Referat Faglig Brukerrå d Hørsel

Tid: 20.05.2020 kl 1400 - 1545
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Møteleder: Kristin Fastvold
Referent: Alice Walgermo
Saksnr

Sak
Godkjenning av saksliste
Faste saker
Oppfølging av Meld St. 6. (2019-2020) Tett på. Tidlig innsats og inkluderende fellesskap
Orientering om arbeidet i koordineringsgruppene. Se presentasjon.
Omorganiseringen av hørselsfeltet opprettelse av fagavdeling tegnspråk
Fagavdeling tegnspråk ble opprettet januar d.å. med tre avdelinger i hhv Oslo, Bergen og
Trondheim. Hver avdeling ledes av en delprosjektleder. Ansvarsområdene er
deltidsopplæring, Se mitt språk og søsken- og barnehagetilbudet. Det er totalt 70 ansatte.
Det skal være et tett samarbeid mellom avdeling hørsel og fagavdeling tegnspråk. I den
forbindelse er det satt ned en arbeidsgruppe med ledere fra begge avdelinger. Her jobbes
det med å få til sømløse samarbeidsrutiner i alle regioner.
Stillingene som delprosjektledere er forlenget ut desember. Stillingene vil bli lyst ut ila
høsten.
Viktig innspill i møtet er at man må være oppmerksom på de brukerne som trenger støtte
fra begge avdelinger.
Utviklingsarbeid Hørsel
Elevkurs
Det er satt ned en arbeidsgruppe som ser på hvordan man kan videreutvikle elevkurset i fht
botilbud, målgruppe og bruk av digitale plattformer. Arbeidsgruppen som består av
representanter fra alle regioner vil komme med sine innspill til ledernettverk hørsel mot
slutten av 2020. Arbeidet vil følge en oppsatt milepælsplan Faglig Brukerråd vil holdes
løpende orientert.
Kurs til foreldre til barn med nedsatt hørsel 3-6 år
Dette kurset har sin opprinnelse i Hør mitt språk og etter hvert God start. Det er nå etablert
en egen arbeidsgruppe som vil utarbeide forslag til en ny kursmodell. Her vil man bla se på
mulighetene for å tilby kurset på digitale plattformer. Arbeidsgruppen består av
representanter fra alle regioner. Arbeidet vil følge en oppsatt milepælsplan.

Et nyttig innspill i møtet er viktigheten av å kartlegge brukerne og få til et registerdata.
Lytte- og taleveiledning
Arbeidet er i startgropen. Det vil etter hvert bli utarbeidet en milepælsplan.
Nye saker
7/20

8/20

Orienteringssaker
Se mitt språk
Grunnet koronapandemien blir Se mitt språk tilbudt som digitale kurs via Canvas.
Tilbakemeldingene fra foreldrene er svært gode. Digitale kurs gjør det enklere å drive
tilpasset opplæring. Det er lettere å finne sitt eget nivå, videoer kan ses flere ganger og man
har muligheten til å bruke Canvas mellom kursukene. Det oppleves verdifullt.
Avlysing av fjernundervisning under koronakrisen
To uker av fjernundervisningen ble avlyst da Norge stengte ned 12.mars d.å.
Fjernundervisning har tidligere blitt gitt via bostedskolenes systemer. Da elever skulle motta
FU hjemme, hadde ikke Statped et system som ivaretok GDPR. Mens Statped jobbet for å få
en læringsplattform som ivaretok hensynet til personvern, ble det produsert
arbeidsoppgaver, avlesningstekster og videoer som ble lagt ut på You Tube og Statped.no.
Disse nettsidene har hatt stor pågang.
I påsken åpnet TegnChat for barn og unge med nedsatt hørsel. Denne kanalen vil etter hvert
fases ut.
Læringsplattformen Canvas er nå tatt i bruk både for deltidselever og fjernundervisning.
Plattformen fungerer godt.
Innspill i møtet er at Statped ikke må bli innelukket grunnet GDPR.
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Bruk av digitale plattformer
(jfr sak 7/20 og 8/20)
Innspill til arbeidsgruppe Statped helse
Som oppfølging av Meld. St. 6 (2019-2020) Tett på har Statped, Helsedirektoratet og
Utdanningsdirektoratet fått likelydende oppdrag om å utvikle samarbeidet mellom Statped
og helsesektoren.
Brukerrepresentantene diskuterer spørsmålene i sine organisasjoner og fyller ut vedlagt
skjema (se m som sendes til Alice innen 26.mai kl 12.
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Innspill til Nasjonal Brukerkonferanse
Planlegging av Nasjonal Brukerkonferanse 2.og 3. februar 2021 er i gang. Tema er Universell
Utforming (UU).
Arbeidsgruppen ønsker følgende innspill fra brukerorganisasjonene
• Aktuelle tema til debatten om UU
• Tema og forelesere til parallellsesjon
Nyttig innspill i møtet er viktigheten av å huske på døve og hørselshemmede i arbeidet med
universell utforming.
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Brukerrepresentantene tar forepørselen med seg til sine organisasjoner og sender
innspillene til Alice innen 25.mai kl 12.
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