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Forord 

I denne rapporten vil vi beskrive gjennomføringen av prosjekt Brått voksen, resultater vi har 

oppnådd, og på bakgrunn av dette anbefale videre tiltak for målgruppen hørselshemmede 

studenter. 

Brått voksen er et 3-årig (2012-2014) rehabiliteringsprosjekt gjennomført av 

Hørselshemmedes Landsforbund ved HLF Briskeby kompetansesenter as. Prosjektet er 

finansiert av Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering. 

I prosjektperioden har vi gitt tilbud til 24 deltakere (15 kvinner og 9 menn), alle studenter i 

høgere utdanning. Prosjektet har vært landsdekkende. (Se mer om kjennetegn ved deltakerne i 

kap.2). 

Prosjektmedarbeidere har vært Johanne Dahll Fossen (høst 2012-vår 2015), Aud Eli Thjømøe 

(høst 2012-2013) og Elisabeth Svinndal (vår 2012). Per Otto Rasmussen Dahl har vært 

initiativtaker til prosjektet og prosjektleder i hele prosjektperioden. 

Vi vil rette en stor takk til alle deltakerne i prosjektet, og særlig «den harde kjerne» av brukere 

som har deltatt på helgesamlingene gjennom tre år. Vi vil også takke alle som har bidratt med 

innlegg og foredrag på samlingene, og ikke minst vil vi takke ansatte ved ulike universiteter 

og høgskoler som vi har samarbeidet med om tilretteleggingen for den enkelte student. Vi vil 

også takke Berte Eidsvåg og Anke Imsen ved NAV kompetansesenter for tilrettelegging og 

deltakelse for erfaringsutveksling og samarbeid om brukere. Ledelsen ved HLF Briskeby og 

styringsgruppen for prosjektet fortjener også en stor takk for mange nyttige innspill gjennom 

prosjektperioden. 

Sammendrag    

Prosjektet ble startet på bakgrunn av erfaringer fra HLF Briskeby kompetansesenter 

as/Briskeby videregående skole as. Gjennom kontakt med blant annet tidligere elever erfarte 

vi at hørselshemmede studenter ofte faller imellom to stoler når det gjelder 

rehabiliteringstiltak. 

 

Gjennom oppfølging individuelt og på kurssamlinger har vårt mål vært at studenten selv skal 

utvikle en større grad av selvinnsikt om hvilke tilretteleggingstiltak som kan være 

hensiktsmessige og hvilke strategier han/hun selv kan anvende for å lykkes med studiene og 
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overgangen til arbeidslivet. Videre har vår målsetting vært at prosjektet skal danne basis for 

kunnskapsspredning til hørselshemmede studenter generelt og til ulike fagmiljøer, samt å 

implementere nye tilbud til studentgruppen ved prosjektslutt. 

 

Prosjektet er gjennomført i henhold til prosjektsøknaden og opprinnelig framdriftsplan, men 

ble forlenget med ½ år for bedre å implementere kunnskapsspredning og etablering av nye 

tilbud. 

I prosjektperioden har vi gitt tilbud til 24 deltakere. Følgende tiltak er gjennomført:  

1. Veiledning om eget hørselstap, hørselshjelpemidler og kommunikasjonsstrategier 

2. Tilretteleggingstiltak ved utdanningsinstitusjonen 

3.  Faglig støtte (”leksehjelp” og/eller mentor) i akademisk begrepslæring  

4.  Likemannsarbeid (nettverksbygging) og faglige seminarer for prosjektdeltakerne  

5. Dokumentasjon, uttalelser etc. fra fagpersoner. 

Det har blitt gjennomført helgesamlinger hvert halvår i opprinnelig prosjektperiode (2012-

2014). På helgesamlingene har vi brukt mye tid på individuelle samtaler og gruppeprosesser i 

forhold til prosjektets øvrige tiltak (se punktliste ovenfor). 

Mesteparten av prosjektmedarbeideres arbeidstid har for uten planlegging, gjennomføring og 

evalueringer av helgesamlingene gått med til en rekke individuelle veiledningssamtaler og 

samarbeidsmøter med utdanningsinstitusjonene, samt reisevirksomhet knyttet til dette. 

Vi har fått bekreftet vår hypotese om at studenten er blitt ”brått voksen” som hørselshemmet 

student. Prosjektets nytteverdi er at vi har analysert og konkretisert utfordringer ved både 

systemet og på det personlige plan hos studentene. Denne nye kunnskapen er formidlet videre 

til målgruppene. Dessuten har vi implementert våre erfaringer fra prosjektet ved at vi har 

etablert NAV tilpasningskurs for studenter ved HLF Briskeby (utarbeidet av Brått voksen).  

Vi har sett at studentenes utfordringer med å gjennomføre høgere utdanning først og fremst 

dreier seg om studentenes egen bevisstgjøring i forhold til eget hørselstap. Vi anbefaler derfor 

iverksettelse og styrking av tiltak rettet mot den enkelte students «myndiggjøring». Særlig 

sentralt står tilbud gjennom Nav tilpasningskurs (se ovenfor) og tiltak gjennom Nav senter for 

tilrettelegging og deltakelse. 
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Kap 1. Bakgrunn for prosjektet/Målsetting 

Prosjektet ble startet på bakgrunn av erfaringer fra HLF Briskeby kompetansesenter 

as/Briskeby videregående skole as. Gjennom kontakt med blant annet tidligere elever erfarte 

vi at hørselshemmede studenter ofte faller imellom to stoler når det gjelder 

rehabiliteringstiltak og/eller audiopedagogisk oppfølging.  

 

I grunnskolen og videregående skole ivaretas oppfølging av hørselshemmede elever 

hovedsakelig av PPT og Statped. Det kan gjøres enkeltvedtak om spesialundervisning hvor 

det følger ressurser med eleven. I arbeidslivet har NAV et hovedansvar for tilrettelegging på 

arbeidsplassen og tilpasningskurs for hørselshemmede.  

 

Studenter som ikke er brukere i NAV-arbeid mangler et tilsvarende støtteapparat som kan 

bistå dem i å få på plass tilretteleggingstiltak. I universitets- og høgskolesektoren må 

studenten selv ta initiativ til eventuell tilrettelegging, og kontakte koordinatoren for 

funksjonshemmede ved det enkelte lærested. Ressurskrevende tilretteleggingstiltak kan ofte 

være vanskelig å få gjennomslag for, og det er studenten selv som må ta initiativ til at 

rettighetene deres ivaretas i henhold til lovverket.  

 

I prosjekt Brått voksen har hovedmålsettingen vært å sette studenten bedre i stand til å ta dette 

ansvaret for egen studiehverdag. Gjennom individuell oppfølging har vårt mål vært at 

studenten selv skal utvikle en større grad av selvinnsikt om hvilke tilretteleggingstiltak som 

kan være hensiktsmessige og hvilke strategier han/hun selv kan anvende for å lykkes med 

studiene og overgangen til arbeidslivet. På samme måte som i grunnopplæringen vil behovet 

for bistand av fagpersoner som audiopedagoger for mange fortsatt være tilstede som student, 

men det er studenten selv som må ”myndiggjøres” til å hente inn nødvendige fagfolk når det 

trengs. 

 

Videre har vår målsetting vært at prosjektet skal danne basis for kunnskapsspredning til 

hørselshemmede studenter generelt og til ulike fagmiljøer, samt å implementere nye tilbud til 

studentgruppen ved prosjektslutt. 

 

Prosjektet har tatt utgangspunkt i HLF Briskeby sin oppfølging av hørselshemmede, både 

ungdom i videregående skole og voksne yrkesaktive. Denne kompetansen mente vi på mange 
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områder hadde stor overføringsverdi til hørselshemmede studenters situasjon. Utfordringene i 

høgere utdanning er delvis like dem vi finner i grunnopplæringen, og delvis like dem vi finner 

i arbeidslivet. 

 

I prosjektets første år var hovedfokus tilrettelegging i studiehverdagen, mens vi i år 2 og 

særlig i år 3 har vektlagt overgangen fra studier til arbeid mer. Likevel har mange av 

deltakerne våre vært studenter gjennom alle tre årene slik at tilrettelegging i studiehverdagen 

har vært jobbet med også i år 2 og 3 i prosjektet. I år 4 (01.01.15-30.06.15) har vi jobbet lite 

direkte med prosjektdeltakerne våre, da hovedfokus har vært kunnskapsspredning og 

implementering av nye tilbud til hørselshemmede studenter (se mer i kap.3).  

 

Kap 2. Prosjektgjennomføring/Metode 

 

Prosjektet er gjennomført i henhold til prosjektsøknaden og opprinnelig framdriftsplan, med 

følgende unntak: Prosjektet ble forlenget med ½ år og avsluttes 30.06.15. Søknad om 

overføring av ubrukte midler til perioden 01.01.15-30.06.15 ble innvilget av Extrastiftelsen i 

desember 2014. Bakgrunnen for forlengelsen var at vi ikke var helt i mål med implementering 

av permanente tilbud til målgruppen og kunnskapsspredning.   

I prosjektperioden har vi gitt tilbud til 24 deltakere (15 kvinner og 9 menn). Av disse er 17 

deltakere det vi vil kalle for «kjernedeltakere», som har fått et omfattende tilbud av oss, mens 

7 har hatt oss mer i bakhånd. Vi har lykkes godt med å rekruttere deltakere fra ulike typer 

studier (realfag, samfunnsfag, juss, helse-og sosial med mer), ulike landsdeler (Tromsø, 

Trondheim, Bergen, Kristiansand, Oslo med mer), ulike aldersgrupper (fra 19-50+) osv. 

Hovedvekten av deltakerne våre er likevel i aldersgruppen 19-28 år, studerer samfunnsfag 

og/eller helse- og sosialrelaterte studier, og et flertall studerer ved utdanningsinstitusjoner på 

Østlandet.  

Følgende tiltak er gjennomført i prosjekt Brått voksen:  

1. Veiledning om eget hørselstap, hørselshjelpemidler og kommunikasjonsstrategier 

2. Tilretteleggingstiltak ved utdanningsinstitusjonen 

- Brått voksen har vært en samtalepartner for analyse av egne behov  

- Brått voksen har deltatt på samarbeidsmøter med utdanningsinstitusjonen når 

studenten har ønsket det.  
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- Brått voksen har formidlet kontakt til eksterne instanser ved behov  

- Brått voksen har fulgt opp og evaluert iverksatte tiltak 

3. Faglig støtte (”leksehjelp” og/eller mentor) i akademisk begrepslæring 

4. Likemannsarbeid (nettverksbygging) og faglige seminarer for prosjektdeltakerne 

5. Dokumentasjon, uttalelser etc. fra audiopedagog om studentens behov. 

I forhold til prosjektsøknaden har behovet for likemannsarbeid og faglige seminarer vært noe 

større enn vi antok. Det har blitt gjennomført en helgesamling hvert halvår i perioden vår 

2012- vår 2014, totalt 5 helgesamlinger. I tillegg har vi gjennomført en helgesamling høsten 

2014 i samarbeid med Yrkesaktivt utvalg i HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) og HLFU 

(Hørselshemmedes Landsforbunds ungdom). Dette for kunnskapsspredning om prosjektets 

innhold og tema til andre som ikke har vært deltakere i prosjektet, samt for at 

prosjektdeltakerne i sluttfasen av prosjektet skulle få dele sine erfaringer med andre unge 

voksne hørselshemmede. 

På helgesamlingene har vi brukt mye tid på individuelle samtaler og gruppeprosesser i forhold 

til prosjektets øvrige tiltak (se punktliste ovenfor). 

Mesteparten av prosjektmedarbeideres arbeidstid har for uten planlegging, gjennomføring og 

evalueringer av helgesamlingene gått med til en rekke individuelle veiledningssamtaler og 

samarbeidsmøter med utdanningsinstitusjonene, samt reisevirksomhet knyttet til dette. 

Kap 3. Resultater og resultatvurdering 

 

Gjennom tiltakene beskrevet i kap. 2 har vi opparbeidet oss ny kunnskap om målgruppen. 

En nyttig innfallsvinkel til å beskrive konkrete utfordringer i studiehverdagen er en 

gjennomgang av notater og referater fra møter vi har deltatt på med 

tilretteleggingskonsulentene ved universitetene og høgskolene. Foruten generell informasjon 

om konsekvenser av studentens hørselstap, har temaene dreiet seg om pedagogisk og annen 

tilrettelegging, utfordringer knyttet til eksamen, internasjonalisering og praksisperioder. 

Konkret har følgende punkter blitt gjentatt på et flertall av møtene: 

 Teleslynge og teknisk utstyr  

 Mikrofonbruk/høyttalerbruk 

 Foreleseres/læreres stemmebruk 

 Foreleseres/læreres blikk-kontakt med studenten 
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 Forelesningspresentasjoner legges ut på nett i forkant + gjerne papirkopi 

 Instruksjoner og beskjeder etc. gjøres skriftlig på tavle, læringsplattform eller lignende 

 Spørsmål ”fra salen” gjentas 

 Temaskifter markeres 

 Ro i undervisningsrommet 

 Gruppearbeid organiseres i små grupper (ca. 4-6 personer) 

 Grupperom  

 Lesesalsplass 

 Eksamenstilrettelegging  

 Unngå «summing» om tema i undervisningen 

 Utfordringer knyttet til internasjonalisering (se eget avsnitt nedenfor) 

 Utfordringer knyttet til praksis (se eget avsnitt nedenfor) 

Listen er ikke uttømmende, og hva som har blitt tatt opp i det enkelte møtet avhenger 

naturligvis av studentens hørselstap og konsekvenser av dette. Dessuten avhenger det selvsagt 

også av hvordan studiet er organisert med tanke på gruppestørrelser, undervisningsrom og 

pedagogisk opplegg for øvrig.   

Samtlige av dem vi har kalt våre ”aktive deltakere” i prosjektet har hatt oss med på et første 

møte med tilretteleggingskonsulenten ved studiestedet. Studentene har så blitt oppfordret til å 

ta oppfølgingsmøter alene med studiestedet etter hvert. Mange deltakere har hatt oss med på 

flere møter med studiestedet i løpet av prosjektperioden. For samtlige av våre ”aktive 

deltakere” har det vært relativt store utfordringer hos deltakerne knyttet til å forklare 

betydningen av punktene ovenfor ut fra eget hørselstap. De peker for eksempel på at det å få 

forelesningspresentasjoner i forkant er en stor hjelp for dem i studiet, men har vanskelig med 

å sette ord på hvorfor dette er viktig ut fra sin hørselshemming. Dersom 

tilretteleggingskonsulenten ikke har audiopedagogisk kompetanse er det studenten selv som 

må begrunne hvorfor dette er et hensiktsmessig tiltak for han/henne. 

Dette bekrefter vår hypotese om at studenten er blitt ”brått voksen” som hørselshemmet 

student. I motsetning til i grunnopplæringen har ikke studenten en audiopedagog eller annen 

spesialpedagog som begrunner tiltak faglig-pedagogisk.  

Utfordringer for hørselshemmede knyttet til internasjonalisering av høgere utdanning har vært 

et stadig tilbakevendende tema i samtalene med tilretteleggingskonsulentene. 
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Internasjonaliseringsprosessene i høgere utdanning gir seg utslag i både økende bruk av 

faglitteratur på engelsk og stadig mer undervisning på engelsk, både på grunn av 

internasjonale studenter og gjesteforelesere fra utlandet. Dessuten har også flere av deltakerne 

våre opplevd utfordringer knyttet til forelesere som har sterk aksent og/eller ikke behersker 

språket det foreleses på godt nok. Dette gjelder både forelesninger på engelsk og på norsk. 

Praksis i studiet stiller særlige utfordringer for hørselshemmede studenter. Flere av deltakerne 

har lite arbeidserfaring fra før og er kommet kort i prosessen med å analysere egne 

utfordringer i en jobbsituasjon, og å informere om egen hørselshemming til kollegaer og 

eventuelle kunder/brukere. Vi har sett flere eksempler i prosjektperioden på at 

hørselshemmede studenter før de kom i kontakt med oss har strøket i praksis fordi man ikke 

har evnet å informere omgivelsene om egen hørselshemming på en adekvat måte. Det kan se 

ut til at man ofte mangler hensiktsmessige strategier for å kommunisere adekvat med 

omgivelsene i praksissituasjonen.  

Prosjektets deltakere har i ulik grad informert studiestedet om sin hørselshemming. Noen 

deltakere har informert medstudenter, andre ikke. Enkelte har heller ikke benyttet 

hørselsteknisk utstyr i undervisningssituasjoner, kanskje ikke engang høreapparat. Noen av 

disse har fått tildelt slikt utstyr av hørselssentral eller hjelpemiddelsentral, men velger likevel 

ikke å bruke det. Dette til tross for at hørselstapet er alvorlig og at det er en mengde 

situasjoner under utdanningen som er meget krevende hørselsmessig. I tillegg kommer faglige 

utfordringer gjennom studiet, ny kunnskap skal læres og nye begreper skal forstås. Rammen 

for undervisning og pedagogikk er annerledes enn tidligere og rutiner og regler krever mer av 

studenter enn av elever i videregående opplæring. Studentene får plutselig et langt høyere 

ansvar for egen læring og for å orientere seg i studiestedets system enn hva de hadde i 

videregående opplæring.  

Med bakgrunn i dette, er det et tilsynelatende enkelt resonnement at en hørselshemmet student 

vil ha behov for tilrettelegging på ulike områder. Som vi har sett finnes det en rekke større og 

mindre tiltak som kan gjøres for å kompensere for hørselstapet. Disse vil ikke bare øke 

studentens mulighet til å oppfatte og forstå undervisningen, men også redusere slitenhet og 

stressnivå for den hørselshemmede studenten. Det er en kjent sak at hørselshemmede i større 

grad enn andre må konsentrere seg for å få med det som blir sagt. Det er svært energikrevende 

og når man i tillegg frykter å gå glipp av viktig informasjon i undervisning eller annen 

kommunikasjon, vil dette kunne gi en konstant opplevelse av stress og angst. Opplevelsen kan 



9 
 

også ha sammenheng med angst for å avdekke hørselstapet der dette ønskes skjult. I siste 

instans kan disse angst- og stresstilstandene gi seg utslag i kroppslige og psykiske plager.  

Vi har gjennom prosjektperioden registrert en motstand hos enkelte mot åpenhet om 

hørselstapet. Videre en motstand mot å erkjenne, definere og fremme egne behov i en 

studiesituasjon. Flere har trukket frem dårlige erfaringer med tilrettelegging i grunn – og 

videregående skole, andre har fortalt om utestengelse og mobbing gjennom skoleløpet.  

I noen tilfeller vurderer vi at den manglende åpenhet og informasjon til studiestedet har vært 

direkte årsak til problemer med gjennomføring av studiet.  

Årsaker til motstand 

På samlingene for deltakerne i prosjektet har vi blant annet hatt fokus på hvordan det kan 

oppleves å ha et hørselstap og forholdet til omgivelsene spesielt i sammenheng med 

studiesituasjoner og arbeidsliv. Blant annet har følgende tema har vært belyst: 

• Om det å være åpen eller ikke om sitt hørselstap, hvordan presentere hørselstapet for andre 

• Om egne mestringsstrategier for studielivet 

• Jobbintervjuet – generelt og med fokus på hørselstapet. Om hva og hvordan man i 

jobbintervjuet kan informere om hørselstapet på en konstruktiv måte. 

Hovedvekten av studentene har deltatt på disse samlingene. Videre har hovedvekten av 

deltakerne også på eget initiativ kontaktet sitt studiested for å informere om hørselstapet, 

eventuelt sammen med medarbeider i Brått voksen. De aller fleste tilbakemeldinger fra både 

studentene og studiesteder er positive og en har møtt velvilje i forhold til tilretteleggingstiltak. 

Imidlertid melder studentene om at det krever styrke og mot å stadig kreve og minne om sine 

behov i konkrete situasjoner som oppstår. Eksempler på utfordrende situasjoner er når: 

 Foreleser ikke er kjent med at mikrofon skal brukes eller han/ hun viser motvilje mot 

dette.  

 Eksaminator under muntlig eksamen snakker utydelig, har dialekt eller er 

fremmedspråklig. 

 Praksissted ikke er kjent med at studenten er hørselshemmet.  

 Teleslyngen i rommet ikke fungerer 
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Opplevelsen av stigmatisering og å være til bry 

Noen av studentene syntes klar over sine behov som hørselshemmet og har satt ord på disse. 

Andre har vært usikre på egne behov, hva som kan gjøres for å tilrettelegge situasjonen og 

hva som er adekvat å be om. Vi har erfart at flere studenter overhodet ikke har vært klar over 

muligheter for tilrettelegging eller har vært kjent med studiestedets tilretteleggingstjeneste.  

De har tilsynelatende heller ikke gjort seg refleksjoner omkring tilretteleggingsbehov eller tatt 

initiativ dette. Felles for de fleste, uansett hvilke refleksjoner de hadde gjort seg, var en 

opplevelse av skam og stigmatisering knyttet til hørselshemmingen samtidig som det var en 

tung oppgave å stadig være sin egen advokat. Deltakerne meldte om blandede følelser 

omkring dette temaet. 

Hørselshemmede kan på grunn av opplevelser av forlegenhet i situasjoner og stigmatisering 

ønske å benekte og skjule funksjonstapet (Grønlie, 2005, Hansen, 2008). Dette må sees i 

sammenheng med det deltakerne fortalte om at det var vanskelig å synliggjøre og snakke med 

ansatte og medstudenter om hørselstap og tilretteleggingsbehov. Pinlige og belastende 

situasjoner kan oppstå når hørselstapet synliggjøres. At foreleser tar for mye hensyn kan også 

oppleves pinlig, eksempelvis der foreleser er overtydelig eller lager et stort nummer av det 

hørselstekniske utstyret eller lignende. 

Opplevelsen av annerledeshet er kjent for flere fra tidligere skoleløp. Å være annerledes på en 

måte man ikke selv har ønsket kan gi opplevelse av å ikke være inkludert i det sosiale 

fellesskapet, eller i verste fall eksklusjon (Hansen, 2008). Stigmatiseringen kan få 

konsekvenser på flere områder. Ved oppstart på et nytt studiested kan det være et nærliggende 

ønske å ikke skille seg ut, men å få «være som de andre.» Ettersom et hørselstap er en usynlig 

funksjonsnedsettelse og dermed kan skjules ved hjelp av mer eller mindre hensiktsmessige 

strategier, gir dette en etterlengtet mulighet til å starte med «blanke ark.» Prisen ved å 

informere (synliggjøre) kan synes som større enn prisen man betaler for ingen tilrettelegging 

for hørselstapet, i hvert fall i øyeblikket. De hørselsmessige utfordringene kan bevisst eller 

ubevisst undervurderes og utsettes på ubestemt tid og kanskje kompenseres helt eller delvis 

ved hjelp av mestringsstrategier. En typisk mestringsstrategi er å bruke mer tid enn normalt på 

å sette seg inn i pensum; der andre lærer ved å delta i og lytte til undervisningen, må den 

hørselshemmede bruke ekstra mye tid på å lese pensum fra perm til perm ved egenstudier. Alt 

det man ikke har hørt og forstått i løpet av skoledagen, må forstås gjennom egenstudier. Alle 

studenter må naturligvis bruke tid på egenstudier, men det er vår påstand på bakgrunn av 
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erfaringene våre fra prosjektet at hørselshemmede studenter generelt bruker over normalt mye 

tid på dette.  

Prosjektets studenter som både har vært åpne om hørselstapet, har hatt tilretteleggingstiltak og 

syntes vel reflekterte over hørselstapet, meldte likevel om at det opplevdes som slitsom å 

opptre som sin egen advokat. De har opplevd det som ubehagelig å stadig minne eller mase 

om tiltakene, de opplevde å være til bry og å være vanskelige. Eksempelvis kjenner ikke alle 

forelesere bruken av teknisk utstyr, slik at det kreves at studenten er eksperten. Dersom det 

tekniske utstyret ikke fungerer, kan dette i verste fall forstyrre undervisningen og stjele tid.  

De studentene som var åpne om hørselstapet og valgte å informere studiestedet, synes 

samtidig å ha noe kunnskap om hørselstapet og var reflekterte i forhold til egne behov og 

hadde en viss aksept for eget hørselstap. Dette i motsetning til de studentene som ikke kjente 

detaljene ved eget hørselstap og som mente at de ikke trengte tilrettelegging og mente at de 

klarte å oppfatte tilstrekkelig. Den sistnevnte gruppen kan ha tendenser til å tillegge skyld for 

eventuelle utfordringer i studiet til studiestedet eller forhold utenfor dem selv. Felles for 

gruppene er at de begge strekker seg til det ytterste hva gjelder å mestre en utfordrende 

studiesituasjon, for eksempel å nedlegge betydelig egeninnsats. 

Kunnskapsspredning  

Det har kontinuerlig gjennom hele prosjektperioden vært tiltak for kunnskapsspredning fra 

prosjektet, slik som for eksempel ved HLF Briskebys samlinger for knutepunktskolene og 

Statped, til ulike organ i HLF og HLFU, samt til tilretteleggingstjenesten i høgere utdanning. 

Blant annet har vi holdt foredrag om prosjekt Brått voksen ved følgende anledninger: 

 Nasjonal samling fra alle NAV- hjelpemiddelsentralene i Norge (mars 2012) 

 HLF Briskeby erfaringskonferanse for fagpersoner og brukere (nov. 2012 og nov. 

2014) 

 Ungdomskonferanse arrangert av HLFU, HLF Yrkesaktivt utvalg og prosjekt Brått 

voksen, nov. 2014 

 Seminar for tilretteleggere i høgere utdanning, Briskeby nov. 2014 (arrangert av Brått 

voksen) 

 Center for spesialundervisning, Høreavdeling, Slagelse, Danmark (representanter fra 

ulike deler av hørselsrehabiliteringen i Danmark) (september 2014)     

 NAV tilpasningskurs for studenter ved HLF Briskeby (februar 2015 og april 2015)   
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Det kanskje aller viktigste tiltaket vårt for kunnskapsspredning er avtalen vår med Universell 

(ved Elinor Jeanette Olaussen) om foredrag fra Brått voksen og deltakelse på årskonferanse 

for alle tilretteleggere i høgere utdanning, 19-21. oktober 2015, Trondheim. Da dette er etter 

prosjektslutt 30.06.15 er det også inngått avtale med HLF Briskeby om overføring av 

arbeidstid for prosjektleder Per Otto R. Dahl og prosjektmedarbeider Johanne D. Fossen for 

deltakelse på denne konferansen. Vi vil her få en unik mulighet til å nå tilretteleggerne med 

våre erfaringer fra prosjektet, både ved plenumsforedrag og henvisning til nettsider etc., og 

ikke minst gjennom uformelle samtaler med den enkelte tilretteleggingskonsulenten i løpet av 

disse dagene. Vi er også per dags dato (17.06.15) godt synlig på Universell sine nettsider 

(http://www.universell.no/inkluderende-laeringsmiljoe/nyheter/hoerselshemmede-studenter/) 

med presentasjon av prosjektet og hørselshemmede studenters utfordringer.  

Kap 4. Oppsummering/Konklusjon/Videre planer 

 

Det vil være en klar fordel om tilbud for studenter med nedsatt funksjonsevne settes i system 

slik at den enkelte student ikke opplever at han eller hun utgjør en ekstraordinær utfordring 

for studiestedet. Slik vi ser det, er det av avgjørende betydning hvordan den hørselshemmede 

studenten blir møtt av forelesere og av konsulent for tilrettelegging. Systemet, saksgang og 

ansvarsområder bør tydeliggjøres både for studenten og for ansatte slik at behov og krav kan 

fremmes og ivaretas av rette instans. Rettigheter bør tydeliggjøres og også hvilke krav som 

stilles til studenten bør tydeliggjøres.  

I tillegg til informasjon om de ulike tilretteleggingstiltakene som finnes, er det viktig at 

muligheter i Lånekassen og Nav gjøres kjent. Det ekstraarbeidet som studenter med nedsatt 

funksjonsevne i en del tilfeller må nedlegge, kan vanskeliggjøre en ekstrajobb ved siden av 

studiene. I tillegg vet vi fra offentlige undersøkelser at det kan være vanskeligere for personer 

med nedsatt funksjonsevne å få slikt arbeid. Økonomiske støtteordninger kan kompensere for 

annen inntekt og på den måten spare studenten for overbelastning.  

Navs mentor-ordning som notat-hjelp er en ordning som kan fungere meget bra for en 

hørselshemmet student. Flere av prosjektets deltakere har meldt at de har store vansker med å 

følge og oppfatte en forelesning samtidig som de tar notater. For en hørselshemmet person 

innebærer det å lytte mye mer enn kun å bruke hørselen, man tar i tillegg i bruk andre 

lyttestrategier. Munnavlesning, å lese kroppsspråk, å gjette seg til sammenhenger, å ha 

forberedt seg på forelesningens innhold slik at nye ord og begreper er kjent, er alle metoder 

http://www.universell.no/inkluderende-laeringsmiljoe/nyheter/hoerselshemmede-studenter/


13 
 

som til sammen kan gi studenten en oppfattelse av det som formidles. Der studenten samtidig 

skal ta notater, forstyrres denne totaloppfattelsen hver gang han ser ned og han mister 

sammenhengen. Dette gir rom for mistolkinger av det formidlede stoffet og gir økt stress og 

slitasje for studenten. 

Mentor-ordningen innebærer et økonomisk tilskudd fra Nav som kan brukes til å lønne 

mentoren, eller notat-hjelperen. For å være berettiget mentor-ordning, må man imidlertid 

«være i Nav-systemet,» det vil si man må ha søkt om og fått innvilget arbeidsrettet tiltak på 

grunn av redusert arbeidsevne. Dette faller svært uheldig ut for studenter som ikke før studiet 

har søkt om slikt tiltak med påfølgende ytelse, eller for studenter som ønsker å være 

økonomisk selvhjulpen ved hjelp av andre inntekter enn arbeidsavklaringspenger. Det er 

videre en utfordring at det ikke lar seg gjøre å søke om hjelp eller bidrag fra Nav underveis i 

studiet, dette må gjøres før studiet påbegynnes. Dersom studenten har forhåpninger om å 

gjennomføre studiet uten bidrag fra Nav, men innser underveis at f.eks. mentor kunne vært et 

godt hjelpemiddel, er det ikke mulig å få dette innvilget fra Nav. Regelverk og organisering 

av mentor-ordning fra Nav er dessuten komplisert og ingen enkel søkeprosess. Ordningen er 

svært ulikt organisert ved det enkelte studiested. 

Hvordan løse disse utfordringene? 

Det mest hensiktsmessige tiltaket for økt studiegjennomføring for hørselshemmede studenter 

er at studenten selv myndiggjøres til å sette ord på egne behov og begrunnelser for disse. Vi 

anser det som lite realistisk at brukerorganisasjonen HLF eller andre interessegrupper vil få 

gjennomslag for at et hvert studiested skal inneha audiopedagogisk kompetanse i 

tilretteleggingstjenesten. Vi mener derfor at tiltak må ta utgangspunkt i den enkelte student. 

Det betyr ikke nødvendigvis at studenten må gjøre hele jobben selv i forhold til å få på plass 

tilretteleggingstiltak. For eksempel har vi sett et stort behov for audiopedagogiske uttaleleser 

hos deltakerne våre, men det er likevel studenten selv som må ta initiativ til å innhente 

nødvendig kompetanse når det er nødvendig. Den ”myndiggjorte” student kan også gjerne ta 

med seg en fagperson innen hørsel i møter med studiestedet. Vi anser det å ta initiativ til og å 

innhente nødvendig fagkompetanse som en sentral del av hva vi forstår med ”myndiggjøring” 

i denne sammenhengen.   

For at den enkelte student skal lykkes mener vi derfor at studenten må arbeide seg igjennom 

en prosess som både består av en kunnskapsdel og en psykologisk egenutviklingsprosess. 
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På bakgrunn av erfaringene våre fra gjennomførte opplæringstiltak på helgesamlinger, 

individuelle veiledningssamtaler med brukerne, og samarbeid med utdanningsinstitusjonene 

mener vi følgende kunnskap hos studenten er sentral for å lykkes:  

 kunnskap om egen hørsel og konsekvenser av eget hørselstap i ulike situasjoner i 

studier, arbeids- og hverdagsliv 

 kunnskap om og vurdering av egne kommunikasjonsstrategier i ulike situasjoner i 

studier, arbeids- og hverdagsliv 

 kunnskap om hørselstekniske løsninger i ulike situasjoner 

 kunnskap om tilretteleggingstiltak som kan bedre egen studie- og arbeidshverdag 

 kunnskap om egne rettigheter 

 systemkunnskap om tilretteleggingsansvar og prosedyrer: studiestedets 

ansvarsområde, NAVs ansvarsområde 

 systemkunnskap om arbeidslivet: jobbsøkerprosessen, hvordan selge egen 

kompetanse, Navs ansvarsområde 

 Stressmestring og teknikker for avspenning. 

Det at den enkelte student skaffer seg denne kunnskapen er en nødvendig, men ikke 

tilstrekkelig faktor for å lykkes med studier og overgang til arbeidslivet. Kunnskapen må 

implementeres til endringer i hverdagen, og kunnskapen må formidles til omgivelsene. Vi har 

erfart at den hørselshemmede student ofte må gå gjennom en psykologisk 

egenutviklingsprosess over tid for å evne og kommunisere egne behov til omgivelsene. 

På denne bakgrunn mener vi at det er behov for både kurssamlinger og individuelle 

veiledningsprosesser, slik som Brått voksen har gjennomført.  

Kunnskapsdelen ivaretas i dag til en viss grad av brukerorganisasjonen HLFU, mens 

veiledningsprosessen ivaretas til en viss grad av NAV kompetansesenter for tilrettelegging og 

deltakelse for dem som er brukere i NAV-arbeid. Vi har erfart i prosjektet at kunnskapsdelen 

ofte har liten verdi om den ikke følges opp av en veiledningsdel. For å øke gjennomføringen i 

høgere utdanning mener vi derfor at det er nødvendig å etablere et kurs- og veiledningstilbud 

som er et mer helhetlig tilbud enn det som finnes i dag. Dagens tilbud er også fragmentert og 

når ut relativt snevert. Noen studenter er inne i NAV-systemet, andre ikke. Enkelte er 

medlemmer i HLF/HLFU og deltar på deres samlinger, andre ikke. 
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HLFU har hatt viktige prosjekter knyttet til høgere utdanning med fokus på blant annet 

rettigheter, ”slyngepatrulje” etc. Kunnskap om egne rettigheter og teknisk utstyr som fungerer 

godt i studiehverdagen er selvsagt sentralt for å lykkes, men vi mener dette likevel ikke er 

tilstrekkelige faktorer for å lykkes. Prosjektet Brått voksen har vist at man kommer til kort om 

man ikke kan analysere egne behov og begrunne nødvendige tiltak overfor 

utdanningsinstitusjonene. Spissformulert kan man si at det hjelper ikke å kjenne til 

rettighetene sine om man ikke kan omsette dem i praktiske tiltak i studiehverdagen. Vi mener 

derfor at HLFU sine tilbud bør settes inn i en mer helhetlig ramme hvor også veiledning over 

tid kan inngå, men vi anser det ikke naturlig at en ungdomsorganisasjon som HLFU har 

kompetanse til å gjennomføre slike veiledningstilbud selv. Det bør derfor etableres et 

nærmere samarbeid mellom HLFU og NAV kompetansesenter for tilrettelegging og 

deltakelse, og tilbudet bør suppleres med NAV tilpasningskurs for hørselshemmede studenter.  

Prosjekt Brått voksen har i samarbeid med NAV og HLF Briskeby kompetansesenter as 

etablert NAV tilpasningskurs for hørselshemmede studenter. Tilbudet er åpent for alle 

hørselshemmede studenter, ikke bare de som fra før er brukere i NAV-systemet. 

Tilpasningskursene går over tid (mer enn en samling) slik at studentenes 

egenutviklingsprosess ivaretas. Kursene er etablert som et fast tilbud. Våren 2015 utviklet, 

gjennomførte og evaluerte vi kursrekken (2 x 3-dager), samt utarbeidet materiell til kursene. 

Tilbudet er nå etablert som et fast kurstilbud ved HLF Briskeby og finansieres gjennom NAV 

og rettigheten personer med hørselstap har til tilpasningskurs. Neste kursreke arrangeres i 

sept. og nov 2015 (http://hlfbriskeby.no/studenter/). Nav tilpasningskurs for studenter er en 

konkret videreføring av prosjekt Brått voksen og en nyetablering av et tilbud som ikke hadde 

kommet i stand uten dette prosjektet. Prosjekt Brått voksen forankres altså videre gjennom 

disse kursene. 

Andre aktører kan selvsagt også være sentrale for å gjennomføre lignende tiltak for 

målgruppen. Mye av den audiopedagogiske kompetansen i Norge innen opplæring er samlet i 

Statped, men Statped har per i dag ikke et tilbud til studentgruppen. Det vil være ønskelig at 

Statped også kommer mer på banen for å styrke tilbudet til studenter. Likevel mener vi at 

eksisterende tilbud gjennom HLFU, NAV kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse 

og NAV tilpasningskurs for unge voksne ved Briskeby godt vil ivareta studentenes behov, 

forutsatt at alle aktører samarbeider nært med hverandre og henviser brukere til hverandre. 

Likevel er det et problem at tilbudene favner alt for få brukere, og tilbudene bør styrkes 

betraktelig for å nå ut til flere brukere. Dette anser vi at vil være svært samfunnsøkonomisk 

http://hlfbriskeby.no/studenter/
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lønnsomt da det vil redusere hørselshemmedes frafall fra høgere utdanning og bidra til økt 

sysselsetting i målgruppen. 

Tilretteleggingstjenestene ved høgskolen bør få økt kunnskap om disse tilbudene, og henvise 

brukere til dem. Nettverket Universell er viktigste faktor i dette arbeidet, og vi har derfor 

satset mye på kunnskapsspredning til dem (se mer kap 3). 

En alternativ og/eller supplerende strategi til opplegget skissert ovenfor er å satse mer på 

tidlig innsats. Et illustrerende eksempel kan være målgruppens problem med den økende 

bruken av engelsk i studiene. Dersom engelskundervisningen i grunnopplæringen hadde vært 

bedre tilpasset hørselshemmedes språkutvikling, og for eksempel hadde fokusert mer på 

munnavlesning av engelsk tale, ville internasjonaliseringen i mindre grad blitt oppfattet som 

et problem.  Likeledes hvis rådgivningstjenesten i videregående skole hadde gjort 

hørselshemmede mer klare for utfordringene de vil møte i høgere utdanning, ville det også ha 

avhjulpet problemet. Vi har i prosjekt Brått voksen ikke valgt å gå nærmere inn på slike 

forebyggende tiltak, da vårt hovedfokus har vært på brukerne våre og utfordringene deres i 

studiehverdagen. 

Referanser/Litteratur 

 

 Grønlie, S. M.: Uten hørsel? En bok om hørselshemming. Fagbokforlaget, 2005. 

 Hansen, N-H. M.: Når øret klør. Høretap, trivsel og integrering blant unge 

hørehemmede. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2008.  

 NAV tilpasningskurs for studenter, etablert av Brått voksen 

http://hlfbriskeby.no/studenter/ Nedlastingsdato 15.06.15 
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Invitasjon til samling i Oslo, lør. 24. – søn. 25. mars 2012.     
 

Vi har gleden av å invitere hørselshemmede studenter til en samling i Oslo i forbindelse med Extra-

Stiftelsen-prosjektet vårt Brått voksen (se vedlagt informasjon om prosjektet).  

Sted: Radisson Blue Scandinvia Hotel, Holbergs plass, Oslo sentrum.  (Med forbehold om ledig 

kapasitet, eventuelt annet hotell vil også være i Oslo sentrum) 

Reise og opphold er gratis og du forplikter deg ikke til å delta i prosjektet. Hensikten med samlingen 

er at vi skal få innspill fra dere studenter til å skape et best mulig prosjekt, samt å informere om 

prosjektet. Innkvartering i dobbeltrom. Reiseutgifter dekkes for inntil kr. 1000. t/r. eller etter avtale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program:                  

Lørdag 24. mars 

Kl. 13 Innkvartering 

Kl. 14.-17  Seminar 

- presentasjon av prosjektet 

- erfaringsutveksling 

- tips til oss om prosjektgjennomføringen 

Kl. 17-18.30 Individuelle samtaler for å vurdere deltakelse i 

prosjektet 

Kl. 19.30  Felles middag .  

Resten av kvelden til fri disposisjon i Oslo. 

Søndag 25. mars 

Frokost og hjemreise 

Hvem kan delta:  

Hørselshemmede som enten er i høgere utdanning eller som 

søker høgere utdanning 2012/13 

Påmelding: Snarest  

Påmelding etter ”først til mølla” 

Påmelding: per.otto.dahl@statped.no 

 

DERE SOM ER GAMLE 

BRISKEBYELEVER!  

Reis til Lier på fredag 23. mars og delta på 

samlingen for nye og gamle elever kl. 18, 

gratis overnatting på Rødbygget. 

Gratis transport til Oslo lørdag kl. 12. 

 

 

http://www.google.no/imgres?q=extra-stiftelsen&um=1&hl=no&sa=N&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=XrmhnP6HVVNV8M:&imgrefurl=http://www.isaac.no/fagstoff/s%C3%B8knad-om-prosjektmidler-fra-ekstra-stiftelsen/&docid=cz5JAmdFYlw-JM&imgurl=http://www.isaac.no/wp-content/uploads/2011/01/ExtraStiftelsen_logo_ms.jpg&w=640&h=261&ei=2UcgT_maC8nh4QTS_vyEDw&zoom=1
mailto:per.otto.dahl@statped.no
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Velkommen til samling i Brått voksen:  

Lier/Drammen fre. 2.- lør. 3. nov. 2012. 
FREDAG 2. NOVEMBER 

Kl. 17-19 Innsjekk på Rica Park hotell, Drammen 

Kl. 19 Oppmøte i resepsjonen. 
Velkomst på hotellet (velkomstdrink og bli kjent/presentasjon).  

Kl. 19.45 Middag på La vida tapas restaurant 

 
LØRDAG 3. NOVEMBER 

Kl. 08.00-09.00 Frokost 

Kl. 09.00 Avreise til Briskeby med maxitaxi fra hotellet. 

Kl. 09.15-10.15 Erfaringer så langt i prosjektet. Plenum + individuelle samtaler v/prosjektmedarbeidere 

Kl.10.15-10.30 Pause 

Kl. 10.30-11.00 Tilretteleggingstiltak i studiene: studiestedets ansvarsområde v/ prosjektmedarbeidere 

Kl. 11.00-11.10 IOWA-test. (Det blir tilbud om å ta IOWA-test i løpet av kursdagen for de som har gitt 
beskjed om at de ønsker å ta testen) v/Ellen Straube 

Kl. 11.10-11.15 Pause 

Kl.11.15-12.00 Tilretteleggingstiltak i studiene: Navs ansvarsområde v/Anke Imsen 
(i denne økten vil vi også kort ta opp fjerntolking som noen av dere er interessert i) 

Kl. 12.00-12.30 Lunch 

Kl. 12.30-13.15 Studentens egne strategier v/prosjektmedarbeidere 

Kl.13.15-13.30 Pause 

Kl. 13.30-14.30 Hørselsteknisk utstyr i studiehverdagen. v/Morten Langrind 

Kl. 14.30-17.00 Individuelle samtaler med prosjektmedarbeiderne. Tidligere avreise enn kl 17 er mulig for 
dem som må rekke fly/tog til hjemstedet sitt (men vi håper dere fra Oslo-området kan 
være her til kl 17 så kabalen med individuelle samtaler kan gå opp) 
 
Ved behov vil Morten (teknisk) delta på samtalene og vi prosjektmedarbeidere vil supplere 
hverandre ut fra våre ulike kompetanseområder. 

 

Ansvarlig for kurset er Johanne Fossen, Aud Eli Thjømøe og Per Otto R. Dahl. Ellen Straube, Morten 

Langrind (teknisk) og Anke Imsen (NAV) vil delta på deler av programmet. Med forbehold om 

endringer. 

 

http://www.google.no/imgres?q=extra-stiftelsen&um=1&hl=no&sa=N&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=XrmhnP6HVVNV8M:&imgrefurl=http://www.isaac.no/fagstoff/s%C3%B8knad-om-prosjektmidler-fra-ekstra-stiftelsen/&docid=cz5JAmdFYlw-JM&imgurl=http://www.isaac.no/wp-content/uploads/2011/01/ExtraStiftelsen_logo_ms.jpg&w=640&h=261&ei=2UcgT_maC8nh4QTS_vyEDw&zoom=1
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Velkommen til samling i Brått voksen 

fre. 3. – søn. 5. mai 2013, Quality Spa og Resort - Holmsbu 

                                  
 FREDAG 3. MAI 
Kl 18 Oppmøte Asker stasjon, transport til Holmsbu  
Kl 19 Innsjekk Quality Spa og Resort, Holmsbu 
Kl 20 Kort presentasjonsrunde/hva har skjedd siden sist? 
Kl 20.30 Middag 

 

 LØRDAG 4. MAI 
 Frokost (den morgenfriske tar kanskje også en tur i spa-anlegget) 
Kl 10-13 Hvordan kommunisere eget hørselstap til omgivelsene? 

- Med utgangspunkt i eget audiogram 
- Med utgangspunkt i egen IOWA-testen 
- Med utgangspunkt i ulike situasjoner i studie- og yrkesliv 
- Med utgangspunkt i egen identitet som hørselshemmet 

Arbeidet i denne økten vil foregå både ved felles innledninger om temaene 
og ved dialog i mindre grupper og i plenum. 
 
Ved Ellen Straube, Morten Langrind og prosjektmedarbeiderne. 

Kl 13 Lunch 
Kl 14-16 Psykomotorisk fysioterapi som hjelpemiddel 

 
Ved Elin Årseth 

Kl 16.15-18 Rusletur i idylliske Holmsbu med besøk på Holmsbu billedgalleri  
http://www.holmsbubilledgalleri.no/ og en forfriskning i sjøkanten. 
 

Kl. 18-20 Tid til egen disposisjon – besøk i spa-anlegget, slappe av på hotellrommet….. 
Kl 20 Middag 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.holmsbubilledgalleri.no/
http://www.google.no/imgres?q=extra-stiftelsen&um=1&hl=no&sa=N&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=XrmhnP6HVVNV8M:&imgrefurl=http://www.isaac.no/fagstoff/s%C3%B8knad-om-prosjektmidler-fra-ekstra-stiftelsen/&docid=cz5JAmdFYlw-JM&imgurl=http://www.isaac.no/wp-content/uploads/2011/01/ExtraStiftelsen_logo_ms.jpg&w=640&h=261&ei=2UcgT_maC8nh4QTS_vyEDw&zoom=1
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 SØNDAG 5. MAI 
 Frokost (den morgenfriske tar kanskje også en tur i spa-anlegget) 
Kl 10-13 Deltakernes erfaringer 

- Samarbeid med studiestedet 
- Samarbeid med NAV 

Fortsette med temaet fra første økt på lørdag  
Oppsummering/veien videre  
 
Ved prosjektmedarbeiderne 

Kl 12-13 Individuelle samtaler 
Kl 13 Lunch 
Kl 14 Avreise til Asker stasjon 
Kl 15 Ankomst Asker stasjon 
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Velkommen til samling i Brått voksen 

fre. 1. – søn. 3. nov 2013, Holmen fjordhotell, Asker 

HOVEDTEMA: OVERGANG FRA STUDIER TIL ARBEID 

                                        
(Kanskje ikke like fint vær i november som på bildet, men vakkert er det der uansett  )    

   
 FREDAG 1. NOV 
Kl 18 Oppmøte Asker stasjon, transport til Holmen fjordhotell  
Kl 18.15 Innsjekk Holmen fjordhotell 
Kl 19.15 Velkomstdrikk; Kort presentasjonsrunde av nye og gamle deltakere 
Kl 19.45 Middag 

«pubquiz» 

 

 LØRDAG 2. NOV 
 Frokost  
09.15-10.15 Roger - teknologien 

Phonak ved Daniel Berget Nilsen presenterer nytt utstyr for 
samtaleforsterking (som enda ikke er kommet på markedet i Norge). 
Utprøving av utstyr. Utstyret kan lånes gratis mot at dere gir tilbakemelding 
til Phonak.  

Kl 10.15 -11 ”walk and talk” erfaringsutveksling  
Kl 11-13 Overgang fra studier til arbeid 

- Omsette erfaringer fra studiehverdagen til jobbhverdagen 
- Rettigheter og forpliktelser i arbeidslivet 
- Jobbintervjuet 

Ved prosjektmedarbeiderne 
Kl 13-14 Lunch 
Kl 14-16 Case om: 

studiehverdagen 
overgangen fra studier til arbeid 
(Individuelle samtaler – se tidsplan på baksiden av arket) 

http://www.phonak.com/com/b2c/en/products/wireless-accessories/products/roger-pen/hearing-aid-accessory.html
http://www.google.no/imgres?q=extra-stiftelsen&um=1&hl=no&sa=N&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=XrmhnP6HVVNV8M:&imgrefurl=http://www.isaac.no/fagstoff/s%C3%B8knad-om-prosjektmidler-fra-ekstra-stiftelsen/&docid=cz5JAmdFYlw-JM&imgurl=http://www.isaac.no/wp-content/uploads/2011/01/ExtraStiftelsen_logo_ms.jpg&w=640&h=261&ei=2UcgT_maC8nh4QTS_vyEDw&zoom=1
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=fDWp3Sdov3hM-M&tbnid=PjXrmcqUL5sxoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.holmenfjordhotell.no/&ei=aNwyUs_VO6nL4ASgpIH4Bg&bvm=bv.52164340,d.bGE&psig=AFQjCNE3wQ6M3H4JBUiwbN8kl-BxcUh-FQ&ust=13791513313908
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Fra kl. 16.30 Valgfrie aktiviteter: 
I nærområdet: klatresenter, bowling, kyststi 
På hotellet: Bruke tid i hotellets eget treningssenter, svømmehall, badstue 
Dra på cafe i Asker  
Hygge seg i hotellbaren (vi har også eget rom i tilknytning til den som kan 
benyttes om ønskelig) 
Tid til egen disposisjon 

Kl 20 
 

Middag 

 SØNDAG 3. NOV 
 Frokost  
Kl 10-13 Fortsette jobbing med case fra siste økt på lørdag 

 
(Individuelle samtaler – se tidsplan nedenfor) 

Kl 13 Lunch 
Kl 14 Avreise til Asker stasjon 
Kl 14.15 Ankomst Asker stasjon 
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Velkommen til Brått voksen samling 

8.-10. mars 2014. 

Cruise med Color Magic til Kiel. 
 

 

Lørdag 8. mars. 

Kl. 10.30 Oppmøte og innsjekk, Colorlines ferjeterminal, Oslo (Hjortneskaia) 
Kl. 10.45 Vi går om bord i skipet og til konferanseavdelingen 
Kl. 11.00- 13.30 Overgang til arbeidslivet v/Karriererådgivningsfirmaet SmartKarriere 
(http://smartkarriere.no/)  
Kl. 14.00 Skipet seiler 
Kl. 14.00 Lunchbuffet, Grand Buffe (forut på dekk 6) 
Kl. 15.30-16.00 Brukererfaring: overgangen til arbeidslivet (v/Nathalie Kjelsaas som  
                         vil være sammen med oss på turen). 

http://smartkarriere.no/
http://www.google.no/imgres?q=extra-stiftelsen&um=1&hl=no&sa=N&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=XrmhnP6HVVNV8M:&imgrefurl=http://www.isaac.no/fagstoff/s%C3%B8knad-om-prosjektmidler-fra-ekstra-stiftelsen/&docid=cz5JAmdFYlw-JM&imgurl=http://www.isaac.no/wp-content/uploads/2011/01/ExtraStiftelsen_logo_ms.jpg&w=640&h=261&ei=2UcgT_maC8nh4QTS_vyEDw&zoom=1
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Kl. 16.00-18.00 Gruppeopplegg i samarbeid med Smartkarriere (v/ Johanne/Per O) 
Kl. 19.00 Show i showlounge (frivillig) 
Kl. 20.30 3-Retters middag, Oceanic a’la carte restaurant (akter på dekk 6) 
 
 
 
 
 
 
Søndag 9. mars 
 
Frokost. Grand Buffe (forut på dekk 6). Frokost serveres fra 07.00 til 09.45 
Kl. 10.00 - 14.00 Frivillig felles rusletur/shopping i Kiel – oppmøte ved Grand Buffe  
                       (forut på dekk 6). Det er lov å være igjen på båten om man heller vil  
                        det  
Kl. 14.00 Skipet seiler 
Kl. 14.00 Lunchbuffet, Grand Buffe (forut på dekk 6) 
Kl. 15.00-19.00 Individuelle samtaler/ tid til å benytte skipets ulike tilbud 
                          (Se deltakerliste for når du skal ha samtale. Sted: Samme   
                           møterom som i går. Ta med skjemaene du fylte ut i går) 
Kl. 19.00 Show i showlounge (frivillig) 
Kl. 20.00 Evening buffet. Grand Buffe (forut på dekk 6) 
 
 
Mandag 10. mars 
 
Frokost. Grand Buffe (forut på dekk 6). Frokost serveres fra 07.00 til 09.45 
Kl. 10.00 Ankomst Oslo 

Med forbehold om endringer. 
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Ung og hørselshemmet – studier og 
arbeid – en utfordring! 

Program for Ungdomskonferansen 2014 
Sted: Rica Park hotell i Drammen og på HLF Briskeby i Lier 

Tid: 31.oktober – 2.november 2014 

Fredag 31. oktober:  

16:30    Registrering, drikke og litt å bite i, på Rica Park Hotell 

17:00 -17.30 Åpning:  

10 min. åpningsinnlegg fra HLFU, YAU og Brått-voksen-

prosjektet.  

    Praktiske opplysninger 

 

17.30 – 19.00  Bli-kjent-kveld  

 

19.30    Middag 

 

Lørdag 1. november: 

9:00     Bussavgang fra hotellet til HLF Briskeby 

 

09.30 – 09.45 Kort presentasjon av Brått-voksen-prosjektet  

 

http://www.google.no/imgres?q=extra-stiftelsen&um=1&hl=no&sa=N&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=XrmhnP6HVVNV8M:&imgrefurl=http://www.isaac.no/fagstoff/s%C3%B8knad-om-prosjektmidler-fra-ekstra-stiftelsen/&docid=cz5JAmdFYlw-JM&imgurl=http://www.isaac.no/wp-content/uploads/2011/01/ExtraStiftelsen_logo_ms.jpg&w=640&h=261&ei=2UcgT_maC8nh4QTS_vyEDw&zoom=1
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09.45 – 13.00 Overgang fra videregående skole til studier/høgskole 

 Karriereveiledning – generell informasjon om 
arbeidslivet og dens utfordringer  
v/ Per Lervik, Papirbredden karrieresenter 

 

 Brukerinnlegg v/ Kristi Vidvei, HLFU  
 

 Tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelser  
v/ Håkon Reinertsen, Universitetet i Agder 

 

13:00    Lunsj 

 

14.00 –15.00  Psykomotorisk fysioterapeut  

 

15:00 -18.00  I studietida 

 Erfaringer fra prosjekt Brått voksen v/ Per Otto Dahl 
og Johanne Fossen 
 

 Brukerinnlegg v/ deltaker Brått Voksen 
 

 Gruppesamtaler/rollespill – erfaringer fra studieliv og 
presentasjon av eget hørselstap 

 

18.00    Avreise til hotellet 

 

19.30    Middag på hotellet 

 

Søndag 2.november:  

09.00    Bussavgang fra hotellet til HLF Briskeby 

 

09.30 – 11.30  Overgang fra studier til arbeidslivet 

 Jobbsøkerprosessen v/ Per Otto og Johanne 
 

 Brukerinnlegg v/ Anders Haave, HLFU 
 

 Gruppesamtaler/rollespill 
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11.30 -13.30  I arbeidslivet 

 Hørselshemmet i arbeidslivet v/ Yrkesaktivt utvalg 
(generelt innhold) 
 

 Brukerinnlegg v/ Yrkesaktivt utvalg 
 

 Gruppesamtaler/rollespill 
 

13.30 – 14.00  Oppsummering, evaluering og avslutning 

  

14.00    Lunsj  

 

15.00    Avreise til Drammen stasjon (privatbiler) 

 

 


