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HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) er en organisasjon for landets hørselshemmede med 67 500
medlemmer. Hørselshemmede barn går i vanlig skole, men har behov for universell utforming og
tilrettelagt undervisning. Viktig for disse når det gjelder læring er lærerens kompetanse og holdning,
teknisk tilrettelegging, fysiske og psykososiale forhold. HLF er eier av Briskeby videregående skole,
en friskole for talespråklige hørselshemmede.

Innledende
Departementet foreslår at friskoler (grunnskoler og vgo) skal ha samme rett til fjernundervisning som
offentlige skoler, og ber om høringsinstansene sitt syn på dette. Høringen gjelder ikke
hjemmeopplæring under koronapandemien. Departementet understreker også at skoler som gir
yrkesrettet opplæring, jf kap 6A som tilføyes i friskoleloven fra 1. januar 2021, ikke omfattes av
høringen.
HLF støtter forslaget om å endre loven slik at friskoler skal ha anledning til fjernundervisning.
I kapittel 28 i innstillingen til NOU 2019:23, ny opplæringslov, vurderer utvalget spørsmålet om
opplæring der læreren ikke er tilstede sammen med elevene (fjernundervisning) og anbefaler «at det
skal være tillatt å gjennomføre opplæringen uten at læreren er fysisk tilstede sammen med eleven, og
som da får opplæring under følgende vilkår: dersom læreren og eleven kan 1) kommunisere effektivt
med tekniske hjelpemidler, at 2) kommunen dessuten må godtgjøre at det er gode grunner for å
organisere opplæringen slik og 3) at opplæringen er trygg og pedagogisk forsvarlig. Styret må
godtgjere at opplæringa er trygg og forsvarleg. Departementet kan gi forskrift om rapportering og
dokumentasjon ved bruk av fjernundervisning».1
Briskeby videregående skole er en friskole for talespråklige hørselshemmede, som kan vise til gode
resultater. Gode resultater kommer ikke av seg selv, men er tuftet på faglig sterke lærere med
kunnskap om hvordan man underviser hørselshemmede elever. Pandemien har også gitt skolen god
erfaring i hvordan man best underviser elever via fjernundervisning, dette innebærer både å sikre det
faglige innholdet og selve tilretteleggingen rundt eleven i en digital situasjon. Det er blant annet viktig
at all dialog med hørselshemmede elever tekstes, dette er et grunnleggende premiss for å kunne ha
fjernundervisning med talespråklige hørselshemmede elever.
Andre hensyn det fokuseres på i høringsnotatet er at det må tas en helhetlig vurdering hvor man ser på
elevgrunnlag, lærere, faglig nivå, sykdom etc. Videre må man hensynta sosial tilhørighet for elevene,
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at de har det trygt og godt, «særlige behov» blir også diskutert. Dette er viktige momenter som vil
være del av en helhetlig vurdering når man eventuelt går i gang med å lage et opplegg for
fjernundervisning i aktuelle fag, og hvor Briskeby kan bruke sin lange erfaring og all tilgjengelig
kunnskap for å bygge opp et godt fjernundervisningstilbud.
I høringsnotatet poengteres det at man med fjernundervisning kan gi et bedre fagtilbud uavhengig av
geografi, og der man ikke har egnede lærere. Briskeby kan her bidra med et godt tilbud til elever som
går i hjemmeskolen. Vi vil spesielt fremheve faget engelsk, som mange hørselshemmede elever
dessverre får fritak fra i grunnskolen. Hørselshemmede kan ha vanskeligere for å lære seg engelsk enn
andre, men hvis man kjenner utfordringene, og hvordan man bør tilrettelegge, kan man få en god
opplæring. Briskeby kan bidra med en faglig kompetanse som er vanskelig tilgjengelig å få på
hjemskolen. Det kan dreie seg om andre fag også, men her nevnes engelsk som et aktuelt eksempel.

HLF støtter forslag om at friskoleloven endres, noe som vil gi nye muligheter for å sikre at
hørselshemmede barn og unge vil få nye og gode muligheter

HLF ønsker lykke til med det videre arbeidet. Vær vennlig å ta kontakt hvis det er spørsmål rundt vårt
høringssvar.

Med vennlig hilsen HLF (Hørselshemmedes Landsforbund)

Merete J. Orholm

Marit Skatvedt

Politisk sjef HLF

Seniorrådgiver HLF
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