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Oslo, 08.03.23 

  

Høring om elevkurs 

Generelt om forslaget 

Det vises til HLFs tidligere dialog med Statped om elevkursene. Vi er glade for at det nå 

legges opp til å videreføre kursene, om enn med en noen annen innretning. Kursene er av 

stor betydning for hørselshemmede elever og deres foreldre.  

Hørselshemmedes Landsforbund takker for mulighet til å gi innspill til høringen. 

Høringssvaret er skrevet i samarbeid med HLFs brukerrepresentanter.  

Forslaget er separate elevkurs hørsel for 4. trinn, 7. trinn og 10. trinn med 20 elever på hvert 

kurs. Krav for deltagelse på alle trinn er at man har vedtak etter § 5.1 i opplæringsloven. 

Reisepenger dekkes ikke.  

I det følgende svarer vi først ut rammene for elevkurs som er foreslått før vi går nærmere inn 

på det faglige forslaget:  

• Lokaler for elevkurs 

Det skisseres tre alternative tilnærmingen for lokaler. Ett av forslagene går på bruk av 

brukerorganisasjonenes lokaler (alternativ 2). HLF som brukerorganisasjon har ikke slike 

lokaler til rådighet, men vi er eier at tre ideelle tjenesteleverandører som har lokaler som kan 

vurderes brukt i en slik sammenheng. Vi understreker at om et samarbeid innbefatter lokaler, 

må det utarbeides et tydelig avtalegrunnlag der alle utgifter dekkes av Statped. Lokaler til 

rådighet gjelder særlig vår skole, Briskeby videregående skole, som er lokalisert i Lier 

kommune. 

Brukes disse lokalene, må det benyttes overnatting på nærliggende f.eks. folkehøgskole, 

vandrerhjem eller annet rimelig sted. Dette fordi elevene selv bor i hyblene knyttet til 

Briskeby videregående skole i selve skoleåret.  

Fra HLF sin side vil vi foreslå et alternativ fire til valg av lokaler. Holdes elevkursene i juni 

eller begynnelsen av august, vil Briskeby videregående skole kunne holde både kurslokaler 

og overnatting for alle. På dette tidspunktet er hyblene elevene bor i under skoleåret 

fraflyttet. Vi vil da kunne tilby både tilrettelagte lokaler og overnatting.   

• Antall deltakere per kurs 

Det foreslås i høringsnotatet en begrensning på 20 elever. HLF mener dette er for smalt, det 

må være en sannsynlighetsberegning av tilbudet som styrer tilbudet. Det er godt over 100 

barn i hver årsklasse som har nedsatt hørsel. Med en slik avgrensning er derfor 

sannsynligheten for at mange ikke får delta stor. Behovet for deltagelse må antas å være 

enda større når elever kun kan delta i 4., 7. og 10. trinn, mot at man tidligere kunne delta 

uavhengig av hvilket trinn man gikk på. Vi antar at Statped her sitter på gode tall som kan 

underbygge behovet og ber om at dette vurderes nærmere.  
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• Inntak til elevkurs 

I høringsforslag under «hvilke elever deltar» foreslås krav som følger: «hørselstap og vedtak 

om spesialundervisning etter §5-1 i opplæringsloven». Elevkurs er selvsagt svært viktig for 

denne gruppen, men vi ønsker også å påpeke at elever med nedsatt hørsel som har 

tilrettelagt tilbud på hjemmeskolen bør ha mulighet for deltagelse på elevkurs.  

Utdanningsdirektoratet har på sin nettside en liste med 13 punkter om tilrettelegging for  

hørselshemmede elever på skolen Nedsatt hørsel (udir.no) . Det betyr at hvis disse 

tilretteleggingsbehovene ikke er nok, skal eleven vurderes etter § 5-1. Hvis kommunen gjør 

god tilrettelegging på disse punktene, og får til en god integrering uten å bruke § 5-1, er det 

likevel viktig for eleven å møte andre med lignende utfordringer.  

Krav om at alle deltagere på elevkurs må ha vedtak om spesialundervisning etter § 5-1 i 

opplæringsloven kan medføre at mange elever ikke er kvalifisert til å delta på elevkurs. 

Nordahl-utvalget uttalte at det er å foretrekke at den hørselshemmede eleven bør være 

inkludert i normal klasse. Elever med hørselstap, som kun har tilretteleggingstiltak, jfr. 

Opplæringsloven § 1-3 Tilpassa opplæring, vil falle utenfor kravet til deltagelse. 

• Økonomi / landsdekkende tilbud 

Det er avgjørende viktig at tilbudet er landsdekkende, og at alle uansett hvor de bor i landet, 

får like muligheter til å delta på elevkurs. Derfor må Statped finne en ordning hvor elever og 

foreldre/foresatte kan få dekket sine reiseutgifter uansett hvor de bor i landet. 

• Kommentarer til forslag om innhold i elevkurs 

Når det gjelder felles for alle trinn vil vi særlig peke på følgende: 

1. Vi savner temaet; «bli gode høreapparat- CI-brukere». 

a. Gi faglige råd (strategier) på hvordan elevene kan utnytte både 

høreapparatenes egenskaper og andre tekniske hjelpemidler, slik at de hører 

best mulig (f.eks. mobil-telefoner, øreklokker m/mikrofoner ved bruk av 

datamaskiner – spill/skolearbeid osv.). 

b. Bli bedre til å lytte og kommunisere. 

2. Alle kurs med overganger bør avholdes i juni eller august, slik at kunnskapen er 

fersk, og kan brukes under overgangsprosessen, som bør starte så tidlig som mulig. 

Kursene er ment å dekke overganger i skoleløpet, og da bør man også være mer 

spesifikk i sin beskrivelse av hvordan man faglig tenker å gjøre dette.  

3. Vi savner et kursprogram for foreldre og foresatte som deltar på kurset. 

4. Mindre søkelys på lese- og skriveferdigheter på dette kurset. Dette arbeidet bør 

foregå i skolehverdagen. Det er kun behov for informasjon og veiledning, slik at 

eleven/foresatte har mulighet til å reflektere over den veiledning og oppfølgning de får 

i hjemmeskolen.  

5. Antall rådgivere bør bestemmes av antall påmeldte kursdeltagere.  

6. Uteaktiviteter er ikke spesifisert, men det er viktig at disse er nøye gjennomtenkt og 

er med på å trygge deltakerne og oppnå mål for kurset.  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/spesialpedagogikk/spesialpedagogiske-fagomrader/nedsatt-horsel/#a186609
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For 10. klasse spesielt peker vi på at: 

1. Det er viktig at temaet selvstendighet – strategier for å klare seg selv tas opp. 

Generelt er viktigheten av sosial kompetanse viktig for alle trinn, det vil si å lære 

strategier for å samhandle med jevnaldrende normalt hørende, men spesielt på 10. 

trinn er dette viktig.  

Vi understreker betydningen av at Statped må være proaktive og aktivt informere om 

kursene i alle kommuner. Alle elever med hørselsnedsettelse og deres foreldre bør få tilbud 

om elevkurs gjennom PP-tjenesten eller nærskolen.  


