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StavangerKommuner for prosjekt

2018/EE1-230973 Godt gjennom barneskolen

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket I I prosjektet «God gjennom barneskole» ønsker vi å sette fokus på den best
mulige skoleutdanning og gjennomgang i barneskolen, samt at vi møter mange
foreldre og hørselshemmede barn som går fra 1. trinn til 7. trinn i Stavanger og
Rogaland. Videre setter vi fokus i barnas psykisk helse og interessen til å gå til
skolen. En gjenganger er at mange foreldre til et hørselshemmet barn, mangler
kunnskap om tilrettelegging og offentlige tilbud til sine barn i skole og SFO. Vi ser
helt tydelig at foreldrene har et stort informasjonsbehov til å få hjelp og veiledning i
det offentlige tilbudet og rettigheter. Et sted hvor foreldrene har muligheter til å
utveksle sine erfaringer og opplevelse i situasjoner, der de prøve å få hjelp og
kunnskap til barna sine. Ikke minst å føle seg forstått. De hørselshemmede barna
skal ha et trygt og forståelserikt skolemiljø og SFO-miljø. Videre setter vi fokus i
barnas balanserte psykisk helse og interessen til å gå til skolen. Dette
gjennomføres som en fag dag.

40Antall personer dere planlegger å
få med/eller nå

Målgruppe for prosjektet/tiltaket Foreldre med hørselshemmede barn som skal komme til skolen til 7. trinn, og
hørselshemmede barneskoleelver.

Målsetting for prosjektet/tiltaket Målet er å gi foreldre gode kunnskap og et sted hvor foreldrene til
hørselshemmede barn får veiledning og hjelp. Å bygge opp barnas psykisk helse
og interessen til å gå til skolen

BESKRIVELSE AV PROSJEKTET



Gi en kort beskrivelse av det dere
planlegger å gjennomføre

Mai- juni
- Kontakte foredragsholdere inne hørsel, rettigheter, helse og tilrettelegging.
- Sette opp et program til fag dagen.
- Ta kontakt med hotellet for å reservere lokale.
- Sende ut invitasjoner/informasjoner om fag dagen via Facebook (Foreldre og
barn HLF Stavanger og Rogaland,
  Hørselshemmedes Landsforbundet Stavanger, HLF Sandnes og Sola, HLF
Jæren, HLF Haugaland,
  HLF Rogaland)
- E-post og annonser i Stavanger Aftenbladet og Haugesund Avis.
- Kontakte HLFU til barnepass til barna.
- Bestille skrivetolk

Juli
 - Ferie

August
- Kontakt med foredragsholdere igjen som har bekreftet deltakelse. Avklarer tema.
- Kontakt hotell angående kost, tilrettelegging av hørsels teknisk utstyr, antall av
deltakere, tilbud til barn.
- Ta kontakt til påmeldte foreldrene - antall av deltakere inkl. barn, sende
programmet til de.
- Sette påminnelse og programmet til fag dagen på "Foreldre og barn HLF
Stavanger og Rogaland" sin
  Facebook-side.
- Sende program til tolketjenesten med eventuelt Power Points fra
foredragsholdere.
- Sluttvurdering og rapport av fag dagen.

ØKONOMI

Hva gjøres av frivillig innsats i
prosjektet/tiltaket?

Av frivillig innsats gjøre vi alle forberedes som planlegging, kontakt til
foredragsholdere, skriketolvtjenester, skrive invitasjoner og annonse til kunngjøring
av fagdagen.
Videre å organisere et lokalitet på et hotell inkl. kost og eventuell overnatting av
foredragsholdere.
E-postkontakt med HLF Rogaland og foreldrene til hørselshemmede barn.

Vil dette prosjektet/tiltaket bidra
til økt frivillighet lokalt?

Ja

Hvilke resultater forventer dere å
oppnå?

Vi forventer at hørselshemmede barna skal ha et trygt- og forståelserikt skolemiljø
og SFO-miljø som er tilrettelagt. Tilrettelegging skal være bl.a. hørsels tekniskutstyr
er på plass, kunnskap hos lærer på skolen og ansatte på SFO inne hørselstap hos
barna og  klassestørrelse til barnas beste.

Og ikke minst barnas balanserte psykisk helse og interessen til å gå til skolen.

Budsjett

Beløp

Inntekter ExtraExpress 26 000

Andre inntekter 0

Delsum 26 000

Utgifter Materiell/utstyr 0

Reise/opphold 18 000



Beløp

Utgifter Innkjøpte tjenester 7 000

Andre utgifter 1 000

Delsum 26 000

Balanse 0

Utdyp hva utgiftene er, samt
eventuelle andre inntekter

En stor del går til hotellet som inneholder 2 rom (et til fagdagen og et til barna),
kost og drikke, reiseutgifter til deltakelser og foredragsholdere.
Den andre store delen er planlagt til innkjøpte tjenester. Vi ønsker fagspesialiserte
foredragsholdere som ikke gjøre tjenestene sine gratis.
I andre utgifter finner vi aktiviteter/-materiell til barna og takkegaver til de frivillige
fra HLFU som passer på barna mens foreldrene sitter i fagdagen. Videre trenger vi
skrivemateriell og må ta mange kopierer.

Hvis det søkes om utstyr i
prosjektet, beskriv her hvordan
utstyret skal brukes fremover og
hvem som skal ta ansvar for det


