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7. Socialstyrelsens forløbsbeskrivelse
8. Forskningsprojektet på Aarhus Universitet
9. Nyt udbud hos KTST
10. Handicaprabat på rejsekortet

Blok 3: Interne beslutninger
1.
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5.

Årets Viggo
Ole Munk Plums mindelegat
Frivillige
Etiske retningsliner for bestyrelsen
Generalforsamlinger

Blok 4: Sager til orientering
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Møde med Danske Regioner
Tegnsprogsdagen d. 13. maj.
TV2’s public service aftale
Nyt fra visuel kommunikationsprojektet
Nyt fra døvetolkeprojektet
Nyt fra psykiatriområdet
Nyt fra ældrevejlederprojektet
Nyt fra grønlandsprojektet

9. Nyt omkring projektet ”Tekst til Tegnsprog” (TTT)
10. Nyt fra 112 app
11. Nyt omkring Døves Kulturdage

1.2 Referatet fra sidste HB møde
HB mødereferaterne fra september og november 2014 blev underskrevet.

1.3 Opfølgning fra sidst
HB efterlyste, at der blev udarbejdet tjeklister til mødereferaterne for nem opfølgning. Intranet kan fx
bruges til dette. Og/eller fredagsmail kan lave samlet oversigt. MB og KB havde oprettet et Podio
intranet til HB. Formålet med Podio er at have et intranet, der vil kunne anvendes til fremtidig
videnssamling af HB dokumenter, opgaver samt kalenderfunktion. Systemet er opbygget over et
eller flere workspaces, og i hvert workspace kan der tilknyttes apps. Vi blev præsenteret for vores
eget workspace ”HB”.
Beslutning/konklusion
Den foreslåede opbygning af Podio tages i brug straks.

2.1 Sekretariatet
Sagsfremstilling
HB ønsker en drøftelse af sekretariatets fremtid i lyset af KB og Birgitte Oppermanns opsigelser. HB
havde inviteret Lars Knudsen til at give HB en status på den nuværende situation på sekretariatet.
Lars er udpeget af personalegruppen som deres talsmand, og vil formentligt senere blive valgt til
deres AMR (ArbejdsMiljøRepræsentant).
Beslutning/konklusion
Der skal udpeges en konstitueret sekretariatschef indtil den nye sekretariatschef begynder.

2.2 Økonomi
DDL har fået arv på 1 mio. kr. fra boet efter Gerda Hansen som (stadig) er på vej, vi får også 56.000
kr. fra boet efter Alice Birgithe Tirzah Hansen og 150.000 kr. fra boet efter Gerda Christine Meyer.
Vi har fået 200.000 kr. fra Jochums Foundation. Efter råd fra administratoren har vi fordelt pengene
således: 65.000 kr. til at gennemføre informationsprojektet (psykiatri), 65.000 kr. til besøgsvenner
for ældre og 70.000 kr. til individuelle tilskud til medlemmer ifm. psykiatri efter ansøgning. Der
kommer et notits om sidstnævnte i det næste nummer af Døvebladet.
KB har via mail fremsendt et meget foreløbigt udkast til årsregnskab 2014. Det er kun forsiden der
kunne danne grundlag for drøftelse, da der er flere poster der skal rettes enten af ren redaktionelle
art, eller beløb der skal omposteres på andre konti.
Ved en hurtig gennemgang, vil man se at der er en nedgang i omsætningen på ca. 1,3 mio. Dette
skyldes advokaterne bag Arvid fonden selv ville udbetale legatportionerne, hvilket DDL fik lov til at
gøre i 2013.
Det som påvirker vores beregning ift. Tips og Lotto midlerne er primært vores udgifter og
kontingentindtægter.

Sammenholder man årsregnskabet med det af HB godkendte budget, har vi indhentet ca. 0,5 mio.
kr. på bundlinjen. Fra et bevilliget underskud på 750.000 kr. endte det med et underskud på
281.000 kr.
Et af de steder hvor regnskabsfunktionen tydeligt mærker besparelserne i dagligdagen er udgiften til
kontorlokalerne. De månedlige huslejeudgifter er betragtelig mindre end i Snaregade.
Budget 2015
Normalt medtager DDL ikke arv i vores budgetforslag. Men i dette tilfælde, hvor vi ved, at 1,2 mio.
kr. er på vej (afventer blot skifterettens godkendelse), bliver de dog medregnet som indtægt.
HB skal tage stilling til om midlerne skal indgå i driften, eller skal henlægges til egenkapitalen. De
umiddelbare tilkendegivelser er, at midlerne skal indgå i driften, evt. mhp. ansættelsen af
kultur/foreningskonsulent. Dette afventer lørdagens drøftelser.
Tips og Lotto midlerne falder med ca. 225.000 kr. i 2015. Beregningen af tilskuds størrelsen sker på
grundlag af indberettede nøgletal 2 år før. Ifm. uddelingen for 2015, er den samlede tilskudspulje til
alle organisationer blevet 3 mio. kr. mindre, og de andre organisationer har formået at sadle om i
tide, hvor de dels har nedbragt deres kapacitetsomkostninger, samtidig med de har formået at få
inddrevet flere midler i kontingenter. Dermed er DDL en af de i top fem organisationer, der
forholdsvis er blevet hårdest ramt.
Vores kontingentændring vedtaget på landsmødet i 2014, får først effekt for tildeling af tilskud i
2016.
Grundet ændringer i ansættelser (timetal etc.) ligger der i budgettet en buffer på ca. 450.000 kr. til
løn.
HB har budgetteret med et underskud på 150.000 kr. mens økonomiafdelingen har andre
forventninger til 2015 med et overskud på 785.000 kr.
HB drøftede i løse vendinger hvordan de 1,2 mio. kr. store arv kunne anvendes i DDL.
1. Projekt til en hjemmeside portal omkring CI med videooptagelser af dagligdag, links til
referencer, forskning etc. Skal være neutral hjemmeside om fordele og ulemper, som alle
målgrupper skal kunne benytte.
2. Bi-lingualskole – forundersøgelse
 Hvordan kan man starte en sådan skole?
 Målgruppe?
 Hvem skal frekventere den?
 Tilskud? Drift? Betaling etc.
3. Forslag om anvende nogle af midlerne på at ansætte en person i en kombinations-stilling
som organisationskonsulent/frivillighedskonsulent /foreningskonsulent/kulturkonsulent.
Afventer til der er lagt strategi for sekretariatet.
Beslutning/konklusion
Anvendelsen af arven afventer strategi for sekretariatet.

2.3 Interessepolitiske sager - oversigt
Sagsfremstilling
KB har finpudset oversigten over det interessepolitiske arbejde hos DDL.

Punktet ikke drøftet.

2.4 Langelinieskolen
Sagsfremstilling
Kan HB diskutere hvilken holdning der er til dette, så vi er forberedt på hvilken type indsats vi skal
igangsætte såfremt det besluttes at flytte tilbuddet til Ballerup.
DDL vil gerne bringe en kort notits i vores medier om, at der er overvejelser omkring at flytte
specialafdelingen SPK til Ballerup. Så vidt vi er orienteret så er der nu et forslag oppe til
beslutning/diskussion i forældrebestyrelsen.
Drøftelser i HB
Rugvængets skole indstilling til tegnsprog på skolen er yderst mangelfuld, og forældrebestyrelsen
på Langelinieskolen er bekymret for fremtiden og mulige løsninger.
Beslutning/konklusion
Det er utroligt vigtigt at DDL støtter op omkring forældrene, og her peger HB på, at FN
handicapkonvention skal følges, og forvaltningen skal lytte til forældrene.
HB ønsker at bevare døveskolen og et tegnsprogsmiljø.

2.5 Døvesamfundets fremtid
Sagsfremstilling
Døvefondens bestyrelse er undrende over, at man ikke spørger DDL om hvilke projekter der vil
gavne døve bedst/mest. Der er flere virksomheder og institutioner, som selv kører med deres
projekter uden at involvere DDL. De mener stadig, at DDL skal facilitere alle projekter i Danmark, så
de passer ind i DDL's døvepolitiske retning.
Drøftelser i HB
Overveje hvordan DDL kan få skabt overblik over forskellige projekter, som direkte har indflydelse
og gavn for døve.
Døvefonden kunne arrangere åbent hus, hvor projekterne kunne fortælle fonden om deres ide. Det
kan dog blive vanskeligt at få projekter til åbent at fortælle om deres visioner/ ideer i et åbent forum.
Beslutning/konklusion
I stedet kan Døvefonden arrangere ”åbent hus dag”, hvor Døvefonden fortæller hvilke projekter de
vil støtte. dermed kan man sikre sig, at ansøgerne vil kontakte DDL/Døvefonden for oplysninger, og
sidegevinsten vil være, at DDL får en viden om hvad der sker rundt omkring. Man kunne melde ud,
hvilke områder man vil støtte, fx kultur, socialt og andre emner, frem for erhvervsstøtte.

2.6 Vores fremtid - unge
Sagsfremstilling
Unge døve og hørehæmmede som mulige medlemmer hos DDL? Vi bør finde ud af hvad vi vil med
DDL om 10 år. Vil vi have unge medlemmer ind i DDL, så skal vi gøre noget nu. Unge tænker
anderledes end vi gør, så vi bør indleve os i deres tankegang og finde ud af hvordan vi kan få dem
til at melde sig ind i DDL og evt. være engageret i døves arbejde.
KB har forud for mødet udsendt et notat vedr. en fremtidig struktur/model for et kommende
kontingent/medlemsskabs samarbejde, som han redegjorde ideen for.

Beslutning/konklusion
HB kan godkende notatet og afventer DUF’s afgørelse om modellen opfylder deres betingelser for
DDU’s tilskud.

2.7 Forløbsbeskrivelse
Sagsfremstilling
HB fik tilsendt det endelige udkast til Socialstyrelsens forløbsbeskrivelse ”Rehabilitering og
undervisning af børn med tidligt høretab 0-18 år”, som nu er i den sidste fase, og det seneste
udkast har ikke indført DDL’s ønsker om to-sproglige muligheder for døvfødte børn.
Hovedsporet i beskrivelsen er stadig, at døvfødte børn skal tilegne sig kun talesprog, og alle de
beskrevne indsatser støtter op omkring dette i beskrivelsen. Tegnsprog/tegn er kun en mulighed,
såfremt barnet har andre vanskeligheder (tillægshandicap) eller ikke kan høre talelyde og derved
ikke udvikle en sikker mundtlig kommunikation.
Uanset hvad DDL har bidraget med undervejs er der ikke blevet lyttet. Det må konstateres, at DDL
står mere alene end nogensinde med holdningen om at sprog giver muligheder.
DDL har udarbejdet rapporten ”Sprog giver muligheder” – som lanceres primo marts. Heri står alle
vores argumenter for, hvorfor der er brug for flere veje at gå og hvorfor forløbsbeskrivelserne bør
varetage udelukkende det pædagogiske og sociale tværfaglige perspektiv.
I Danmark er det medicinske syn det dominerende. Socialstyrelsens forløbsbeskrivelse skal
opdateres i 2017.
Drøftelser i HB
HB meget bekymret for døve forældre med døve børn. Flere unge vil ikke have CI, men bliver
presset dertil. Der må ikke bruges dansk tegnsprog i skolen og har samtidig ønsker brug af tolk.
Bevilling heraf er sektoransvar, dvs. skolen.
Forløbsbeskrivelsen kan revideres og Socialstyrelsen er meget positive over for dette.
Beslutning/konklusion
HB er kede af at dansk tegnsprog ikke er blevet en del af forløbsbeskrivelsen, men synes det er
vigtigt for det fortsatte gode samarbejde med Socialstyrelsen, at vi indgår i materialet. Det signalerer
også til omverdenen, medlemmerne og over for ministeriet, at vi følger området.
HB ønsker at vente med at vælge hvilke tiltag der skal til, indtil der er mere ro og stabilitet på
sekretariatet.

2.8 Forskningsprojekt på Aarhus Universitet
Sagsfremstilling
Vi var nødt til at diskutere hvilke emner DDL ønsker, at Aarhus Universitet skal forske i. På sidste
møde blev vi enige om at det skulle ske en afstemning via mail, men JBN har bare ikke haft tid til at
lave det.
Oplægget fra tidligere afholdt HB møde i november:
 Hvordan tegnsprog påvirker sprogligt / kognitiv indlæring
 Hvad gør at døve lykkes? (Succeshistorier)
 Undersøgelse af kulturbegreb(et)
 Videreudvikling af J. Widells teorier





















Identitetsforståelse i komparativt lys
Coda'ernes flersproglighed
Døves kulturelle fællestræk på tværs af grænser
Teknologiske værktøjers indflydelse/påvirkning af dagligdagen/uddannelse etc.
Tegnsprogstolkning
Dialekter
Konsekvenser af inklusion
CI børns trivsel i inklusion
Sproglig forskelsbehandling
Døve som patienter i psykiatrien
Forældres oplevelse af systemets tilbud til deres døvfødte børn
Det tværkulturelle møde (døv/hørende/CI/hørehæmmede mv).
Overgreb mod døve
Handicapbegrebet
Døvebegrebets betydning indenfor det socio-kulturelle-lingvistiske felt
Døve døvelæreres vilkår i dag.
TS/TSK – hvem, hvad, hvordan, hvornår?
Sproglig fleksibilitet/ufleksibilitet
Omgivelsernes påvirkning af dansk tegnsprog

Ansøgning
Aarhus Universitet vil selv skrive ansøgningen uden økonomiske støtte fra andre. DDL kan komme
med bud til emner (ideer fra ovenstående). HB pegede på følgende områder:
 Døvfødte børn, CI og dansk tegnsprog
 Hvordan påvirker tegnsproget den kognitive udvikling?
 Hvordan påvirker to-sproglig den kognitive udvikling?
 Psykolingvistiske og sociolingvistiske vinkler
 Komparative forskning om tosprogethed generelt
 Der er forsket lidt i dansk tegnsprog i 25 år. Kultur og grammatik
 Opdatering af Jonna W. + Elisabeth Pedersens grammatik over Dansk Tegnsprog
Skal vi satse på forskning som vi på forhånd ved at omgivelserne vil validere? Et helt andet aspekt
heraf, er, hvorfor er det så svært for døve at lave ”døve-forskning”. Hvorfor vanskelig at få anerkendt
forskning som foregår i egen ”rede”? Forskningsmiljøet skal inddrage døve. Forskningsgruppen 2-3
ph.d. og en post.doc. Indsamling af artikler og forskning inden for auditiv/visuel kommunikation er
vigtigt. Socialstyrelsen refererer til ca. 100 ud af 500 på området. Døve mangler et sted hvor de kan
få overblik over de samlede undersøgelser/forskningsresultater der ligger rundt om i verdenen.
Opfordre til at ansætte studentermedhjælp der kan lave indsamling af viden.
Beslutning/konklusion
Ud fra dagens drøftelser arbejder formanden videre med Aarhus Universitet.

2.9 Nyt udbud hos Kvalitet- og tilsynsstyrelsen
Sagsfremstilling
Kvalitet- og tilsynsstyrelsen (KTST) har opsagt rammeaftalen med alle deres tolkeleverandører. Det
betyder, at døve studerende kan evt. komme til at skifte leverandør fra d. 1. august 2015. DDL og
DDU har haft et møde med KTST. DDL har fået henvendelse fra unge, der er frustrerede over evt.
tolkeskift. Der blev fra KTST sagt, at det er rent administrativt årsager til opsigelsen. De unge
opfordres til at kontakte tolkefirmaer, og sige at de vil beholde deres nuværende leverandører.
JBN har fået nogle henvendelser fra tolkefirmaerne, de er bekymrede over den dalende kvalitet af
nyuddannede tolke og for hele tolkemarkedet i fremtiden, det bliver meget svært for de store

tolkefirmaer at holde på tolkene, når så mange kan se en stor økonomisk gevinst ved at være
selvstændig.
Tegnbank
HB er specielt bekymret omkring skiftet indenfor specielle faggrupper, hvor der er udviklet et
tegnforråd der er specielt for den enkelte uddannelsesretning. Ved et tolke/leverandørskifte, er der
stor risiko for, at viden forsvinder. Flere leverandører har deres egen tegnbank, men den følger ikke
med ved nyt udbud og deraf leverandørskifte. Ved at lave en fælles offentlig tegnbank ville
overlevering ikke være et problem. Der findes allerede nu en tegnbank som de unge studerende
forsøger at holde liv i på ren frivillig basis. KTST bør påtage sig ansvaret for, at denne tegnbank
opnår støtte til fortsat anvendelse blandt nye studerende.
Nogle virksomheder påberåber sig tavshedspligt ifm. udlevering af tegn. Dette kan imødegås
teknisk, ved at de enkelte tegn ”skygge-tegnes”.
Kvalitet
HB er også bekymret med den manglende kvalitetssikring af de private/selvstændige tolke.
På DNTM området er det muligt at klage over tolken/tolkningen, men selve proceduren herfor er
ikke optimal. Der er ingen vejledning til hvordan man kan klage, og heller ikke nogen vejledning til
hvordan en sådan sag forløber. Efter endt klage, synes der heller ikke at være nogen konsekvens
for den tolk der er blevet klaget over.
Den enkelte leverandører har selv ansvaret for at dygtiggøre sig, ved fx efteruddannelser, deltage i
konferencer og lignende. Da der ikke i dag findes officielle efteruddannelseskurser muligheder der
giver tolkene kompetenceløft. De enkelte leverandører strikker forskellige forløb sammen, mere eller
mindre tilfældigt og giver ikke nødvendigvis en kvalitetssikring for slutbrugeren.
Center for Tegnsprog under UCC har fået 0,5 mio. kr. til efteruddannelse/udvikling af tolkeområdet.
Pengene er brugt til korpusarbejdet.
Certificering
Der efterlyses en formel efteruddannelsespakke med forskellige relevante indhold, der samtidig kan
udløse en eller anden form for pointsystem, således de enkelte tolke kan dokumentere en viden.
Der ud over skal der arbejdes hen imod en certificering af tolkene, der skal aflægge test efter en
nærmere aftalt årerække, for at kunne opretholde sit certifikat. For at opnå størst mulig tilslutning til
ovenstående, er det vigtigt at alle leverandører står sammen, og derfor anbefaler HB at der
arbejdes hen mod en brancheorganisation på området.
Bevidstgørelse
Bede døvebladet evt. have fokus på det via artikler og cases. Ikke mange døve kender deres
rettigheder omkring brugen af tolk. Man kunne efterlyse cases via Facebook. En mulighed kunne
være at tolkene blev vurderet på trustpilot.
Beslutning/konklusion
Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af OTJ, MB og JBN plus to fra FTT.
Arbejdsgruppen kan bl.a. se på:
 Hvordan sikrer man kvaliteten i andre lande
 Problemer med mange selvstændige og deres forpligtigelser til aften/weekend
 Tegnsprogstolkeuddannelsen er blevet dårligere

2.10 Handicaprabat på rejsekortet
Sagsfremstilling

Vi har fået en henvendelse fra en af vores medlemmer med forespørgsel om, DDL vil kæmpe for at
døve får 50% rabat på rejser i hovedstadsområdet gennem rejsekortet.
Der arbejdes med nogle tilgængelighedstiltag i det offentlige rum via en app.
Beslutning/konklusion
DDL vil kæmpe for bedre tilgængelighed for døve end rabatordning.

3.1 Årets Viggo
Lukket punkt

3.2 Ole Munk Plums mindelegat
Lukket punkt

3.3 Frivillig
JBN synes, at DDL bør satse mere på det frivillige arbejde omkring DDL - altså skal vi prøve at
involvere vores medlemmer mere i DDL's arbejde.
Diskussionen om en frivilligkoordinator blev også fremført under mødet med Døvefonden. En del
frivillighed skal anerkendes, opgaver defineres og koordineres. Funktionen kunne evt.
sammenlægges med en evt. kultur/foreningskonsulent.
Beslutning/konklusion
Opgaven skal afvente til der er ro på sekretariatet. Der er formentlig mulighed for at søge
projektmidler til dette (giver mulighed for ansættelse af en ekstra fundraiser).

3.4 Etiske retningsliner for HB
JBN spørger ”hvem er DDL”. Ønsker en definition af hvem handler på forskellige områder. Der er
behov for retningsliner på alle fronter, hvor der mangles fælles fodslaw, visioner og holdninger.
Kunne være ønskeligt at HB og sekretariatet var stærkere/bedre til at markere sig, da formanden
ikke kan påtage sig alle opgaver. I det gamle HB, var der ”ministre” på forskellige områder, hvilket
gjorde det nemmere at uddelegere spørgsmål til rette HB medlem.
Det kan være svært at afsætte tid til at skulle formulere noget på tekst, hvor video måske kan gøre
at folk føler sig mere lige end på skrift. Vigtigt at man som HB medlem tager sit mandat alvorligt, og i
det mindste bare sender en mail om at man er enig eller ingen kommentar har – for at vi kan
komme videre i sagsbehandlingen.
HB kan være mere synlig på sekretariatet med en deltager i ”tirsdagsrunden”. Åbenhed er vigtigt,
således personalet kan komme videre og bygge tilliden op igen.
TG’s orlov
TG er blevet kontaktet, JR overtager TG’s plads foreløbig. (TG har efter mødet meddelt via mail, at
han vælger at trække sig fra HB. JR overtager hermed den ledige plads frem til det næste
landsmøde).
Beslutning/konklusion
JBN, Lars Knudsen og KB skal lave en strategi for hvordan de næste 3 måneder. skal afvikles. Her
kan der tages udgangspunkt i KB’s opfølgningsliste.

3.5 Generalforsamling
Fordeling af deltagelse i medlemsforeningers generalforsamlinger:
Februar
Kolding d. 21. februar (ingen)
Marts
Vestsjælland, Næstved d. 7. marts (ORC)
Midt-vest, Skive 13. marts (INC)
Midtjysk, Herning 14. marts (ORC)
Sydhavsøernes Døveforening (BB)
Vejle Døveforening 20. marts (OTJ)
Aarhus d. 21. marts (OTJ)
Fredericia 21. marts (ingen)
Horsens 21. marts (KT)
Aalborg Tegnsprogsforening 21. marts (MB)
Fyns Døveforening 21. marts (JZ)
Nordsjællands Døveforening 28. marts (MB)
Esbjerg 28. marts (JZ)
April
1866 d. 11. april (flere)
Mangler – har ikke kunnet opspore deres planlægning
Sønderjydsk Døveforening
Beslutning/konklusion
ORC og JBN arbejder videre med de sidste datoer. Det skal meldes ud at HB tropper op, dette kan
gøres på formandens Facebook-profil.

4.1 Møde med Danske Regioner
Orientering
DDL var til møde med Danske Regioner om tolkning til døve på hospitalerne. DDL ser fx gerne, at
der er frit tolkevalg (dvs. døve får lov til at vælge tolkefirma), sådan at undersøgelsen ikke bliver
udsat hvis hospitalets ”faste” tolkeleverandør ikke kan levere en tolk. Vi mener desuden, at
hospitalerne skal bruge uddannede tolke, og at enhver døv forælder til hørende børn har ret til
tolkning, selv om deres hørende barn er patient. Fra Danske Regioners side virkede de positive og
vi blev enige om, at vi arbejder videre med sagen.
Kommentarer fra HB
Der skal indsamles cases gerne med løsningsmodeller. Vigtigt at DDL også viser
imødekommenhed overfor hvornår der kan benyttes den ene tolkeform frem for en anden.
OUH har videotolkning på lille skærm, der kan gøre det vanskeligt at aflæse tolken i en måske
traumatiseret situation. DDL skal her komme med ideer til, at videotolkningen evt. kan benyttes i
den indledende/akutte fase, for at skabe tryghed i situationen, mens der skal være mulighed for at
undersøgelser og samtaler skal foregå på traditionel tolkeform.
Nogle døve bruger et firma til arbejde og et andet firma til sociale/private tolkninger.

4.2 Tegnsprogsdagen d. 13. maj
Orientering

Sekretariatet har arbejdet videre med at lave en ramme for d. 13. maj, hvor vi skal fejre
anerkendelsen af DTS.
Kommentarer fra HB
Foreslå at hele arrangementet bliver ”TV” transmission live, således medlemsforeningerne kan vise
det rundt om i landet. Formanden afgør prisen på de 100 eksemplarer af Alexei reproduktioner.
Dagen bliver afholdt på Scandic København med buffet.
Budgettet for hele arrangementet er en udgift på 65.000.
HB selvskrevet på gæstelisten – deltagelse gratis. HB beslutter at dette gælder alle fremtidige
arrangementer som en påskønnelse for det frivillige arbejde hver især bidrager med.

4.3 TV 2’s public service kontrakt
Orientering
Vi har lige fået TV 2’s public service kontrakt med Kulturministeriet. Desværre er der ikke nogle
store og væsentlige forbedringer i den nye kontrakt, men til gengæld er det en god nyhed, at TV 2
skal oprette sit eget brugerråd med repræsentanter fra handicaporganisationer – på samme måde
som vi kender fra DR. På den måde kan vi påvirke TV 2 ligesom vi har gjort med DR.
Den største ændring i den nye kontrakt er:
”TV 2’S BRUGERRÅD
TV 2 DANMARK A/S skal være i løbende dialog med relevante handicaporganisationer om
tilgængelighedsarbejdet. Dialogen finder sted i et brugerråd og skal sikre, at organisationerne
inddrages i TV 2 DANMARKs overordnede planlægning, prioritering og udvikling på området.”
Kommentarer fra HB
Bede LK om at varetage denne opgave.
HB nævner lige, at der er et problem med tekstning på dr.dk ikke kan ses på mobileenheder.
MGP
JBN tilføjer, at det netop var via DR’s brugerråd, at MGP blev tegnsprogtolket. Dette har nu
resulteret i, at der på EU plan er besluttet at MGP skal tolkes fremover. 3 af de danske døve tolke
fra MGP udsendelsen 2014 skal tolke i 2015 i Østrig.

4.4 Nyt fra visuel kommunikationsprojektet
Orientering
Projektets tovholder JZ har tidligere sendt følgende statusopdatering på projektet: ”På første
arbejdsgruppemøde brugte vi allerførst lidt tid på at definere hvad vi mener med visuel orienteret
undervisning. Jeg synes det var vigtigt, vi fik skabt et fælles afsæt. Mind mappen er resultatet af den
snak og det affødte samtidigt snak om at netop mindmapping også er en god visualiserende
metode. Dernæst brugte vi tid på at starte op på en art struktur og vi valgte at køre den som vi
forestiller os det sat op på hjemmesiden, for at undgå dobbeltarbejde. Vi er i gang med at
kategorisere ift. informationsniveauer herunder info om det visuelles betydning, om inklusion som
fællesskabs tanke, faglige kategorier og andet. Alle fik opgaver med hjem som de så kan lægge op i
Podio løbende. Jeg har aftalt med Mette B at hun giver mig et kursus i Podio næste uge så der
kommer struktur på Podio delen. Næste møde er 4. marts 16-19”.
Kommentarer fra HB
JZ supplerer med, at det er vigtigt at alt materiale der udvikles skal kunne anvendes af en hel klasse
således det kan indgå i undervisningen på helt normale vilkår og præmisser. I den forbindelse var

der en kort snak om, det skal bruges med eller uden tegn. Det er også målet at samle alt materiale i
en hjemmeside, som skal udvikles eksternt i et åbent CMS system a la WordPress.
Arbejdsgruppen, der består af Astrid Seiler, Dorrit Christensen og Line Fagerholt og Lene Schmidt,
satser på at der skal afholdes 4-5 møder, hvor bl.a. hjemmesiden skal være det synlige resultat.
I juli måned skal der afrapporteres på forløbet, og der skal også findes en model for, hvordan
hjemmesiden kan fortsætte efter projektet stopper.

4.5 Nyt fra døvetolkeprojektet
Orientering
JBN og Helle Skjoldan havde d. 20. januar møde med Bo Kragelund fra DNTM med henblik på at
aftale, hvordan DNTM kan bruge døve tolke efter projektperiodens udløb. DNTM indvilgede på
mødet i at give de døve tolke i projektet en certificering til at tolke indenfor forskellige områder, så
de kan fortsætte med at tolke efter projektperiodens udløb. DNTM overrækker certifikaterne ved en
festlighed d. 13. maj.
Projektet er opmærksom på, at
 Uddannelsesområdet er et problem grundet udbudskravene.
 I bekendtgørelen omkring uddannelsen til tegnsprogstolk for døvetolke er læringsmålene et
problem for døvetolke
 Via DNTM er det måske muligt at gennem statistik vise et behov for døvetolke og deraf
kunne dokumentere for en uddannelse af døvetolke

4.6 Nyt fra psykiatriområdet
Orientering
Vi har nu et korps af 16 frivillige indenfor døvepsykiatri. Socialministeriet har sagt ja til, at DDL kan
overføre et beløb fra uddannelsespuljen til et kursus til frivillige. Der er fokus på emner som
recovery, hotline og mindfulness, men også hvordan vi kommer i gang med flere selvhjælpsgrupper.
Vi har også penge til at lave tegnsprogsvideoer om psykiske lidelser/symptomer, og hvad man kan
gøre.
DDL har søgt om en ny omgang penge til projektet ”selvhjælpsgrupper/besøgsvenner til psykisk
sårbare døve”. Vi har søgt om en udvidelse af projektet til Fyn og Jylland. Der er 7 døveforeninger,
som har takket ja til besøg: Sydhavsøerne, Vestsjælland, Horsens, Aarhus, Fredericia, Aalborg og
København. Det bliver information om psykiske lidelser samt en personlig beretning fra de tre
kvinder fra referencegruppen. Vi vil også bruge et par frivillige på turneen. Projektet havde møde
med den psykiatriskfaglige arbejdsgruppe (døvekonsulenterne, Ballerup, CFD psykolog og DDL).
Kommentarer fra HB
Der er udelukkende gode oplevelser og respons på forløbet. Det er også på tide at der sker noget,
da det har været et gentagende ønske på landsmøderne. Alle involverede oplever en rigtig god
stemning.

4.7 Nyt fra ældrevejledningsprojektet
Orientering
Vi har ladet Josephine Anker at gå op til 37 timer om ugen fra 1. februar. Vi syntes, det var vigtigt at
region syd hurtigt kunne komme godt i gang med en erfaren ældrevejleder.

4.8 Nyt fra grønlænderprojektet
Orientering

Grønlænderprojektet havde i januar et træf for herboende døve grønlændere i Fredericia, der er
tilmeldt 10 stykker. Udover at de får mulighed for at mødes, skal der laves en lille undersøgelse af
deres situation, som skal bruges til projektets baseline for at kunne måle effekten af projektet ved
dets afslutning om 3 år.

4.9 Nyt omkring projektet ”Tekst til tegnsprog” (TTT)
Orientering
Vi har fået afslag på vores satspuljeansøgning til projektet. Helsefonden har bevilget 300.000 kr. til
TTT projektet, sekretariatet lægger hovedet i blød og overvejer hvad vi kan gøre, fx starte op med et
mindre pilotprojekt for de 300.000 kr. for at dokumentere behovet for det større projekt. DNTM er
med på denne ide.
Kommentarer fra HB
Projektet har helt klart sin berettigelse og målgruppe. Det er vigtigt at der i projektet også kommer
en definition/afklaring på hvad er oversættelse og hvad er tolkning. Det er to forskellige discipliner.
Umiddelbart handler dette projekt om oversættelse, hvor man kan indsende en given tekst, og får
den oversat til tegnsprog og få tilsendte en videofil.
Denne mulighed med at få en videofil med sig kan også være et behov i andre sammenhænge,
hvor man efter en given tolkning (fx hos lægen), kan se tolkningen igen og få bearbejdet de
informationer, man har modtaget i en svær samtale.
Ved denne form for oversættelsesarbejde, skal der ligge stramme deadlines for, hvornår man kan
forvente en oversættelse blive udført.

4.10 Nyt fra 112-app
Orientering
Der bliver etableret en arbejdsgruppe med repræsentanter fra DDL, Høreforeningen, Rigspolitiet og
firmaet, som skal udvikle app’en.

4.11 Nyt omkring Døves Kulturdage
Orientering
OTJ fremlagde status på planlægningen. Der bliver tilbudt forskellige muligheder omkring
overnatning. Hen over weekenden vil der blive tilbudt forskellige workshops.
HB spørger til, hvordan man har tænkt sig, at melde noget Info ud om datoen for Døves Kulturdage.
Det er arbejdsgruppens intention melde noget ud på deaf.dk og via Facebook. Her og nu er det
vigtigt at datoen, bliver offentliggjort, således folk kan sætte kryds i kalenderen.
Grunden til at der ikke rigtigt er sket noget PR-mæssigt, er, at man ville genbruge den samme
hjemmeside, som i Odense. Det viser sig, at denne hjemmeside, kan man ikke umiddelbart selv
tilgå med rettelser, men er nødt til at få fat på den eksterne producent der i sin tid lavede
hjemmesiden.
Derfor har men nu købt et nyt domæne og vil sadle om til et åbent CMS system – WordPress.

5.1 Næste møder
Der skal afholdes HB møder i april/maj, august/september og november. Det besluttedes, at der
ville blive udsendt afstemninger om datoer via doodle.
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