Dansk tegnsprog
- Status og udviklingsperspektiver

28. oktober 2019

9.00 - 9.20

Konference i Fællessalen
Christiansborg

Lars Knudsen:

Velkomst og introduktion til konferencen
Udviklingstendenser for dansk tegnsprog: fremskridt eller tilbagetog?
Lars Knudsen er landsformand for Danske Døves Landsforbund

9.20 - 9.35

Jakob Sølvhøj:

Åbningstale
Dansk tegnsprogs status og døves sproglige rettigheder
Jakob Sølvhøj er medlem af Folketinget for Enhedslisten

9.35 - 10.30

Elisabeth Engberg-Pedersen:

Hvad betyder ”anerkendelsen” af dansk tegnsprog?
I år fejrer vi 5 året for oprettelsen af Dansk Tegnsprogsråd og Afdelingen for Dansk Tegnsprog som en permanent del af Dansk Sprognævn. Men
hvilken betydning har det for sproget – og for døve – at dansk tegnsprog er blevet en del af Dansk Sprognævns ansvarsområde? Er det interessant
for andre end sprogfolk?
Elisabeth Engberg-Pedersen er professor i anvendt lingvistik ved Københavns Universitet og har forsket i dansk tegnsprog siden slutningen af 1970’erne. Hun er formand for
Dansk Tegnsprogsråd under Dansk Sprognævn og for Uddannelsesudvalget for Tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen ved UCC. Desuden er hun medlem af styregruppen
for Ordbog over Dansk Tegnsprog.

10.30 - 11.00
KAFFEPAUSE
11.00 - 11.55

Janne Boye Niemelä:

Ordbog over dansk tegnsprog – hvad skal vi med den?
Er den ordbog ikke snart færdig? Hvem bruger den og hvor langt er vi nået? Hvorfor er ordbogsarbejdet vigtigt for døve?
Hvilke udfordringer står vi overfor?
Janne Boye Niemelä er cand.mag. i lingvistik og ansat som faglig koordinator på ordbogsprojektet. Hun arbejder desuden som videnskabelig medarbejder på Afdeling for
Dansk Tegnsprog.

11.55 - 12:50

Jutta Fischer:

Tolkeuddannelsen – eksisterer den stadig?
Status og udfordringer: Hvordan går det med tolkeuddannelsen? Afdelingen i Århus er lukket: Vil den i København også lukke snart? Er det vigtigt at
bevare tolkeuddannelsen, eller vil fremtidens døve ikke have behov for tolk?
Jutta Fischer er uddannelsesleder på Tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen ved Københavns Professionshøjskole og projektleder for ordbogsprojektet. Hun er cand.mag. i
retorik og har undervist i dansk, stemmebrug og stemmetolkning på tolkeuddannelsen. Som studieleder var hun primus motor i udviklingen og akkrediteringen af den nye
professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning i 2013.

12.50 - 13.50
FROKOST I SNAPSTINGET
14.00 - 15.00

Dr. Joseph J. Murray:

Sign Languages as Minority Languages: The Route to Acceptance (Tegnsprog som minoritetssprog: vejen til accept)
Dr. Joseph J. Murray er professor i amerikansk tegnsprog og døvestudier ved Gallaudet University. Joseph J. Murray er tillige vicepræsident for Døves Verdensforbund, WFD.

15.00 - 15.30
KAFFEPAUSE
15.30 - 16.30

Frankie McLean:

Planning British Sign Language in Scotland (Planlægning af britisk tegnsprog i Skotland)
Ny lovgivning i Skotland skal sikre udbredelse af britisk tegnsprog og tilgængelighed for tegnsprogstalende.
Frankie McLean er ansat af den skotske regering som tegnsprogspolitisk konsulent.

16.30 - 17.00

Opsamling og diskussion af DDL’s kommende arbejde
Ordstyrer: Lars Knudsen

17.00

Afrunding af dagen

