Forside

En skole for alle – også for svaksynte og blinde

Foto av en gutt i barneskolealder. Han har olajakke og olabukse og står med ryggen til kamera. Den ene hånden holder han mot barken på et stort tre. Den andre hånden holder en hvit stokk.

Foto av en jente i et klasserom. Hun sitter ved en pult med ryggen til kamera. Hun har stor leseskjerm og andre tekniske hjelpemidler for synshemmede på pulten.
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Forord

Heftet ”En skole for alle, også for svaksynte og blinde” kom ut første gang i 2004. Etterspørselen etter heftet har vært stor i årene som har gått, og Norges Blindeforbund og Assistanse, interesseforeningen for barn og ungdom med synshemning har lenge arbeidet med en ny versjon av heftet. Takket være midler fra Utdanningsdirektoratet kommer heftet i ny utgave nå i 2010 (det var Utdanningsdirektoratet som finansierte utgivelsen også i 2004). 

I Norge er det om lag 1400 synshemmede i alderen 0–20 år. Dette er altså en svært liten gruppe elever, men de går alle i ordinær skole. Informasjon og kunnskap er derfor viktig. Både foreldre/foresatte, barnehager og skoler har mange spørsmål når et barn med synshemning skal begynne i barnehage eller skole. Heftet gir basiskunnskap om dette.

Håpet er at dette heftet kan bidra både til positive holdninger og med praktiske og gode løsninger i hverdagen for barnehagebarn og skoleelever med synshemning. 

Hverdagen i norsk skole er i kontinuerlig endring. Dette gjør det krevende å skulle gi ut korrekt informasjon, vår tanke har derfor vært at heftet skal være utformet mest mulig tidløst, med fokus på barn og unge med synshemning sine behov for tilrettelegging. 

Å få og ha et barn med synshemning kan medføre mange utfordringer for foreldre/foresatte, både følelsesmessig og praktisk. Hverdagene består av, som for alle andre, både gode og mindre gode dager. Hjelpeapparatet er stort og har mye å bidra med, men kan av og til oppleves som en ”jungel”. Vi håper at den informasjonen vi har samlet i dette heftet kan gjøre det lettere å finne fram og få den hjelpen en trenger, når en trenger det. 

Målgruppa for heftet er foreldre/foresatte og personell i barnehager og skoler. Vi ønsker med heftet å gjøre arbeidet med tilrettelegging enklere.

Informasjon og kunnskap er nøkkelen til en god hverdag for barn og ungdom med synshemning!

Prosjektleder for utgivelsen i 2004 var rehabiliteringskonsulent i Norges Blindeforbund, Gustav Gundersen. Arbeidet med 2010-versjonen er gjort i samarbeid mellom informasjonsavdelingen i Norges Blindeforbund og hovedstyret i Assistanse, interesseforeningen for barn og ungdom med synshemning.  

Oslo, september 2010


Foto av to føtter med hver sin tøysko sett ovenifra. Den ene skoen er blå, den andre er sort.

Med riktig kunnskap om synshemningens konsekvenser, pedagogisk og praktisk tilrettelegging, er det vår erfaring som foreldre/foresatte at barn og unge med synshemning har fulle muligheter til å få en god skolehverdag. Men det er altså helt avgjørende at ting blir lagt til rette for at ungene skal fungere så selvstendig som mulig. 

For mange barn med synshemning er det sosiale samspillet det mest utfordrende. Tilrettelegging og hjelp er derfor nødvendig også her, for at barna skal få et godt samspill med andre barn.  


Foto av lærebøker hulter til bulter på et bord.

Foreldre/foresattes hverdag

Alle familier er forskjellige, selvsagt også familier der det er barn og unge med synshemninger. Vi har ulik ballast i møte med de utfordringer en synshemning kan føre med seg. Noen er unge når de får barn, andre godt voksne. Vi bor i byer og småsteder, vi jobber med forskjellige ting. Kort og godt er vi like ulike som alle andre familier.

Mange har en positiv opplevelse av møtet med hjelpeapparatet, andre opplever et vanskelig møte. Noen barn er født blinde, andre svaksynte, andre barn igjen har et syn som svekkes gradvis. Noen mister synet pga. sykdom eller skader midt i barndommen. For mange er synshemningen en del av en mer omfattende funksjonsnedsettelse. 

Ulikhetene i våre liv gjør at vi møter det vi står overfor forskjellig. Det kan være utfordrende å plutselig skulle være en familie omgitt av mange hjelpeinstanser. Det er mye nytt å lære… § 2.14, hjelpemidler, medisinske diagnoser og behandlinger, punktskrift. Vi skal brått forholde oss til Pedagogisk Psykologisk Tjeneste, ergoterapitjenesten, fysioterapi, kompetansesentre… Alle de gode hjelperne. Og da mener vi det, at de er gode hjelpere. Vi trenger den faglige bistand vi kan få som foreldre/foresatte. De færreste av oss kan noe om barn med synshemning før vi har ett helt nær oss. 

Det er som foreldre og foresatte viktig å sette seg inn i de lover og regler som finnes. Hva trenger mitt barn og hva har det rett til av hjelp. Hvis en selv har gode kunnskaper, er det enklere å få til gode samarbeidsrelasjoner til de man trenger bistand fra. Det er også svært mange gode hjelpemidler som er til stor nytte både i fritid og skole. Å holde seg orientert om dette er lurt. 

Det stilles store krav til foreldre/foresatte til barn og unge med synshemning. 
• Vi skal være gode IKT-pedagoger.
• Vi skal være gode punktskrift-pedagoger. 
• Vi skal være gode ADL-pedagoger.(ADL= aktivitet i dagliglivet)
• Vi skal være gode mobilitets-pedagoger.(mobilitet = forflytningsteknikk)
Derfor jobber Assistanse og Norges Blindeforbund for å få rettighetsfestet rett til foreldreopplæring. 

Det er viktig å huske at ingen klarer alt og foreldre skal først og fremst være foreldre, ikke pedagoger. Derfor er samarbeid med barnehage og skole av stor betydning. 

Vi anbefaler Assistanses hefte: ”Er det noe galt med øynene?: Tanker og følelser om å få og ha et barn med synshemning”. 

Ingen barn skal overbeskyttes
Blinde og svaksynte barn skal behandles som alle andre. Overbeskyttelse er ingen tjent med. Der har vi som foreldre/foresatte en viktig oppgave. 


Foto av fem mennesker ute på en eng. To  voksne og tre ungdommer på tur. En jente kledd i grått fritidstøy ledes av en gutt i refleksvest.

Foreldre/foresatte og hjelpere – rolleforskjeller 

Det er naturlig at foreldre/foresatte til barn med funksjonshemning har en personlig, privat og følelsesmessig tilnærming til situasjonen. I perioder er det naturlig å oppleve frustrasjon og usikkerhet. De mange fagpersonene i hjelpeapparatet har gjennom erfaring opparbeidet profesjonell distanse som ser situasjonen utenfra med vurderinger knyttet til fag, system og virkemidler. Vi er spesialister på våre barn, de har erfaring fra møtet med mange ulike barn og familier. 

Fagpersonene vi som foreldre/foresatte møter representerer mange ulike yrkesgrupper; lærere og førskolelærere, leger, optikere, helsesøstre, synspedagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter. Listen kunne vært lengre. De jobber i ulike systemer og har ulike roller. Felles er at de alle gjerne vil gjøre en god jobb i møte med både den som har en synshemning og i møte med oss som er rundt. 

Grunnlaget for positiv opplevelse av hjelp og hjelpere

En mor oppsummerer det slik:
• Å føle trygghet, at vi kan stole på hjelperne.
• Å bli akseptert som de vi er akkurat nå.
• Å bli møtt med tillit, åpenhet og ærlighet – ikke bedrevitenhet og jatting.
• Å bli møtt med respekt for meninger, holdninger og grenser – ikke pådytting av meninger, krav og løsninger.
• Å bli tatt på alvor framfor bortforklaringer eller unnvikenhet.
• Å bli lyttet til, invitert til samarbeid.
• Å bli sett på som en ressursperson – vi kjenner barnet og har mye informasjon.
• Å få lov til å stå på for barnet vårt. 
• Å føle at det er plass til vår sorg, vårt sinne, vår angst – at noen har tid og tar imot.
• Å bli involvert og få lov til å involvere oss. Hjelperne og vi skal dra lasset sammen.
• Å få lov til å være sliten og lei.
• Å få lov til å bruke tid på å innse, erkjenne og akseptere situasjonen – både barnets og vår egen.
• Å få lov til å gjøre egne erfaringer.
• Å få lov til å si at dette makter vi ikke, vi trenger hjelp.
• Å få lov til å mene også noe som er ”feil” – uten å bli møtt med en avvisende pekefinger.
• Å få lov til å stille alle de dumme spørsmålene.

Kort og godt: 
RESPEKT, ÅPENHET, TILLIT og ÆRLIGHET


Foto av barnehånd på bark. Bildet er et nærbilde. Håndtak til en hvit stokk er synlig.

Det er lurt ....

• At du forteller hvem du er når du snakker med barnet/ungdommen.
• At du nevner barnets/ungdommens navn ved tiltale.
• Hvis du i samtale med flere ønsker å henvende deg til den som har en synshemning, bør du bruke dennes navn eller berøre barnet/ungdommen på armen/skulderen. 
• At du forteller barnet/ungdommen når du kommer inn, går eller er til stede i et rom. Den som har en synshemning kan ikke gjengjelde et nikk eller et smil.
• At du forteller barnet/ungdommen hva som finnes rundt det. Det er av interesse og hjelp å vite hvem og hva som omgir ham/henne.
• At du benevner retning og gjøremål med riktige ord. Det er umulig for et barn eller en ungdom med synshemning å forstå retningsord som ”der borte”.
• At du ved beskrivelser av størrelse tar utgangspunkt i barnets/ungdommens egen kropp. F.eks.”det er like stort som hånden din, eller lang som armen din.”
• At du lar ting stå på sin vante plass. Den som har en synshemning kan ikke se hvor ting blir flyttet til, selv om det er rett ved der det var før. La barnet/ungdommen selv få hente og sette ting på plass igjen.
• At du forbereder barnet/ungdommen på det som snart skal skje. Hvis den som har en synshemning ikke vet hva som skal skje, kan det oppstå ubehagelige overraskelser, særlig for små barn. Etter hvert kan barnet bli engstelig og vegre seg for alt som er nytt og uvant.
• At du hjelper barnet til å orientere seg i de rom barnet oppholder seg i, selv om barnet ikke går rundt selv. Dette gjør du ved å ta barnet med på  oppdagelsesferd i rommet, og la barnet bli kjent med de forskjellige ting i rommet. Vis barnet med de sanseinntrykk barnet forstår – hvordan det lukter, kjennes ut, ser ut, høres.
For ungdom er det viktig å få lov til å orientere seg å bli kjent i nye omgivelser, uten at det er for mye støy eller andre forstyrrelser. At du fjerner all unødvendig støy når du ber om barnets oppmerksomhet: forstyrrende lyder og ubehagelige lukter, visuell uro og rot, mennesker som kommer og går osv.. Med årene og mer erfaring tåler ungdom med synshemning mer urolige omgivelser, men i en læresituasjon er ro viktig  for alle.
• At du ikke forlater barnet/ungdommen på et ukjent sted eller midt i et rom.
• At du alltid må forlate en dør helt lukket eller helt åpen.
• At du godt kan bruke ordene ”titte” og ”se”.
• At når du ledsager en med synshemning, hjelper du best ved å tilby din arm og gå et halvt skritt foran. Små barn holder deg i en eller to fingre eller over håndleddet.
• At du snakker direkte til den som har en synshemning, og ikke gjennom ledsageren.
• Dersom den som har en synshemning sitter i rullestol, vær obs på din rolle som fører av stolen. Gå foran barnet, og snakk med hverandre mens 
stolen står stille.

Noen kan kanskje oppleve enkelte av disse rådene som stigmatiserende eller at de undervurderer barnet som er svaksynt eller blindt. Erfaring viser at disse rådene særlig er viktig i omgang med små barn som har en synshemning. Et blindt barn kan nesten aldri få for mye informasjon om det som omgir det. Tid nok til å utforske omgivelsene er også svært viktig. Å gi barn og ungdom med synshemning muligheter for å bli godt kjent i nye omgivelser, uten for mye forstyrrelser gjør det enklere å fungere selvstendig når man først er blitt kjent. ”Forskjellsbehandling” er av og til nøkkelen til likebehandling og verdighet.


Foto av barnehender som føler på de opphøyde kantene på helleristninger av vikingskip.

Syn, sanseinntrykk og synssansen

Seende får størsteparten av alle sanseinntrykk via synet, og det meste av all læring skjer ved hjelp av synssansen (faktisk så mye som 80 prosent). Siden synet samvirker med de andre sansene, går mennesker med synshemning glipp av mye kunnskap som seende automatisk får med seg.

Synet gir oss rask informasjon om omgivelsene, nære som fjerne. Ting som ikke kan undersøkes med hendene, er store eller abstrakte er også vanskelig for den som mangler syn eller har nedsatt syn. Synet står også sentralt i kommunikasjon mellom mennesker, som tolking av kroppsspråk.

Viktig faktor i et barns fysiske og mentale utvikling
Synet er dessuten en viktig faktor i et barns fysiske og mentale utvikling. Svikt i synsfunksjonen kan påvirke mestring av dagligdagse funksjoner og deltakelse i skole, arbeid og samfunnsliv. God tilrettelegging er avgjørende for selvstendighet og mestring. 

Mange daglige aktiviteter, som å lese vanlig trykt skrift, forutsetter skarpsyn på et visst nivå, mens f.eks. det å bevege seg fritt i et rom med mange gjenstander, krever et intakt sidesyn/orienteringssyn. 

Tap av eller redusert synssans gir derfor en betydelig redusert erfaringsbakgrunn. Hjelp til å kompensere for mindre mangfold i erfaringer og tilrettelegging som stimulerer til læring, er derfor en betydelig utfordring for både foreldre/foresatte og fagpersonell.

Mange svaksynte og blinde utvikler gode kompenserende teknikker for eksempel i forhold til å orientere seg, mange utvikler bruken av hørselen for å ta seg fram.  Kunnskap og trening er et stikkord i forhold til å ta i bruk andre sanser enn synet både i læring og orientering. Dette kommer ikke av seg selv. 

To hovedgrupper; blinde og svaksynte
Begrepet synshemning er en fellesbetegnelse for alle typer synstap. Etter graden av synsnedsettelse vil vi i dette heftet skille mellom to hovedgrupper; blinde og svaksynte. I følge WHOs definisjon er den blind som har så nedsatt syn at det er umulig eller vanskelig å lese vanlig skrift og/eller orientere seg ved synets hjelp, eller som har tilsvarende problemer i daglig livsførsel. Det skilles videre mellom de som er født blinde - og de som blir blinde senere i livet.

Mennesker som er svaksynte er en gruppe med uensartet synsfunksjon og det er store forskjeller i synsfunksjonen. Svaksynthet medfører ofte en fysisk beredskapstilstand som igjen kan gi smertefulle muskelspenninger. Dersom kravet til synsfunksjonen øker, for eksempel i skolesammenheng, vil derfor behovet for tilrettelegging og hjelpemidler øke.

Fysisk orientering og utfoldelse
Synssansen er viktig for fysisk orientering og utfoldelse. Mestring av fysisk aktivitet og å være trygg på egne grenser, gir økt kontroll, bedre selvbilde og ofte større sosiale ferdigheter. Et barn med synshemning kan lett overbeskyttes.

Både barn og foreldre/foresatte trenger opplæring for økt kompetanse og mestring, oppfølging på ulike alderstrinn samt hjelp til å vedlikeholde og utvikle kunnskapen. Dette krever bevisst innsats fra lærerens og annet fagpersonell sin side.

Deltakelse i lek, inne- og uteaktiviteter er viktig for utviklingen av god selvfølelse og sosiale ferdigheter. Dersom barn eller ungdom mestrer den sosiale delen av skolegangen, er utgangspunktet også godt for den faglige utviklingen, og omvendt. Mulighet til faglig mestring er også en inngangsport til sosial inkludering. 

Omgivelsenes holdninger og reaksjoner
Omgivelsenes holdninger og reaksjoner former i stor grad barn og unges identitet og vil i betydelig grad bidra til om identiteten blir ”funksjonshemmet”, eller ”et menneske med funksjonshemning”.. Spesielt vil nærpersoner som foreldre/foresatte, annen familie, barnehage og skolepersonell sine holdninger ha stor innflytelse på barn og unges utvikling av egen trygghet og identitet.

For videre skolegang, er det viktig at de unge tidlig får et realistisk forhold til mulige og gode yrkesvalg. Det er viktig å vite om begrensningene, samtidig er det viktig at barn og unge med synsvansker får stimulering og oppfølging så tidlig som mulig, slik at valgmulighetene blir flest mulig. 

Godt samarbeid mellom skole og hjem avgjørende
Foreldre kjenner sitt barn best. Derfor er det særdeles viktig at fagpersonell på alle nivåer er lydhøre overfor foreldrene til barn med synsproblemer. Godt samarbeid mellom barnehage/skole og hjem er av stor betydning.


Foto av huskestativ i en barnehage. Husken er i bevegelse. Alt er uklart og viser hvordan det kan se ut for en svaksynt.

Årsaker til synshemning

Bare av og til har diagnosen en betydning for tilretteleggingen, det er den enkeltes synsfunksjon som er utgangspunktet. Blindhet eller svaksynthet kan ha mange årsaker, men ”resultatet” og behovet for tilrettelegging er det samme. Om synshemningen skyldes det ene eller det andre er altså stort sett av liten betydning for hvordan barnehage og skole skal tilrettelegge for å sikre en god hverdag. Men det kan også være viktig å vite hva synshemningen skyldes, særlig i de tilfeller der den er en del av en mer omfattende diagnose eller problemkompleks. 

For svaksynte er det ofte vanskelig å forklare problemene med synshemningen for omgivelsene. Mange svaksynte barn (og unge) kan tilsynelatende fungere svært godt og får derfor ikke alltid den ekstra hjelpen eller stimuleringen de trenger. Det er viktig at omgivelsene har god forståelse av hva den svaksynte faktisk ser eller ikke ser.

Under følger litt kortfattet informasjon om årsaker til synshemning.

Synshemning deles ofte inn i tre hovedgrupper; 
• svaksynte
• sterkt svaksynte
• blinde

Synshemning kan også deles inn i to kategorier:
• Oculær synshemning hvor årsaken til synsproblemet primært har med selve øyet å gjøre.
• Cortical/cerebral synshemning som anvendes som begrep når årsaken til synsproblemet har med hjernebarken eller storhjernen å gjøre.
Begrepet blir brukt om retrobulære årsaker (at årsakene ligger bak øyeeplet) og kan vedrøre deler av eller hele sentralnervesystemet.

Før 16-årsalderen er dette noen av de hyppigste årsaker til større eller mindre synstap:
• Synsnerveatrofi (Svinn eller degenerasjon av synsnerven) og hjerneskader.
• Netthinneskader ved for tidlig fødsel.
• Misdannelser i øyet
• Infantil katarakt (Medfødt grå stær)
• Tapetoretinal degenerasjon (Degenerasjon/svekkelse av netthinnen og fotoreseptorene)
• CVI – Cortical Visual Impairment (Medfødt synshemning som følge av skade i hjernen). Kan blant annet medføre store synsmessige tolkingsvansker og problemer med øyemotorikk.
• RP – Retinitis Pigmentosa (En gruppe arvelig betingede netthinnesykdommer med tiltagende svekkelse/degenerasjon av netthinnen).
• Barn med sammensatte vansker hvor synsvansker er et delproblem. Av ulike årsaker (for eksempel for tidlig fødsel) fødes det stadig flere barn som har synshemning som en del av et større problemkompleks.

Når barn og unge mister synet gradvis og det evt. fører til blindhet, er det viktig å starte opplæringen i punktskrift tidlig. Enkelte barn og unge som er svaksynte vil også tjene på å bli gode punktlesere, selv om de kan bruke synsresten til å orientere seg i omgivelsene med. 


Foto av en jente i et klasserom. Hun sitter ved en pult med ryggen til kamera. Hun har stor leseskjerm og andre tekniske hjelpemidler for synshemmede på pulten.

Synsfunksjonsutprøving

Ved mistanke om nedsatt syn er det viktig å komme i kontakt med synsfaglig personell så tidlig som mulig.

For å avklare faktisk synsrest hos en elev med synshemning, kan det pedagogiske personalet i barnehage/skole få bistand til å utføre en synsfunksjonsutprøving med tanke på tilrettelegging av skoletilbud og undervisningsopplegg. Prøvingen vil vise hvilket behov for tilpassede læremidler og hjelpemidler eleven/barnet har.

Synsfunksjonsutprøvingen skjer vanligvis i regi av synspedagogene i fylkene og/eller i samarbeid med kompetansesentrene Huseby i Oslo og Tambartun i Melhus i Sør-Trøndelag samt Statped Nord, Alta. 

Kompetansesentrene har lang erfaring med tverrfaglig synsfunksjonsprøving. 

Det kan i tillegg være nødvendig å utrede eleven medisinsk, motorisk og pedagogisk. For barn med medfødt synshemning er barnets synsutvikling vanligvis fulgt siden tidlig barnehagealder med tilpassing underveis av pedagogiske tiltak, læremidler og hjelpemidler. Elevens synskapasitet og forutsetninger for deltakelse i undervisningen bør derfor være vel avklart før skolestart. Mange opplever at synshemningen utvikler seg til det verre, derfor er dette noe som må overvåkes gjennom hele oppveksten.

Pedagogisk synsfunksjonsutprøving av grunnskolebarn søker å avklare hvordan eleven er i stand til å utnytte synssansen til lesing, skriving, mobility, kroppsøving, forming, dagliglivets aktiviteter (ADL), samspill/kommunikasjon med andre og orientering. 
 
Kartlegging av ulike slag krever et tett samarbeid mellom eleven, foreldre/foresatte og ulikt fagpersonale (lærere, øyelege, optiker, fysioterapeut og synspedagog).

Aktuelle spørsmålsstillinger kan være:
• Hvor små detaljer ser eleven med tanke på valg av stimuleringsmateriell og/eller valg av skriftstørrelse og skrifttype i bøker?
• Hvordan er elevens synsfelt, og kan eleven utnytte dette fullt ut i orienteringsaktiviteter, i kroppsøving, i formingsfaget o.l.?
• Hvilke farge- og svart-hvittkontraster oppfatter eleven med tanke på tilrettelegging av et fysisk miljø som gir eleven oversikt og struktur i hverdagen?
• Under hvilke lysforhold fungerer eleven best, og hvilke lyskilder bør velges for nærarbeid og orientering? Resultatene vil avklare behovet for  hjelpe- og læremidler, hvilken undervisningsmetode som kan benyttes, hvordan opplæringsplanene kan tilpasses og hvordan de fysiske forhold bør være ute, inne, på skolen og hjemme for at eleven skal fungere best mulig. 

Tema belysning er omtalt særskilt senere i heftet. 

Følgende instanser er viktige i kartlegging av et barns synsfunksjon:
• Helsestasjonene.
• Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) i kommunene.
• Øyelege/øyeavdeling ved sykehus.
• Optiker, spesielt optikere ved hjelpemiddelsentralene.
• Synspedagogene i fylkene.
• Statlige spesialpedagogiske kompetansesentre.


Foto av boken Norges lover med en sammenfoldet hvit stokk oppå. 

Hjelpeapparat, lover og regler

Gjennom hele oppveksten har et barn med synshemning et offentlig hjelpeapparat i ryggen. Hovedansvaret for å gi barn, unge og voksne en tilpasset opplæring ligger hos kommunene og fylkeskommunene.

Kommunehelsetjenesten
Ved mistanke om synshemning hos barn er ofte helsesøster i kommunen en sentral kontakt. Her gis veiledning for videre hjelp. Øyelegen som avdekker en synshemning hos barn vil formidle resultatet til helsesøster i kommunen, og som regel til fylkessynspedagogtjenesten, kompetansesentrenes forlengede arm ute i fylkene.

Hvis mistanke om synshemning avdekkes hos optiker har disse henvisningsrett til øyelege. 

Siden det er få tilfeller av barn med synshemning vil en del helsesøstre i kommunene ha liten erfaring med synshemning. Om barnet ikke blir henvist videre, kan foreldre/foresatte selv ta kontakt med kompetansesentrene og synspedagogene i fylket der man bor.  

Opplæringsloven og kompetanse hos skolepersonell
Når det kommer elever med synshemning til en skole har personalet vanligvis behov for tilførsel av ny kunnskap for å gi undervisning av god kvalitet. Skolenes ansvar for å sørge for dette er hjemlet i Opplæringslovens § 10-8: 

§ 10-8. Kompetanseutvikling 
”Skoleeigaren har ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i verksemda. Skoleeigaren skal ha eit system som gir undervisningspersonale, skoleleiarar og personale med særoppgåver i skoleverket høve til nødvendig kompetanseutvikling, med sikte på å fornye og utvide den faglege og pedagogiske kunnskapen og å halde seg orienterte om og vere på høgd med utviklinga i skolen og samfunnet.”

Relevante kursi forhold til elever med synshemning gis på kompetansesentrene Huseby og Tambartun. 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten)
PP-tjenesten er et kommunalt ansvar og er forankret i Opplæringsloven § 5-6: 

§ 5-6. Pedagogisk-psykologisk teneste 
”Kvar kommune og kvar fylkeskommune skal ha ei pedagogisk-psykologisk teneste. (...)
Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov. Den pedagogisk-psykologiske tenesta skal sørgje for at det blir utarbeidd sakkunnig vurdering der lova krev det. ”

Faglig bakgrunn hos personalet i PP-tjenesten varierer. De fleste er spesialpedagoger eller psykologer. Det er få synspedagoger som arbeider i PP-tjenesten. (Det arbeides kontinuerlig for at det skal tilsettes flere synspedagoger i skole og PP-tjeneste.) Om PP-tjenesten ikke selv har kompetanse innenfor et aktuelt område, plikter den å henvise videre til eller ta kontakt med Statped-systemet, kompetansesentrene for syn og synspedagogene i fylket. Fylkessynspedagogene er en del av Statped-systemet, og i hovedsak ansatt ved hhv Tambartun eller Huseby kompetansesenter. 

Meldinger om behov for spesialundervisning skal gå via den lokale PP-tjenesten i kommunen. PP-tjenesten skal aktivt følge opp barn, unge og voksne som har behov for tilrettelagt undervisning og/eller spesialundervisning. Slik loven bestemmer, skal PP-tjenesten også utarbeide en sakkyndig vurdering, og peke på retten til spesialundervisning når dette behov avdekkes.

Den sakkyndige vurderingen vil gi eleven et dokument som beskriver behovet for spesiell tilrettelegging og/eller spesialundervisning. Ledelsen ved elevens skole plikter å legge til rette undervisningen i forhold til dette dokumentet gjennom enkeltvedtak .

Enkeltvedtak og individuell opplæringsplan
Forvaltningsloven § 2 definerer hva et enkeltvedtak er: 
”b) enkeltvedtak, et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer”

Vedtaket skal være så presist at det ikke er tvil om hva eleven har fått rett til, for eksempel antall timer med spesialpedagog, lærer eller assistent, og skal bygge på den sakkyndige vurderingen. Eleven/foreldrene har klageadgang på enkeltvedtak. Skolen skal utarbeide ”Individuell opplæringsplan” (IOP)  som lages ut fra sakkyndig vurdering og enkeltvedtaket med justeringsmuligheter.

Erfaring viser at det er nødvendig å følge nøye med i arbeidet med individuelle opplæringsplaner, spesielt at planene med tanke på et langsiktig utdanningsforløp, legges opp bredt nok. Planer for bare ett år av gangen, uten perspektiv for en lengre periode, kan føre til dårlig kontinuitet i opplæringstilbudet og mangler når utdanning skal sluttføres. 

Opplæringslovens § 5-5.
”§ 5-5 Unntak frå reglane om innhaldet i opplæringa 
Reglane om innhaldet i opplæringa i denne lova og i forskrifter etter denne lova gjeld for spesialundervisning så langt dei passar. For elev som får spesialundervisning, skal det utarbeidast individuell opplæringsplan. Planen skal vise mål for og innhaldet i opplæringa og korleis ho skal drivast. (...) 

Skolen skal kvart halvår utarbeide skriftleg oversikt over den opplæringa eleven har fått, og ei vurdering av utviklinga til eleven. (...).”

Skolefritidsordning
Opplæringsloven har bestemmelser for barn med funksjonsnedsettelsers rett til plass i SFO også etter 4. klassetrinn: 

§ 13-7. Skolefritidsordninga 
”Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn.”

Skoleskyss er hjemlet i Opplæringsloven
Rettighetene til skoleskyss gjelder også barn i førskolealder. 

§ 7-3. Skyss for funksjonshemma og mellombels skadde eller sjuke 
”Elevar som på grunn av funksjonshemming eller mellombels skade eller sjukdom har behov for skyss, har rett til det uavhengig av avstanden mellom heimen og opplæringsstaden.” 

Rettigheter i skolen og økonomi 
Fra tid til annen opplever foreldre/foresatte at skoler argumenterer økonomisk ved spørsmål om tildelig av ekstra ressurser eller utstyr. Dette er ikke lovlig eller akseptabel argumentasjon. Opplæringsloven er tydelig på dette: 

§ 13-10. Ansvarsomfang 
”Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 har ansvaret for at krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, under dette å stille til disposisjon dei ressursane som er nødvendige for at krava skal kunne oppfyllast. (…)”

Fylkessynspedagogene
Det er fylkessynspedagoger i fylkene. Hvordan deres arbeid er organisert varierer noe. De fleste er ansatt ved kompetansesentrene, men med lokalisering og ansvar for spesifikke fylker. I noen fylker er det egne synspedagogtjenester organisert i fylket, og med samarbeidsavtaler med kompetansesentrene. I hovedsak er fylkessynspedagogene altså å anse som en del av Statped-systemet og tar i bruk ressursene ved kompetansesentrene Huseby og Tambartun når det er nødvendig. 

Med sin spesialkompetanse bistår synspedagogene i fylkene brukerne i samarbeid med det lokale støtteapparatet. Når barn og unge med synshemning får behov for hjelp, formidles kontakten til fylkessynspedagogene og kompetansesentrene via PP- tjenesten i kommunene.  

Synspedagogene i fylkene arbeider tett sammen med det lokale og regionale hjelpeapparatet som helsesøster, PP-tjenesten, habiliteringstjenesten, hjelpemiddelsentralene, øyeleger og optikere.

For å få oversikt/kontakt med den som har ansvar for fylket du bor i, ta kontakt med det kompetansesenteret som betjener ditt fylke. Se oversikt bak i heftet.  

Fra mars 2010 har Huseby kompetansesenter innført sentralt inntak. Det vil si at Huseby har en postadresse og at alle søknader om tjenester skal sendes til Huseby sentralt og behandles i et felles inntaksteam. 

Fylkessynspedagogene har tradisjonelt hovedansvar for svaksyntgruppa, mens kompetansesentrene har det praktiske ansvaret for gruppen barn og unge som er punktbrukere (blinde). 

Kompetansesentrene
Det statlige spesialpedagogiske støttesystemet har som overordnet oppdrag å gi veiledning og støtte til lokalt opplæringsansvarlige. Tjenester fra kompetansesentrene er i hovedsak gratis, men for noen kurs- og kompetansehevingstiltak for pedagogisk personale kan det kreves en avgift.

Hjemkommunen må dekke reiseutgifter for brukere, foresatte/ledsagere og lokale fagpersoner.

Lokalt kan det herske usikkerhet om hvem som skal betale; skole, NAV, m.m. siden det ikke finnes faste regler og kommunene er ulikt organisert. Noen ganger betaler NAV, andre ganger skolen. Ta kontakt med kompetansesenteret i din region hvis du trenger råd om lovgiving og regler. 

Rådgiving
Støttesystemet tilbyr tiltaksrettet rådgiving både til den som har en synshemning og nettverket rundt. Rådgivingen kan gis både lokalt og i senteret. Dette kan omfatte:
•	Sentrene utfører utredninger, synspedagogiske utredninger og tverrfaglig synsfunksjonsutredninger. 
•	Tilrettelegging og merking av inne- og utemiljø.
•	Valg av leker, materiell og utstyr som er egnet for barn med synshemning.
•	Bistand i valg av tekniske hjelpemidler som IKT-utstyr, forstørrende TV, kikkerter, luper og lamper i samarbeid med Hjelpemiddelsentralen. 
•	Bistand i pedagogisk og fagmetodisk tilrettelegging i barnehage og skole.
•	Rådgivingi forhold til utvikling av motoriske ferdigheter for punktskriftslesing i tidlig førskolealder. 
•	Veiledning i valg av læringsstrategier. 
•	Foreldreveiledning. 

Samarbeidsavtaler
I konkrete saker er det aktuelt å utarbeide en konkret samarbeidsavtale mellom kommunen eller fylket og kompetansesenteret som dekker regionen/kommunen.

Foto av to som sykler på en tandemsykkel.


Foto av barnehender som skriver på en brailleskrivemaskin.

Muligheter ved kompetansesentrene

Mange med en synshemning har behov for og nytte av møteplasser for faglig påfyll og fellesskap med andre elever med synshemning. Kompetansesentrene arrangerer kurs.  Kompetansesentrene har særlig kurs rettet mot elever som er punktbrukere. Noe kursvirksomhet finnes også for gruppa svaksynte elever. 

Her nevnes noen kurstyper:
• Foreldre/barn-kurs.
• Skoleforberedende kurs.
• Klassetrinnskurs for skoleelever.
• Personalkurs for pedagoger, PP-tjenesten, assistenter, fysio- og ergoterapeuter, skoleledere og andre yrkesgrupper.
• Konferanser for fagfolk og samarbeidspartnere.

Kompetansesentrenes nettsider gir kursinformasjon. 
Som foreldre/foresatte eller ansvarlige i barnehager og skoler er det viktig å holde seg orientert om sentrenes kurstilbud, slik at man ikke går glipp av viktige kurs. Søknad om deltakelse på kurs kanaliseres gjennom den lokale PP-tjenesten.

Tre kompetansemiljøer
Det statlig spesialpedagogisk støttesystem har tre kompetansemiljøer som skal gi bistand til barn og unge med synshemning og hjelpeapparatet og barnehager/skoler i kommuner og fylker. 

1. Huseby kompetansesenter i Oslo
Huseby gir tjenester til Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Oppland, Hedmark, Østfold, Oslo og Akershus. Foruten tilbud til barn og unge, har senteret et landsdekkende tilbud knyttet til opplæring for voksne som mister synet helt eller delvis i arbeidsfør alder. Huseby er deltaker i det nasjonale kompetansesystemet for døvblindfødte og døvblindblitte.

2. Tambartun kompetansesenter i Melhus 
Foruten tjenestene til barn og unge i egen region har senteret landsdekkende ansvar for spesialpedagogiske tjenester til personer med Spielmeyer-Vogts sykdom (NCL) og for utvikling, produksjon og distribusjon av læremidler til førskole og grunnskolens barnetrinn. Tambartuns tjenesteregion dekker fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.

3. Statped Nord 
Statped Nords tjenesteregion dekker fylkene Nordland, Troms og Finnmark. Statped Nord gir tjenester til barn, unge og voksne med spesialpedagogiske behov, også synshemning. Dette skjer gjennom utredning, lokal veiledning, tiltaksutforming og kompetansespredning. Fagmiljøet samarbeider nært med andre instanser med ansvar innenfor samme målgruppe. Tambartun arbeider i nær dialog med Statped Nord. 

Tjenester
• Individuelle utredninger/veiledning 
• Arrangerer brukersamlinger, som er sosialpedagogiske møteplasser. Brukersamlingene organiseres i forhold til barn og unge med synshemning i forskjellige aldersgrupper:
- førskolebarn og deres foreldre
- elever tidlig skolealder og deres foreldre
- elever i grunnskolealder fra 4. – 9./10. klassetrinn uten foresatte
- elever i videregående skole 
Elevsamlingene er ofte kombinert med lærerkurs.
• Tiltaksrettet rådgivning.
 
Kompetansemiljøenes nettsider har opplysninger om tjenester og søknadsskjema. 


Foto av et skilt som viser ordet Skole

Læremidler

I samarbeid med Utdanningsdirektoratet produserer og distribuerer kompetanse-sentrene læremidler til elever med synshemning. Materiell for førskole og skolebøker og læremidler for alle klassetrinn kan bestilles hos kompetansesentrene. 

Lærebøkene blir tilrettelagt i punktskrift, i elektronisk form for bruk av PC eller som lydbøker, som oftest i DAISY-format på CD. DAISY-formatet er et lydbokformat som tilbyr meget gode muligheter for navigasjon i lærestoffet.

Informasjon om lærebøker i punkt, elektronisk form og lyd kan fås ved henvendelse til kompetansesentrene eller på www.statped.no - Statlig spesialpedagogisk støttesystem. (Informasjon om lærebøker er kun tilgjengelig på nett.)

Se også nettstedet www.skolelydbok.no

Huseby kompetansesenter har ansvar for produksjon og distribusjon av tilpassede lydbøker for grunnopplæringen. Det tilbys utlån av bøker til synshemmede elever, lesehemmede elever samt elever med nedsatt førlighet. 

Huseby skriver på sine hjemmesider: 
”Huseby tilrettelegger lærebøker for synshemmede og lesehemmede elever på grunnskolens ungdomstrinn eller i videregående opplæring. Lærebøkene tilrettelegges i punktskrift på papir, i Word-format eller som lydbok i DAISY-format.

Papirpunkt og elektroniske bøker. 
Søk etter lærebøkene i Lærebokbasen  og skriv ut bestillingsskjemaet. Skriv inn de aktuelle bøkene på skjemaet og send bestillingen i posten. Husk tittel, ISBN, målform og medieformat.”

Tambartun skriver på sine hjemmesider: 
”Tambartun kompetansesenter utvikler, tilrettelegger og produserer læremidler for førskole og grunnskolens barnetrinn (1-7 årstrinn).”

Organiseringen av læremiddelproduksjon kan endres, det er derfor svært viktig å holde seg orientert om hvem som har ansvar for lærebøker og andre læremidler for det barnet en har ansvar for å tilrettelegge for. Det er viktig å bestille lærebøker i god tid, slik at de kan produseres ferdig til skolestart. 

Det er skolen som er ansvarlig for å bestille aktuelle lærebøker til eleven. Husk at det er viktig som forelder å ha tilgang til en bok i vanlig trykk, når eleven selv benytter punktskrift. Dette kan som regel lånes ved den enkelte skole. 

Til orientering; Skolebøker i punkt koster ikke mer enn ordinære skolebøker i innkjøp for den enkelte skole. 

For lærebøker til universitet og høgskole, se Norsk lyd og blindeskriftbibliotek, www.nlb.no 


Foto av en gutt som går på en vei. Han har hvit stokk.

Individuell plan

Alle som har behov for langvarige og koordinerte sosial- og helsetjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan dersom personen selv ønsker det. Plikten til å utarbeide individuell plan er hjemlet blant annet i kommunehelsetjenesteloven, spesialisthelseloven og sosialtjenesteloven. For nærmere informasjon se forskriften om individuell plan. 

Planen er et samarbeidsdokument som beskriver brukerens og tjenesteapparatets innsats med utgangspunkt i brukerens behov, problemstillinger og ressurser. En individuell plan er en overordnet plan som skal gripe over alle tjenesteområder og alle forvaltningsnivå. Planen gir ikke større rett til tjenester, men målet er at brukeren får et mer helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud med større forutsigbarhet og klare ansvarsforhold. 

Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder som gir mer informasjon både om hvem retten omfatter og hvilke krav som stilles til innhold. Retten til en individuell plan er ikke knyttet til noen diagnose eller spesielle funksjonsnedsettelser, men til behovet for koordinerte og sammensatte tjenester.

Har en person fått en individuell plan, kreves det en koordinator som sørger for at tiltakene faktisk kommer i gang. Dette krever evne til å kartlegge, sette opp mål, få tiltakene i gang, og evaluere med tanke på mulige forandringer. Brukeren skal medvirke i planprosessen, men kan la seg representere ved foreldre, hjelpeverge eller annen nærperson.

For lærere vil det være viktig å ha god kjennskap til elevens individuelle plan og hvilke målformuleringer man der har, da dette ofte vil være knyttet opp mot de mål en har satt også for undervisning.

En individuell opplæringsplan 
vil være et vedleggsdokument til den individuelle planen. Også de som ikke ønsker en individuell plan har en rett på koordinerte og helhetlige tjenester.

Forskrift: 
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00288/Forskrift_om_IP_med_288159a.pdf

Foto av en jente med hjelm og sikkerhetsutstyr. Hun går på en taustige mellom to trær.


Foto av to barn som leker sammen ved et bord. Bildet er uskarpt og skal illustrere hvordan det kan se ut for en svaksynt.

Førskolealder

For mange barn med synshemning vil et godt barnehagetilbud ha stor betydning for barnets utvikling og en senere god skolestart.

Barnehage gir bedre stimulering
Barn med synshemning har ofte et større behov for stimulering til lek enn andre barn. Barn med synshemning har for eksempel mindre muligheter for ”hermeleker” og ser ikke den sosiale interaksjonen mellom mennesker rundt seg. Å kompensere for dette krever ekstra innsats. Da blir barnehagen viktig. Da kan barn med synshemning få seende barn som modeller, god stimulering og flere impulser på en rekke områder. Dette gjelder også om synshemningen er så stor at barnet ikke uten videre kan delta i alle aktiviteter, eller strever med kommunikasjon og samspill. De andre barna og deres lek er en viktig pedagogisk ressurs.

Rett til barnehageplass og et spesialpedagogisk tilbud
Lov om barnehager fastslår at barn med funksjonsnedsettelser har rett til prioritert plass i barnehage: 

§ 13. Prioritet ved opptak 
”Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. 
(...)
Kommunen har ansvaret for at barn med rett til prioritet får plass i barnehage. ”

Opplæringsloven gir rett til spesialpedagogisk bistand: 

§ 5-7. Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder 
”Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp. Hjelpa skal omfatte tilbod om foreldrerådgiving. Hjelpa kan knytast til barnehagar, skolar, sosiale og medisinske institusjonar og liknande, eller organiserast som eige tiltak. Hjelpa kan også givast av den pedagogisk-psykologiske tenesta eller av ein annan sakkunnig instans.”

Kommunen har det økonomiske ansvaret for å legge til rette for integrering av barn med synshemning eller å etablere alternative tilbud som en spesialbarnehage eller deltakelse i en mindre barnegruppe i en hjemmebarnehage. Veiledningen og spesialpedagogisk hjelp kan også gis hjemme. 

I tillegg til fysisk tilrettelegging for barn med synshemning, vil det ofte også være behov for en ekstra førskolelærer eller en assistent som får veiledning av den kommunale PP-tjenesten.

Fylkessynspedagogene og kompetansesentrene blir som regel også trukket inn.


Skoleforberedelse

Skolestart for elever med synshemning krever god forberedelse og et tett samarbeid med aktuelle faginstanser i nært samspill med hjemmet. Ofte vil det være en god løsning å starte arbeidet med innlæring av skoleferdigheter og tidlig punktopplæring mens barnet fortsatt går i barnehage. Det gir barnet et fortrinn ved skolestart, en enklere overgang til skolegang og barnet blir spart for å måtte gå i gang med alt det nye på en gang.

Samtidig som barn med synshemning har sin naturlige plass i det ordinære skoleforberedende tilbudet, er det ofte behov for å utvikle egnede, tilrettelagte opplegg i lokal regi med fylkessynspedagogene og kompetansesentrene som støttespillere.

Gode og nødvendige rammebetingelser for et best mulig opplæringstilbud etableres når alle aktuelle kommunale etater og andre aktuelle instanser bidrar ut fra elevens behov. Dette avklarer nødvendige rammer og praktiske behov. Pedagogisk personale trenger ofte et eller flere lærerkurs ved kompetansesentrene.

Individuell mestring
Den enkeltes mestring av synshemning er individuell og avhengig av alder og erfaring. Dette krever tilsvarende individuell tilrettelegging av opplæring og tilhørende skolemiljø. En løpende dialog med eleven og foresatte er viktig for å avklare uforutsette utfordringer som måtte oppstå.

For medelever vil informasjon om det å ha en synshemning avmystifisere situasjonen og virke kontaktskapende. Likeverd og inkludering betinger at den som har en synshemning ikke overbeskyttes, men at det stilles krav som til de øvrige elevene. Dette vil virke positivt holdningsskapende og styrker kunnskapen om at det er like stor ulikhet blant barn med synshemning som blant andre elever.

Lærere (og foreldre/foresatte) har ofte erfart at barnetrinnet i grunnskolen går greit. Her kan eleven med synshemning bruke voksne som lekekamerat og døråpner, uten at det er stigmatiserende eller unaturlig. Dette forholdet endrer seg når eleven blir eldre. 

Mellomtrinnet vanskeligere
Samhandlingen med voksne er ikke fullt så enkel på mellomtrinnet når mobiliteten i leken øker og det å ha med voksne ikke lenger er så naturlig. Da kan den som har en synshemning lett bli stående alene igjen, mens de andre elevene løper av gårde. På ungdomstrinnet snur dette noe igjen, når samtalen i grupper tar over for leken.

Gode fysiske rammebetingelser for undervisningen er viktig. Mye bruk av mindre og rullerende grupper, gir eleven med synshemning gode muligheter for tett samhandling med andre elever, faglig som sosialt. 

Valg av læremidler
Valg av læremidler blir en avveining mellom hva som fungerer best for eleven med synshemning og fordelen ved felles læremidler/lærebøker med resten av klassetrinnet. Samspillet med medelever styrkes med felles læremidler, men blir likevel en dårlig løsning om det faglige utbytte for eleven med synshemning reduseres.

Spørsmålet om valg av læremidler er også et spørsmål om hva som faktisk er tilgjengelig og hvordan elevens undervisning er organisert. Hvis eleven for eksempel har enetimer i matematikk, har det liten betydning hvilket læreverk resten av klassen bruker. Men i de fag eleven med synshemning følger klassen er felles lærebøker viktig for å være en del av klassen og kunne delta i gruppearbeider på lik linje med medelevene. 

Hvis læremidlene finnes i flere formater, lyd, elektronisk, punkt osv. er det viktig at eleven har tilgang på alle formater, hvis ønskelig. Dette styrker mulighetene for å lære flere former for studieteknikk og gir muligheter for variasjon i innlæring av nytt stoff. I tillegg er elever med synshemning forskjellig og deres preferanser varierer. 

Det er viktig at foreldre/foresatte har tilgang på det samme læremateriellet som eleven. Dette vil lette arbeidet med leksehjelp.  


Foto av en barnehagebygning. Lekeapparat i forgrunnen. Bildet er uskarpt og skal illustrere hvordan det kan se ut for en svaksynt.

Fysisk tilrettelegging

I et skolemiljø med manglende tilrettelegging bruker elever med synshemning unødig mye tid og krefter på å forflytte seg og å organisere skolearbeidet. Det er viktig at ute- og innearealer er enkelt og konsekvent utformet. God tilrettelegging av det fysiske miljøet fremmer derfor både læringsutbyttet og mulighetene for sosial inkludering. 

Fysiske hindringer, uorden, forstyrrende lyder og annen uro kan skape utrygghet, og gjøre det vanskelig for den som har en synshemning å ferdes på egen hånd.

Planløsninger som er logisk oppbygget gjør det enklere å bevege seg fra sted til sted. Store, åpne plasser med få holdepunkter gjør at det er vanskelig å orientere seg.

De senere årene er det kommet på plass et lovverk som skal være med å sikre universell utforming av bygg (plan- og bygningsloven) og vi har fått diskriminerings- og tilgjengelighetsloven som skal være med å sikre mennesker med funksjonsnedsettelser muligheter til å fungere på egne premisser som likeverdige borgere. 

Universell utforming 
Dette står å lese om universell utforming på en nettside som er drevet av Husbanken og Statens bygningstekniske etat: ”Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. En gylden regel innen universell utforming er at bygninger og uteområder tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser, også fungerer godt for alle andre.”

I møte med barnehage og skole er det viktig å vite om at det nå stilles krav om at nye bygg skal være universelt utformet og at gamle bygg gradvis skal bli det etter gitte frister. 

Nødvendig tilrettelegging for et svaksynt eller blindt barn skal altså være et skritt på veien mot universell utforming. Det finnes mye kunnskap og mange kilder til informasjon om universell utforming blant annet på Internett. 

Plan og bygningsloven og universell utforming

Plan og bygningsloves § 1-1, lovens formål sier bla.: 
” (…)Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene.”

Plikten til universell utforming av bygg, er videre presisert i § 29-3. Krav til universell utforming og forsvarlighet: 

”Tiltak etter kapittel 20 skal innenfor sin funksjon være universelt utformet i samsvar med forskrifter gitt av departementet. Tiltak etter kapittel 20 som omfatter arbeidsbygg skal være universelt utformet i samsvar med forskrift gitt av departementet.”

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne)

§ 1. Formål 
”Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes”. 

§ 12. Plikt til individuell tilrettelegging 
(…) 
”Skole- og utdanningsinstitusjon skal foreta rimelig individuell tilrettelegging av lærested og undervisning for å sikre at elever og studenter med nedsatt funksjonsevne får likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter. (...)

Kommunen skal foreta rimelig individuell tilrettelegging av tjenestetilbud etter sosialtjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven av varig karakter for den enkelte, for å sikre at personer med nedsatt funksjonsevne får et likeverdig tilbud. 

Plikten etter første til fjerde ledd omfatter ikke tilrettelegging som innebærer en uforholdsmessig byrde. Ved vurderingen av om tilretteleggingen medfører en uforholdsmessig byrde skal det særlig legges vekt på tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer, de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen og virksomhetens ressurser. 
Brudd på plikten til individuell tilrettelegging etter første til femte ledd regnes som diskriminering.”

Skolebygg og undervisningsrom
Elevens totale funksjon avgjør valget av undervisningsrom. Behovet for tilrettelegging bør avklares i god tid før skolestart eller ved overgang til ny skole gjennom felles møter hvor skolens berørte medarbeidere og andre bidragsytere som PP-tjenesten, fylkessynspedagogen/kompetansesentrene og eventuelt andre aktører deltar. Ved behov for større tilrettelegging som krever ekstra bevilgninger er det spesielt viktig å komme tidlig i gang. 

Mindre tilpasninger som kontrastmerking, endring av lysforhold m.m. må skolen selv håndtere. Synspedagoger vil kunne hjelpe/veilede i slike spørsmål. 

Opplæringsloven om tilrettelegging av det fysiske miljøet 
Opplæringsloven sikrer at skolen skal være fysisk tilgjengelig for alle elever og at elevene skal sikres en arbeidsplass som er tilpasset deres behov: 

§ 9a-2. Det fysiske miljøet 
”Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane. 
Det fysiske miljøet i skolen skal vere i samsvar med dei faglege normene som fagmyndigheitene til kvar tid anbefaler. (...)

Alle elevar har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behova deira. Skolen skal innreiast slik at det blir teke omsyn til dei elevane ved skolen som har funksjonshemmingar. Dersom ein elev eller forelder, eller eit av råda eller utvala ved skolen der desse er representerte, ber om tiltak for å rette på fysiske miljøtilhøve, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. (...)”

Noen enkle regler om tilrettelegging
Tenk kontraster: For svaksynte er metnings- og lyshetsgrad i fargevalg viktig for kontrasteffekten. Farger som står i kontrast til hverandre er lyse farger på mørk bunn og mørke farger på lys bunn. Kontraster er med andre ord ikke synonymt med fargeforskjeller.

Bruk kontrastfarge på dører og dørkarmer, trappeneser og andre ting som er viktige for å kunne orientere seg. Skilt bør ha en minimum bokstavhøyde på 5 cm, og det må være mulig å gå helt inntil skiltet for å lese. Glassdører skal ha markering i høyde 90 og 145 cm fra gulvet. Det er viktig med god belysning av inngangspartier, trappeoppganger og skilt. Pass på så belysningen ikke blender.

Tenk ledemerker: For blinde og sterkt svaksynte som skal bevege seg fra en plass til en annen, er det viktig å ha faste merker å orientere seg etter. Dette kan være veggflater, rekkverk, kantstein, taktile/ev. kontraststerke kjennemerker, lydkilder osv..

Variasjon i underlaget er et virkemiddel; mest vanlig er ledelinjer/ledefelt i gangbanen som leder fram til inngangsdør.. Disse må være både taktilt og visuelt utformet. 

Rekkverk må begynne minimum 30 cm før trappenedgang og -oppgang. Rekkverket skal følge trappens fysiske form og ha avrundet avslutning. På topp av trapp skal det markeres med farefelt (”knoppefelt”) i 60 cm dybde og i hele trappens bredde. Feltet skal avsluttes i ett trinns dybde før trappen starter. I bunn av trapp skal det markeres med et oppmerksomhetsfelt (parallelle linjer) i 60 cm dybde i hele trappens bredde, før nederste trinn og helt inntil trinnet.

Unngå hindringer: Legg til rette slik at eleven med synshemning ikke møter hindringer eller gjenstander som innebærer kollisjonsfare. Dette kan være fremspringende hjørner, skilt som stikker ut fra veggen og usikrede skarpe kanter.

Medelever må holde orden og ikke slenge fra seg ransler og liknende i gangarealer. 

Belysning
Riktig belysning kan være skillet på om en person er praktisk blind eller svaksynt. Kunnskap om riktig belysning kan også fås ved kompetansesentrene og hjelpemiddelsentralene. Da synsfunksjonen hos den som har en synshemning varierer sterkt er det vanskelig å si noe generelt om belysning. 

Se også Blindeforbundets hefter på www.blindeforbundet.no
•	Lys = å se eller ikke se.
•	Estetisk, trygt og tilgjengelig – en veileder for universelt utformede boliger.

Momenter for valg av undervisningsrom
Støy: For elever som er avhengig av hørsel som en viktig supplerende sans kan støy fra trafikk og tilstøtende rom være sjenerende.

Uheldig akustikk: På samme måte kan uheldig akustikk også forstyrre elever med synshemning. 

Lyddemping: Ofte kan det derfor være nødvendig å lyddempe rommet. Fylkesaudiopedagogtjenesten kan bidra med vurdering og forslag til tiltak.

Atkomst: Ofte vil det være gunstig å velge et rom som ligger nær en utgangsdør. Om andre rom er mer egnet, må adkomsten tilrettelegges og sterkt svaksynte eller blinde elever gis god anledning til å trene i å finne fram, slik at de kan fungere selvstendig. Den svaksynte eller blinde eleven sparer mye krefter på å ha et enkelt tilgjengelig rom. 

Størrelsen: Mange elever med synshemning har mye plasskrevende utstyr. Derfor er det viktig med tilstrekkelig stort undervisningsrom. Dessuten bør det være plass til å organisere elevene i små grupper.

Avstand: Særlig for de yngste elevene, rullestolbrukere eller elever med CP er det viktig med nærhet til spesialrom, grupperom og toalett.

Plassering i undervisningsrommet
Elevens funksjon og behov avgjør elevens plassering i undervisningsrommet.

Viktige momenter:
•	Lett atkomst fra korridor og grupperom til pulten/arbeidsbordet.
•	Nærhet til hylleplass for utstyr og bøker.
•	Nærhet til tavle, flipover for svaksynte elever.
•	Plass til datautstyr, lese-TV og lydutstyr og blinde elevers store punktbøker.
•	Individuell plass med gode arbeidsmuligheter og samtidig nærhet til de andre elevene. Den sosiale funksjonen er viktig, eleven skal være som de andre.
•	Individuelle behov for støttelærer eller assistent innebærer at det må være nok plass til en voksen person i nærheten av eleven.
•	Å ta hensyn til lysforhold har betydning for svaksynte elever og elever med noe restsyn.
•	Det er viktig å ha nok uttak til elektriske synstekniske hjelpemidler.

Individuelle arbeidsplasser
Mens noen elever med synshemning hele veien kan følge ordinær undervisning, vil andre elever ha behov for individuell undervisning i deler av et fag eller et område. Da er det behov for et eget tilpasset rom i tillegg med:
•	Plass til utstyr som først og fremst benyttes ved individuelle opplegg og annet plasskrevende tilleggsutstyr som ikke daglig nyttes i fellesrommet.
•	For enkelte elever kan det også være aktuelt å benytte grupperommet til hvile. Da kan det være behov for en sofa eller lignende.
•	Fast plass for ark og småutstyr vil lette arbeidssituasjonen og gjøre at eleven bruker mindre tid på å lete fram og hente utstyr.


Foto av en jente som leser ved hjelp av en lese-tv.

Utstyr, hjelpe- og læremidler

Hjelpemidler generelt
Det finnes svært mange gode hjelpemidler både for svaksynte og blinde. Hjelpemiddelsentralene og kompetansesentrene kan være behjelpelig med å finne ut hvilke hjelpemidler som er aktuelle for den enkelte elev. 

Foreldre/foresatte til barn og unge med synshemning har også ofte erfaring med bruk av ulike hjelpemidler, utveksling av tips og råd mellom foreldre er viktig. 

Voksne synshemmede har også mye erfaring som kan være til nytte i valg av hjelpemidler. 

Under er noen eksempler på viktige hjelpemidler for svaksynte og blinde elever. Listen kunne vært lengre. Det er mange leverandører av hjelpemidler. 

• Datatekniske hjelpemidler
- PC med forstørringsprogram. 
- PC med syntetisk tale.
- PC med leselist.
- Punktskrivere. 
• Mobiltelefon med tale. 
• Hjelpemidler til for eksempel matlaging osv., som for eksempel talende vekt.
• Optiske hjelpemidler som luper og kikkerter. 
• Spill og leker tilrettelagt for svaksynte og blinde. 
• Avspillingsutstyr for lydbøker i DAISY-format. 
• Talende kalkulator.

Se http://www.nav.no/Helse/Hjelpemidler for mer informasjon om søknadsprosedyrer og NAVs hjelpemiddeldatabase. 

Det er viktig at barn og unge med synshemning får tilgang til ”ting” andre barn og unge har, for eksempel mobiltelefon. Gode og riktige hjelpemidler kan være et viktig bidrag for at barn og unge med synshemning skal kunne fungere på lik linje med andre barn og unge. 
 
Eleven selv, foreldre, skole, PP-tjeneste og Hjelpemiddelsentralen vil gjennom samarbeid utrede behovet for hjelpemidler. Kompetansesentrene er også gode og viktige samarbeidspartnere i valg av hjelpemidler. Å finne de rett tilpassede hjelpemidler og å få god opplæring, er avgjørende for effektiv utnyttelse og en god læresituasjon. Både eleven, foreldre/foresatte og personell ved skolen må få nødvendig opplæring. Erfaringer viser at det ellers lett kan oppstå frustrasjon hos eleven. Det er også viktig at eleven får god forståelse for bruksområde for og nytten av aktuelle hjelpemidler. 

Valget av hjelpemidler skjer med grunnlag i synspedagogiske vurderinger, den individuelle opplæringsplanen (IOP) og evt. den langsiktige overordnede, individuelle planen (IP) som eleven kan få utarbeidet. 

Anskaffelse av hjelpemidler kan ta tid, det er derfor viktig å starte utprøving og valg av riktige hjelpemidler i god tid, slik at de er klare til å tas i bruk, for eksempel ved skolestart. For eksempel er en blind elev uten pc med leselist avskåret fra å få brukt elektroniske lærebøker eller få lest eller gjort sitt skriftlige skolearbeid. 

Elever er forskjellige og har derfor ulike behov for hjelpemidler. Det finnes få standardløsninger, det er derfor viktig å teste ut før hjelpemidler blir bestilt. 

For svaksynte elever
Nedenfor følger noen eksempler på aktuelle hjelpemidler. Hjelpemiddelsentralene vil ha en fullstendig oversikt:
• Optiske hjelpemidler, lese-/avstandsbriller, kontaktlinser, luper, kikkertbriller, sterkoptikk og elektronoptikk (lese-TV).
• Datautstyr med forstørringsprogram.
• Arbeidsbord som kan reguleres i høyde og vinkel
• Konseptholder/lesebrett som sikrer god kroppsholdning ved lesing.
• Tilrettelagt belysning og vurdering av refleksproblemer.
• Studietekniske hjelpemidler som Daisy-spiller. 

For blinde elever
Sterkt svaksynte og blinde elever som bruker punktskrift, har etter Opplæringsloven (§§ 2.14 og 3.10) en spesiell rett til utvidet opplæring i bruk av nødvendige tekniske hjelpemidler.

Blant aktuelle hjelpemidler kan nevnes:
• Tilpasset arbeidsplass med regulerbar stol og et stort arbeidsbord som eventuelt er tredelt og står i vinkel.
• Tilrettelagt datautstyr med syntetisk tale, (se bilde med eksempel) skjermtolkeprogram, leselist for punktskrift og punktskriver. For elever som har undervisning i flere rom er bærbart utstyr en aktuell løsning.
• Studietekniske hjelpemidler som Daisy-spiller. 

Blinde elever kan også ha behov for spesialutstyr i f.eks. matematikk eller mat og helse (talende kalkulator, talende vekt eller annet tilpasset kjøkkenutstyr). 


Foto av et armbåndsur tett på. Bildet er uskarpt og viser hvordan det kan se ut for en svaksynt.

Pedagogisk tilrettelegging

Svaksynte elever
I arbeidet med svaksynte elever er det viktig å være klar over forskjellen mellom oculær synshemning og cortical/cerebral synshemning.

Oculær synshemning
Hos elever med oculær synshemning er de synssensoriske signalene svake, mens hjernens analyse og anvendelse av signalene er gode. Da gjelder det å forsterke den visuelle informasjonen. 

Cortical/cerebral synshemning
Elever med cortical/cerebral synshemning har vansker med å velge ut hva de skal se på. Signalene fra den visuelle verden som omgir eleven kan bli for sterke og sammensatte. Derfor er det ofte nødvendig å begrense visuell informasjon i kombinasjon med spesifikk synsstimulering. Spesielt gjelder dette små barn som trenger bevisst stimulering for å aktivisere en passiv synsfunksjon. Dette kan gis under veiledning av synspedagog. 

Metodikken når svaksynte undervises som ”seende”
Når svaksynte ved hjelp av tekniske hjelpemidler kan følge undervisningen som seende, vil det være behov for pedagogisk tilrettelegging, dette kan være innenfor områder som følger:
• Trening av synsfunksjonen, optimal utnytting av synskapasiteten.
• Opplæring og trening i bruk av hjelpemidler. 
• Bruk av andre sanser i større eller mindre grad til støtte for synet, eller i enkelte situasjoner som erstatning for synet.
• Behov for lengre tid til skolearbeidet.
• Behov for god orden i skolesakene.
• Tilrettelagte skrive- og regnebøker med kontrastforsterkede linjer.
• Skriveredskaper som gir god kontrast.
• Individuelt utvalgte lærebøker med skrifttyper, papirkvalitet, linjeavstand og radlengder. (Se også avsnitt om valg av læremidler.)
• Tiltak som hjelper foreldre/foresatte, lærere og andre til en større forståelse av elevens situasjon og synsfunksjon – som for eksempel anvendelse av ”simulatorbriller”, disse vil kunne gi et inntrykk av hvordan eleven ser.
• Opplæring i bruk av tekniske hjelpemidler (elev, foreldre/foresatte og personell ved skolen). 

Organisering av undervisningen
Noen aktuelle tiltak:
• Enetimer, eksempelvis i ADL- og mobilitetsundervisning som hjelper eleven til å bli kjent i skoleområdet, nabolag osv.. 
• Færre elever i gruppen til den svaksynte eleven. 
• Tid til spesiell tilrettelegging av undervisningsstoff og samarbeid med PP-tjenesten, fylkessynspedagogen m. fl. er svært viktig! 
• Fast avsatt tid til samarbeid mellom lærere og assistenter på skolen. 
Hvis læreren bruker interaktiv tavle kan eleven få teksten forstørret på sin PC.

Blinde elever
Rett til ekstra timer
Blinde og sterkt svaksynte elever som må anvende punktskrift, har i følge Opplæringslovens §§2-14 og 3.10, rett til ekstra timer i grunnskolen og videregående skole. I snitt handler dette om inntil fem timer ekstra pr uke.  Timene kommer i tillegg til ordinær undervisning og gjelder opplæring i punktskrift, mobilitet og aktiviteter i dagliglivet – ADL og bruk av tekniske hjelpemidler. Hvor mange ekstra timer den enkelte elev tildeles er en del av det enkeltvedtak om spesialundervisning som fattes. Hvor mange timer den enkelte elev enten har behov for eller kan nyttiggjøre seg varierer. PP-tjenesten må skrive en sakkyndig vurdering og anbefale det antall timer eleven kan nyttiggjøre seg. 

Omfanget fastsettes som sagt ved enkeltvedtak med grunnlag i sakkyndig vurdering og skal følges opp med plan for timenes innhold og plassering i skoledagen. Foreldre/foresatte må ofte søke kommunen om disse timene, og PP-tjenesten må skrive en sakkyndig vurdering. Praksis varierer fra kommune til kommune, det er derfor viktig å orientere seg om dette slik at nødvendige søknader blir sendt i rett tid.  

Læreplanen i kompenserende ferdigheter og teknikker for blinde og sterkt svaksynte elever i grunnskole og videregående opplæring gir grunnleggende føringer, selv om den ikke er formelt godkjent. Læreplanene vil kunne fås ved kompetansesentrene. 

Veien til og fra skolen må vurderes, om det er behov for fysisk tilrettelegging, mobilitetsopplæring og/eller spesiell transport. Se avsnitt om skoleskyss. 

Datautstyr
Praksis på når punktbrukere tar i bruk pc med leselist varierer. Mange tar dette i bruk i 2.-3. skoleår. Godt resultat betinger god opplæring i bruk av utstyret. 

Huseby og Tambartun kompetansesentre gir jevnlig ut hefter som er nyttige for elever, foreldre/foresatte og skolepersonelli forhold til bruk av datautstyr. Se www.statped.no/huseby og www.statped.no/tambartun. 

Digitale læringsplattformer
Digitale læringsplattformer som for eksempel Classfronter og Its learning er mye brukt i norsk skole i dag. Dette kan være utfordrende for blinde elever, da disse læringsplattformene er lite brukervennlige når man bruker PC med leselist. Det er ikke umulig, men ganske tungvint. For svaksynte elever som bruker forstørringsprogram på sin PC vil det derimot fungere greit. For blinde elever er det derfor viktig å samarbeide med skolen om alternative måter å kommunisere elektronisk på, f.eks. mail. 
Kunnskap om dette er samlet i Statped skriftserie nr 94, ”Læringsplattformen Its learning – tilgjengelighet for leselistbrukere som benytter Jaws”, der målsettingen er å samle noen råd om hvordan synshemmede som nytter skjermtolkeprogrammet JAWS.

Lærebøker
Lærebøker for punktskriftbrukere foreligger i flere former, fra den tradisjonelle løsningen med punktskrift på papir til elektroniske format for PC og lydbøker (se eget avsnitt om læremidler tidligere).

Klasser og grupper
Blinde elever uten andre større funksjonshemninger kan følge undervisningen i grunnskolens ordinære klasser og grupper. Forutsetningen er at skolepersonalet er godt skolert og får kontinuerlig veileding i forhold til fysisk og pedagogisk tilrettelegging med hjelpemidler og undervisningsmateriell.

Synshemning virker i stor grad inn på elevens muligheter for å fungere godt i sosiale sammenhenger. Hvis en undervisningsgruppe blir for stor blir det lett vanskelig å ha oversikt og å ta kontakt med de andre elevene i gruppen – spesielt om det blir mye støy og uro. Erfaringene viser at forhold som ro og orden, tonen elevene i mellom, lærernes evne til å få elevene til å lytte, vente på tur og arbeide rolig er vel så viktige som elevtallet. Gode arbeidsvaner og godt miljø teller mye for alle, også for elever med synshemning. Ideell gruppestørrelse er vanskelig å angi. Men for å ha oversikt er det viktig at gruppene ikke er for store, – tilrettelegging og hvordan undervisningspersonalet legger opp undervisningen har også stor betydning.

Erfaringene viser også at vellykket sosial integrering av elever med synshemning i undervisningsgrupper er større hvis eleven kjenner flest mulig av medelevene fra før, enten fra nærmiljø eller barnehage. Dette bør det tas spesielt hensyn til ved overganger fra barnehage til skole og fra barnetrinnet til ungdomstrinnet.

Individuelle opplegg
Samtidig som elever med synshemning i prinsippet i størst mulig grad skal følge ordinær undervisning, vil det ofte være nødvendig å vurdere forskjellige former for individuelle opplegg, for eksempel i matematikk. Dette kan både dreie seg om spesiell oppfølging mens eleven følger ordinært opplegg eller om nødvendig egne program atskilt fra de øvrige elevene. For eksempel er geometriundervisning for blinde annerledes enn for seende. Elver som bruker PC med leselist arbeider også annerledes med matematikk enn seende elver, da alle regnestykker må håndteres lineært, dvs at regnestykker ikke kan settes opp under hverandre slik seende er vant med.  

Støtte-/hjelpelærer(e)
Med grunnlag i sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten og råd fra eventuelt fylkessynspedagogen og/eller et av kompetansesentrene kan skoler med elever med synshemning anmode om ekstra ressurser til særskilt tilrettelagt undervisning med bruk av støtte-/hjelpelærer(e) for blinde elever.

Vurderingen vil avklare eventuelle behov for ekstra lærerressurser med spesialpedagogisk eller gjerne synsfaglig kompetanse som kan undervise blinde elever i kompenserende teknikker og spesiell tilpasning/tilrettelegging av lærestoffet. 

Det anbefales gjerne at alle lærere som deltar i undervisningen av eleven med synshemning etablerer et lærerteam og veksler på oppgavene med å være støttelærer for den synshemmede. Lærerne bør få avsatt nok tid til timeplanfestede samarbeidstimer og utarbeidelse av hjelpe- og læremidler og tilrettelegging av undervisningen. Lærere som skal undervise elever med synshemning må være godt skolert i faget de underviser i, for å klare å være tilstrekkelig kreative formidlere av stoff til elever som ikke kan bruke synet i innlæringen. Faglige kunnskaper er ofte viktigere enn det synspedagogiske, dette kan tilføres den enkelte faglærer. 

Bruk av ufaglærte assistenter
Nyttes ufaglærte assistenter må det kreves at assistentene får et minimum av opplæring innen synsrelaterte emner og det må sikres at de har faglig kompetanse i det det skal undervises i. Erfaringene viser at mange assistenter gjør en utmerket jobb, men de kan ikke erstatte behovet for pedagogisk spesialkompetanse for undervisning i basisfagene.

Individuelle opplæringsplaner
Som et tillegg til en individuell plan (se eget kapitel) skal skolen også i samarbeid med foreldrene/foresatte og PP-tjenesten utarbeide en individuell opplæringsplan (IOP) i samsvar med elevens forutsetninger og behov, lokale og sentrale læreplaner. Denne opplæringsplanen fastlegger også behovet for undervisning i kompenserende teknikker som punktskrift, mobilitetstrening og ADL. Arbeidet med individuelle opplæringsplaner krever et langsiktig perspektiv.

Bruken av Individuelle Opplæringsplaner er hjemlet i Opplæringsloven: 

§ 5-5. Unntak frå reglane om innhaldet i opplæringa 
”Reglane om innhaldet i opplæringa i denne lova og i forskrifter etter denne lova gjeld for spesialundervisning så langt dei passar. For elev som får spesialundervisning, skal det utarbeidast individuell opplæringsplan. Planen skal vise mål for og innhaldet i opplæringa og korleis ho skal drivast. Også avvikande kontraktsvilkår for lærlingar kan fastsetjast i den individuelle opplæringsplanen. 
Skolen skal kvart halvår utarbeide skriftleg oversikt over den opplæringa eleven har fått, og ei vurdering av utviklinga til eleven.  (...).” 

Ukeplaner/studieplaner 
Blinde elever bruker ofte lengre tid med lekser, da det å lese punkt er mer tidkrevende enn å lese trykket skrift og det ikke nytter ”å lese midt på siden”. Å få oversikt over stoffet tar tid, det nytter ikke å se fort over hva et kapittel inneholder. Når man ikke ser vil også det å jobbe med abstrakte emner/temaer kreve en annen innlæringsmetodikk som tar mer tid. 

Mange svaksynte elever bruker også lengre tid enn normaltseende da bruk av lese-tv er tidkrevende og slitsomt for hode/nakke. For å gjøre det enklere for svaksynte og blinde elever er det derfor hensiktsmessig at undervisningen legges opp med ukeplaner i kombinasjon med individuelt tilpassede opplegg. Dette gir elevene gode muligheter til selvstendig arbeid og planlegging av dette. Etter hvert som eleven kommer høyere opp i klassene tas det ofte i bruk studieplaner for lengre perioder, for eksempel 2-3 uker. Det er viktig at disse er tilpasset eleven og formidles i et format som eleven selv kan lese, for eksempel word, uten bruk av tabeller og illustrasjoner. 

Det er viktig at kontaktlærer har tidsressurser nok til å gjøre uke-/studieplaner tilgjengelig for elever som bruker punktskrift, så dette er et viktig element i en sakkyndig vurdering med påfølgende enkeltvedtak. Mange har opplevd at eleven sikres nok undervisningstimer, mens tilretteleggingstiden ikke har blitt tatt med, noe som selvsagt svekker læreres muligheter til å lage god tilrettelagt undervisning.

Kroppsøving
Kunnskapsløftet legger vekt på at gode opplevelser i kroppsøving skal legge grunnlaget for en positiv holdning til egen kropp og inspirere til en helsefremmende livsstil. Skal kroppsøvingsfaget skape grunnlag for dette, er trivsel i faget en klar forutsetning. Mestring, glede og trygghet står da helt sentralt.

Elever med synshemning savner ofte entusiasme og motivasjonen for kroppsøving. Mange er usikre på sin egen kropp, har dårlig grunntrening og kommer til kort i forhold til klassekameratene, ofte fordi fysikk og motorikk ikke er stimulert tilstrekkelig. Til dels skyldes dette at mange med synshemning blir sittende mye inne med stillesittende aktiviteter. Dette rammer kroppsholdning og vekt. Mange med en synshemning har derfor større behov for mer kroppsøving enn øvrige elever. Likevel hender det alt for ofte at elever med synshemning gis fritak eller tas ut av ordinære opplegg. God tilrettelegging i kroppsøving er derfor av svært stor betydning. 

Trivsel i faget er avgjørende for å skape entusiasme og motivasjon. Erfaringer viser at dette ofte oppnås best ved å legge til rette for en aktiv inkludering av elever med synshemning i det ordinære opplegget for kroppsøving. 

Dette kan realiseres på en god måte ved et to-lærersystem. Dessuten at det spesielt legges vekt på å trene utholdenhet, styrke og bevegelighet. Oppnådde resultater vil ofte virke sterkt motiverende for videre utvikling. Kommer skolen raskt i gang med gode opplegg, kan dette ha avgjørende innflytelse på hele utviklingen for eleven med synshemning.

Framfor å oppleve kroppsøving som et ork, vil faget da bli en berikelse. Elevene blir mer robuste for andre daglige gjøremål, får bedre balanse, styrket motorikk og større utholdenhet. Dette kan også stimulere til fysisk aktivitet i fritiden med utvikling av nye sosiale arenaer.

Kompetansesentrene har egne lærerkurs i kroppsøving. 

Mobilitetsundervisning (orienterings- og forflytningsteknikk)
Faget har flere betegnelser, de mest vanlige er mobilitet eller mobility. Enkelt forklart handler det om trening i bevegelse og orientering. I Sverige kalles faget forflytningsteknikk, og defineres slik: ”Ved hjelp av alle sanser skal en synshemmet på en trygg, effektiv og bekvem måte lære å forflytte seg fra en plass til en annen”. Denne definisjonen vektlegger bevisstgjøring av øvrige sanser. All mobilitetsundervisning tar utgangspunkt i om eleven har en eventuell synsrest.

Det er forskjell på den mobilitetsundervisning som gis en totalt blind og den som gis en som er svaksynt. Synstesting sammen med observasjon av barnet og barnets egen opplevelse av behov, avklarer behovet og omfanget av mobilitetsopplæringen. Ofte kan det være et sprik mellom barnets eget opplevde behov, og det reelle behovet for opplæring.

Undervisningen må integreres i naturlige situasjoner. Har en elev for eksempel syns- og orienteringsproblemer i skumring eller kveld må mobilitetsopplæringen legges til tilsvarende tidspunkt.

All forflytning og ruteopplæring må være målrettet med tydelige motivasjonsfaktorer, hvordan beskytte seg mot hindringer, hvordan gå ved hjelp av den hvite stokken og eventuelt ferdes sammen med en seende ledsager. Selv svakt fungerende elever skal etter mange repetisjoner forstå at forflytningen leder fram til bestemte mål, 

Det er viktig at lærer sendes på kurs på kompetansesentrene eller at denne opplæringen gis av synspedagog jevnlig og på faste timeplanfestede tidspunkt. 

ADL - Aktiviteter i dagliglivet
ADL dreier seg om kunnskap på alle områder som er nødvendig for å kunne leve og å bo selvstendig. Det handler om matlaging, hygiene, reiser med kollektive transportmidler, hushold og handling og mye mye mer. Mange teknikker for å mestre disse oppgavene er utviklet av de som selv har en synshemning. 

Mobilitets- og ADL-undervisning må følge elevens naturlige utvikling. For småskoletrinnet er det god erfaring med å legge mye av denne undervisningen til SFO-tid. Dette sparer eleven for å bli tatt ut fra ordinær undervisning. For pedagogisk blinde elever med rett til spesialopplæring etter Opplæringsloven § 2-14 eller § 3.10 er det større muligheter for fleksible opplegg. For svaksynte elever vil det være aktuelt med enkeltvedtak om spesialundervisning. 

Det er mange måter å organisere denne undervisningen på, og det må tas hensyn til hva som er mest hensiktsmessig for den enkelte elev. Det må sikres at undervisningen legges opp på en slik måte at læringen/erfaringen kan overføres til stadig nye situasjoner. 

Gjennom prosjektet ”Hverdagsliv – kunnskap – syn” har Tambartun kompetansesenter laget boken ”Hverdagslivets aktiviteter i et førlighetsperspektiv. ADL-opplæring av barn, unge om voksne med synshemning” (2010). 

Boken gir eksempler på ulike tiltak og tjenester, og hvordan de best kan samordnes når opplæringen skal tilrettelegges individuelt. Forfatterne beskriver hvordan man kan kvalitetssikre opplæringsmål og tiltak, slik at de oppleves som funksjonelle og nyttige for den som skal lære ulike ADL-ferdigheter.

Foto av et veiskilt for fotgjengere. Bildet er uskarpt for å illustrere hvordan det kan se ut for en svaksynt.


Foto av en hånd som leser braille.

Punktalfabetet – en kort veiledning

Alfabetet
Seks punkter utgjør en rute (celle) med to punkter i bredden og tre i høyden. Punktene nummereres 1-2-3 ovenfra og ned i den første rekken (den venstre), og 4-5-6 i den andre rekken (den høyre).

Illustrasjon som viser prinsippene beskrevet over.

Av de fire øverste punktene, 1-2-4-5, lages bokstavene a-j. Settes punkt 3 til, får vi de 10 neste bokstavene, k-t. Fra u og ut alfabetet tilføres punktene 3 og 6, men fordi det franske alfabetet (punktskriften ble utviklet i Frankrike) ikke hadde w når alfabetet ble utviklet, forskyves de påfølgende bokstavene i vårt alfabet en plass til høyre og danner et brudd i systemet. W, æ, ø og å bryter altså helt med resten av systemet.

Illustrasjon som viser hele punktskriftalfabetet.

Stor bokstav dannes med å sette en celle med punkt 6 foran bokstaven.

Illustrasjon som viser hvordan bokstavene A og B skrives i punktskrift med store bokstaver, samt hvordan navnet Tor vil skrives med punktskrift.

Tallene
Et spesielt tegn, talltegnet (punktene 3-4-5-6), satt foran bokstavrekken a-j, danner tallene. Ved flersifrede tall brukes talltegnet bare foran første siffer.

Illustrasjon av tallene 0 -9 i punktskrift. Det er også eksempler på tallet 10 og 156 satt opp med punktskrift.

PC med leselist
Ved hjelp av en vanlig PC og en ”leselist” som erstatter dataskjermen, kan blinde og sterkt svaksynte lese teksten på dataskjermen i punktskrift. På leselista går små ”pinner” opp og ned og danner de forskjellige bokstavene. Det er imidlertid bare mulig å få én linje om gangen på leselista. For å få samme antall tegn på leselista som på skjermen er det utviklet en 8-punkts Braille, der punktene 7 og 8 brukes for blant annet å vise stor bokstav eller talltegn. Ellers er bokstavene som i 6-punkts Braille. 

Illustrasjon som viser det som er beskrevet over ved hjelp av eksempler.


Foto av en gutt i barneskolealder. Han har olajakke og olabukse og står med ryggen til kamera. Den ene hånden holder han mot barken på et stort tre. Den andre hånden holder en hvit stokk.

Sosial tilrettelegging

Kroppsspråk
Å fungere sosialt sammen med jevnaldrende er en stor utfordring for de fleste barn og unge med synshemning. Når synssansen er borte, eller sterkt svekket, er det vanskelig å fange samspillet mellom kroppsspråk, bevegelsesbilde og øyekontakt og å forstå hva som skjer mellom mennesker uten at ord brukes.

Mange som er sterk svaksynte eller blinde oppfatter jo ikke ansiktsuttrykk og har ikke øyekontakt. Dette kan ramme utvikling av vennskap som ofte handler om å erfare anerkjennelse, kontakt og felleskap. Da står kroppsspråk sentralt. Signaler som speiler våre stemninger, tanker og følelser og som hjelper oss til å bli forstått og til selv å forstå. 

Mange blinde er seg ikke bevisst hva kroppen utrykker. Det kan skape avstand og være til hinder for å komme i kontakt med mennesker når en part ikke gir noen svarreaksjon i form av ansiktsutrykk og annen mimikk.

Bevisstgjøring av hva en sier med kroppen handler mye om tanken. Å lære om dette som barn er helt nødvendig. Opplæring i å bruke hele sanseapparatet til kommunikasjon er viktig for å kjenne tilhørighet og for å bli forstått. Å jobbe med kroppslig uttrykk kan skje på mange måter.

Mange med synshemning har for eksempel gode erfaringer med dans og teater som fritidssyssel. Men også mange andre aktiviteter kan være aktuelle, for eksempel er ulike idrettsaktiviteter også med på å styrke selvbildet og bevisstgjøringen av egen kropp. 
Oppøving av tydelig kroppsspråk er også en del av mobilitetsopplæringen hvor lærer og elev kan ta for seg spesielle områder. Deltakelse i gruppearbeid og presentasjon av oppgaver kan være en god øvelse for mennesker med synshemning i å utvikle kroppsspråket og kommunikasjonsevnen. Ellers er kroppsøving et fag av stor betydning for utvikling av kroppsspråk, kroppsbilde og kroppsbevissthet.

Sosiale miljøer for barn og unge med synshemning
Erfaringene viser at mange elever med synshemning har lite kontakt med sine medelever på skolen og har få kamerater i nærmiljøet. Noe som kan bety ensomhet, usikkerhet og bekymring for hvordan hverdagens mange utfordringer kan løses.

Både de som selv har en synshemning og det tilhørende fagmiljøet har gode erfaringer med å etablere sosiale miljøer hvor synshemmede kan møtes for utveksling av erfaringer om mestring av sine funksjonshemninger, styrket aksept for sin livssituasjon og bevissthet om retten til å fungere i samfunnet ut fra sine forutsetninger. Denne bevisstheten må utvikles så tidlig som mulig.

Et mulig opplegg er fylkesvise/regionale klassetrinns-samlinger. En annen mulighet er turer, leirer og annen aktivitet arrangert av organisasjoner for mennesker med synshemning. OBS….det er ikke slik at man nødvendigvis har noe felles fordi om man har samme funksjonsnedsettelse.  


Fysisk aktivitet 

Stillesittende aktiviteter som data og spill frister ofte mange barn og unge med synshemning mer enn fysisk aktivitet og idrett. Ikke alltid fordi de ikke har lyst, men fordi aktivitetsmuligheter ikke blir synliggjort for dem eller det ikke finnes tilrettelagte aktivitetstilbud der man bor. Mange blir derfor passive i fritiden fordi de rett og slett får begrensede muligheter for fysisk aktivitet. 

Gode tilrettelagte opplegg for fysisk aktivitet bidrar både til å utvikle sosiale fellesskap og styrket fysikk. Det er viktig. Begrenset aktivitet og feil belastning gir mange med synshemning tidlige og store problemer med rygg, nakke og ulike andre muskelsmerter. 

Samhandling på egne premisser med seende gjennom fysisk aktivitet og idrett er dessuten et godt bidrag til aktiv integrering. Erfaring viser at opplegg tilrettelagt for blinde og svaksynte også kan være gode aktiviteter for seende barn og unge.

Erfaring fra idrettsprosjekter i Assistanses regi
Assistanse Oslo/Akershus gjennomførte i perioden 2002-2007 to idrettsprosjekter, finansiert av stiftelsen Helse og rehabilitering. Målsettingen var å vise muligheter for fysisk aktivitet for barn og unge med synshemning. Vi har også jobbet for å få til at barn og unge med synshemning skal kunne være med i ordinær idrettsaktivitet. Det er jo kun svært få steder i landet man er så mange at man har mulighet til å samles. 

Aktivitetene viste at det nytter å skape gode sammenhenger, som er tilrettelagt slik at barn og ungdom med synshemning kan utfolde seg på egne premisser, sammen med andre. Erfaring viser at tilretteleggingen er av avgjørende betydning.  

Hvorfor er tilrettelegging nødvendig?
Mange med en synshemning mangler grunnleggende referanserammer, og derfor må instruksjon foregå på en annen måte. Ved hjelp av hender og kroppslig nærhet.  Å si ”Hopp som en frosk” til et barn som aldri har sett en frosk og hvert fall ikke hvordan den hopper, blir en dårlig instruksjon. Et annet eksempel er ”ål deg som en slange……… ”

Tilrettelegging handler derfor blant annet om å finne fram til gode måter å bygge bro over de manglende erfaringene hos mange med synshemning som er helt naturlige for oss seende. Dette er et viktig moment for de som skal instruere barn og unge med synshemning. 

God tilrettelegging – noen basistrekk: 
•	Nok instruktører, slik at læring kan foregå på individuell basis. 
•	Tid til repetisjon og å gjennomføre aktiviteten mange ganger.
•	Nok tid til at aktivitetene ikke blir preget av stress og mas.
•	Tilgjengelighet, for eksempel rullestolheis, og temperatur i vannet som gjør det mulig for alle å benytte bassenget. 
•	Åpenhet hos instruktører og lærere til å møte de behov den som har en synshemning har. Dette krever ikke nødvendigvis fagkunnskap, men krever at man våger noe nytt, spør om det man lurer på, og våger å  bruke kroppen når man skal gi instruksjon. 

Å vise med hendene – en utfordring
Å forstå nødvendigheten av å vise med hendene er viktig. Å få en muntlig instruksjon kan for den som er svaksynt eller blind være helt meningsløst. Så det å ”gå i kroppen på” og vise hva som skal gjøres er helt nødvendig for at den som har en synshemning skal forstå hva som skal læres eller utføres.  I tillegg til dette synes vi det er viktig å understreke dette med manglende referanser. En som er født blind vet ikke hva det er ”å slå hjul” før han eller hun har gjort det med egen kropp. Å ta dette på alvor er noe av det viktigste i møtet med barn og unge med synshemning, enten det er i en gymtime eller det er i annen form for fysisk aktivitet. 

Ikke vær redd for å repetere – ting tar tid
For å lære noe når du ikke ser hva du gjør krever repetisjon mange mange ganger. Ikke vær redd for dette. Det skyldes ikke nødvendigvis dårlig instruksjon eller ”treghet hos eleven”, det er bare at å lære uten syn tar litt lengre tid. Dette betyr også noe for hvordan man legger opp en trening. Det vil være smart å ikke legge inn for mange nye elementer hver gang. Men heller skape mulighet til å mestre litt av gangen. 

Svært mange ulike aktiviteter kan tilrettelegges for barn og unge med synshemning, med litt fantasi, tålmodighet og fokus på muligheter fremfor begrensninger.
  

Foto av en jente som klatrer i en innendørs klatrevegg. Hun er festet med sikkerhetstau.

Norges Blindeforbunds aktiviteter for barn og ungdom
Norges Blindeforbund – Barne- og ungdomsavdelingen (BUA)

Lydaviser
BUA gjør aktuelt barne- og ungdomsstoff tilgjengelig på lyd.

•	MINIMIX (3-10 år) er lydavisen for de yngste barna. Minimixen fylles med barnetimestoff; sang, musikk, eventyr, historier, rim og regler.
•	ULTRAMIX (10-14 år) inneholder typisk barne- og ungdomsstoff, så som musikk, opplesningsserie, reportasjer, fortellinger og vitser, samt en populær brevspalte. Her kan lytterne skrive eller ringe inn saker som opptar dem.
 
Lokale aktiviteter
Fylkeslagene i Norges Blindeforbund søker å tilby en aktiv fritid for barn og ungdom med synshemning. 

I noen fylker driver Norges Blindeforbund egne klubber for barn og unge med synshemning. Her skapes det et miljø hvor barna møter likesinnede, og et sted der barna kan identifisere seg med andre som også har en synshemning. Møtestedet fungerer som et ”pustehull”. Det er et sted hvor barna ikke trenger å føle seg annerledes.

Oversikt over fylkeslag i Blindeforbundet finnes på: https://www.blindeforbundet.no/internett/fylkeslag 

Aktivitetsleirer og turer – sommer, høst og vinter.
• AKTIV VINTER (fra 13 år) 5 dager i februar, ved Hurdal syn- og mestringssenter. Aktivitetene er alt fra alpint, langrenn, skiskyting (lydgevær) snø og skilek, smørekurs, aking – og haugevis av godt, sosialt samvær. Oppholdet/aktivitetene er tilpasset både nybegynnere og godt øvede.
• BARNELEIR (6 - 12 år) 7 dager i juni. Barneleiren er årets høydepunkt for barna, og er en begivenhet som mange av deltagerne gleder seg til i lang tid på forhånd. Hurdal syn- og mestringssenter har flotte omgivelser og danner rammen rundt friluftsliv i vann og på land. Noen av de populære aktivitetene er bading og svømming ute og inne, Tusenfryd, kanoutflukter, båttur, tubekjøring, hinderløype i trærne, klatring, dyreparkbesøk og vannski. 
•	UNGDOMSLEIR (13 - 18 år) 7 dager i månedsskiftet juni/juli. Action er stikkordet for Ungdomsleiren på Hurdal Syn- og mestringssenter med spennende aktiviteter fra morgen til kveld; vannski, goalball, overnattingstur under åpen himmel, ridning, klatring, dans, sang og musikk – for å nevne noe; men også god tid til å være sammen, pleie vennskap og møte nye venner.
•	UNG UKE (fra 18 år) 7 dager i juli, på Hurdal syn- og mestringssenter. Dette er et tilbud til de eldste ungdommene med mange ulike spennende aktiviteter. Under denne sommeruken er det sosiale samholdet viktig og det er god tid til bare å være sammen, pleie vennskap og møte nye venner.
•	AKTIV FAMILIE 5-8 dager i juli og august på henholdsvis Hurdal syn- og mestringssenter, Evenes syn- og mestringssenter og Solvik syn- og mestringssenter. Aktiv Familie er et rehabiliterings- og opplevelsestilbud til familier hvor foreldre og/eller barn har en synshemning. Aktivitetsledere har ansvaret for aktivitetene for store og små i samarbeid med foreldrene.
•	AKTIV HØST (fra 13 år) 5 dager i oktober ved Solvik syn- og mestringssenter. En aktiv og kul leir ved sjøen i vest, stedet med mange muligheter på land og til vanns. Seiling, bading, fiske, Bergensbesøk, curling og båttur i skjærgården er noen av aktivitetene.

Deltagerne kommer fra hele landet, og mange er den eneste på hjemstedet som har en synshemning. ”Det betyr utrolig mye å treffe andre i samme situasjon som en selv.” Det er mange blinde og svaksynte unge som har en tøff hverdag. Særlig kan tenårene være en vanskelig tid for noen og det betyr mye å treffe andre i samme situasjon som en selv.

Mange reiser hjem fra en uke på leir med økt selvfølelse og styrket motivasjon.

Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU)
NBfU er en ungdomsorganisasjon for synshemmede i alderen 14 - 35 år. Det overordnede målet er å arbeide for full samfunnsmessig likestilling for ungdom med synshemning. 

Felles for NBfUs medlemmer er at de ønsker å gjøre samfunnet mer tilgjengelig for alle med synshemning i tillegg til å ha det sosialt sammen. Det er viktig for synshemmede å få møte andre synshemmede og utveksle erfaringer. NBfU har 7 regioner som bidrar til aktivitet i hele landet. Aktiviteter kan være shoppingturer, kafé- eller restaurantbesøk, hundekjøring, sykkeltur til Danmark, snøscooterkjøring, badeaktiviteter, friluftsliv, helse, mat og velvære m.m. Hvert år i oktober/november arrangeres det også et høstkurs for alle NBfUs medlemmer. På høstkursene kan det være foredrag som opptar ungdom, som hvordan etablere seg, hvilke rettigheter man har som synshemmet student eller arbeidstaker i tillegg til teambuildingsaktiviteter. NBfU skolerer sine regionalt tillitsvalgte med kurs både på en årlig tillitsvalgtkonferanse og regionsledersamling. Hvert år arrangerer regionene i januar og februar sine årsmøter og NBfUs landsmøte arrangeres i mars/april.

NBfU driver interessepolitisk arbeid for å synliggjøre synshemmedes utfordringer i samfunnet. Dette kan skje f.eks. med demonstrasjoner, aksjoner, møter og skriftlige henvendelser til aktuelle parter. Eksempler på områder kan være minibanker, kollektivtransport og tilgang for førerhunder. Skole, utdanning, og arbeidsmarked for synshemmede er også spesielt viktig for NBfU. 

NBfU har en egen nettside; www.nbfu.no, og sender ut elektronisk nyhetsbrev. 

Se: www.nbfu.no for aktivitet der du bor. 
 
Foto av en gjeng med ungdommer som har det gøy i en tube på sjøen.


Foto av et øre.

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek 

NLB - Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek - produserer og låner ut lyd- og blindeskriftbøker til blinde, svaksynte og andre som har vansker med å lese trykt tekst. Mange av NLBs lånere har dysleksi eller andre lese- og skrivevansker.

NLB er Norges største produsent av lyd- og blindeskriftbøker. Lydboksamlingen er på 13 000 titler i DAISY-format. Den årlige tilveksten av lydbøker er på mer enn 1 000 titler. NLB produserer i tillegg et variert utvalg tidsskrifter og en daglig utgave av Aftenposten på lyd. All produksjon og utlån er digitalt basert. 

NLB har 6 000 punktskriftbøker. Hvert år produseres cirka 200 nye punktskriftbøker. 

400 000 lydbøker og 2 000 punktskriftbøker lånes ut årlig hos NLB. Biblioteket har 12 000 lånere. 

NLB har et bredt utvalg bøker til barn, ungdom og voksne. Det er gratis å låne bøker og tidsskrifter. Også abonnement på lydutgaven av Aftenposten er gratis. Bibliotektjenesten er for lånere fra hele landet. Bøkene sendes portofritt direkte hjem i postkassen.

Studenttjeneste 
I tillegg til folkebiblioteklitteratur produserer NLB også studielitteratur for synshemmede studenter ved universiteter, høgskoler og fagskoler. NLB har en egen studenttjeneste som gir personlig veiledning og oppfølging. 
Alle NLBs lånere kan fritt låne både folkebibliotek- og studielitteratur.

Se: www.nlb.no 
 
Foto av en ung mann som lytter på en lydbok.


Adresser og kontakter

Landsdekkende organisasjoner av og for mennesker med synshemning

Assistanse – interesseforeningen for barn og ungdom med synshemning
Sporveisgata 10, 0354 Oslo
Tlf. 22 56 88 24
kontor@assistanse.no
www.assistanse.no
(Assistanses arbeid er i endring, pr 2010 er det igangsatt en prosess for integrering av organisasjonen i Norges Blindeforbund.)

Foreningen Norges Døvblinde (FNDB)
Postboks 5922, Majorstua
0308 Oslo
Tlf. 22 93 33 50
fndbadm@online.no
www.fndb.no

Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB)
Skogv. 22, 1831 Askim
Pb 333, 1802 Askim
Tlf. 69 81 69 81
Faks 69 88 57 66
www.kabb.no

Norges Blindeforbund 
Sporveisgt.10, 
Postboks 5900 Majorstuen
0308 Oslo. 
Tlf. 23 21 50 00 eller 23 21 50 55/56 direkte til BUA
Faks: 23 21 50 72
info@blindeforbundet.no 
eller bua@blindeforbundet.no
www.blindeforbundet.no

Aktuelle offentlige instanser

Deltasenteret - statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet
Deltasenteret er statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet. Deltasenteret gir råd og veiledning, driver utviklingsarbeid og samarbeider med fagmiljøer i prosjekter og nettverk.  Fra 1. juni 2010 er Deltasenteret organisert i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Telefon: 466 15 000 (sentralbord)
Postadresse: 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, 
Postboks 8113 Dep, 0032 Oslo 
Besøksadresse:
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, 
Universitetsgata 7, Oslo 

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)
Ombudet skal bekjempe diskriminering og fremme likestilling uavhengig av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonsevne, språk, religion, seksuell orientering og alder. LDO er klageinstans i saker likestillings- og diskrimineringsspørsmål.  
E-post: post@ldo.no 
Grønt nummer: 800 41 556, Telefon:  23 15 73 00
Adresse: 
Mariboesgt. 13, 4 etg. (besøk). 
Postboks 8048 Dep, 
N-0031 Oslo 

www.ldo.no 

Lovdata
www.lovdata.no

Lovdatas nettsted på Internett inneholder de primære rettskildene som regulerer borgernes rettigheter og plikter. Denne informasjonen er gratis og omfatter lover, sentrale og lokale forskrifter, nye høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser. 

www.regjeringen.no 
Nettsted for informasjon fra regjeringen og 
departementene. 

NAV (stønader, hjelpemidler, opplæringspenger osv.)
Servicetelefon 800 33 166
www.nav.no 
epost: post@nav.no 

Huseby Kompetansesenter
Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Tlf. 22 02 95 00, fax 22 92 15 90, bildetlf 22 13 90 14
huseby@statped.no 
www.statped.no/huseby 

Tambartun Kompetansesenter
7224 Melhus
Tlf. 72 87 93 00, fax 72 87 93 10, videokonferanse 72 85 35 50
tambartun@statped.no 
www.statped.no/tambartun 

Statped Nord 
Postboks 1113, 9504 Alta
Tlf. 78 44 61 00
statpednord@statped.no 
www.statped.no/nord 

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB)
Postboks 2764, Solli, 0204 Oslo
Tlf.: 22 06 88 10
E-post: utlaan@nlb.no 

Norges Blindeforbunds Ungdom, (NBfU)
Oslo
Tlf. 23 21 50 57
kontoret@nbfu.no
www.nbfu.no

Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde, (LSHDB)
Skippergt.33, 0154 Oslo
Tlf. 22 41 34 24, mobil 95 94 93 57
kontor@lshdb.no
www.lshdb.no

Norsk forening for albinisme (NFFA)
C/O: Jarle Gauslaa
Skolegata 29
4790 Lillesand
www.albinisme.no
post@albinisme.no

Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge 
(RP-foreningen)
Majorstuveien 17
Pb 1480 Postcom
0367 Oslo
Tlf. 994 69 543 
post@rpfn.no
www.rpfn.no

Fylkessynspedagogtjenesten

For at listen ikke skal bli utdatert har vi valgt å kun ta inn oversikten over hvem av kompetasnesentrene som har ansvar for de ulike fylkessynspedagogtjenestene. 

Huseby kompetansesenter
Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Tlf. 22 02 95 17 
fax: 22 92 15 90
Har ansvar for følgende fylker; 
Akershus, Aust og Vest-Agder, Buskerud, Telemark, Hedmark, Oppland, Østfold, Oslo og Rogaland. 
Huseby har også ansvar for Vestfold, der er det inngått en samarbeidsavtale med fylket. 

Vestfold
Syns- og audiopedagogtjenesten i Vestfold
Svend Foynsgt 9
3126 Tønsberg
Tlf. 33 34 42 92/ 89

Oslo kommunes egen synspedagogtjenesten PPT-Skolegruppe C
Synspedagogtjenesten 
Tvetenveien 170
0671 Oslo
Tlf. 23465500/04

Statped Nord
Postboks 1113, 9504 Alta. 
Tlf. 78446100
fax. 78440310
Har ansvar for følgende fylker; Nordland, Troms og Finnmark 

Tambartun kompetansesenter
7224 Melhus
Tlf. 72 87 93 00, fax: 72 87 93 10
Har ansvar for følgende fylker; 
Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland 

I Tambartuns region finnes følgende andre organiserte synspedagogtjenester som er i samarbeid med Tambartun: 
Syns- og audiopedagogtenesta i Møre og Romsdal, som er organisert i ulike regioner. 

Hordaland
Syns- og audiopedagogtjenesten i Hordaland
5892 BERGEN  
Tlf: 55 92 35 30 
Faks: 55 92 35 44

Helsesport, idrettslag 

Norges Idrettsforbund 
Postadresse: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, 0840 OSLO
Besøksadresse: Sognsveien 75 L, 0855 Oslo, 
Tlf. 21 02 90 00
E-post: nif-post@idrettsforbundet.no
www.idrett.no 

Følg linken ”funksjonshemmede” i venstre meny. Denne tar deg til flere brosjyrer om funksjonshemmede og idrett. 

Norges Funksjonshemmedes idrettsforbund ble oppløst 31.12.07. 

Idrettskretsene i fylkene/regionene
Alle fylker har en integreringskonsulent som gjør et viktig stykke arbeid for å få til inkluderende og tilrettelagt aktivitet lokalt. Se oversikt her: http://www.idrett.no/t2.aspx?p=73298 
Idrettsforbundets nettsider har en liste over alle kretsene og alle særforbundene. 

Idrettslaget Hodr Oslo 
Idrettslag for synshemmede
Leder: Jørund Gåsemyr Tlf p.: 22 69 84 69
Tlf. a.: 22 85 59 60 
e-post: gaasemyr@math.uio.no 
http://www.123hjemmeside.no/hodr 

Beitostølen Helsesportsenter
2953 Beitostølen, Tlf. 61 34 08 00
post@bhss.no
www.bhss.no

Valnesfjord Helsesportsenter
Østerkløft, 8215 Valnesfjord 
Tlf: 75 60 21 00
E-post: post@vhss.no
www.vhss.no

Ridderrennets Venner
Kongsveien 91, 1177 Oslo
Tlf: 22 76 72 60
mail@ridderrennet.no 
www.ridderrennet.no 


Litteraturliste

Litteraturlisten er utarbeidet av biblioteket ved Huseby kompetansesenter i august 2010. 

Det fins mye litteratur angående barn og unge med synshemning. Nedenfor følger et lite utvalg. Huseby og Tambartun kompetansesentre kan også være behjelpelig med å skaffe relevant litteratur.

For oversikt over utgivelser av nye publikasjoner fra kompetansesentrene, se: www.statped.no/huseby og www.statped.no/tambartun. 

Metodiske veiledninger, masteroppgaver m.m. fra sentrene er ikke tatt med i denne oversikten, da det stadig kommer nye og viktige publikasjoner til bruk i barnehage og skole. De fleste av disse kan lastes ned gratis fra hjemmesidene.

Synscenter Refsnæs http://www.synref.dk, Videncenter for synshandicap www.visinfo.dk og Resurscenter syn, Specialpedagogiska skolmyndigheten www.spsm.se har også mange publikasjoner som kan være til nytte.
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Aktuelle lovtekster pr. august 2010

Barnehageloven
§ 13. Prioritet ved opptak 
”Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. 
Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage. 
Kommunen har ansvaret for at barn med rett til prioritet får plass i barnehage.”

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne)
§ 1. Formål 
”Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. 
Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes”. 

§ 12. Plikt til individuell tilrettelegging 
”Arbeidsgiver skal foreta rimelig individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver for å sikre at en arbeidstaker eller arbeidssøker med nedsatt funksjonsevne kan få eller beholde arbeid, ha tilgang til opplæring og annen kompetanseutvikling samt utføre og ha mulighet til fremgang i arbeidet på lik linje med andre. 
Skole- og utdanningsinstitusjon skal foreta rimelig individuell tilrettelegging av lærested og undervisning for å sikre at elever og studenter med nedsatt funksjonsevne får likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter. 
Kommunen skal foreta rimelig individuell tilrettelegging av barnehagetilbud for å sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får likeverdige utviklings- og aktivitetsmuligheter. 
Kommunen skal foreta rimelig individuell tilrettelegging av tjenestetilbud etter sosialtjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven av varig karakter for den enkelte, for å sikre at personer med nedsatt funksjonsevne får et likeverdig tilbud. 
Plikten etter første til fjerde ledd omfatter ikke tilrettelegging som innebærer en uforholdsmessig byrde. Ved vurderingen av om tilretteleggingen medfører en uforholdsmessig byrde skal det særlig legges vekt på tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer, de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen og virksomhetens ressurser. 
Brudd på plikten til individuell tilrettelegging etter første til femte ledd regnes som diskriminering.”

Forvaltningsloven
§ 2. (definisjoner).
”b) enkeltvedtak, et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer”

§ 11a. (saksbehandlingstid, foreløpig svar). 
”Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. 
Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, skal det forvaltningsorganet som mottok henvendelsen, snarest mulig gi et foreløpig svar. I svaret skal det gjøres rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og såvidt mulig angis når svar kan ventes. Foreløpig svar kan unnlates dersom det må anses som åpenbart unødvendig. 
I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar etter annet ledd dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt.”

§ 23. (formene for enkeltvedtak). 
”Et enkeltvedtak skal være skriftlig om ikke dette av praktiske grunner vil være særlig byrdefullt for forvaltningsorganet.” 

§ 24. (når enkeltvedtak skal grunngis). 
”Enkeltvedtak skal grunngis. Forvaltningsorganet skal gi begrunnelsen samtidig med at vedtaket treffes. 
I andre saker enn klagesaker kan forvaltningsorganet la være å gi samtidig begrunnelse dersom det innvilger en søknad og det ikke er grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd med vedtaket. Det samme gjelder i saker om fordeling av tillatelser eller andre fordeler mellom flere parter. En part kan likevel kreve begrunnelse gitt etter at vedtaket er truffet. Krav om begrunnelse må framsettes i løpet av klagefristen eller - om ingen klagefrist løper - senest 3 uker etter at parten mottok underretning om vedtaket. Bestemmelsene i §§ 29, 30 og 31 gjelder tilsvarende. 
Grunngiing kan unnlates i den utstrekning begrunnelse ikke kan gis uten å røpe opplysning som parten etter § 19 ikke har krav på å bli kjent med. I tilfelle som går inn under § 19 første ledd bokstav c, skal begrunnelse på anmodning gis en representant for parten når ikke særlige grunner taler mot det, likevel slik at muntlig orientering kan tre istedenfor skriftlig grunngiing. 
Kongen kan for særskilte saksområder gi bestemmelser om at grunngiing kan unnlates når særlige forhold gjør det nødvendig. Likeledes kan Kongen bestemme at visse vedtak som går inn under første ledd skal grunngis etter reglene i annet ledd, eller at visse vedtak som går inn under annet ledd skal grunngis etter reglene i første ledd.”

§ 25. (begrunnelsens innhold). 
”I begrunnelsen skal vises til de regler vedtaket bygger på, med mindre parten kjenner reglene. I den utstrekning det er nødvendig for å sette parten i stand til å forstå vedtaket, skal begrunnelsen også gjengi innholdet av reglene eller den problemstilling vedtaket bygger på. 
I begrunnelsen skal dessuten nevnes de faktiske forhold som vedtaket bygger på. Er de faktiske forhold beskrevet av parten selv eller i et dokument som er gjort kjent for parten, er en henvisning til den tidligere framstilling tilstrekkelig. I tilfelle skal det i underretningen til parten vedlegges kopi av framstillingen. 
De hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig skjønn, bør nevnes. Er det gitt retningslinjer for skjønnsutøvingen, vil i alminnelighet en henvisning til retningslinjene være tilstrekkelig.”

§ 27. (underretning om vedtaket). 
”Det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket, skal sørge for at partene underrettes om vedtaket så snart som mulig. Dersom en mindreårig over 15 år er part i saken og blir representert av verge, skal organet også underrette den mindreårige selv. Underretning skal gis av det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket, hvis ikke særlige grunner tilsier at dette overlates til et annet organ. I regelen gis underretning skriftlig. Den skriftlige underretningen kan gis ved bruk av elektronisk kommunikasjon når mottakeren uttrykkelig har godtatt dette og har oppgitt den elektroniske adressen som skal benyttes for slikt formål. Er det særlig byrdefullt for forvaltningsorganet å gi skriftlig underretning, eller haster saken, kan underretning gis muntlig eller på annen måte. I så fall kan en part kreve å få vedtaket skriftlig bekreftet. Underretning om vedtaket kan helt unnlates for så vidt underretning må anses åpenbart unødvendig og vedtaket ikke medfører skade eller ulempe for vedkommende part. 
I saker der begrunnelsen etter § 24 skal gis samtidig med vedtaket, bør grunnene gjengis i underretningen. Der dette på grunn av særlige forhold ikke kan gjennomføres, og likeledes der partene kan kreve grunngiing etter § 24 annet ledd, skal det i underretningen isteden gis opplysning om på hvilken måte partene kan bli kjent med begrunnelsen. 
I underretningen skal videre gis opplysning om klageadgang, klagefrist, klageinstans og den nærmere fremgangsmåte ved klage, samt om retten etter § 18, jfr § 19 til å se sakens dokumenter. Dersom vedtaket kan tenkes gjennomført til skade for parten før klagesaken er avgjort, skal det også gjøres merksam på adgangen til å be om at gjennomføringen utsettes, jfr. § 42 første ledd. Er det etter § 27 b i loven her eller etter særskilt lovbestemmelse et vilkår for søksmål at klageadgangen er nyttet, eller at søksmålet anlegges innen en viss frist, skal parten i underretningen om vedtaket også gjøres oppmerksom på dette. I motsatt fall kommer slike vilkår for søksmål ikke til anvendelse overfor parten. 
I tillegg til veiledningen etter tredje ledd skal underretningen om enkeltvedtak til sakens parter opplyse om følgende når forholdene gir grunn til det: 
a) adgangen til å søke fritt rettsråd,
b) forvaltningsorganenes veiledningsplikt etter § 11 og forskrifter gitt i medhold av den, og
c) adgangen til å få tilkjent sakskostnader etter § 36.”

§ 33. (saksforberedelsen i klagesak). 
”Om forberedelse m.m. av klagesaker gjelder kapittel IV og V tilsvarende, når ikke annet følger av reglene i denne paragraf. 
Underinstansen skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til. Den kan oppheve eller endre vedtaket dersom den finner klagen begrunnet. Dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger, skal underinstansen avvise saken, jfr. dog § 31. 
Når noen reknes som motpart i saken skal underinstansen varsle vedkommende snarest mulig, jfr. likevel § 16 tredje ledd. Samtidig skal settes frist for å gi uttalelse. Varsles klagemotparten ved brev, skal kopi av klagen vedlegges med mindre parten etter § 19 kan nektes adgang til den. 
Blir det ikke truffet avgjørelse som nevnt i annet ledd, skal sakens dokumenter sendes klageinstansen så snart saken er tilrettelagt. Dersom underinstansen gir til klageinstansen uttalelse som partene kan kreve å få se uten hinder av § 19, skal den sende kopi til partene med mindre Kongen er klageinstans. 
Klageinstansen skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Den kan pålegge underinstansen å foreta nærmere undersøkelser m.m.” 

Kommunehelsetjenesteloven

§ 6-2a. (Individuell plan) 
”Kommunehelsetjenesten skal utarbeide en individuell plan for pasienter med behov for langvarige og koordinerte tilbud. Kommunehelsetjenesten skal samarbeide med andre tjenesteytere om planen for å bidra til et helhetlig tilbud for pasientene. 
Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om hvilke pasientgrupper plikten omfatter, og om planens innhold.” 

Opplæringsloven

§ 2-1. Rett og plikt til grunnskoleopplæring 
”Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til ein offentleg grunnskoleopplæring i samsvar med denne lova og tilhøyrande forskrifter. Plikten kan ivaretakast gjennom offentleg grunnskoleopplæring eller gjennom anna, tilsvarande opplæring. 
Retten til grunnskoleopplæring gjeld når det er sannsynleg at barnet skal vere i Noreg i meir enn tre månader. Plikta til grunnskoleopplæring byrjar når opphaldet har vart i tre månader. Departementet kan i særlege tilfelle frita elevar frå denne plikta. 
Grunnskoleopplæringa skal til vanleg ta til det kalenderåret barnet fyller 6 år. Dersom det etter sakkunnig vurdering er tvil om barnet er komme tilstrekkeleg langt i utviklinga si til å starte i skolen, har barnet rett til å utsetje skolestarten eitt år dersom foreldra krev det. Etter sakkunnig vurdering og med skriftleg samtykke frå foreldra kan kommunen i særlege tilfelle vedta å utsetje skolestarten eitt år. Dersom foreldra søkjer om det eller samtykkjer, kan kommunen etter sakkynnig vurdering la eit barn ta til på skolen eitt år før når det innan 1. april har fylt 5 år. 
Retten og plikta til opplæring varer til eleven har fullført det tiande skoleåret. Etter sakkunnig vurdering og med skriftleg samtykkje frå foreldra kan kommunen heilt eller delvis vedta å frita ein elev for opplæringsplikta dersom omsynet til eleven tilseier det. 
Dersom ein elev utan å ha rett til det har fråvære frå den pliktige opplæringa, kan foreldra eller andre som har omsorg for eleven, straffast med bøter dersom fråværet kjem av at dei har handla forsettleg eller aktlaust. Offentleg påtale blir ikkje reist utan når kommunen set fram krav om slik påtale.”

§ 2-14. Punktskriftopplæring m.m. 
”Sterkt svaksynte og blinde elevar har rett til nødvendig opplæring i punktskrift og opplæring i bruk av nødvendige tekniske hjelpemiddel. Elevane har også rett til nødvendig opplæring i å ta seg fram på skolen, til og frå skolen og i heimemiljøet. Omfanget av opplæringa i tid og innhaldet i opplæringa blir fastsett i forskrift etter § 2-2 og § 2-3 i denne lova. Før det blir gjort vedtak om slik opplæring, skal det liggje føre sakkunnig vurdering.” 

§ 3-1. Rett til vidaregåande opplæring for ungdom 
”Ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarande opplæring, har etter søknad rett til tre års heiltids vidaregåande opplæring. I fag der læreplanen føreset lengre opplæringstid enn tre år, har ungdommen rett til opplæring i samsvar med den opplæringstida som er fastsett i læreplanen. Ungdom som har fylt 15 år, søkjer sjølv om inntak til den vidaregåande opplæringa. 
Elevar, lærlingar og lærekandidatar har rett til opplæring i samsvar med denne lova og tilhøyrande forskrifter. 
Heile retten må normalt takast ut i løpet av ein samanhengande periode på fem år, eller seks år når opplæringa heilt eller delvis blir gitt i lærebedrift, og innan utgangen av det året vedkommande fyller 24 år. Fylkeskommunen kan etter søknad gi eleven, lærlingen eller lærekandidaten løyve til utsetjing eller avbrot i opplæringa utan at retten tek slutt. Departementet gir forskrifter om kva forhold som skal gi rett til utsetjing eller avbrot. 
Retten til vidaregåande opplæring blir etter søknad om omval utvida med inntil eitt opplæringsår. 
Elev som etter reglane i kapittel 5 har rett til spesialundervisning, har rett til vidaregåande opplæring i inntil to år ekstra når eleven treng det i forhold til opplæringsmåla for den enkelte. Før fylkeskommunen gjer vedtak om utvida opplæringstid, skal det liggje føre sakkunnig vurdering av dei særlege behova eleven har. Retten gjeld også for elevar som har rett til opplæring i og på teiknspråk etter § 3-9, rett til opplæring i punktskrift etter § 3-10 eller rett til særskild språkopplæring etter § 3-12. 
Søkjarar har rett til inntak til eitt av tre alternative utdanningsprogram på vidaregåande trinn 1 som dei har søkt på, og til to års vidaregåande opplæring innanfor utdanningsprogrammet. Søkjarar som etter kapittel 5 i lova har rett til spesialundervisning, og som på grunnlag av sakkunnig vurdering har særlege behov for eit særskilt utdanningsprogram på vidaregåande trinn 1, har rett til inntak til dette utdanningsprogrammet etter forskrift fastsett av departementet. 
Fylkeskommunen skal tilby anna opplæring dersom ein elev, ein lærling eller ein lærekandidat har særlege vanskar med å følgje den opplæringa som er vald. 
Departementet gir forskrift om inntak. 
Opplæringa i offentleg vidaregåande skole eller i lærebedrift er gratis. Fylkeskommunen har ansvaret for å halde elevane med nødvendige trykte og digitale læremiddel og digitalt utstyr. Elevane kan ikkje påleggjast å dekkje nokon del av utgiftene til dette utover det som følgjer av forskrift. Fylkeskommunen kan påleggje elevane, lærlingane og lærekandidatane å halde seg med anna individuelt utstyr som opplæringa til vanleg gjer det nødvendig å ha. Departementet kan gi nærmare forskrifter. 
Ungdom med rett til vidaregåande opplæring etter paragrafen her kan, etter søknad og når det ligg føre særlege grunnar, i staden få vidaregåande opplæring etter § 4A-3” 

§ 3-10. Punktskriftopplæring m.m. 
”Sterkt svaksynte og blinde elevar har rett til nødvendig opplæring i punktskrift og opplæring i bruk av nødvendige tekniske hjelpemiddel. Elevane har også rett til nødvendig opplæring i å ta seg fram på skolen, til og frå skolen og i heimemiljøet. Omfanget av opplæringa i tid og innhaldet i opplæringa blir fastsett i forskrift etter § 3-2 og § 3-4 i denne lova. Før det blir gjort vedtak om slik opplæring, skal det liggje føre sakkunnig vurdering.”

§ 5-1. Rett til spesialundervisning 
”Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning. 
I vurderinga av kva for opplæringstilbod som skal givast, skal det særleg leggjast vekt på utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhald at det samla tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa i forhold til andre elevar og i forhold til dei opplæringsmåla som er realistiske for eleven. Elevar som får spesialundervisning, skal ha det same totale undervisningstimetalet som gjeld andre elevar, jf. § 2-2 og § 3-2.”

§ 5-3. Sakkunnig vurdering 
”Før kommunen eller fylkeskommunen gjer vedtak om spesialundervisning etter § 5-1 eller vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter § 5-7, skal det liggje føre ei sakkunnig vurdering av dei særlege behova til eleven. Vurderinga skal vise om eleven har behov for spesialundervisning, og kva for opplæringstilbod som bør givast. 
Den sakkunnige vurderinga skal blant anna greie ut og ta standpunkt til 
- eleven sitt utbytte av det ordinære opplæringstilbodet
- lærevanskar hjå eleven og andre særlege forhold som 
er viktige for opplæringa
- realistiske opplæringsmål for eleven
- om ein kan hjelpe på dei vanskane eleven har innanfor 	det ordinære opplæringstilbodet
- kva for opplæring som gir eit forsvarleg opplæringstilbod.
Departementet kan gi nærmare forskrifter om den sakkunnige vurderinga. 
Dersom vedtaket frå kommunen eller fylkeskommunen avvik frå den sakkunnige vurderinga, skal grunngivinga for vedtaket blant anna vise kvifor kommunen eller fylkeskommunen meiner at eleven likevel får eit opplæringstilbod som oppfyller retten etter § 5-1 eller § 5-7.”

§ 5-4. Nærmare om saksbehandlinga i samband med vedtak om spesialundervisning 
”Eleven eller foreldra til eleven kan krevje at skolen gjer dei undersøkingar som er nødvendige for å finne ut om eleven treng spesialundervisning, og eventuelt kva opplæring eleven treng. Undervisningspersonalet skal vurdere om ein elev treng spesialundervisning, og melde frå til rektor når slike behov er til stades. 
Før det blir gjort sakkunnig vurdering og før det blir gjort vedtak om å setje i gang spesialundervisning, skal det innhentast samtykke frå eleven eller frå foreldra til eleven. Med dei avgrensingane som følgjer av reglane om teieplikt og § 19 i forvaltningslova, har eleven eller foreldra til eleven rett til å gjere seg kjende med innhaldet i den sakkunnige vurderinga og til å uttale seg før det blir gjort vedtak. 
Tilbod om spesialundervisning skal så langt råd er, formast ut i samarbeid med eleven og foreldra til eleven, og det skal leggjast stor vekt på deira syn.”

§ 5-5. Unntak frå reglane om innhaldet i opplæringa 
”Reglane om innhaldet i opplæringa i denne lova og i forskrifter etter denne lova gjeld for spesialundervisning så langt dei passar. For elev som får spesialundervisning, skal det utarbeidast individuell opplæringsplan. Planen skal vise mål for og innhaldet i opplæringa og korleis ho skal drivast. Også avvikande kontraktsvilkår for lærlingar kan fastsetjast i den individuelle opplæringsplanen. 
Skolen skal kvart halvår utarbeide skriftleg oversikt over den opplæringa eleven har fått, og ei vurdering av utviklinga til eleven. Skolen sender oversikta og vurderinga til eleven eller til foreldra til eleven og til kommunen eller fylkeskommunen.”

§ 5-6. Pedagogisk-psykologisk teneste 
”Kvar kommune og kvar fylkeskommune skal ha ei pedagogisk-psykologisk teneste. Den pedagogisk-psykologiske tenesta i ein kommune kan organiserast i samarbeid med andre kommunar eller med fylkeskommunen. 
Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov. Den pedagogisk-psykologiske tenesta skal sørgje for at det blir utarbeidd sakkunnig vurdering der lova krev det. Departementet kan gi forskrifter om dei andre oppgåvene til tenesta.”

§ 5-7. Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder 
”Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp. Hjelpa skal omfatte tilbod om foreldrerådgiving. Hjelpa kan knytast til barnehagar, skolar, sosiale og medisinske institusjonar og liknande, eller organiserast som eige tiltak. Hjelpa kan også givast av den pedagogisk-psykologiske tenesta eller av ein annan sakkunnig instans. 
For spesialpedagogisk hjelp gjeld § 5-4 andre og tredje leddet i lova. § 5-5 andre leddet i lova gjeld så langt det passar.” 

§ 7-3. Skyss for funksjonshemma og mellombels skadde eller sjuke 
”Elevar som på grunn av funksjonshemming eller mellombels skade eller sjukdom har behov for skyss, har rett til det uavhengig av avstanden mellom heimen og opplæringsstaden.” 

§ 7-4. Reisefølgje og tilsyn 
”Elevane har rett til nødvendig reisefølgje. Elevane har rett til nødvendig tilsyn når det blir ventetid før undervisningstida tek til og etter at undervisningstida er slutt.”

§ 7-6. Skyss for barn under opplæringspliktig alder 
”Barn med rett til spesialpedagogisk hjelp etter § 5-7 har rett til skyss når det på grunn av særlege omsyn er nødvendig for å kunne ta imot denne hjelpa. § 7-1 tredje og fjerde leddet og § 7-4 gjeld tilsvarande.” 

§ 9a-2. Det fysiske miljøet 
”Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane. 
Det fysiske miljøet i skolen skal vere i samsvar med dei faglege normene som fagmyndigheitene til kvar tid anbefaler. Dersom enkelte miljøtilhøve avvik frå desse normene, må skolen kunne dokumentere at miljøet likevel har tilfredsstillande verknad for helsa, trivselen og læringa til elevane. 
Alle elevar har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behova deira. Skolen skal innreiast slik at det blir teke omsyn til dei elevane ved skolen som har funksjonshemmingar. 
Dersom ein elev eller forelder, eller eit av råda eller utvala ved skolen der desse er representerte, ber om tiltak for å rette på fysiske miljøtilhøve, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak.”
 
§ 10-8. Kompetanseutvikling 
”Skoleeigaren har ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i verksemda. Skoleeigaren skal ha eit system som gir undervisningspersonale, skoleleiarar og personale med særoppgåver i skoleverket høve til nødvendig kompetanseutvikling, med sikte på å fornye og utvide den faglege og pedagogiske kunnskapen og å halde seg orienterte om og vere på høgd med utviklinga i skolen og samfunnet.”

§ 13-1. Plikt for kommunen til å sørgje for grunnskoleopplæring og spesialpedagogisk hjelp 
”Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring og spesialpedagogisk hjelp etter denne lova for alle som er busette i kommunen. Ansvaret gjeld ikkje elevar og andre som fylkeskommunen har ansvaret for etter §§ 13-2 og 13-3 a. 
Departementet gir forskrifter eller pålegg i enkelttilfelle om kven som skal reknast som busett i kommunen, og om refusjon av utgifter som andre kommunar har til grunnskoleopplæring. 
Offentlege grunnskolar skal vere kommunale. I særlege tilfelle kan staten eller fylkeskommunen drive grunnskolar. Fylkeskommunen må ha godkjenning frå departementet. 
Kommunen skal ha skolefagleg kompetanse i kommuneadministrasjonen over skolenivået.” 
§ 13-3. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for vidaregåande opplæring 
”Fylkeskommunen skal oppfylle retten til vidaregåande opplæring etter denne lova for alle som er busette i fylkeskommunen. 
Fylkeskommunen skal gi tilbod til søkjarar utan rett etter § 3-1 eller § 4A-3. 
Departementet gir forskrifter eller pålegg i enkelttilfelle om kven som skal reknast som busett i fylkeskommunen. Departementet kan gi forskrifter om at heimfylket i rimeleg grad har ansvaret for å refundere utgifter i samband med vidaregåande opplæring i eit anna fylke. Departementet kan påleggje fylkeskommunen å setje i gang vidaregåande opplæringstilbod som omfattar søkjarar frå andre fylke. 
Fylkeskommunen har ansvaret for vidaregåande opplæring i fengsel. Departementet kan i særlege tilfelle påleggje fylkeskommunen oppgåver i samband med anna opplæring i fengsel. 
Fylkeskommunen skal planleggje og byggje ut det vidaregåande opplæringstilbodet under omsyn til blant anna nasjonale mål, ønska til søkjarane og det behovet samfunnet har for vidaregåande opplæring i alle utdanningsretningar og for ulike aldersgrupper, og under omsyn til ansvaret sitt for opplæring i fengsel og i sosiale og medisinske institusjonar og behovet for spesialundervisning. 
Offentlege vidaregåande skolar skal vere fylkeskommunale. I særlege tilfelle kan staten eller ein kommune drive vidaregåande skolar. Kommunen må ha godkjenning frå departementet.”

§ 13-7. Skolefritidsordninga 
”Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn. 
Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår. Areala, både ute og inne, skal vere eigna for formålet. 
Skolefritidsordninga skal ha vedtekter om 
a) eigarforhold
b) kven som er opptaksmyndigheit
c) opptakskriterium
d) opptaksperiode og oppseiing av skolefritidsplassen
e) foreldrebetaling
f) leike- og opphaldsareal
g) dagleg opphaldstid og årleg opningstid
h) bemanning og leiing
Når skolefritidsordninga er knytt til skolar, skal rektor til vanleg vere leiar. Departementet kan gjere unntak frå kravet. 
Kommunen kan krevje utgiftene til skolefritidsordninga dekte gjennom eigenbetaling frå foreldra. 
Regelen i § 10-9 første og tredje ledd gjeld for tilsetjing i skolefritidsordninga. 
Kommunen kan nytte andre til å oppfylle plikta til å ha eit tilbod om skolefritidsordning, dersom dei elles oppfyller vilkåra i denne paragrafen. Kommunen fører tilsyn med private skolefritidsordningar. 
Departementet kan gi nærmare forskrifter om skolefritidsordninga.”

§ 13-10. Ansvarsomfang 
”Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 har ansvaret for at krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, under dette å stille til disposisjon dei ressursane som er nødvendige for at krava skal kunne oppfyllast. 
Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i § 14-1 fjerde ledd. Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane.” 

§ 15-2. Særlege reglar om klageinstans 
”Departementet er klageinstans for enkeltvedtak i grunnskolen og for enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder etter § 5-7. For enkeltvedtak i personalsaker gjeld likevel reglane om klageinstans i § 28 i forvaltningslova. 
Departementet er klageinstans for enkeltvedtak om inntak og spesialundervisning i den vidaregåande opplæringa, enkeltvedtak om tap av retten til vidaregåande opplæring etter § 3-8 og § 4-6, enkeltvedtak om opplæring i inntil to år ekstra etter § 3-1 femte leddet og enkeltvedtak om fysiske og psykososiale miljøforhold etter § 9a-2 og § 9a-3. 
I samband med klage på inntak til vidaregåande opplæring kan departementet ikkje overprøve eit vedtak i fylkeskommunen om kva for utdanningsprogram på vidaregåande trinn 1 eller programområde på vidaregåande trinn 2 og 3, eller kva for skole ein søkjar skal takast inn på. For slike vedtak gjeld reglane om klageinstans i § 28 i forvaltningslova. Departementet er klageinstans for enkeltvedtak om inntak til eit særskilt utdanningsprogram på vidaregåande trinn 1 på grunnlag av sakkunnig vurdering.”

Pasientrettighetsloven

§ 2-5. Rett til individuell plan 
”Pasient som har behov for langvarige og koordinerte helsetjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan i samsvar med bestemmelsene i kommunehelsetjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern.” 

Plan og bygningsloven (universell utforming)
Plan og bygningsloves § 1-1, lovens formål sier bla.: 
”(…)Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene.”

Plikten til universell utforming av bygg, er videre presisert i § 29-3. Krav til universell utforming og forsvarlighet: 
”Tiltak etter kapittel 20 skal innenfor sin funksjon være universelt utformet i samsvar med forskrifter gitt av departementet. Tiltak etter kapittel 20 som omfatter arbeidsbygg skal være universelt utformet i samsvar med forskrift gitt av departementet. 
Tiltak skal ikke medføre fare og skal oppfylle krav til forsvarlig sikkerhet herunder nødvendig evakuering, helse og miljø i eller i medhold av loven.”
I kraft 1 juli 2010, se § 34-3, Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27. 

Sosialtjenesteloven

§ 4-3a. Rett til individuell plan 
”Den som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan. Planen skal utformes i samarbeid med brukeren, jf. § 8-4. 
Sosialtjenesten i kommunen skal samarbeide med andre tjenesteytere om planen for å bidra til et helhetlig tilbud for den det gjelder. 
Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om hvem rettigheten gjelder for, og om planens innhold.” 

Spesialisthelsetjenesteloven

§ 2-5. Individuell plan 
”Helseforetaket skal utarbeide en individuell plan for pasienter med behov for langvarige og koordinerte tilbud. Helseforetaket skal samarbeide med andre tjenesteytere om planen for å bidra til et helhetlig tilbud for pasientene. 
Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om hvilke pasientgrupper plikten omfatter, og om planens innhold.”

Siste side

I Norge er det om lag 1400 synshemmede i alderen 0–20 år. Dette er altså en svært liten gruppe elever, men de går alle i ordinær skole. Informasjon og kunnskap er derfor viktig. Både foreldre/foresatte, barnehager og skoler har mange spørsmål når et barn med synshemning skal begynne i barnehage eller skole. Heftet gir basiskunnskap om dette.
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