Referat Faglig Brukerråd Hørsel
Tid: 05.02.2020 kl 1400 – 1600
Sted: Brukerkonferansen
Brukerrepresentander:
Hans-Petter Østreng, Lene Bergli og Marit Skatvedt (Hørselshemmedes Landsforbund) og
Elisabeth F.Holte og Frode Liland (Norges Døveforbund)
Fra Statped: Kristin Fastvold, Bjørn Bakken, Marit Helén Knudsen
Forfall: Marte Eidsand Kjørven (vara Bente Lundberg) (Hørselhemmede barns organisasjon)
Referent: Sofia Carlenhult

Saksnr

Sak

Referat fra møtet

Godkjenning av
møteinnkalling

Kristin ønsker velkommen og går gjennom agendaen.
Møteinnkalling og agenda godkjennes.

Godkjenning av
saksliste
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Omorganisering av
hørselsfeltet.

Ny avdeling Tegnspråk vil være med på disse møtene
fremover, men de hadde ikke anledning i dag (05.02.20).

Hva har skjedd?

Oppsummering: Marit informerer om hva som har
skjedd i saken. Hun forteller at det er en prosjektgruppe
der personer fra både fagavdeling Hørsel og fagavdeling
Tegnspråk sitter.

Dette blir en fast
sak fremover

Det legges vekt på at tjenestene til brukerne skal være og
oppleves sømløse. Brukere skal ikke merke noen forskjell
fra tidligere, før omorganisering. Det er ingen avdeling
som “eier” brukerne. De skal kunne få tjenester fra
begge avdelinger når dette er aktuelt.
Kristin delte en oversikt/foreløpig kart over Statpeds
ulike tjenester og tanker om hvordan organisasjonen kan
jobbe fremover, men mye er uavklart så langt, bl.a. på
bakgrunn av Meld. S nr 6; Tett på, tidlig innsats.
Brukere spiller her inn til prosjektgruppen at kurs for
lærer ikke er tatt med i dette kartet. Det samme gjelder
Lytte/tale.
Spørsmål i møte ang. APD, AVT og fylkesaudiopedagog
tjenesten. Det finnes et nasjonalt APD fagnettverk med
rådgivere fra SLV, Språk/tale og EHS. Statped har ikke per
i dag drift av fylkesaudiopedagog. AVT veileding: Statped
gir tilbud i alle regionen innen individuell lytte og
taleveileding, denne er basert på prinsipper etter AVT.
Denne veiledning gis som rådgivningstjeneste i barnets
hjemkommune.

Det vil bli satt i gang et utviklingsarbeid ang. Lytte og
taleveiledning i Statped. 13.mars vil det arrangeres en
fagdag om AVT på ISP. Statped har en intern
kompetanseheving innen AVT prinsipper som ledes av
Anne Heian.
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St.Meld. 6 “Tett på
- tidlig innsats og
inkluderende
felleskap”

Oppsummering: Kristin gir informasjon utfra KDs
presentasjon som ble lagt frem under
brukerkonferansen. Bildene vedlegges
Diskusjon om inkludering kom opp. Er det bedre med
spesialklasser eller ikke? I Oslo finnes flere klasserom
som er spesialiserende. St.meld viser på at det ikke
fungerer helt som det ser ut per idag.
Mirjam H. Olsens forskning kan være interessant å
komme tilbake til her når den er klar.
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Barnas
tegnspråklæring i
2020.

Hvorfor tilbys døv-fødte barn med godt CI-utbytte, og
som er i 100% hørende oppvekstmiljø i skolen, kun å
lære tegnspråk uten tale-støtte? Er læring uten talestøtte motiverende og effektivt for disse godt-hørende
barna?
Oppsummering: Frode deler en case om en gutt på 7 år.
Veldig bra innlegg. Med tydelige spørsmål. Statped tar
det med seg de inn i avdeling tegnspråk. Det fremkom
ønske i møte å be Frode inn på neste møte i
ledernettverk hørsel. Marit ansvarlig for å følge opp i
samarbeid med Sofia.
Dilemma og prinsipper med tegnspråkopplæring til barn
med CI.
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I barnas
fjernundervisning,
hvordan StatPed
ser på sin rolle, i
forhold til skolens
rolle?

Hvilke forventninger stilles til skolen, og er disse
oppnåelige?
Oppsummering: Alle som har søkt om fjernundervisning
får det fra Statped. I dag gis fjernundervisningen fra hver
region, men tjenesten skal på sikt, legges til Statped
midt.
Spørsmål i møte: Dilemmaer med digital undervisning i
tegnspråk.
Hensikten er at så mange som mulig skal ha mulighet å
delta, også små eller fattige kommuner. De lokale
skolene skal gi resurser så lærere kan delta. Skolen ved
rektor skal skrive enkeltvedtak -som beskriver barnets
opplæring etter §§2-6/5-1. Dette vedtaket har foresatte
klagerett på, dersom det ikke fungerer for deres barn.
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Miljø- og
nettverksbygging
for døve barn;

Mangler det lokale muligheter, for å sikre at utvidet
familie og omgangskrets kan få grunnleggende
tegnspråkopplæring?

Oppsummering: Dette er trolig noe som mangler innen
Statped. Det finnes et søskentilbud i de fleste regioner.
Kommunen kan søke om kurs til familie og venner. Det
kan alle regioner utføre. Statped tilbyr også åpne
tegnspråkskurs. Statped skal ha ressurser til å ordne slike
kurs, noen ventetid kan forventes, men det skal maks
være 56 dager og i verste fall 71 dager. Regioner kan be
om hjelp fra andre regioner hvis de trenger.
Innspill i møte: et lavterskeltilbud er en god start, så for
eksempel besteforeldre kan si “Hei” til sine barnebarn.
Dette er i trå med barnekonvensjon “Barns beste” og
“Barns rett til å bli hørt”.
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Barnas skolegang:

Foreldre som har valgt “full” tegnspråkopplæring,
opplever at taletrening ikke er tilgjengelig.
Hvorfor må man velge bort talespråklig utvikling når
foreldre velger tegnspråk?
Oppsummering: Viktig å sikre at både tegn og
lyttetrening står i enkeltvedtaket som er fattet av rektor.
Det er viktig at barn (med CI) har god tilgang til både
tegn og tale.

Innspill til
fremtidige møter.

Hvordan blir det med kontorer i stedet for regioner.
Forskningsmiljø
Innspill om hvordan dette brukerrådet skal være
organisert. Brukerrådet ønsker at det blir som det er.

Evnt

Brukerkonferansen
2020

Oppsummering: Kunne vært bra å dele første dag i to
temaer. Ikke kun koordinator rollen.
Brukerundersøkelsen har ikke kommet frem til alle.
Oppdatere maileliste.
Informasjon om hva FFO og SAFO på forkant så valg blir
mulig.
Teleslynge fungerte ikke på tirsdag eller så var det ikke
riktig markert. Et ønske om at kunne få skrivetolk.
Hvis politikere skal være med skal det ikke være
valgkamp som flere har oppfattet.
Disse innspill er sendt videre inn til Berit Fulsaas,
ansvarlig for brukerrådene.

Møteplan faglig brukerråd 2020

Møte nasjonalt brukerråd 2020
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