Men det stemmer ikke. Det finnes 
i dag en fullverdig teknisk- og enkel løsning SmartHelp som 
brukes av 110-113 sentralene (AMK) i Sør-Trøndelag. Denne 
løsningen kan brukes i hele landet på svært kort tid, men det 
krever en politisk vilje. NDF håper påtrykket mot Justisdepar-
tementet vil føre til at en slik meldingstjeneste kommer på plass 
så snart som mulig. Du kan se og lese mer om denne saken på 
deafnet.no, informasjon rundt dette vil bli oppdatert fortlø-
pende.

Medlemskontingent 2016
Har du ikke mottatt medlemskontingent 2016 pr post?  
Da har du kanskje fått den på e-post.

Har du ikke mottatt medlemskontingent 2016 på e-post? 
Da er kanskje din registrerte e-post adresse hos oss gammel. 
Ta kontakt med medlem@doveforbundet.no for å få dine 
påloggingsopplysninger, når du har disse opplysningene 
kan du selv gå inn og endre dine opplysninger som adresse, 
e-postadresse, navn med mer.
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Nytt fra Norges Døveforbund

Kunnskapsdepartementet forslag om endrin-
ger i rettigheter til tegnspråkopplæring
I vinter oppfordret NDFs foreldreutvalg alle om å sende inn hø-
ringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet gjeldende tegnspråk-
opplæring. Nå er det slik at Kunnskapsdepartementes hørings-
svar ikke er i tråd med hva NDF mener, heller er de ikke i tråd 
med gjeldende lovverk.

Mens Barneombudets uttalelse støtter Norges Døveforbund så 
kom det en skuffende overraskelse fra Statped. I Statpeds hø-
ringssvar kommer det frem at de støtter departementets forslag 
om ordlyd, de støtter et forslag som vil gjøre det vanskeligere 
for barn og deres foreldre å få vedtak på tegnspråkopplæring, 
det vil si at de støtter at tegnspråkopplæringen endres fra en 
språkopplæringsparagraf til en bestemmelse under kapittelet 
om spesialpedagogisk hjelp. De støtter også at det er PPT som 
skal bestemme om barnet skal ha tegnspråkopplæring, og ikke 
foreldrene. Statped har også presisert følgende: «Statped bør ikke 
ta ansvar for sakkyndig vurdering eller at foreldre kan forvente at 
Statped gjør dette. Dersom PP-tjenesten under utredning av bar-
nets behov for tegnspråkopplæring har behov for faglig bistand, kan 
de innhente bistand fra Statped, ut fra Statpeds solide hørselsfag-
lige kompetanse.»

Her undrer NDF over hvem Statped egentlig er for. Vi stiller 
spørsmål ved hvem Statped egentlig er for, og hva de legger til 
grunn for at disse endringene er til barnas beste? Og hvilken 
måte virker endringsforslagene fremmende og styrkende for 
norsk tegnspråk?

Innspill til politisk program for  
Stortingsperioden 2017-2021
Den 16. februar sendte NDF inn innspill til politiske partiene 
med punkter som forslag til politisk program for den kom-
mende stortingsperioden. Følgende punkter ble nevnt:

* Døgnbemannet tolketjeneste
* SMS nødmeldingstjeneste for døve og hørselshemmede
* Lovfeste teksting av alle sendere fra allmennkringkastere 

og nett-tv
* Innføre tegnspråk som valgfag i ungdomsskole og  

videregående skole
* Lovfeste rett for eldre å velge sykehjemsplasser

Punktene om SMS nødmeldingstjeneste og å lovfeste teksting 
av alle sendere fra allmennkringkastere og nett-tv er nå allerede 
snart på plass, da det senere i februar kom nyheten om det nye 
kravet om teksting som Stortinget pålegger allmennkringkas-
tere. Samt nytt i arbeidet med nødvarslingssystemet. 

Ny kommunikasjonspolicy i NDF
NDF arbeider nå med en ny kommunikasjonspolicy som skal 
inneholde hvilke termer som er korrekte å bruke og hvilke ter-
mer det foretrekkes å bruke. Blant annet skal det komme frem 
at følgende termer ikke brukes: Døvstum, Døvespråk, Døvetje-
neste og Døvetolk.

Kommunikasjonspolicyen skal sendes til det offentlige og vil bli 
offentliggjort og bli tilgjengelig på deafnet.no i løpet av våren 
2016.

Ønsker du DT  
i pdf-fil? Gi beskjed 
til redaktør jannicke.
kvitvaer@dovefor-
bundet.no.  

Neste DT kommer ut den 15. mai. 
I 2016 år kommer DT ut mai og 
juni istedenfor april og juni på 
grunn av påske og NDFs lands-
møte 2016.

Stortinget stiller krav om tv-teksting  
hele døgnet
NDF informerte den 25. februar på deafnet.no at allmenn-
kringkasterne, NRK og TV2, skal tekste alle programmer. 
Dette krever at Kringkastingslovens § 2-19 blir endret, der står 
det at det bare skal tekstes mellom klokken 18 og klokken 23. 
Nå skal det tekstes hele døgnet.

Det er Stortingets kulturkomite som den 18. februar leverte sin 
innstilling til regjeringens stortingsmelding «Åpen og opplyst. 
Allmennkringkasting og mediemangfold».

Vi gjengir teksten som ligger ute på deafnet: 
For døve og hørselshemmede er det gledelig at Kulturdepartementet 
og stortingsflertallet er enige om tiltakene for vår gruppe. De fine 
ordene om universal utforming og et samfunn for alle blir nå ende-
lig konkretisert. Meldingen sier at allmennkringkasterne, NRK 
og TV2, skal tekste alle programmer. Dette krever at Kringkas-
tingslovens § 2-19 blir endret, der står det at det bare skal tekstes 
mellom klokken 18 og klokken 23. Nå skal det tekstes hele døgnet, 
men fremdeles tar departementet et forbehold, de skriver at det skal 
tekstes: «dersom det er teknisk og praktisk mulig».

NDF vil jobbe videre i arbeidet overfor Kulturdepartementet og 
stortingskomiteen, der vi argumenterer for å få bort ordlyden: 
«dersom det er praktisk og teknisk mulig å tekste». Så lenge 
denne ordlyden blir beholdt vil det være fare for at TV2 igjen 
vegrer seg for økt direkteteksting og gjenta sine gamle argu-
menter om at de venter på datateknologien som automatisk skal 
oversette tale til tekst. 

NDF vil også fortsette arbeide for å få på plass teksting på nett-
tv. Da inkluderer det all TV på nett, så som tv-programmer 
eller nettavisenes tv VGTV med mer.

Norges Døveforbund, som ble stiftet i 1918, 
er en av landets eldste brukerorganisasjoner. 
Vi arbeider for å fremme norsk tegnspråk 
i samfunnet. Vi arbeider også for å styrke 
døve og hørselshemmedes situasjon på alle 
områder i samfunnet. Norges Døveforbund 
har opprettet stiftelser som samarbeider 
med forbundet med formål å styrke kunn

skap om og anerkjennelse av norsk tegnspråk. Disse er Ål folke
høyskole og kurssenter for døve, Døves Media og Teater Manu.

Oppvekstkonsulent
Vår nåværende oppvekstkonsulent slutter i sin stilling.

Vi skal søke etter en oppvekstkonsulent og rundt  
påsketider vil det komme en fullstendig utlysningstekst på 
www.deafnet.no og finn.no

For nærmere informasjon kontakt generalsekretær  
Bjørn A. Kristiansen bjorn@doveforbundet.no 
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Norge og verden rundt

Det kan kanskje til tider være ensomt å jobbe som daglig leder 
i en døveforening? Derfor er samlingen et fint sted for ansatte 
i landets døveforeninger å samles for å utveksle erfaringer, tips 
og å diskutere ulike saker. Norges daglige ledere tok initiativ til 
å treffes for en samling en mandag i februar, hvor ansatte fra 
følgende foreninger deltok: Olso, Bergen, Stavanger og Møre og 
Romsdal. To foreninger meldte forfall. NDFs generalsekretær, 
Bjørn A. Kristiansen, deltok også i et par timer for å snakke om 
NDFs tanker om den nye ”uniformen” som NDF vil foreslå til 
årets landsmøte. 

Under dagen ble det diskutert ulike saker, mange saker handlet 
mest om å lære av hvordan de andre foreningene drives. Hvilke 
driftsmidler de får og hva slags kurs som arrangeres, hvor mye 
tegnspråkkurs-tilbudet koster i foreningene, hvilke interessepo-
litiske saker de jobber med og hvordan landets døveforeninger 
kan samarbeide bedre. Ingenting vedtas på slike møter, sam-
lingen er mer til for erfaringsutveksling. Ett viktig punkt som 
også ble diskutert var hvordan døveforeninger med ansatte kan 
løfte frem andre døveforeninger som ikke har ansatte – og som 
drives 100 % på frivillig basis.
Det ble en enighet om å få til slike samlinger en gang i året, 

Norges daglige ledere på samling. Fra venstre: Harald Oppigård (Møre og 
Romsdal), Vidar Sæle (Oslo), Hanne B. Kvitvær (Stavanger), Tor Fiksen 
(vikar – Bergen) og Niels Kristensen (Oslo frivillighetssentral).

Noen av de norske kvinnene på fagdagen i Stockholm. Fra venstre Aud K. 
Berge, Elly Egeland, Kari Holmen, Marit Gjedrem og Billur Taskoparan. 
Foto: Hanne B. Kvitvær.

Norske kvinner i Stockholm
Lørdag 27. februar feiret Stockholms Dövas Kvinnoförening 
120 årsjubileum, i anledningen av feiringen ble det arrangert 
fagdag, samt festmiddag. Kvinneforeningen i Stockholm sendte 
invitasjon til kvinneforeninger i Norden. Totalt 9 norske kvin-
ner tok turen over til nabolandet for ta del av feiringen. Norge 
var det eneste landet utenfor Sverige som deltok med 6 kvinner 
fra Stavanger, 1 fra Trondheim og 2 fra Oslo. 

Fagdagen samlet over 120 deltakere, og festmiddagen rommet 
145 deltakere med yngste deltaker på 17 år og eldste deltaker på 
rundt 90 år.

Ny rektor på A.C. Møller
Kjetil Hestnes ble i februar ansatt som ny rektor ved A.C. Møl-
ler skole, Trondheim. Kjetil Hestnes er selv døv, og med dette 
vises det at Statped med sin ansettelse av Hestnes som rektor, 
gir et signal om at de ønsker å ta det landsdekkende skoletilbu-
det for døve og hørselshemmede på alvor.  
A.C. Møller er den eneste gjenstående statlige døveskolen i 
Norge pr dags dato. Norge har kommunale tvillingskoler i 
Stavanger (Auglend skole), Bergen (Natland skole) og Oslo 
(Vetland skole). 

Tegnspråkverksted i Oslo i april 
og september
Oslo Døveforening i samarbeid med FONTS (Forening for 
norsk tegnspråk) har fått midler fra Kulturdepartementet 
til å arrangere to tegnspråkverksteder. Det første tegnspråk-
verkstedet vil skje lørdag 2. april og det andre verkstedet vil 
skje lørdag 24. september, begge datoene i Fagerborggata 12. 
Programmet for begge datoene starter klokken 11.00 og slutter 
klokken 16.00. Tegnspråkverksted er en møteplass for tegn-
språkinstruktører, tegnspråklærere og alle andre som er nysgjer-
rige på norsk tegnspråk. 
Har du norsk tegnspråk som ditt morsmål, men er interes-
sert i å lære mer om norsk tegnspråk? Er du interessert i å bli 
tegnspråklærer? Vil du bli bevisst og øke din kunnskap om 
norsk tegnspråk? Vil du utvikle din forståelse i bruk av norsk 
tegnspråk? Vurderer du å ta utdanning innen norsk tegnspråk 
og pedagogikk? 
Påmelding sendes til Fonts på epost: paalrp@hotmail.com, 
innen 26. mars. Gratis lunsj. Mer informasjon kommer på 
nettsiden til Oslo Døveforening, www.odf.no.

Norges daglige ledere på samling i Oslo

da kanskje parallelt med ledermøtet som NDF arrangerer for 
landets ledere av døveforeninger. Den 11-13 mars ble det også 
arrangert samling for landets døveforeninger, en samling som 
åpner for deltakelse av representanter fra alle døveforeningene i 
Norge. Samlingen arrangeres av NDF.
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Kun for gjester og turister og andre: 
 
⃝ Regningen blir betalt av: ……………………………….. 
 
⃝ Regningen blir betalt av meg 
 
⃝ Dagpakke fredag    kr 620 
 (lunsj, frukt og kaffe inkludert) 
 
⃝ Dagpakke lørdag    kr 620 
 (lunsj, frukt og kaffe inkludert) 
 
⃝ Dagpakke søndag    kr 620  For de som ikke overnatter. 
 (lunsj, frukt og kaffe inkludert) 
 
⃝ Jeg skal delta på fredagsmiddagen:  kr 450 

(Drikke er ikke inkludert) 
 
⃝ Jeg skal delta på festmiddagen:  kr 535 

(Drikke er ikke inkludert) 
 

Jeg skal overnatte på hotellet: 
1 natt i dobbeltrom kr 1.800  ⃝ Fredag  
1 natt i dobbeltrom kr 1.920  ⃝ Lørdag 
1 natt i enkeltrom kr 2.000  ⃝ Fredag 
1 natt i enkeltrom kr 2.120   ⃝ Lørdag 
 
Fredag:  
Overnatting fra fredag til lørdag morgen. Fredagslunsj, fredagsmiddag og lørdagsfrokost er 

inkludert. 
Lørdag: Overnatting fra lørdag til søndag morgen. lørdagslunsj, festmiddag og 

søndagsfrokost er inkludert. 
 
2 netter i dobbeltrom   ⃝ kr 3.720  
2 netter i enkeltrom  ⃝ kr 4.120  
(2 x frokost, 2 x lunsj, fredagsmiddag og festmiddag er inkludert.) 

o Ønsker en standplass for informasjon kr 1.000, kun lørdag kl 09.00-16.30 
 
Totalpris for deg:  Kr: __________________ 
 
Skjemaet sendes underskrevet til Oslo Døveforening, Fagerborggata 12, 0360 Oslo 
Eller skannet: landsmote.odf@gmail.com 
 
Påmeldings- og betalingsfrist: 22. april 2016 
Beløpet overføres til kontonummer: 1201.03.55034 til Oslo Døveforening. 
 
______________________________________ 
(Underskrift) 
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Landsmøtet 2016: 

Valgkomiteens forslag til kandidater

Norges Døveforbunds valgkomite ved Vidar R. Sæle(leder), Ingrid Grønning By(nestleder) og 
Martin Skinnes fremlegger valgkomiteens forslag til 40.ordinære landsmøte 27.-29.mai i Oslo.

Valgkomiteen har etter instruks, funnet kvalifiserte medlemmer fra et bredt sammensatt fagfelt 
som har erfaring fra organisasjonsarbeid og arbeidslivet. Kandidatene har også kjennskap til in-
teressepolitiske spørsmål som angår språklig og samfunnsmessig likestilling som er relevant for 
Norges Døveforbund. Alle kandidatene foreslås for 3 år i perioden 2016-2019.

Valgkomiteens forslag er følgende:
Forbundsleder:  Joseph Murray, Ål (44 år)

Styremedlemmer: Hedvig Sinnes, Stavanger (55 år)
 Camilla Høiberg, Oslo (40 år)
 Maren Oriola, Oslo (34 år)
 Ole Morten Rolland, Bergen (40 år)
 Finn Arild Thordarsson, Sandefjord (42 år)
 Aleksander Hjelle, Ålesund (25 år)
   
Varamedlemmer: Tove Glomset, Ålesund (45 år)
 Harald Oppigård, Ålesund (58 år)
 Bjarte Bø-Sande, Stavanger (45 år)

Bilagsrevisor: Jim Vold, Sandefjord
Vara: Ivar Sveberg Larsen, Levanger

Vedtektkomite: Svein Arne Peterson, Oslo
 Erling Jacobsen, Bergen
 Helge Herland, Bergen

Vara: Knut Bjarne Kjøde, Oslo
 Oddveig Hansen, Stavanger

Valgkomiteens presenterer  
kandidatene med  
følgende spørsmål:

1. Presentasjon

2. Hvilke erfaringer har du?

3. Hva er din visjon for Norges 
 Døveforbund?

4. Nevn 3 viktigste områder / saker 
som du brenner for.

5. Hvorfor vil du inn i forbunds-
styret? 

Dette bildet av forbundsstyret 2013-2016 ble tatt 1. november 2013, bak fra venstre: Bjørn A. Kristiansen (NDFs generalsekretær), Rune 
Anda, Bjørn Stensvoll, Sonja Myhre Holten, Finn Arild Thordarson, Tove Glomset og Thomas Blix (qnsattes representant). Foran fra venstre: 

Nina Hauge, Hedvig Sinnes og Torunn Bakkestuen. Søndag 29. mai 2016 blir det valg på nytt forbundsstyre for perioden 2016-2019.
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Jeg flyttet til Norge i 
1995 for å jobbe ved Ål 

folkehøyskole og kurssenter 
for døve. Har siden da bodd 
her, med noen års fravær, ho-
vedsakelig for å ta utdanning i 
USA. Siden 2008 har jeg hatt 
fast stilling som førsteamanu-
ensis i fakultet ASL and Deaf 
Studies på Gallaudet Univer-
sity i USA. Jeg foreleser og 
forsker i språk og menneske-
rettigheter i en internasjonal 
sammenheng. Jeg er gift og 
har to flotte Koda-barn, som 
snart blir (og alt for fort) 
ungdommer! Vi bor på Ål i 
Hallingdal. 

Jeg har 25 års erfaring 
i organisasjonsarbeid, 

fra å være leder for en døv 
studentgruppe i universitets-
tiden til nåværende rolle som 
nestleder i Verdens Døve-
forbund (WFD). I rollen som 
nestleder for WFD jobber jeg 
tett med leder og ansatte ved 
hovedkontoret i Finland. Jeg 
jobber med alle aspekter av 
WFDs arbeid, fra økonomi og 
personalsaker til implemente-
ring av WFDs 4 års handlings-
plan. Jeg er også leder for 
WFDs Regional Sekretariat 
gruppe, der jeg er hovedkon-
taktperson for WFDs 9 regio-
nale organisasjoner. Der jeg 
er så heldig å få nærkontakt 
med WFDs medlemsorganisa-
sjoner. Jeg har hatt forskjellige 
verv i organisasjonen siden 
1995. Jeg var nestleder og le-
der i WFDs ungdomssekjson 
fra 1995-2003, og gikk over 

til WFDs hovedstyre i 2003. 
I 2005 hadde WFD økono-
miske problemer og jeg ble 
utnevnt til leder for et internt 
arbeidsutvalg (ORG) som 
måtte komme opp med en 
plan for å stabilisere WFD og 
lage en langsiktig strategiplan 
for å sikre WFDs fremtid. 
Styret klarte oppgaven med å 
få WFD på riktig økonomisk 
vei, og den langsiktige strate-
giplanen vi utarbeidet styrer 
fortsatt WFDs arbeid i dag. I 
den forrige styreperioden, fra 
2011-2015, var jeg leder for 
WFDs menneskerettighets 
arbeidsutvalg, og i denne rol-
len støttet jeg flere nasjonale 
døveforbund da deres land 
var innkalt til FN Komite 
for Mennesker med nedsatt 
funksjonsevne(CRPD). Her i 
Norge har jeg tidligere vært 
nestleder og leder i Hallingdal 
døveforening, og har deltatt 
på et par landsmøter. Jeg er 
trofast medlem av Norges 
Døveforbund gjennom mange 
år. Gjennom min erfaring i 
over 25 år, har jeg kompe-
tanse i å koble det daglige 
arbeidet vi gjør i forbundet til 
en større visjon som er viktig 
for å få gjennomslag for våre 
saker. 

Jeg har jobbet med 
WFDs visjon og strate-

giplan siden 2003, og jeg var 
medlem av to av Gallaudet's 
interne komiteer som laget 
visjon og strategi for univer-
sitet i perioden 2010-2015. 
Jeg har erfart at den viktigste 
faktor for å lykkes med en 
visjon er at alle er med på å 
utforme den. Det er viktig å 
sette i gang en prosess der 
alle medlemmer får komme 
med innspill til utforming av 
visjonen. Jeg ønsker å vite hva 
slags samfunn våre medlem-
mer og våre lokallag ønsker å 
leve i, og hva vi skal gjøre for 
å oppnå et slikt samfunn. 

Jeg velger å stille opp som le-
der fordi jeg ser NDF som en 
avgjørende faktor for at døve 
og hørselshemmede skal ha 
et godt liv. Ved "avgjørende 

faktor" mener jeg at NDF 
kjemper for å redusere bar-
rierer for tilgang til storsam-
funnet, samtidig som vi jobber 
for at døve har tegnspråklige 
samlinger gjennom livet fra 
barnehagen til aldershjemmet. 
Vi døve har full rett til å ha 
steder der vi er sammen og 
kan bruke tegnspråk. 

Takket være NDF har vi døve 
i Norge mange rettigheter. 
Uten NDF sitt arbeid gjen-
nom årene, ville vi hatt et 
samfunn mindre tilgjengelig 
for alle. Derfor ser jeg NDF 
som den eneste organisasjo-
nen som kontinuerlig jobber 
for å sikre at vi døve har en 
plass i samfunnet på tegnsprå-
kets premisser. Det er fort-
satt mye å gjøre, og NDF skal 
fortsatt være en avgjørende 
faktor for at vi døve skal ha et 
fullverdig liv på like linje med 
andre borgere. 

Det er viktig å tenke 
strategisk, og å tilpasse 

døveforbundets arbeid med 
behovet vi døve har som 
borgere, og med det politiske 
klimaet der ute. Jeg tror at 
dette er de tre oppgaver 
neste forbundsleder skal 
jobbe tett med i perioden 
2016-2019: 

* CRPD rapportering. 
CRPD komiteen innkaller 
Norge til en høring om 
hvordan staten har oppfylt 
sine plikter i forhold til 
konvensjonen. Etter hørin-
gen skal komiteen levere 
en avsluttende rapport der 
de forteller hva Norge må 
gjøre bedre i de neste 4 år 
for å fullføre konvensjonen.

 NDF har jobbet mye med 
rapportering til komite, 
der vi har lagt frem våre 
saker i en fellesrapport. 
Når regjering skal ha høring 
ved komite, er det viktig 
at NDF er tilstede og kan 
kjøre lobbyvirksomhet 
overfor komiteen sine med-
lemmer og dermed påvirke 

utformingen av avsluttende 
rapport. 

* Språkloven. Det har vært 
satt på vent i flere år nå, og 
vi trenger å se et gjennom-
slag for dette! NDF har god 
kontakt med rikspolitikere 
og jeg vil at vi skal jobbe for 
å få alle politiske partier til 
å ha vedtak om språklov i 
deres partiprogram frem 
mot stortingsvalget 2017. 

* Jeg brenner for at NDF 
skal være en sterk organi-
sasjon. Selv om det ikke er 
en sak flere av oss snakker 
om rundt kaffebordet, er 
det viktig at leder og styret 
jobber for å forsterke NDF 
som organisasjon. Jeg ser to 
hovedområder der det er 
viktig å styrke NDF: øko-
nomisk og organisatorisk. 
Styret har satt i gang planer 
for å gradvis minske NDFs 
underskudd over flere år. 
Det er fornuftig. Vi må også 
jobbe med å finne et stabilt 
økonomisk fundament på 
et nivå der vi kan fullføre 
arbeidet vårt. 

NDF er en organisasjon 
som jobber for 5.000 døve i 
Norge, og ytterligere 16.000 
tegnspråkbrukere, gjennom 
våre 21 lokallag og tre stiftel-
ser. Det er viktig at arbeidet 
vårt er systematisk og synlig. 
Ved systematisk mener jeg at 
styret, lokallagene og med-
lemmer skal ha god oversikt 
over hvordan arbeidet mot 
fullførelse av handlingsplanen 
2016-2019 foregår til enhver 
tid. Ved synlig mener jeg at 
NDF skal være synlige over-
for medlemmer og beslut-
ningstakere ved å være flittige 
brukere av flere informasjons-
kanaler, fra medlemsbladet til 
sosiale media. Jeg vil se mer 
informasjon ut til medlem-
mer på tegnspråk! Overfor 
beslutningstaker skal det 
være en selvfølge at NDF er i 
møterommet når avgjørelsen 
tas om saker som angår døve 
og hørselshemmede.

Forbundsleder: Joseph Murray
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Og, i tillegg, er det viktig 
å huske at vi har 100 års 
jubileum i 2018! Vi har en god 
arrangementskomite som 
jobber med spennende planer 
for markering av dette. Hvis 
jeg blir valgt som leder, vil 
styret bruke anledningen med 
100-årsjubileet til å reise ut 

og snakke med våre døve-
foreninger landet rundt. Jeg 
vil vite hva dere synes vi kan 
gjøre --sammen-- for å sikre 
et sterkt og livlig foreningsliv 
for det neste århundre!

Norges Døveforbund er 
en viktig organisasjon som 

har store påvirkningsmulig-
heter overfor storsamfunnet. 
Tross alle problemer vi snak-
ker om, så er det faktisk deilig 
å være døv i Norge. Vi har 
gode lokallag, familier har lov-
festet rett til tegnspråk opp-
læring, vi har kanskje verdens 
beste rettigheter til tegnspråk-

tolk, og vi bor i et samfunn 
som, sakte men sikkert, ak-
septerer norsk tegnspråk som 
en del av storsamfunnet. Men 
det er mye igjen å hente for å 
oppnå full likestilling i samfun-
net. Sammen kan vi sikre og 
forsterke Norge som verdens 
beste sted for døve. 

Min nåværende stilling: 
Avdelingsleder for ung-

domstrinn på Auglend skole, i 
en 80 % stilling, og forbunds-
leder i 20 % stilling. 

Jeg har hatt ulike styre-
verv fra jeg var cirka 18 

år, blant annet ungdomsklubb, 
døveforening og idrettsfore-
ning lokalt + styremedlem 
i NDU(nå NDFU), NDI og 
NDF og nå som forbundsle-
der for NDF. 

- NDF skal bli en mer 
troverdig/synlig organisa-

sjon. Drive med opplysnings- 
og holdningsskapende arbeid, 
fjerne barrierer i samfunnet! 

- Ha et bedre og tettere sam-
arbeid med NDFU og NDI, 
våre enheter, samt lokale for-
eninger, og bli flinkere å delta 
på ulike politiske arenaer, 
nasjonalt og internasjonalt! 

- At NDF får aksept som en 
språkpolitisk organisasjon, 
og at NDF får språkpolitiske 

midler fra kulturdepartemen-
tet. Pr i dag får NDF ingen 
tilskudd til vårt språk, norsk 
tegnspråk. Videre ønsker 
jeg at NDF skal jobbe aktivt 
for at norsk tegnspråk skal 
beskyttes og videreutvikles. 

* Skole/ barnehage (sikre et 
godt tegnspråkopplærings-
tilbud for hørselshemmede 
barn/elever) 

* Tolk (døgnåpen tolketje-
neste + heve kvalitet på 
tolkning) 

* Eldre (eldre skal ha rett 
på et verdig liv - f.eks ha 
hjemmehjelp som beher-
sker tegnspråk, sykehjem 
der det er folk som kan 
tegnspråk, få mulighet til å 
komme seg ut til døvefore-
ning el. andre tilstelninger) 

Kort sagt om disse 3 områ-
dene: Ha tilgang til/rett til 
tegnspråk på alle områder - 
for alle i ulike livsfaser.

Jeg har frem til nå sittet 
tre år som forbunds-

leder, det har gitt meg mye og 
nyttige erfaringer. Jeg skulle 
gjerne fortsette som leder tre 
nye år, men pga. min jobb som 
avdelingsleder i 100 % stilling 
til høsten er det vanskelig 
å kombinere jobben med 
ledervervet. Jeg føler at jeg 
ikke er ferdig med NDF siden 
jeg har kommet godt i gang og 
fått mye erfaring som leder. 
Derfor ønsker jeg å fortsette 
i styret som styremedlem, for 
her kan jeg fremdeles bidra. 
Det er viktig med kontinuitet! 

5
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Styremedlem Hedvig Sinnes
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Styremedlem Camilla Høiberg

Camilla Høiberg, sam-
boer og mor til to herlige 

barn. Bor i Oslo. Jobber som 
kirkeverge for døvekirken. 

Jeg har tidligere jobbet 
i Norges Døveforbund, 

spesielt med barn og ungdom. 
Jeg var sekretær for Nor-
ges Døveforbunds ungdom. 
Jeg har også jobbet med 
arbeidssøkere som vil ut i 
arbeidslivet, og har sittet som 
medlem i Norges Døvefor-
bunds arbeidslivsutvalg. Som 
kirkeverge i døvekirken har 
jeg arbeidsgiver- og økono-
misk ansvar. 

Døves likeverdige 
muligheter til å delta på 

forskjellige arenaer. 

 

* Tegnspråk som et offisielt 
språk. I språkmeldingen 
2007 – 2008 ble norsk 
tegnspråk offisielt aner-

kjent som et fullverdig 
språk. Med det betyr at det 
offentlige har et ansvar for 
å styrke og utvikle. Men 
likevel er mange informa-
sjoner ikke tilgjengelig på 
norsk tegnspråk. Norges 
Døveforbund bør derfor 
ha større fokus på språk-
politikk og kjempe for å få 
tegnspråk som et offisielt 
språk. 

* Bedre tilbud for døve. Nor-
ges Døveforbund bør jobbe 
konkret og målrettet for at 
døve får bedre tilbud innen-
for helse, omsorg og skole. 
Har vi godt skoletilbud for 
døve? Har vi godt omsorgs-
tilbud for eldre? Har vi godt 
tilbud innenfor psykisk og 
helse? Er vi forøyde med 
tolkeordningen i dag?

* Tydeliggjør vår visjon og 
mål. Norges Døveforbund 
bør tydeliggjøre visjon og 
mål. Norges Døveforbund 
bør ha et godt samarbeid 
med lokale døveforeninger, 
og ha en felles enighet om 
satsningsområder der vi 
jobber konkret og strate-
gisk for å oppnå mål. 

Spørsmål 5 henger med 
svar fra spørsmål 4. Jeg 

sitter med relevante kompe-
tanser og erfaringer som vil 
komme til gode for forbunds-
styret. Jeg har som nevnt tre 
områder jeg mener at Norges 
Døveforbund bør ha større 
fokus på. 

5
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Jeg er fra Bergen. For 
noen år siden flyttet jeg 

og familien min til Oslo for 
jobbmuligheter. Er mor til to 
barn, 11 og 7 år. Jeg selv er 
døvfødt i en døv familie, og 
norsk tegnspråk har vært mitt 
språk helt fra fødselen av. Jeg 
jobber som prosjektleder for 
prosjektet «Døv tolk» i del-
tidsstilling. Prosjektet «Døv 
tolk» har Oslo Døveforening 
som arbeidsgiver, og prosjek-
tet er finansiert av Extra-
stiftelsen gjennom Norges 
Døveforbund. Jeg jobber også 
som trosopplærer i Døvekir-
ken Oslo i deltidsstilling. 

Jeg har en bred erfaring, 
men i relatert med denne 

verven har jeg erfaringer som 
oppvekst- og ungdomskon-
sulent hos Norges Døve-
forbund, og da fungerte jeg 
som sekretær for NDFU og 
Foreldre- og oppvekstutval-
get. Med den erfaringen vet 
jeg hvordan struktur og orga-
nisasjon hos Norges Døve-
forbund fungerer, og hvordan 
man tenker i et politisk 
perspektiv. Jeg har god kjenn-
skap til norsk tegnspråk i et 
språkpolitisk perspektiv da 
jeg er leder i tegntermgrup-
pen som hører til Språkrådet, 

og har jobbet en god del som 
angår norsk tegnspråk på 
ulike nivåer. I tillegg til det, 
er jeg morsmålbruker i norsk 
tegnspråk som vil være fordel 
til Norges Døveforbund. 

På generelt grunnlag har jeg 
erfaring i organisasjonsarbeid 
på ulike steder, og har god 
kjennskap til ulike etater, 
institusjoner og enheter som 
er i relasjon med Norges 
Døveforbund. 

Min visjon for Norges 
Døveforbund er at orga-

nisasjonen skal ha to platt-
former der det skal pendles 
mellom. En organisasjon for 
døve som funksjonshemmede 
og for døve og hørende som 
kulturell og språklig minori-
tet. Som funksjonshemmet 
skal man ha rettigheter med 
tanke på tekst-TV, nødvarsel 
og tilgjengelig. Som kulturell 
og språklig minoritet skal man 
ha (uansett hørsel) språklige 
og kulturelle rettigheter.
 

* Norsk tegnspråk er en av 
sakene som jeg brenner 
for. Det skal synliggjøres. 
Og det skal avmystifiseres. 
Norsk tegnspråk skal være 
en naturlig del av tospråk-
lige barns oppvekst. Jeg har 
god kjennskap til hvordan 
Språkrådet arbeider i 
forbindelse med norsk 
tegnspråk, og jeg har et 
sterkt ønske om å bidra 
med at medlemmer skal 
ha et bevisst forhold til 
deres språk. Jeg kjenner til 
hvordan norsk tegnspråk 
fungerer i språkpolitisk per-
spektiv. Mine språkpolitiske 
kunnskaper vil komme til 

nytte for organisasjonen, 
Norges Døveforbund. 

* KODA er en selvsagt sak 
som jeg vil arbeide med. 
Jeg selv har to KODAer, og 
jeg ser hvor viktig opplæ-
ring i norsk tegnspråk er 
for hørende barn som har 
døve foreldre. Jeg er svært 
engasjert i dette, da jeg nå 
sitter i KODA-utvalget til 
Norges Døveforbund. Det 
er særdeles viktig å ha noen 
som representerer i dette 
feltet inn i forbundsstyret. 
Det er med på å heve norsk 
tegnspråk som viser at det 
er uavhengig av hørselen, 
noe som gjør at det ikke 
forbindes med at norsk 
tegnspråk er kun for døve. 
Jeg vil arbeide aktivt med 
KODA- saker i forbunds-
styret. 

* Døv tolk er en sak som 
står svært nær meg. Dette 
vil si at jeg har et sterkt 
ønske om å forberede 
tolketjenesten for alle døve 
her i Norge. «Døv tolk»-
prosjektet avsluttes i år. 
Prosjektet kartlegger og 
dokumenterer behovet for 
døve tolker, altså tolk som 
selv er døv, og hittil nå har 
det vist et stort behov. 
Norges Døveforbund har, 
etter prosjektets slutt, 
ansvar for å viderearbeide 
med å argumentere for å 
opprette en egen yrkesret-
ning med basert på denne 
prosjektrapporten. Jeg 
mener at jeg, som prosjekt-
leder, har et ansvar for å gå 
videre i denne prosessen på 
politisk nivå, og jeg sitter 
med en stor kompetanse i 
dette feltet. Det vil derfor 
være svært nyttig å ha meg 
i forbundsstyret i denne 
forbindelsen. 

Jeg ble oppfordret av 
flere til å stille til valg som 

styremedlem, og flere har 
nevnt at jeg har den kom-
petansen som vil komme til 
fordel for Norges Døvefor-
bund. Nå kjenner jeg at både 
jeg og tiden er moden til å gi 
mitt bidrag til styrearbeidet i 
Norges Døveforbund. I tillegg 
til det føler jeg meg veldig 
klar til å bli utfordret på et 
høyere nivå og dermed utvide 
horisonten min. 

5
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Styremedlem Maren Oriola

DT 1/16 hadde en oversikt med årsmøte- og medlemsmøtedatoer. Vi skrev at vi 
skulle komme med en oppdatert oversikt, det er dessverre ikke plass i dette bladet. 
DT har valgt å prioritere kandidatenes presentasjon. 

Husk: Vil du delta på årsmøte/medlemsmøte som tar opp NDFs landsmøte-saker? 
Sjekk terminlisten for din lokale døveforening.

Medlemsmøter 
2016
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Jeg er døv. Gift og har tre 
barn, bor i Sandefjord. Jeg 

er er utdannet sivilingeniør, 
men har i tillegg studert peda-
gogikk, tegnspråk, medievi-
tenskap og ledelse av frivillige 
organisasjoner. Er også i ferd 
med å ta master i ledelse og 
innovasjon.

Jeg har tidligere jobbet i 
Statped, Døves Media og 
Signo, men er nå selvstendig 
næringsdrivende og daglig 
leder i Supervisuell AS. Jeg er 
nestleder i Norges Døvefor-
bund, medlem i hovedstyret 
i Signo og har vært leder i 
Vestfold Døveforening siden 
2014.

Jeg mener at å være døv i seg 
selv ikke er et problem, men 
det gir et annerledes ut-
gangspunkt i livet og et annet 
livsperspektiv som skaper nye 
muligheter. Hvis alle men-
nesker var like, hadde vi hatt 
lite utvikling. Døve bidrar 
til et menneskelig mangfold 
og til innovasjon. Jeg tror på 
Deaf Gain og Deafhood, og 
at vi kan klare å løfte oss til 
å bli en anerkjent del av et 
mangfoldig samfunn.

Jeg har mye erfaring 
fra å ha jobbet på ulike 

arbeidsplasser, og vært mye 
aktiv i organisasjonsarbeid – 
helt siden jeg var student og 
var med på å etablere RAFT i 
Trondheim, til nå hvor jeg for 
eksempel har gått ut i lokal-

avisen her i Sandefjord og 
kritisert kommunen for å ikke 
anerkjenne norsk tegnspråk 
som en av byens minoritets-
språk.

Men skal jeg trekke fram et 
par ting, kan det være en 
erkjennelse av at hørende 
ikke er «imot» døve. De er 
bare «for» hørsel. En veteran 
fra døveorganisasjonen sa til 
meg en gang at det er umulig 
å overbevise en hørende om 
at det er flott å være døv, at 
det er bedre enn å ha hørsel. 
For hørende er det å være 
hørende alltid det beste, 
uansett. Bare glem å overbe-
vis dem om noe annet. Det 
er egentlig innlysende, men 
jeg hadde ikke helt tatt det 
innover meg. Det var faktisk 
en aha-opplevelse.

Dette har gjort meg mer 
avslappet når jeg samhandler 
med hørende; jeg blir ikke 
lenger frustrert over at hø-
rende ikke forstår at det kan 
være flott å være døv eller 
hvorfor jeg for eksempel ikke 
vil ha CI. I stedet fokuserer 
jeg på å skape entusiasme for 
de mulighetene man har uten 
hørsel. Slik kan man komme 
lengre med en lyttende og 
positiv holdning, og å skape 
samarbeid og begeistring 
istedenfor å håndtere alt som 
en «kamp». 

Jeg tror også det er en god 
erfaring at jeg har vært en 
del av døvemiljøet på tvers 
av landet; jeg har vokst opp i 
Kristiansund, bodd i Trond-
heim, Ål, Oslo, Bergen og 
Sandefjord, og har et godt 
nettverk.

Norges Døveforbund 
må være i kontinuerlig 

utvikling og fokusere på å 
være en åpen og inkluderende 
organisasjon. NDF bør ikke 
være en organisasjon som 
oppfattes som kun for døve. Vi 
må oppleves som en organisa-
sjon også for f.eks. foreldre til 
hørselshemmede barn og den 
oppvoksende generasjonen 
som kanskje har en mer indivi-

duell identitet. Kanskje de ikke 
ser på seg selv som tradisjonell 
«døv» slik jeg gjør selv, men 
som visuelle, tegnspråklige 
mennesker og nekter å settes 
i bås som «døv», «hørselshem-
met» eller «hørende».

Min visjon er at i framtiden, 
hvis foreldre får et barn med 
hørselshemming, er det en 
selvfølge for dem å lære 
tegnspråk til hele familien og 
bli medlem i NDF.

* Tilgang til tegnspråk for 
alle i Norge. Det må bli 
enklere for både døve og 
hørende å få tilgang til å 
lære tegnspråk og få tilgang 
til tegnspråklige miljøer, 
møteplasser og arenaer. 
Slik kan vi senke terskelen 
for å bli medlem i NDF. 
Slik kan vi «erstatte» det vi 
mistet da døveskolene ble 
nedlagt – før var døvesko-
lene en viktig arena hvor 
døve «automatisk» fant 
tegnspråkmiljøet. Vi må 
kompensere for at vi har 
mistet dette.

* Øke sysselsettingen blant 
døve! Nasjonalt er det et 
problem når arbeidsløshe-
ten er f.eks. 5%. Men for 
døve sies det at det er 50% 
- dette er en av de alvorlig-
ste problemene døve som 
gruppe har – å bli holdt 
utenfor arbeidslivet er så 
skadelig på mange plan. 
Vi må jobbe med dette på 
flere plan – alt fra opplæ-
ring, utdanning, tilgang på 
arbeidsmarkedet, holdnin-
ger o.l.

* Styrke døveforeningene/
lokallagene til NDF. Satse 
mer på kompetanseheving, 
kursing og profesjonalise-
ring av døveforeningene.  
Vi er nødt til å bli mer slag-
kraftig lokalt, det er ikke 
nok at NDF jobber i Oslo 
sentrum mot rikspolitikere 
og nasjonale organisasjoner. 
Endringer må også skje fra 
grasrota og oppover.

Jeg mener at jeg har mye 
å bidra med, og jeg er 

kreativ og har mye konkret 
erfaring. NDF har også store 
økonomiske utfordringer. Jeg 
er en gründer og jeg er i stand 
til å bygge opp organisasjoner 
både i privat og ideell sektor. 
Jeg har ideer og vet hvordan 
man skal gå fram for å realise-
re store planer. Jeg tror vi må 
tenke på f.eks. læringssenter 
for norsk tegnspråk, Tegn-
språkhuset, øke og utvikle til-
bud som kan selges til hørende 
og det offentlige, slik at NDF 
kan drive virksomheter som 
generer inntekter som gjør 
NDF mindre avhengig av stat-
lig tilskudd. Slik kan vi sørge 
for at NDF kan opprettholdes 
som en sterk interessepolitisk 
aktør i samfunnet.

1
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Styremedlem Finn Arild Thordarsson
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Jeg er født og bor i 
Bergen, er gift og har to 

barn. Jeg jobber for tiden som 
avdelingsleder hos SignoKo-
nows senter siden 2012.
NDF har i snart 100 år bidratt 
i mangfold for å bedre hverda-
gen for oss døve og hørsels-
hemmede. Et pågående opp-
lysning- og holdningsskapende 
arbeid som bidrar til at døve 
og hørselshemmede får bedre 
tilgang til ulike samfunnsarena-
er. Her kan vi snakke om ar-
beidsliv, deltakelse i offentlige 

tilbud, tolketilbudet, tekniske 
hjelpemidler med mer. 
Selv er jeg opptatt av at vi, 
døve som hørende, skal ha lik 
deltakelse i arbeidslivet. At vi 
skal ha lik mulighet til karriere 
og å kunne oppnå samme 
fordel. Dette kan vi oppnå på 
flere måter hvis forholdene 
legges til rette for det og ikke 
minst tilgang til tolk og annen 
nødvendig hjelpemiddel.
Tolketjenesten bør legges 
mer til rette for samfunnets 
tegnspråkbrukere. Tilgang til 
tegnspråktolk døgnet rundt 
burde vært et minstekrav. Et 
krav om tilgang til å bestille 
og skaffe tolk til enhver tid på 
døgnet/uken. Dette har NDF 
jobbet lenge for, og de har 
oppnådd mye de siste årene. 
Men med et samfunn i stadig 
utvikling må også tilbudet 
endres og utvikles i takt for 
bedre tilgjengelighet. 
Ha et fortsatt fokus på tegn-
språk og opplæring. At det 
legges til rette for opplæring i 
tegnspråk til barn fra barneha-

gealder og oppover. 
Og nødhjelp er viktig å få på 
plass fortest mulig.

Jeg har tidligere vært 
leder i Bergen døves 

ungdomsklubb, 1997-2001. 
Har ellers styreerfaring fra 
Designtrykkeriet AS, Signo 
Konows senter, Rådet «Signo» 
og Stiftelsesstyret. 
Er udannet Grafisk tryk-
ker med fagbrev, tok senere 
Bachelor i vernepleie og yt-
terligere påfyll med studiet 
ledelse. Jobbet 12 år i grafisk 
bransjen med de siste 5 årene 
som leder i trykkeri avde-
lingen Netprint Bergen AS. 
Har ellers jobbet hos Statped 
1996-2002 med døve barn og 
ungdommer.
Har godt blandet drops med 
erfaringer som jeg mener kan 
være viktig å bruke i et styre. 

Styrke satsing på Arbeids-
livsområdet, tegnspråk, 

nødsamtale for døve, tolketil-
gjengelighet, tegnspråkopplæ-

ring i barnehage til avsluttet 
utdannelse.

Arbeidsliv - at døve og 
hørselshemmede må 

slippe å møte usikre arbeids-
givere i forbindelse med 
informasjonsarbeid og tilret-
telegging med mer. Nødhjelp, 
sikre lik tilgang til å tilkalle 
nødhjelp. Heldøgnstilbud på 
tolkebestilling. 
 

Med min kunnskap innen 
arbeidsliv og ulike verv 

mener jeg å kunne bidra på 
flere måter for forbundet. 
Økonomi og godbudsjett-
styring er noe jeg ser som 
sentralt og viktig å ha styring 
på. Med gode organisatoriske 
og kommunikasjonsevner, høy 
arbeidsmoral, og evnen til å 
arbeide både i team og i selv-
styrte miljøer, har jeg evne til 
å møte de forventninger dere 
måtte ha. Mitt fokus i arbeidet 
er at jobben som skal gjøres 
blir gjort slikt det tilfredsstil-
ler de krav dere måtte ha. 

5
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Styremedlem Ole Morten Rolland

Jeg jobber i det daglige 
som trafikklærer. Bor i 

dag i Gursken, en times tid 
fra Ålesund. Tunghørt/døv. 
Har kjæreste og hund. Jeg 
forbedrer fag ved siden av 
jobben for å studere rettsvi-
tenskap (jus) på sikt, det er en 
møysommelig prosess, men 
jeg er ved godt mot.

Jeg har vært noe aktiv 
tidligere i organisasjonsar-

beid, i regi av døvekirken har 
jeg vært med i LUD tidligere 
(landsrådet for ungdom). Har 
ellers ikke hatt mulighet til å 
bidra mye på grunn av flytting 
og studier. 

Min visjon for Norges Dø-
veforbund er at medlem-

mene i større grad skal høste 
fruktene av arbeidet NDF gjør, 
og vite at det skjer ting bak 
kulissene. Jeg tror det er viktig 
å synliggjøre hvorfor man 
velger å jobbe slik man gjør, 
og samtidig gjøre ting gjen-
nomsiktig slik at det blir mulig 
å se hva som blir gjort. Det er 
som ordtaket; Roma ble ikke 
bygget på én dag. Jeg vil gjerne 
være med på byggearbeidet.

Jeg brenner for likeverd, 
deltakelse og rettigheter. 

Nå tenker jeg spesielt på ar-
beidslivet. Likeverd fordi det i 
dag sitter mange hørselshem-

mede i sitt hjem uten kunn-
skap og viten om at de kan 
bidra, ikke bare i arbeidslivet, 
men også lokalt. Det skyldes 
ikke alltid arbeidstakere selv 
at de ikke får muligheten bidra 
på arbeidsplasser, men ofte 
fordi storsamfunnet ikke har 
den kjennskap til hørsels-
hemmede og døve som de 
kanskje burde hatt, jeg mener 
at myndighetene har en rolle 
de ikke spiller så godt som de 
burde i denne sammenhengen, 
og burde være tydeligere og 
synligere på at det må gjøres 
noe her. Deltakelse er kanskje 
det viktigste sammen med 
rettigheter fremover, det er 
mange døve som prøver etter 
beste evne å skaffe arbeid - og 
det er synd å si det, men det 
er samtidig mange som ikke 
får vist hva de kan. Jeg tror 
at det er viktig å ta kampen 
for arbeid sammen med de - 
uavhengig av forutsetninger. 
Fremover blir det også som 
NDF har annonsert i hand-

lingsplanen og i ulike medier 
viktig å fokusere på bedre 
tolketjeneste og rettigheter 
knyttet til dette, og spesielt 
tospråklig opplæring til hør-
selshemmede barn i samsvar 
med opplæringslovens §2-6 
og §5-7 - jeg tror at dette 
er noe av det viktigste NDF 
kan velge å fokusere på, og 
er noe jeg har stor tro på 
personlig. De eldre må heller 
ikke glemmes, vi står overfor 
en utfordring fremover med 
tanke på sykehjemsplasser og 
tegnspråkmiljø.

Jeg vil være med å bidra 
slik at det forhåpentligvis 

skjer endringer til det positive, 
jeg mener at man må ta ansvar 
for at utviklingen skal fortsette 
slik man ønsker, og ikke kom-
me i ettertid og klage - satt på 
spissen. Man har etter min me-
ning et ansvar for å bidra der 
man kan - dette er mitt forsøk 
på å bidra, og jeg er innstilt på 
å gjøre så godt jeg kan.
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Styremedlem Aleksander Hjelle

1
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Jeg er 45 år gammel, 
døv og sterkt svaksynt. 

Arbeider 100% stilling som 
fagkonsulent i IT avdelingen 
på Randaberg kommune, og 

har bachelorgrad i ingeniørfag 
(dataingeniør). Jeg er singel og 
har ingen barn.

Jeg har sittet i styret i 
Stavanger Døves Ung-

domsklubb i 1997-2000, 
Norges Døves Ungdomsfor-
bund i 1997-2000, bla som 
konstituert leder i 1999-2000, 
styremedlem i et IT bedrift 
2000-2001, studentfadder og 
emnetillitsvalgt for Diskret 
matematikk i (både i Univer-
sitet i Stavanger) 2003-2005, 
studentrepresentant i fakul-
tetsrådet ved Det teknisk 
naturvitenskapelige fakultet 
i UiS 2004-2007, Studentsty-
remedlem ved Det tekniske 
naturvitenskapelige fakultet 

i 2006-2007. Så tok jeg noen 
års pause før det var på’n 
igjen med verv i 2012: Vara-
medlem i Landsforbundet for 
synshemmede og døvblinde 
i Rogaland i 2012-2016, sty-
remedlem i Stavanger Døves 
Idrettsforening siden 2012, og 
styremedlem i Achilles Track 
Club Norway i 2013-2015. Fra 
kommunevalget i 2015 ble jeg 
6. vara for kommunestyret 
i Randaberg kommune for 
Randaberg Arbeiderparti, og 
både politisk representant 
for Ap og nestleder i utvalget 
Mennesker med nedsatt funk-
sjonsevne siden høsten 2015.

Min visjon for at NDF 
skal posisjonere seg ved å 

være synlig og bli hørt.

Nødmeldingstjeneste for 
døve og hørselshemmede. 

Bedre dekning og tilgjen-
gelighet på tolkeområdet. 
Døve skal ha like rettigheter, 
velferd og muligheter på linje 
som innbyggere for øvrig.

Etter hva jeg har fått 
informasjon om hvordan 

det fungerer å være med i 
styret i NDF, så høres det 
ut som et verv som jeg kan 
jobbe parallellt ved siden av 
politikken. De som kjenner 
meg, beskriver meg som en 
person med sterke meninger 
– og det skriver jeg under 
på. Jeg etterlater meg ikke 
halvferdig håndverk.

Tove Glomset, 45 år gam-
mel, tre barn, fra møre 

og Romsdal, allmennlærer, 
adjunkt med tegnspråk som 
tilleggsutdanning.

Erfaring fra oppvekst 
uten tegnspråk, integrert 

i hørende skole. Lærte et-
terhvert tegnspråk og kom 
inn i tegnspråklige miljøer. 
Etter endt utdannelse jobbet 
jeg på døveskole i tre år før 
jeg begynte å jobbe i hørende 
skole, primært med døve og 

tunghørte elever. Har jobbet 
som lærer i skolen i 22 år.

Min visjon for NDF: Få 
synliggjort hvorfor vi 

mener tospråklighet (norsk 
og tegnspråk) er viktig for alle 
hørselshemmede i et livslangt 
løp.

1) Den jeg nevnte i min visjon.

2) Ha et fast tegnspråkskole-
tilbud for alle hørselshem-
mede elever i Norge. 

3) Gjøre det lettere å være 
hørselshemmet integrert 
skoleelev.

Jeg vil inn i forbundssty-
ret fordi jeg synes det er 

interessant å være med på å 
påvirke hva som skjer i sam-
funnet innenfor døvefeltet.
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Varamedlem Tove Glomset

Oppvokst i Eidsvåg i 
Romsdal. Bosatt i Åle-

sund i 34 år, er i dag 58 år. Jeg 
jobber som fungerende daglig 
leder i Møre og Romsdal 
Døveforening siden høsten 
2012. Har gått Trondheim 
Døveskole fra 1. til 10. klasse 
(1965-1975). Etter det gikk 
jeg på Bjørkåsen Videregå-
ende fra 1975 til 76. Har hatt 
jobb flere år innen skipsverft/ 
industrien. Siste jobb var det 
Interkommunale Arkiv i Møre 
og Romsdal før jeg begynte 
hos Møre Romsdal Døvefore-
ning.

Jeg ble første gang valgt 
inn som vara i styret for 

M&R Døveforening i 1978 

da var jeg 20 år gammel. Har 
sittet styret fram til 1996 som 
styre/ varamedlem og har 
hatt 2 perioder som styrele-
der hos M&R Døveforening. 
Har hatt verv som valgkomi-
teen, Samarbeidsutvalget for 
Velferdssekretær og hytte-
utvalget. Jeg har sittet som 
styreleder i Ålesund Døves 
Aktivitets Klubb (tidl. Ålesund 
Døves Sportsklubb) flere år 
og er fortsatt der som vara. 

Vi må bli flinkere å få in-
formasjon ut i samfunnet. 

Øke medlemsantallet. Bedre 
livskår for døve.

Bedre info fra NDF, og få 
mer kontakt med Døve-

forening/ grasrota. Arbeids-
markedet for døve. Oppnå 
full deltakelse og likestilling på 
arbeidsmarkedet i samfunnet, 
spesielt stat, fylke og kom-
mune ute i distriktene.

Jeg ønsker å bidra med 
mine erfaringer orga-

nisasjons liv inn NDF og få 
grasrota, impuls, kreative 
ideer inn NDF. Spennende/ 
utfordringer å jobbe innenfor 
NDF som varamedlem.
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Varamedlem Harald Oppigård

Varamedlem Bjarte Bø-Sande
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Folk på Gata
Av Jannicke B. Kvitvær

• Våre løsninger er standardiserte og 
har varsling via lyssignaler / vibrasjon / Pebble watch.

• Kommuniserer med video, bilde, tekst i sanntid.
• Videosvar ( video, bilde eller tekst ).
• Posisjoneringssysten (SOS) til nødetat / video-tolk.
• NAV-godkjente som hjelpemiddel.

Du kan søke NAV Hjelpemiddelsentral i ditt fylke for 
tildeling av programvare for PC med Windows, iPad, 
iPhone og androide modeller.
Trenger du hjelp til å søke, spør ditt lokale NAV kontor. 
Tolketjenestene kan også hjelpe.

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

For video- / bildetelefoni til oss:  0406930440

www.t-meeting.no | Mobil: 995 16 100 | E-mail: post@t-meeting.no | Support: support@t-meeting.no 

Alle løsningene har samme brukergrensesnitt.

NYHET i år (enestående i verden):
«Ring direkte». Se video på førstesiden

TM-Touch / mobile for iPad, iPhone, android er en 
kjempeløsning for døve, hørselshemmede, blinde.

Video- / bilde-kommunikasjon spesielt 
utviklet for døve og hørselshemmede.

TM-PC for Windows gir topp HD kvalitet. Super på 
kontoret og til videokonferanser på møterom. 

musikkvideoer og former for 
musikk. Hvis jeg ser på det så 
er det ofte fordi andre snakker 
mye om en video, eller at den 
deles mye på Facebook. Da 
kan jeg se den for å kunne vite 
hva andre diskuterer om, og 
for å delta i diskusjonen.

Mia Johansen

Din alder? 24 år
Bosted? Oslo
Er du døv/hørselshemmet/
CODA/tegnspråktolk eller 
hørende? Hørende

Ser du på tegnspråklige 
 musikkvideoer?
Jeg har sett på musikkvideoer 
som er blitt tolket, for eksem-
pel Einar Stray - Yr heart isn't 
a heart, og somebody I used to 
know på ASL. 
Disse fant jeg på Youtube. 
Og jeg har også sett et par av 
videoene til Signmark. Jeg 

ble introdusert for prosjektet 
Visuell Musikk på Døves Kul-
turdager i Sandefjord, 
og synes det er et bra prosjekt.

Eivor Berg

Din alder? 29 år
Bosted? Oslo
Er du døv/hørselshemmet/
CODA/tegnspråktolk eller 
hørende? Døv (CI-bruker, det 
er kanskje relevant med tanke 
på spørsmålets art?)

Ser du på tegnspråklige 
 musikkvideoer?
Der må jeg nok svare nei. I 
hvertfall ikke på grunn av 
egen interesse. Jeg er i ut-
gangspunktet ikke så opptatt 
av musikk, og bruker lite tid 
på det, enten det er tegnspråk-
lige musikkvideoer eller andre 
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Døves	  Kulturdager	  er	  et	  årlig	  kultur-‐	  og	  sosialt	  treff	  for	  døve,	  tegnspråkbrukere	  og	  interesserte	  
hørende.	  	  De	  første	  kulturdagene	  for	  døve	  ble	  arrangert	  i	  1967,	  da	  Ungdomsutvalget	  i	  Norges	  
Døveforbund	  satte	  i	  gang	  et	  landsomfattende	  kulturarrangement	  for	  døve	  som	  fikk	  navnet	  	  Unge	  
Døves	  Kulturdager.	  	  I	  1972	  ble	  navnet	  endret	  til	  Døves	  Kulturdager	  og	  antallet	  deltakere	  har	  variert	  
mellom	  400	  til	  1200.	  	  Døves	  Kulturdager	  har	  vært	  gjennomført	  hvert	  eneste	  år	  siden	  1967.	  
	  
	  
Program,	  fredag	  21.	  oktober:	  
Tid:	   	   Program:	  

18.00-‐18.15	   Åpningsseremoni	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Programledere:	  	  Petter	  Sørensen	  	  
og	  Ipek	  D.	  Mehlum	  	  	  	  	  

18.15	   Åpningsforestilling	  	  
	  ved	  Auglend	  Skole	  

18.30	   	   Velkommen	  til	  Stavanger	  
Representant	  fra	  Stavanger	  Kommune	  
Representant	  fra	  Rogaland	  Fylkeskommune	  

19.00	   Velkommen	  og	  åpning	  av	  
Døves	  Kulturdager	  

Norges	  Døveforbund–	  Stavanger,	  Britt	  Jøsang	  
Norges	  Døveforbund,	  forbundsleder	  

19.20	   	   Revy	  ved	  NDF	  Stavanger	  

19.50	   «Vi	  sees	  i	  kveld»	  	  
ved	  Gavin	  Lilley	  

20.00	   	   Middag	  (Tapas)	  	  -‐	  	  
Påmelding/	  bestilles	  på	  forhånd	  

22.00	   	   	  Gavin	  Lilley	  SHOW	  
	  
Baren	  stenges	  kl	  01.30	  

	  

Program,	  lørdag	  22.	  oktober:	  
Tid:	   	   Program:	  

09.00-‐12.00	   Ulike	  workshop:	  
-‐	  Norm	  kritikk	  v	  /	  Malin	  J.	  Kvitvær	  
-‐	  Komedie/standup	  v/	  Gavin	  Lilley	  
-‐	  Geoarching	  v/	  Kenneth	  Ommundsen	  
-‐	  Cocktail	  kurs	  (egen	  kursavgift)	  
-‐	  Barista	  (kaffe)	  kurs	  (egen	  kursavgift)	  
-‐	  Forever	  Living	  v/	  Tonje	  Utsi	  

12.30-‐13.00	   Dørene	  til	  storsalene	  åpnes	  

13.05-‐14.45	   5	  teaterforestillinger	  fordelt	  
på	  20	  minutter	  hver	   	  

14.45	   	   Pause	  

15.15-‐17.00	   Hovedforestilling	  

19.30	   	   Festmiddag	  	  
(Påmelding/bestilles	  på	  forhånd)	  
	  

Barneprogram	  –	  lørdag	  22.	  oktober	  	  (3-‐12	  år)	  

Ansiktsmaling	  for	  barn	  

Trylleshow	  for	  barn	  

Ballongform	  for	  de	  yngste	  
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Program,	  søndag	  23.	  oktober	  	  

Tid:	   	   Program:	  

09.00	   Buss	  fra	  hotellet,	  	  
heldagstur	  til	  Prekestolen	  

09.00	   	   Vi	  møtes	  utenfor	  hotellet.	  
«Stavangers	  mørke	  side»	  
Vi	  drar	  til	  sentrum	  hvor	  vi	  får	  en	  
guidet	  tur.	  Turen	  avsluttes	  med	  besøk	  
på	  Norsk	  hermetikkmuseum	  

11.00	   Domkirken	  
Gudstjeneste	  

13.00-‐18.00	   Tegnspråkkafe	  i	  Stavanger	  
Døvesenter	  
Matssalg	  ved	  disken	  

	  

Påmelding	  sendes	  til	  kulturdager@ndfstavanger.no	  -‐	  Frist:	  1.	  oktober.	  

PRISER:	  

•   Deltakeravgift	  fra	  fredag	  til	  søndag	  kr	  300,-‐	  for	  NDF	  medlemmer	  
•   Kr	  500,-‐	  for	  ikke	  medlemmer	  
•   Gratis	  inngang	  for	  barn	  under	  13	  år.	  	  	  
•   Ønsker	  du	  bare	  dagspass	  koster	  dette	  kr	  200,-‐	  for	  NDF	  medlemmer	  og	  kr	  300,-‐	  for	  ikke	  

medlemmer	  
•   Tapas	  kr	  495,-‐	  per	  person	  
•   Festmiddag	  lørdags	  kveld	  kr	  600,-‐	  per	  person	  

Betaling	  for	  deltakeravgift,	  tapas,	  festmiddag	  og	  evt.	  workshop	  betales	  til	  	  
kontonummer:	  3201	  09	  80088	  	  	  

Priser	  for	  workshop,	  byvandring	  og	  dagstur	  til	  Prekestolen	  legges	  ut	  så	  snart	  de	  er	  klar	  

	  
Bestill	  hotellrom	  hos	  Clarion	  hotel	  Energy	  med	  booking	  referanse:	  
1128GR000582	  	  til	  e-‐post	  :	  	  cl.energy@choice.no	  

Enkeltrom;	  pr	  rom	  kr	  800,-‐	  pr	  døgn	   Dobbeltrom;	  pr	  rom	  kr	  990,-‐	  pr	  døgn	  

Prisen	  inkluderer	  	  vår	  flotte	  frokostbuffe.	  Vi	  tilbyr	  kr	  100,-‐	  i	  rabatt	  for	  alle	  medlemmer	  i	  NDF	  
Stavanger	  

Innsjekking	  fra	  kl	  15.00.	  Rommene	  kan	  disponeres	  frem	  til	  kl	  12.00	  avreisedagen.	  Avbestilling	  må	  skje	  
skriftlig	  	  til	  hotellet	  innen	  1.	  august	  2016.	  Husk	  oppgi	  booking	  referanse	  når	  du	  bestiller	  rom,	  samt	  
hvem	  du	  skal	  dele	  rom	  med	  hvis	  du	  bestiller	  dobbeltrom.	  

Overnatting	  betales	  direkte	  på/til	  hotellet	  
	  
Du	  finner	  mer	  informasjon	  på	  www.kulturdagene.net	  og	  Facebook	  «Stavanger	  Døves	  Kulturdager	  
2016»	  fra	  og	  med	  nå	  –	  disse	  blir	  oppdatert	  hele	  tiden.	  	  FØLG	  MED!
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Bedre vilkår for døve 
innvandrere i Oslo Jannicke B. Kvitvær

Den 29. januar inviterte Oslo Døveforening(ODF) til pro-
sjektavslutning av prosjektet: Bedre vilkår for døve innvandrere i 
Oslo, der det ble fortalt om det to-årige prosjektet i ODF. Cirka 
33 deltakere fra ulike offentlige sektorer i Oslo kommune og 
Norge, NDF og NDFU, samt andre privatpersoner deltok. 

Prosjektet startet i 2014 med Vidar Sæle og Maren Oriola, vin-
ter 2015 sluttet Maren for å komme i gang med prosjektet Døv 
Tolk. Lubna Mehdi overtok rollen som prosjektmedarbeider i 
2015. Dette er et prosjekt finansiert gjennom Extrastiftelsen og 
Norges Døveforbund.

Bakgrunnen for dette prosjektet er at ODF stadig merket seg 
flere utfordringer hos målgruppen døve innvandrere, blant 
annet oppstår det ofte misforståelse mellom to parter når det er 
manglende kommunikasjons- og språkferdigheter. Det er også 
manglende nettverk, fritidstilbud og sosiale arenaer. Samt er det 
manglende kjennskap til det norske samfunnet, som rettigheter, 
plikter og hva som finnes av tilrettelagte tjenester. På grunn av 
språkutfordringer er det større utfordringer i forstå byråkratiske 
brev fra det offentlige, som for eksempel NAV. 

Andre utfordringer kan være å forstå kulturforskjeller, uten 
forståelse er det vanskelig å løse utfordringene.  For eksempel 
at det i Norge er viktig å komme presis til avtaler. Og ofte 
oppleves det at én person går fra kontor til kontor med samme 
spørsmål, et tegn på at svaret personen mottar ikke tilfreds-
stiller behovet. Her har det også blitt sett at det ofte svares «ja» 
under samtaler, uten at det egentlig ligger forståelse bak svaret.  
En annen viktig faktor er det ordinære hjelpeapparatet som har 
manglende kunnskap om døve innvandrere. 

Prosjektets mål var å avdekke behov, utfordringer og å finne 
ut hvordan gruppen døve innvandrere i Oslo og Akershus kan 
få bedre livsvilkår. Samt å engasjere en prosjektleder/prosjekt-
medarbeidere som innvandrerkonsulent for døve, som kan se 
hvordan dette vil dekke disse behovene og utfordringer som 
døve innvandrer opplever.

Prosjektet har gjennomført flere treffer for målgruppen gjen-
nom flerkulturelle tiltak som temadag, workshops, kvinnetreff, 
tegntreff, internasjonal buffet, somalisk kulturdag, likeper-
sonstreff, grilltur, lese- og skrivehjelp med mer. Samt har de 
hatt kontakt med det offentlige, som UDIs språkenhet, NAV, 

Flyktningkonsulent, leder for helsetjenesten for flyktninger. 
Prosjektgruppen har også deltatt på studietur til Trondheim, 
Bergen, Stockholm og København. Samt har det forekommet 
deltakelse på fagdager for å få faglig påfyll, hvor de også har 
bidratt med forelesninger. 

Egen døv innvandrerkonsulent 
En av prosjektets hovedmål er å få på plass en innvandrerkonsu-
lent for døve i Oslo og Akershus, og det er med håp om å få det 
på plass i 2017. ODF fortalte at Oslo kommune ikke helt forstår 
behovet for en egen innvandrerkonsulent da de sier at alle tjenes-
ter allerede er på plass, og at det bare er å ha med seg tegnspråk-
tolk så skal alt fungere. Her har ODF forklart at det ligger mye 
systemfeil som gjør at disse tjenestene som det offentlige tilbyr 
ikke oppfyller målgruppens behov, for eksempel språkforskjeller, 
kunnskap om språk. Samt kulturforskjeller og i tillegg til egne 
kulturer, er det også norsk kultur, samt døvekultur.

Nytt prosjekt ble oppstartet: Døv tolk
I anledningen av at det ofte oppstår misforståelser i kommu-
nikasjonen mellom en døv innvandrer og det offentlige startet 
ODF prosjektet Døv tolk, som nå er et pågående prosjekt. 
Målet med dette prosjektet er å få på plass døve tegnspråktolker 
som i denne sammenhengen kan fungere som tolk mellom en 
hørende tegnspråktolk og en døv innvandrer når det gjelder 
samtale med det offentlige. 

Fakta som ODF viste fram:
* Det finnes ikke et register over antall døve innvandrere 

i Norge pr i dag, da det er ulovlig å registrere helseinfor-
masjon i UDIs database (UDI).

* Svenske undersøkelser viser at det er en overrepresen-
tasjon av nedsatt hørsel blant innvandrere og flykt-
ninger, cirka 20 % av alle innvandrere som kommer til 
Sverige.

* Undersøkelse fra Rosenhoff i Oslo fra 1992-1993 bekref-
ter samme tall i Norge, 20 %.

* Tall fra Helsedirektoratet, januar 2013, barn og unge 
mellom 0-18 år:

 - Helsestasjoner og skolehelsetjenesten har 1230 barn 
med nedsatt hørsel. 230 av disse er med ikke-vestlig 
bakgrunn. 14 %.

 - Statped har 1806 døve og hørselshemmede barn, 185 
av dem med ikke-vestlig bakgrunn. 10 %.

* Stort mørketall i statistikken.

PROSJEKT-

AVSLU
TNING
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Jannicke B. Kvitvær

Lubna har fire søsken, de er fem barn i familien der hvor fire er 
døve og en hørende. Hun husker ikke hvordan det var å komme 
til Norge, men forteller at årsaken til at hele familien valgte å 
flytte til Norge er på grunn av bedre muligheter og skoletilbud 
for døve. Lubnas far reiste rundt for å skaffe inntekter til famili-
en, da han fikk høre om at Oslo og Norge hadde bra skoletilbud 
for døve. Og slik flyttet hele familien til et nytt land.

Familien er fra en landsby i Pakistan, Gujrat. Lubna har vært 
der flere ganger, som voksen hadde hun et praksisopphold på en 
døveskole i Pakistan. Hun fikk erfare et veldig lavt nivå på sko-
leundervisningen der. – 10 klasse får undervisning som tilsvarer 
1. klassenivå. Skolen følger ikke den ordinære skoleplanen og har 
et helt annet skolesystem. Skolen bruker ikke pakistansk tegnspråk, 
men heller såkalte hjemmetegn.

Lubna jobbet på skolen i 3 måneder i 2014, hvor fikk hun erfare 
at noen 15-åringer var plassert i samme klasse med 1.-klassin-
ger. Hun forteller også at enkelte 10.-klassinger ikke hadde lært 
seg å skrive en hel setning. Skolen har 200 elever og 30 lærere, 
men kun 3 lærere kan tegnspråk flytende. – Jeg opplevde det som 
om skolen undervurderte døve og ikke tok dem på alvor. 

At skolen ikke bruker Pakistansk tegnspråk, men heller hjem-
metegn fører til at barn og unge lærer andre tegnspråk fra andre 
nasjonaliteter. – Barn og unge er mye på sosiale medier, de synes at 
for eksempel ASL (amerikansk tegnspråk red. anm) og Internasjo-
nale tegn er bedre, og bruker heller det. Og dette alene kan føre til 
at det pakistanske tegnspråket gradvis visner. 

På spørsmål om Gujrat, der Lubnas familie kommer fra, har 
døveforening er svaret nei. – Det finnes en cricketklubb for døve, 
da for døve gutter og menn. 

At Lubna selv er en person med innvandrerbakgrunn kan 
komme godt med i situasjoner der hun samhandler med andre 
innvandrere, som for eksempel under hennes tid som prosjekt-
medarbeider i ODF. På spørsmål om hun synes det er viktig at 
en innvandrerkonsulent skal være døv, samt ha med innvan-
drerbakgrunn svarer hun ja. – Ja, for eksempel så har jeg erfart at 
jeg forstår veldig fort hva folk prater om, jeg kjenner til hjemme-
situasjon med kulturforskjeller og kommunikasjon uten tegnspråk 
som gjør at jeg forstår situasjoner kjapt. Det er også slik at mange 
savner en bekreftelse på at det er helt ok å være døv og innvandrer. 
Ikke bare døv. Og ikke bare innvandrer, men døv og innvandrer. 
Det er viktig at mennesker har noen de kan identifisere seg med. 
Nå er det slik at jeg har erfart at folk kan se opp til meg. ”Kan du 
det, så kan alle andre det også.” 

Lubna forteller også at hvis hun hadde vært norsk så hadde 
ikke hun oppnådd den kontakten hun har med folk. Som for 

Fakta:
Voldsløkka, Vetland og Sandaker(som i dag er Nydalen) 
er tegnspråklige barnehage og skoler for døve og hørsels-
hemmede i Oslo.

Mange savner en 
bekreftelse på at det 
er helt ok å være 
døv og innvandrer.

Lubna Mehdi var prosjektmedarbeider i ODFs 
prosjekt Bedre vilkår for døve innvandrere i 
Oslo.  Lubna er 23 år og selv døv. Sammen med 
familien kom hun til Norge en sommerdag i juni 
1994, den gang var hun 1 og halvt år gammel. 
De flyttet til Oslo fra Pakistan. Lubna vokste 
opp på Voldsløkka barnehage, deretter på 
Vetland skole og så Sandaker vieregående etter 
det. I dag er hun utdannet barnevernspedagog. 

Vi blir kjent med Lubna Mehdi

eksempel under vanlige misforståelser om avtaler eller andre 
kommunikasjonsmisforståelser så tør folk å vise følelser overfor 
henne og det vil da åpne opp muligheter for dialog. – Folk føler 
en trygghet, som gjør at de våger å kontakte meg. 

Et av de vanligste utfordringene når noen kommer til Norge er 
å forklare at avtaler gjelder bestemte klokkeslett. Her har Lubna 
erfart at gjennom dialog så er det også blitt en økt forståelse for 
den norske tidskulturen. – La oss si at vi har et arrangement som 
åpner kl. 16.00 og stenger kl 17.00, og da kan det forekomme at 
noen dukker opp kl. 17.00 – som er den tiden vi skal stenge... Og 
her har vi erfart at tegnspråklige videomeldinger ofte oppnår best 
resultat, og forminsker misforståelser. 

Lubna sitter i dag i NDFU-styret, for fremtiden så vil hun som 
utdannet barnevernspedagog jobbe med døve innvandrerbarn. 
– Prosjektet i ODF var en fin begynnelse. Jeg har selv egenopp-
levde erfaringer, jeg har opplevd kulturkollisjoner på flere plan og 
kommer fra en familie med flere døve familiemedlemmer, dette er 
erfaringer som jeg kan ta med videre. Avslutter Lubna, som i til-
legg til å ha flere døve søsken så har hun også i dag døve nevøer. 
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Rådgiver 50 % to-årig prosjektstilling 
med mulighet for fast ansettelse

Norges Døveforbund og Innlandet Døvefo-
rening har fått midler fra ExtraStiftelsen til 
et to-årig prosjekt. Målet er å etablere et 
rådgivningskontor for døve, hørselshemme-
de og døvblinde tilsvarende rådgivningskon-
tor i Oslo, Trondheim, Stavanger og Bergen 
i Innlandet (Hedmark og Oppland). Rådgive-
ren skal i prosjektperioden samarbeide med 
Norges Døveforbund og Innlandet Døve-
forening. Prosjektet har en målsetting om 
å være organisasjonsuavhengig etter endt 
prosjektperiode. 

Norges Døveforbund skal fungere som 
arbeidsgiver i prosjektperioden. Arbeidsted 
avtales.

Arbeidsoppgaver
- Gir ulike informasjon til døve og døv-

blinde, pårørende og hjelpeapparat
- Tilrettelegge tiltak for døve og døvblinde
- Hjelpe døve, hørselshemmede og døv-

blinde med for eksempel:
o Helsetilbud
o Sosiale tjenester
o Utdanning
o Kultur
o Dagtilbud/arbeid

o Trygd
o Bolig
o Hjelpemidler
o Finne frem til tilbud

- Det må påregnes en del møtevirksomhet 
med det offentlige

Innholdet i stillingen avhenger av søkerens 
kvalifikasjoner og egenhet. Stillingen inne-
holder en del reising. 

Ønskede kvalifikasjoner
- Høyere utdannelse innenfor relevant 
område
- Kunnskap om tegnspråkkultur
- Snakker tegnspråk
- Du må være en person som tar ansvar, er 
selvgående og initiativrik
- Serviceinnstilt og positiv

Vi kan tilby
- Meningsfylte og utviklende arbeidsoppga-
ver
- Fleksibilitet og lønn etter avtale 

Tiltredelse: Snarest mulig

Søknadsfrist: 15. april 2016

Søknad og spørsmål sendes til prosjektkoor-
dinator Petter Noddeland på e-post til 
petter.noddeland@doveforbundet.no

Norges Døveforbund, stiftet i 
1918, er en av landets eldste 
brukerorganisasjoner. 

Vi arbeider for å fremme 
norsk tegnspråk i det norske 
samfunn. 

Vi arbeider også for å styrke 
døve og hørselshemmedes 
situasjon på alle områder i 
samfunnet. 

Norges Døveforbund har 
opprettet stiftelser som sam
arbeider med forbundet med 
det formål å styrke kunn
skap om og anerkjennelse av 
norsk tegnspråk. 

Disse er Teater Manu, Døves 
Media og Ål folkehøyskole og 
kurssenter for døve.

Rådgiver for døve, hørselshemmede 
og døvblinde i Hedmark og Oppland

I starten av prosjektet samarbeidet VDF 
og NDF med Hjelpemiddelsentralen ved 
NAV, samt med kompetansesenter for 
tilrettelegging og deltakelse for å søke 
om midler. Hjelpemiddelsentralen og 
kompetansesenteret valgte etter en stund 
Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) 
som søkerorganisasjon, bakgrunnen for 
dette var at de antok at HLF hadde et 
mer profesjonelt prosjektkoordinerings-
apparat og at HLF som organisasjon 
dekket alle grupper hørselshemmede. 
VDF og NDF valgte å trekke seg ut 
av samarbeidet og sendte inn en egen 
søknad grunnet stor avstand til brukerne. 

Da begge parter fikk midler bestemte de 
seg for å prøve seg på et samarbeid.

VDF forteller til DT at de er ferdige med 
prosjektet. De har fått midler til nytt 
prosjekt i 2016 og vil bruke ressurser på 
dette. Da det ble mer og mer tydelig at 
HLF og NAV har et annet syn på hvilke 
målgrupper rådgivningskontoret skal 
kommunisere utad så ønsker VDF å ikke 
bruke mer av egne ressurser på prosjek-
tet deres.  «Vi mener at kontoret skal 
være, mer eller mindre, det samme som 
Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger 
har. Auris har for stort fokus på hør-

selsrelatert veiledning. Mindre på språk 
og kultur. Det ble litt for stor avstand 
til vår opprinnelige målgruppe som er 
tegnspråklige døve og hørselshemmede. 
Hørselshemmede i Vestfold får nok av 
sånt tilbud hos blant andre hørselssentra-
len for eksempel, men den hjelpen som 
rådgivningskontoret i Oslo tilbyr finnes 
ikke i Vestfold.» VDF forteller også at de 
ikke lenger er med i styringsgruppen da 
det savnes reell innflytelse. 

«Auris Hørselsveiledning – Vestfold» har 
uttrykket ønske om å ikke kommentere 
saken i DT.

Ny rådgivningstjeneste i Vestfold!
Av Jannicke B. Kvitvær

I 2014 Fikk Vestfold Døveforening (VDF) og Norges Døveforbund tilskudd fra Extra-
stiftelsen for å opprette en rådgivningstjeneste i Vestfoldområdet. I løpet av høsten 2015 
kom et rådgivningskontor på plass i Tønsberg ved navn «Auris Hørselsveiledning - Vestfold».
En prosjektrapport utarbeidet av VDF og NDF er nå ute, og der kommer det frem at VDF 
og NDF ikke lenger er sentralt i prosjektbildet.
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Spør advokaten
□   Jeg ønsker en gratis vurdering om jeg har en god sak

□   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 René Stub-Christiansen

Advokat MNA

Hjemmekontor
Jeg har blitt enig med sjefen min om at jeg 
kan jobbe hjemmefra en gang i uken. Dette 
først og fremst for å spare reisetid til og fra 
jobb siden jeg har lang reisevei. Er det noe 
jeg bør tenke på i denne forbindelse?

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Når du skal ha hjemmekontor som fast 
løsning så er det viktig at dere lager en 
skriftlig avtale om hjemmekontor. Dere 
trenger ikke avtale dersom du bare job-
ber helt tilfeldig og kortvarig hjemmefra, 
men slik du beskriver så er det en mer 
fast ordning og da må dere skrive avtale. 
Dette følger av forskrift 2007-12-20-1673 
av 1.1.2008 om arbeid som utføres i ar-
beidstakers hjem § 3. Brudd på forskrif-
ten er straffbart både for arbeidsgiver og 
arbeidstaker.

Det er litt andre regler om arbeidstid 
når det skjer i hjemmet. Den enkelte 
arbeidstaker kan stort sett selv velge når 
på døgnet han jobber bare han holder 
seg innenfor 40 timer i uken. Det er 
likevel en 8-timers begrensning per døgn 
ved nattearbeid. Hjemmekontoravtalen 
kan imidlertid inneholde en lavere maks-
grense og da er det denne som gjelder. 
Arbeid utover 40 timer er overtid og må 
total ikke overstige 48 timer i uken over 
en 4 måneders periode.

Det er et krav at hjemmekontoret ditt 
er forsvarlig utformet og innemiljøet skal 
ikke medføre uheldige fysiske belastnin-
ger. Verken arbeidsgiver eller verneom-
bud har tilgang til hjemmekontoret med 
mindre det er avtalt men arbeidsgiver 
har likevel ansvar for at hjemmet ditt eg-
ner seg for hjemmekontorløsning og skal 
i utgangspunktet inkludere arbeidsmiljøet 
i hjemmet ditt inn i sitt internkontroll-
system.

Videre bør du sjekke om det er skatte-
messige konsekvenser av hjemmekontor-
løsningen og hvem som dekker merutgif-
tene ved hjemmekontorløsningen.

Mobilapper som skal ha 
 tilgang til alt mulig
Jeg har noen mobilapper som vil ha tilgang 
til bilder, hvor jeg befinner meg, helse, ka
lenderen, kontaktlisten og masse annet. Når 
jeg godtar at disse appene får tilgang så fø
ler jeg ikke at jeg har noe annet valgt enn å 
godta det. Ellers fungerer ikke appen slik jeg 
ønsker. Jeg føler jeg har mistet helt oversik
ten over personverninstillingene og vet ærlig 
talt ikke hvilken informasjon programvaren 
får om meg. Finnes det noe enkel løsning?

Advokat Stub-Christiansen svarer:

De fleste av oss tenker ikke over hvor-
dan personvernet virker inn på privatlivet 
vårt. Selv om vi har rett til respekt for 
privatlivet vårt så er det å installere en 
programvare frivillig. Likevel kan vi føle 
oss «tvunget» til å godta vilkår som vi 
ikke ønsker fordi vi ellers ikke får tilgang 
til de egenskapene som ligger i program-
varen. Derfor samtykker vi som oftest 
uten å tenke over hva dette egentlig 
innebærer. I tillegg vet vi for lite om hva 
appene henter inn av informasjon utover 
det vi har samtykket til, for det skjer 
også. Som ikke det er nok så kan apper 
som har påslått funksjoner som stedstje-
nester osv. medføre at batteriet tappes 
for strøm, medføre ekstra mobilutgifter, 
at uønskede tredjepersoner får tak i sen-
sitiv informasjon om deg (for eksempel 
forsikringsselskapet).
Selv om virksomheten skal slette opplys-
ninger som ikke lenger er nødvendig for 
å gjennomføre formålet med behandlin-
gen av opplysningene så har vi lite eller 
ingen kontroll på hvilke opplysninger som 
oppbevares om oss. Det er rett og slett 
for tidkrevende å finne ut og de fleste 
vet ikke hvor de skal begynne. Vi lukker 
derfor øynene og håper at det går bra.
En god idé hadde kanskje vært om det 
fantes en personvern-app som kunne 
skaffe oss en oversikt og gjøre slik at vi 
kunne styre alle personverninnstillingene 
fra en og samme app. Jeg har dessverre 
ikke funnet en slik app så inntil videre 
er vi nødt til å gjøre det på gamlemåten. 

På iPhone må man inn i innstillinger og 
personvern for å få oversikt over innstil-
lingene for stedstjenster, kontakter mv. 
Man kan også begrense annonsesporing 
under annonser i personverninnstillin-
ger. Hvordan dette gjøres vil variere fra 
telefon til telefon.
Så inntil vi får en personvern-app så 
må vi fortsatt sjekke personverninnstil-
lingene på telefonen og i appen, lese 
personvernerklæringen ved installasjon, 
stille deg selv spørsmål før du sier ja 
til hva programvaren skal ha tilgang til 
og om det er nødvendig og hvis du er 
usikker bør du ta kontakt med utgive-
ren og spørre dem, sørg for å oppda-
tere appene for å unngå sikkerhetshull, 
avinstaller apper som du ikke bruker og i 
alle fall før du selger mobilen. Deaktiver 
tilganger når du ikke skal bruke dem.

Omsorgspenger ved barn 
 eller barnepassers sykdom
Barnepasseren min er blitt syk. Hva skal jeg 
gjøre i forhold til arbeidsgiveren min? Har 
jeg rett til lønn fra arbeidsgiver ved fravær 
som skyldes barnepasserens sykdom?

Advokat Stub-Christiansen svarer:
Hvis du har vært ansatt mer enn fire 
uker så har du krav på omsorgspenger 
hvis barnepasseren eller ditt barn har 
blitt syk. Omsorgspenger beregnes på 
samme måte som sykepenger. Kortere 
ansettelsesforhold enn fire uker gir ikke 
rett til omsorgspenger.
Dersom arbeidsgiver er ansvarlig for å 
betale omsorgspengene så kan du be-
nytte egenmelding de 10 første dagene. 
Etter folketrygdloven § 9-6 er det en 
grense på 10 dager hvis du har ansvar 
for ett barn, 15 dager hvis du har ansvar 
for to barn og 20 eller 30 dager dersom 
du har aleneomsorg. Her finnes endel 
særregler, men jeg går ikke nærmere 
inn på disse her. Frilansere har ikke krav 
på omsorgspenger de ti første dagene 
med mindre de har et kronisk sykt eller 
funksjonshemmet barn over 12 år.
Barnepasserens sykdom må dokumente-
res med egenmelding eller legeerklæring.
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Personalia
Ønsker du sende en hilsen eller gratulasjon til noen du kjenner eller dele nyheter om familieforøkelser/giftemål?

Ønsker døveforeningene å informere om dødsfall med minneord? Send inn tekst og bilder til jannicke.kvitvaer@doveforbundet.no

Velkommen til Solgården 2017
NDF Seniorutvalg arrangerer ny tur til Solgården.

Arrangementet er åpent for døve i hele Norden. 

1. mars til 4. april 2017

Enkeltrom type økonomi EE  kr. 19.295,-
Enkeltrom type standard E kr. 21.795,-
Enkeltrom type standard pluss E+ kr. 24.595,-
Dobbeltrom type standard D kr. 19.295,- per person
Dobbeltrom type standard pluss D+ kr. 21.795,- per person
Leilighet type L for 2 personer  kr. 24.595,- per person  

Ovennevnte priser gjelder med vårt charterfly tur/retur Gardermoen. 
De som kommer direkte utenom Solgårdens charterfly vil få fratrekk for flyreise 
kr. 3.970,- og prisen er da basert på døgnpris.

Priser for tegnspråktolker som deler rom på Casa 7 er kr. 11.295,- pr. person. 
(inkl. reise med Solgårdens charterfly, opphold og mat).
Dersom de kommer direkte utenom Solgårdens charterfly vil de få et fratrekk 
for flyreise på kr. 3.000,- 

Dette populære Solgården-oppholdet kom i gang i 2012,  
i regi av Norges Døveforbund etter støtte fra Ekstra-stiftelsen.

Har du spørsmål? Ta kontakt med: Toralf Ringsø: toralfmr@hotmail.com eller 
mobil +47 920 10 394  

Skriftlig påmelding på eget skjema til: Solgården Badstugata 1, 0179 Oslo 
(påmeldingskjemaet kan du finne på www.deafnet.no).Styret i Norges Døvefor-
bunds Seniorutvalg ønsker alle hjertelig velkommen til et fantastisk opphold i 
2017 med tegnspråket i fokus! Tolkestudenter deltar som i 2014.

Død
Ole Kvitfjell, Trofors, født 16. desember 
1949, gikk bort den 4. februar 2016.

Runde år
50 år 
Peter Schmidt blir 50 år den 5. april
Hilde Evensen blir 50 år den 16. april
Kristin Fuglås Våge blir 50 år  
den 24. april
Sten Arne Karlsen blir 50 år den 4. mai
Nina Aarsheim blir 50 år den 4. mai
Margareth Hartvedt blir 50 år den 5. mai

60 år 
Tore Flidh blir 60 år den 4. april
Asbjørn Gundersen blir 60 år  
den 26. april
Kjell Steinbru blir 60 år den 24. april
Arvid Jan Somby blir 60 år den 26. april

70 år
Marit Ekerbakke blir 70 år den 6. april
Kari Guton blir 70 år den 27. april
Lars Haugan blir 70 år den 28. april
Marit Sylou-Creutz blir 70 år den 1. mai
Kjell Nilsen blir 70 år den 14. mai

75 år
Turid Nilsen blir 75 år den 25. mars
Tor Inge Gausnes blir 75 år den 5. mai
Synnøve Trondsen blir 75 år den 9. mai
Elin Buanes blir 75 år den 16. mai

80 år
Inger Anne Krogstad blir 80 år  
den 23. mars
Aud Berit Heggem blir 80 år den 2. april
Aase Maria Eikeland blir 80 år  
den 24. april
Randi Dorethe Rønning blir 80 år  
den 4. mai

85 år
Jorunn Danielsen blir 85 år den 19. mars
Sidsel Nygaard blir 85 år den 16. mars
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Norsk tegnspråk (NTS) har lånt trekk fra norsk, slik som 
ordbildet /bil/ som er knyttet til den manuelle delen BIL. 
Vi blir forledet til å tro at tegn = norsk. Men der forskjel-
len er størst mellom norsk skriftspråk og norsk tegnspråk, 
er i begrepet /døv/. På norsk skriftspråk kan /døv/ bety i 
følge ordbøkene f.eks. ordboken til Ivar Aasen fra 1873: a) 
kjedelig, b) langsomt, c) ignorert, d) uoppmerksom og e) 
døv. Ja, vi finner i gammelnorsk ordbok at «døv» kan ha 
betydninger som langsomt. Vi ser fremdeles at /døv/ er 
noe som er kjedelig f.eks. programleder Harald Eia som så 
gjerne bruker frasen «døv fest». Det sies å være ung-
domsspråk, men det er gammelt i norsk.

På tegnspråk betyr tegnet DØV: en som bruker tegnspråk 
og hører nokså dårlig. Døve som møter hverandre, spør: 
«Er du døv?». Vi forventer ikke at vedkommende skal ta 
frem audiogrammet sitt eller legeattest. Det vi spør ved 
slike anledninger, er egentlig: «Bruker du tegnspråk?» 
I amerikansk bruk skjelner man mellom Deaf (kulturell 
døv) og deaf (medisinsk hørseltap). Selv brukte jeg som 
3.generasjon døv inn på 1960-tallet det gamle tegnet DØV 
(pekefinger ut fra øret i en bue mot munnen).  Medisinsk 
var pekefinger inn mot øret. Språk er makt, så jeg ble 
presset til å la være å bruke den formen offentlig!

«Politisk korrekt og riktig»-tegn var to fingre (peke- og 
langfinger) plassert mot øret. Semantisk var det mest i 
betydningen medisinsk døv. Likevel hadde flere tegnbru-
kere behov for tegn som refererer til begrepet kulturell 
døv, og det ble efterhvert utført slik med to fingre midt i 
nøytralt felt som beveget seg i et rykk mot øret. En annen 
variant var med to fingre i hold-og-rykk posisjon like ved 
øret. Man regner med at det finnes 12 millioner døve i 
India, men de som bruker Indisk tegnspråk, er kun 2 mil-
lioner (Zeshan). De 2 millioner er i kontakt med hveran-
dre, identifiserer seg med språket og kulturen. De andre 
kan kanskje ha home-made signs som forstås av ytterst få 
eller har ingen språk eller lignende. WFD oppgir at om lag 
80 % av verdens døve ikke har fått undervisning. Derfor er 
det naturlig at man spør om vedkommende er døv.

Med skråblikk
på norsk tegnspråk

Av Odd-Inge Schröder

Ordet semantikk er læren om den betydning som uttrykkes ved 
hjelp av språklige enheter som ord/tegn, fraser, idiomer og setnin-
ger. Idiom er f.eks. tegnet SPIST-OPP som ikke har noe med å spise, 
men har betydning eller mening som «glemt hva en skulle si».

Semantikk

Semantisk forvirring oppstår stundom i bruk av NTS og 
TSS i den moderne betegnelsen Norsk tegnspråk = NORSK 
TEGNSPRÅK = NTS, slik at noen som ikke er helt kjent med 
betegnelsen, oppfatter det som «tegnspråknorsk» eller 
sterkt norskpreget tegnspråk (TSS). Hvis vi skal oversette 
rett, blir det TEGNE (verb) NORSK slik som TEGNE (verb) 
SVENSK. Substantivtegnet TEGNSPRÅK er med ordbildet /
tegnspråk/, mens verbet TEGNE er med munn /uuu/. Pro-
fessor Stein Erik Ohna fortalte meg om den forvirringen 
han møtte da han intervjuet på tegnspråk døve i forbin-
delse med sin forskning.

Semantisk kompliserte tegn er proformer, som er omtalt 
i tidligere nummer av Døves tidsskrift. Bevegelser, plas-
seringer og retning av håndformene har en rekke betyd-
ninger. Vi ser en tendens blant nye tegnspråkbrukere samt 
tolker å bruke lite av det språklige trekket. Dette er genu-
int for NTS, noe som er lengst borte fra norsk skriftspråk. 
At noen ikke bruker dette spennende trekket, kan skyldes 
at man ikke tenker på tegnspråk, men på norsk pluss tegn.

Mange tegn har synonymer som ikke bør fjernes ved en 
misforstått normeringsiver i en tegnordbok. Dette er 
ofte stilistiske varianter. Antonymer er motsetninger i 
betydning slik som tegnparet SNILL – SLEM. Vi har tegn-
synonymer som GIDDER-IKKE /uu-uu-uu/ og LUTA-LEI /
uuu/ – felles for dem er egne munnstillinger. Men overset-
telsene til norsk får noen til å komme med pidgin-variant 
som GIDDER-IKKE /gidder-ikke/ og dermed antonymen 
*GIDDER /gidder/. Som opprinnelig antonym skal det være 
VIL-GJERNE /mmm/. 

Alle ord eller alle tegn har betydninger for dem som be-
hersker språket!
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Musikk i mine ører

Som leder for NRK Tegnspråk synes jeg det er kjem-
pegøy – ja, kult! – at vi klarte å tolke den norske 
MGP-finalen 27. februar. Dette er skrevet den siste 
uken før den store festen, og teamet er i full gang 
med de siste forberedelsene. 

For det er et team som står bak. Det er fire personer 
som har jobbet med oversettelse, gjendiktning og 
fremførelse. To av dem er døve, og det synes vi er 
gøy: at noen som ikke hører formidler musikk. Kan 
det fungere? Øvingen frem til nå har vist en ting: 
det fungerer – kjempebra! Vi tror at teamet blir best 
når noen hører og noen ikke: noen MÅ høre, det 
er for å kunne formidle kommentarer, innspill og 
annet som skjer underveis. Også døve performerne 
er nødt til å ha en hørende i nærheten til å viderefor-
midle det som skjer auditivt, gi signaler når refrenget 
kommer og mer. Døve morsmålsbrukere vil tilføre 
teamet førstehåndskompetanse i språket som teksten 
blir oversatt til. Alle er avhengige av alle og ingen er 
bedre enn det teamet til sammen klarer å vise. 

Hvordan jobber teamet? Utgangspunktet vårt er at 
vi har den personen som hører "dårligst i verden" 
som vår primærmottaker. Vi skal formidle både 
rytme/stemning/form og innhold. Og det skal være 
samsvar mellom rytme/stemning/form mellom 
musikk og tolk, men aldri så mye at det går ut over 
publikums mulighet til å oppfatte innholdet. Rytme 
kan i enkelte sanger understreke et poeng og dermed 
være en innholdsfaktor. 

Teamet har jobbet. Mye! Samarbeidet med MGP-
redaksjonen har vært utmerket, slik at all informa-
sjon, sangtekster, hva programlederne sier og så 
videre har vært tilgjengelig for alle. Det brukes cirka 
15 timer på hver sang i forkant, i tillegg har vi hatt 
to workshops. Først oversettes teksten fra engelsk 
til norsk, deretter overfladisk til tegnspråk, så går 
teamet mer "inn" i sangene og prøver ut overset-
telser. Teamet deler forslag til oversettelser med 

hverandre via en webside. Når rette oversettelse er 
funnet, må tegnspråkversjonen pugges. Finalen går 
live og det gjør tolkingen også. De hørende har av og 
til noen stikkord som de har avtalt at de kan for-
midle til hverandre midt i sangen, så de kommer inn 
på riktig sted. I tillegg bruker vi denne gang prompt 
for første gang. Hva prompt er? Det er at tekst legges 
ved kameraet, slik at den som sier noe på tegnspråk 
kan se stikkord foran seg, for eksempel den ferdig 
oversatte teksten.  

Det er en vanskelig jobb å lage en god tegnspråk-
sang av en "hørende" sang. Vi skal få fram innhold, 
rytme, rim, gjentakelser, få fram vers-refreng-vers-
refreng, det skal også være en gjendiktning som tar 
vare på bildene fra den opprinnelige teksten, og helt 
sentralt: det skal også være godt tegnspråk. Det å 
prøve å gjengi talespråksrim er vanskelig på tegn-
språk, men vi prøver å bruke like håndformer og 
bruke tegn som flyter godt sammen, som glir over i 
hverandre, er på samme sted og er "musikalske". Det 
er også sånn at det ikke nødvendigvis er den gram-
matisk korrekte oversettelsen som er mest "musi-
kalsk vakker" å se på. Noen tegn har en rytme i seg 
som "kræsjer" med sangens rytme. MM ("vil-ha") 
kan være mer grammatisk korrekt enn "VIL", men 
"VIL" kan likevel se bedre ut på grunn av "rytmen" 
i tegnet.

Musikk for døve er i vinden med Ravi, Poptegn, 
Visuell musikk og MGP. Det er fordi musikk skaper 
fellesskap, og musikk gjengitt på tegnspråk kan 
inkludere flere i dette fellesskapet. Og ikke minst 
Signmark viser at det å være døv faktisk ikke er til 
hinder for å være en utøvende musiker selv. 
NRK Tegnspråk tar musikken på alvor og vi gleder 
oss til å fortsatt formidle MGP og andre musikal-
ske arrangementer for det døve publikum.  Så håper 
vi det ble en folkefest – med døve som fullverdige 
deltakere – den 27. februar!

Av Paal Richard Peterson

Spaltist
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Jeg Deler... DT deler informasjon som kanskje kan være nyttig for deg som 
leser av bladet. Alt fra reisebrev til nyheter og kronikker.

Prosjekt for å få flere unge i arbeid 
NAV Arbeidslivsenter Buskerud og Ål Folkehøyskole

NAV Arbeidslivssenter Buskerud har 
et prosjekt for å få flere unge i arbeid. 
Målgruppen er unge under 30 år med 
nedsatt funksjonsevne. 

Målet med prosjektet er å hindre frafall 
og øke sysselsetting av personer med 
nedsatt funksjonsevne. 

Mange ungdommer opplever det som 
vanskelig å få seg arbeid fordi de ikke 
har arbeidserfaring og referanser å hen-
vise til på en CV.  Ved å tilby en prak-
sisplass får de prøvd ut sin arbeidsevne, 
får referanser og kan bygge opp en CV.

Ål folkehøyskole og kurssenter for 
døve, som er en IA bedrift, deltar i 
prosjektet og skolen ønsker å bidra 
med å få flere unge med nedsatt hørsel 
ut i arbeidslivet.

Ål folkehøyskole kan tilby en praksis-
plass innenfor vaktmesteryrket til en 
døv/ hørselshemmet ungdom under 25 
år. Praksiskandidaten må like å jobbe 
med praktiske ting både inne og ute. 

En jobbmulighet for deg under 25 år.

Ål folkehøyskole består av mange bygg 
og et stort uteområde som skal vedli-
keholdes.
Alle ansatte på skolen bruker tegn-
språk. Praksisperioden er på ca. 4 
måneder. 
Det gis ikke lønn, men praksiskandida-
ten beholder sin NAV ytelse. Praksis-
kandidaten kan bo og spise gratis på 
skolen.

Interessert?
For mer informasjon kontakt Karin K. 
Nielsen, Ål folkehøyskole og kurssen-
ter for døve. 
Epost: karin.k.nielsen@al.fhs.no 
Eller send en mail til Kathrine Lundhaug 
Klepp, NAV Arbeidslivssenter Buske-
rud
Epost: kathrine.lundhaug.klepp@nav.no 

Ditt Hjørne: Kan du svaret?
Denne månedens utgave tar ut ”månedens quiz”, årsaken 
til det er fordi DT i forrige nummer glemte å sette inn tids-
frist. Har du glemt å svare på forrige månedens quiz? 
Fortvil ikke, fristen for å sende inn dine svar er 15. april 
2016. Aldersgruppen under 35 år savnes i konkurransen, 
er du under 35 år? Send inn dine svar. Husk at du ikke 
trenger å svare på alle spørsmålene. Og klarer du forrige 
månedens gåte får du 10 poeng. 

Nettsted om mobbing
Statped har lansert ett nytt nettsted om mobbing. Med tittelen 
”Mobbing er vondt” har nettstedet informasjon om mobbing på 
norsk tegnspråk, siden er oversatt fra en annen nettside (Bruk 
hue) som tar opp samme tema. Prosjektet er gjennomført for 
NDF med midler fra ExtraStiftelsen.

LOUD - Ny dansk webmagasin
En ny webmagasin i Danmark er lansert, målgruppen er blant 
andre døve, hørselshemmede og pårørende – som venner, fami-
lie eller kollegaer og arbeidsgivere. Samt er magasinet også for 
de som jobber innenfor døvesamfunnet – som tegnspråktolker, 
skrivetolker, lærere, medarbeidere i en virksomhet. LOUD er 
magasinet for alle som vil følge med på det som skjer i døve-
samfunnet.

Et historisk vedtak i Bergen!
«17. februar ble Bergen historisk. For første gang har et bystyre i 
Norge enstemmig vedtatt å tegnspråktolke og tekste fremtidige 
bystyremøter. Det er et viktig prinsipielt skritt mot et tilgjen-
gelig samfunn...» skriver Helene Hodneland Sæle i Bergens 
Tidende den 25. februar 2016.
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TRUET ØKONOMI: Høyringsframlegget om inntekts-       systemet for kommunane legg opp til ei svekking av distrikta, skriv 
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BYBANEN

LØRDAG SAMLET HUNDREVIS  av 
bergensere seg på Bryggen 
for å protestere mot planene 
om å legge Bybanen over kul-
turminnet. Bryggens Venner, 
Fortidsminneforeningen, Stif-
telsen Bryggen og mange andre 
organisasjoner støttet opp, og 
det var appeller fra historikere, 
reiselivsnæringen, og partiene 
Sp, MDG, Rødt, Høyre og Frp.

På lederplass 22. februar 
klager BT over at opposisjonen 
driver «opposisjonsarbeid som 
om saken er uavklart». Vi som 
ønsker å gjøre Bryggen fri for 
trafikk og legge Bybanen i tun-
nel gjennom sentrum, blir bedt 
om tie stille. Det akter vi ikke å 
gjøre, for saken er på ingen måte 
vedtatt av bystyret. Det vil i så 
fall ikke skje før i april, og etter 
det vil det gå noen år og et valg 
før byggingen mot Åsane kom-
mer i gang.

VI SER INGEN GRUNN  til å gi opp 
kampen når flertallet av bergen-
serne er på vår side, og flertallet 
i bystyret gikk til valg på å få 

trafikken vekk fra Bryggen. Vi 
kommer til å fortsette å argu-
mentere for at en tunnel gir en 
raskere bane, og for at det beste 
er å fjerne trafikken som barriere 
mellom den kulturhistoriske be-
byggelsen og sjøen. Når byrådet 
snakker om å gjøre Bybanen 
over Bryggen mest mulig skån-
som, minner vi om at det mest 
skånsomme er å legge Bybanen 
i tunnel. Da kan vi best utnytte 
potensialet i så vel Bybanen som 
Bryggen. 

Konseptet for Bybanen 
utelukker heller ikke tunneler, 
noe de mange eksisterende 
tunnelene mellom sentrum og 
Lagunen viser. Poenget med å 
bruke Bybanen i byutvikling 
virker hult når det er snakk om 
vårt fremste kulturminne. 

BT skriver at motstanderne 
av Bryggen-alternativet kan 
være «nyttige og konstruktive 
bidragsytere» for å gjøre Byba-
nen gjennom sentrum så god 
som mulig. Det skal vi selvsagt 
være, og det beste alternativet 
er etter vår oppfatning å legge 
Bybanen i tunnel.

VI KAN BETRYGGE BT  om at vi 
jobber iherdig med saker som 
plassering av godsterminal og 
godshavn, men vi klarer fint 
å kombinere det med fortsatt 
arbeid for Bryggen og Bybanen. 
Bryggen skal være fri for all 
motorisert ferdsel. En plass for 
gående, syklister, handel og 
kultur.

Ingen grunn til  
å gi opp kampen

Bokmål på 
Vestlandet
NYNORSK

ARVE WAAGE
Viseformann, Bokmålsforbundet

RASMUS HAUGEN 
SANDVIK skriver 
i BT 7. februar 
hvor viktig det 
er at Bergen 
fronter ny-
norsk. Siden 
nesten 
samtlige ber-
gensere imidlertid har valgt bok-
mål som sin målform, har de liten 
forståelse for hans synspunkter. 
Det er ikke bokmålsbrukernes 
oppgave å fronte en målform 
som de ikke har valgt. Det må 
nynorskbrukerne selv gjøre.  

Sandvik hevder at Vestlandet 
som helhet er den fremste bærer 
av nynorsk. Det er nok tilfelle, 
siden det i resten av landet knapt 
nok finnes nynorskbrukere. 

Men også på Vestlandet utgjør 
de et klart mindretall.

Sandvik påpeker hvor viktig 
det er å være inkluderende hva 
språkform angår. Saken er bare 
den at de steder der nynorskbru-
kerne utgjør majoriteten, eller 
sitter med den politiske makt, 
forsøker de med alle midler å 
ekskludere bokmålsbrukerne. 
Et typisk tilfelle er Hordaland 
fylkesting, hvor de insisterer på 
nynorsk som administrasjons-
språk, til tross for at over 2/3 av 
Hordalands innbyggere er bok-
målsbrukere. 

TEGNSPRÅK

HELENE HODNELAND SÆLE
Døv og styremedlem i Feministisk Initiativ 
Bergen

17. FEBRUAR ble Bergen historisk. 
For første gang har et bystyre 
i Norge enstemmig vedtatt å 
tegnspråktolke og tekste frem-
tidige bystyremøter. Det er et 
viktig prinsipielt skritt mot et 
tilgjengelig samfunn, der døve 
og hørselshemmede har mulig-
het til å delta i og påvirke demo-
kratiske prosesser på alle nivåer.

Men – et veldig viktig men 
– dette er ikke nok. Vi kan ikke 
klappe oss på skuldrene og anse 
oss i mål. Veldig mye gjenstår før 
døve og hørselshemmede: 
n Det finnes ingen politisk vilje 
til å få på plass et nødvarslings-
system som døve kan bruke. 
Teknologien finnes i blant annet 
Sverige, Island og Danmark, og 
norsk løsning var lovet å være på 
plass 31.12.15. Men ingenting er 
ennå klart. 
n Døve kan fremdeles ikke være 
spontane etter normal arbeids-
tid da det fremdeles ikke finnes 
et tilfredsstillende tilbud for å få 
tegnspråk- eller skrivetolk etter 
klokken halv fire på hverdager. 
Det gjelder også ved sykdom og 
ulykker. Arbeids- og velferdsdi-
rektoratet har sagt nei til drifting 
av akuttolketjeneste – det var for 
dyrt å sikre døves liv og helse. 
Det finnes heller ikke noen til-
fredsstillende ordning med tolk 

på legevakt/sykehus/politihus, 
noe som kan ordnes lokalt. 
n I Bergen blir døve og hørsels-
hemmede konsekvent oversett 
når det arrangeres folkefest. Da 
Aung San Suu Kyi kom til Ber-
gen, var det ikke tolk til stede. 
Da det ble invitert til folkefest 
17. mai i fjor, svarte ikke kom-
munen på interesseorganisasjo-
nenes henvendelser.

 Å KALLE DØVE   fullverdige bor-
gere i Bergen ville være å lyve. Vi 
forventer derfor at Bergen kom-
mune nå mener alvor og sørger 
for at offentlige arrangementer 
blir tilgjengelig for døve og 
hørselshemmede, at det snarest 
utredes en ordning med tegn-
språktolker som skal betjene 

legevakt, sykehus og politiet, og 
at det kommer på plass en nød-
meldetjeneste for døve. Husk: 
Dersom jeg kommer først til ditt 
eller dine barns ulykkessted, så 
kan jeg ikke varsle. Ditt barns liv 
avhenger av min mulighet til å 
varsle.

Et historisk vedtak

Regjeringspartia legg opp til større  
forskjellar mellom distrikt og sentrale 
strøk og til auka forskjellar i levekår  
mellom folk. 

 FOTO: KNUT ERIK KNUDSEN

Har du debattinnlegg?
Hovedinnlegg kan være inntil 3500 
tegn. Redaksjonen forbeholder seg 
retten til valg av publiseringsplattform, 
forkorting og redigering av innsendte 
innlegg. Delta i debatten på bt.no/
meninger E-post: debatt@bt.no

SONDRE BÅTSTRAND 
Gruppeleder Miljøpartiet De Grønne
MARTIN SMITH-SIVERTSEN 
Gruppeleder Høyre
TOR WOLDSETH 
Gruppeleder Fremskrittspartiet
SOFIE MARHAUG 
Gruppeleder Rødt
OVE SVERRE BJØRDAL
Gruppeleder Senterpartiet
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Som før, blir den holdt til på både Ål 
Folkehøyskole og Geilolia, nærmere 
bestemt Vestlia. I tre ulike gren skal små 
og store for første gang lære å stå på ski 
og brett, eller finpusse sine kunnskaper, 
kanskje lære et par tre lure triks! Vi har 
instruktører i alle gren, og vi ønsker 
spesielt å takke Funkis for hjelpen med 
å få tak i tegnspråklige instruktører i 
snowboard. 

Fredag kveld ankommer deltakerne Ål 
Folkehøyskole rundt klokken åtte. Bus-
sen fra Oslo og Bergen var i år punktlige, 
noe som er et gledelig avvik fra forrige 
forsinkelser med bussrutene fra Oslo og 
Bergen. Først var det å legge fra bagasje, 
klemme litt og hilse på gamle og nye 
kjente! Etterpå var det tid for kort pro-
gram, som består av ulike aktiviteter for 
å gjøre deltakerne kjent med hverandre, 

og presentasjon av vinterkomitéen og alle 
frivillige som bidrar til leiren. 

Lørdag morgen var det tid for å stå opp 
tidlig, det var ikke tid til å slappe av og 
hygge seg, for nå skal frokost inntas og 
deltakerne gjøre seg klare til en solfylt 
dag på bakken. Her ble det viktig å kle 
seg godt på, for været var solfylt, men 
termometeret krøp ned til minus 10 

Martin Berhovde

Nå er det tid for vinterens største hendelse for NDFU, nemlig Vinter-
lekene! Sola skinner, bakkene er nypreparerte og vi har 55 små og store 
deltakere med oss. Med hjelp av 12 instruktører og 15 frivillige tyder 
alt på at helgen blir en suksess! Noen har vært med mange ganger, og 
for noen andre blir denne turen første gang. Vi har deltakere som reiser 
fra alle landets kriker og kroker, nord som sør og øst som vest.

De tradisjonelle vinterlekene
for sjuende gang!
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SOMMERENS AKTIVITETER

I sommer skjer det mye for store og små, både norske, nordiske og internasjonale leirer. 
Er du mellom 7-12 år? 13-17 år eller 18-30 år? Sjekk ut noen av arrangementene nedenfor:

Norsk Sommerleir
Den norske barne- og juniorleiren på Ål, for deg mellom 7-17 år avholdes i år den 28. Juni 
– 2. Juli.
Påmeldingsfrist 1. mai.

Nordisk Juniorleir (NJL)
Norge er i år vertsland for Nordisk Juniorleir for deg mellom 13-17 år. Leiren finner sted 
på Ål fra 4.-10. Juli. Påmeldingsfristen er 1. april.

Nordisk Ungdomsleir (NUL)
I år går NUL av stabelen 25. – 31. Juli, NUL er for deg mellom 18-30 år. Påmeldingsfristen 
er 15. Mars, men dersom det er ledige plasser åpner NDFU for en ny påmeldingsrunde et-
ter den 15. mars, da med frist 15. april.

Sjekk ut hjemmesiden til NDFU, www.ndfu.no  
for detaljert informasjon, pris og program om hver av arrangementene.   
Du vil også finne flere arrangementer. Bli med og gjør sommeren din uforglemmelig! 
Er du mellom 20-30 år? Vil du være leirleder, nattevakt eller være del av en leirkomite? 
Sjekk ut hjemmesiden for fortløpende informasjon. Bli med på laget du óg!

grader. Første stopp ble Skarveterrassen, 
Vinterlekenes faste samlingspunkt for 
alle. Der ble det orientert og informert 
om hvordan dagen ville bli, og hva 
planen fremover var. Så var det en tur til 
skiutleie for de som skal leie utstyr, mens 
de andre gjorde seg klare. Deretter var 
det utdeling av heiskort og inndeling av 
deltakere til sine respektive instruktører, 
og rett opp i bakken. 

Lunsjen bestod av deilige pølser, og det 
var særlig godt å sitte her og hvile, samt 
slikke seg i solen. Dagen i bakken ble 
gjennomført uten store utfordringer, del-
takerne var virkelig engasjerte her. Etter 
å ha tatt bussturen hjem, ble det taco til 
middag, og deretter aktiviteter for store 
og små, der gymsalen og svømmehallen 
ble åpnet for dem som ønsket å delta. 
Etter en god natts søvn, er det klart for 
nok en flott dag i bakken. Og etter en 
kjapp samling i hver sin gren er delta-
kerne klare til å vise hva de har lært seg 
i løpet av helgen.  Slalom-instruktørene 

hadde lagt opp selftimer-løype så de som 
ønsker å teste kyndigheten og på hvor 
raske de er ned bakken fikk muligheten 
til det. Twintip og snowboard kjørte i 
parkløypen, der de testet ut sine nyer-
vervede triks og metoder for å hoppe 
og trikse! Det ble servert hamburgere 
til lunsj, og dette falt i god smak blant 
deltakerne. Etter lunsj ble det utdelt 
diplomer og premier til de som kom på 
pallene i de ulike grenene. Etter en kort 
helg fylt av mye action, glede og sosialise-
ring, er det tid for å vende snutene hjem!

Vi hadde i år totalt 33 deltakere på 
slalom, 15 deltakere på twintip og 7 del-
takere på snowboard. Årets vinterkomité 
består av Guttorm Edmann Jørgensen, 
Julie Ane Holst, Caroline Wroldsen og 
Beate Solem. De har gjort en god jobb 
med å blant annet organisere, ordne 
frivillige og sette opp program. Samtidig 
ønsker NDFU å rette en stor takk til de 
som samarbeidet med oss, for å gjøre 
helgen best mulig. Ål Folkehøyskole stilte 

opp med hjelp til organisering av over-
nattingsplasser og måltider på skolen. 
NDI og Funkis med sine kontaktnet-
tverk for å få tak i kompetente instruk-
tører. 

Samt vil NDFU rekke en stor takk til 
Geilolia Skisenter som gjør det mulig å 
arrangere et så stort arrangement knir-
kefritt. Det er mye som skal klaffe, og 
de gjør det mulig å få gjennomført det så 
godt som mulig. 

Sist, men ikke minst, vil NDFU rette 
oppmerksomheten på våre frivillige. 
Uten dere hadde ikke leiren vært mulig 
å gjennomføre, og NDFU er dere en stor 
takk skyldig!

Supervisuell var også med på vinterle-
kene og filmet til TegNorden prosjektet, 
som er et samarbeidsprosjekt mellom 
Norge, Sverige og Danmark hvor man 
lager reportasjer med og for døve ung-
dommer.
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9 herrelag og 4 damelag hadde funnet 
frem, og ved trekning fredag kveld ble 
det klart at Oslo D hadde trukket seg, 
så det stod igjen 9 lag i herreklassen. 
På  lagledermøtet fredag kveld ble det 
enighet om at regjerende mester Oslo A 
skulle gå direkte videre til finalegruppa 
og slippe å spille kvalifiseringskamp 
lørdag morgen.

Lørdag ettermiddag så det ganske åpent 
ut om hvem som skulle gå videre. Jevnt 
både på dame og herresiden. 

På damesiden lå det mellom Trondheim 
A og Oslo A der  Trondheim A hadde 
vunnet over Oslo A tidligere på lørdagen. 
De skulle trolig møte hverandre igjen i 
finalen, som de har gjort de siste årene. 
De to øvrige lagene for damer var nemlig 
Trondheim B og Oslo B.  

På herresiden lå det mellom Oslo A, 
Trondheim A, Stavanger, Bergen og til 
og med Oslo B. Alt var avhengig av hvor-
dan kampene på søndag morgen kom til 
å utspille seg, og det ville dreie seg om 
målforskjell på noen av lagene.  

Hamar, Holtan, Trondheim B og Oslo 
Oldboys var i den andre puljen, kalt plas-
seringsgruppa og gjorde en fin figur der 
de fleste deltok for å ha det gøy.

Søndags morgen møtte Trondheim A 
Bergen, der bergenserne stakk av med 
det lengste strået, og Stavanger spilte mot 
Oslo B. Kampen ble preget av to røde 
kort, og Stavanger vant tilslutt. Oslo A 
møtte Oslo B som hadde mistet flere av 
sine sentrale spillere grunnet karantene 
og skader. Der vant Oslo A enkelt over 
Oslo B samtidig som Stavanger spilte 
uavgjort mot Trondheim A. 

Dermed ble det finalespill på Oslo A 
og Stavanger. Stavanger lå defensivt og 

satset på kontringer. Oslo prøvde å styre 
kampen med sitt kontrollerte spill men 
de manglet det lille ekstra på avslutnin-
gene sine. Samtidig så hadde Stavanger 
også flere gode sjanser foran mål. En 
spennende finale der Oslo scoret finalens 
eneste mål fem minutter før slutt ved 
dansken Jeppe Schjødt Nielsen, som er 
bosatt i Oslo.
På damesiden var det som ventet finale-
spill mellom Trondheim A og Oslo A. 

Trønderjentene tok raskt ledelsen, før 
to minutter var gått. Før pause stod det 
1-1. Ut i andre omgang fikk Trondheim 
straffe ved Tone Rørstad. Men Oslo A 
ga aldri opp, og resultatet ble tilslutt 3-2. 
Det var en veldig jevn kamp og det stod 
svært åpent om hvem som kunne vinne 
den. Oslo har i år tatt skikkelig innpå 
trønderjentene, men det var trønderjen-
tene som stakk av med gullet ettersom de 
greide å lage flere mål. 

Døvesmesterskap i Futsal 2016
Ina Desirèe Røine

DM i Futsal 2016 ble i år arrangert i Stangehallen, cirka ett kvarters kjøring fra Hamar sen-
trum. Arrangør var altså Hamar Døves IL. Regjerende mestere fra fjorårets DM, og ferske 

sølvvinnere fra Deaf Champion Leauge for to uker siden tok i havn gullet i år også. På dame-
siden var det også regjerende mestere som kapret gullet fra Oslojentene som også i år prøvde å 
fighte seg til gullpokalen, men her trakk veteranene fra Trondheim det lengste strået. Dermed 

venter det en tur til Deaf Champion Leauge i 2017 for både Oslogutta og Trønderjentene.

På herresiden tok Oslo A gullpokalen, de får dermed spille i DCL neste år også.

Trondheim A fisket gullpokalen for ørtende gang, også de 
får delta på DCL neste år.

Dina Svendsen og Aksel Bjørke Uinge 
ble kårets til DMs beste unge spillere.
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Døvesmesterskap i Futsal 2016

Sanjey Surendiran og Leif Foss – kåret til 
DCLs beste spillere i hver sin kategori.

Tore Granum,
Hamars spillende trener og en del av 
arrangørteamet;

Si noe om årets DM i futsal?
Jeg er veldig fornøyd, alt har blitt gjen-
nomført etter planen.

Hvordan har Hamar gjort det?
Hamar har gjennomført et bra DM, 
jeg er veldig fornøyd med utviklingen 
og ser ut som vi er på vei oppover igjen 
etter noen år med svake resultater og 
mangel på spillere. Nå har vi fått inn tre 
unge spillere og fremtiden begynner å se 
positiv ut. Veldig viktig å beholde fotball-
tilbudet i Hamar og omregn også, med 
tanke på den sosiale biten. Folk samles 
langveis fra regionen og overnatter på 
døvehytta samtidig som det er trenings-
samlinger. Utfordringen er å finne yngre 
spillere og å ta vare på rekrutteringen 
men vi jobber hardt.

Hva har imponert deg i årets DM i futsal? 
Jeg må si samarbeidet med fotballkret-
sen. Vi kontaktet Indre Østlands fotball-
krets om hjelp, og de bidro med masse 
i forkant og under DM. De ordnet med 
dommer, kampoppsett og sekretariatet . 
Jeg har bare godord om å si om samar-
beidet og det bidro til at vi i arrangørko-
miteen som bestod av få folk ikke trengte 
å slite oss totalt ut i forkant av DM.

Sanjey Surendiran,
fra Oslo A og ble kåret til Deaf Cham-
pions Leauges beste unge spiller;

Du har vunnet sølv i Deaf Champions Le-
auge, blitt kåret til DCL beste unge spiller, 
hva er ditt neste store mål?
Rykke opp til 1.divisjon i futsalserien 
i Oslo sammen med Oslo A. Jeg vil bli 
enda bedre teknisk, og sørge for god 
utvikling sammen med laget mitt. 

Er det stor forskjell mellom DCL og DM i 
Norge?
Ja, i DCL var det ganske høyt nivå, man-
ge tekniske gode spillere og de holdt høyt 
tempo hele tiden. Vi måtte konsentere 
oss om å holde spillet vårt i høyt tempo 
og det ble god futsalspilling av det. I DM 
er det lavere tempo, og det påvirker også 
vårt lagspill. 

Hvordan har du kommet dit du er nå?
Det er takket være folk rundt i livet mitt 
som har pushet meg opp . Vennene mine, 
laget mitt, guttelaget mitt på Vålerenga 
som jeg spilte for i 10 år, og ikke minst 
gamlelæreren min fra Vetland skole.

Ane Serine Dimmen, 
bergenser som spiller for Oslo A

Hvorfor stiller ikke Bergen damelag?
Vi sliter med å få nok spillere. Pr i dag 
har vi ikke noen lagleder eller trener, 
men målet er få på plass dette snart, 
så skal vi jobbe hardt mot å få til en 
damelag til DM i futsal i Bergen neste år. 
Mange unge spillere prioriterer skole, og 
flere eldre har lagt opp. 

Du spiller for Oslo A i år, og to andre 
bergensere for Trondheim. Hvorfor valgte 
du Oslo A?
Siden vi ikke skulle stille lag, så hadde 
jeg lyst å spille for et lag som kommer til 
å fighte. Oslo har lenge fightet for å ta 
gull, og det synes jeg var en spennende 
utfordring. 

Hva synes du om DM så langt?
Kjempemoro, har vært gøy å spille 
sammen med Oslo-jentene selv om jeg 
ikke har trent sammen med dem. Det 
tok meg bare noen minutter før jeg følte 
samspill med dem på banen.

Unni Helland, 
pioner innenfor kvinnefotballen i Norge

Gratulerer med gullet for ørtende gang, 
hvordan er nivået i kvinnefutsalen i år?
Takk. Det blir jo nivåforskjell mellom de 
to øverste lagene i toppen og de to øvrige 
lagene. Viktig at både Trondheim og 
Oslo stiller med to lag, men savner kamp 
fra andre lag, som for eksempel Bergen. 

Hva har imponert deg i årets DM? 
Bredden til Oslo, synes det er gledelig å 
se de har fått til en bredde og stiller med 
to lag. På den måten utvikles det nye og 
gode spillere for fremtiden. 

Hva tenker du om fremtiden til kvinne-
fotballen?
Aller mest håper jeg på flere lag, at Ber-
gen kan stille egen damelag, eller eventu-
elt samarbeider med Holtan. Vi trenger 
flere lag i DM enn kun fra Trondheim 
og Oslo.

DT tok en prat med enkelte spillere

Og så en GLA´nyhet! 
Helt tilslutt fikk hele fotball Norge en 
gledelig nyhet. Fotballtinget i regi NFF 
har presentert den nye handlingsplanen 
for 2016-2019 der de har vedtatt at NFF 
skal tilby administrativ og økonomisk 
støtte til toppidrett for funksjonshem-
mede. Dette er en seier for alle som har 
et forhold til døvefotballen. 

Spillere for fremtiden;
Dina Svendsen (18) og Aksel Bjørke 
Uinge (18) begge fra Oslo Døves Sports-
klubb fikk  prisen mesterskapets beste 
spiller under 21 år.

ODSKs lagbilde under DCL i Spania, februar 2016.

ble arrangert i Huelva, 
Spania 10-14 februar. 
Oslo Døves Sports-
klubb (ODSK) som 
vant DM i futsal i 
2015 deltok i DCL for 
første gang.  Der ka-
pret de sølvmedaljen, 
Leif Foss ble turne-
ringens beste keeper 
og 17 åringen Sanjey 
Surendiran ble kåret 
til turneringens beste 
unge spiller.

Deaf Champion League 2016
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Returadresse:
Norges Døveforbund
Grensen 9
0159  OSLO

En scenisk bearbeidelse ved Brageteatret og Teater Manu
Den kulturelle skolesekken-turné i Buskerud januar-april. Norgesturné i april-mai

Regi: Cecilie Mosli  Med: Sulekha Ali Omar, Ronny Patrick Jacobsen

Tenk om jeg hadde vært en annen. 
Da hadde jeg lengtet hjem.
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