
 Søknadsnr: 2003/3/ 
 
Fylles ut av Helse og Rehabilitering 

 

Helse og Rehabilitering, Karl Johans gt 23 B, 0159 Oslo 
 

SØKNADSSKJEMA 2003 
Nye søknader REHABILITERING 

 
Les vedlagte Retningslinjer for fordeling av midler og veiledning nøye 

før utfylling av skjemaet 

BRUK RIKTIG SKJEMA 
Det foreligger egne søknadsskjema for  
•  forebygging 
•  rehabilitering 
•  forskning 
 

1. Opplysninger om søkerorganisasjonen 
Organisasjonens navn: Hørselhemmedes landsforbund (HLF) 
(Skrives også i pkt 15)                                                                                                      

Adresse: Postboks 6652 Etterstad Postnr: 0609 Poststed: Oslo 

Navn: Steinar Birkeland Stilling: Prosjektkoordinator Adm. kontakt- 
person i søkerorg. Tlf: 22 63 99 17 Faks: 22 63 99 01 E-post: birkeland@hlf.no 

2. Hvilket ledd i søkerorganisasjonen skal drive prosjektet 
Søkerorganisasjonen sentralt:  Ja    Nei 
Hvis nei; oppgi organisasjonsleddet:       

3. Eventuell ekstern instans som skal utføre prosjektet 
Institutt/institusjon/annet: RF - Rogalandsforskning 
 

4. Prosjektleder (Se veiledningen) 
Navn: Amund Junge Kompetanse: Cand Polit., se kap. prosjektdeltakere 

Adresse: P. O. Box 8046 

      Postnr: 4068 Poststed: Stavanger 

Tlf dagtid: 51 87 52 25 Faks: 51 87 52 00 E-post: amund.junge@rf.no 
5. Geografisk område for prosjektet 

I følgende fylke/fylker: Rogaland  Landsdekkende 

6. Helseområde (Sett kun ett kryss – se veiledningen) 
 Somatisk sykdom  Tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende  
 Psykiske lidelser  Tiltak for bedrede levekår        Andre helseområder 

7. Alderskategori for prosjektets målgruppe (Sett kun ett kryss) 
 Barn/unge  Voksne  Eldre  Alle aldersgrupper 

8. Prosjektets navn (på norsk - maks 30 tegn) 
K o m m u n i k a s j o n  i   s k o l e h v e r d a g e n 

9. Prosjekttema (på norsk - maks 120 tegn) 
S k a p e   e n  n a t u r l i g  s a m a r b e i d s a r 
e n a   m e l l o m  h ø r s e l s h e m m e d e  o g    
h ø r e n d e   e l e v e r                        
                                              

10. Søknadsbeløp for hele prosjektperioden 
Søkes Helse og Rehabilitering for: 2004 2005 2006 Totalt søknadsbeløp HR 

(overført fra punkt 17)     453248 606016     1059264 
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11. Spesielle forhold som gjelder søknader innen forebygging 
Det vises til:  1. Retningslinjer for fordeling av midler 

 2. Den generelle veiledningen for utfylling av nye søknader  
Disse følger som vedlegg til søknadsskjemaet.  

Det kan søkes om midler til prosjekter som helt eller delvis fremmer et rehabiliteringsopplegg. 
Rehabiliteringsprosjektene skal vektlegge brukeres/brukergruppers egen erfaring og innsats for å oppnå  
best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse sosialt og i samfunnet. Habilitering 
inngår i virksomhetsområdet rehabilitering. Det samme gjelder behandlingstiltak som er en del av et 
rehabiliteringsopplegg. 

Søknader om utredninger, utviklingsprosjekter, modellutprøving, rene kartlegginger og lignende kan 
fremmes innenfor dette virksomhetsområdet (ikke forskning). Det kan også søkes om opplysningstiltak. 

Det gis i hovedregelen ikke midler til etablering av institusjoner i regi av frivillige organisasjoner.  
Det kan gis støtte til forprosjekter og utredninger av etablering av institusjoner. Prosjekter og tiltak skal  
ikke påføre det offentlige tunge administrative strukturer og/eller driftstilskudd. Søkerorganisasjonene må 
kunne redegjøre for dette. 

Det gis i hovedregelen ikke midler til dekning av ordinære driftsutgifter. 

Sjekkliste for søkere:  
Komplett søknad (inkl vedlegg) i 6 eksemplarer  
(hvorav søkerorganisasjonen beholder 1 eksemplar selv) 
Komplett søknad består av: 

 Søknadsskjema der alle felt skal være fylt ut 
 Sammendrag av søknaden skrevet/limt inn på side 3 i søknadsskjemaet 
 Fullstendig prosjektbeskrivelse vedlagt 
 Detaljert budsjett for større prosjekter vedlagt 
 Hvert eksemplar av den komplette søknaden skal være stiftet sammen (ikke binders/innbinding) 
 Se for øvrig veiledningens punkt om vedlegg 

I tillegg kopi av side 3 i søknadsskjemaet (sammendraget av søknaden) i 2 eksemplarer 
Komplette søknader og sammendrag sendes søkerorganisasjonen sentralt, som vurderer og 
samordner søknadene og sender disse samlet til Helse og Rehabilitering innen søknadsfristen  
som er: 15. JUNI 2003.  
OBS! Søkerorganisasjonens interne søknadsfrist. 
 

12. Prosjektets varighet 

05.01.2004 31.12.2005 Forventet oppstartsdato:  Forventet avslutningsdato: 

13. Tidligere bevilgninger fra Helse og Rehabilitering til tilsvarende prosjekter (Legg evt ved eget ark) 

Er det tidligere bevilget midler til tilsvarende prosjekter fra Helse og Rehabilitering?  Ja       Nei  
    

 
  

            /   /       
 

Hvis Ja; oppgi prosjektidentifikasjon: 
a) 
 prosjektnr 

b) 
 prosjektnr 

14. Samarbeid mellom flere frivillige organisasjoner 

Er dette et samarbeidsprosjekt mellom flere frivillige organisasjoner:                           Ja     Nei 

Hvis Ja Oppgi de andre frivillige organisasjonenes navn med kontaktperson: 

Organisasjon 1:       Kontaktperson:       

Organisasjon 2:       Kontaktperson:       
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15. Sammendrag av prosjektbeskrivelsen (På norsk. Begrenset til denne ene siden) 
Prosjektets navn: Kommunikasjon i skolehverdagen 
Søkerorganisasjon: Hørselhemmedes landsforbund 

Prosjektleders navn og kompetanse: Amund Junge, Cand Polit. 
Bakgrunn for prosjektet: 
Mobiltelefonen har medført et skifte i hvordan vi mennesker kommuniserer i hverdagen. Meldinger via mobiltelefonen har vist seg 
å være en kommunikasjonsmåte ungdom finner svært praktisk. De sender meldinger til hverandre hele tiden. Det kan være i 
planlegging av ulike aktiviteter, eller kun for å vise at en holder kontakten. Meldingene består av korte og enkle setninger, og 
bruksmåtene er mange.  
Auglend skole i Stavanger ønsker å prøve ut bruk av SMS i undervisninga/skolehverdagen. Vi vil se om det lar seg gjøre å få til en 
faglig nyttig, men også sosial bruk av SMS i en todelt skole. Skolen har en avdeling for hørende og en avdeling for 
hørselshemmende elever. Kommunikasjonen mellom disse to elevgruppene er ikke så god som de tilsatte, ledelsen, elever og FAU 
avdeling hørselshemmende ved skolen kunne ønske, og det er lite som knytter de to gruppene sammen. Skolen har selv ytret et 
behov om å bedre samholdet mellom hørselshemmede og hørende elever.  

Sunnanå utvalget skriver: ”Erfaringen synes nå etter hvert å vise at læreplanene for døve ikke lar seg realisere fullt ut for en elev på 
hjemmeskolen. På de egne grunnskolene for tegnspråklige elever ligger det til rette for at målene og intensjonene i lærplanene kan 
ivaretas på en god måte.” (”Å høre eller ikke høre”, 2000. kap 4.4.1. Et tilpasset læringsmiljø).  

Auglend skole er en knutepunkt skole, og ønsker videre å integrere elvene ved adeling for hørselshemmede med elevene på 
avdeking for hørende. 

Dette prosjektet har derfor som mål å skape aktiviteter ved skolen som gjør at hørende og hørselshemmede vil måtte jobbe sammen 
for å nå målene. Disse aktivitetene skal institusjonaliseres gjennom planarbeidet ved skolen, slik at det ikke blir et enkeltstående 
prosjekt eller en happening dette skoleåret. 
 
Prosjektets målsetting: 
Prosjektets hovedmål er å bedre samholdet og kommunikasjonen mellom skolens elever, og elever og lærere. Det er et ønske basert 
på den tro at dette igjen vil gi et bedre lærings- og arbeidsmiljø for alle involverte parter. Delmål i prosjektet er: 

- Skape en naturlig samarbeidsarena mellom hørende og hørselshemmede elever i form av prosjekter med vekt på utvikling 
av både faglige og sosiale relasjoner  

- Bruk av SMS i undervisningssituasjoner og samarbeidssituasjoner ved skolen 

- Skape en naturlig samarbeids-/kontaktsarena mellom hørselshemmede elever på flere skoler  

- I fase 2 av prosjektet bruke Multimediemeldinger(MMS) under mottoet ”Et bilde sier mer enn tusen ord”.  

- Publisering av resultater fra prosjektet. Aktuelle tidsskrift kan være ”Spesialpedagogikk”, ”Din hørsel” og ”Scandinavian 
Journal of Disability Research.” Ferdigstillelse av artiklene skjer senest 3 måneder etter at prosjektet er avsluttet. 

- Gjøre arbeidet med integrering av hørselshemmede i skolen mer kjent gjennom oppslag i ulike media. 

Framdriftsplan: 
Prosjektet starter opp høsten 2003 med et forprosjekt. 2004 vil vi ha to gjennomføringer, en i hvert semester. 2005 vil vi gjøre det 
samme, men det vil bli utvidet bruk av teknologi og tjenester, samt publisering. Det vil også være en viktig faktor å få til spreiing til 
andre tilsvarende skoler. 
For mer detaljert oversikt, se vedlagt prosjektskisse.  
 
Prosjektets betydning: 
Prosjektet vil kunne bidra til å oppnå en bedre integrering av hørselshemmede i skolen. Videre vil det kunne vise at bruk av SMS i 
skolen ikke en entydig negativt. Prosjektet vil også kunne bidra til å synliggjøre hørselshemmede ungdom, og de utfordringene 
denne gruppen har i forhold til hørende ungdom. 
 
Søkt beløp hvert år: 
2004: 453 248 NOK ink. mva 
2005: 606 016 NOK ink. mva 
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16. Opplysninger om andre finansieringskilder (Legg evt ved eget ark) 
Alle som mottar midler fra andre instanser plikter å opplyse Helse og Rehabilitering om dette  
Er det søkt om midler fra andre instanser? Ja  Nei
Hvis ja, fra hvem:       Søknadsbeløp:             
Er det mottatt midler til prosjektet fra andre instanser? Ja Nei
Hvis ja, fra hvem:       Mottatt beløp:             

17. Budsjett 
Inntekter 2004 (år 1) 2005 (år 2) 2006 (år 3)  
Offentlige midler                     
Andre inntekter                     
Søkes Helse og Rehabilitering     453 248 606 016    Totalt søknadsbeløp HR  
                   (overføres punkt 10) (spesifiseres i punkt 18)        1 059 264  
Egne midler      84 000 84 000          

Totale inntekter for hele prosjektet 
Totalt      537 248 690 016         1 227 264  

Kostnader 2004 (år 1) 2005 (år 2) 2006 (år 3)  
Lønn, sosiale kostnader 389 536 542 304          
Materiell/utstyr      50 000 50 000          
Andre prosjektkostnader      97 712 97 712          

   Totale kostnader for hele prosjektet 
Totalt 537 248 690 016              1 227 264  
 

18. Spesifisering av søknadsbeløp til Helse og Rehabilitering for 2004 
Hovedposter det søkes midler til (for 2004) 

Stillinger  Ltr  Beløp (inkl sosiale kostnader mv)

     Forsker (8 uker a 40 t)  NFR sats. 770 pr/t Ink. moms     305 536  
                     

                     

Sum lønnsmidler    305 536  

Andre prosjektkostnader (spesifiser)    
     Opplæring         38 192  

     Vikar         59 520  

     Diverse         50 000  
     
Sum andre prosjektkostnader    147 712  

  453 248  
Søknadsbeløp Helse og Rehabilitering for 2004  Søknadsbeløp HR for 2004 

 

19. Forpliktende underskrifter 

Sted/dato:       Sted/dato:       

      
 Søkerorganisasjonens stempel og underskrift Prosjektleders underskrift 


