Se mitt språk

Tegnspråkopplæring for foreldre

2 Tema

Hva er Se mitt språk?
Se mitt språk er et opplæringsprogram i tegnspråk for foreldre/
foresatte til hørselshemmede barn. Ved å følge programmet vil
foreldre få ferdigheter til å kommunisere på norsk tegnspråk med
sitt hørselshemmede barn, barnets venner og øvrige nettverk.
Se mitt språks undervisningsplan har 40 moduler, fordelt over
barnets første 16 leveår. De første fire modulene er dekket
gjennom kurstilbudet God start, som er et kurstilbud for foreldre til
hørselshemmede barn i alder 0 – 3 år.

Organisering
•
•
•
•

Opplæringen starter opp med fire kursuker årlig, som senere i
kursløpet reduseres til tre og to uker.
Foreldregruppene settes sammen med utgangspunkt i de
hørselshemmede barnas alder, noe som gir grunnlag for å
utvikle varige vennskap for barn og voksne.
Syv av kursukene er på Ål folkehøyskole og kurssenter.
Ukene på Ål er for hele familien, foreldre, søsken og
hørselshemmede barn. Se www.al.fhs.no

Kostnader til kurset
•
•
•
•
•

Kurs og opphold er kostnadsfritt for foreldre.
Kurset gir rett til fri fra jobb etter Arbeidsmiljølovens
§12-9, 3. ledd
NAV dekker opplæringspenger etter Lov om Folketrygd
§ 9 – 13.
Reise søkes dekket av hjemkommunen, og må avklares i
forkant av kurset. NAV dekker ikke reise til Statpeds kursuker.
De syv kursukene på Ål er dekket av NAV, inkludert reise.

Tema 3

Norsk tegnspråk
Tegnspråk er et språk for øynene, et visuelt språk som er
uavhengig av hørsel. I verdens forskjellige tegnspråk er bruk
av blikk, ansiktsmimikk og håndbevegelser del av språkenes
uttrykksmåte og grammatikk. Norsk tegnspråk er anerkjent som
et fullverdig språk og er en del av det norske språkmangfoldet.
I Norge regner vi at det er cirka 16 500 tegnspråkbrukere:
hørselshemmede, med og uten høreapparat/cochleaimplantat,
deres foreldre og familie, og andre personer som bruker
tegnspråk i fritiden, i utdanning og arbeid.

Innhold
Språkundervisningen i hver modul er tilpasset barnas alder, og
ivaretar foreldrenes økende ferdigheter i tegnspråk. I tillegg til
språkundervisning, vil det i hver modul være forelesninger innen
følgende tema:
• Tospråklighet, samspill og kommunikasjon
• Audiologi
• Lover og rettigheter gjennom folketrygd- og opplæringsloven
• Barnehage- og skole
• Foreldre og familie
• Kultur og historie
Sju av kursukene er lagt til Ål folkehøyskole og kurssenter for
døve, på Ål i Hallingdal. Disse ukene gis hele familien et tilbud.
Kursprogrammet gjennomføres i samarbeid med Signo skole og
kompetansesenter, som tilbyr egne kurs tilpasset sine brukergrupper.
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Delta på opplæringsprogrammet?
Når foreldre/foresatte ønsker å delta på Se mitt språk, er det PPT i
barnets bostedskommune som søker Statped om deltakelse. PPT står
ansvarlig for søknaden. Se mitt språk tilbys i Oslo, Trondheim, Stavanger
og Bergen og er åpen for foreldre fra hele landet.
Søknadsskjema finner du på www.statped.no.
Se mitt språk tilbys også ved Signo skole og kompetansesenter, der med
et 50 timers tilleggsprogram, kalt: «På vei mot et språk», som supplerer
emnene i Se mitt språk. På Signo er opplæringsprogrammet tilpasset
familier som har barn med hørselshemming i kombinasjon med ulike
funksjonshemminger og/eller døvblindhet. For mer informasjon: www.
signo.no

Les mer om programmet og finn søknadsskjema på
www.statped.no, eller skann QR-koden.
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