
MAL DIN HØRSEL - RAPPORT 
Er prosjektet gjennomført som planlagt? 

Ja 
Beskriv prosjektets målsetting og målgruppe 

Hørselshemmede/tinnitusrammede personer 
Gi en grundig beskrivelse av gjennomførte aktiviteter og tiltak, inkludert når de ble gjennomført 

Det er holdt kurs, 6 tirsdager a 3 timer hver i tilrettelagte lokaler i Hørselens Hus på Bryn. Kurset ble holdt på 
kveldstid, mellom 18.00-21.00 slik at yrkesaktive kunne delta. Vi brukte skrivetolker og mikrofoner/ 
lydanlegg - lokalene er tilrettelagt med teleslynge. Vi gikk grundig gjennom det grunnleggende innen 
tegneteknikk og fargeteori, og praktiserte ved bruk av ulike materialer slik at alle fikk en egen erfaring i hvor 
ulike resultatene blir ved bruk av ulike materialer. Alle fikk hver sin skissebok med blanke ark som ble flittig 
brukt til hjemmeleksjoner så vel som under kurset. I tillegg fikk de prøve med ulike typer materialer så som 
gouache, pastell, tursj og ulike typer papir for å kjenne og oppleve hvor ulikt de oppfører seg.  
 
Vi ble intervjuet siste dag av redaktøren for Mal Din Hørsel, Tor Johansen, og reportasjen kommer i neste 
nummer! Der ble det selvfølgelig fortalt at vi har fått støtte fra dere. Det vil sikkert også vekke interesse for 
flere kurs! 
Hvor mange deltakere var det fra målgruppen? 

1-10 
Skriv antallet deltakere 

8 
Hva ble gjort av frivillig innsats i prosjektet? 

Jeg har lagt ned svært mye arbeid i planleggingsfasen og også underveis mellom samlingene. Dette er et 
pilotprosjekt og det var nødvendig med en helt ny tilnærming til denne målgruppen da mange er svært 
hørselshemmede og ikke ville kunne hatt nytte av et slikt kurs uten tilrettelegging.  
Hvilke resultater ble oppnådd? 

Åtte glade deltakere som ga svært god tilbakemelding om at de har lært mye nytt og nyttig de vil ha glede av å 
ta med seg videre! Det er allerede forespørsel om oppfølgingskurs...;) 
Er resultatet av prosjektet som forventet? Plasser din vurdering av resultatene på en skala fra 1-10  

10 
Er dette noe som skal gjennomføres på nytt/videreføres? 

Ja 
 

Regnskap for aktiviteten/prosjektet 

UBRUKT 0 

Inntekter 

Express 30 000 

Andre inntekter 7 720 

Ubrukt foregående år 0 

Sum 37 720 

Utgifter 

Materiell/utstyr 37 720 

Reise/opphold 0 



Innkjøpte tjenester 0 

Andre utgifter 0 

Sum 37 720 
 


