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Døveskoler

Jeg er enig med elevene som 
er intervjuet i Morgenbladets 
artikkel 11. mars: Å legge ned 
døveskolene og la kommunene 
overta tilbudet er feilslått poli
tikk. Mitt standpunkt er bygget 
på forskning som er gjort på 
feltet, men jeg vil også begrun
ne det rent språkpolitisk. Flere 
undersøkelser både i Norge og i 
utlandet har slått fast at tospråk
lig undervisning er bra for 
elever som er døve eller sterkt 
tunghørte. Eksempler på slike 
undersøkelser er blant andre Jim 
Cummins (2006): «The relati
onship between American sign 
language proficiency and Eng
lish academic development: A 
review of the research» og Sonja 
Erlenkampf (2007): «Et tospråk
lig liv med norsk tegnspråk». 
 I begge undersøkelsene pe
kes det blant annet på mulighe
tene for at døve elever oppnår 
faglige fordeler ved å ha et 
godt grunnlag i tegnspråk i et 
tegnspråklig miljø når de skal 
lære seg det skriftlige språket i 
majoritetssamfunnet. I Morgen
bladets artikkel legger elevene 
som er intervjuet, også vekt på 
det språklige fellesskapet og fel
les læring. Noen av dem peker 
på at de ikke opplevde å være 
integrert i den vanlige skolen de 
gikk i, og noen av elevene ga fak
tisk opp undervisningen og ble 
hjemme i stedet. Selv om man
ge døve elever i dag har operert 
inn et såkalt Cochleaimplantat 
(CI), som er et svært avansert 
høreapparat, og mange har 
utbytte av dette, betyr ikke det 
nødvendigvis at eleven hører så 
bra at han eller hun klarer seg 
som integrert elev i ordinær sko
le. Et CI innebærer at den døve 
plutselig må forholde seg til 
mengder av lydbilder som ikke 
umiddelbart gir mening. Noen 
av disse elevene sliter fortsatt 
med å få med seg hva som blir 
sagt i klasserommet av medele

ver og lærere. Elevene blir ikke 
sosialt integrerte, verken i klas
serommet eller i friminuttene. 
Elevene er og forblir tunghørte, 
uansett hvor god teknologien er. 
 Det er også vanskelig å skaffe 
fagpersoner som kan tegnspråk 
og har kompetanse i det å un
dervise døve og sterkt tunghør
te. Fordi elevene bor spredt, vil 
også rekruttering by på utford
ringer. Fagpersoner på dette 
feltet vokser ikke på trær. Det er 
lettere å skaffe slike fagpersoner 
i tettbygde strøk. Det er også 
lettere å samle kompetansen 
på ett sted enn å rekruttere de 
samme fagpersonene i mer gris
grendte strøk. Det betyr at noen 
av elevene vil miste tilbudet helt 
dersom kommunene skal overta 
ansvaret for å gi et tilsvarende 
tilbud som det kompetanse
sentrene gir i dag. Alternativet 
må være at kommunene går 
sammen om å lage interkommu
nale ordninger, der flere fagfolk 
og elever samles, for å klare å 
dekke den undervisningen det 
er behov for. Da er mitt spørs
mål: Er man ikke da like langt? 
Hva er poenget med å legge ned 
kompetansesentrene hvis man 
likevel må lage interkommuna
le sentre for å kunne gi et under
visningstilbud til døve elever? 
 Et annet poeng som artik
kelen tar opp, er økonomi: 
Statssekretær Lisbet Rugtvedt 
sier at man ikke ønsker å spare 
penger ved å legge ned kompe
tansesentrene, men at man skal 
bruke pengene man sparer ved 
å legge ned kompetansesentre
ne, til Statped, deltidstilbud og 
kompetansetiltak. For meg vir
ker det uforståelig at dette skal 
kunne styrke undervisnings
tilbudet for denne gruppen. 
For å sette Statped i stand til å 
ivareta de enorme tiltakene som 
må iverksettes for at hver døv 
elev i Norges kommuner skal 
få et godt undervisningstilbud, 
vil det kreve enorme ressurser 
både økonomisk og med tanke 

på fagpersoner. Dette er det helt 
urealistisk å få til ut fra ramme
ne i dagens budsjetter.  
 Et annet forhold er tolketje
nesten. Hvis elevene skal få 
undervisningen de har krav på 
etter opplæringslovens para
graf 26, må det i tillegg til å 
utdannes fagpersoner i hver 
kommune som har en døv elev, 
også utdannes mange flere tol
ker enn i dag. Tallet må kanskje 
femseksdobles i forhold til 
dagens takt, og det må ansettes 
tilsvarende antall i tolketjenes
ten for å dekke tolkebehovet 
som vil oppstå på skolene og til 
dagliglivets gjøremål, som det 
heter i forskriftene til tolketje
nesten. Bakgrunnen for dette 
er at eleven ikke bare har krav 
på undervisning, men også på 
å bli integrert i felles aktiviteter 
på skolen og i fritiden. Slik det 
er i dag, klarer tolketjenesten 
knapt nok å dekke det behovet 
for tegnspråktolkning som fin
nes blant døve, enten på skole, i 
arbeid eller privat.
 Artikkelen tar også opp 
spørsmålet om tegnspråk som 
språk. I språkmeldingen som re
gjeringen selv har lagt frem, står 
det at man ønsker å arbeide for 
at tegnspråk skal bli et offisielt 
språk. Hvis regjeringen virke
lig mener dette, bør den ikke 
legge ned skoler som bruker 
tegnspråk i undervisningen og 
har tegnspråkkyndige personer 
som kan videreutvikle språket. 
Å legge ned døveskolene vil 
svekke tegnspråkets stilling. 

Uten døveskolene  har man ikke 
lenger noen institusjon som 
kan opprettholde og videreutvik
le den kompetansen man har 
innen tegnspråk og tospråklig
het.   

 

Årsaken til at elevtallet i døve
skolene synker, er tegnspråkets 
status. Mange foreldre som har 
døve barn føler at tegnspråk er 
et fremmed språk og tilhører 
en fremmed kultur. Det er 
derfor ikke til å undres over at 
foreldre kvier seg for å sende 
sitt barn til en institusjon som 

de ikke har noe forhold til, og 
heller lytter til rådet om å hol
de barnet i den lokale skolen. 
Dette er helt naturlig, for det er 
ingen hemmelighet at foreldre 
ofte rådes av Statped til å sende 
eleven til en lokal skole hvor 
det kan mangle fagpersonell. 
Det samme er tilfellet for Riks
hospitalet, hvor innsetting av 
Cochlea Implantat foretas. På 
Rikshospitalet legges det også 
liten vekt på sammenhengen 
mellom språklig og kognitiv 
utvikling og et godt integrert 
sosialt miljø for eleven. 
 I stedet for å legge ned 
døveskolene tror jeg heller på 
å utvikle dem til møtesteder, 
der foreldre med døve barn 
selv kan erfare at språk former 
mennesker og at det gir god næ
ring til selvutvikling og faglig 
utvikling – noe jeg føler ikke 
har kommet godt nok frem i 
debatten. I tillegg til å gi god in
formasjon om hva tegnspråk er 
og hva det gjør for en døv elev, 
bør man også se på hva slags 
ordninger døveskolene har for 
å nå ut til nye elever. 
 For å snu på overskriften til 
artikkelen i Morgenbladet: Kan
skje er det på tide at myndighe
tene lytter til de døve, i stedet 
for ikke å ville høre. Gruppen 
er marginalisert nok fra før, om 
den ikke skal bli enda mer mar
ginalisert!
 

Øyvind aspen 
MA i spesialpedagogikk og kateket i 
Den norske kirke, Døves menighet i 

Oslo 

Lytt til de døve!

leksikon

Utgangspunktet til både Helge 
Jordheim (i kronikk i Morgen
bladet 25. mars) og meg (i Prosa 
nr. 1/2011) at encyklopedien står 
ved et veiskille. Vi konkluderer 
forskjellig. 
 Jeg har diskutert hvordan det 
som nå heter Norsk nettleksikon 
kan overleve, og hvordan mer enn 
30 millioner kroner kunne vært 
brukt på en mer fornuftig måte. 
Jeg foreslo (altfor sent) at man 
slo det sammen med verdens og 
Norges største encyklopedi, det 
dugnadsdrevne Wikipedia, som i 
dag rommer 16 millioner artikler 
på over 200 språk. 

 I sin kronikk drar Jordheim 
opp et større lerret om encyklope
diens historiske og kulturelle rolle. 
Her er vi skjønt enige. Jeg vil si det 
slik: Encyklopedien er noe sam
funnet holder seg med for å skape 
stabilitet og overskuelighet. Det 
skapes temaer, dermed kultur og 
tradisjon. Encyklopedien rommer 
ganske sikkert muligheter vi ikke 
ser i dag. 
 Det underlige med Wikipedia 
er at det ikke bare er kultur, men 
også samfunn. Det gestalter en 
slags modell for et verdenssam
funn, for demokrati og samarbeid. 
Wikipedia fungerer og vokser. 
Wikipedia Norge har 60 000 artik
ler – bare på nynorsk. Det er med 

Wikipedia vi når dagens studenter 
og skoleelever. 
 Mitt innlegg i Prosa var moti
vert av at jeg syntes det var over 
gjennomsnittet merkelig at Norsk 
nettleksikon ikke engang hadde 
vurdert seriøst å ta del i dette glo
bale kunnskapsløftet. Det hadde 
vært flott med leg og lærd på sam
me arena. Nå er visst det toget gått 
for denne gang. Tenkningen om 
encyklopediens fremtid og om me
dieteknologiens muligheter har 
kanskje foregått for langt unna 
hverandre. Det vil rette seg, og jeg 
ønsker uansett Norsk nettleksikon 
lykke til. 

terje rasmussen 
Professor, UiO

Flott med leg og lærd på samme arena
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rene i stedet fortsatt med tospråklig 
tilnærming, ville barna fått begge språk,
og ikke risikert å bli stående igjen uten å 
kunne noen av dem skikkelig, sier han, 
og hevder Rikshospitalet «taler mot bedre
vitende i akademia».

– Forskning viser at minoritetsspråk
lige barn som lærer seg morsmålet sitt 
skikkelig øker sjansene sine for å lære
seg majoritetens språk godt. Idealet er
ikke enten talespråk eller tegnspråk, men
funksjonell tospråklighet.

I sitt doktorgradsarbeid observerte
Kermit hvordan syv barn som ble vurdert 
til å ha gode resultater med CI oppførte
seg sammen med hørende jevnaldrende i 
skole og barnehage.

– Ikke én gang observerte vi at et av 
disse barna ble med i en allerede pågåen
de samtale. I de få samtalene de etablerte
med hørende jevnaldrende diskuterte de
heller aldri temaer som følelser, spen
ninger, hva som hadde skjedd dagen før 
eller hva de hadde sett på tv. Alle sam
taler knyttet seg til konkrete, pågående
aktiviteter. Dette gir grunn til bekymring 
for barn som ikke bare skal utvikle seg
språklig, men også kognitivt og sosialt, 
sier Kermit.

Opererer tidligere. Forsker og spesialpeda
gog Ona Bø Wie i Rikshospitalets CIteam 

mener mange av problemene Kermit 
peker på skyldes at barna han har studert 
ikke har fått operert inn CI tidlig nok. Det
var i begynnelsen bare voksne som fikk
CI, og så begynte man etter hvert å tilby 
det til barn. En del av dem hadde levd 
flere år som døve, og jo eldre barnet er
når det får CI og hører lyd for første gang, 
jo vanskeligere har det for å oppfatte og 
forstå talespråk. Muligheten for å få fun
gerende hørsel med CI øker jo tidligere
man får operasjonen, og i dag gjøres det
hørselsundersøkelser av alle nyfødte barn, 
slik at man tidlig oppdager om de er hør
selshemmede. Dermed kan man ifølge Bø 
Wie også operere tidligere – helst innen
barnet er tolv måneder gammelt.

Når det gjelder Rikshospitalets anbe
faling om primært å satse på talespråk,
begrunner Bø Wie dette med at det er
viktig med tidlig og mye talespråkstimu
lering, hvis barnet skal kunne lære seg å 
bruke talespråk uanstrengt. Om en velger
å lære tegnspråk samtidig, vil det kreve
tid og gi redusert talespråkstimulering, 
mener hun. Samtidig understreker hun 
at alle CIopererte barn må følges nøye,
for å se om de har problemer med hørsel
og talespråk.

– Ved den minste antydning til at dette
ikke fungerer, må man også sette i gang 
med opplæring i tegnspråk eller tegnstøt
tet talespråk, slik at kommunikasjonen
blir tilfredsstillende, sier hun.

Bø Wie er heller ikke sikker på om det
stemmer at man øker sjansen for å lære
seg et majoritetsspråk ved først å tilegne
seg morsmålet, og viser til en nylig pub
lisert metastudie av postdoktor i spesi
alpedagogikk ved Universitetet i Oslo, 
Monica MelbyLervåg. Studien viser liten
sammenheng mellom språkforståelse på 
morsmålet og leseforståelse på andresprå
ket.

– Her er det ikke sett på tegnspråk og 
talespråk, men det viser like fullt at det er
forskjellige oppfatninger i dette spørsmå
let, sier Bø Wie.

Hun viser også til en studie hun selv 
gjorde i 2010, av 21 barn som fikk CI 
innen de var 18 måneder. 14 prosent av 
disse barna hadde senere utvikling enn 
forventet. 

– De fleste som får operert inn CI 
tidlig, ligger innenfor normalen – men
de ligger på bunnen av normalen. De blir 
tunghørte i alle situasjoner, og det er vik
tig at de følges opp. De fleste vil oppleve
at det er utfordrende å være tunghørt i et
samfunn hvor normal hørsel regnes som 
en selvfølge, sier Bø Wie.

En stille skole. – Kristin Halvorsen er bare
opptatt av læring. De døve etterlyser et so

sialt miljø, sier formingslærer og rådgiver
på Skådalen skole for hørselshemmede
gjennom 35 år, Mari Nilsskog.

Hun viser frem fargesterke plakater
som elevene hennes har laget. Én har 
hentet frem den gamle parolen fra 1990, 
«La døveskolen leve!», og Nilsskog smiler
stolt.

Vi er på omvisning på en altfor stille
skole, selv til døveskole å være. Rundt 20 
elever benytter seg av heltidstilbudet, om
trent like mange går der på deltid. Fem
elever bor på ett av de syv internatene,
som til sammen har plass til 70 elever.

Skolen er tegnet av den berømte arki
tekten Sverre Fehn – i mur og betong, 
og med store glassflater, slik at de døve
elevene skulle kunne se det de ikke hør
te. «Betonghelvete for døve barn» skrev
Dagbladet da skolen åpnet i 1976, men
de ansatte var fornøyde med bygget, som 
avløste den gamle internatskolen.

Bak et forheng har fire jenter «høyt
lesning» på tegnspråk. Hvilke tegn de
bruker, forteller læreren hvor godt de
har forstått teksten. «Hva vil vi de skal 
skrive i avisen?» spør lærer Inger Engeli 
elevene på tegnspråk, mens hun sier det
høyt for at vi skal forstå. «La… døveskolen
leve» fullfører hun selv når hun ikke får 
respons raskt nok. «Dere er litt dumme?» 
spør hun elevene. De smiler og rister
ivrig på hodet. De kjenner rutinen. «Men
hørende er bedre enn døve?» spør lære
ren. Hodene rister enda kraftigere.

Ingen kø. Rektor ved Skådalen skole,
Anne Beate Christophersen, beskriver
demonstrasjonen i 1990 som «stemnings
full». Hun var selv med. 

Også denne gangen har døve mobili
sert mot de planlagte nedleggelsene. På 
Facebooksider debatteres hver nye om
dreining i saken heftig, og det har vært 
arrangert demonstrasjoner både i Oslo og 
i Bergen. Anne Beate Christophersen var 
ikke med. Hun ser litt lei seg ut.

– Den gangen sa vi «La døveskolen
leve». Den parolen holder ikke lenger, 
sier hun.

Christophersen har funnet frem en
bunke gamle stortingsmeldinger og 
avisartikler. Kampen for døveskolene har 
vært lang, og hun har dokumentert hvert 
slag.

– Det er ikke som om det står en kø

av døve barn og foreldre og venter på å få 
plass. Hadde det gjort det, hadde saken
vært en annen, sier hun.

Men hun tror ikke det trenger å bli så 
galt. Skådalen og andre kompetansesentre
tilbyr et deltidstilbud hvor elever kan gå 
på skole inntil tolv uker hvert år, og de un
derviser foreldre til døve barn i tegnspråk.
Disse tilbudene skal utvides for å kom
pensere for at heltidstilbudet legges ned. 
Ifølge Kunnskapsdepartementet skal hør
selshemmede elever «sikres et like godt 
tilbud som i dag», gjennom pedagogiske
støttetiltak fra Statped til bostedsskolene.

Christophersen synes ikke de har tapt 
kampen.

– Jeg føler vi har vunnet ganske mye.
Vi har klart å holde oss i live mye lenger
enn regjeringen på begynnelsen av 90tal
let ville, sier hun.

Ønsker nedlegging. Journalist Finn Arild 
Thordarson i Døves Media er selv døv, 
og har fulgt politikken rundt døveskole
ne med et kritisk blikk i mange år. 27. 
februar skrev han innlegget «Statpeds 
agenda» i Bergens Tidende. Han mener
Statped i mange år har ført en kampanje
for å få lagt ned døveskolene.

Statlig pedagogisk støttesystem, eller
Statped, ble opprettet da alle spesialskoler
med unntak av døveskolene ble lagt ned i 
1992, og har som oppgave å bistå skolene
i opplæringen av barn med spesialbehov. 
Statped har også ansvaret for døveskole
ne. I 2004 ble Statped underlagt Utdan
ningsdirektoratet, som igjen er underlagt 
Kunnskapsdepartementet.

– Blant de ansatte i Statped som jobber
med elevene og foreldrene, finner du 
ingen som ønsker nedleggelse. Disse an
satte har ikke lov til å uttale seg til media. 
Toppen av hierarkiet i Statped, inkludert 
Utdanningsdirektoratet, ønsker på sin 
side å bli kvitt døveskolene, hevder Thor
darson.

På bakgrunn av samtaler med foreldre
til døve, mener Thordarson å se at Stat
pedsystemet aktivt prøver å få foreldre til 
å velge bostedsskole for barna.

– Foreldre veiledes bort fra døveskole
ne. Vi har etter hvert mange historier fra 
foreldre som sier de føler de ble «lurt» til 
ikke å la barna gå på døveskole eller lære
tegnspråk. Problemet, som en mor sa 
det, var at «vi ville bli lurt». Man skaper
en forestilling om at barna ikke blir døve,
fordi de har CI. Men etter hvert finner
man ut at det er vanskelig for dem uten
tegnspråk, og uten et miljø hvor de kan 
omgås andre barn med hørselshemming, 
skriver han i en epost til Morgenbladet.

– Statpeds oppgave er å integrere barn 
med spesialbehov i den vanlige skolen. Å 

Norges Døveforbund anslår at det 
finnes rundt 5000 døve i Norge, og at 
opptil 20 000 personer kan være tegn
språkbrukere.

I Norge snakkes norsk tegnspråk, og 
«dialekter» har sprunget ut fra de ulike
døveskolene.

Døve barn har rett til opplæring i og 
på tegnspråk i barnehage og grunnsko
le, ifølge Opplæringsloven. I videregå
ende skole har døve elever rett til opp
læring i et «tegnspråklig miljø» eller til 
døvetolk i vanlig skole.

Norge har til nå hatt fire døveskoler
med heltidstilbud på grunnskolenivå:
Skådalen i Oslo, Nedre Gausen i Hol
mestrand, Hunstad i Bergen og A.C. 
Møller i Trondheim.

1. februar besluttet Kunnskapsdepar
tementet å legge ned heltidstilbudet 
ved alle skolene unntatt A.C. Møller,
som blir eneste gjenværende heltids
døveskole.

Andreas Christian Møller stiftet Nor
ges første døveskole, Throndhjems
Døvstummeinstitut, i 1825.

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Døve i Norge
Kristin Halvorsen er bare
opptatt av læring. De døve
etterlyser et sosialt miljø.

mari nilsskog, formingslærer og 
rådgiver ved skådalen skole

Med egne ord: «Kan dere lage en setning som viser noe dere står for?» spurte vi Sandaker-elevene. «La døveskolen leve – lenge!» svarer Susanne Solbakken (18), Hanne Marte Bråthen (18), Petrine Olgeirsdottir (16), Hossein Al-Emarah  (16) 

▶ En stille kamp
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la Statped styre døveskolene, har vært å la 
bukken passe havresekken, hevder Thor
darson.

Upopulært valg. Historien til Vibeke As
keland fra Arna utenfor Bergen bekrefter 
det Thordarsons mener å se. Hun og
ektemannen Dag Arne Leknesund har en 
døv sønn, som først gikk i hørende barne
hage. Så ønsket de å flytte ham til Pinne
lien barnehage for hørselshemmede og
hørende barn. Barnehagen er tilknyttet 
Hunstad døveskole i Bergen, som de ville 
at sønnen skulle begynne på når han 
kom i skolealder.

– Men da vi tok den beslutningen, ble 
det et voldsomt styr. Statped mente han 
hadde det bra i bostedsbarnehagen og
frarådet oss å la ham gå i en døvebarne
hage, selv om det ikke var noen tvil om
at kompetansen var høyere der, forteller 
Askeland.

Askeland og Leknesund valgte ikke å 
høre på Statpeds råd, og har ikke angret 
på det. Etter at sønnen begynte i Pinne
lien barnehage 1. november i fjor er det 
«som om hele ungen har eksplodert», 
forteller Askeland.

– Statpedkonsulentene var redde for
at han skulle slutte å snakke og bare be
gynne å bruke tegnspråk. Han har begynt 
å bruke mer tegnspråk, men munnen går 
fortsatt som bare det, forteller hun til Mor
genbladet.

Ekstremt. – Dette er det verste av den 
ekstreme inkluderingen som begynte på 
80tallet, som sa at alle skulle være like 
selv om de i virkeligheten ikke er det, sier 
stortingsrepresentant Trine Skei Grande 
fra Venstre, når vi spør henne hva hun 
tenker om at døveskolene skal legges ned.

– Men det er lite en kan gjøre når en 
flertallsregjering har bestemt seg for noe, 
legger hun til.

Mange har reagert på at regjeringen 
legger ned døveskolene uten å vente på 
stortingsmeldingen om spesialundervis
ning som er varslet i løpet av våren. Skei 
Grande mener man mister mye kompe
tanse ved å legge ned skolene, og heller 
burde satset på å styrke fagmiljøene.

– Dette føyer seg inn i bildet av et spe
sialundervisningsområde som er tilfeldig 
og dårlig behandlet, sier hun.

Også andre opposisjonspolitikere, som

Høyres utdanningspolitiske talskvinne 
Elisabeth Aspaker, har markert motstand 
mot nedleggelsen.

Nyslått språkråddirektør Arnfinn Muru
vik Vonen er en av Norges fremste eksper
ter på tegnspråk. Han mener tegnspråk 
bør bli et offisielt norsk språk på linje 
med nynorsk, bokmål og samisk. Vonen 
sier til Morgenbladet at han senere i år vil 
ta opp spørsmålet om tegnspråklige ele
vers språkmiljø med styret i Språkrådet.

Kriger fra Bergen. Det kan se ut som om
det ikke er noen vei tilbake for de siste 
spesialskolene, som overlevde 20 år len
ger enn alle andre. Men ikke alle har gitt 
opp kampen. 

På tråden har vi en bergenser som hø
res ut som broren til miljøverneren Kurt 
Oddekalv. Kenneth Neteland har en døv
datter, og leder aksjonsgruppen «Nei til 
nedleggelse av døveskolene i Norge». Han 
anslår at han har lagt ned et årsverk i frivil
lig arbeid i kampen, og beskriver seg selv 
som «fullstendig uredd». Neteland mener 
de nå er godt på vei til å finne en løsning i 
Bergen. Et tilbud tilsvarende det ved Hun
stad skole, skal leve videre på Nattland sko
le, finansiert av Bergen kommune. Det 
vil i så fall bli en såkalt tvillingskole, med 
en skole for døve og en skole for hørende 
innenfor samme skoleanlegg, lik Opp
salVetland skole i Oslo. Mandag denne 
uken var Kristin Halvorsens statssekretær 
Lisbet Rugtvedt i Bergen for å møte aksjo
nistene (se eget intervju).

Døveskoleforkjemperne kan allerede 
notere seg én seier. Etter at Kunnskapsde
partementet først gikk inn for nedleggel
se også av skoletilbudet for døvblindfødte 
ved Skådalen, beskrev journalisten An
dreas Wiese i Dagbladet i en kommentar 
hvor vanskelig dette ville gjøre livet til 
den døvblinde datteren hans. 10. februar 
slo Kunnskapsdepartementet kontra: Til
budet for døvblinde skulle opprettholdes. 
Heller ikke departementale avgjørelser er 
hugget i sten. 

Neteland er imidlertid skuffet over 
østlendingenes tafatthet. Skådalen burde 
hatt noen som var villig til å gå i krigen 
for skolen, slik han gjør for døveskolen i 
Bergen. Han føler seg nesten sikker på at 
de skal vinne dette slaget, og når de gjør
det skal han «kringkaste det til hele ver
den».

– Du mener altså at dere er i ferd med å 
snu saken?

Neteland nærmest roper svaret gjen
nom telefonlinjen, på klingende bergens
dialekt:

– Definitivt!

abb@morgenbladet.no

– Hvorfor legger dere ned tre av fire
av landets døveskoler?

– Fordi elevtallene går ned. 
Mange kommuner har bygd opp 
hørselstilbud som er gode, og
som ser ut til å være det foretruk
ne valget. Det er egentlig bare i 
Bergen dette er en stor diskusjon. 
Der er vi i forhandlinger nå, og
det mest aktuelle alternativet er 
at kommunen etablerer et nytt 
tilbud til hørselshemmede elever. 
Skolene Nedre Gausen og Skå
dalen oppfatter vi at det er stor
forståelse for at staten avvikler.

– Det har vært demonstrasjoner
i Oslo også?

– Det har vært en liten demon
strasjon. Men i Oslo finnes det 
et heltidstilbud på Vetland skole 
som jeg har inntrykk av er et bed
re tilbud enn Skådalen.

– Hvor mye penger sparer dere
på nedleggelsene?

– Vi har i sum ikke tenkt å 
spare en krone. De pengene vi 
eventuelt sparer skal gå inn i 
Statped og brukes til deltidstil
bud eller kompetansetiltak.

– Flere av elevene vi snakket
med fortalte at de klarte seg fint
på bostedsskolen frem til slutten
av barneskolen. Da falt de utenfor 
sosialt. På døveskolen blomstret de
opp igjen. Har dere lyttet godt nok 
til de døve barna?

– Det jeg hører at de sier, er at 
de vil ha egne tegnspråktilbud. 
Det vil vi også, men vi tror ikke 
det er nødvendig at staten driver 
dem. Kommunene ser ut til å 
løse dette på en god måte, og det 
er ikke noe alternativ å opprett
holde skoler som ikke har elever.

– Kan en av grunnen til at elev
tallene ved døveskolene har sunket
være at Statped jobber for å få 
foreldre til å velge bostedsskole, slik 
flere peker på?

– Statpeds oppgave er å gi de 
rådene de tror er best for den 
enkelte elev. De har et nyansert 

syn på dette. For eksempel er 
det vanlig i Statped å gi råd om
at elever bør bli tospråklige selv 
om de har CI. 

– Rikshospitalet ser ut til å ligge
på en linje med større prioritet på 
talespråk?

– Ja, og her kan foreldre opple
ve å få ett råd av medisinerne og
et annet av opplæringssektoren. 
Vi må diskutere hvordan vi kan 
gi bedre og mer entydig veiled
ning, for nå virker det som foreld
re selv må orientere seg om hva 
som er best for deres barn.

– Dette er vanskelige spørsmål?
– Veldig. Særlig det at mange 

opplever at tegnspråk er under 
press. Døveforbundet går inn i 
diskusjonen med et språkpoli
tisk utgangspunkt som jeg har 
veldig stor forståelse for.

– Patrick Kermit ved Høgskolen
i SørTrøndelag har observert at
selv «vellykkede» CIopererte barn 
har store begrensninger i kommuni
kasjonen med jevnaldrende. Er det
riktig å satse så hardt på integre
ring som dere gjør?

– Alle barn i Norge har rett til 
å gå på sin nærmiljøskole, og et 
tegnspråklig barn har rett til et 
tilrettelagt tilbud. Det må vi for
holde oss til. Det er lett å tenke 
at det er integrering for enhver 
pris, men det er ikke vår politis
ke agenda.

– Burde dere gjort mer for å 
bygge opp gode døveskoler og rekla
mere for dem?

– Foreldrene må få velge selv, 
men det er viktig at det finnes 
et system som gir dem gode råd. 
Denne omorganiseringen skal 
munne ut i en stortingsmelding 
om hvordan Statped kan bruke 
sine ressurser på en bedre måte, 
og hvordan PPtjenesten kan bli 
bedre på kommunenivå. I dag 
har vi et stort Statpedsystem 
som ikke fungerer bra nok som
støtte for kommunene.

abb@morgenbladet.no

– En oppgave 
for kommunene

Det er ikke noe alter
nativ å opprettholde 
skoler som ikke har 
elever.

lisbet rugtvedt,
statssekretær (sV) 

Anders Breivik Bisgaard

Det er ikke nødvendig at 
staten driver tegnspråktil
budet, sier statssekretær 
Lisbet Rugtvedt (SV) i 
Kunnskapsdepartementet.

Dette er det verste av den 
ekstreme inkluderingen 
som begynte på 80tallet.

trine skei grande,
stortingsrepresentant (V) 

Emarah  (16) og Leonard Roos (16). 

Klassiker: Parolen «La 
døveskolen leve» var flit
tig i bruk i 1990, da 700 
personer demonstrerte
i Oslo. Mens alle andre 
spesialskoler ble lagt ned, 
overlevde døveskolene.

Forhandler i Bergen: Statssekretær
Lisbet Rugtvedt.

Foto: Bjørn sigurdsøn

Elevene er og forblir 
tunghørte, uansett 
hvor god teknologien 
er. 

I intervjuet med Gudmund 
Hernes 25. mars ble et av 
norsk journalistikks mest stor
slagne øyeblikk gjengitt feil. 
Det gjelder Bjørg Jønssons 
intervju med President Mitter
rand, trykket i Aftenposten 27. 
mai 1989 under overskriften 
Vårt åndelige testament. «Får 
jeg da, herr president, begyn
ne med å stille Dem et enkelt 
spørsmål: Hva er et individ?», 
lød Jønssons formulering, 
mens vi lot Gudmund Hernes 
få spørsmålet «Hva er egentlig 
et menneske?»
 En teknisk feil gjorde at 
en bildetekst i oppslaget om 
UNE i forrige uke, ble feil. De 

to bildene på side 9 er ikke en 
føretter barbering montasje 
av UNEdirektør Terje Sjegge
stad, men et bilde av ham ved 
siden av advokat Arild Hum
len. 
 Og for dem som lurte: An
meldelsen av AlKhwārizmī’s 
Mekaniske Orkester på side 37 
var skrevet av Morgenbladets 
kritiker Magnus Andersson. 
Krigsskipet i venstre hjørne på 
side 4 er ikke Erich Giese slik 
vi skriver, men Blücher. Den 
altetende britiske dirigenten 
Paul Hillier heter altså Hillier, 
ikke Hillierd og ikke Hilliard, 
slik vi foreslo i oppslaget på 
side 30 og 31.  

REttELSER

«La døveskolen leve – lenge»: Det skrev elevene da Morgenbladet ba dem formulere en setning de sto for på tegnspråket. 
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»Leder

Nei-mann i tvil
Nikolai Astrup vet ikke om 
han vil være lojal hvis Høyre 
stemmer ja til datalagrings
direktivet. side 2

samfunn

Neste på drapslisten
To motstandere av Pakistans 
blasfemilov er myrdet. Sherry 
Rehman er neste mål.

side 14 

samfunn

Tove Gravdal: To maktposisjoner i norsk, utenrikspolitisk offentlighet er nå ledige. side 13

Ulv i fåreklær
Harald Eia høstet applaus i 
VidenskapsAkademiet denne 
uken. Hvorfor vil humanistene seg 
selv så vondt? samfunn side 4

Norge står utenfor
Ingen norske kunstnere blir å se 
på Veneziabiennalen i år.

kuLtur side 36

Norsk og naiv
Nordmenn i utlandet innbiller 
seg at UD ordner opp hver gang 
de havner i trøbbel. ideer side 21 

29,90 for hel fersk
kylling er rett og slett 
for billig.

Vil ikke høre
Susanne Solbakken (18) vil heller være 
vanlig i spesialskole enn spesiell i vanlig skole. 
Nå nedlegges tre av fire døveskoler. side 8–11
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Det er tøft å si nei
Knut Schreiner om den voldelige 
punkbevegelsen som preker 
avholdenhet fra alkohol, sex og 
kjøtt. kuLtur side 32   

Vin er liv
Del et glass med de gamle 
romerne. Per Mæleng om 
antikkens vinkultur. ideer side 24

 MorgenblaDet 11. Mars


