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Henvendelse vedr. det specialiserede social og specialundervisningsområde 

 

Vi er dybt bekymrede for at der sker en uhensigtsmæssig afspecialisering på området. 

 

Tre af de fire tidligere såkaldte centerskoler, hvor man har haft en klasserække med 

døve børn, er enten lukket eller lukningstruede, og de højt specialiserede 

landsdelsdækkende specialundervisningstilbud til døve børn (Center for Høretab, 

Center for Døvblindhed og Høretab, samt afdelingen SPK på Langelinieskolen) har kun 

ca. 60 elever tilbage.  

 

Mange af disse elever får både tale og tegn, mens kun et lille mindretal får egentligt 

tegnsprog. Vi frygter derfor, at tegnsprogskompetencerne i lærergrupperne går tabt. 

Førhen havde man mange døve lærere ansat, som var flydende i dansk tegnsprog, og 

som fungerede som sproglige rollemodeller for børnene. I dag er der ganske få døve 

lærere tilbage på skolerne. Førhen var der mulighed for tegnsprogsundervisning på KC 

og på Tegnsprogsskole Vest, og det var muligt at tage en efteruddannelse i Tegnsprog 

som Fag på Lærerhøjskolen. Disse tilbud er i dag lukkede, og skolerne må selv sørge 

for at opkvalificere deres lærere.  

 

Vi ved, at der i det almene skoletilbud findes børn, der har behov for tegnsprog, men 

som ikke får det, men vi kender ikke det faktiske antal børn, og der findes ikke en 

fyldestgørende undersøgelse af, hvordan det går de mange børn med CI, som ikke har 

fået tegnsprog. Vi er bekymrede for, at kommunerne vælger de højt specialiserede 

skoler fra, fordi de er for dyre (takstfinansierede). 
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Side 2 

 

Vi ved, at der er manglende viden om døvhed og dansk tegnsprog i de kommunale 

PPR-kontorer, og at det langt fra er alle forældre til døvfødte børn, der får den 

relevante information om dansk tegnsprog og de muligheder der ligger heri. Mange af 

de døvfødte børn får i dag ikke tegnsprog fra fødslen, hvilket i praksis betyder, at de 

ikke får noget sprog det første leveår. Det er stærkt bekymrende. 

 

I øvrigt kan vi henvise til vores høringssvar fra sidste år.  

 

Har I en konkret bekymring for at et eller flere tilbud til målgruppen er lukningstruede? 

 

Ja 

 

Hvilket 

 

På afdeling Rugvænget i Ballerup (en af de tidligere centerskoler) har man stadigt børn 

med høretab i særlige klasser, men vi frygter at tilbuddet snart forsvinder pga. ringe 

økonomi i så lille et tilbud. 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

Danske Døves Landsforbund 

 


