
Har du et barn med 
nedsatt hørsel?
Du er ikke alene!



Barnet ditt har nedsatt hørsel
En slik beskjed kan være vanskelig å håndtere, og når de første reaksjonene har lagt 
seg er informasjonsbehovet stort. Kanskje trenger du noen å snakke med?  

Vi som har erfart å få et barn med nedsatt hørsel har kjent på hele følelsesspekteret. 
Vi har gått en vei som for noen av oss har vært tung og vanskelig, og kanskje kan den 
veien vi gikk gjøre det enklere for deg. Det er mye det nå vil være behov for at du 
setter deg inn i, og for den som ikke har kjennskap til hvordan systemet fungerer kan 
det i sum virke overveldende. 

I Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) har vi aktive foreldre og tillitsvalgte som har 
barn med alle typer hørselsutfordringer. 
Du er ikke alene!

Hørselshemmede barn i barnehagen 
Barn med nedsatt hørsel har behov for god og tilstrekkelig språkopplæring. Barne-
hagen skal sikre barnets språkutvikling, og tilrettelegge for barnets deltagelse i lek 
-og pedagogiske aktiviteter. Det er mange hensyn som skal tas; rommets utforming, 
tekniske hjelpemidler og støydempende tiltak, er eksempler på nødvendig kom-
petanse for å skape gode lytteforhold i lek -og i kommunikasjon med barnet. Det er 
derfor nødvendig med bistand fra PPT og Statped for å sikre at barnehagen får  
opplæring og tilstrekkelig hørselskunnskap. 

Vil du vite mer om tjenester og kurs i Statped kan du lese om det her: statped.no
Les mer om utfordringer og tips her: sansetap.no 
Tips din barnehage om nettstedet: godlydibarnehagen.no 

Hørselshemmede elever i 
grunnskolen
For å sikre en god overgang fra barnehage til skole, 
anbefaler vi å starte planleggingen minst ett år før 
skolestart. Det bør arrangeres ansvarsgruppemøter 
der foresatte, barnehagen, PPT, skolens ledelse -og 
lærerne er deltagere. Det må etableres samarbeid 
mellom PPT og Statped, slik at skolen kan få veiled-
ning fra de som har spisskompetanse på hørsel. 
Skolen skal sørge for at klasserommet og hørselsteknisk 
utstyr er klart ved skolestart, og det er viktig at alle 
som skal arbeide med barnet er godt forberedt. 

Skoledagen består av flere undervisningsformer som 
krever ulik tilrettelegging for å skape et godt lærings- 
miljø. I klasserommet, i gymsalen og på tur, er det utfordrende å høre hva som blir 
sagt når undervisningen foregår i visuelt -og auditivt støyende omgivelser.

Kunst -og håndverk, musikk og mat -og helse er noen av fagene som krever spesial-
rom. Dersom spesialrommene ikke er tilstrekkelig tilrettelagt med lydutjevningsan-
legg, teleslynge eller FM-anlegg, bør mobilt hørselsteknisk utstyr være tilgjengelig.
Har barnet behov for spesialundervisning, skal PPT foreta en sakkyndig vurdering for 
å kartlegge barnets behov. Den sakkyndiges vurdering vil være utgangspunktet for 
skolens enkeltvedtak og individuelle opplæringsplan (IOP). 

Les mer om utfordringer og tips her: sansetap.no  

Hørselshemmede elever i videregående
Briskeby videregående skole eies av HLF og holder til i Lier i Buskerud. 
Skolen baserer seg på talespråklig kommunikasjon, og er spesielt 
tilrettelagt for hørselshemmede elever. Alle ansatte har bred kom-
petanse på hørsel, og undervisningen skjer i små klasser med mod-
erne hørselstekniske hjelpemidler.

Ved behov gis det tilbud om hybel i trygge omgivelser. Skolens 
elevtjeneste sørger for å følge opp hver enkelt elev i et miljø 

der nedsatt hørsel er helt vanlig. 

Briskeby videregående skole har eksamensrett og følger 
lærerplanen i Kunnskapsløftet. 

Mer informasjon finner du på: briskebyvgs.no



I HLF treffer du andre i samme situasjon 
I HLF arbeider vi for å beholde og bedre rettighetene til barn med nedsatt hørsel.  
Vi har aktive foreldre og tillitsvalgte som har barn med alle typer hørselsutfordringer. 
Vi legger vekt på erfaringsutveksling og vi vil lytte til dine utfordringer. Vår kunnskap 
kan hjelpe deg! 

Våre likepersoner er der for den som ønsker det, og består av frivillige foreldre som 
ønsker å gi et gratis tilbud til andre «i samme båt». 
Alle våre likepersoner har taushetsplikt og er sertifisert av HLF. All informasjon som 
har med deg og ditt barn å gjøre er din eiendom, og det er du selv som bestemmer 
hva du vil dele med oss. Det er ditt valg!

Les mer om foreldre og barn på hlf.no/horsel/foreldre-og-barn/

Vi ønsker alle velkommen til å bli en del av oss.  
Din erfaring kan gjøre en forskjell!

Les mer om HLF og våre medlemsfordeler på hlf.no

Telefon 22 63 99 00 • hlf@hlf.no 

Foto: Sindre Falk og Pixabay | forsidefoto: Privat

Po
liN

or
 A

S 
- 

ok
to

be
r 

20
20


