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Forord 
Dette prosjektet er initiert av AKS (Andebu kompetanse- og skolesenter)* med hjelp av Extra-midler 

fra ekstrastiftelsen. Prosjektets eier er Hørselshemmedes Landsforbund.  

Søsken er en gruppe som får liten oppmerksomhet fra hjelpeapparatet som forøvrig bistår det 

funksjonshemmede barnet og foreldre. 

Søsken er en viktig aktør i det døve funksjonshemmede barnets liv.  De er lekekamerater, 

oversettere/tolkere, beskyttere. Søsken til døve funksjonshemmede barn kan erfare at det er knyttet 

store kommunikasjonsutfordringer i relasjon til sine søsken.  

Dette prosjektet hadde til hensikt å arrangere et søskenopphold i forbindelse med en helg som 

dessverre ble avlyst på grunn av for få påmeldte. 

Målsettingen med helgen var å prøve ut undervisningsopplegg, og at erfaringene som ble gjort skulle 

bidra til å lage tilpassede kurs for yngre søsken. Siden søskenoppholdet ble avlyst, valgte vi å søke om 

å omdisponere midler til å kunne gi tilbud til de søsken som er med sine foreldre på tegnspråk-

opplæringen ” Se mitt språk”. Dette ble innvilget. Kurs og tilbud om aktiviteter er gitt søsken ved til 

sammen 7 ukers opphold skoleåret 2010/2011. 

 

Vi sitter allikevel tilbake med erfaringer og refleksjoner som vi vil benytte oss ved en annen 

anledning. 

Vi vil takke FRAMBU (senter for sjeldne syndromer) for at prosjektleder fikk hospitere ved 

søskenkurs. 

Vi vil også takke Steinar Birkeland for god veiledning og gode innspill! 

 

Andebu, desember  2011 

 

 Aud Bergerud                                          Leif Th. Lund                                 Heidi E. Kittelsen 

  

 

 

 

*I løpet av prosjekt perioden har AKS (Andebu kompetanse- og skolesenter) skiftet navn til Signo 

kompetansesenter. Videre i rapporten brukes navnet Signo kompetansesenter. 
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Sammendrag 
Hørselshemmedes landsforbund (HLF) fikk midler til prosjektet ” Ta meg med” som hadde som 

målsetting å gjennomføre en helgesamling for søsken til hørselshemmede kombinert med ulike 

funksjonshemninger.    

Bakgrunn for prosjektet er at søsken er en gruppe som får liten oppmerksomhet fra hjelpeapparatet, 

men som utgjør en viktig aktør i det hørselshemmede funksjonshemmedes barnets liv.  

Ekstrastiftelsen innvilget kr. 156.000,- til prosjektet.   

Helgesamlingen ble avlyst på grunn av for få påmeldte.                                                                                             

I stedet ble det søkt om å få omdisponere midler slik at søsken som følger foreldrene sine til 

foreldreopplæringen ”Se mitt språk” kunne få til bud om tegnspråkopplæring, undervisning om 

hørsel og et aktivitetstilbud. 14 barn har deltatt, av dette 9 skolebarn i alderen 7 - 13 år og 5 

førskolebarn i alderen 1,5 - 5 år. 

Bakgrunn 
Signo kompetansesenter er et landsdekkende kompetanse- og skolesenter som gir tilbud til 

pårørende, nettverk og fagpersoner knyttet til hørselshemmede med ulike funksjonshemninger.   

Personer med hørselshemninger kombinert med ulike funksjonshemninger utgjør en liten, sårbar 

gruppe. Funksjonshemningen kan bestå av forskjellige syndromer som autisme, cerebral parese eller 

andre tilstander som er knyttet til kognitive utfordringer. På grunn av sitt hørselstap benyttes 

tegnspråk ofte kombinert med supplerende kommunikasjon som foto, piktogram, Pcs -symboler og 

annet.  

Søsken får tilbud om inntil 7 ukers tegnspråkopplæring innunder familieukene i opplærings-

programmet ”Se mitt språk”. Foreldrene til døve barn får inntil 40 ukers tegnspråkopplæring 

innenfor samme opplæringsprogram.   

Foreldre har ofte skyldfølelse overfor søsken da de ikke får den samme oppmerksomheten som det 

hørselshemmede barnet med ulike funksjonshemninger.  

 

Søsken utgjør en viktig aktør i det hørselshemmede og funksjonshemmede barnets liv.  De kan være 

lekekamerater, oversettere/tolkere, beskyttere. I et livsløpsperspektiv kan de få rollen som en viktig 

støttende person i livet til den hørselshemmede med ulike funksjonshemninger.  Søskenets rolle og 

opptreden kan bidra til å heve den funksjonshemmedes levekår i et livsløpsperspektiv.  Hvis søsken 

får informasjon, blir ”tatt med”, opplever støtte og allianser - jo mer vil de forstå og akseptere. 

Søsken til hørselshemmede med ulike funksjonshemminger kan erfare at det er knyttet store 
kommunikasjonsutfordringer i relasjonen med sine søsken. Dette kan komme til uttrykk ved at 
søsken kan ha store atferdsvansker og/eller har utfordringer knyttet til kognitive ferdighet.   
Videre er følelser som ”ensomhet” og sjalusi ikke fremmede.   
 

Noen av ledsagerne til brukerne ved ”Deltidsopphold for voksne” ved senteret er søsken. De får 

informasjon/opplæring i forhold til audiologi/hørsel/kommunikasjon/rettssikkerhet gjennom 

opplæringsprogrammet ”Sammen”. Mange av disse søsknene har gitt uttrykk for at dette er et viktig 

opplæringstilbud samtidig som de uttrykker at dette burde de ha ”fått” før.  
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Men bakgrunn i de tilbakemeldinger Signo kompetansesenter får fra foreldre som er deltakere på 

opplæringsprogrammet” Se mitt språk”, søsken som er ledsagere ved ”Deltidsopphold for voksne” og 

fra foreldre som utadrettet tjeneste møter, forstår vi at det å være søsken og part i en familie med en 

hørselshemmet som har en kombinasjon med ulike funksjonshemninger byr på forskjellige 

utfordringer.  

 
Leder ved foreldreutvalget ved Signo kompetansesenter, Kari Lysne, støttet søknaden om midler til 
prosjektet ”Ta meg med”.  Hun sier:  
 

”Søsken kan være en god støtte overfor deres døve funksjonshemmede bror 

eller søster, men det kan av og til være vanskelig å forstå hvorfor broren 

eller søsteren opptrer som den gjør. Mer opplæring, informasjon og ikke 

minst å møte andre i samme situasjon kan bidra til at forståelsen og de 

behov søster eller bror har utvides. 

Det at søsken også får anledning til å komme og besøke den skolen deres 

bror/søster er elev ved vil bidra til at de har mer felles å kommunisere om 

hjemme.” 

Hørselshemmede med kombinasjon av ulike funksjonshemninger utgjør en liten gruppe. Gruppen er 

anslått til å utgjøre cirka 400 personer. Det kan derfor være vanskelig for søsken å finne likesinnede 

og forståelse vedrørende deres søskens utfordringer i andre støtte- eller interessegrupper knyttet til 

funksjonshemmede.  

Målsetting 
Gjennomføring av samling for søsken i alderen 12 - 16 år for å prøve ut et undervisningsopplegg. 

Antall deltakere på kurset er satt til 12 søsken.  Foreldreutvalget ved skolen var i invitert til å delta.   

Erfaringene fra samlingen vil danne utgangspunkt til å lage tilpassede kurs for yngre søsken.  

Senere kurs vil inngå i senterets ordinære drift og vil bli gitt etter behov. Signo kompetansesenter har 

fra år til år varierende antall påmeldinger.  

Undervisningsopplegget vil gi søsken innblikk og kompetanse innenfor følgende tema: 

 Døvhet/ hørselshemning/audiologi 

 Tegnspråk 

 Alternativ /supplerende kommunikasjon  

 Samtaler om det å være søsken 

 Kjennskap og praktisk utprøving av forskjellige IKT-verktøy. Eksempler er bruk av 3 G 
mobiltelefoner og kommunikasjon via webkamera.  Dette er hjelpemidler som kan lette 
kommunikasjonen med deres døve funksjonshemmede søsken.   

 Erfaring og opplevelser med aktiviteter som kan gjøres sammen med søsken 

 Legge forhold til rette for at søsken kan etablere kontakter 
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Prosjektgjennomføring – metode 
 

Administrasjon og styring 
Prosjektleder har vært Heidi Elisabeth Kittelsen. Prosjektansvarlig har vært senterleder Aud 

Bergerud. Prosjektgruppe har bestått av Leif Th. Lund, avdelingsleder for utadrettede tjenester. Kari 

Lysne, leder for foreldreutvalget og rektor ved grunn- og videregående skole ved Signo 

kompetansesenter.  

Forberedelse 
Som en del av forberedelsene før gjennomføring av søskenhelgen hospiterte prosjektleder på 

FRAMBU ved to forskjellige søskenaktiviteter våren 2009. Hensikten var å få ta del i deres erfaringer 

med søsken. Prosjektleder deltok to dager på vintercamp for søsken i mars 2009. Samtaler med 

ansvarlige og deltakelse i aktiviteter ble gjennomført.  Senere i mars deltok prosjektleder på kurs for 

voksne søsken. Fokuset her var at voksne søsken er en viktig ressurs. Kurset inneholdt både 

forelesninger og gruppesamtaler. 

Om medvirkning/Forankring 
April 2009 ble det gjennomført en dialogkonferanse med mange av dem som ville bli involvert i 

gjennomføring av søskenhelgen. Hensikten med dialogkonferansen var å få etablert en idébank i 

forhold til hvilke aktiviteter som skulle utøves og presisering av temaer som det skulle undervises i. 

Dialogkonferansen sikret involvering og forankring av prosjektet. 

Innbydelse og fastsettelse av søskenhelg 
Søskenhelgen var tenkt gjennomført 18.- 20. september 2009.  I juli ble innbydelse sendt ut til alle 

søsken i alderen fra 12 til 16 år til heltids- og deltidselever. Totalt 22 søsken. Ved påmeldingsfristens 

utgang (15. august) var fire påmeldt. Ny invitasjon med ny frist ble utsendt. Dette ga ingen flere 

påmeldte.  Det ble derfor besluttet å avlyse denne helgen og forsøke med ny invitasjon senere.  

Neste helg ble satt til 9.-11. april 2010. Kriteriene for deltakelse var også denne gang at søsken er i 

alderen fra cirka 12 til 16 år, og at deres bror/søster er deltids- eller heltidselever ved Signo 

kompetansesenter. 

I invitasjonsbrevet gjøres det oppmerksom på at oppholdet vil bli avlyst hvis det blir færre enn 10 

deltakere. Ved fristens utløp var det 6 påmeldte, hvorav en av de påmeldte var under 12 år. En av de 

påmeldte var ikke invitert, men mor hadde hørt at vi skulle arrangere søskenhelg og ønsket plass for 

sitt barn. Dette var søsken til døve funksjonshemmede hvor det kun mottas tjenester fra utadrettet 

avdeling ved Signo kompetansesenter.     

 Også denne gang ble oppholdet avlyst på grunn av for få påmeldte.    
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Resultater og resultatvurdering 
Oppholdet ble avlyst på grunn av manglende påmelding. Vi finner dette merkelig da det er et uttalt 

behov fra foreldrene side at de ønsker at Signo kompetansesenter skal utvikle tilbud også til søsken. 

Tegnspråkopplæringen ”Se mitt språk ” inneholder også en temadel som blant annet gir informasjon 

om hørselshemming, kulturelle aspekter ved døvhet og om rettigheter. I tillegg får foreldre ved Signo 

kompetansesenter en tilpasset modulopplæring som heter ”På vei mot et språk”. Den er tilpasset 

behov og utfordringer som vår målgruppe representerer.  Mange av disse temaene og aspektene 

som foreldre mottar, er tenkt ivaretatt ved en tilpasset opplæring til søsken. 

I rapport fra spørreundersøkelse av foreldre som deltar i ”Se mitt språk” oppgir 80 % av foreldrene 

ved Signo kompetansesenter at de savner et tegnspråklig tilbud til søsken.  (Peterson, 2005). Videre 

at over 61 % av foreldrene ved Signo kompetansesenter opplever kommunikasjon mellom hørende 

og det hørselshemmede barnet som vanskelig. (ibid)  

Hvorfor er da deltakelsen så lav? 
Invitasjon har gått til søsken til heltids- og deltidselever.  Det var kun en påmelding fra søsken til våre 

heltidselever. Videre kunne vi se at det var flere påmeldte søsken til dem som har få deltidsuker her 

enn de som har mange. Disse familiene var også de som ga sterkest utrykk for at de syntes det var 

leit at oppholdet ble avlyst. En tolkning er at det kan se ut som om de familiene hvor det kun mottas 

konsultative tjenester også er de som etterlyser dette tilbudet mest. Flere har også muntlig gitt 

utrykk for at de skulle ønske at enda yngre søsken enn 12 år kunne delta.   

Av de påmeldte var det flere jenter enn gutter.   

Det kan se ut som om der det funksjonshemmede barnet har heltidsplass, det vil si både dag- og 

døgntilbud (internat), der har søsken mindre behov eller ikke behov for å delta på søskensamling.   

Det er mulig at søsken i aldersgruppen 12 til 16 år er for opptatt med andre ting til å kunne delta.  

Det kan også hende at fokus på deres egen pubertet hindrer dem i å ha overskudd til å delta. Siden 

deres søsken er deltids- og heltidselever ved Signo kompetansesenter, kan det hende de føler at de 

ikke trenger mer informasjon eller opplæring. 

En tolkning kan være at der søsken går i samme barnehage, skole eller er i felles nærmiljø, er også 

behovet for opplæring og informasjon størst. 

Et annet forhold som det ble gjort oppmerksom på under hospitering på Frambu, er at søsken fra 13 

år og oppover ofte tok på seg ”beskyttelsesbriller” når det gjaldt sine funksjonshemmede søsken og 

foreldre.  Det kan hende søsken som var invitert følte at dette er noe de ikke ville utsette seg for.  

Erfaring med tilbud til søsken som følger foreldrene på ”Se mitt språk” 

(Søsken med foreldre) 

Generelt 
En ser forskjell på deltakelse av søsken i de forskjellige foreldregruppene. Der hvor søsken er blitt 

kjent med hverandre i tidlig alder og hvor gruppen består av flere søsken, det er de søsknene som 
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følger lengst og oftest med når foreldrene er på tegnspråkopplæring.  I noen foreldregrupper har 

søsknene kjent hverandre fra de var små. 

Nye foreldre kan fortelle at de kvier seg for å spørre om søsken kan få fri fra skolen for å følge 

foreldre til tegnspråkopplæring da skolene har skjerpet /innstrammet mulighetene for fri utenom 

ordinær ferie/fridager. 

Om hørselsinformasjon: 

 Søsknene er blitt gjort oppmerksomme på hvilken informasjon lyd gir (kvalitet, sterk, svak) De fikk 

innføring i vanlige begreper knyttet til som db, hertz, audiogram.  

Gjennomføring og metode:  

Undervisning måtte tilpasses barnas alder.  

Undervisningen tok utgangspunkt i samtaler og Sam refleksjon. Særlig de eldste barna var aktive, 

mens de yngre lyttet. 

Alle barna fikk tilbud om å ta et audiogram av egen hørsel. Resultatet ble gjenstand for samtale og 

refleksjon.  

Erfaring: 

Barna visste mye fra før.  En vurdering er at man opplevde at det var bra med flere søsken sammen. 

De lyttet til og var interessert i hverandres erfaringer. I disse samtalene snakket de også om deres 

funksjonshemmede søskens hørsel.  

Foreleser anbefaler at organisering og bruk av metode videreføres. Opplegg må tilpasses barnas 

alder. 

Om tegnspråk: 
Tegnspråkopplæring som søsken får tar utgangspunkt i ordinært grunnkurs, men blir tilpasset etter 

barnets alder.  

Gjennomføring og metode:  

Noen søsken har fått undervisning i gruppe, andre har fått opplæring sammen med sine 

hørselshemmede funksjonshemmede søsken. 

Tegn er blitt brukt naturlig ved utflukter/aktiviteter. På denne måten har søsken lært tegn i naturlige 

situasjoner. 

Om aktiviteter: 
I hovedsak er fasilitetene ved Signo tatt i bruk når søsken tilbys aktiviteter. Det kan være 

svømmehall, gapahuk, gården, aktivitetsløype, sanserom, gymsal, baderom og skogen. Mye av dette 

er tilrettelagt for deres søsken. På denne måten får de prøve utstyr som deres søsken anvender. 

Det er blitt gjennomført to utflukter utenfor Signo sitt område i Andebu. Til aktivitetsparken ”Høyt og 

lavt” og bytur til Tønsberg for å se på bygging av nytt Osebergskip. 
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Ved ett opphold fikk søsken tilbud om å ta foto for å lage en kommunikasjon/fotobok. Det ble tatt 

bilder gjennom hele uken som ble satt inn i en bok. Denne ble gjenstand for samtale med foreldre og 

det hørselshemmede barnet.   

Gjennomføring og metode:  

Ved bruk av fasilitetene på Signos område har søsken forberedt aktivitet for sine hørselshemmede 

funksjonshemmede søsken. De har planlagt i forhold til tilrettelegging og organisering. På denne 

måten er de blitt oppmerksom på hvilke aktiviteter de kan gjøre sammen med sine søsken.  I 

planleggingssamtalene har søsken fått vist sin kreativitet og fått muligheter til å dele erfaringer med 

andre søsken både fra utfordringer og gleder med sine søsken. 

Ved aktivitet utenfor senteret fikk søsken forespørsel før oppholdet om deres funksjonshemmede 

søsken skulle være med på denne aktiviteten. Det var det noen som ikke ville. De ønsket å være 

alene uten deres søsken i disse aktivitetene. 

Erfaring: 

Ved å prøve utstyr/fasiliteter ved Signo fikk søsken også god anledning til å dele erfaringer og prate 

med hverandre om deres funksjonshemmede søsken. 

Koordinator for foreldreopplæringen kan fortelle at eksistensielle, vanskelige spørsmål kommer ofte 

når man gjør noe annet, som for eksempel gjennomfører aktiviteter. Noen søsken prater mye, andre 

er mer stille og lytter til samtaler.  Dette er sammenfallende med erfaringer man også har gjort på 

FRAMBU (Senter for sjeldne diagnoser). 

Tilbudet om å lage fotobok opplevdes som veldig positivt, men ressurskrevende.  Ressurskrevende 

fordi en må være tilgjengelig til å veilede søsken underveis. 

Ved ukeslutt ble fotoboken presentert på tegnspråk for foreldre og funksjonshemmet søsken.               

Da funksjonshemmet søsken fikk se bilde av sin bror i boblebadet, ble han veldig overrasket over at 

han gjorde samme aktivitet som det han pleide. Det førte til en lengre samtale dem imellom!  

Aktiviteter gjennomført utenfor senteret var tilbud søsken så frem til. En søsken uttrykte det slik: 

”Jeg har aldri vært alene med en voksen før, jeg”.   

Koordinatorer forteller at søsken som har møtt hverandre ofte har etablert et fellesskap og at de 

holder kontakt også utenom opphold på senteret for eksempel via Face book. 

Videre planer 
Fokus på søsken og søskenutfordringer er et eget område i temadelen i ”Se mitt språk”. Her får 

foreldre innsikt i hvilke utfordringer dette kan gi. Dette temaet vil bli revidert med ny kunnskap om 

søsknenes situasjon. 

En ansatt foretok en undersøkelse i forbindelse med en masteroppgave blant søsken til Signo sine 

elever om hvilke behov og ønsker de har for støtte, informasjon og opplæring. Resultater fra dette vil 

sees i sammenheng med de anbefalinger og erfaringer som beskrives i boken ”Jag finns också” 

(stiftelsen Allmanna Barnhuset, 2005) og danne utgangspunkt for nye forsøk på å etablere 

søskentilbud senere. Boken ”Jag finns också” beskriver hvordan det er å være søsken til barn med 
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alvorlig sykdom og funksjonshemninger. Den beskriver hva som finnes av forskning innenfor feltet og 

gir praktiske tips om hvordan man kan gjennomføre samtaler og gi informasjon til søsken. 

Erfaringene med tilbud til søsken som følger foreldrene på ”Se mitt språk” vil bli revidert og forsøkt 

videreutviklet i nye tilpassede tilbud til søsken.   

Litteraturliste: 
 

Kittelsen, Heidi Elisabeth (2010) ”Søsken og kompetansesenteret”. Hvilke tiltak kan et 
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Peterson, Paal Richard (2005) ”Tegnspråkopplæring er det beste som kunne hendt oss!” Nye tider - 

nye krav? Rapport fra spørreundersøkelsen til alle foreldre som deltar i ”Se mitt språk”. 

Fylkesmannen i Aust-Agder, avdeling for utdanning og familie. 
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Vedlegg 4: Program  

Vedlegg 5: Søknad om å omdisponere midler i prosjekt 2008/0092, datert 28.06.10 

Vedlegg 6: Svar på omdisponering av midler i rehabiliteringsprosjekt 2008/3/0092, 

datert 26.08.10 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Søsken til heltid og deltidselever ved AKS.  

Invitasjon til deltagelse på søskenhelg 18.- 20. September 2009. 
 

Vi ønsker å invitere deg/dere til et søskenopphold her ved AKS, Andebu kompetanse og 

skolesenter.   

 

Det å være bror/søster til en døv/hørselhemmet med funksjonshemming byr på mange 

utfordringer og mange gleder. Vi ønsker å gi dere søsken som er i aldersgruppen fra ca 12 til 

16 år et tilbud om å treffes til informasjon, aktiviteter og samtaler. Gjennom møtet med andre 

søsken blir det også mulig å dele erfaringer og knytte vennskap med andre som er i samme 

situasjon som deg.  

I løpet av denne helgenen ønsker vi å gi deg litt informasjon om det å være døv/tunghørt, 

innsikt i andre måter å kommunisere på enn tale og ikke minst delta på forskjellige aktiviteter.   

 

Dette prosjektet blir finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering derfor vil verken 

reise eller opphold koste deg noe. Det eneste du må gjøre er å finne ut hva som er mest egnet 

transport for deg og komme hit til AKS på og retur tilbake. Vi kan hente deg på 

jernbanestasjon eller Torp (flyplass). Vi ønske også at du bestiller billetter så tidlig som 

mulig. Transportutgiftene blir refundert av oss etter regning. Hvis reisekostnader går utover kr 

3500 ber vi om at du tar kontakt med oss. I programmet kan du se når vi starter og når vi 

avslutter.   

Under oppholdet skal du bo i Lillehaugen og de fleste måltider vil bli inntatt der. 

Foruten badetøy må du ta med deg klær og skotøy til å være ute i.  

 

Påmeldingsfrist: 15.august 2009.   

 

For praktisk informasjon kontakt prosjektleder: Heidi Kittelsen tlf: 33438610 eller 

heidi.kittelsen@signo.no 

 

Vi håper du har lyst og anledning til å delta. 

 

Vennlig hilsen 

 

Leif Lund                                                                          Heidi Kittelsen 

Avd.leder                                                                          Prosjektleder 

 

mailto:heidi.kittelsen@signo.no


 

Søndag 20. September  

09.00- 10.00: Frokost 

10.00-12.00: Gruppeaktivitet 

12.15-13.30: Lunsj/Rydding/Pakking 

13.30-15.00: Gruppeaktivitet 

15.00-17.00: Gruppeaktivitet  

17.00: Avreise 

  

 

Vi forbeholder oss retten til endring i programmet 

 

 

God tur hjem! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program 

TA MEG MED! 

Helgeopphold for søsken 18.-20.september 2009 

 



 

Fredag 18. September  

 16.00- 19.00:Ankomst 

19.00:Kveldsmat 

20.00-21.30: Samling i gymsalen på skolen 

                       -informasjon 

                       -bli kjent 

 

 

 

 

Prosjektansvarlig: Heidi Kittelsen, tlf 477 57 771 eller 

33438610 

 

 

 

 

Lørdag 19. September 

08.30- 09.30: Frokost 

09.45- 11.30: Om hørsel 

11.30- 12.30: Lunsj 

12.30-14.30:Gruppeaktivitet 

15.00- 16.30: Gruppeaktivitet 

16.30- 19.00: Fritid/Aktivitet/Mat i grillstua 

19.00- 22.00 aktivitet på skolen 

Dansing, klatring etc. 

 

Programmet er ennå ikke helt avklart, men vi regner med 

å kunne tilby ulike aktiviteter knyttet opp til gården ved 

Sukke og området rundt. 

 

 



 

 

 

Søsken til heltid og deltidselever ved AKS. 

Ny invitasjon til deltagelse på søskenhelg 9. - 11. april 2010. 
 

Vi forsøkte å få til et søskenopphold i september 09, det måtte vi avlyse på grunn av for få 

påmeldte.  Vi ønsker derfor å invitere til nytt opphold helgen 9.-11.april 2010 her ved AKS, 

Andebu kompetanse og skolesenter.   

Det å være bror/søster til en døv/hørselhemmet med funksjonshemming byr på mange 

utfordringer og mange gleder. Vi ønsker å gi dere søsken som er i aldersgruppen fra ca 12 til 

16 år et tilbud om å treffes til informasjon, aktiviteter og samtaler. Gjennom møtet med andre 

søsken blir det også mulig å dele erfaringer og knytte vennskap med andre som er i samme 

situasjon som deg.  

I løpet av denne helgenen ønsker vi å gi deg litt informasjon om det å være døv/tunghørt, 

innsikt i andre måter å kommunisere på enn tale og ikke minst delta på forskjellige aktiviteter.   

 

Prosjektet blir finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering derfor vil verken reise 

eller opphold koste deg noe. Det eneste du må gjøre er å finne ut hva som er mest egnet 

transport for deg og komme hit til AKS på og retur tilbake. Vi kan hente deg på 

jernbanestasjon i Tønsberg eller på Torp flyplass. Vi ønsker også at du bestiller billetter så 

tidlig som mulig. Transportutgiftene blir refundert av oss etter regning. Hvis reisekostnader 

går utover kr 3500 ber vi om at du tar kontakt med oss. I programmet kan du se når vi starter 

og når vi avslutter.   

Under oppholdet skal du bo i Lillehaugen og de fleste måltider vil bli inntatt der. 

Foruten badetøy må du ta med deg klær og tøy til å være ute.  

 

Påmeldingsfrist: 18.mars 2010. 

Vi har plass til 15 søsken.  (Oppholdet blir avlyst hvis det blir færre deltagere enn 10)   

For mer informasjon kontakt prosjektleder: Heidi Kittelsen tlf: 33438610 eller 

heidi.kittelsen@signo.no eller Leif Lund tlf : 33438602 eller leif.lund@signo.no 

 

Vi håper du har lyst og anledning til å delta. 

 

Vennlig hilsen 

 

Leif Lund                                                                          Heidi Kittelsen 

Avd.leder                                                                          Prosjektleder 

 

 

  

mailto:heidi.kittelsen@signo.no
mailto:leif.lund@signo.no


 

Søndag 11. april  

09.00- 10.00: Frokost 

10.00-12.00: Gruppeaktivitet 

12.15-13.30: Lunsj/Rydding/Pakking 

13.30-15.00: Gruppeaktivitet 

15.00-17.00: Gruppeaktivitet  

17.00: Avreise 

  

 

Det kan bli endring i programmet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program 

TA MEG MED! 

Helgeopphold for søsken 9.-11.april 2010 

 



 

Fredag 09. april  

 16.00- 19.00:Ankomst 

19.00:Kveldsmat 

20.00-21.30: Samling i gymsalen på skolen 

                       -informasjon 

                       -bli kjent 

 

 

 

Prosjektansvarlig: Heidi Kittelsen, tlf  33438610 

Heidi.kittelsen@signo.no 

 

 

 

 

                                               

Lørdag 10. april 

08.30- 09.30: Frokost 

09.45- 11.30: Om hørsel 

11.30- 12.30: Lunsj 

12.30-14.30:Gruppeaktivitet 

15.00- 16.30: Gruppeaktivitet 

16.30- 19.00: Fritid/Aktivitet/Mat i grillstua 

19.00- 22.00 aktivitet på skolen 

Dansing, klatring etc. 

 

Programmet er ennå ikke helt avklart, men vi regner med 

å kunne tilby ulike aktiviteter knyttet opp til gården ved 

Sukke og området rundt. 

 

mailto:Heidi.kittelsen@signo.no


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Deres ref.: Deres saksbehandler: Vår ref: Vår saksbehandler: Dato: 
  2009/1 Heidi Kittelsen 28.06.2010 

 
 

Søknad om å omdisponere midler tiltenkt søsken i forbindelse med prosjekt 
2008/0092 
 
AKS har etter søknad fått innvilget kroner 156.000 fra Helse og Rehabilitering til gjennomføring weekend 
samling for søsken i alderen 12- 16 år i løpet av skoleåret 09/10. Dette har vært forsøkt avholdt to ganger men 
begge gangene måtte det avlyses på grunn av for få påmeldte. 
 
Vi søker med dette å få omdisponere noen av de ubrukte midlene til å gi de søsknene som er med sine foreldre 
på tegnspråkopplæringen ”Se mitt språk” et tilbud.  
 
AKS gir et pedagogisk tilbud til søsken under 6 år. For søsken over 6 år er det mer tilfeldig hvilket til bud de får. 

Bakgrunn for omdisponering 

Til tross for at samlingen er blitt forsøkt gjennomført to ganger tidligere uten å bli realisert tyder 
tilbakemeldinger fra foreldre på at dette er et ønsket tilbud.  Mange har uttrykt at de er lei seg for at dette ikke 
ble gjennomført. Grunnene til at vi ikke har lykkes i å få realisert tilbudet kan være mange. Forklaringer kan 
være at vi har hatt fokus på feil målgruppe. Både i forhold til alder (12- 16 år) og at invitasjonen begrenset seg 
til de søsken som har en bror eller søster som er heltid- eller deltids elever ved AKS. Valg av tidspunkt for 
weekendsamlingen kan og ha vært avgjørende for lav deltagelse.       
 
En av målsettingene i prosjektsøknaden var å prøve ut undervisningsopplegg i forbindelse med samlingen og at 
erfaringer fra samlingen skulle danne utgangspunkt til å lage tilpassede kurs for yngre søsken.  
Vi mener at søsken utgjør en viktig aktør i det døve/hørselshemmede funksjonshemmede barnets liv.  De er 
lekekamerater, oversettere/tolkere, beskyttere. I et livsløpsperspektiv kan de få rollen som en viktig støttende 
person i det døve funksjonshemmedes personens liv.  Søskenets rolle og opptreden kan bidra til å heve den 
funksjonshemmedes levekår i et livsløps perspektiv.  Hvis søsken får informasjon, blir ”tatt med”, opplever 
støtte og allianser, - jo mer vil de forstå og akseptere. 
 

 
 
   

 



Søsken til døve funksjonshemmede barn kan erfare at det er knyttet store kommunikasjonsutfordringer i 
relasjon til sine søsken. At søsken kan ha store adferdsvansker og at søsken har utfordringer knyttet til 
kognitive ferdighet.  Videre er følelser som ”ensomhet” og sjalusi ikke fremmede.   
 
Søsken er en gruppe som får liten oppmerksomhet fra hjelpeapparatet som forøvrig bistår det 
funksjonshemmede barnet og foreldre. 
 
Vi søker derfor om å kunne omdisponere noe av de ubrukte midlene til å prøve ut et undervisningsopplegg for 
de søsken som er med sine foreldre på tegnspråkopplæringen ”Se mitt språk”. Dette for at vi skal kunne høste 
erfaringer som vil gi oss et grunnlag for å systematisere kunnskap om søsken som kan benyttes ved 
videreutvikling av søskentilbud. AKS ønsker å fortsette med å videreutvikle tilbud til denne gruppen.   
De søsken som er med sine foreldre på tegnspråkopplæringen er i hovedsak under 13 år. Foreldrene har i 
intervju sagt at etter fylte 13 år (eller ved ungdomsskole start) er det vanskeligere å få søsken til å være med 
foreldrene på søskensamling. Dette skyldes at krav til tilstedeværelse i forbindelse med søskens skolegang øker 
med alder.   
 
Undersøkelser viser også at informasjon /opplæring til søsken har best effekt når barn er under 13 år.   Etter 
denne alder settes egen pubertet i gang som blant annet kan medføre til at relasjon/interesse for søsken 
svekkes.  
 
Søsken som er med på foreldreopplæring utgjør ofte stabile grupper. De kjenner hverandre over tid slik at gode 
og trygge relasjoner kan utvikles. Dette medvirker etter vårt syn at en god arena for innlæring og opplæring 
etableres.   
 
Tilbudet vi ønsker å gi består av tegnspråkopplæring, undervisning om hørsel og delta i aktiviteter sammen med 
andre søsken som er i samme situasjon. De to første punktene viser til informasjon /opplæring . Erfaringer fra 
Frambu viser at gjennom å delta i aktiviteter sammen med andre søsken dannes det grunnlag for videre 
samtaler om det å være søsken. 
 
For skoleåret 10/11 vil det være søsken over 6 år med på 7 opphold i foreldreopplæringen  ”Se mitt språk ” . 
Høsten 2010 i ukene : 37, 42, 45 og  46. Våren 2010 i ukene 18,19 og 23. 

Budsjett: 

Aktivitet Kostnad 

lønn ledsager og tegnspråklærer  (inklusive sos.avg),: 
 

lønn  (inklusive sos.avg),: 

kr                                                                29 000 

Forskjellige aktiviteter i forbindelse med opphold, 
inklusive transportutgifter: 
”Høyt og lavt aktivitetssenter”, Lardal x 3ganger  
Badeland; Tønsberg x 3 ganger 
Hvalfangstmuseet, Sandefjord x 3 ganger 
 
 

Organisert aktivitet: 
 
 
 
 
 
 kr                                                                  5000 

revisorhonorar  kr                                                                   2000 

kontorrekvisita kr                                                                    1000 

OH (tekniske , administrative og merkantile tjenester)  
kr                                                                    6000 

total kr                                                               43 000 

 
Vi ber om at kr 43 000 av total kr 128 126 kan bli omdisponert til et tilpasset søskentilbud i forbindelse med 
foreldreopplæringen ”Se mitt språk”. 
 
Vi håper søknaden blir positivt vurdert. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
AKS (Andebu Kompetanse- og Skolesenter) 
 
 
Aud Bergerud 
Prosjektansvarlig 
 
 

Heidi Kittelsen 
Prosjektleder 
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