
HØRSELSHEMMET. HVORFOR SÅ VANSKELIG? 

Er prosjektet gjennomført som planlagt? 

Ja 

 

Beskriv prosjektets målsetting og målgruppe 

Målsettingen har vært å styrke den tilrettelagte opplæringen til hørselshemmede elever i 

skolene i Østfold ved at lærerne og andre som arbeider med hørselshemmede elever i 

skolen får den nødvendige kunnskapen og informasjonen. 

Målgruppen har vært lærere og andre ansatte i skoler som har hørselshemmede elver. 

 

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

gjennomført 

Gruppen har hatt jevnlige møter gjennom året for å bearbeide, utarbeide og videreutvikle 

powerpointpresentasjon etter tilbakemeldinger og informasjonsverktøy som skulle sendes 

til aktuelle skoler. Brev og e-poster har vært sendt til alle skoler i fylket, samt skolesjefer i 

kommunene. Gruppen har vært på skoler og lagt fram presentasjonen hvor lærerne og 

andre ansatte startet med å ha ørepropp i et øre for å få en opplevelse av hvordan det er å 

ha nedsatt hørsel. Tilbakemeldingene har vært entydig positive og vi har fått råd om å 

fortsette jobben som vi gjør. Vi har også inngått avtale om å komme til lærerhøyskolen i 

Halden på nyåret og presentere prosjektet vårt for studenter som skal ut i praksis etter 

endt utdanning. Besøkene har vært fordelt gjennom året. 

 

Hvor mange deltakere var det fra målgruppen? 

11-50 

 

Skriv antallet deltakere 

15 

 

Hva ble gjort av frivillig innsats i prosjektet? 

Jevnlige møter. Framlegg på skoler. Utarbeidelse av brev som ble sendt og sending av e-

poster til skolene. 

 

Hvilke resultater ble oppnådd? 

Bra resultater på skoler som gruppen har vært på. Skulle ønsket tilgang til flere skoler. 

 

Er resultatet av prosjektet som forventet? Plasser din vurdering av resultatene på 

en skala fra 1-10 

7 

 

Er dette noe som skal gjennomføres på nytt/videreføres? 

Ja 

 



 
REGNSKAP (Utgifter kan ikke være større enn Inntekter) 

Regnskap for aktiviteten/prosjektet 

UBRUKT 0 

INNTEKTER  

Express 30 000 

Andre inntekter 7 300 

Ubrukt foregående år 0 

Sum 37 300 

UTGIFTER  

Materiell/utstyr 0 

Reise/opphold 36 698 

Innkjøpte tjenester 0 

Andre utgifter 602 

Sum 37 300 

Kommentarer til regnskapet 

Kr. 7.300,- er egenandel og midler gjennom Studieforbundet Funkis Østfold. 
 


