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Et lite PS fra trykkeriet
Det er flott å se at leserne sender inn så mange artikler med 
flotte bilder til! Mange av disse bildene holder også en bra 
kvalitet, men så er det også endel bilder som ikke holder like 
bra kvalitet, i allefall ikke for trykking.

Dere må gjerne sende Word-dokumenter MED bilder, 
for å vise hvor dere vil ha bildene i forhold til teksten, 
men i tillegg vil vi helst ha originalbildene ved siden 
av dokumentet. Dette er fordi Word er et rent tekst- 
program og kan ikke håndtere bilder for grafisk bruk, 
slik at resultatet for oss etter at vi tar ut bildere fra Word 
er meget dårlige (kun beregnet for skjermoppløsing)

Grunnen til at vi sier fra om dette nå, er fordi vi gjerne vil 
levere et så bra produkt som mulig til dere som leser bladet, 
men det kan by på visse problemer når vi får bilder som ikke 
er bra nok kvalitet på. 
Det som også kan by på litt problemer, er når bilder blir hentet 
fra Internett. Mange av de bildene vi har fått tilsendt, hentet fra 
internett, er bare små “thumbnails”, der man i utgangspunktet 
kunne ha klikket på bildet og fått frem en større versjon som 
man kunne brukt i stedet. 

Derfor vil vi nå be dere som lesere om å passe på at det dere 
sender inn, har en så høy kvalitet som dere kan klare å få til, 
slik at det ferdige produktet  kan bli så bra som VI kan få til.
Hilsen fra oss på trykkeriet.



Et mulighetens år
Av Eli Vogt Godager

Glimt fra styremøtet i januar
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 LEDEREN HAR ORDET...

Assistanse har fattet vedtak om avvikling på årsmøtet 
i 2009. Saken skal behandles annen gang på årsmøte i 
oktober 2010. Men det betyr altså IKKE avvikling av 
arbeidet for og med barn og ungdom med synshem-
ming og oss som foreldre/foresatte. Tvert i mot det 
skal det bety økt aktivitet og nye muligheter for vårt 
arbeide. Vi vil komme til å stå mye sterkere, som en del 
av Norges Blindeforbund. Men det krever også noe av 
oss; ENGASJEMENT. Uten engasjement fra foreldre 
og foresatte både i  fylkeslag og nasjonalt vil ikke barn 
og unge få den plassen i Blindeforbundet som vi øn-
sker. Det er altså vårt ansvar å bidra til å synliggjøre 
våre barn og unges behov og våre behov som foreldre.
 
I disse dager skrives mang en årsmelding. Det skal rap-
porteres over virksomhet i 2009. I grunnen en gan-
ske oppmuntrende oppgave. Da jeg systematisk har 
sett tilbake på Assistanses virksomhet i 2009 har vi 
fått til mye. Og det er synlig at integreringsprosessen 
mot Blindeforbundet er i gang. Sentralt har vi fått til 
felles interessepolitiske initiativ. Viktig. Lokalt, særlig i 
Nord, er det Blindeforbundet som har ”dratt” aktivite-
ten også for våre familier. Vi ser det også når vi ser på 
planer for 2010, flere familiesamlinger er på plass og 
markedsført gjennom NBFs kanaler. Familiesamlinger 
som mange Assistansefamilier vil komme til å delta på. 

Hovedstyret har også observert at flere fylkes-
lag hos oss allerede er i dialog og kontakt med 
Blindeforbundets fylkeslag med tanke på fel-
les aktivitet. Her ligger det masse muligheter. 

Vårt hovedfokus i 2010 vil være at både vi i Assis-
tanse og Blindeforbundets ulike ledd faktisk OPPLE-
VER at samarbeid er tingen. At vi opplever at vi får 
til mer enn vi ville gjort hver for oss. Vi som forel-
dre/foresatte har ansvar for å bidra for å få dette til. 

Vi sendte tidlig i februar ut et nyhetsbrev til alle våre 
medlemmer, der vi oppfordret til å sende oss epost-
adresser, slik at disse kan deles med Blindeforbundets 
lokale ledd. Slik kan vi bli bedre informert om deres 
lokale aktivitet og også spre informasjon til dem om 
det som skjer lokalt i Assistanse. Dette er en prak-
tisk form for samarbeid som bidrar til at overgan-
gen fra å være en egen organisasjon til å være aktive 
medlemmer i en ”ny” organisasjon ikke blir så stor. 

Det er en klisjé, men allikevel sant; sammen blir vi sterkere!

Godt arbeidsår!

Her jeg sitter og skriver er det 20 minusgrader og sol. Vakkert, men kanskje litt kaldt. Når du leser dette bladet er 

det kanskje litt varmere……og hvertfall lengre dager. Mange av oss har stor glede av at lyset kommer tilbake. 

8-10 januar var vi samlet på Huseby  til årets første sty-
remøte i Assistanse. Det er alltid ei utfordring å få til å 
komme for alle, denne gangen var vi slett ikke fulltallige. 

Allikevel jobba vi bra gjennom helga, og fikk gått gjennom 
den lange sakslista. Tre nye styremedlemmmer deltok, og 
vi brukte derfor mye tid fredag kveld til å bli bedre kjent. 

Det er vel noe av det mest berikende med å være styre-
medlem, dette å få treffe medforeldre og ta del i hver-
andres historier og glimt fra hverdagen med barna våre. 

Tekst og foto KM Oma.



Av Eli Vogt Godager

Nytt fra NLB
biblioteket for lyd og punkt

Nye web-sider…
Like før jul fikk vi nye websider med enda mer profil på bøkene 
våre. De er også mer oversiktelige og lettere å finne fram i enn 
de forrige, og er selvfølgelig også tilpassa kvalitetskravene i 
WAI/WCAG 2.0.  Dessuten har barn og ungdom fått en side 
hver. Det er også blitt lettere å følge med på de aller nyeste 
bøker, både på lyd og blindeskrift. Webadressen er selvfølgelig 
den samme: www.nlb.no 

…og ny logo!
Vi har også fått en ny logo som vi er riktig fornøyde med. Det 
morsomme med den er at vi ikke har bundet oss til en spesiell 
farge men har et rikt spekter å velge mellom alt etter humør! 

Følebøker
Jeg vil igjen benytte anledningen til å gjøre reklame for føle-
bøkene våre. (Bøker med taktile bilder for blinde og svaksynte 
barn). I år har vi styrket budsjettet for å ruste opp denne sam-
linga. Under siden BARN på websida vår er det også lett å følge 
med på nyhetene her.  Flere av disse bøkene burde egne seg 
som lesetrening for nybegynnere. NB: for dere som har barn 
i barnehage; barnehagen kan også låne bøker hos oss. Bare be 
dem kontakte oss på NLB. NB: En (fryktelig) dum ting med 
følebøkene er at disse ikke kan lånes via MAPPAMI! 

Super av Endre Lund Eriksen
Jeg har tidligere fortalt om denne ungdomsboka, som er skre-
vet i samarbeid med blinde ungdommer i alderen 12 +. Bokas 
hovedperson er Julie, 15 år og blind og dette er – ikke uventa 
av denne forfatteren – blitt en riktig tøff  bok! 

Den er allerede solgt til flere land og så langt nominert til to 
priser: UPrisen (ungdommens egen ungdomsbokpris) og Kri-
tikerprisen for beste barne- og ungdomsbokpris i 2009. 

Facebook
Selvfølgelig deltar også NLB på Facebook. For dere som aller-
ede er ”venner” med oss; vi er i full gang med å ruste opp 
profilen vår her slik at den blir enda bedre. 

Til slutt
Kom GJERNE med innspill og tilbakemeldinger, enten det 
er ønsker om nye bøker, kommentarer til de vi har, våre nye 
web-sider eller hva det MÅTTE  være! 

For dere som ennå ikke er låner:
Kontakt oss så får du et innmeldingsskjema. 
Vårt telefonnummer er: 22 06 99 10. E-post utlaan@nlb.no
Mitt direktenummer er: 22 06 88 30. E-post: eli@nlb.no
Skjemaet kan også hentes fra web-sida vår: www.nlb.no  
(Klikk på Låneinfo og deretter Innmelding)

Alle lydbøkene våre er i DAISY (Mp3-format). Bøkene kan 
lånes gratis fritt tilsendt i posten og de skal ikke returneres 
etter bruk.  Vi har en tilvekst på godt over 100 nye barne- og 
ungdomsbøker hvert år, både på lyd og blindeskrift.

Vennlig hilsen Eli Frisvold
Barne- og ungdomsbibliotek
Norsk lyd – og blindeskriftbibliotek
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Unike smykker med punktskrift - Sakset fra www.statped.no/tambartun

Toril Loe, rådgiver Tambartun kompetansesenter, tok derfor 
kontakt med gullsmed Karlgård og møtte to entusiastiske me-
darbeidere som tok utfordringen på strak arm. - Det ble en del 
prøving før vi fant frem til et design som fungerte. 

Designet må være enkelt og ha en form uten andre detaljer slik 
at punktskriften kommer godt frem. Et problem vi opplevde var 
for eksempel at enkeltbokstaver var gode å lese, men at det ble 
for kort avstand mellom hvert punkt, forteller Loe.  Smykkene 
lages i sølv hvor punktene blir prikket ut. Deretter loddes ei lita 
kule for hvert punkt som danner bokstavene.

Stor interesse
Den som skal bære smykket kan selv velge bokstaver, men plas-
sen begrenser seg naturlig vis. - På grunn av et relativt lite antall 
og mange forskjellige varianter blir hvert smykke unikt, og ikke 
en del av en produksjon, forteller Loe entusiastisk. 
I forbindelse med Tambartuns markering av Brailljubileet i høst 
ble de første prototypene vist frem. Interessen var stor, og flere 
bestillinger kom inn. Nå er smykkene klare for å produseres, og 
gullsmed Karlgård kan kontaktes direkte for bestilling. Det er 
utviklet flere ulike smykker med punktskrift

Kontaktinfo – se www.gullsmedkarlgard.no

Tambartun kompetansesenter har inngått et samar-

beid med gullsmed Karlgård om produksjon av smyk-

ker med punktskrift. Flere ansatte ved senteret hadde 

sett lignende smykker i utlandet, og mente det var på 

tide at dette også ble tilgjengelig her til lands.
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Liv og røre på Visthus

Det store høydepunktet var den tradisjonelle fisketuren i fjæra, selv om 
årets utgave ble en våt opplevelse. Værgudene pleier å være på vår side 
når vi har familiesamling, men i år var det en liten svikt på akkurat dette 
punktet. Ungene var ”helt med” likevel, og fikk være med ut og dra garn 
etter tur. Fangsten var det heller ikke noe å si på, og vi hadde et deilig 
måltid med sjølfanga krabbe etterpå. Ellers var det bueskyting for alle og 
leirdueskyting for de voksne, med tilhørende sleivspark om skyteferdig-
hetene i etterkant.

Det faglige innslaget var det Frantz Løwensprung fra NAV Hjelpemid-
delsentral i Møre og Romsdal som sto for. Han holdt et interessant fore-
drag om syn, både normalt syn og ulike former for avvik, med bakgrunn 
i egen kunnskap og erfaringer. I løpet av helga ble det også avholdt års-
møte. Hovedsaken denne gang var informasjon og diskusjon om proses-
sen med sammenslåing med Norges Blindeforbund. Ikke uventet var det 
både noen kritiske kommentarer og mye vemod hos deltakerne, men i 
sum var reaksjonen forståelse og støtte til det arbeidet som gjøres. Man-
ge hadde også allerede et positivt forhold til arbeidet i Blindeforbundets 
fylkeslag. Men et samlet årsmøte var fast bestemt på å opprettholde tra-
disjonen med familiesamling, om vi så skal gjøre det for egen regning!

Familiesamlingene i Møre og Romsdal er langt på vei ”same procedure 
every year”, med en blanding av fellesaktiviteter og mye tid til både frileik 
og voksenprat. Det er god plass på Visthus, og vi kan slippe ungene løs 
uten særlig bekymring. I år kom det også et ønske om å treffes oftere, 
for eksempel å ha ei vintersamling. Det har vi ikke klart å få til denne 
vinteren, men lar forslaget være med oss videre. De siste årene har vi 
også arrangert familiesamlinga på høsten som regionsamling, men i år 
var det dessverre ingen fra Trøndelagsfylkene som hadde anledning til 
å komme. Avstandene er kanskje i største laget. Vi satser likevel friskt 
videre, og inviterer til regionsamling på Visthus igjen 10-12 september 
2010. Velkommen!

Assistanse Møre og Romsdal hadde sin årlige familiesamling på Visthus i Vistdal i september 
2009. Dette er årets store begivenhet for oss i fylkeslaget, og noe vi ser fram til i lang tid på 
forhånd. Det er en fast stamme av familier som møter opp hvert år, med noen nye greiner på 
treet år om annet. I år var vi 25-30 personer med stort og smått.

6

VISION 2020 er et globalt initiativ med målsetting å eliminere all 
unødvendig blindhet i verden innen år 2020. Assistanse informerer 
med dette våre medlemmer om arbeidet med VISISON 2020. Når 
Notater 1/2010 foreligger har vi også levert inn vårt høringssvar til 
den norske VISION 2020 komitéen, ift en nasjonal strategi og norske 

bidrag i en internasjonal strategi.        Eli 

Gjennom deltagelse I WHO har Norge forpliktet seg 
til å ivareta helsepolitiske målsettinger, dra nytte av 
WHOs helsefaglige kunnskapsutvikling og støtte 
WHOs helsefremmende arbeid. VISION 2020 ble 
initiert av WHO i februar 1999 under Gro Harlem 
Brundtlands ledelse.

Under WHO’s helseforsamling i mai 2007 ble det 
vedtatt en resolusjon som inkluderer reduksjon av 
blindhet under strategisk mål nr. 3. i deres strategiske 
plan for den finansielle perioden 2008 – 09. 

av Grete Bæverfjord, 
foto Morten

Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær! 
Og mat må vi ha, ikke sant? 

Jan Rune og Per Øyvind er to av veteranene i 
Assistanse Møre og Romsdal

t.v: Nora har en velfortjent pause med 
garasje-bygging. t.h: Krabbefest på Visthus 
med sjølfanga krabbe!
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Av Arne Brunes og Karianne HavsbergSterk på matta
Noah Arnøy (7) fra Nærøy kan ikke se sine motstandere, men imponerer på judomatta til tross 
for sitt handikap. Judo viser seg som en lett idrett å inkludere funksjonshemmede i.

Noah stjal mye av oppmerksomheten under judostevnet 
Nordenfjeldsk 09 i Namsoshallen. Selv om Noah er blind, 
ser han ut til å mestre sitt handikap på en utmerket måte. 
– Jeg har holdt på med judo i et halvt år, og vil fortsette med 
det. Mine kamerater driver også med det, forteller andrek-
lassingen, som trener judo en gang i uka.
 - Jeg driver også med svømming, som er en fin idrett, sier 
han.

Et talent
Trener i Nærøy Judoklubb, Joar Pettersen, er full av lovord 
om Noah. 
 - Noah er et talent, og etter svært kort tid har han lært utro-
lig mye. Han er en utøver som er tett og sterk, og behersker 
sporten. Motorikken hans er utmerket. Han hopper bukk og 
lander stående uten å se. Imponerende, skryter Pettersen. 

INKLUDERENDE IDRETT: Dommere og motstandere blir 
informert om at Noah (t.h.) ikke kan se. Trenerne hans synes det 
har vært lett å tilrettelegge kampsporten judo for den blinde sjuåringen. 
Foto: Arne Brunes.

Inkluderende og sosialt
 - Judo er en glimrende idrett for å inkludere utøvere med 
funksjonshemning, mener treneren. - Det eneste vi må gjøre 
er å bringe utøverne sammen så de får tak på motstanderen. 
Dommere og motstandere blir informert om at Noah ikke 
kan se.
De aller fleste judostevner for barn arrangeres på lørdag-
er. På en del av stevnene holdes det treningssamlinger den 
påfølgende søndagen. 

 - Det er veldig bra for miljøet, og utøverne fra regionen blir 
godt kjent med hverandre, sier Nærøy-treneren.
 
Judo på sommerleir
I tre år på rad har judo vært en av aktivitetene på Norges Blin-
deforbunds sommerleir UngUke i Hurdal. Her har blinde og 
svaksynte ungdommer fått prøve seg på matta, under kyndig 
veiledning fra erfarne instruktører.
I fjor sommer var det Stian Hallum fra Nesodden Judok-
lubb som ledet treningen. Den inneholdt alle elementer fra 
en vanlig judosesjon – også kast.
For blinde og svaksynte er dette en stor utfordring, siden 
man faller bakover når man blir kastet. Nå hadde de allerede 
trent litt på fallteknikk, så med god veiledning og forsiktig 
start gikk det helt greit, forteller han.
Noen av deltakerne driver aktivt med idretten hjemme, men 
de fleste har aldri prøvd judo før.

POPULÆRT: Stian Hallum var blant instruktørene da Markus N. 
Rokne (øverst) og Knut Frode Almaas (under) fikk prøve seg på judo 
under Blindeforbundets sommerarrangement UngUke 2008. Foto: 
Anne Julie Bolstad.

Positiv holdning lokalt
Foreldreforeningen Assistanse har hatt flere prosjekter med 
judotrening for synshemmede barn. De fant imidlertid at id-
rettslag lokalt stort sett er svært positive til å inkludere syn-
shemmede i sine klubber, og at dette er en langt bedre løsn-
ing enn å ha egne treninger for gruppen.

Judo er japansk og betyr «den myke veien». I følge Norges 
Judoforbund er dette en av idrettene som har minst skader. 
Antall utøvere i judosporten i Norge går opp, og det finnes 
rundt 70 klubber over hele landet. Mer informasjon på www.
judo.no

Etter dette ble det av WHO utarbeidet en aksjonsplan 
for forbygging av all unødvendig blindhet og syns-
hemming. Denne planen ble vedtatt av verdens 62 
helseforsamling i mai 2009.

I respons til dette og som en oppfølging av vedtakene 
i verdens helseforsamling, ble det etter initiativ fra 
Norges Optikerforbund dannet en Norsk V2020 ko-
mité, høsten 2006. Det er vårt håp at komiteen kan 
spille en rolle i oppfyllelsen av målene i VISION 
2020. Det er ikke tvil om at hvis disse målene nåes 

vil det gi et stort bidrag til oppfyllelsen av flere av 
tusenårsmålene.

Medlemmer i den norske komiteen er i dag: Norges 
Optikerforbund, Norsk Øyelegeforening, Norsk Glau-
komforening, Norges Blindeforbund, Norges Syns 
- og Mobilitetspedagogers Forening og Høyskolen i 
Buskerud AFOS
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Utsikt over Torrey Pines, mot Del Mar.  Foto: Tomas Eagan

Begge guttene er veldig fornøyde med skolene sine. Vår 
synshemmede 17 åring kunne godt tenke seg å bli igjen! 
Skolen han gikk på hadde mange varme og kompetente 
mennesker, assistenter og lærere og kontorpersonale.  Det 
var mange synshemmede på skolen fordi de har satset på 
skolen som en ressurs skole. Det var ansatt en synspeda-
gog som hadde 3-4 assistenter tilgjengelig til sitt bruk. 
Klasserommet hun disponerte var litt mindre enn et vanlig 
klasserom, og delt i to rom. Det var en kraftig punktprin-
ter, tre-fire datamaskiner, noen Perkins, og spill, med mer.  
Flere av assistentene hadde fulgt elever fra barneskolen og 
var veldig gode og trygge på ”faget” sitt og i tillegg til at 
de var veldig hyggelige. De visste hva den enkelte eleven 
hadde behov for og gav ikke mer hjelp enn nødvendig.
Skolen hadde 1500 elever, men det opplevdes ikke som 
stort. 
Timeplanen var lik hver dag og det var en stor fordel. Man 
slipper å lure på hva de ulike dagene bringer. Alle har gym 
hver dag! Lærerene var faglærere og dyktige! 

Synshemmede elever har en time på timeplanen som heter 
V.I. som betyr visual impaired, synshemmet.  Mens de an-
dre elevene har valgfag har de synshemmede V.I. 
Det betyr at de får sine 2.14 eller 3.10 timer dekket inn i 
skoledagen. 
V.I timen ble brukt til lekser, og mye punktlesning. Men 
det var også rom for å få opplæring på data, spille spill 

med klassekamerater (spill for blinde) eller skrive med 
skriveplate og pren.  
En time i uken kom mobilitetslæreren. Stort sett jobbet de 
inne på skolen, men også litt rundt skolen, trafikklys, litt 
handling på butikk, og buss og pizzatur til slutt.
Mobilitetslæreren har ett års studie i spes.ped og mobilitet. 
Hun underviser elevene selv, men har undervist assisten-
tene og lærerene slik at de kan forsterke det hun lærer til 
elevene. Alle mobilitetslærer må ha Bachelor eller Masters 
grad. (jeg antar i pedagogikk). 

Lekselesing hjemme ved kjøkkenbordet. Vi forsøkte å få 
Braille Wave’en til å fungere som leselist når alva-listen 
ikke virket. 

Synshemmede elever i California får utstyr fra skolen mens 
de går på skolen. Når de fyller 18, eller er ferdig med High 
School må utstyret leveres inn. 
Elevene må da søke om nytt utstyr fra arbeidskontoret.  
Mange har ikke PC hjemme. Flere foreldre vi møtte gjen-
nom foreldregruppe på Braille Institute skulle ønske bar-
net kunne fått PC hjemme, men visste ikke hvordan de 
kunne skaffe seg det. En lærer som deltok i gruppen kunne 
da informere om et sted man kunne søke om midler, et 
slags legat, som støttet blinde barn. 
Skolen hadde derfor ikke mye avansert utstyr, men en type 
note-taker, som alle hadde og brukte. Dermed var det en-
klere for synspedagogen å kunne utstyret godt. Ingen had-
de sett en bærbar leselist, og det ble egentlig ikke brukt så 
mye leselist. De brukte Jaws og klarte seg med tale. Nokså 
annerledes enn hjemme! 

Reisebrev fra USA - 
Tilbakeblikk på året ved Stillehavet. 

Vi er hjemme igjen etter et eventyrlig år i California, USA. Vi hadde ca 26 dager med regn i løpet av året, det sier 

seg selv at da må vi ha hatt det nokså bra☺ 

av Christine Amlie
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Assistentene og ”trykkeriet” til skolen lager det elevene 
trenger av punktbøker.  Det transkriberes i store mengder 
og elevene leser og leser. For vår gutt sin del måtte de skri-
ve uten forkortelser. Dermed ble tekstene og bøkene lange 
og tykke! 

En jente i klassen til Mikal skulle dra på internat skole for 
blinde fra høsten 2009. Hun gledet seg, selv om hun bare 
var 14 år. Hun mente hun trengte å lære masse om det å 
klare seg selv, vaske klær, lage mat og holde orden på en 
hybel. Det ville hun få god hjelp til på denne internat sko-
len i Nord-California. Den fungerer som kompetansesen-
ter for California i tillegg til at de hvert år har noen elever 
på internat. 
Her er adressen til nettstedet deres: 
http://www.csb-cde.ca.gov/

Det andre som inspirerte oss var Braille Institute. Det er 
nesten som Blindeforbundet her i Norge. Det er en privat 
stiftelse som er til for barn og voksne med synshemming. 
De driver opplæring på nesten alle områder man trenger 
hjelp til når man får en synshemming som for eksempel 
matlaging, data og ADL. De har familieterapeuter, barne-
koordinator, foreldregrupper og bibliotek og butikk. De 
har fritidstilbud til barn og unge, på to forskjellige etter-
middager i uka. Elevene hentes med buss etter skolen og 
programmet varte fra kl 16- 1730.  

Mange kjede-restauranter hadde trykket opp menyen i 
punkt. Kortskrift på amerikansk var litt vanskelig, men po-
sitivt likevel. Det ble noen gode burgere på Red Robin bare 
fordi vi syns det var kjekt at de hadde punkt-meny! 

På Braille institute ble det lagt vekt på sosial samhand-
ling, men også at tilbudet skulle være av nyttig karakter. 
Da vi var der var tilbudet slik: uke 1: yoga, uke 2: kosthold, 
uke 3: matlaging, uke 4: fritt valg. Så begynte de på uke 1 
igjen. Innimellom varierte de med andre ting, og i tillegg 
arrangerte de fester i forbindelse med de ulike høytidene, 
og i tilknytning til Thanksgiving arrangerte de innsamling 
av mat til fattige. Det å hjelpe andre er en viktig ting å 

kunne skrive på sin CV i USA og derfor hjelper de barna 
med å få dette til. 

Ridetur langs stranda Imperial Beach med rideinstruktør 
Omar. Han var fra Mexico, men bodde nå i USA. Han var 
veldig glad i litteratur og hadde lest Markens Grøde av 
Knut Hamsun. Da han spurte om jeg kunne anbefale noen 
norske bøker av nyere dato ble ”Ut og stjele hester” av Per 
Petterson et naturlig valg! 

I sommerferien arrangerte de sommeraktiviteter  tre dager 
pr uke, og man kunne delta på to dager pr uke. En uke dro 
man på museum, en uke på natur-museum, en uke på høy-
skole/universitet (for ungdommene- særlig de som nærmer 
seg avslutning av High school) og en annen uke fikk de 
besøk av en kunstner som lærte dem ulike kunst-teknikker. 
I tillegg ble det arrangert vann-skidag i regi av en privat 
vannski-klubb. De kjørte ungene på vannet hele dagen, på 
ski og tube og andre ting, og lagde grillfest i klubbhuset 
for dem etterpå.

 
Sommeren 2009 dro vi på familie helg med andre fami-
lier med synshemmede barn, som vårt foreldrekurs i Nor-
ge, bare med barn. Barna hadde tilsyn av voksne, gjerne 
idrettsfolk, med og uten synshemminger, blant andre en 
Paralympisk mester i roing! Bra program og masse utstil-
lere som hjemme i Norge.  Foreldreforeningen i USA heter 
NAPVI
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Opplever opptur på 
lydbokfronten

Mange spennende lydbøker står og 
venter på deg!

Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB) 
har drevet med lydboksalg i mange år. Lydbøkene 
har blitt solgt gjennom bokhandlere, andre butikker 
og ved direkte henvendelse til KABB. For å øke 
tilgjengeligheten bestemte KABB seg for å etablere 
en netthandel rett før jul i fjor. Inger Slang som er 
salgsansvarlig i KABB kan fortelle at det har vært en 
positiv start. 

Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB) driver et offentlig godkjent lydbibliotek der syns- og 
lesehemmede kan låne lydbøker. KABB har mange bøker som venter på å bli sendt ut til bokhungrige 
lesere av lydbøker.

- Ja, til tross for at vi ikke har gått bredt ut med infor-
masjon, så har vi fått nærmere 30 bestillinger på varer 
fra netthandelen vår. Når en starter opp noe nytt, er 
det alltid vanskelig å vite hva en kan forvente seg, men 
så langt ser vi stigning i antall bestillinger, og det er bra.
 
Opplever du at folk finner lydbøkene lettere nå enn før?
- De som har funnet fram til adressen www.lybokhan-
del.no finner på en enkel måte alle varene vi har publi-
sert. Så det er helt klart enklere å finne fram til den bo-
ken en ønsker nå enn tidligere. Vi har lagt vekt på at 
sidene skal være enkle og oversiktlige. Tilbakemeldin-
gene vi har fått viser at vi har lykkes med nettopp det.

Er det tidligere kunder som har funnet ny 
måte å handle lydbøker på, eller er det nye 
kunder som dere ikke har hatt kontakt med før?
- Med unntak av to kunder som vi hadde registrert fra 
tidligere, er samtlige nye navn for oss. Dette er en in-
teressant erfaring, og vi vil sende ut informasjon til 
disse om nye tilbud fra tid til annen. Også de som 
ennå ikke har handlet noe gjennom www.lydbokhan-
del.no kan gå inn og registrere sin e-postadresse, 
for å få tilsendt informasjon om nye tilbud fra oss.

Hvis du ser på erfaringene for de to månedene som har vært, 
ser det ut til at netthandelen bidrar til økt salg av lydbøker?

- I og med at så og si alle kundene i netthandelen vår er 
nye, vil det jo si at salget på ca 10.000 hittil er en økning. 
Det er tidlig å si noe sikkert om økningen, men vi har tro 
på at vi jo flere bøker og varer vi legger ut på netthan-
delen, jo mer salg blir det. Når kundene ser at dette fun-
gerer, håper vi at de kommer tilbake og bestiller mer også.

Er det mange som har funnet frem til lydbokhandel.no?
- Det er hittil tett opp til 500 unike brukere som har vært 
inne på netthandelen vår og gjennomsnittet viser at det er 50 
besøkende i netthandelen til KABB hver dag. Det er spen-
nende å registrere at mange viser interesse for våre lydbøker.

Har KABB opplevd at salget på andre måter har 
blitt redusert etter at lydbokhandel.no ble etablert? 
- Nei, det har vi ikke opplevd, og vi har ingen grunn til å tro at 
nettandelen skal “ødelegge” for annet salg, snarere tvert imot.

Hvor kan man få kjøpt lydbøker fra KABB i disse dager?
- Selvfølgelig fra www.lydbokhandel.no og i tillegg 
kan man få kjøpt lydbøker i de aller fleste større bokhan-
dlere. Det er nok ikke så mange som har KABBs lyd-
bøker på lager, men de kan bestilles for rask levering. I 
tillegg kan man selvfølgelig fortsatt både ringe, skrive 
eller sende e-post for å bestille lydbøker på KABB. 

KABB har i dag mer enn 565 som benytter seg av lyd-
biblioteket. Flesteparten av de som bruker biblitotek-
tjenseten er synshemmede, men det finnes andre som av 
ulike årsaker ikke leser trykte bøker. Det er f.eks dysle-
ktikere som synes det er enklere å lytte til en bok i ste-
det for å lese den og det er mennesker som har fysiske 
handicap og derfor ikke er i stand til å holde en bok. 

Det er et bredt utvalg av litteratur som KABB har i 
sine reoler. Bøkene er gitt ut på kristne forlag de siste 
tiårene og det er stor bredde på utvalget. De fleste lån-
erne foretrekker romaner og skjønnlitteratur. I tillegg 
finnes det spennende reiseskildringer fra misjonsmark-
en, gode biografier, oppbyggelig litteratur og bøker som 

kan karakteriseres som faglitteratur. KABB har også 
lydbøker for barn og unge, men det er satset mest på 
de voksne. Det finnes over 2.800 bøker som er lest inn 
og hver uke kommer en ny tittel til lydbiblioteket. Det 
er gratis å låne bøker hos KABB og du får boken fritt 
tilsendt i posten. Lydboken må returneres etter en måned 
– slik at også andre kan få mulighet til å lytte på boka.

Om du er syns- eller lesehemmet eller du kjen-
ner en som kunne ha nytte av dette tilbudet, kan 
du kontakte KABB i Askim eller klikke deg inn på 
KABBs hjemmesider på www.kabb.no. Her finnes 
det mange godbiter som flere kan benytte seg av.
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Etablering av borettslag for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne - 
en veileder for pårørende og kommunen

WINDOWS VISTA MED SKJERMLESER

Dette er tittelen på en veileder utgitt av Oslo kommune, Helse og velferdsetaten. 
Dette er et viktig dokument, og vil kunne være nyttig for mange Assistanse-familier, langt utenfor Os-
los grenser. Den beskriver viktige prinsipper og muligheter i arbeidet med å få på plass gode boligløs-
ninger for unge mennesker med funksjonsnedsettelser, som trenger en god, varig og trygg bolig. En 
bolig man eier selv. En bolig der man er sikret et fellesskap. For mange ganger er det jo slik at retten til 
en egen bolig, betyr ”retten til ensomhet”. Ingen ønskesituasjon for noen.

Hefte nr 84 i Statped skriftserie gir en oversikt over hvordan man kan bruke 
taster der seende vanligvis bruker mus. Det er laget for personer som skal 
undervise blinde i bruk av Windows Vista. Heftet er skrevet av Tor Ulland.

Veilederne er resultat av at noen har gått foran. Mange har 
hørt om Tangerudbakken. Dette var det første boretts-
laget etablert på denne måten. En Assistanse-familie var 
med i det utviklingsprosjektet. Flere har kommet etter og 
nå er tre Assistanse-familier med i virkeliggjøringen av et 
nytt borettslag basert på denne modellen. 

En trygg og sikker bolig for våre ungdommer er ikke bare 
godt for dem, det er også en viktig trygghet for oss som 
foreldre. Vi lever jo som kjent ikke evig vi heller…..
 
I innledning til heftet står følgende å lese: 

”Denne veilederen omhandler etablering av en trygg og varig bolig i  
borettslag for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
Veilederen er først og fremst rettet mot pårørende til person-
er med nedsatt funksjonsevne.Veilederen kan også være nyttig  
lesning for ansatte i kommunen som til daglig arbeider med  
boligspørsmål og målgruppen som skal etablere seg i en bolig. Den 
kan videre være avinteresse for boligsamvirke, private eiendoms- 
utviklere og bevilgende myndigheter Utgangspunktet for veilederen 
har vært erfaringene med etableringen av et borettslag forpersoner 
med psykisk utviklingshemming i Tangerudbakken, Bydel Stovner 
i Oslo kommune(2006). Samarbeid mellom de pårørende og  
kommunen kom i stand da en gruppe pårørende henvendte seg til 
Helse- og velferdsetaten (HEV) i Oslo kommune for å få bistand 
til finansiering av et planlagt bygg. Dette samarbeidet strakk seg  
etter hvert over en periode på 18 måneder.Sentralt i finansieringen av  
boligene var Husbankens personrettede boligtilskudd, prosjektret-
tet boligtilskudd og Husbankens låneordning og bostøtte. Disse  
ordningene var avgjørende for at den enkelte beboer i borettslaget 
skulle kunne finansiere sine egne boliger.”

Veilederen beskriver alle prosessene og stegene på  
veien mot etablering av borettslag, inkludert bygge- 
prosessen. Finansiering er et annet viktig tema. Sentralt er  
også nødvendige bistandstjenester når man er på plass i  
boligen. 

Eli 

Veilederen kan lastes ned: 
http://www.helse-og-velferdsetaten.oslo.kommune.no/

Den arbeidsmåten som har vist seg best 
egnet, er en kombinasjon av hurtigtaster 
og bruk av menyer. Erfarne synshemmede 
databrukere kan også bruke heftet som en 
oppslagsbok eller for å lære en del nye funk-
sjoner.
Alle kommandoer og framgangsmåter er 
beskrevet uavhengig av hvilket utstyr man 
har. Heftet omhandler ikke detaljer i bruken 
av leselist eller skjermleser, og er heller ikke 
ment som en lærebok i Windows Vista. 

Heftet kan lastes ned gratis.
Forfatter:  Tor Ulland 
Utgiver:  Huseby kompetansesenter 
Adresse: Gamle Hovsetervei 3, 0768 OSLO 
Telefon:  22 02 95 00 
Telefaks:  22 92 15 90 
Rettigheter: © Huseby kompetansesenter 
ISSN 1503/271X
ISBN 978-82-7740-755-5
Heftet kan lastes ned fea www.staped.no/
huseby 

Her har jeg ikke brukt det bildet som fulgte artikkelen. Det 
var bare ca 1 x 2 cm stort, og når det ble forstørret for å 
passe inn i artikkelen, ble det bare fargede firkantede piksler, 
og helt umulig å se hva det forestilte. Dette bildet er funnet 
på nettet, men hvis dere har et bedre ville det vært bra, dette 
har ikke god nok kvalitet for trykking.

Windows Vista  
med skjermleser 

Tor Ulland 
Huseby kompetansesenter 

STATPED SKRIFTSERIE NR 84



12 Notater nr. 1/2010

Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp 
og spesialundervisning

Spesialundervisning

Spesialundervisning – en 
veileder 
I denne artikkelen minner synspedagog Arne 
Kjeldstad oss på hva vi som foreldre må være 
særlig oppmerksomme på når det gjelder de 
av våre barn som mottar spesialpedagogisk 
hjelp og spesialundervisning. En flott veiled-
er fra Utdanningsdirektoratet er kommet - 
men det er likevel lett å trå feil.

Av cand.paed. spec. Arne Kjeldstad, Huseby kompetansesenter

Høsten 2009 ga Utdanningsdirektoratet ut ”Veileder til op-
plæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialunder-
visning”. Den er både bedre og mer konkret enn de tidligere 
veilederne. Det er åpenbart at mye av den kritikken som er 
kommet frem gjennom de nasjonale tilsyn, er hørt og tatt 
hensyn til. 

Skolens hovedregel
Prinsippet om at alle elever, også de som mottar spesial-
undervisning, skal tilhøre en klasse, er en av bærebjelkene i 
fellesskolen og har en viktig funksjon når det gjelder inklu-
dering av elever. Så mye som mulig av elevenes opplæring 
skal skje innenfor klassens rammer. Dette har bl.a. sam-
menheng med at klassen har en viktig funksjon i forbin-
delse med elevens sosiale tilhørighet (s. 70). For de fleste 
synshemmede elever vil det være nødvendig med unntak 
fra dette prinsippet eller denne hovedregelen. Det er derfor 
verdt å merke seg det som står på s. 23: ”Et hvert tiltak 
som strider mot hovedregelen, må være basert på en faglig 
vurdering og begrunnes med at eleven ikke har mulighet til 
å få tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen i 
den ordinære klassen.” 

Enkeltvedtak kan åpne og lukke dører
Mye står og faller med elevens enkeltvedtak. Det som står i 
vedtaket, har skolen plikt til å følge opp. Det som ikke står 
der, kan ikke foreldre forlange skal bli gjennomført. ”Elev-
en skal ikke ha andre avvik fra den ordinære opplæringen 
enn det som er omtalt i enkeltvedtaket” (s. 69). Dette kan i 
første omgang høres ut som en grei og ufarlig formulering. 
Men enkeltvedtaket er bare greit dersom elevens behov er 
forsvarlig ivaretatt. Det er dette vi må passe på. Slik sett kan 
vi si at enkeltvedtaket både åpner og lukker dører. 

Det har vært tradisjon for at det kun er ett enkeltvedtak i 
året. I veilederen omtales enkeltvedtaket i entall. Det blir 
derfor litt av en utfordring å få med alle eventualiteter i 
ett enkeltvedtak. Mener vi som foreldre, at momenter er 
uteglemt eller nye momenter har kommet til, er det alltid 
mulighet for ny søknad og ”supplerende” vedtak. Vedtaket 

bør utformes slik at det ikke stenger for fleksibilitet, men 
det må framkomme hva fleksibiliteten innebærer. 

Som foreldre er det viktig at vi er klar over det som står i 
enkeltvedtaket. ”Enkeltvedtaket må omhandle hele det op-
plæringstilbudet eleven skal ha, og klart og tydelig fremstille 
hva som for denne eleven, vil være et forsvarlig opplæring-
stilbud, jf. § 5-1 annet ledd. Enkeltvedtaket skal fastsette 
prinsippene for innholdet i opplæringen, den organisator-
iske gjennomføringen og eventuelle støttetiltak” (s. 69).

De vanligste unntak fra hovedregelen
For elever som trenger spesialundervisning, omtaler veiled-
eren flere hovedområder for unntak fra hovedregelen:

- nærskoleprinsippet
I utgangspunktet skal alle elever gå på den hjemmeskolen 
de sogner til. Noen elever trenger imidlertid andre opplegg.  
Da må dette framkomme i enkeltvedtaket. 

- klassetilhørighet
Alle elever skal som hovedregel, tilhøre en klasse og følge 
klassens opplegg. Noen elever vil imidlertid profitere på 
plassering i alternative grupper. En slik plassering må også 
framkomme i enkeltvedtaket. 
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- omfang og organisering av eventuelle støttetiltak. 
Noen elever vil ha behov for å bli tatt ut til undervisning i 
gruppe eller alene. For at skolen skal ha anledning til å ta 
ut elevene, må det være fastsatt i enkeltvedtaket. Skal un-
dervisningen skje i gruppe, må maksimal gruppestørrelse 
også omtales. 

- innholdet i opplæringen 
Utgangspunktet for undervisningen er Læreplanverket for 
Kunnskapsløftet. Mange elever som får spesialundervisn-
ing, har ulike avvik fra læreplanene. Avvikene skal omtales 
i enkeltvedtaket. 

- særskilt lærerkompetanse
Elevgruppa som trenger spesialundervisning, er svært for-
skjellig, og har derfor svært forskjellige behov. For å opp-
fylle behovene kan det ofte være nødvendig med mer enn 
formell undervisningskompetanse, f.eks. syns- eller atferd-
spedagogisk kompetanse. Det er viktig at disse behovene 
beskrives i enkeltvedtaket. Det må også framkomme av en-
keltvedtaket hvor mange timer eleven skal ha med lærere 
med ulik kompetanse.

- veiledning, kurs og opplæring av personalet
I følge veilederen har skoleeier plikt til å sørge for at per-
sonalet har riktig og nødvendig kompetanse. Dette betyr 
at skolens personale i løpet av skoleåret vil ha behov for 
kurs og veiledning. For å sikre at personalet får nødvendig 
kompetanse, bør ressurser til veiledning og kurs være en del 
av enkeltvedtaket. 

- koordinering, samarbeid og forberedelse
For enkelte elever med stort behov for tilrettelegging, er 
det ofte også et stort behov for koordinering og samarbeid. 
Det viser seg vanskelig å få avsatt tid til dette hvis det ikke 
er tatt med i et enkeltvedtak. 

- pedagogiske og tekniske hjelpemidler
En del elever som er funksjonshemmede, har behov for 
ulike pedagogiske og tekniske hjelpemidler. Dette kommer 
inn som ekstra tiltak og bør derfor omtales i elevens en-
keltvedtak. 

Vanlige unntak for synshemmede
For at den synshemmede eleven skal få en tilpasset op-
plæring, kan det være nødvendig med unntak fra hove-
dregelen. Disse skal framkomme i enkeltvedtaket. 

Klassetilhørighet 
I dag går de fleste synshemmede elever på hjemmeskolen 
og tilhører en klasse eller basisgruppe. Hvis det er behov 
for en annen organisering, som f. eks. gruppe for syn-
shemmede, må dette omtales i enkeltvedtaket. 

Omfang og organisering
I utgangpunktet skal den synshemmede eleven behandles 
likt med de andre elevene. Som hovedregel skal alle elever 
få opplæring innenfor rammen av nærskolen i den ordinære 
opplæringsgruppen. Dette innebærer at ethvert tiltak som 
strider mot denne hovedregelen, må være faglig begrunnet 
og framkomme i enkeltvedtaket. Dersom det for eksem-
pel ikke fremgår av vedtaket at eleven skal ha deler av op-
plæringen sin i en annen gruppe enn den ordinære klassen, 
må den synshemmede eleven være i klassen (s. 70). 

For å kunne delta sammen med klassen, vil mange syn-
shemmede ha behov for å trene på ferdigheter i eksem-
pelvis kroppsøving, dans og mattematikk, før de tar del i 
aktiviteten sammen med klassen. Formelt er dette umulig 
dersom det ikke framgår av enkeltvedtaket.

Det må også inn i enkeltvedtaket dersom eleven skal kunne 
tas ut av den ordinære opplæringen for å få opplæring etter 
blindepedagogiske metoder, f. eks. matematikk. 

Innhold
Mange synshemmede elever trenger å få en individuell 
tilpasning av innholdet i undervisningen. Det kan være 
snakk om:
- faglig tilpasning ved reduksjon i vanlig pensum 
-  undervisning i spesielle fag eller kompenserende fer-

digheter og teknikker, f.eks. i mobilitet, punktskrift, ADL 
og IKT.

-  tilrettelegging for sosial inkludering - i timer, friminutt og 
fritimer.

Dette er avvik fra den ordinære undervisningen (hove-
dregelen) og må derfor inntas i enkeltvedtaket. 

Særskilt lærerkompetanse eller assistent
Skoleeier har ansvar for de formelle kompetansekravene og 
for at spesialundervisningen bidrar til at eleven får et for-
svarlig utbytte av opplæringen. Dette betyr at skoleeieren 
ikke bare skal ivareta de formelle kompetansekravene, men 
også sørge for at en har relevant kompetanse for den syn-
shemmede eleven.

Synshemmede elever trenger ofte lærere med synspedago-
gisk kompetanse i tillegg til formell kompetanse. Lærere 
til blinde elever trenger f.eks punktskriftskompetanse og 
spesiell IKT-kompetanse. Undervisning i mobilitet bør 
foretas av utdannede mobilitetspedagoger. Generelt sett 
taler erfaringer for at de synshemmede elevene som har en 
synspedagog tilknyttet undervisningsopplegget, har større 
mulighet til å få tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Det 
blir derfor avgjørende at enkeltvedtaket omtaler den kom-
petansen personalet skal ha og i hvor mange timer. Uten 
dette kan den synshemmede eleven risikere å få undervisn-
ing av personale som ikke kan nok om den spesielle meto-
dikk og tilrettelegging som synshemmede elever trenger. 
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Mange lærere mener det er et overforbruk av assistenter i 
spesial-undervisningen. Assistentenes oppgaver og ansvar 
bør være en del av enkeltvedtaket. 

Veiledning, kurs og opplæring av personalet
For at innholdet i undervisningen for de synshemmede 
elevene skal realiseres, bør viktige ”blindepedagogiske” 
prinsipper ivaretas og tilpasset metodikk anvendes. En kan 
ikke forvente at lærere generelt har kunnskap om disse prin-
sippene og metodene. De vil være avhengig av veiledning 
og kurs bl.a ved Huseby og Tambartun kompetansesentre. 
Enkeltvedtaket bør inneholde en plan for denne opplærin-
gen.

Koordinering og samarbeid
For at den synshemmede skal få et forsvarlig utbytte av op-
plæringen, er det en del viktige funksjoner som må ivaretas, 
som f. eks. å:
-  bestille og følge opp levering av tilrettelagte lærebøker fra 

Huseby og Tambartun kompetansesentre, og andre lære- 
og hjelpemidler

-  ivareta kontakt med PPT, synspedagog og kompetans-
esenter

- sørge for møteinnkallinger og at det blir skrevet referat
-  være kontaktperson og samtalepartner for elevens lærere, 

f.eks. ved metodiske og didaktiske spørsmål, avklare led-
sagerspørsmål ved ekskursjoner etc.

-  være kontaktperson og samtalepartner for eleven. Det er 
viktig at denne personen er lett tilgjengelig, også fysisk

- ha kontakt med foresatte
-  ivareta tilrettelegging som går på tvers av fag, f.eks. sørge 

for at eleven får skriftlig informasjon på linje med andre 
elever. Dette kan være oppslag, rundskriv og karakterut-
skrifter o.a.

-  sørge for at informasjon som ligger på skolens læring-
splattform blir tilgjengelig for den synshemmede eleven

-  se til at bestilling av tilrettelagte oppgaver skjer når eleven 
meldes opp til sentralt gitte eksamener

-  sørge for at den synshemmede eleven får tilrettelagt prøver 
og eksamener på en hensiktsmessige måte.  (Husk søknad 
til rektor i god tid, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-32)

-  sørge for at det blir utarbeidet en IOP (individuell op-
plæringsplan) der eleven har rett og behov for en slik 
plan

-  bistå kommunen i å utarbeide en IP (individuell plan), 
dersom eleven har rett til og behov for en slik plan.

Oppgavene som er nevnt over, er mange, og det er van-
skelig å forestille seg at alt dette kan forventes utført uten 
ekstra avsatt tid. En ekstra tidsressurs til dette bør derfor 
ligge i enkeltvedtaket. 

Pedagogiske og tekniske hjelpemidler, samt fysisk tilrettelegging
De fleste synshemmede trenger ulike pedagogiske og te-
kniske hjelpemidler f. eks. leselist eller lese-TV, for å kom-
pensere for synshemmingen. Det kan bety at skolen må 

være behjelpelig med anskaffelse, vedlikehold og opplæring 
i bruk av hjelpemidler - for både elev og lærere. 

For enkelte elever vil det også være nødvendig med fysisk 
tilrettelegging både ute og inne - som lydfyr ved skolens 
inngangsdør, merking av trapper og dører, oppsett av hyller 
for hjelpemidler eller tilpasning av lysforhold.

Dette er tiltak som de andre elevene ikke har, og som der-
for bør tas med i den synshemmedes enkeltvedtak. 

Forberedelse og tilrettelegging
Å lære skolefag via andre sanser enn synet, krever til dels 
mye tilrettelegging hvis lærestoffet er basert på at elevene 
kan se. Tilrettelegging for blinde og sterkt svaksynte elever 
er derfor som regel svært omfattende.

Denne forberedelsen og tilretteleggingen er tidkrevende og 
klart et unntak fra klassens ordinære opplegg. En beskriv-
else av behovene må inntas i enkeltvedtaket. 

Sakkyndig vurdering
Skoleeier har ansvar for at saker som krever enkeltved-
tak, er forsvarlig utredet. Dette gjøres vanligvis ved PPT’s 
sakkyndige vurderinger. Det er en nær relasjon mellom den 
sakkyndige vurderingen og enkeltvedtaket, og kvaliteten på 
den sakkyndige vurderingen vil ha stor betydning for kval-
iteten på enkeltvedtaket. 

Elev og foreldre
Tilbud om spesialundervisning skal så langt råd er, utformes 
i samarbeid med eleven og foreldrene til eleven, og det skal 
legges stor vekt på deres syn. Samtale med elev og foreldre 
er derfor en viktig del i utredningen. Det er derfor viktig at 
vi som foreldre, vet hva den sakkyndige vurderingen skal 
inneholde, og passer på at våre synspunkter blir ivaretatt. 
Det er viktig å huske at hvis enkeltvedtaket avviker fra den 
sakkyndige tilrådningen, skal kommunen eller fylkeskom-
munen begrunne sitt avvik.

Avsluttende kommentarer
I denne artikkelen har jeg prøvd å vise at veilederen er et 
viktig dokument for oss foreldre. Jeg har i det vesentlige 
tatt for meg enkeltvedtaket, men veilederen inneholder 
mye, mye mer. Jeg anbefaler på det sterkeste at du anskaffer 
veilederen og setter deg inn i stoffet. Det vil åpner mange 
dører for barnet ditt. 

Lykke til med lesinga!

Referanser:
Utdanningsdirektoratet (2009). Spesialundervisning – 
Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og 
spesialundervisning. 
http://www.udir.no/upload/Brosjyrer/Veiledn_Spe-
sialundervisn_2009.pdf
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HVORDAN GÅR DET MED ELEVER SOM ER
SYNSHEMMEDE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING?

En kartlegging av hvordan synshemmede elever klarer 
seg i videregående opplæring har lenge vært ønskelig fra 
Huseby kompetansesenter. Ikke minst har dette bakg-
runn i at yrkesfag generelt er vanskelig for elever med 
synsvansker, fordi slike fag gjerne er sterkt visuelt og/
eller praktisk preget. Inntil midten av 90-årene fantes 
det en del tilrettelagte yrkesfag på Huseby. Mange syn-
shemmede elever gjennomførte slike fag, og mange fikk 
også arbeid etterpå. 

I de senere år, og kanskje særlig etter Kunnskapsløftet 
i 2006, har forskere stadig fokusert på at mange (nor-
maltseende) elever slutter i videregående opplæring før 
de har fullført, og spesielt innen yrkesfag. Skolene har 
også fått sterke føringer fra Utdanningsdirektoratet om 
å prøve å øke gjennomføringen. Denne oppmerksom-
heten har også bidratt til at Huseby har ønsket å finne ut 
hvordan det går for synshemmede elever i vgo. 

I 2008 igangsatte Huseby derfor prosjektet Gjennom-
føring og kompetanseoppnåelse i videregående op-
plæring for elever som er synshemmede. Prosjektet har 
i første omgang resultert i en kartleggingsundersøkelse 
med samme navn. 

Denne rapporten presenterer undersøkelsens resultater. 
Undersøkelsen ble gjennomført våren 2009. Inform-
antutvalget var synspedagoger tilsatt ved Huseby kom-
petansesenter, synspedagoger i Husebys region som 
formelt ikke er tilknyttet Huseby (gjelder ett fylke), samt 
synspedagogtjenesten i Oslo kommune. Stor takk til alle 
som har bidratt! Det har vært helt nødvendig for gjen-
nomføringen.

Undersøkelsen bør ses som et viktig skritt til mer 
kunnskap på området ”synshemmede i videregående 
opplæring”. Med bakgrunn i problemer og utfordringer 
ved gjennomføring i fag som er visuelt eller praktisk ba-
sert, kan det være ønskelig med jevnlige tilsvarende un-
dersøkelser. Etter denne første undersøkelsen bør det 
også være enklere å foreta nye undersøkelser. 

Rapporten kan lastes ned fra www.statped.no/huseby 

I 2008 satte Huseby kompetansesenter i gang prosjektet Gjennomføring og kompetanseoppnåelse i 
videregående opplæring for elever som er synshemmede. 
Rapporten fra prosjektet er forfattet av Tone Larssen.
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ENERGIDRIKK

Om barnet har søsken?
Jada, og de skal være 

friske, 
velfungerende og enkle. 

Gjøre det de får 
beskjed om 

og trives på skolen.

Følelsene mine er så tynne
at de ikke orker å bære
flere sider av den saken.

Men barnets søsken
har jo egne hjerter

og egne enestående liv?
Ja, fornuften min vet det.

Energidrikken
beregnet for alle de

alminnelige familiære
utfordringene,

hvor får jeg tak i den?

Karen Marie Oma
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Annerledes firma
MediaLT ble startet i 1999 av morten Tollefsen og Magne 
Lunde, som begge er blinde. De har bygd MediaLT opp 
til en av de fremste kompetansebedriftene innenfor feltet 
funksjonshemmede og teknologi. I dag har bedriften 14 
ansatte. - Vi mente det var behov for et annerledes firma 
på området teknologi og funksjonshemmede, og historien 
har vist at dette var riktig,sier daglig leder i MediaLT 
Magne Lunde.

Siden oppstarten for ti år siden har MediaLT ledet et ti-
talls forsknings- og utviklingsprosjekter i norge, og deltatt 
i flere internasjonale forskningsprosjekter.  MediaLT pri-
oriterer anvendt forskning, og i alle prosjekter er det et 
mål å skape håndfaste resultater som forbedrer funksjons-
hemmdes hverdag. - Har dere gode ideer til prosjekter, 
eller tanker om uløste utfordringer når det gjelder funk-
sjonshemmdes bruk av teknologi, setter vi pris på om dere 
kontakter oss, oppfordrer Lunde.

Ledende i Norge
Et av de områdene der MediaLT får stadig mer å gjøre, 
er nettsider og tilgjengelighet, og der MediaLT de siste 
årene har etablert seg som en av de ledende firmaene i 
Norge. IT og internett har åpnet opp helt nye muligheter 
for funksjonshemmede, men pga manglende kunnskap 
og kompetanse hindres funksjonshemmede i å ta i bruk 
disse mulighetene. Manglende tilgjengelighet til nettet er 
derfor en helt unødvendig barriere, som MediaLT ønsker 
å rive ned. Forsknings- og utviklingsaktivitet kombinert 
med mange års erfaring har gitt selskapets ansatte høy 
kunnskap og kompetanse om hva som er gode nettsider 
for funksjonshemmede. - Har dere tips om nettsider som 
det bør gjøres noe med, setter vi derfor pris på om dere 
sier i fra til oss, poengterer Lunde.

Lunde mener imidlertid at det ikke er tilstrekkelig å bare 
fokusere på hvordan nettsidene er utformet. Det er også 
nødvendig å vite noe om brukernes kompetanse. Derfor 
arbeider MediaLT nå med et prosjekt der de forsøker å 
definere hvilke krav som må stilles til synshemmede, der-
som de skal være i stand til å jobbe på en effektiv og god 
måte på nettet. Disse kompetansekravene tar for seg viktig 
funksjonalitet i skjermlesere og skjermforstørrere, og også 
hvilke strategier og teknikker man som blind eller svaksynt 
må benytte for å kunne bruke nettsider effektivt! Med basis 

i disse brukerkravene inviterer MediaLT nå synshemmede 
til kurs i effektiv internettbruk. Pilotkurset vil finne sted i 
april og er gratis.

Opplæring gir resultater
Standardisert og kvalitetsmessig god IT-opplæring av 
funksjonshemmede var en mangelvare, da MediaLT ble 
etablert i 1999. Av denne grunn har mediaLT investert 
mye tid og ressurser i å bygge opp et variert spekter av IT-
kurs for funksjonshemmede. Firmaet har opparbeidet seg 
høy kompetanse på alternative teknikker kombinert med 
bruk av datatekniske hjelpemidler, og selskapet har hatt 
en krystallklar målsetning om å sette funksjonshemmede i 
stand til å klare det samme som ikke-funksjonshemmede 
uten å redusere på kravene. Visjonen er at det er mange 
veier til IT-kompetanse, og at mediaLT har kunnskapen 
og kompetansen i forhold til å lære funksjonshemmede 
opp i å anvende de framgangsmåtene som er best. - Ta 
derfor kontakt med oss, hvis du trenger opplæring, sier 
Lunde.

Nærmere 60 prosent av de som har fått opplæring i IT-
sertifikatet Datakortet hos MediaLT er i dag i lønnet  
arbeid. Kun sju prosent er uføretrygdet. Blant syns-
hemmede ellers er kun hver tredje i lønnet arbeid og 
nærmere 50 prosent er uføretrygdet. - I alt det vi gjør er 
vi opptatt av konkrete resultater, og dette er et håndfast 
bevis på at målrettet og kvalitetsmessig god dataopplæring 
nytter, kommenterer magne Lunde.

Storsatsing på taleteknologi
MediaLTs tyngste satsing for øyeblikket er prosjektet: 
Stemmestyring i Multimodal Dialog (SMUDI). I sam- 
arbeid med det svenske selskapet Veridict og IBM har  
MediaLT utviklet en ny norsk “talemotor”, som skal brukes 
for å lage løsninger for stemmestyring (talegjenkjenning)
av teknologi. - Tale er menneskets naturlige måte å kom-
munisere på. Vi ønsker derfor å bruke tale for å forenkle 
og effektivisere funksjonshemmedes bruk av teknologi. I 
vår kommer vi med det første produktet (Vomote), som 
er en løsning for å kommandostyre teknologi ved hjelp 
av stemmen. Målsetningen på sikt er å få til diktering,  
informerer Lunde.

Totalleverandør
Helt siden oppstarten har DAISY vært en av satsings-

Universell utforming av teknologi 
krever kompetanse
MediaLT er en av de ledende miljøene i Norge på området universell utforming av IKTT. Utviklingssfir-

maet har en rekke initiativ på området og nedenfor presenteres noen av dem.



områdene i MediaLT. I sammen med Adaptor er 
derfor MediaLT en totalleverandør av DAISY i 
Norge. MediaLT tilbyr dessuten en egen DAISY-
telefon (21 53 80 18), der det er mulig å ringe å få 
hjelp om DAISY. - Vi har et komplett vareutvalg - 
for alle behov, og også på dette området har vi lagt 
stor vekt på kvalitet, framholder Lunde.

MediaLTs daglige leder poengterer også at de 
selger egenutviklede produkter. Særlig trekker han 
fram det taktile, talende verdensatlaset. Atlaset 
kombinerer bruk av taktile kart med taleteknologi. 
dette produktet har åpnet helt nye muligheter når 
det gjelder synshemmedes muligheter for å lære 
geografi. Videre har vi utviklet mange multimedia 
produkter. Blant annet de elektroniske pekebøkene, 
som er blitt veldig populære, opplyser Lunde.

Etterspurt
Mennesker har ulike forutsetninger og behov, 
og valg av maskinvare og programvare er viktig.  
Riktige løsninger på en arbeidsplass eller i en 
studiesituasjon kan gjøre hverdagen både en-
klere og mer effektiv. MediaLT har lang erfaring 
med tilpassing av maskinvare og programvare, og 
selskapets ansatte har vært med på å utforme svært 
ulike PC-arbeidsplasser. Av denne grunn er Medi-
aLTs tjenester etterspurt i forbindelse med levering 
av IKT-utstyr og tilrettelegging av arbeidsplasser. - 
Trenger du nytt   IKT-utstyr, og er i tvil om hvilket 
utstyr du skal velge. Eller ønsker du å bruke et lev-
erandøruavhengig kompetansemiljø, som kan sette 
i sammen det utstyret som passer best for deg, an-
befaler jeg deg å kontakte oss, framhever Magne 
Lunde.

Synstolking
Høsten 2007 synstolket MediaLT for første gang 
en film i Norge: Tatt av kvinnen. Etter dette har 
MediaLT synstolket flere produksjoner, blant an-
net de norske filmene Lunsj, SOS svartskjær,  
Vegas, Knerten og Bestevenner. - Vi arbeider for at 
alle nye norske filmer skal leveres med synstolking, 
samt at TV-selskapene også skal starte med syns-
tolking. Vi kommer med mange nye filmer med 
synstolking nå i 2010, og ønsker du å få tak i film 
med synstolking, selger vi både norske, svenske 
og engelske filmer med synstolking. På nettsiden 
www.synstolking.no kan du følge med på det som-
skjer innen synstolking,  avslutter Lunde.

MediaLT kan kontaktes på telefon 21 53 80 10 eller 
på epost: info@medialt.no. 
Hjemmesiden er www.medialt.no.
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STINT
Går det an å ha hjertet

så langt opp i halsen

at det schvupper opp

i hjernen og blir der?

Jeg mener, hvis situasjonen

krever slik krisemobilisering

og rasjonalitet

at rosa kosebamser og duskesokker

blir ganske uvesentlige?

Kan det være derfor følelsene

ikke faller på plass

før alle ting 

lenge, lenge etterpå 

er såpass stille,

at halsstramminga slakkes

og hjertet igjen kan synke 

ned på rett sted?

Men hva med kriser

som vedvarer over år?

Går det an å leve 

med hjertehjerne?

Jeg tror det, men hodet

vil være stint.

Karen Marie Oma
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Hodepine bedre enn oppstyr
- På skolen begynner gjerne problemet med at elevene 
ikke ønsker å skille seg ut. Mange elever som er svak-
synte, gruer seg for å be om tilpasset belysning, forteller 
Annelise Qvale som er synspedagog på Huseby. – Ofte 
prøver elevene å anstrenge seg enda litt mer. Kanskje 
klarer de å gjette hva som står på papiret hvis de bare 
bruker litt mer tid, og dytter nesa enda dypere ned i 
boka. Med stramme skuldre og nakke myser de alt de er 
gode for. Det kan av og til se ut som noen elever velger 
hodepine framfor alt oppstyret det kan bli fordi man ser 
dårlig, sier Qvale.

Drømmehus og luxmeter
Å skulle lage modell av drømmerommet er en synsmes-
sig svært krevende oppgave. Elevene fikk handle det de 
trengte av utstyr i ”butikken” på loftet på Huseby. De 
boltret seg i materialer og farger. De fikk tilgang på ulike 
lamper og dimmere. Med luxmeter målte og noterte  
de belysningsstyrker på arbeidsplassen sin. Lærere og  
foreldre fikk gjennom supplerende forelesninger høre 
om konsekvenser av ulike synsdiagnoser, ulik synsfunk-
sjon, og tips for praktisk og pedagogisk tilrettelegging.

Elevene valgte svært forskjellig
Det var ikke minst de ulike løsningene elevene valgte, 
som gav nye tanker for lærere og foreldre. At en jente med  
albinisme ville ha mye lys, var i første omgang over-
raskende. Men ikke slik denne jenta innrettet seg. Hun  
styrte lyset bestemt inn på det hun jobbet med, og unngikk 
elegant blending. En annen elev viste seg å være langt 
mer lysømfintlig enn man hadde forstått. Hun foretrakk å  
jobbe i halvmørke.

I klasserommet 
I en vanlig klasse vil det være flere enn de som er svak-
synte, som profiterer på god belysning. Også andre elever 
kan bli trøtte og få hodepine dersom allmennbelysnin-
gen ikke er tilfredsstillende. I tillegg til godt lys og bruk 
av kontraster er muligheten til forstørring det som gir de  
beste forutsetninger forå se, sier Qvale. - Det er ofte så 
lite som skal til før man mister detaljer – eller ser dem 
bedre. Slik oppsummerte barn ogvoksne sine erfaringer 
etter å ha deltatt i Husebys miniprosjekt om belysning 
og synsmiljø.

ELEVER OG BELYSNING – ER DET SÅ NØYE?
Hva skal eleven gjøre når detaljene han eller hun skal se, forsvinner fordi 
de voksne mener at mye lys er best?        Statped nr4/09

Sakset fra http://www.statped.no/moduler/templates/Module_Article.aspx?id=62614&epslanguage=NO

Detaljer kommer til syne og detaljer forsvinner. 
For de fleste av oss er det et spørsmål om å slå 
av eller på lyset. For andre dreier det seg om hår-
fine nyanser og tilpasninger som avgjør om de 
skal kunne se eller ikke. Elever på 3. trinn, som 
alle er svaksynte, fikk en spennende oppgave da 
de kom på kurs på Huseby kompetansesenter. De 
skulle lage en modell av sitt drømmerom som de 
også skulle lyssette. Viktigst var det likevel at de 
skulle finne ut av hva slags lys de selv måtte ha 
for å få jobben gjort. Hensikten med opplegget 
var å gjøre elevene mer bevisste på eget behov 
for belysning slik at de senere skulle tørre å si ifra. 
Lærere og foreldre fulgte med som observatører. 
Også de hadde behov for å lære og forstå mer.
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I Statped skriftserie nr 82 har målsettin-
gen vært å samle noen råd om hvordan 
synshemmede som nytter skjermtolke-
programmet JAWS, kan bruke læring-
splattformen Fronter på en mest mulig 
effektiv måte. Veilederen er et resultat 
av prosjektet ”Læringsplattformer - 
tilgjengelighet for leselistbrukere og  
andre grupper”.

Dette heftet er resultatet av et prosjekt 
som Tambartun kompetansesenter har 
gjennomført, med økonomisk støtte 
fra Utdanningsdirektoratet. Målsettin-
gen har vært å gi noen råd om hvordan 
synshemmede som nytter skjermtolke-
programmet JAWS, kan bruke læring-
splattformen Fronter på en mest mulig 
effektiv måte. Vi har jobbet med net-
tleseren Internett Explorer da denne er 
best tilpasset JAWS.

I Fronter ligger det mange muligheter 
for å tilpasse programmet. Oppsettet 
som den enkelte skole velger, kan derfor 
variere.Vi vil presentere noen arbeids-
former og tips til bruk av læringsplat-
tformen. Denne veilederen dekker ikke 
alle funksjonene som finnes i Fronter, 
men vi håper at vi har tatt med sentrale 
verktøy som brukes av mange.
Forfattere: Ada Blomsø, Tore Johnny 
Bråtveit, Ole Erik Jevne, Berit Lilleberg, 
Oddvar Øyan, Arne Aarrestad 
Utgiver: Tambartun kompetansesenter
Adresse: 7224 MELHUS
Telefon: 72 87 93 00
Telefaks: 72 87 06 65
E-post: tambartun@statped.no
Internett: www.statped.no/tambartun
Utgivelsesår: 2009
Statped skriftserie nr. 82
Rettigheter: Tambartun kompetanse-
senter

ISBN-13: 978-82-92407-07-3
ISBN-10: 82-92407-07-3
ISSN-1503-271X

Våre venner i det Haitiske Blindeforbundet har bedt om vår 
hjelp. Jordskjelvkatastrofen har krevd mange liv - nå handler 
det om å hjelpe de etterlatte. Haiti er verdens fattigste og 
minst utviklede land utenfor Afrika. 
Som blind er man allerede blant de aller fattigste i Haiti. Jord-
skjelvet som rammet landet den 12. januar, har gjort de fat-
tigste enda fattigere. Blinde og svaksynte har vært avhengig 
av hjelp fra egne familier, da de sjeldent har hatt mulighet 
for å forsørge seg selv. Jordskjelvet har dessverre ført til at 
mange synshemmede har blitt alene. Nå trenger de ekstra 
god oppfølging for å lære seg å leve som funksjonshemmet 
etter at nødhjelps¬fasen er over.

Det Haitiske Blindeforbundet ble hardt rammet av jord-
skjelvet. Blant annet gikk kontor- og treningslokalene i Port 
au Prince tapt. Det viktige arbeidet med synsoperasjoner 
og rehabilitering er lagt på is. Som om det ikke er nok, har 
også mange blinde og svaksynte blitt hardt rammet privat. 
Alle er tapere og de største tapere er de funksjonshemmede. 
De trenger rehabilitering, tekniske hjelpemidler som hvite 
stokker og at Haiti gjenoppbygges med få barrierer for syn-
shemmede.

Gi din støtte nå!
Ring vår givertelefon 820 44 220 og hjelp ofrene på Haiti 
med 200 kroner allerede i dag!
Du kan også gi din støtte ved å betale inn beløpet du selv 
ønsker til kontonummer 
1644 08 26974, merk giroen med HAITI for å øremerke din 

gave.

LÆRINGSPLATTFORMEN FRONTER- TILGJENGELIGHET 
FOR LESELISTBRUKERE SOM BENYTTER JAWS

Innsamling til blinde ofre i Haiti 
Norges Blindeforbund har igangsatt en innsamlingsaksjon til støtte for blinde på Haiti. Vi har hentet in-

formasjon om dette fra www.blindeforbundet.no og ønsker å bringe dette videre til lesere av Notater. 

Læringsplattformen 
Fronter 

 
 

- tilgjengelighet for 
leselistbrukere som  

benytter JAWS 

Ada Blomsø   Tore Johnny Bråtveit  Ole Erik Jevne 
Berit Lilleberg  Oddvar Øyan   Arne Aarrestad 

 

STATPED SKRIFTSERIE NR. 82 
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Denne artikkelen er kopiert fra bladet Statped 4/09. 
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Lukten av lim, papir og plast får tankene 
tilbake til barneskolens formingssal i det jeg 
ankommer læremiddelavdelingen ved Tambartun 
kompetansesenter. Her er det hyllemeter på 
hyllemeter med diverse formingsmateriell som 
brukes i produksjonen av punktskriftbøker.
Ved Tambartun startet produksjonen allerede 
på 1970-tallet i kjølvannet av den nye inte-
greringspolitikken. Blinde og sterkt svaksynte 
elever skulle ikke lenger gå på blindeskoler, men 
integreres i vanlige klasser i nærkommunen. 
Dermed økte også etterspørselen etter punkt-
skriftbøker, for en viktig del av integreringen var 
(og er) at alle elever i en og samme klasse har 
samme lærebok. 

Tambartunmodellen
I dag er ti personer ved Tambartun kompetanse-
senter ansatt i avdelingen for utvikling og     
produksjon av lærebøker. I tillegg samarbeider 
de tett opp mot pedagogene ved senteret. 
”Tambartunmodellen” kaller de det. For det 
er de samme pedagogene som bidrar inn i 

produksjonen av lærebøker, som også reiser 
land og strand rundt for å rådgi og holde kurs 
for elever, lærere og foreldre. Slik erverver 
pedagogene seg viktig kunnskap om behov og 
bruk av punkskriftbøker som de så tar med seg 
tilbake til produksjonsteamet. 
Tambartun har nasjonalt ansvar for utvikling og 
produksjon av lærebøker for barnetrinnet til og 
med 7. klasse. Rundt 100 titler produseres hvert 
år, og her er det snakk om håndverk i ordets rette 
forstand. For når en lærebok skrevet for seende 
elever skal bli til en punktskriftbok, finnes ingen 
snarveier. 
Ta som et eksempel følgende oppgave: ”Hvor 
mange røde og hvor mange grønne epler er det på 
tegningen?” Det er en typisk matematikkoppgave 
som i utgangspunktet gir lite mening for en 
blind elev. Lages derimot bildet tredimensjonalt 
hvor røde epler utformes med en type struktur, 
og grønne epler med en annen type struktur, 
kan også den blinde løse oppgaven. Men det er 
tidkrevende!

Lydbøker er ikke et alternativ
Oddvar Øyan er i full sving med å lese korrektur 
den dagen jeg er på besøk. Øyan er en av to blinde 
medarbeidere ved Tambartun, og deres kompe-
tanse er svært viktig for lærebokproduksjonen.      
– Det handler om å forstå hva som er en 
meningsfull måte å presentere noe på for en som 
aldri har sett, konstaterer Øyan. 

I de siste årene har lydbøker blitt svært populære 
i Norge, og det er nærliggende å spørre hvorfor 
ikke blinde kan bruke slike bøker i stedet. Øyan 
er ikke i tvil.  – Dersom lydbøker hadde vært et 
godt alternativ, hadde vi brukt det. Men det å 
sitte og lytte er en passiv måte å ta inn lærdom 
på sammenlignet med taktil sansing ved bruk av 
fingrene. Punktskrift er de blindes skriftspråk, og 
det er viktig at de lærer seg det. Lydbøker kan 
være et godt supplement, men kan ikke erstatte 
punkskriftbøker, slår Øyan fast. 
                   

Tekst og foto: Lene Fjellstad

Punktskriftbøker
- retten til å lære på sitt eget skriftspråk
Alle barn har rett til bøker. Men vanlige bøker passer ikke alle barn. Tambartun kompetansesenter 
spesialproduserer lærebøker i punktskrift.  - Det handler om å forstå hva som er en meningsfull 
måte å presentere noe på for en som aldri har sett, forteller Oddvar Øyan som selv er blind. •  Punktskrift består av seks punkter som   

 kan føles med fingrene, og som kan settes  
 sammen til ulike kombinasjoner. 
•  Skriftsystemet ble utviklet av fransk- 
 mannen Louis Braille, og i år har    
 200-årsdagen for hans fødsel blitt feiret   
 verden over.
•  I Norge er det rundt 60 elever i grunn-  
 skolen som bruker punktskrift. 
•  Tambartun og Huseby kjører ukeskurs for   
 lærere som skal jobbe med blinde elever,   
 og i tillegg har de et tett samarbeid med   
 NTNU som utdanner synspedagoger.

FAKTA
Punktskrift

•  Lærebøker for barnetrinnet 
 Tambartun kompetansesenter 
•  Lærebøker for ungdomstrinnet og videre-  
 gående opplæring
 Huseby kompetansesenter
• Barnebøker og skjønnlitteratur
 Norsk lyd og blindeskriftbibliotek

FAKTA
Produksjon av bøker i punktskrift

PRODUKSJONSPROSESSEN

Matematikkboken på 144 sider 
beregnet på barneskolens 2. trinn 
skal få en meningsfull utgave i 
punktskrift.

Pedagogene går gjennom boka, og 
sørger for at de oppgavene som 
lages, er mulig å løse for blinde.

Tekstoperatøren oversetter tekstene 
til punktskrift. Han lager forklaringer 
til oppgaver og beregner plass til 
illustrasjoner som skal limes inn.

Illustrasjoner kan lages ved bruk av 
spesialmaskiner, for eksempel en 
plast-presse som her demonstreres 
av Trygve Svardal.

Til slutt er det korrekturlesing. Her er 
det Oddvar Øyan, som selv er blind, 
som leser korrektur. Med seg har han en 
seende motleser, tekstoperatør Else- Karin 
Henriksen, som følger hovedboka. 

Tekstene er klare, illustrasjon-
ene er limt inn, og alt er 
heftet sammen. En liten 
matematikkbok på 144 sider 
er blitat til et stort 10-binds 
verk i punktskrift!
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Når man har et synshemmet barn er 
det ofte en jungel av ulike ”ordnin-
ger” å forholde seg til, og derfor også 
mange spørsmål. For at alle skal ha en 
enkel oversikt over hvilke ordningar 
som gjelder tar vi inn en enkel over-
sikt i Notater. Vi vil la den være en 
fast spalte, ingen vet når man plutselig 
lurer på noe. 
Oversikten er også lagt ut på våre 
nettsider. 
Oversikten er utarbeidet av Elin M. 
Larsen, tidligere leder i Assistanse. 

Aktuelle stønadar i Folketrygda for 
barn med synshemming

Krav skal vanlegvis settast fram gjen-
nom NAV lokalt, dersom anna ikkje 
er nemnt. Der vil ein og få krav- 
skjema og nærare informasjon.

NAV si heimeside: www.NAV.no
NAV sin servicetelefon: 810 33 810

Fysikalsk behandling
Folketrygdlova § 5-8.
Folketrygda dekker i hovudsak 
fysikalsk behandling for blinde og 
svaksynte.

Terapiriding
Folketrygdlova § 5-22.
Det blir gitt bidrag til terapiriding på 
visse vilkår. Eigendel.

Bidrag til briller
Folketrygdlova § 5-22.
Visse tilstandar gir barn under 18 år 
rett til bidrag til delvis dekning av ut-
gifter til briller. Øyenlegen skriv au-
tomatisk erklæring til dei det gjeld. 
Søknad til NAV Hjelpemiddelsentral 
Vest Agder.

Grunnstønad
Folketrygdlova § 6-3.
Grunnstønad skal heilt eller delvis 
dekka varige og nødvendige ekstraut-

gifter som skuldast funksjonshemn-
inga. Dette kan vera ekstra utgifter 
til transport, ekstra slitasje på kler og 
sengetøy, hald av førarhund, osb. Ek-
strautgiftene skal dokumenterast. 6 
ulike satsar. 
Med ”varige” meines minst 2 til 3 år. 
Med ”ekstrautgifter” meines ekstra ut-
gifter som ein funksjonsfrisk ikkje har. 
Det blir m.a. ikkje gitt grunnstønad 
til eingongsutgifter, legemiddel, ei-
gendelar for helsetenester, utgifter til 
barnehage.

Hjelpestønad
Folketrygdlova § 6-4.
Hjelpestønad skal dekka utgifter til 
tilsyn og pleie (inkludert meirom-
sorg og meirstimulering) i heimen. 
Det må føreligga eit ekstra og varig 
hjelpebehov som er tydleg mykje meir 
omfattande enn for funksjonsfriske. 
4 ulike satsar, 3 av desse er berre for 
barn under 18 år.

Utvida rett til omsorgspengar
Folketrygdlova § 9-6.
For arbeidstakar som har omsorg 
for funksjonshemma barn under 18 
år kan det gis omsorgspengar inntil 
20 dagar pr. år (40 dagar for einslege 
forsørgjarar) på grunn av nødvendig 
tilsyn under sjukdom. Utvida rett må 
førehandsgodkjennast av NAV. 

Opplæringspengar
Folketrygdlova § 9-13.
Det blir gitt opplæringspengar til den 
som har omsorg for funksjonshemma 
barn (også utover 18 år) under nød-
vendig opplæring ved ein godkjend 
helseinstitusjon eller ved deltaking på 
foreldrekurs ved eit spesialpedagogisk 
kompetansesenter.

Tekniske hjelpemiddel
Folketrygdlova § 10-7.
På visse vilkår kan ein få låna ulike 
hjelpemiddel som skal avhjelpa funk-

sjonshemninga. Aktuelt for synshem-
ma er til dømes luper, kikkert, lese-tv, 
kvit stokk, klokker, datautstyr, osb.
Krav gjennom Hjelpemiddelsentralen 
i fylket ditt.

Tolke- og ledsagarhjelp for døv-
blinde
Folketrygdlova § 10-7.
Døvblinde kan få nødvendig hjelp til 
å fungera i dagleglivet, i samband med 
medisinsk behandling, utdanning og 
arbeid.
Krav gjennom Hjelpemiddelsentralen 
i fylket ditt.

Lese- og sekretærhjelp
Folketrygdlova § 10-7.
Til synshemma som treng hjelp til å 
fungera i høveleg arbeid, opplæring 
eller arbeidstrening, gjennomføra 
utdanning, deltaking i organisasjons-
verksemd, politisk eller sosialt arbeid 
og for å fungera i dagleglivet. Stønaden 
blir gitt innanfor eit avgrensa timetal 
avhengig av kva aktivitet det gjeld.
Krav gjennom Hjelpemiddelsentralen 
i fylket ditt.

Andre aktuelle stønadar -  (blir for-
valta av kommunen):

Støttekontakt
Lov om sosiale tenester § 4-2, bok-
stav c
Ta kontakt med Servicesenteret i 
kommunen din.

Omsorgsløn
Lov om sosiale tenester § 4-2, bok-
stav e.
Ta kontakt med Servicesenteret i 
kommunen din.

Avlastning
Lov om sosiale tenester § 4-2, bok-
stav b.
Ta kontakt med Servicesenteret i 
kommunen din.

Oversikt over aktuelle rettigheter og muligheter
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I N F O R M A S J O N S M A T E R I E L L  F R A  A S S I S T A N S E

Assistanse har følgende informasjonsmateriell det er mulig å bestille: 

•   Hefte: Er det noe galt med øynene? : Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming
•   Hefte: Søsken i fokus : Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen  

funksjonsnedsettelse.  (Utgitt av Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring i  
samarbeid med Assistanse og Huseby kompetansesenter) 

•  En skole for alle – også for svaksynte og blinde.  (Gitt ut av Norges Blindeforbund.)

I tilegg finnes følgende: 

•   Informasjonsbrosjyre om Assistanse, interesseforening for barn og ungdom med synshemming 
•  Postkort og plakat fra Assistanse, interesseforening for barn og ungdom med synshemming

Besti l l ingssl ipp - innmeldingsblankett
Ja, jeg vil gjerne bestille følgende:

Temahefte: Er det noe galt med øynene? (gratis)
Temahefte: Søsken til synshemmede barn og unge (gratis)
En skole for alle – også for svaksynte og blinde (gratis)
Informasjonsbrosjyre, plakat, postkort

Familiemedlemskap (2 voksne) kr 400,-  Enkeltmedlemskap kr 250,-
Støttemedlemskap inkl. Notater kr.300,-  Abonnement på Notater kr. 200,- 
        (gratis for medlemmer)

Jeg/vi ønsker å melde oss inn i Assistanse, interesseforeningen for barn og ungdom
med synshemming.

Navn  ........................................................................................................ Telefon ................................................

Adresse  ................................................................................................... E-post ..................................................

Poststed  .................................................................................................. Postnr...................................................

Slippen kan klippes av og sendes eller fakses til
Assistanse, interesseforeningen for barn og
ungdom med synshemming.
Sposveisgt. 10, 0345 OSLO

Tlf 22 56 88 24, Faks 22 56 88 28
Epost: kontor@assistanse.no
Hjemmesider: http://www.assistanse.no

K L I P P  U T

”Er det noe galt med 
øynene?”

Tanker og følelser ved å få og ha et
 barn med synshemming.

Temahefte

ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med 
synshemming. 

Oslo, mars 2008

EN SKOLE OGSÅ FOR
SVAKSYNTE OG BLINDE
En orientering til 
• foreldre 
• barnehagepersonell 
• lærere
• skoleledere
• saksbehandlere 
som kan sikre synshemmede barn 
og unge full likestilling og deltakelse

Utgitt av Norges Blindeforbund med
støtte fra Utdanningsdirektoratet

Søsken i fokus
Å vokse opp med en bror eller søster som har 
nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse



B-blad
RETURADRESSE:
Assistanse
Sporveisgt. 10, 0354 Oslo

 ASSISTANSE er en likemannsforening for foreldre og andre foresatte til synshemmede barn.

 ASSISTANSE arbeider for å ivareta barnas interesser og rettigheter.
 
 ASSISTANSE arbeider for at foreldre og andre foresatte skal få kjennskap til offentlige støtteordninger og andre hjelpetiltak.

 ASSISTANSEs fylkeslag samarbeider med myndigheter, skoler og andre institusjoner.

 ASSISTANSE arbeider for at samfunnet skal legge forholdene best mulig til rette for en god fremtid for våre synshemmede barn.

 ASSISTANSE skal arbeide for at behovene til synshemmede barn og ungdom og deres foreldre blir kartlagt og dokumentert.
 
 ASSISTANSE arbeider også for å ivareta interessene til synshemmede barn med tilleggsfunksjonshemminger.

 

 ASSISTANSE ble startet i 1970. 

 ASSISTANSE arbeider for å synliggjøre synshemmede barn og unges behov og muligheter og vi arbeider aktivt for å formidle  
  våre erfaringer som foreldre/foresatte. 

 ASSISTANSE har etablert et systematisk foreldresamarbeid (erfaringshjelp- og likemannsutvalget) – der det er mulig å lære av  
  hverandre og kanskje finne svar på spørsmål en lurer på. 

 ASSISTANSE har fylkeslag i de fleste fylker. 

 ASSISTANSE avholder hvert år foreldrekurs. Her samles foreldre fra hele landet til faglig påfyll og viktig erfaringsutveksling. 

 ASSISTANSE gir ut medlemsbladet Notater, 4 ganger i året. 

FORMÅL:

HVORDAN ARBEIDER VI?

Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming

Sporveisgt. 10
0354 OSLO

PORTO


