Hørselshemmet
• Fikk ikke godkjent test på nyfødtscreening, men fikk
først høreapparat da hun fylte 5 år
• Som forelder er det man ønsker seg aller mest for
barna sine at de skal ha de beste forutsetninger for å
klare seg godt her i livet. Når forutsetningene endres
blir det også «et slag i magen» og sårt for oss som
foreldre
• Og da begynner kampen
– kampen for rettigheter, tilrettelegging og
forståelse i et system som er vanskelig å navigere
seg frem i

Høreapparatbruker
– hva nå?
• Sørum kommune, som vi tilhørte den gang, hadde lite kompetanse på
hørsel
• Vi hadde hørt om Statped på AHUS, men verken barnehage eller
kommune hadde noen relasjon til Statped, og ingen visste heller hvordan
man skulle søke om hjelp på riktig måte
• Vi ble til slutt koblet til et straksteam hos Statped og kom da i gang med
bistand fra Statped raskt i barnehagen
• Grunnet mangel på kompetanse i kommunen, har bistanden fra Statped
vært avgjørende for oss. Både for å sikre gode overganger, men også som
en hjelp og støtte for oss foreldre for å nå gjennom hos barnehage og skole.
Statped har hele veien vært tydelige på at de anbefaler og ikke kan kreve
noe. Men disse anbefalingene har vist seg å veie tungt og dermed vært
viktig for oss

Skolehverdagen for mange
• Det vi dessverre lærte fort, er at ingenting kommer av seg selv
• Som forelder til et hørselshemmet barn må man være på, mase
og purre opp, etterlyse utstyr, målinger og tilrettelegging

• Det er tungt og det er lett å føle seg som en byrde
• Å ha Statped i ryggen i disse prosessene har hatt alt å si for oss
som forelder – det har gitt saken en større tyngde at Statped
har veiledet enn at vi som forelder alene skal stille krav (som
kun har vært ting som barnet mitt faktisk har krav på)

• Det som er ekstra sårt å vite, er at barna i mange tilfeller er
prisgitt ressurssterke foreldre som ikke gir seg og som tar
kampen for at de skal få de mulighetene og rettighetene de har
krav på. Men for de barna som ikke har det, er veien til
tilrettelegging dessverre altfor lang – og mange får ikke engang
noe i nærheten av hva de faktisk har krav på

Vår opplevelse av
tilrettelegging
• Du er prisgitt hvilken skole og PPT-ansatt du møter på, om du ikke er i
Statped allerede, i forhold til hvilken informasjon du får og hvilken
tilrettelegging som gjøres
• I vårt tilfelle har ikke skolen gjort noen form for tiltak eller tilrettelegging
uten at vi som forelder har bedt eller mast om det
• Det er vi som gang på gang har bedt om møter med skolen, PPT og
Statped
• Det er vi som har mast på skolen om lydutstyr
• Det er vi som har bestilt eller sørget for at skolen har bestilt
akustikkmåling hver gang det har vært bytte av klasserom
• Det er vi som har måttet følge opp i etterkant av måling om det er
iverksatt tiltak eller ikke
• Første skoleåret måtte vi ha jevnlige møter med skolen for å i det hele
tatt påse at lydutstyr ble brukt, da det ofte var enklest for dem å la det
være
• Etc…

Kampen
• Det er tungt å kjempe når:
• Man må gjennomføre mange møter før lydutstyret faktisk
blir bestilt…
• Skolen legger bort lydutstyret fordi «barna leker med det»
eller «læreren har jo kraftig stemme, så det er ikke
nødvendig»…
• Skolen ikke er interessert i å sende lærer på kurs, det
koster jo penger å få inn vikar, selv om selve kurset er
gratis….
• Skolen ikke anser det som nødvendig å gå på kurs, læreren
hadde jo tross alt vært på et kurs om lydutjevningsanlegg
for minst 10 år siden…
• Man på 5. året på rad må fortelle læreren at de må slutte å
be barnet mitt si fra når det er noe de ikke får med seg.
Barnet mitt har faktisk ikke hørt at det er en beskjed å få
med seg i det hele tatt!
• Eller når man fortsatt må fortelle lærerne at de må slutte å
snakke mens de skriver på tavla, men heller snu seg mot
klassen når de har noe å fortelle, da barnet mitt trenger å
se ansiktet for å få med seg alt…

Behovet
• Som forelder skulle jeg ønske at all informasjon jeg trengte var samlet et
sted som var enkelt å finne. Nå er det helt tilfeldig hva man får vite om
av muligheter og rettigheter i ulike fora og det er personavhengig i
forhold til hvem du møter underveis

• Jeg skulle ønske et større fokus på universell utformede skoler som
sikrer at basis tilrettelegging som alle hørselshemmede barn har krav på
er på plass uten at det krever en haug med møter og søknader i forkant.
Samtlige av disse tiltakene kommer alle barn til gode – ikke bare de med
høreselsutfordringer. Dette hadde også bidratt til å redusere
opplevelsen av å være annerledes om alle klasserom hadde hatt
lydutstyr og støydemping
• Det kan ikke lenger være personavhengig eller bostedsavhengig hvilken
hjelp du og barnet ditt får. Alle barn må få den tilretteleggingen de har
krav på uavhengig om de bor i Alta eller Oslo
• Det var tungt den dagen Statped fortalte at de skulle lukke saken vår.
Den ekstra hjelpen og tryggheten for også meg som forelder ble brått
langt borte. Selv om man ikke står i en overgang fra bhg-skole eller
barneskole til u-skole, er det likevel behov for oppfølging med stadig
utskiftning av lærere, ledelse på skolen etc.

Viktigheten av Elevkurs
gjennom Statped
• Nyttige hverdagstips fra Statped
• Viktig informasjon om tilrettelegging, krav og muligheter

• Erfaringsutveksling og nettverksbygging mellom foreldre
• Viktig undervisning for barna, og skaper grobunn for gode
samtaler om hørselstap
• Verdifulle kontaktpunkt for ungene – og verdien blir langt
større om de kan treffes hvert år og utvikle relasjonene

• Lysglimt i en slitsomt skolehverdag for barna
• Et møtepunkt hvor man ikke lenger er annerledes – men
“alle er like som deg”. Selv om man kan stå “alene” i
skolehverdagen til vanlig, så vet de at de ikke er alene når
de treffer andre på disse kursene

IKKE avvikle Elevkurs!
• Disse to frøknene møttes første gang på elevkurs i
2019, og det var gledelig gjensyn på elevkurs på
Fornebu i mai i år.
• 29 barn og 37 foreldre var påmeldt Elevkurset for
1.-4.klasse denne våren

• Elevkursene har en liten kostnad i det store bildet
– men har en enorm gevinst for barna dette treffer
• Kollektiv bønn fra alle som deltok på dette kurset:
IKKE AVVIKLE ELEVKURSENE!

ELEVKURSENE BETYR SÅ ENORMT MYE FOR BÅDE
BARNA OG DE VOKSNE.

