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Forord 
Dette prosjektet er gjennomført ved Briskeby skole og kompetansesenter as med hjelp av 

Exstra-midler fra stiftelsen Helse og Rehabilitering. Prosjektets eier er Hørselshemmedes 

Landsforbund og prosjektkoordinator Steinar Birkeland hadde det øverste administrative 

ansvaret for prosjektet. Styringsgruppen besto av Vigdis Lygren.  

Hensikten med prosjektet ”Et Aktivt liv” var å bygge en ballbinge som har en teleslynge 

innebygd. Deltakerne oppfatter dermed beskjeder, dommeravgjørelser og lignende som sendes over 

teleslyngen. Dette fører til færre misforståelser og gjør det lettere for hørselshemmede å delta i 

idrettsarrangement.  

 

Prosjektleder har vært Wenche Helsingeng.  

 

En spesiell takk til alle som deltok i dugnaden 7. og 8. juni 2011. Se vedlagte bilde 
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Sammendrag 

Bakgrunn: 

Bakgrunn for prosjektet var å gi hørselshemmede mulighet til å være aktive samtidig som de 

kan høre alt som blir sagt. Mange tunghørte ungdommer trekker seg vekk når de skal være 

aktive sammen med andre da de er bekymret for ikke å høre alt som blir sagt slik at det 

oppstår misforståelser.  

 

Målsetting: 

Målsettingen var å bygge ballbinge med innlagt teleslynge som skulle stimulere til økt aktivitet blant 

tunghørte barn, unge og voksne. Ballbingen ble bygget som en ballbinge, fotballbane, volleyballbane 

etc. Det er lagt inn teleslynge i grunnmuren som omgir ballbingen.  

 

Gjennomføring: 

Gjennomføring av Ballbingen ble utført juni 2011. Her fikk elever og lærere/ansatte tilbud om å være 

med på dugnad.  Gunnar Johnsen v/Bingen AS var til stede mens vegger og kunstgress ble montert,  

og de sørget for at alt ble gjort riktig ved påfyll av sand og gummi. Dette for at bingen skulle bli satt 

opp riktig. 

 

Resultat: 

Resultatet ble en ferdig ballbinge til bruk for elever, ansatte og nærmiljøet. Se vedlegg (bilder). 
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Kapittel 1. Bakgrunn for prosjektet 
Briskeby skole og kompetansesenter as har et landsdekkende tilbud til hørselshemmede elever 

i videregående skole. Tjenestene er rettet inn mot unge og voksne tunghørte, som baserer sin 

kommunikasjon på norsk talespråk. Briskeby videregående skole tilbyr tilpasset opplæring for 

tunghørte elever. Skolen har eksamensrett og følger godkjente læreplaner.  

 

Briskeby er et utstillingsvindu for inkludering og tilrettelagt opplæring. Vi ønsket å utvikle 

noe som kan bidra og stimulere til økt aktivitet spesielt blant unge hørselshemmede, men som 

også kan være nyttig for barn og voksne.   

 

Mange hørselshemmede tar av seg høreapparatene når de utøver fysisk aktivitet. Dersom man 

utvikler et system som gjør at det er mulig å anvende teleslynge på idrettsarenaen vil støyen 

man får inn i apparatet når man bruker høreapparatet i vanlig innstilling kunne filtreres bort 

gjennom at apparatet sette i innstilling ”T” (telespole). Deltakerne vil da oppfatte beskjeder, 

dommeravgjørelser og lignende som sendes over teleslyngen. Dette vil føre til færre 

misforståelser og gjøre det lettere for hørselshemmede å delta i idrettsarrangement.  

 

Målsetting 
Bygge ballbinge med innlagt teleslynge som skal stimulere til økt aktivitet blant tunghørte barn, unge 

og voksne. Ballbingen bygges som en ballbinge, fotballbane, tennisbane, volleyballbane etc. Det 

legges inn teleslynge i grunnmuren som omgir ballbingen.  

 

Prosjektet vil bidra til økt integrering for tunghørt ungdom. Gjennom å trene i ballbingen får 

de den tryggheten og selvtilliten som er nødvendig for å kunne stå frem som tunghørte i 

idrettsmiljøet lokalt. Ballbingen vil kunne trekke til seg hørende ungdom fra lokalmiljøet, slik 

at kontakt også kunne skje på de tunghørte elevenes ”hjemmebane”. 

 

Ballbingen skal stimulere til økt integrasjon av tunghørt ungdom i nærmiljøet. Ballbingen skal 

fungere som et springbrett hvor man får økt sine ferdigheter og selvtillit, og redusere 

barrierene for å komme inn i de tradisjonelle idrettsmiljøene. Gjennom økte ferdigheter og 

øving bidra til økt selvtillit, slik at man våger å delta i idrettsarrangementer blant hørende.  
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Prosjektets målgruppe 
er tunghørte barn, unge og voksne som ønsker å benytte seg av ballbinge som en arena for 

idrett. Målgruppen er med andre ord friske ungdommer, men kommunikasjonsvanskene 

vanskeliggjør deltakelse i tradisjonelle idrettsarenaer. 

 

Innenfor målgruppen er også jevnaldrende ungdom som får mulighet til å bli kjent med 

tunghørte gjennom naturlig omgang på og utenfor idrettsarenaen. Nærarenaene, som en 

ballbinge er, har en veldig viktig rolle i denne sosiale omgangen blant ungdom. Det er derfor 

svært viktig å jobbe med integrering nettopp på denne arenaen 

 

Prosjektets betydning 
Gjennom å ha tilgang til ballbingen vil man på Briskeby kunne trene opp et lag som kan delta 

i turneringer i Lier og Drammensområdet og på den måten øke kontakten med idrettsmiljøet i 

nærområdet. Mange tunghørte sliter med å få innpass i idrettsmiljøer fordi de hører dårlig, og 

nettopp ballbingen kan være en arena til å trene opp ferdigheter som gir økt selvtillit både på 

og utenfor banen.  

Kapittel 2. Prosjektgjennomføring – metode 

Administrasjon og styring 
Prosjektleder: Wenche Helsingeng 

Styringsgruppe: Vigdis Lygren, adm.dir. 

 

Gjennomføring 
Prosjektet ble innvilget i 2009, det ble imidlertid søkt om utsettelse, da Briskeby var i gang 

med å bygge ut senteret og ønsket at ballbingen skulle ligge i et sentralt område på Briskeby. 

Oppføringen av selve ballbingen er blitt ledet av leverandøren Bingen AS vår og sommer 2011. Elever 

og ansatte gjorde en flott dugnad i forhold til montering av vegger, legging av kunstgress og fylling av 

sand og gummi. Audioingeniøren bestilte forsterker til montering av teleslyngen i ballbingen.  Denne 

er nå montert og teleslyngen fungerer optimalt.  
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Strategisk plassering 
Det var viktig å ha en bevissthet i forhold til hvor en ballbinge plasseres for at den skal bli 

brukt. Ungdom liker å ha samlingspunktene der de er. I vårt tilfelle ble ballbingen anlagt like 

ved gymsalen – mellom skolen og elevboligene.  

Mediefokus  
I forbindelse med åpning av ballbingen fikk vi til en synliggjøring av konseptet tilrettelagt 

ballbinge. Det ble viktig å trekke til oss et ”kjent ansikt” som kunne åpne arenaen og som 

kunne bidra til at kunnskapen om teknologien som ligger bak prosjektet blir spredt til flest 

mulig.  

 

Bilder og utdrag fra åpningen av verdens første ballbinge med teleslynge på www.bby.no.  

 

«Det å kunne delta, utfolde seg og være i 

fysisk aktivitet er ofte en stor utfordring for 

hørselshemmede, blant annet rett og slett fordi 

man ikke hører hva trener/instruktør sier. I et 

kreativt og nyskapende prosjekt støttet av 

Extrastiftelsen har vi har fått verdens første 

ballbinge med teleslynge! Et unikt anlegg som 

vil fremme fysisk fostring på mer like vilkår og 

ikke minst, gi lærer’n en sjanse til å 

kommunisere med elevene i kampens hete. 

Anlegget gir også elevene et sted å utfolde seg 

i friminutter og etter skoletid, noe som er 

kjærkomment. 

Åpningen av ballbingen ble markert på to 

måter, selvfølgelig taler av bl.a. Kulturminister 

Anniken Huitfeldt og seremoniell klipping av ei rød snor, men også fotballkamp! Fire kjekke 

karer fra Strømsgodset IF stilte opp på ene banehalvdel, og Briskebys helter på den andre.»  
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Kapittel 3. Resultater og resultatvurderinger 

Ballbingen er ferdig oppsatt og til bruk for elever og andre i nærmiljøet. Grunnmuren til 

ballbingen ble satt opp i forbindelse med andre aktiviteter i byggeprosessen. I prosjektet var 

det lagt opp til at Briskeby sin egenandel var grunnmuren samt dugnadsarbeide fra elever og 

ansatte da vegger og kunstgress skulle på plass.   

Bilder av selve byggingen kan sees på hjemmesiden til Briskeby www.bby.no se også 

vedlegg. 

Resultatet er blitt meget bra og elevene er fornøyde. Siden det var anleggsarbeid i forbindelse 

med hybelhuset fikk ikke elvene bruke ballbingen før skolestart 2011. Dette på grunn av at 

område var et anleggsområde og sikkerheten rundt dette. 

Kapittel 4. Oppsummering/konklusjoner/videre arbeid 

Prosjektets målsetting om å sette opp en ballbinge for elever med hørselshemming er blitt 

realisert. Det var et stort behov for en slik ballbinge på Briskeby skole og kompetansesenter 

as. Ballbingen skulle være lett tilgjengelig for elvene og ble derfor bestemt at den skulle ligge 

i nærheten av gymsalen og hybelhuset. 1. september 2011 var den offisielle åpningen av 

ballbingen. Teleslyngen som ligger rundt ballbingen har vi fått gode tilbakemeldinger på. Nå 

er det lettere for våre elever å høre hva gymlærer sier i undervisningen. Ballbingen kommer til 

å bli brukt mye i gymtimene og fritiden til våre elever, både for de som bor på hybelhuset og 

de som bor andre steder i nærområdet. Opplevelsen av å ha en funksjonell ballbinge som er til 

bruk for elever, voksne, besøkende og lokalbefolkningen er en styrke for skolen som sådan, 

og spesielt for elevene som bruker bingen i det daglige.  
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Referanser/litteratur 

Helsedirektoratet (2006, rev. 4/2009) Veileder for støy ved etablering av nærmiljøanlegg. 

 

Vedlegg 

Bilder av Ballbingen og fra oppføringen.  
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