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Søker: Teddy Kjendlie
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Tilordnet: [feil ved henting av tilordnet]

Utført av: [feil ved henting av utført av]

Opprettet dato: 04.02.2020

Evt.
kommentarer/spørsmål
fra Stiftelsen Dam

Takk for mottatt sluttrapport. Kondolerer med tapet av deres venn som sto som søker for prosjektet.
Det er fint å lese at dere likevel gjennomførte kurset, og at deltakerne fikk bedre kunnskap i engelsk.

Er prosjektet gjennomført som planlagt?

Ja

Beskriv prosjektets målsetting og målgruppe

Gi voksne hørselshemmede mulighet til å bedre forståelse og opplevelse i bruk av engelsk. Motivere til mer læring og skape
erfaringer i mestring og nytte av å kunne forstå og bruke litt engelsk.

Gi en grundig beskrivelse av gjennomførte aktiviteter og tiltak, inkludert når de ble gjennomført

Teddy Kjendlie som søkte om denne oppgaven var utdannet engelsklærer og hadde planlagt å gjennomføre opplegget. Det var
planlagt med studiereise til England, blant annet. Men han døde i februar i 2020. Og i tillegg har Corona situasjonen vært en
utfordring. 
Kurset ble derfor gjennomført med to samlinger i regi Briskeby vdg. skole for hørselshemmede i Drammen og Lier i løpet av 2021.
Læreren er ansatt ved Briskeby. Det ble spesielt lagt vekk på uttalelse av engelske ord, fordi mennesker med hørselshemming
ofte har problemer med å uttale engelsk riktig. Oppgaver ble løst og jobbet med i perioden mellom samlingene og sendt inn til
læreren. Vi har også fått med verktøy å jobbe med videre framover for å bli enda bedre i det engelske språket. Alle som deltok
føler at de er blitt bedre i engelsk og blitt flinkere i uttale av språket.

Hvor mange
deltakere var det fra
målgruppen?

1-10

Skriv antallet
deltakere

4

Hva ble gjort av frivillig innsats i prosjektet?

All planlegging ble gjennomført av frivillige og det har vært frivillig innsats helt fra Teddy Kjendlie døde for å få opplegget
gjennomført.

Hvilke resultater ble oppnådd?

Alle deltakerne har fått bedre kunnskap i engelsk. Underveis erfarte vi at det er en utfordring for oss hørselshemmede å oppfatte
de forskjellige lydene i det engelske språket.

Er resultatet av
prosjektet som
forventet? Plasser
din vurdering av
resultatene på en
skala fra 1-10 

8

Er dette noe som
skal gjennomføres
på nytt/videreføres?

Vet ikke
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REGNSKAP (Utgifter kan ikke være større enn Inntekter)

Regnskap for aktiviteten/prosjektet

Inntekter Søknadsbeløp Faktisk beløp Avvik

Express 30 000 30 000 0

Andre inntekter 11 000 705 10 295

Delsum 41 000 30 705 10 295

Utgifter Søknadsbeløp Faktisk beløp Avvik

Materiell/utstyr 5 000 0 5 000

Reise/opphold 30 000 21 705 8 295

Innkjøpte tjenester 1 000 9 000 8 000

Andre utgifter 5 000 0 5 000

Delsum 41 000 30 705 10 295

Total 0 0 0

Kommentarer til regnskapet

Kurset ble gjennomført i regi Briskeby vdg skole i Lier uten muligheter for overnatting. Deltakerne måtte derfor bo på hotell i
Drammen.


