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statsrådetTill Ylva Johansson

Den november30 bemyndigade1995 regeringen det stats-
råd har till uppgift föredra ärenden offentligaatt detsom om
skolväsendet friståendeoch skolor tillkalla särskildatt en
utredare U 1995:13 för frågorutreda kring utbildning iatt
teckenspråk för föräldrar till döva, dövblinda och hörselska-
dade barn till andra barn med motsvarandesamt behov av
teckenspråk för kommunikation. Samtidigt fastställdes direkti-

för utredningen 1995:151.ven
Som särskild utredare tillkallades riksdagsledamoten

Torgny Danielsson s och sekreterare förordnadessom
fr.o.m. februariden 1 1996 Karin Andrée-Heissenberger.

Som sakkunniga har medverkat utbildnlngsrådet Christer
Degsell, Statens institut för handikappfrågor i skolan, sekre-

Laina Kämpe, Svenska Kommunförbundet,teraren utredaren
Margareta Liljeqvist, Landstingsförbundet, kanslirådet Birgitta
Magnusson, Socialdepartementet, undervisningsrådet
Lisbeth Ftudemo, Statens skolverk och departementssekrete-

Ulla-Stina Ryking, Utbildningsdepartementet. Somraren
kanslirådethar medverkat Larsexpert Borg, Utbildningsde-

partementet.
Utredningen har arbetat under TUFF Tecken-namnet -

språksUtbildning För Föräldrar.
Sammanträden med de sakkunniga och har ägtexperten

vid nio tillfällen. Utredaren och sekreteraren har deltagitrum
i Statensmöten med institut för handikappfrågor i skolan
SIH, specialskolornas rektorer och hörselvårds-styrelser,
konsulenter och berörda folkhögskolor. Fem anordnare av
teckenspråksutbildning har besökts. Företrädare för myndig-
heter och landsting har deltagit i överläggningar. Samråd har
ägt med Centrala studiestödsnämnden CSN, Riksför-rum
bundet för döva, hörselskadade språkstördaoch barn DHB,
Sveriges Dövas Riksförbund SDR, Hörselskadades Riksför-
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DövblindaFöreningen Sverigesbund HRF och med
FSDB.

haft kontakteroch sekreteraren har under handUtredaren
funk-för utredningenordföranden och sekreterarenmed om

FUNKIS-kommittén.skolan,tionshindrade elever i
teckenspråksutbildning för föräldrar tillUtredningen om

får härmed överlämnaefter avslutat arbetedöva barn m.m.
sitt betänkande.

augustiStockholm den 19961

Torgny Danielsson

Andrée-HeissenbergerKarin
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RIO Rörelsefolkhögskolornas riksorganisation

SDR Sveriges Dövas Riksförbund

SIH Statens handikappfrågorinstitut för i skolan

SIOS samarbetsorgan för invandrarorganisationer i
Svenge

SSVH Statens förskola i Härnösandvuxna

TFP Tillfällig föräldrapenning

TPB Tal- och punktskriftsbiblioteket

TUFF TeckenspråksUtbildning För Föräldrar

TU-stöd Försöksverksamhet med studiesocialt stöd vid
teckenspråkvissa kurser i för föräldrar

TÖI Tolk- och översättarinstitutet
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Sammanfattning

Utgångspunkten för mina förslag är alla barns till för-rätt
äldrar kan vård,dem god och förstöd derassom ge omsorg
utveckling. Denna grundläggande rätt innebär också barnatt
och föräldrar skall ha möjlighet kommuniceraatt med var-

Ärpå språkandra båda förstår.ett måstebarnet dövtsom
föräldrarna ha möjlighet lära sig teckenspråk.att

De erfarenheter och synpunkter jag tagit del när detav
gäller utbildning teckenspråki för föräldrar har miggett en
bild visar problemen i dagatt inte främst består i bristsom
på utbildning påbrist god bildning.utan Det saknas struktur
och kontinuitet i uppbyggnaden.Det påär brist utbildade

pålärare och studiematerial. Kursplaner och utvärderingar
saknas. utvecklingsarbete behövs vad gäller metodik, peda-
gogik och läromedel.

Försöksverksamhet har redan bedrivits området.inom
Den förgrund ställningstaganden försöksverksamhetersom
i allmänhet förväntas har emellertid inte varit för handen.ge
Det är skillnader i ekonomiskastora villkor pågåendemellan
försöksverksamheter och utbildning. Skillnadernaannan

såvälgäller för föräldrarna för utbildningsanordnarna.som
Erfarenheter från försöksverksamheterna och i övrigt tyder
på invandrarföräldrar i mycketatt liten omfattning deltar i
gängse kurser.

Min har föreslåvaritansats struktureradatt och konkreten
utbildningsmodell är möjlig följaatt och utvärdera.som upp
vägledande har varit erbjudaatt samtliga föräldrar vissen
mängd sammanhållen utbildning i teckenspråk. Så iär dag
inte fallet. Den ekonomiska är given. Mina förslagramen
innebär därför vissa omprioriteringar jämfört med hur an-
slaget i dag används.

Den utbildning jag föreslår kallar jag TUFF-utbildningnu
TeckenspråksUtbildning För Föräldrar. Mina förslag innebär
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teckenspråk för för-för utbildning iinrättasstatsbidragatt ett
förslagenm.fl. korthet innebärl atttill döva barnäldrar

barn ärerbjudas föräldrar tillskallTUFF-utbildning som-
teckenspråkpå varvid för-kommunikationberoende av

skall prioriterasbarntilläldrar yngre

iutbildningomfatta timmarsskall 240TUFF-utbildning-
påbyggbara kurserformteckenspråk, upplagd i av

följa kursplanskallutbildningen en-

utifrån beho-skall utarbetasTUFF-utbildningenförslag om-
samråd mellanspecialskoleregioner, inuvarandeiven

pedagogiskalandstingetsutbildningsanordnare,tänkt
berörda kommunerhörselvård, brukarorganisationerna,

special-respektivevidregionala kunskapscentretdetsamt
skola

arbetsför-förloradresekostnader ochför vissaersättning-
utgå ideltarfall till denförekommandeitjänst kan som

utgårstatsbidragför vilkenTUFF-utbildning

som erbju-utgå utbildningsanordnaretillkanvisst bidrag-
logiochbarntillsynder

utbildningsanordnarnabidrag tillSIH beslutar om-

till föräldrarna.ersättningarCSN beslutar om-

möjligtgenomförsmina förslagförordar snarastJag att
Detta inne-försöksverksamheter upphör.nuvarandeoch att

ochTU-stödsförordning upphör ersättsnuvarandebär att av
itill utbildningvissa statsbidragförordningsärskild omen

beroendeteckenspråk föräldrar till barn ärför avsom
teckenspråk.påkommunikation

förföljas kontinuerligtskallTUFF-utbildningen att se-upp
utbild-till uppläggningenMed hänsyndan utvärderas. att av
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årpågenomströmningstakt bör4innebärakanningen enen
tidsintervall;medskeutvärdering samma

föreslår jagVidare att

behovengenomförsanalysochkartläggning avaven-
utbildningsformerteckenspråk olikainomilärare

iteckenspråk främjasstudiematerialfråganatt genomom-
utvecklingsprojektsamordnatett

uppmärk-metodikpedagogik ochutvecklabehovet attav-
stimulerasochsammas

på sikttill döva barnför syskonutbildninganslag tillatt-
TUFF-utbildning.tillmed anslagetförs samman
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Uppdraget1

med studie-Budgetåret försöksverksamhet1989/90 inleddes
föräldrarhörselskadade barnsochstöd för dövasocialt gravt

teckenspråksutbildning, Medels.k. TU-stöd.deltar isom
TimersättningE6.åttonde huvudtiteln anslagetunderanvisas

1992:925vuxenutbildningar. Förordningenvid vissa om
teckenspråks-studiesocialt stöd vidmedförsöksverksamhet

sådant stöd för för-innehåller bestämmelserutbildning om
teckenspråksutbildning landet.inomdeltar iäldrar som

budgetåret 1992/93tillfördes fr.o.m.anslagUnder samma
med koncen-för försöksverksamhetstatliga medelsärskilda

påteckenspråksutbildning Solbacken Värm-förlagd tilltrerad
före-rekreationsgård Stockholms dövasägsdö, avsomen

verksamhetsår.fjärdegenomför sittning. Solbacken nu
uppläggning denmed liknandeFörsöksverksamhet som

också vid HärnösandshöstenSolbacken har 1995vid startat
utgårutbildningstöd till dennafolkhögskola. Visst statligt

också från E6.anslaget
Landstingsförbundet, Sveri-hartill regeringenl skrivelser

SDR, Hörselskadades RiksförbundRiksförbundDövasges
Riksför-FSDB ochSveriges DövblindaHRF, Föreningen

språkstörda DHBbarnhörselskadade ochbundet för döva,
teckenspråkskurser för föräldrarframfört utbudetbl.a. att av

kontinuitet.kvalitet och saknarhar ojämnidag är begränsat,
ojämngeografiska fördelningen ärdenVidare attanser man

gradvillkoren för föräldrarna i högekonomiskaoch deatt
utbildningar.skiftar mellan olika

Örebroi har tillvid BirgittaskolanKunskapscentret rege-
samverkansprojekt iförslag regionaltringen framfört ettom

f föräldrautbildning.struktureradsyfte medverka tillatt en
kringtill uppdraget behövdes översynEnligt direktiven en

" teckenspråksutbildning förfrågor samhällets stöd tillhurom
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föräldrar till döva barn och andra barn med behov teck-av
enspråk för kommunikation skall Uppdraget bestårut. i attse

kartlägga och bedöma

behovet utbildning i teckenspråk för föräldrar till döva,av-
dövblinda och hörselskadade barn och till andra barn med
motsvarande behov teckenspråk för kommunikation,av
de befintliga utbildningsmöjligheterna på området och där--
vid särskilt belysa brister och hinder samt att

förslag tillge

omfattningen och utformningen sådan utbildning even-av-
tuellt påbyggbaramed kurser,

sådanhur utbildning bör organiseras, finansieras och-
administreras inom den befintliga utbildningsstrukturen i
samhället,
hur fördelasskallansvaret mellan olika parter.-

Direktiven återgesi sin helhet i bilaga
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Utgångspunkter2

för utvecklingSpråkets betydelse barns

omvärldenkunskaper attskaffar sigBarn genom upp-om
kommunika-fungerandeundersöka. Enochtäcka, uppleva

också förförinte bara barnenförutsättning, utantion är en
erfarenheterupplevelser,hanteraför kunnaföräldrarna, att

föräldrar,samspelet meddagligal detoch kunskaper. sys-
och sinpersonlighetutvecklar barnet sinandraochkon

frågor,ställakunnauttrycka sig själv,kunnaidentitet. Att att
på frågor,få ärsinaförstå ochvad andra säger ensvar

samspel.fungerandeförförutsättning ett
sinaockså med andraföra dialogbehöverBarn omen
ochfå gripbartillvaronoch stöd i göratankarkänslor och att

språk utvecklaoch förbehövsTill detta attmeningsfull. ett
medkommunikationetablera tidigspråk barnetbehöverett

språkligspråkutveckling brakrävergodomgivning. Ensin en
språketutvecklingsnivå sigpå tillägnartidigmiljö. Barn som

språketundervisning attinte utanredskap,ett genomgenom
ingår dagliga liv.i barnets

möjlig-hörselskadade barn ärochdövblindadöva,För
med omvärldenkommunikationfungerandetidigtillheten en

utveckling.helaför barnetsbetydelseavgörandeav
döva ochsjälvklarhet alladet i dag attSverige ärl en

teckenspråk förstabarn behövermånga dövblinda som
svå-hos barn ärhörselskada ettspråk. Konsekvenserna av

gårmånga hörselskadade misteVäldigtförutse.att omrare
får viktigainte dentill dem. Dedirektinte sägsdet som
får kunskaper, kandegörbakgrundsinformation attsom

barn hör intehörselskadatvetgiriga. Ettfråga, nyfikna ochbli
och vadvad de gjortvarandratvå talar mednär omvuxna

inte heller närhörselskadat barn hörskall Ettde göra. vuxna
löserregler gäller, hurvilkasyskonmedpratar mansomom
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l

slåssistället för Känslankonflikter verbalt att t.ex. att varaav
svårareocksåpåtaglig. Ett hörselskadat barn harutanför blir

språkliga signalerförstå omgivningensoch tolkaän andra att
förmåganförmåganpåverkar till kontakt ochoch detta att

människors behov, respektera gränsersig i andrasätta
uppfatta frag-innebär oftast baraoch regler. Att inte höra att

får sammanhang-intesägs. Mandetment grepp omsomav
omkring ibitar meningar fladdrarOrd ochhelheten.et, enav

svårbegriplig Tillvaron blir osäker.verklighet.rörig och
förstår vadtideni miljö där det helabarnEtt är tryggt en

fåsociala samspelet ochdelta i dethänder, kan ensom
förstå förstått.måste Förutsättning-och bliEtt barnidentitet.

döva,kommunikation. Förfungerande och säkerär enen
många dettadövblinda barn ställerhörselskadade ochgravt

teckenspråk.påkrav
också tal-för vissaTeckenspråket betydelsekan ha stor

tal ellerspråkstörda med försenatbarn, barnochskadade
svårigheter iharutvecklingsstörningbarn med storasom

viadessa barn kankommunikation. Vissaeller saknar av
språklig bidra tilli sin kanteckenspråket kodhitta tursomen

hörselskada-primärtspråkutveckling. inte ärBarnderas som
hörselvårdensfår pedagogiskadel dende inte resurser.av

Är oftastfunktionshinderdettautvecklingsstörda betraktasde
riskerareventuell hörselskadaoch attdet primära ensom

i skymundan.komma

teckenspråkbehovFöräldrarnas av

vård,godkan demtill föräldrarhar rättAlla barn gesom
grundläggandeutveckling. Dennastöd i derasochomsorg
föräldrar.kommunikation med sinatillinnebär rätträtt

speglaskulturellavärderingar ochKänslor, attityder, vanor
påverkarbarnet ochkommunicera medföräldrarsi sätt att

fåskallpersonlighetsutveckling. För barnettidigt dess att
tolka sinakänner, lära sigtänker ochinsikt i hur andra att

uttalade reglersig de eller mindreerfarenheter, lära sommer
måste möjlig-föräldrarnafamiljengäller i inom gessamvaron

teckenspråket.kommunikationenfungerandehet till den -
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Föräldrarna befinner sig i situation måstedär de läraen
sig språk, teckenspråket,ett förnytt kunna kommuniceraatt
med sina barn. Föräldrarna skall kunna behärska språket så
väl de kan hjälpa barnetatt i dess utveckling. Samtidigt lever
de flesta föräldrar i miljö där fårde liten eller ingen teck-en
enspråklig påverkan eller fådär de har möjligheter prakti-att

språket utanför familjen. En viktig komponent i tecken-sera
språksundervisning för hörande är kompensera påbristenatt

språk-naturlig miljöpåverkanoch och hjälpa föräldrarna inte
bara utveckla sin ocksåatt barnetsutan kommunikativaegen
kompetens.

Genom mängd forskningsresultat ocksåär det känt atten
små barn med förstaspråksutvecklingnormal får bra ochen
stabil grund för andraspråksinlärning. Detta gör barnatten

kunnat utveckla teckenspråksitt väl har bättre förut-som
sättningar lära sig svenska och språk.att även andra Detta
är givetvis oerhört viktigt även för all kunskapsinhämtning
och information sådaneftersom huvudsakligen finns på tala-
de språks skriftspråk. måsteFöräldrarna få ocksåchansen

språkden länkatt mellan och lärande föräldrar tillvara som
hörande barn kan vara.

Att ha dövt/hörselskadatett syskon innebär glädjesamma
och problem ha hörande syskon. Menatt detsamma som
kan också innebära naturliga reaktioner inteatt kommer fram

hålls tillbaka.utan Ett nödvändigt verktyg för samspel är ett
språk. Annars kan inte diskutera,gemensamt man argumen-

och leka med varandra. Föräldrarna måstetera ofta agera
tolk och medlare. Behovet också syskon förvärvarattav
färdigheter teckenspråki är uppenbara.

bli förälderAtt är i sig omvälvande och krävande roll.en
fåAtt hörande dövt barn medför ytterligareett myck-som en

omställning. Att därtillet stor lära sig helt främmandeett
språk inte själv valt tvingas tillägna sig förutan attsom man
kunna fungera i sin roll är ofta frustrerande ävennya om
viljan ålderär stark. Att l lära sig språkett nyttvuxen som
dessutom inte är vokalt och auditivt och har heltsom en

struktur och uppbyggnad än språk svårttalat ärettannan
mångaoch gånger krävande. svårigheterna underskattas

ofta. språkkunskaperDe och det ordförråd föräldrar behöver
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påsådana barnsockså de kan försökamåste att svaravara
hursig växer,frågor livet,"hur det kommer attt.ex. manom

gråter händer närså vadellerskrattakan sommanman
dör.man

föräldrar tillutbildningSamhällets stöd till av
funktionshindrade barn

får bravikt alla barndetsamhälle är attFör storett enav
tilllärande ochförutsättningar tillgoda etti livet ochstart

medgrad barni särskilt högDetta gällersjälvständigt liv.
på stöd tillhär olika sättStaten har gettfunktionshinder.

underlättafamiljer föroch derasfunktionshindrade barn att
svårigheter funktionshindret innebär.kompensera deoch

barn ochtill funktionshindradeför stödSamhällets insatser
långockså tradition.harderas familjer en

rehabilitering,ochsin habiliteringhar,Landstingen genom
olikahjälp ibarn stöd ochgått familjer ochoch erbjudit

åtagithörselvård hart.ex.pedagogiskaformer. Landstingens
föräldrarbarn och derashörselskadadedöva ochsig att ge

psykologiskt stöd.ochpedagogiskt
på olikaochskolområdet sedan längeharInom staten
få förut-skallfunktionshindrade barnförtagitsätt attansvar

också tagitskolgång. Staten har ettgodsättningar för en
tillföräldrarutbildning församband medisärskilt ansvar

synskadadegällerbarn. När detfunktionshindradevissa t.ex.
omfattandeTomtebodaskolansbarn har resurscenter en

sko-och personal inomför lärarekursverksamhet inte bara
far-,också anhörigaområde för föräldrar och t.ex.lans utan

förEkeskolanssyskon. resurscentermorföräldrar och vuxna
funktionshinderytterligaresynskadade och harbarn ärsom

syskon.för föräldrar ochockså på kurserliknande sättger
funktionshindra-för andraLiknande resurscenter grupper av

stöd.med samhälleligtdrivsbarn och ungdomarde
för föräldrargäller utbildningnär detDen statliga insatsen

förstruktur änhörselskadade barn harochtill döva annanen
Indirektfunktionshindrade barn.föräldrartillandra grupper av

del finansieratårtionden till betydandeochhar sedanstaten



SOU Kapitel 2 211996:102

teckenspråk för föräldrar m.fl., främst statsbi-kurser i genom
studiecirklar folkhögskolekur-drag folkbildningen dvs. ochtill

Staten harbidrag till organisationerna.och vissaser genom
också TU-stöd och statliga stimulans-direkt via genommera

för-särskildaföräldrar och uppbyggnadenbidrag stött av
4.1.se vidare avsnitt ochäldrautbildningar 3.3
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förhållandenNuvarande3

teckenspråkKort3.1 om

Teckenspråket språkvisuellt/gestuelltär medett egen gram-
matik och har utvecklats i mellan döva. Det uppfat-samvaro

fungerarmed och oavhängigt ljud. Det utförstas synen av
med rörelser i händer, ögon, ansikte, huvud och kropp.mun,

funktionRörelserna har 0rd, syntaktiska kon-samma som
språk. Teckenspråketintonationstruktioner och har i talatett

skriftspråk. språk språksti-saknar Liksom i talade finns olika
på ålder Språksti-lar kön, och olikaberoende sociala miljöer.

också pålen varierar beroende i vilken specialskola man
gått. Teckenspråket inte internationellt varje land harär utan

teckenspråk.sitt nationella

mångaDet är i dag självklarhet alla döva och döv-atten
teckenspråkblinda hörselskadade barn behöveroch som

teckenspråketförsta språk. Inställningen till har dock varierat.
Teckenspråksforskningen påi Sverige inleddes i början

då teckenspråkskurser70-talet, decennium prägladesett av
då tids.k. tecknad svenska i till vad undermotsats man en

teckenspråk. Teckenspråketskallade dövas status som
språk Frånfastslogs i början 1980-talet. tidigareatt egent-av

tillåtenligen ha varit icke kommunikatlonsmetod i dövsko-en
teckenspråket språkfick officiell förstaIan 1982 status som

dåför döva i och läroplanen för specialskolan fast-med att
teckenspråk språkställdes. Detta innebar första ochsom

språk.skriven svenska andra Medvetenheten teck-som om
enspråkets betydelse inte bara för döva för hörsel-ävenutan
skadade successivt.har ökat
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Föräldrautbildningensframväxt3.2

insågMycket tidigt berörda handikapporganisationer betydel-
teckenspråk.föräldrar till döva barn lärde sig Re-attsen av

Riksförbundetdan bildades för döva, hörselskadade1949
språkstörda Måls-och barn, DHB, under Döva Barnsnamnet

påmän. Sedan mitten 60-talet har bl.a. Stockholms dövas
förening teckenspråk.haft kurser i SDR Sveriges Dövas

påRiksförbund höll i början första föräldrakonfe-70-talet sin
och detta bidrog till kurser för föräldrarhörande komattrens

igång på påallvar. startades intensivkurser Dövas hus1980
i Stockholm, först folkhögskolamed Västanviks som ansva-

Samtidigtrig, sedan i regi. intensifierade DHB sin kurs-egen
framförverksamhet, allt i den västra de fem regionerav som

upptagningsområden.specialskolornasutgör
Också för denlandstingen har sedan länge, inom ramen

hörselvården, teckenspråkpedagogiska anordnat utbildning i
i studieförbund, organisa-regi och i samverkan medegen

folkhögskolor.tioner och Inom för sitt habiliteringsan-ramen
föräldrarna förstaerbjuder i allmänhet landstingen densvar

introduktionen form för föräldrari hemvägledning barn ochav
teckenspråki för föräldrar ochoch introduktionsundervisning

ibland anhöriga.andra
Västanviks folkhögskola för döva grundades och i1969

påbörjan startade där i tecken-70-talet Sommarkurserman
språk På förstaför föräldrar. skolan hölls för övrigt den1978

teckenspråksundervisare. folkhögsko-kursen för döva Flera
lor började under oftast med handi-80-talet, i samverkan

teckenspråk bl.a.kapporganisationerna, anordna kurser iatt
för anhöriga till döva.

På också studieförbundenmotsvarande bedriversätt
teckenspråkkurser för föräldrar, ofta medi i samverkan

brukarorganisationerna och landstingens pedagogiska hör-
selvård.

Som följd tillskapa-integrationsutredningens förslagen av
specialskolor-des under 80-talet s.k. kunskapscentra inom

upptagningsområden i syfte regionala komple-attnas vara
i det specialpedagogiska stödet till elever med hörsel-ment

skada i grund- och gymnasieskola. Centren allt sedanhar
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dess, i samverkan med den pedagogiska hörselvården,
kommunerna, organisationerna och olika utbildningsanordna-

spelat aktiv roll i samband med teckenspråkskurserförre, en
föräldrar. Särskild utbildning har anordnats för invandrarför-l äldrar.

Det visade sigl emellertid ganska många föräldrarsnart att
inte kunde delta teckenspråkskurseri ekonomiska skäl.av
Därför inleddes budgetåretl 1989/90 försöksverksamheten
med studiesocialt stöd vid vissa kurser i teckenspråk, det s.k.
TU-stödet. Genom TU-stödet fick föräldrarna förersättning
inkomstbortfall, förekommandei fall internatbidrag samt rese-
kostnadsersättning då de deltog i utbildning i teckenspråk.
Vid ungefär tidpunkt väcktes påtanken att startasamma en
teckenspråksutbildning i koncentrerad form, upplagd som
internatkurser och där föräldrarna kunde med sig sinata
barn.

l l det följande jag översikt över befintlig tecken-ger en
språksutbildning för föräldrar.

i
l 3.3 Landstingens pedagogiska hörselvård
I

l Hörande föräldrar till hörande barn i drag vadvet stora som
väntar och förväntas barnet i vuxenlivet och kan medav
denna bakgrund barnet de kunskaper, erfarenheter ochge
det stöd det behöver i olika utvecklingsfaser, allt för attsom
nå måldet föräldrarna sätter bra vuxenliv. Uti-ettsom upp:
från sina erfarenheter och grund för uppfostransinegna soml har de livsperspektiv dvs.ett tämligen realistisk förväntanen

hur barnets framtid kommer sig. Inför hörselska-att te ettom
dat/dövt eller dövblint barn blir föräldrarnas situation annor-
lunda. någonDe har sällan erfarenhet eller kunskapegen av

sig hörselskadade/döva barn eller De vetom vare vuxna.
inte vad deras barn behöver utöver det hörande barnettsom
behöver. Många de erfarenheterna och kunskaper-av egna

skulle varit vägledande föräldraskapeti räcker intena som
till. Landstingets pedagogiska hörselvård är till för stödjaatt
föräldrarna i deras roll.nya

L
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hörselvårdpedagogiskverksamhet inomLandstingens
HSL. Enligtsjukvårdslagen 1982:763,Hälso- ochstyrs av

Lands-habilitering.bl.a. erbjudalandstingetHSL skall§3 a
åtagit ordna peda-sigårtionden frivilligtsedan atttingen har

ocksåhabiliteringmedicinskhörselvård dvs. utövergogisk att
pedagogiskt stöd.ochpsykosocialtge

inomhörselvården uppgifthar till attpedagogiskaDen
pedagogiska ochpsykosociala,organiseralandstingets ram

hörselhandi-medoch ungdomartill barntekniska insatser
består iUppgiften ifamiljer. att,till deraskapp samt samar-

stödet tillskola, organiserasjukvård, förskola ochbete med
döva/hörsel-dettillpedagogiska insatsernafamiljen och de

landstingen harolikaideVerksamhetenskadade barnet. en
Vanligtvisomfattning.har olikastödetlikartad struktur men

för-liknande därochföräldramötenföräldrakurser,ordnas
innebärhörselhandikappetfår vadinformationäldrarna om

får fördetkonsekvenseroch vilkautvecklingför deras barns
måniochhabiliteringsansvarför sittfamiljen. Inom avramen

omfattninglandstingen i vissbedrivertillgängliga resurser
fallflestaför föräldrar. l deteckenspråksundervisning ges

kanteckenspråket. Kursernaiintroduktionhuvudsakligen
på hörselförsko-ochmed släkttillsammansordnas grannar,

föräldrar.med andratillsammanspå sättlan eller annat
hörselvård konsu-med desspedagogiskaLandstingens

stöddetdeltill vissuppgift motsvararlenter har somsomen
medtill eleverkonsulentorganisationsinSlH gergenom

hörselpedagogiskaför detAnsvaretfunktionshinder.andra
överväganden.föremål förtillfällen varitvid flerastödet har

skolanStaten ochUtbildningsdepartementets rapportl -
problemvissa1995:60 redovisas bl.a.stöd Dsochstyrning

området.inomföreliggersom
förkraftihandikappreformträddejanuari 1994Den 1 en

funktionshin-medservice tillochförbättra stödatt personer
statligt sti-tidsbegränsatbl.a.innebärReformen att ettder.
inrättades.rehabiliteringhabilitering ochmulansbidrag till

verk-för byggaanvändaskunna attskall bl.a.Bidraget upp
rehabi-ochområden habiliteringinompå eftersattasamheter

ochfunktionshindermedtillför insatserlitering eller personer
uppdragregeringens attSocialstyrelsen harfamiljer.deras
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fördela och följa stimulansbidraget. Bestämmelserupp om
bidrag finns i förordningen 1993:1284 tillfälligt stats-om
bidrag till utvecklingsinsatser inom habilitering och rehabilite-
ring.

Med stöd sådana stimulansbidrag har några landstingav
projektstartat syftar till förbättraatt stödet inom densom

pedagogiska Örebrohörselvården. Så har landstingen i län
Älvsborgsoch i län startat projekt i syfte erbjuda föräldraratt

förbättratett stöd. l samtliga- projekt ingår teckenspråk för
föräldrar huvudsaklig ingrediens.som en

ÄlvsborgsProjektet i län, "Familjecentrum", pågår under
årfyra och har tilldelats mkr år1,2 dvs. totalt mkr.4,8per

Inom för projektet bedrivs bl.a. intensivveckorramen för
föräldrar. Dessa kurser vänder sig till föräldrar till döva och
hörselskadade barn och omfattarför närvarande föräldrar.55
Utbildningen pågår på heltid under tre veckorseparata per
år. Undervisningen omfattar totalt 240 timmar hälftenvarav

tiden utgörs teckenspråksutbildning ochav andra hälftenav
temaföreläsningar och psykosocialt stöd. l projektetav arbe-

tar projektledare, kurator, psykolog tvåen teck-samten en
enspråkslärare. Kurserna är kostnadsfria. Båda föräldrarna
förutsätts delta i utbildningen tillsammans och följa hela
utbildningspaketet. Den föräldern utnyttjar tillfällig för-ena
äldrapenning och den andra TU-stöd via CSN. Barntillsyn
eller inackordering erbjuds ej. Föräldrarna pendlar till och
från kursorten och barnen är vanligen i sina hörselförskolor.
Planer finns utvidga föräldrautbildningenatt i samarbete
med kunskapscentret vid Vänerskolan statlig specialskola
för döva i Vänersborg, DHB och Nordiska Folkhögskolan i
Kungälv till omfatta föräldrar,att syskon och anhöriga i hela
regionen dvs. O, R och P-län.

ÖrebroProjektet i läns landsting främstär föravsett att
framställa kursmaterial, utforma kursplaner, utveckla grund-

påbyggnadsutbildningoch när det gäller teckenspråksutbild-
ning för föräldrar sprida detta.samt att Projektet pågår under
två år och har tilldelats 750 kr år000 dvs. totalt mkr.1,5per

Örebrol har dessutom kunskapscentret vid Birgittaskolan
Örebrostatlig specialskola för döva i i samverkan med

landstingen i mellersta regionen, berörda brukarorganisatio-
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folkhög-Fellingsbroteckenspråkscentrum ochStiftelsenner,
teckenspråksutbildning i 12modell medutvecklatskola en

timmaromfattande 23tvâ veckorvardera persteg caom
Utbildningenundervisning.timmars550totaltvecka eller ca

övervägande delenföräldrar.10-14i avsker omgrupper
Örebro.frånochpendla tillberäknasföräldrarna

medFörsöksverksamhet3.4

teckenspråksutbildningkoncentrerad

Solbackenprojektet3.4.1

förmedelstatligasärskildatillfördesBudgetåret 1992/93
teckenspråksutbild-koncentreradmedförsöksverksamhet

föråldra-dessföreningdövas samtStockholmsSDR,ning.
påSolbackenförlagd tillårutbildningenanordnarklubb som

dö-Stockholmsförvärvades 1941gårdVärmdö, avsomen
utnyttjasSolbackenför döva.semesterhemförening somvas

hörande.såväl dövakursgård föri dag somsom
medpaketerbjudasyftar till ettFörsöksverksamheten att

därochinternatkurserupplagdapåbyggbara kurser, som
hö-såväl dövasina barn,med sigkanföräldrarna ta som

skötsverksamheten,förReglerrande. gruppenavsom
fastställsförening,dövasStockholmsföräldraklubben iinom

SDR.av
famil-därschemarullandeeftergenomförs ettKurserna
förut-Bådaår. föräldrarnavarjeveckormötsjerna samma

barnenDe dövatillsammans.genomgå utbildningensätts
harföräldrarnaden tidfår undertillsynsyskonhörandeoch

kursgårdeningår förutomanläggningenlundervisning. en
sinförhyrsedan 1994Värmdö kommunfritidsgård som

med kommunen,avtalnuvarandebarnomsorgsverksamhet. l
med sinakommeringår de barntreårigt avtal, attett som

får kommunensdelta iteckenspråkskursernatillföräldrar
ochprojektmedleningår idettaförKostnadernaverksamhet.

familjen.förkostnadordnas extrabarntillsynen utan
från stegvistdehuvudsakligenutgårUtbildningen upp-

Västanviksvidteckenspråk bedrivitsibyggda kurserna som
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folkhögskola och vid Dövas Hus i Stockholm. Vissa baskun-
skaper teckenspråki krävs för bliatt till kurserna.antagen
Utbildningen är uppbyggd i fyra Varje bestårsteg. steg treav
kurser på vecka vardera. Varje kurs förutsätteren attny man
genomgått innansteget eller har motsvarande kunskaper.
Tanken är föräldrarna skallatt kunna genomgå dvs.ett steg

kursveckor årtre under årfyra vilket innebär totalt 12per
veckor fyra år.under Varje vecka innehåller lärarledda20ca
timmar i teckenspråk dvs. sammanlagt timmar.240 Dess-

erbjuds föräldrarnautom temakursertre varderaom en vec-
ka. Temakurserna innehåller ämnena Föräldraskap, Skola

Kultur och fritid.samt Fler planeras.temata
Inom för tilldelade medel har inom Solbacken-ramen man

projektet tagit fram studiematerial. Varjeett kursdeltagare er-
håller sådant material,ett består videofilm och ettsom av en
kompendium för varje försteg, studieravsett hemma mellan
kurstillfällena. Materialet finns också till försäljning.numera

Medel för försöksverksamheten utbetalas efter rekvisition
CSN till SDR. Försöksverksamheten bedrivs i övrigtav utan

andra villkor än redovisning skallatt lämnas till CSN senast
den 15 september år.varje

För budgetåret 1995/96 12 månader har anvisats 6,4
mkr för utbildningen vid Solbacken. Denna medelsram ger

förutrymme utbildningsplatser,200 140 platser i 1-4steg
och platser60 i temakurser.

3.4.2 Härnösands folkhögskola
Norrlandsmodellen-

En försöksverksamhet med koncentrerad tecken-annan
språksutbildning för föräldrar startade hösten 1995 vid Här-
nösands folkhögskola. Denna försöksverksamhet har en
uppläggning liknar den vid Solbacken är härsom men
utformad i samverkan mellan olika regionala intressenter.
Vidare sker samordning med utbildning teckenspråki fören
syskon.

Utbildningen är samverkansprojektett mellan Härnösands
folkhögskola, kunskapscentret vid Kristinaskolan statlig
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landstingetsHärnösand, DHB ochför döva ispecialskola
Solbacken,vidhörselvård. liksom denUtbildningen är, upp-

årvardera veckoromfattandelagd i fyra tresteg menper
påår, tvåtvå veckortillfällenförlagd tillhär sommarenper
efter rullan-genomförspå Kursernavintern. ettveckaoch en

år. Ut-varjeveckorfamiljerna mötsdärde schema samma
Sverigehand till familjer ii förstavänder sigbildningen norra

teckenspråkharbarndöva/hörselskadademed somsom
år utbild-innevarande 24omfattarspråk. Försöketförsta

år utbild-innefatta 72inomplanerasningsplatser tremen
ningsplatser.

på Härnö-internatkurserkortagenomförsKurserna som
barntill-förskoleåldern ordnasiFör barnfolkhögskola.sands

åldrarna 7-16Syskon ihörselförskola.landstingetsvidsyn
anpassadspecielltdelta isamtidigtår har möjlighet att en

skolbarnFörKristinaskolan.teckenspråksutbildning vid som
verksamhet iteckenspråksundervisning erbjudsdeltar i

fritidshem.kommunens
kostnadsfriavid Solbacken,deliksomKurserna är, men

iUtbildningenvillkoren.ekonomiskadeskiljer sigi övrigt
landstingetsfolkhögskolan,delsfinansierasHärnösand av

krmed de 000TU-stöd dels 900hörselvård CSNoch som
Kun-förförsöket.månader anvisats12budgetåret 1995/96

teckenspråksut-finansierarKristinaskolanvidskapscentret
syskon.förbildningen

teckenspråksutbildningAnnan3.5

för vuxna

flerateckenspråk bedrivsförutbildning iAllmän avvuxna
nivåer.på olikaochutbildningsanordnareolika

längrenärvarandehar föri landetfolkhögskolortiotalEtt
Tvåårigateckenspråk hörande.för ut-ikortare kursereller

förbe-folkhögskolorteckenspråk vidibildningar somsexges
undervisning iHär kombinerastill tolk.utbildningredelse till
andra ämnen.och vissateckenspråk i svenskastudiermed

på heltid.bedrivsStudierna
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l

Västanviks folkhögskola har dessutom ettårig tecken-
språksutbildarlinje intensivkursersamt är upplagda i femsom

Dessasteg. kurser varfrån början avsedda förföräldrar men
är öppna för alla gåvill dem.numera som

Vid Statens skola för i Härnösand SSVH kanvuxna man
läsa gymnasieskolans teckenspråk C-språk på distans.som
Här kurser på tvåtill veckor med självstudier hem-varvas en
ma.

Vid Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet
Ävenkan studera teckenspråk. Göteborgs universitet,man

högskolan Örebroi Sundsvall/Härnösand och högskolan i
har utbildning i teckenspråk. Lärarhögskolan i Stockholm er-
bjuder teckenspråksutbildning för olika personalgrupper.

Hörande har döv arbetskamrat fåkan tecken-som en
språksutbildning AMS.genom

ÖrebroAMU-grupperna i och Uppsala stiftelsensamt
AMU-Hadar i Malmö utbildning iteckenspråk. AMU-Ha-ger
dar bedriver, förutom utbildning för döva pedagogisktsamt
och tekniskt utvecklingsarbete, också föräldrautbildning i
teckenspråk på uppdrag Pedagogiska hörselvården iav
Malmöhus läns landsting.

l vissa kommuner anordnas teckenspråksutbildning inom
den kommunala vuxenutbildningen och individuellt valsom
eller lokal inom gymnasieskolan.gren

Studieförbund och dövföreningar har också allmänna kur-
i teckenspråk.ser

4
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4 Ersättning föräldrartill i samband
med teckenspråksutbildningen

4.1 Försöksverksamheten med
studiesocialt stöd TU-stöd-

Budgetåret 1989/90 inleddes försöksverksamheten med
studiesocialt stöd vid vissa kurser i teckenspråk, det s.k.
TU-stödet. Budgetåret 1995/96 har- för ändamålet anvisats
3 mkr 12 månader.

Enligt förordningen 1992:925 nämnda försöksverk-om
samhet kan föräldrar till döva och hörselskadadegravt barn
erhålla studiesocialt stöd vid teckenspråksutbildning. Stödet
kan också till den i förälderns ställe varaktigt harges som
omvårdnad barnet. Stödet lämnas i form korttids-om av
studiestöd och internatbidrag enligt bestämmelserna i 5 och

kap.6 studiestödslagen 1973:349 och och5 kap.6 studie-
stödsförordningen 1973:418 med vissa angivna avvikelser.
TU-stöd lämnas inte vid utbildning börjar efter det attsom
barnet fyllt år16 och inte till förälder deltar i kon-ges som
centrerad teckenspråksutbildning anordnas SDRsom av
dvs. Solbackens utbildning. TU-stödet består delar:treav

Korttidsstudiestöd för inkomstbortfall under studietiden.
Stödet direktär jämförbart med ordinarie stöd vid kort-
tidsstudier utgåroch med belopp, för närvarande 75samma
kr timme. Bidraget kan utgå för högst 150 timmarper under
perioden juli1 1996 juni30 1997.-

internatbidrag för kost och logi under övernattning på an-
än hemorten. lnternatbidragetort utgår mednan samma

belopp ordinarie internatbidrag vid korttidsstudier, försom
närvarande kr327 dygn. Bidraget utgåkan för högst 20per

2 16-0976
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förochjuni 1997juli 1996 30tiden 1underövernattningar -
lång.veckorfyrahögstärutbildning somen

kurs.ochförResekostnadsersättning returresatur- peren
sådanaför högstutbetalas trebidragetkanSammanlagt

Resekostnaderjuni 1997.juli 1996 30tidenunder 1resor -
billigasteenligtkostnadernafaktiskademednormaltersätts

medResorkommunikationer.med allmännaalternativ egen
villkor.vissaunderersättasflyg kanmedbil eller

försöksverk-förstöd inomstudiesocialtFrågor ramenom
närmarefår deutfärdaCSNCSN.prövassamheten av

Såförordningen.förtillämpningenbehövsföreskrifter avsom
hörselska-ellerdövaharsökandegäller attt.ex. yngresom

iutbildningtidigarehar kortsökandedade barn samt som
utbildnings-Föräldrarnasstöd.tillföreträdeteckenspråk har

dettaibetydelsearbetsförhållanden saknarochbakgrund
iCSN-kontorethandläggsTU-stödAnsökanurval. avom

15/8,15/5,Örebro. TU-stöd denäransökanfördagSista om
påbörjasutbildningarför15/12denrespektive15/10 som

ansökningstillfälle.respektiveefterkvartalet
ansökningstidertilläm-urval ochbeträffandeFöreskrifterna

denpå grund attuppgift främstenligtpraktiken,iinte avpas
sådanaföranlettintehittillsnyttjandegradenlågarelativt

begränsningar.

iochSolbackenvidErsättningar4.2

Härnösand

ekonomiskaandratillämpasförsöksverksamheternaInom
villkor.

arbetsför-förloradförersättningutgår fullSolbackenVid
rabatteratinackorderingsersättningen motsvararochtjänst

Rese-dygn.krnärvarande 716förSolbacken,pris vid per
tåg klass,förfrån kursveckornatill ochersättskostnader

medbileller förtimmaröverstiger 10restiden egenflyg om
för-undervisning,förkostnaderSamtligamil. resor,kr13 per
be-studiemateriallogi,ochkostarbetsförtjänst, m.m.,lorad

CSNmedelingår i deochprojektmedlen somkostas av
kost-samtligaingår ävenprojektmedlenlSDR.tillutbetalar
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nader för barnen. Samma ekonomiska villkor gäller för tema-
kurserna kurserna Steg 1-4. Kursernasom är avgiftsfria.

l Norrlandsmodellen utgår TU-bidrag från CSN i form av
korttidsstudiestöd med kr75 pertimme. Eventuellt ytterligare
inkomstbortfall betalas projektmedlen. lnternatbidrag,ur 327
kr dygn, betalas direkt från CSNper till folkhögskolan och
resekostnadsersättning betalas direkt CSN till föräldrarnaav
enligt reglerna för TU-stöd.

4.3 Vissa andra ersättningar till föräldrar
med funktionshindrade barn

Jag har tidigare kort redogjort för hur samhället på olika sätt
tagit särskiltett för utbildning för föräldraransvar till vissa
funktionshindrade barn. Bidrag till kostnader för föräldrarna
regleras på olika sätt.

Ersättning för inkomstbortfall vid föräldrautbildning inom
landstingens pedagogiska hörselvård liksom vid de statliga
specialskolornas resurscenter enligt reglerna förtillfälligges
föräldrapenning. Vid föräldrautbildning i teckenspråk i övrigt
tillämpas nuvarande TU-stöd. För försöksverksamheterna
tillämpas, jag redovisat särskilda villkor.som ovan,

Stödet till föräldrarna varierar således betydligt beroende
på vilken föräldrautbildningtyp erbjuds. Olikaav stödsom
täcker också olika delar i olika utbildningar. Den enskilde för-
äldern måste ofta själv hitta vägar finansieraatt sin utbild-
ning.

Från del håll har synpunkter framförts tillen vård-mig att
bidraget borde kunna användas föräldrarna för täckaattav
vissa kostnader i samband med teckenspråksutbildning. På
motsvarande sätt har synpunkter framförts tillfälligatt för-
äldrapenning självklart borde få utnyttjas vid föräldrakurser

omfattas mitt uppdrag.som av
För del jag detatt fördelegen anser ettvore en om sam-

manhället stöd kunde tillämpas vid utbildning för föräldrar till
funktionshindrade barn. Jag har därför valt göraatt sär-en
skild genomgång bestämmelserna beslutav styrsom om
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månvilkeniförföräldrapenning atttillfälligVårdbidrag och se
iföräldrautbildningvidtillämpligaärbestämmelserdessa

teckenspråk.
för-derasochbarnhandikappadetillersättningarDessa

försäkringallmän1962:381i lagenreglerasäldrar om
AFL.

VårdbidragStatligt4.3.1

AFL.kap.ifinns 9VårdbidragBestämmelser om
på grundbarntillförälderutgår etttill avVårdbidrag som

funktionshinder hareller annatutvecklingsstörningsjukdom,
merkostnaderförvård samtellertillsynsärskildbehov av

tillRättenfunktionshindret.ellersjukdomentillrelaterade
Syftetmerkostnader.påenbartgrundasintekanVårdbidrag

föräldrarnaersättafrämstoch attförstårVårdbidragetmed
det ävenkanDärutöverutför i hemmet.devårdarbetedetför

detdeltäckaävenmerkostnader samt avför enkompensera
behovbarnetsuppstå följdtill avkaninkomstbortfall avsom

inget annatdock attGrundläggande är sam-omvårdnad.
behov.dessatäckautgår för atthällsstöd

ellerhalvtfjärdedels,helt,utgå trekanVårdbidraget som
del inomskattefriärmerkostnadernadärbidrag enkvarts

utgåmerkostnaderkanVårdbidragheltVidbelopp.dessa
utgörVårdbidragHelttillsyn.vård ochförVårdbidragutöver

och°/omellan 18merkostnadernaochbasbeloppet%250 av
1996aprilutgörVårdbidragHeltbasbeloppet.°/o69 av

månad.kr5427 per
råd 1993:2allmännaRFvzsRiksförsäkringsverketsAv

teckenspråkskurserförkostnaderframgår attVårdbidragom
Vidaremerkostnadsersättning.kompenseraskan genom

tränings-ochkurserolikaideltagandeföräldernssägs att
kommu-ellerstimuleraträna,aktivera,kunnaför attprogram

tillför rättgrundtillliggakunnaskallmed barnet,nicera
VårdbidragattprincipennämndaDen omVårdbidrag. ovan

tillfälligutgår, t.ex.samhällsinsatserandrautgår närinte
särskilt.dockbetonasföräldrapenning,
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Jag tolkar bestämmelserna Vårdbidrag rådoch RFV:som
så det inte böratt orimligt del vårdbidragetvara om en av
användes för täcka vissaatt kostnader i samband med teck-
enspråksutbildning för föräldrar. Det finns emellertid vissa
komplikationer gör jag ändå känneratt tveksamhetstorsom

lägga förslagatt i denna riktning.ett
För det första vårdbidragetär tidsbegränsat och omprövas

efter vissa perioder. För det andra skall försäkringskassan,
då den bedömer Vårdbidrag,rätten till beakta vilka merkost-
nader kan utgöra Vårdbidrag.grunden för En föräldersom
måste således redan närveta ansökan Vårdbidrag ingesom

behov teckenspråksutbildningatt kommer uppstå ochattav
långunder hur tid. Eljest räknas inte detta behov i under-

laget Vårdbidrag.för Om teckenspråksutbildningen ingår i
vårdbidragetgrunden för kan tillfällig föräldrapenning inte

För det tredjeutges. gör försäkringskassorna mycket olika
bedömningar vad utgör Vårdbidraggrund för ochav som
förhållandena skiljerfrån kommun till kommun. För det fjärde

vårdbidragetutgör i realiteten icke definierbar del fa-en av
miljens hela ekonomi.

Målet måste alla föräldraratt skall kunna genomgåvara
teckenspråksutbildning ekonomiska förutsättningar.oavsett
Jag konstaterar de s.k. merkostnadernaatt frånvarierar
familj till familj och inte kan för vårdbidra-att givetta attman

utgör ekonomiskaget tillskott för alla föräldrar. Dettasamma
gör alla inte har förutsättningaratt betala föratt t.ex.samma
de betydande kostnader förextra inackordering och barntill-

oftast tillkommer vid intensivkurser. avstårJagsyn som
därför från lägga förslag vårdbidragetatt skall förut-attom
sättas anspråki för särskildatas kostnader i samband med
teckenspråkskurser.

4.3.2 Tillfällig föräldrapenning TFP

Bestämmelser återfinnsTFP i kap4 AFL. Vid barns ellerom
vårdnadshavarens sjukdom kan den förälder måstesom

frånhemmastanna arbetet få TFP. Vidare kan utgåTFP om
barnet, tillsammans med föräldern, skall besöka den före-
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då skallbarnhälsovârden fall syskoni vissabyggande samt
besöka läkare.

funktionshinder kanellermed sjukdomtill barnFöräldrar
besöka läkare ellerockså erhålla förTFP att somannan

sjukvårds-anordnadedelta i kurserläkare,ordinerats avav
iför medverkainstitution,videller atthuvudmannen enen

RFvzsvårda Enligtbarnet.lära sigellerbehandling barnetav
föräldrapenningsförmånerrådallmänna 1995:7 menasom

lspecialskola.habiliteringsklinik ellerinstitutionmed t.ex.
sjuk-råd utbildningarnasägsallmänna att somsamma

på ochutbildninginriktasskallvårdshuvudmannen anordnar
funktionshindersjukdom eller samtbarnetsinformation om

föräldraroll.psykosocialt stöd i deraspå föräldrarnaatt ge
ochmedalltid barnetbehöver intetillfällenVid dessa vara

samtidigt.deltabåda föräldrarnaläkarbesök kanvid
år. medFör barnfyllerutgår 12TFP tills barnetl regel

ålder.årstilldock utvidgas 16denna tidkanfunktionshinder
ochstödLSS LagomfattasungdomardeFör omavsom

situatio-i vissafunktionshindrade kan TFPtill vissaservice
motsvarandegymnasieskolan ellerutgå slutattills dener

utbildning.
utvidgasår kanutgår dagarför högst 60TFP menper

ellersjukdomharför barndagarmed ytterligare 60 som en
tillsLSS kan,omfattasbarnFörfunktionshinder.ett avsom
år.kontaktdagarockså utgå förTFP 10år,fyllerde 16 per

ellerskolbarnsomsorgutgår i skola,för besökKontaktdagar
dessa ut-föräldrautbildning. Arrangörvidförskola samt av

råd, han-RFvss allmänna t.ex.enligtbildningar kan, envara
Båda föräldrarnakunskapscenter.ellerdikapporganisation ett

föräldrautbildning kanförErsättningsamtidigt.deltakan
ordinariedå del denfallutgår i andraäven avsom enmen

föräldrapenningen.
utgå andranärinteVårdbidrag TFPkanvidPrecis som

regelutgår. Därför finns attsamhällsstödformer omenav
Vårdbidrag.förgrundutgå sådant utgörförkanTFP inte som

tillämp-erfaritVårdbidrag jaghar attgällervadLiksom
försäkringskas-olikamellanTFP skiljertillrättenningen av

sor.
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Rätt till TFP anknytertill föräldraledighetslagen 1995:584
i vilken stadgas föräldrars rätt till ledighet för vård barnav
m.m.

TFP utnyttjas, nämnts, i dag vid pedagogiskat.ex.som
hörselvårdens föräldrautbildningar. Till utredningen har
framförts synpunkten det enkeltatt och rationelltvore om
TFP fick utnyttjas även vid föräldrakurser det slag mittav
uppdrag innefattar. Jag delar i princip denna uppfattning.
TFP syftar bl.a. till göra det möjligt föratt föräldrarna påatt
olika sätt kunna medverka i behandlingen barnet ochav
främja barnets utveckling. Detta framgår också RFvzsav
allmänna råd. TFP är enligt min bedömning ett system som
redan i dag omfattar stöd till föräldrar har behovsom av
särskild utbildning för kunna handatt ta sina barn.om
Utbildning teckenspråki är nödvändigt för vårdtillsyn och av
döva barn m.fl. och för barnets sociala, emotionella och
kognitiva utveckling.

Enligt AFL har förälder rått till TFP i samband meden
deltagande i kurs eller utbildning sjukvårdshuvud-en som

anordnar. Denna bestämmelse innebär be-mannen en
gränsning eller vilka skall anordna utbildning.av vem som en
Som jag tidigare anordnas utbildningsagt i teckenspråk till

del andra sjukvårdshuvudmännen.stor än l vissa fall harav
del försäkringskassor beviljat TFP till föräldrar gåtten som

på teckenspråksutbildning anordnad sjukvårds-änav annan
huvudmännen. Andra försäkringskassor har gjort en annan
bedömning och inte beviljat TFP sådanai fall.

För del jag det fördelatt rätten attegen anser vore en om
få TFP gällde för deltagande i kurs ocksåanordnassom av

sjukvårdshuvudmännen.än Det finns ocksåemellertidannan
andra begränsningar. TFP gäller endast för barn till 12upp
i vissa årfall 16 och är knutet förvärvsarbete.till En utvidg-
ning rätten till TFP skulle emellertid kunna skapa förut-av
sättningar för samlat stöd vidett utbildning för föräldrar till
barn med funktionshinder. sådantEtt skulleresonemang
emellertid kräva lagändring AFL.en av

Jag har inte haft möjligheter inom mittatt uppdrag belysa
de praktiska och ekonomiska konsekvenser sådan lag-en
ändring få.skulle Dessutom pågår inom Socialdepartementet
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syftar kartlägga, beskriva och analyseraarbeteett attsom
rskr.med föräldrautbildning och föräldrastödverksamheter

ocksåUppgiften omfattar familjer med särskilt1990/91:5.
avstår således från förslagbehov stöd. Jag läggaatt omav

föreslår istället Socialdeparte-lagändring AFL. Jag atten av
för föräldrar till funktionshindra-utreder möjligheternamentet

familje-TFP vid föräldrautbildning ochde barn utnyttjaatt
stödjande verksamhet.

§AFL ändringEtt alternativ till ändring är 3av aav en
ålägga sjukvårdshuvudmannen förHSL syftei attatt ansvara

iteckenspråk. emellertid in-Detta skulleall föräldrautbildning
frånomfattande ansvarsförskjutningnebära relativt statenen

åtgärdersärskilda i enlighetlandstingen och skulle krävatill
dessutomfinansieringsprincipen. Jag bedömermed att en-

småärför för ha underlagallmänhetskilda län/landsting i att
sådanteckenspråk ochutbildning iför kontinuerlig att en

så falllösningar där i sär-skulle regionalaförändring tarva
Denför just dettasäkerställasskilda medel borde ansvar.

teckenspråksutbildning för för-för godviktigaste basen en
teckenspråk finnsutbildningskompetens iäldrar denär som

vuxenutbildningsområdet. därför mycketDet ärsamlad inom
sammanhållen.den förblirangeläget att

1993:387 servicestöd ochLag4.3.3 om
LSSfunktionshindradevissatill

svåra funktionshin-för medLSS rättighetslagär personeren
stöd och servicerad formerlaglig rätt tillder. Den en avger

personlig assi-stöd,rådgivning och personligtannatt.ex.
och korttids-i hemmetavlösarservicekontaktperson,stans,

för LSSAtt tillhöra personkretsenvistelse utanför hemmet.
utökade rättig-redovisat vissamedför bl.a., jag ovan,som

tillfällig föräldrapenning.heter till
någon rättigheterinskränkning i deinnebär inteLagen

förordning.enligt lag ellerenskilda har annansom
rådgivningför ochhuvudmanLandstinget är annat per-

förhuvudman deLSS ärenligt och kommunensonligt stöd

övriga rättigheterna.
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I fall nyligen har föräldrarett begärt teckenspråksun-par
dervisning rådgivning och personligt stöd enligtannatsom
LSS. Landstinget har avslagit begäran tvåi fall. Besluten har
överklagats till länsrätten i bägge fallen bifallit överkla-som
gandet och förklarat frågabarnet i rådgivningatt har rätt till
och personligt stöd enligtannat § första9 stycket LSS i
form teckenspråksundervisning för sina föräldrar respekti-av

sina syskon. Domarna har överklagats. Det fallet harve ena
prövats kammarrätten har avslagit överklagandet.av som

Det är emellertid enligt min bedömning mycket litenen
andel de barn föräldrar mitt uppdrag kanav vars avser som
tänkas tillhöra personkretsen enligt LSS. Den utgång-slutliga

måldessa är därför mindre betydelse för mitten av av upp-
drag.



n4a
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5 Teckenspråk för syskon

Utbildning i teckenspråk för barn och ungdomar bedrivs i
olika former.

Teckenspråk för döva/hörselskadade
Landstingen bl.a. hemvägledning för döva/hörseIska-ger

dade barn.
Elever vid landets statliga specialskolor för döva och hör-

selskadade undervisas på teckenspråk och har teckenspråk
obligatoriskt ämne.som

Inom Riksgymnasiet för döva RGD finns kursplan i teck-
enspråk för döva omfattande sammanlagt 200 gymnasie-
poäng. Skolverket har föreslagit teckenspråk införsatt som
kärnämne vid RGD.

Teckenspråk för hörande
Kommuner erbjuder teckenspråk för hörande B- ellersom

C-språk i grundskolan och C-språk i gymnasieskolan.som
Teckenspråk B-språk i gymnasieskolan planeras.som

Teckenspråk för syskon
Inom grundskolan finns således möjlighet för ele-numera

skolämneatt välja teckenspråk B- ellerver som som
C-språk. Enligt nuvarande måsteregler man vara en grupp
på minst fem elever för skolan skallatt anordna utbildningen.
Även syskon skulle vilja läsa teckenspråk finns därförom
mycket sällan förutsättningar för detta. Teckenspråksutbild-
ning för syskon anordnas däremot inom för verksam-ramen
heten vid kunskapscentren vid de statliga specialskolorna
Bp 84/85:10O och Bp 88/89:100. Kunskapscentren anord-

även utbildning iteckenspråkför elever hörselhandi-nar utan
kapp vilkas föräldrar är döva.
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tillhuvudsakligenvänder sigför syskonUtbildningen sys-
i försko-till eleversyskontillspecialskolan,itill eleverkon

veckaserbjuds syskonenVanligengymnasieskola.eller en
specialskolan,läsår, förlagd tillutbildningkoncentrerad per

sommarlägervecka,timmeundervisningäven perenmen
fickBudgetåret 1994/95 418förekommer.helglägeroch sys-

ochomfattningenbeslutarSlHsådan utbildning.kon om
utbildningenförKostnadernamedlen.fördelningen varav

år,ochelevkrgenomsnitt 6 000ibudgetåret 1994/95 per
till döva.barn238elevertotalt 656förmkrtotalt 3,65 varav

tecken-iundervisninglogi,ingår kost,kostnadernal resor,
har,för syskonUtbildningläxläsningspråk, med etc.hjälp

HärnösandNorrlandsmodellen iiredovisatjag ovan,som
teckenspråk så för-attiföräldrautbildningmedsamordnats

tid.underfå utbildningkunnatsyskon harochäldrar samma
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våra nordiskaiFöräldrautbildning6

grannländer

erbjuds i dagIslandFinland, Norgesåväl Danmark,l som
teckenspråk för kunnaiutbildning attdöva barnföräldrar till

olikavalt idemodellerDesina barn.medkommunicera man
barn ifinns till dövapå stöddetländerna bygger re-som

olika.sinsemellanland och ärspektive

dövblinda barntill döva och ut-föräldrarerbjuderDanmark
deltagandeförutgifterteckenspråk. Föräldrarnasbildning i
§Bistandslovens 48.enligtsamhällsmedelmedtäcks

kursplanfastställdformellt utanföljer ingenUtbildningen
på erbju-beroendevarierarinnehåll utformningoch somvem

Special-huvudmän.flera olikaUtbildningender den. ges av
dövaföräldrar tillförutbildningerbjuderför dövaskolorna
barnföräldrar tillfrämstrekryteraskurserbarn. Till dessa

tecken-erbjudsVidarerespektive skola.tillanknytningmed
Castberggård,vidveckokurseri formspråksutbildning av

for Tegn-vid Centerfolkhögskola,dövas samtdeärsom
kommunikation.Tegnstöttetochsprog

medsamarbetebedriver iBonaventuraFöräldraföreningen
Kommunikation iför TotalCenterCastberggård Dövasoch

veckorsomfattandeförsöksverksamhetKöpenhamn sexen
septemberFråntvå år. och medfördelat överutbildning

universitetsstudi-föruppfyller kravenföräldrar,kan1996 som
däri-ochteckenspråkstolkutbildningenårtill ettantas aver,

teckenspråksut-kompetensgivandeettårigerhålla engenom
bildning.

möjlig-hörselskadade barnochtill dövaföräldrarFinland ger
modeller.teckenspråk flera olikaenligtutbildning ihet till
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Enligt §15 i förordning påservice och stöd grundom av
handikapp kan föräldrarna erhålla teckenspråksutbildning

individuell ellerfamiljeinriktad anpassningsträning. Den-som
träning kan teckenspråksundervisning i hemmetna ges som

eller deltagande i teckenspråkskurs.allmängenom en mera
Föräldrarna fåansöker undervisning socialbyrånatt viaom
i barnets hemkommun. Något bestämt antal timmar är inte
fastställt. Det vanligaste är föräldrarna fårtillatt börjanen
100 timmar undervisning i hemmet. l vissa fall beviljas ett
färre antal timmar, flera timmar förekommer också ochmen

del föräldrar erhållithar timmar.200-300 Antalet timmaren
beviljas påberor i hög grad de kommunala anslagenssom

storlek.
Föräldrar ocksåtill döva barn kan erhålla utbildning i teck-

enspråk delta i de familjekurseratt anordnasgenom som av
Dövas Förbund. Dessa kurser är öppna för famil-samtliga
jemedlemmar.

Dövas Servicestittelse årendriver under 1994-1999 ett
projekt "En god framtid för döva barn". Inom för dettaramen

veckoslutskurser åttaProjektet har heltids-arrangeras m.m.
teckenspråkslärareanställda påundervisar i familjer,som

daghem för språkutveckling.stödja barnensetc. att
År gjordes1995 ändring i den finska grundlagen ochen

språkparagrafi dess stadgas "rättigheter för demattnumera
teckenspråkanvänder skall i lag". Utredningtryggassom

lagens konsekvenser och på-praktiska tillämpning harom
börjats.

Island erbjuder sedan föräldrar1992 till döva barn utbildning
iteckenspråk. Utbildningen anordnas med stöd lagenav om
Kommunikationscenter för döva och hörselskadade.

I instruktion stadgas, föräldrar dövacentrets till barnatt
kostnadsfritt kan teckenspråk,deltaga i utbildning i vilket
innebär själva utbildningen kostnadsfri.är Däremot finnsatt
inga generella bestämmelser reglerar föräldrarnas övri-som

kostnader för kunna delta i utbildningen.attga
Utbildningen i form undervisning i hemmet ellerges av ge-

på påkurs Kurserna vänder sig till helacentret. centretnom
familjen Någotoch även till och farföräldrar. tak vadmor-
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fastställt varierarinteomfattning ärutbildningensgäller men
timmar.ochmellan 70 200

landsomfattandefr.o.m. hösten ut-1996Norge startar en
Även för-teckenspråk barn.för föräldrar till dövabildning i
Styrelsenutbildningen.omfattasdövblinda barntilläldrar av

har i uppdrag attstatliga kompetenscentrenför de ansvara
stånd. Förslag föreliggertillkommerutbildningenför att om

ersättning itillangående föräldrarnas rättlagreglering sam-
med utbildningen.band

kursplanfastställdskall följaUtbildningen gemensamen
deärvid Aaldelsdels vid kompetenscentren,och somges

omfattar 40Utbildningenfolkhögskola och kurscenter.dövas
Utbildningentimmar.omfattar 20-25varje veckadärveckor,

undervis-teckenspråk äveninnehåller huvudsakligen men
föräldravägled-generellhistoria ochkultur ochdövasning i

barnet ärgenomföras till dessingår. kanUtbildningenning
stå matkostnaderna.föreslås försjälvaår. Föräldrarna16

ochdövföreningarteckenspråk viaerbjuds äveniUtbildning
studieförbund.





49SOU 1996:102

nuvarandeErfarenheter7 av

teckenspråkiföräldrautbildning

befintligagjortshar hittillsutvärderingoberoendeIngen av
förformernaföräldrar ellerteckenspråksutbildningar för av

sådanAtt görautbildningarna.samband medistudiestöd en
uppdrag.ingår heller i mittinte

TU-redovisningarCSN:stagit delemellertidharJag avav
vidgjortdeltagarnarsutvärderingarde kuochstödet somav

iochbesök därGenomHärnösand.isåväl Solbacken som
fått bildområdet har jagberörda inommeddiskussioner en

erfa-deltagithar vidareJagförsöksverksamheterna. avav
från tecken-andrasynpunkterfått värdefullaochrenheter

andraVästanviks ochbl.a. vidspråksutbildningarförföräldrar
pågår regionaltfrån de projektliksomfolkhögskolor som

hör-pedagogiskamellan densamverkanilandstingeninom
ochspecialskolornavidkunskapscentrenselvården, DHB,

utbildningsanordnare.olika

Koncentreradteckenspråksutbildning7.1

Härnösandoch iSolbackenvid

Solbackenprojektet

år.pågått fyraiharSolbackenvidFörsöksverksamheten
utbildningenSyftet medutvärderats.inteVerksamheten har

utbildning plus 3 tema-veckorsföräldrarna 12erbjudaär att
loppetunderutbildningveckorsveckonsammanlagt 15 av

några kostna-innebäraskallinteår utbildningenochfyra att
fullotillharintentionerDessaföräldrarna.enskildaderför de

utbildningen 1992påbörjadeföräldrarför deinfriats 20 som
föräldrarfinnsvåras. uppgift 100Enligtislutfört denoch som
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kvar pågåendei stegutbildning. Temakurserna hauppges
varit mindre belagda.

Förtjänsterna försöksverksamhetenmed ligger främst i att
föräldrarna erbjuds komplett kurspaket,ett kanatt taman
med sig barnen och kan umgåsatt och utbyta erfaren-man
heter med andra föräldrar under kurstiden. fårDessutom

studiematerialett med texthäfte och videobandman att an-
vändas hemma mellan kurstillfällena. En icke oväsentlig
förtjänst för föräldrarna är vidare de inte behövt påatt tänka

söka studiestödatt sådanaallaetc. utan att kostnader täckts
Solbackens försorg och dessutom med betydligtgenom

förmånligare villkor än TU-stödet tillämpats. En svaghetom
redovisats har varit tvåendastatt anställda lärare kansom

bräcklig organisation främst eftersom svårtdet ärvara atten
hitta vikarier. Det finns någonännu inte kursplan för Solback-

utbildning. Så vitt jag kunnat erfara skiljer sig dock inteens
kursinnehållet från gängse kurser inom området. Jag har i
det redovisats innehållmig och uppläggning i övrigtsom av
funnit få kvalitativa särdrag.

Härnösands folkhögskola Norr/andsmodellen-

Utbildningen vid Härnösands folkhögskola påär upplagd
liknande sätt den vid Solbacken. Föräldrarna erbjuds tresom
veckors utbildning under fyra år, här förlagd tvåtillmen

påveckor påoch vecka vintern. Studiemateri-sommaren en
frånalet Solbacken används tillsammans med ocheget

material. Berörda lärareannat är tillika ansvariga för folk-
högskolans tvååriga teckenspråkslinje.

Den markanta skillnaden tvåmellan de försöksverksam-
heterna är Härnösandsförsöketatt är samverkansprojektett

också till viss del samfinansieras Vidareparterna.som av
sker samordning med teckenspråksutbildningen fören sys-
kon vid Kristinaskolans Kunskapscenter så syskon i skol-att
åldern därigenom erbjuds teckenspråk under den tid föräldr-

har undervisning. Förtjänsterna består även här i detarna
kompletta kurspaketet och kontakten med andra föräldrar.
Här har emellertid ersättningarna till föräldrarna förorsakat
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förloradförersättningeftersomoch arbetevisst trassel extra
frånfrån projekt-utgår både CSN och skolansarbetsförtjänst

medel.
Härnösandmodellen följerenligtutbildningenhellerinte en

kursplan.

försöksutbildningarnamedsambandiKostnader

koncentrerad tecken-medförsöksverksamheternaInom
studiestödmkrmkr,totalt 5språksutbildning utgör, 7,3 caav

kursledning,undervisning,kostnader förmkroch 2,3ca
barntillsyn.studiematerial samt

iföräldrarförkostnader 180sig tillhänförmkrDe 7,3 ca
år.pågående under fyrautbildning

kostnadsjäm-vanskligt göramycketsig atthar visatDet
därförHärnösand bl.a. attochSolbackenmellanförelser
och olikastudiestödinnehåller olika formermodellerna av

Solbackenlogiför ochkosttill anordnarenersättningar m.m.
temaveck-från Härnösand,till skillnadinnehåller dessutom,

på görsättredovisatsinteheller ettKostnaderna har somor.
med andraellervarandramedvarkenjämförbara,de äratt

utbildningar.
exempelframhållitsmånga ett gottharSolbacken somav

några kostnadermedfördär inteutbildningendärförbl.a. att
emellertidbudgetår ärkostnadentotalaför familjen. Den per

tillgodoserårsanslag ochtotalaberäknathälftenän avmer
och 20stegutbildningföräldrar iuppgift 140enligt caca

temautbildning.föräldrar i
Även full kost-Härnösand tillämpariNorrlandsmodellen

emeller-Modellen byggerinkomstbortfall.förnadsersättning
projektet.iberördamellansamfinansiering parterpå visstid

grund-folkhögskolasåsom vidkortkursharUtbildningen en
från FBR.bidragfinansiering via



52 Kapitel 7 SOU 1996:102

7.2 Försöksverksamheten med TU-stöd

CSN lämnade 1993 till regeringen redovisning denen av
dittills bedrivna försöksverksamheten med TU-stöd. Redovis-
ningen gjordes efter hörande landsting och berördaav orga-
nisationer.

Sammanfattningsvis konstaterade dåCSN bl.a. TU-stö-att
det fyller behov bådeett stort är volym- och belopps-men
mässigt otillräckligt. Den förhållandevis låga utnyttjandegra-
den påberor familjer medatt normal ekonomi, TU-stö-trots

svårtdet har finansiera utbildningarna, påatt främst grund av
kostnader för barnpassning. En påorsak är bristenattannan
teckenspråkslärare medfört begränsat kursutbud.ett

CSN i sina övervägandentog inte hänsyn till graden av
hörselskada ansåg stöd bör beviljas barnetatt harmen om

sådan hörselskada den formennormala föratt kommuni-en
kation teckenspråk.är

CSN föreslog bl.a. anslaget skulle fördelasatt direkt till
berörda organisationer alternativt stödet skulleatt permanen-

med följande ändringar:tas

TU-stödet borde öppet för alla har nära kon-vara som en-
etttakt med dövt eller hörselskadat barn föräldrarmen

och syskon bör prioriteras.
TU-stöd borde kunna beviljas till det döva/hörselskadade-
barnet vårdbidrageteftersom inte såda-är täckaavsett att

kostnader uppstår vid internatvistelse i dettana som sam-
manhang.
Stödet utgåborde kunna för flera alternativt längre studie--
penoden
Åldersgränsen borde slopas föräldrar medmen yngre-
barn skall prioriteras.
Tiden år för vilken ersättning borde utökas efter-per ges-

det krävs betydligt längre inlärningstid dagarän 15som
år. Med nuvarande ansåg CSN det dockper resurser

viktigare med bättre kostnadstäckning. Emellertid före-
slogs utökning till timmar år200 och internatbidragen per
för dagar år25 för möjliggöra tvåveckors-att t.ex.per en
kurs termin.per
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vissastöd samtinkomstrelateratvidareföreslog ettCSN
eventuellapåpekar attManreseersättning.förförbättringar
Förslagenstudiestöd.medfinansierasskallkursavgifter inte
kostnaderdåvarandefördubblingdrygmedföraskulle aven

måste görasurvalsprövninginnebäraoch attmkrtill 4,76 en
föräldraråldrar ochimed barnföräldrarprioriterar yngresom

teckenspråksutbildning.ideltagitsällanmerasom
förslag.CSN:sanledningmedskeddeförändringIngen av

lnvandrarföräldrar7.3

möjligheterpraktiskaolikaharfunktionshindermedPersoner
på handi-ochländerolikaiarbeteskolgång ochfå synenatt

påver-Skillnadernakulturer.olikamellanstarktväxlarkapp
framtid ipå barnetsförväntningarinvandrarfamiljenskar

frånkommerinvandrarbarnendövaMånga deSverige. av
intedärförochaccepteratteckenspråket ärintedärländer

hörandemedinvandrarbarnDövaundervisning.ianvänds
däruppväxtmiljöerfarenhetoftadärförharföräldrar enav

utveck-familjerI dessadominerande.språket varittaladedet
hemmagjordatecken somkommunikationssystemoftalas av

ochSverigetillkommerbarnenNärfamiljen.inomanvänds
blidetkanspecialskolanteckenspråket eni omsommöter

bätt-destospråk sigde lärJudem.förvärld öppnas merny
tillochmed tavaritförstå devadochbearbeta omdekanre

kommuni-utvecklas,språkBarnetsinformation. mensig ny
föräldrarnaeftersomökakanföräldrarnatillkationsklyftan

ledakanDettasnabbt.teckenspråk likasvensktsiginte lär
bak-religiösaochetniskaföräldrarnasmellankonfliktertill

identitet.barnetsochSverigeidövkulturen egengrund,
tecken-sigläralnvandrarföräldrar attsvårare förDet är

förutsätter attteckenspråkskurservanligaspråk eftersom
gäng-ideltarlnvandrarföräldrarFåsvenska.behärskarman

oftabehöverlnvandrarföräldrarförInsatserutbildningar.se
språkfamiljensikunskapmedhjälpmedske personerav

verksamhetuppsökandeochkontakterPersonligakultur.och
iutbildningsärskildanordnatharSpecialskolornaviktiga.är
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teckenspråk för sina invandrarföräldrar. Skolornas hem-
språkslärare är här viktigen resurs.

Invandrarföräldrar är liksom alla föräldrar mycket hete-en
även de kommer frånrogen grupp land eller frånom samma

kultur. Det är naturligtsamma mångaatt invandrarföräldrar
saknar referensramar till det stödsystem finns i Sverige.som
Inte sällan är avvaktande till stöd frånman samhället.

Det är därför viktigt invandrarfamiljeratt med döva barn
erbjuds utbildning i teckenspråk på sättett motsom svarar
deras speciella behov.

7.4 Ytterligare erfarenheter

Mina erfarenheter föräldrautbildningar i teckenspråkav är att
kvaliteten är ojämn och det inteatt finns någon kontinuitet
mellan olika isteg utbildningarna. Större delen utbudet ärav

betraktaatt punktvisa insatser i formsom enstaka kurserav
utan sammanhängande kursplaner. mångal fall är utbild-
ningarna förenade med höga kostnader, TU-stödet.trots Vid
internatkurser kan föräldrarnas kostnader för barnen uppgå
till 1 800 kr barn och vecka.per

Som jag tidigare nämnt den pedagogiska hörselvårdenser
olika i olikaut landsting. De erfarenheter tagit del frånav
fältet visar entydigt omfattningenatt på teckenspråksstödet
varierar mycket mellan olika landsting. Enligt undersök-en
ning från 1995 antalet anställda lärare 0-3 landstingvar per
eller 1-6,5 region. Lärarnas kompetens framgickper inte.
Jag har vidare erfarit påatt vissa håll dragit tjänsterman

hörselvårdskonsulent.som
Jag har noterat i fleraatt landsting, med statligaman sti-

mulansbidrag, bedriver projekt där teckenspråksundervisning
kombinerats med utbildning och stöd iden föräldrarollen,nya
åtgärder ingår i landstingens åtagandensom enligt §3 a
HSL.

Ett problemgemensamt för alla utbildningar i teckenspråk
såväl dem riktar sig till föräldrarsom andra är bris-- som -

påten lärare i teckenspråk. Ett problemannat är bristen på
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ochmetodiskBehovetstudiematerial.ochläromedel av
utveckling är stort.pedagogisk

oftastinnebärteckenspråk förföräldrarInternatutbildning i
för-medärhörande,såväl dövabarn,familjens somatt

ordning ut-ibedrivsSamtidigtpå kursen.äldrarna annan
specialsko-förinomteckenspråk syskonföribildning ramen

i Här-NorriandsmodeileniEndastkunskapscenter.lornas
medsamordnatsteckenspråkiharföräldrautbildningnösand

syskon.förteckenspråksutbildning
för-syfte attförslag iläggafram attlängrekommerJag

områden.på dessasituationenbättra
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Överväganden förslagoch8

gällerdetnärtagit delsynpunkterjagochDe erfarenheter av
bildgivit migteckenspråk förföräldrar hariutbildning somen

på utbild-består i bristfrämstintei dagproblemenvisar att
ochstrukturDet saknaspå utbildning.godbristning utan

utbildningarDe gängseuppbyggnaden.ikontinuitet som
realiteteniMeni olikauppbyggdadag steg.redan ifinns är

varjevidnivån deltagarnahosochförkunskapernaär det
pånivån de olikaenskild styrvarjeoch ikurs somgrupp

naturligt-hängerorsakermånga olikaharDettastegen. men
vanligateckenspråket, jämfört medockså medihopvis att
såsomsin lindasig ibefinnerspråk, fortfarandeoch talade

utbildningarspråk. allaFörfrämmandesåsomochämne
studiematerial. Kurs-påochlärarepå utbildadegäller brist

behövsutvecklingsarbetesaknas.utvärderingarochplaner
läromedel.ochpedagogikmetodik,gällervad

försöks-mellanvillkorekonomiskaiskillnaderDet är stora
gällerSkillnadernautbildning.ochverksamheterna annan

Endastutbildningsanordnarna.försåväl föräldrarnaför som
teckenspråkiföräldrautbildningharNorrlandsmodelleni

får sinspecialskolanitill eleverså syskonsamordnats att
Erfaren-föräldrarna.teckenspråk samtidigtutbildning i som

påövrigt tyderiförsöksverksamheternafrånsåvälheter som
i gäng-deltaromfattninglitenmycketinvandrarföräldrar iatt

kurser.se
ochgjortjagövervägandenför deredogöraskall härJag

teckenspråksut-gällerdetfram till närkommitförslag jagde
Teck-TUFFutbildningenkallarföräldrar. Jagförbildning -

Föräldrar.FörenspråksUtbildning
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Målgruppen8.1

l mina direktiv målgruppenbeskrivs föräldrar till döva,som
dövblinda och hörselskadade barn andra barn medsamt
motsvarande behov teckenspråk för kommunikation. Jagav
har tidigare redogjort för behovet teckenspråk för vissaav
barn. Jag har därvid funnit det egentligenatt är mycketen

målgrupp kanstor ha behov teckenspråk. Jagsom anses av
har därför funnit anledning målgrup-närmare preciseraatt

pen.
För mångadöva och dövblinda barn detär i dag själv-en

klarhet teckenspråk språk.är förstaatt föräldrarDeras är
därmed målgrupp.självklaren

När det gäller hörselskadade målgruppenbarn är inte fullt
lika lätt definiera bl.a. därför svårtatt det är mycket be-att att
döma språkvilket hörselskadat barn kan ha bästett nytta av.
Många hörselskadade fårbarn språk.svenska förstasom
Trots detta ändåkan svenskan inte alltid fungera i deras var-
dagliga kommunikation med omvärlden. Hörselskadade kan
dessutom behöva teckenspråk för kommunicera medatt
varandra.

Av specialskolornas döva elever har synskador3-5 % i
kombination med hörselhandikappet. Särskild uppmärksam-

måstehet riktas till de föräldrar sådanabarn har funk-vars
tionshinder, Ushers syndrom. Dent.ex. progredierande syn-
eller hörselskadan såvälgör barn föräldrar behöveratt som
lära teckenspråk,sig taktilt oftast när barnen kommer i ton-
åren.

Jag har tidigare beskrivit behov teckenspråk ocksåatt av
kan finnas för språkstördatalskadade och barn, barn med
försenat tal eller barn med utvecklingsstörning och harsom

svårigheter i eller saknar Såvittstora kommunikation. jag
erfarit sådanarör det sig i fall inte huvudsakligen kom-om

påmunikation teckenspråk metod därutan snarare om en
frånanvänder tecken teckenspråket stöd för taladman som

och/eller skriven svenska. Jag kan konstatera alla dessaatt
barns föräldrar inte primärt beroende teckenspråketär av

kommunikationsspråk med sina barn. Men jag vill fästasom
påuppmärksamhet dessa barn och föräldrarderas be-att
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måstegråzon. oftafinner Föräldrarna själva läggasig i en
på få metod med teckenmöda delattstor somner av en

Jag be-kommunikativa utveckling.kan hjälpa barnen i deras
föräldrarutbildning för dessa kräverdömer emellertid att en

uppdrag huvudsakligeninriktning den mittän avser.annan
målgruppen utbildningför mina förslagJag att omanser

kommunika-föräldrar till barn är beroendeskall som avvara
teckenspråk.påtion

vårdar fostrar barnet.varaktigt ochFörälder är den som
förälder i enlig-definiera begreppetJag valt ytterligarehar att

framgår förälder lik-medkap. § AFL. Därhet med 4 2 att
ställs r

vårdnadshavare förälder och harinte ärrättslig somsom-
vård barnet,om

medgivande tagitsocialnämndens ettden med emotsom-
vård det,syfte adopterastadigvarande iförbarn att

gift eller harförälder eller har varitvilken ärden med en-
varaktigt bor tillsammans.haft barn, deeller har om

likställsMed förälder även
äktenskaps-med underbortillsammansförälderden som-

förhållanden,liknande
vårdför stadigvarandebarnhar tagitden emot ettsom-

fostran i sitt hem.och

invandrar-för betydelsenredogjorthar tidigare attJag av
teckenspråk. Medfår sig svensktmöjlighet läraföräldrar att

utlandetfödd iförälder ärinvandrarförälder avserjag en som
ålder.till Sverige isjälv invandratoch vuxensom

ibarndefiniera begreppetvaltJag har att personersom
barnkonvention.åldern år med FN:si enlighet0-18

ommånga sigföräldrar detrörHur8.2

för-många minaföräldrarfå uppfattning hurFör att omen
del vissomfatta har jag tagit sta-slag skulle komma att av
brukarorganisa-samråttområdet med berördaochtistik inom

ochantal barnuppgifterhämtatm.fl. Jag hartioner om
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hörselvård,ungdomar i specialskola, riksgymnasier och om
barn andra skäl primär hörselskada saknarän ensom av
fungerande kommunikation.

Hörselvårdskonsulenternas DHBförening, SDR, HRF och

barnunderlag, teck-gjorde hösten kartläggning1994 en av
teckenspråksundervisningenspråkslärartjänster inomoch

enligt deras definition aktuellalandstingen. De barn ärsom
teckenspråkteckenspråksinsatser för-för barn medär som

språk förstaspråkstaspråk och barn med talat men somsom
teckenspråk. förra diagnosti-även kan använda Den gruppen

mått-två års ålder.före Den utgörs avceras senare gruppen
två-hörselskadade barn med förutsättningar förligt till gravt
årstvåspråkig oftast ochutveckling. De upptäcks mellan tre

ålder på talspråksutvecklingen. Detden försenadegrund av
två år0-7 1994 variera-totala antalet barn i dessa grupper

188/region region specialskolornasde mellan och102
upptagningsområden, barntotalt barn, dvs. drygt714 100

årskull.per
ocksåbarn och föräldrar börNär räknar antalet manman

föds har %ha följande i minnet. Av de döva barn 5som ca
förslag till teck-döva föräldrar, dvs. de omfattas inte minaav
ensamståendeenspråksutbildning. föräldrarEn hel del är

enligtfamiljebildningsmönster kan barnenmed dagensmen
också tvåfler föräldrar.min definition ha än

Även år börinvandringen minskat under mansenareom
ihåg föräldrarockså och deraskomma invandrarbarnenatt

Sveri-Om födda iofta i reguljär statistik. barnen ärsaknas
deni kontakt medinte självklart kommitär det attge man

blihörselvårdens problemen kaninsatserpedagogiska utan
ibörjar i specialskolan och hamnarakuta när barnet en

teckenspråk.språkmiljö Upp till elever-med svenskt 30 °/o av
föräldrar. ln-specialskolorna har invandradevid vissana av

sällanfunktionshindrade barn tillhörvandrarfamiljer med
någon eller handikapporganisation.invandrar-

årvarjeräknat med detSammanfattningsvis har jag att
varierande hör-barn medföds döva barn och 14050ca ca

denhälftenbär hörapparat. Knapptselskada och avsom
teckenspråkiga.beräknas blibarn,60senare gruppen, ca

år tecken-barn behöverDet innebär 110 per somca nya
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såle-medföräldrar jag räknar ärspråk. primäraDen grupp
skallmed föräldrarnaår. räknarJag attdes 220 perpersoner

år.fyra Dettaloppetgenomgå utbildningen inomkunna av
TUFF-fullt utbyggdföräldrar vidantaletdet totalainnebär att

880.utbildning kommer att vara ca
förutsättningar.utgårfrån erfarenheter ochdagensAntalet

teckenspråkets förbetydelsemedvetenhetEn ytterligare om
teckenspråk hostillattitydernatillikahörselskadade barn

påverkar deträd stöd till familjernaochdem pre-gersom
skälantalet dessaföräldrar. Jagantalet attsumtiva tror av

detnågot. vill jag poängteraSamtidigt attökakan komma att
be-snävtrisk" med intenågon finansiell attfinnsinte stor

förkrävs attmålgruppens storlek. Det stor ansatsskriva en
teckenspråk.lutbildningtillkraft ochtid,avsätta pengar

nöjesteckenspråksutbildning förgenomgårförälderIngen
nödvändigt.det årförskull attutan

någraockså inte talarjagär attViktigt poängteraatt om
dagiföräldrarföräldrar utanstora somomgrupper avnya

utbildningar.formeri olikadeltarredanhuvudsakligen av

Syfte8.3

skallföräldrarstudierna ärför attsyftetövergripandeDet
kontaktlpå funktionellt sättteckenspråkanvända ettkunna

sådanföräldrarskallUtbildningenbarn.med sina enge
teckenspråk likhetde lförståoch attanvändafärdighet att

utvecklingbarnensfrämjabarn kanhörandeföräldrar tillmed
fostran.vård, ochgoddemoch omsorgge

innangenomförasdärför primärt kunnabörUtbildningen
ocksådockskallTUFF-utblldningskolåldern.nåttbarnet

avteck-beroendeblirföräldrar till barnerbjudaskunna som
tillsungdomsåren, dock längstochenspråk i barn-senare

år.barnet fyllt 18
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Omfattning,8.4 uppläggning och kvalitet

När det gäller utbildningens omfattning har jag inledningsvis
gjort vissa jämförelser någramed olika utbildningar. Med
timme undervisningstid 60 minuter.avses om

Försöksverksamheten såvälvid Solbacken i Härnö-som
sand erbjuder i dag timmar240 teckenspråk. Västanviks
folkhögskolas 5-stegskurser å två veckor har ungefär samma

Ävenomfattning. andra ämnen kan tillkomma i kurserna.
Solbacken erbjuder, utöverstegutbildningen, temaveckor.tre

Gymnasieutbildning i teckenspråk C-språksom avser ny-
börjare och omfattar 190 timmar.

språkutbildningDen i svenska erbjuds invand-som vuxna
omfattar timmar.525 Utbildningen nybörjare ochrare avser

det innehålletcentrala är kunskaper och i det svenskaom
språket kunskaper Sverigesamt och förhållan-svenskaom
den.

utgårJag frånnämnts föräldrarna fåttatt har densom
första introduktionen teckenspråki via den pedagogiska
hörselvården. Detta innebär alla bl.a. har kännedomatt om
teckenspråket, kan handalfabetet och har vissa grundläggan-
de kommunikativa färdigheter. Mitt förslag till utbildning skall
således språklig utbildning påbygger vidareses som en som
den introduktionsutbildning landstingen inom försom ramen
sitt habiliteringsansvar erbjuder föräldrar.

Även behovet teckenspråksutbildning är allra störstom av
barnen smånär är behövs kontinuerligt kunskaper allt-nya

eftersom barnen utvecklas. När barnen börjar skolan explo-
derar oftast språk.deras Nya begrepp och slang kommer till
och föräldrarnas språkkunskaper blir snabbt otillräckliga. Inför
tonårsperioden behövs helt teckenförrådett förnytt att man
skall kunna med sitt barnprata livet, kärlek ochom om om
sexualitet. Jag har emellertid inte kunnat det inom minattse
finansiella finns möjligheter tillgodose behovenattram av
sådan utökad utbildning. Jag förutsätter temautbildningatt
liksom kan ske i samverkan mellan organisationerna ochnu
folkbildningen enligt de för folkbildningen gängse finansie-
ringsformerna.
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förDet finns inget tak det antal timmar föräldrar kansom
kommunicerabehöva för obehindrat kunna med sina barnatt

språk långsiktigpå teckenspråk. Inlärning ärett nyttav en
Min främsta ambition har emellertid varit att samt-process.

skall kunna erbjudas viss mängdliga föräldrar en samman-
Såhållen är i dag inte fallet. Den finansiellautbildning. ra-

Omfattningen i befintliga stegutbildningar harär given.men
fått föreslår därfördetta skede Vägvisare. Jagi ett ut-vara

teckenspråkomfattande undervisning ibildningspaket med
minuter. Jag väl medveten den-timmar är240 60 attomom

på täcker behovet utbildning. Menomfattning intet sätt avna
påutbildning timmar fördeladstrukturerad 240väl omen

förutsättningar förkoncentrerade perioder borde kunna ge
och verktyg förkunskaper, metodergoda att genom egen

språket.tillämpning vidareutvecklaträning och
sammanhållenskall och uppbyggdUtbildningen vara av

år.påbyggbara fördelade under högst fyrai flerakurser steg,
fördel de förstaföräldrar är detFör framför allt nya en om

båda förerbjudas föräldrarnautbildningen kani ut-stegen
måsteinlärning sker olika snabbtEftersombildning samtidigt.

inför utbildningenfinnas för varje isedan att stegutrymme
kunskapsnivå.efterindela i grupper

förutsättningar för god kommunika-Målet bör attvara ge
och och inte primärt kompe-föräldrar barntion mellan att ge

TUFF-utbildning skall ske enligtstudier.för vidaretens en
sådanförslag till har utarbetatsramkursplan. Ettgemensam

få ibilaga 2. Statens skolverk börinom utredningen upp-
Målenramkursplan för TUFF-utbildning.fastställadrag att

kursplanemål teckenspråkförbefintligatillknyter soman
på såbieffektC-språk gymnasieskolan. En önskvärd är sätti

så särskildskulle önskas, pröv-utbildningen,att genomom
få reguljära kompetenssystemet.räknas i detning kan

utifrånpå utbildningsanordnarenDet bör ankomma att ram-
utbildning-för uppläggningenutforma plankursplanen aven

utgå fråninnehåll uppläggning skallochUtbildningens etten.
till för-och bör kunna inte baraföräldraperspektiv anpassas

teckenspråksnivå också åldertill ochbarnetsäldrarnas utan
utvecklingsnivå. för vidareförutsättning god kvalitet ärEn att

sker kompetenta lärare. Döva lärare ärundervisningen av
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särskilt betydelsefulla i undervisningen föräldrar. Vuxnaav
döva och hörselskadade deär viktigaste förmedlarna av

språkdövas såväloch kultur till föräldrar barn.som
fåKursdeltagarna skall kunna intyg uppnåttefter varjeett

i utbildningen.steg
Anordnare utbildningen skall kunna konti-representeraav

nuerlig pedagogisk kompetens vad gäller utbildning teck-i
enspråk för förutsättningaroch ha bedriva lokaltattvuxna
utvecklingsarbete.

Utbildningsanordnaren skall för kontinuerligansvara upp-
följning och utvärdering sin samrådutbildning. Ett näraav
bör ske mellan samtliga berörda anordnare för bl.a. säkraatt

nivå påjämförbar de olika l utbildningen. Löpandestegenen
uppföljning och utvärdering också samrådskall givetvis ske i
med den regionala samverkansgruppen se vidare 8.6.

Uppföljning och utvärdering TUFF-utbildning skall ock-av
så ske oberoende detta och i relation till förde utbildning-av

Sådangenerella kraven. oberoendeuppsatta utvärderingen
påbör efter år.göras period fyraen

Ersättning för föräldrarnas8.5 kostnader i
samband med utbildningen

Frågan studiestöd är avgörande för kunna delta iatt ut-om
bildning. Inte mindre än de8 anvisade miljoner10,3ca av
kronorna till föräldrautbildning utgör ersättning för föräldrar-

kostnader kostnader för barntillsyn. Största delensamtnas
7,3 mkr dessa miljoner8 kronor används föri dag för-av
söksverksamheterna Solbackenvid och i Härnösand där
föräldrarnas förmånligareekonomiska villkor betydligtär än
i andra utbildningar. Kostnaderna omfattar här endast 180
föräldrar, dvs. mycket liten mål-andel min beräknadeen av

föräldrar fyraårig220 föräldrar880 i utbildning.grupp om
såledesDet är uppenbart de medel haratt röraatt oss

måstemed omfördelas fler föräldrar fåskall kunna delom av
sammanhållen utbildning.en

Det är beklagligt det inom försöksverksamheten medatt
teckenspråksutbildningkoncentrerad inte modellerprövats
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utifrånersättnlngsformer. Jag har följaktligen inteför andra
alter-pågående försöksverksamheter kunnat hitta realistiska

Frågan framtidaTU-stödet ochersättningar.nativ till ettom
föremål förhar dessa skäl blivitstudiestöds utformning av

ingående utredningen.diskussioner i
eftersomTU-stödet borde upphöra,övervägtJag har att

innehåller styrda studiestödssystemet;begränsningardet av
vidare förändras. Anknytningendärför intereglerna kan utan

reglerna ärstudiestödssystemet görtill det allmänna att
till andra utbildningsbehov ochfrämst med hänsynutformade

studerande. En begränsningarna är attandra avgrupper av
faktisktför mistad lön sällan täckerersättningTU-stödets ett

ersättning för mistadproblem ärinkomstbortfall. Ett attannat
utgår egenföretagare,föräldrar äralls till t.ex.lön inte som

logi täckerersättningen för kost ochhellerlantbrukare. Inte
vissa utbildningsanordnare,kostnaderna hosde faktiska t.ex.

TU-stödet detYtterligare brister i ärfolkhögskolorna. att en-
utgårår. heller inteutgår Ersättningfylltdast tills barnet 16

logi. Reglernatillsyn, ochför barnetsför kostnader resor
år.dagarvid utbildning änersättning 20medger inte permer

bibehålla vissaockså TU-stödet, görakunnaMan skulle
förslag tillenlighet med CSN:sdet, ianpassningar t.ex.av

utifrån ersätt-detta lägga förslag tillochregeringen 1993,
nuvarande TU-En fördel medföräldrautbildning.ningar vid

inkomstbort-till ersättning fördet rättnämligenstöd är att ger
år.år fyllt Det betydertills barnet 16fall för timmar150 per

få ersättningfullt kan deutnyttjar stödetföräldrarna utatt om
teckenspråksutbildning. Er-timmarssammanlagtför 2 400

självautgår för hel arbetsvecka, ävensättning dessutom om
vecka.timmarendast 20undervisningen motsvarar perca

medelutredningen har varit allaförslag iYtterligare att
och för-tillskulle läggasunder anslaget pottsamman en

föruppfyller kravenutbildningsanordnaretill dedelas som
för föräldrarkunnaDetta skulleTUFF-utbildningen. vara en

eftersompraktisk lösningutbildningsanordnareoch man
administrativ hanteringomfattandeslipper av pengarna.en

till enskildaemellertid ersättningarJag att personeranser
myndighet.centralhandläggasskall av en

utgått från följande.övervägandenJag har vid mina

16-09763
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Jag har strävat efter hitta utbildnings- och finansie-att en
ringsmodell innebär alla föräldrar kan erbjudasattsom en
likvärdig utbildning med likvärdiga ekonomiska ersättnings-
villkor. Jag har vidare strävat efter såi litenett system, som
omfattning möjligt tillämpar särlösningar för litensom en

föräldrar funktionshindradetill barn. TU-stödet ärgrupp en
sådan särlösning. Jag har därför övervägt andra,om mer
generella ersättningssystem för föräldrautbildning skulle

på målgruppenkunna tillämpas för min utredning. Som tidi-
framgått, gåtthar jag igenom Vårdbidragreglerna förgare

och tillfällig föräldrapenning. Jag har därvid funnit det iatt
dagens läge inte finns förutsättningar föreslå förändringaratt
i detta förordar på långJag emellertid siktsystem. lösningen
inom för tillfällig föräldrapenning därföroch har före-ramen
slagit översyn dessa regler. l näraliggandeetten av mer
perspektiv krävs andra Utifrånlösningar. nuvarande förut-

föreslårsättningar jag dock ersättningar för inkomstbortfallatt
utgåbör med belopp till alla föräldrar.samma

De beräkningar jag gjort kostnaderna för ersättning tillav
föräldrarna utgångspunktmed i nuvarande TU-stöd och
ekonomiska visar, det inte finns ekonomisktatt utrym-ramar

föreslå utifrånersättningaratt nuvarande TU-stöd ochme
utifrån pågående försöksverksamheter med koncentrerad
teckenspråksutbildning. Dessutom finns nackdelar med TU-
stödet, jag tidigare redogjort för. En anpassningsom av

såledesstödet skulle medföra oacceptabla kostnadsökningar
och dessutom kräva ändring studiestödslagen och studie-av
stödsförordningen. Dessa lagar och förordningar har nyligen

föremålvarit för utredning Studiestödskommittén SOUav
1996:90.

Den kritiken nuvarandetyngsta ersättningssystemmot och
huvudskälen till försöksverksamhetenett med koncentre-av

rad utbildning kostnaderna föratt med barnen inteatt tavar
skulle gå påutgöra hinder för teckenspråkskurs. Jagatt
föreslår därför i de fall TUFF-utbildning förläggsatt, till in-

kostnaderna för barnens tillsynternat, bekostas med hjälp av
statsbidrag anslagets Jag framgårhar kost-ur ram. som av
nadsberäkningarna för ändamål.1,1 mkr dettaavsatt
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Jag föräldrardet viktigaste är alla skall kunnaatt attanser
sammanhållenerbjudas utbildning. De kostnadsberäk-en

ningar jag gjort visar emellertid den finansiellaatt ramen,
tillåtermed detta ledstjärna, inte andra ersättningsvillkorsom

än de ungefärligen nuvarande TU-stöds.motsvararsom
Jag förordar vidare ersättningssystem för föräldrarett som

påbygger omfördelningar befintliga medel vissvissa ochav
frånsjälvfinansiering föräldrarnas sida. Jag det t.ex.anser

stårrimligt själva för familjensföräldrarna matkostnader.att
såsomkostnader för förutomEventuella barnen tillsyn,extra

föreslås ocksåför bekostas föräldrarna.och logiresor av
utgår från nuvarande förordning för-Jag därmed att om

TU-stödsförordningen,söksverksamhet, den s.k. upphör och
särskilda bestämmelser vissa ersättningar tillersätts av om

teckenspråksut-föräldrar deltar i statsbidragsberättigadsom
bildning.

Organisatoriska modeller8.6

teckenspråk koncentrerat och tillsammans medAtt lära sig
situation har visat sig oerhört värde-andra familjer i samma

fullt erfarenheter och utanföroch dessutom utbyte ävenger
Alla kan emellertid olika skäl inte väljasjälva utbildningen. av

fråninnebär de borta hemmetutbildning ärattsomen
lång tidsperiodveckovis under även de kan medtaen om

sig En utbildning är avsedd och uppbyggd förbarnen. som
påmåste sådantföräldrar därför organiseras densättett att

också för föräldrar. Dettai praktiken är tillgänglig samtliga
kräver variation i utbudet.stor

framgår ocksåSom mina kostnadsberäkningar är detav
finansiella nödvändigt räknaskäl med kombinationattav en

lösningar.olika organisatoriska Viss utbildning bör kunnaav
internatutbildning. Det är emellertid möjligtarrangeras som

i vissa fall anordna utbildning med daglig pendling tillatt
föreslår vidare flexibilitetkursorten. Jag vad gälleren upp-

läggning efter vad bedöms lämpligt i respektivemestsom
region förlängda veckoslut eller hela veckor.t.ex.
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mångaFör föräldrar kan det även, inte minst prak-rentav
tiska skäl, fördelaktigt TUFF-utbildningen kan knytavara om

till det psykosociala föräldrastöd inom föran som ges ramen
landstingens habilitering. Det ligger dock inte inom förramen
utredningsuppdraget gå pånärmare frågor.dessa Jagatt
förutsätter förhållanden rör denatt pedagogiska hörsel-som
vården närmare kommer analyseras utredningenatt av om
funktionshindrade elever i skolan FUNKlS-kommittén, Dir
1995:134.

Den största bristen i dag är avsaknad struktur ochav
kontinuitet i uppbyggnaden teckenspråksut-nuvarandeav
bildning. De utbildningar finns redanär uppbyggda isom
olika Men i realiteten det förkunskaperna nivånärsteg. och
hos deltagarna vid varje kurs och i varje enskild grupp som

nivån på de olika påDetta ställerstyr krav demstegen. stora
skall och organisera utbildningen. Underlagetsom arrangera

är litet. såvälJag bedömer kommuner landsting äratt som
småför för organisera utbildning. Jag räknar därföratt egen

måstemed utbildningen påorganiseras regional- elleratt
riksnivå och i nära samverkan mellan utbildningsanordnare,

hörselvård,pedagogisk specialskolor, Kunskapscenter, be-
rörda kommuner och brukarorganisationer.

utifrånJag har någradetta övervägt hypotetiska organi-
satoriska modeller inom befintlig utbildningsstruktur.

fåtalEn eller utbildningsanordnareett

En enda arrangör tilldelas alla och allt För-pengar ansvar.
delen skulle främst kompetensen koncentreras tillatt ettvara

sårbarställe. blirLärarresursen mindre och utvecklingsarbete
olika slag skulle kunna underlättas. ocksåModellen skulleav

sådankräva förvaltning.liten central Mot modell talaren
flera ingådock skäl. Totalt föräldrar kan komma fullt880 iatt

Fåutbyggd TUFF-utbildning. anordnare torde kunna inordna
sådan omfattning i sin reguljära verksamhet. Vidareen upp-

når inte regional samverkan och tillgängligheten blirman
dålig. Dessutom medför enda höga kostnader förorten

och inackordering.resor
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ocksåskulle kunna tilldelas allautbildningsanordnareEn
med uppdrag förlägga kurser-och allt attansvar menpengar

påminner någoti landet. Modellenlämpligatill orter utena
gällerfolkhögskolan när dettillämpas inomvadom som

förvilka Nämndentill synskadade tillanpassningskurser
nackdelarsärskilda bidrag. VissaVårdartjänst NV fördelar

fördel medingen egentligjagelimineras att enmen ser
förlagd utbildning.för regionaltcentral skallarrangör ansvara

Sverige.förläggs till iutbildningvariant är orterEn treatt
ungefär meddesammaoch nackdelar ärFör- ensamsom en

fåtal inom befint-eller anordnareMed enbartarrangör. etten
föräldrautbildningenutbildningsstruktur, bedömer jag att

utbildningsvolym idel derasalltförriskerar storatt ta an-av
språk.

utbildningsanordnareflertalEtt

ansökertill dem i landetfördelas attstatsbidrag omsom
Det äruppfyller ställda krav.ochutbildninggenomföra som

påta sigsig kunnamånga skulleosäkert hur an-ansesom
torde endastl praktikenuppfylla villkoren.kunnaochsvaret

få aktuella.utbildningsanordnare vara
specialskoleregion skullevarjeutbildningsanordnare iEn

avtal medockså slutaerbjudas staten attkunna att ar-om
ochinitiativskulle innebäraDettautbildningen. attrangera

nivå.på central Jagskerhuvudsakligensamplanering anser
frånutgådvs.förhållandet det ettbör motsattaatt re-vara

perspektiv.gionalt
tillutbildningenfördelaalternativytterligare attEtt vore

Mälardalsområdet ochNorrland,i landet,fyra t.ex.orter
riksre-folkhögskolaVästanvikstillSverigesödra samt som

antalgenomsnittligtsådan fördelning skulle ettEn gesurs.
organi-år fullt utbyggdvidoch arrangörpå deltagare220 per

vägföräldrar. Ennytillkommandeellersation 55 annanca
specialskolere-i varjeutbildningsanordnare,att ensexvore

såsom erbjudsriksresurs,Västanvikgion samt arrangera
på lämpligtfördelasvolymenden totalaochutbildningen att

genomsnitt 146betyda iskulleemellan. Dettademsätt ca
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deltagare vid fullt utbyggd organisation eller 36 nytillkom-ca
mande föräldrar år och arrangör.per

Mode/l för invandrarförä/drar

Mina erfarenheter är invandrarföräldraratt i mycket liten
omfattning deltar i gängse kurser och de kan behövaatt till-
rättalagd teckenspråksundervisning, antingen i speciella
kurser eller i hemmet. Målet måste föräldrarattvara som
stadigvarande bor i Sverige skall erbjudas utbildning i

teckenspråk.svenskt Särskild uppmärksamhet måste därför
riktas de behov teckenspråksutbildningmot föräldrarav som
med invandrarbakgrund har. Oavsett organisatorisk modell
i anserstort det krävsatt särskilda insatser för invandrar-
föräldrar.

Specialskolornas Kunskapscenter har särskildarrangerat
teckenspråksutbildninganpassad för invandrarföräldrar. An-

ledningen till dessa särskilda insatser ärflera. Många invand-
rarföräldrar svårthar följa vanliga teckenspråkskurseratt
eftersom det förutsätter goda kunskaper i svenska. Familjer-

ocksåär oftast motiverade utbildningennär harna mer an-
knytning till den skola deras barn kommer gå En möjlig-att
het därför överlåtaatt särskilt sådanaett förvore ansvar
insatser till SIH bl.a. samverkar med SIOS Samarbets-som

för invandrarorganisationer i Sverige för stöd till in-organ
Ävenvandrarelever och deras anhöriga. DHB har drivit pro-

jekt i detta syfte. SIH har dessutom projektledare meden
frågorför rör stöd till invandrarelever funk-medansvar som

tionshinder.
Ett alternativ ärannat peka någonatt ut arrangör isom,

samverkan med berörda organisationer m.fl., kan tänkas ha
särskilda kurser för invandrarföräldrar.
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Slutsatser

tillvid mina övervägandenharjagSammanfattningsvis orga-
huvud-föräldrautbildningenfunnitmodellernisatoriska att

förslag. Med regio-på utarbetaderegionaltvilasakligen bör
specialskole-sammanhang nuvarandejag i dettaner menar

regioner.
samord-överväganden har varitminavägledande för att

ekonomin.ochkvalitetenden bästaning gerresurserav
hörselvården kän-den harärpedagogiska partDen som

dockJag villfamiljernas behov.kunskapnedom och om
ingår målgruppeniföräldrarfinnserinra detatt mensomom

måstehörselvården. skapasDetkända inomärintesom
behovdessa föräldrarsävenförformer och garantier att

tillgodoses.
fun-redan i dagspecialskoleregionerfinnsl nuvarande en

döva/hörselska-tillgäller stöddetsamverkan närgerande
något för utbild-krävsfamiljer, attoch derasdade barn som

regionalaeffekt.möjliga Dennafå störstaningen skall sam-
pedago-för landstingetsbestår företrädareverkansgrupp av

ochkommunerhandikapporganisationerna,hörselvård,giska
förut-Jagvid specialskolan.kunskapscentretregionaladet

kvarstå isamverkan kommerregionala attdensätter att
för stödansvarsfördelningnuvarandenågon form även om

följdändras tillkommaskulleelever attfunktionshindradetill
FUNKIS-kommittén.frånförslagav

samrådregionaltsåledes planeras ibörTUFF-utbildning
peda-landstingetsutbildningsanordnaren,tänktamellan den

berörda kommu-hörselvård, brukarorganisationerna,gogiska
specialskolan.vidkunskapscentretregionaladetsamtner

förut-utifrån ochde behovregion,varjebl.a.innebärDet att
föräldra-planera för sinskallfinns i regionen,sättningar som

förslagiskallplanernaregionala utDeutbildning. ommynna
för-tillfredsställa samtligaskallfrån varje regionhur man

innehålla bl.a.Förslagen skallutbildning.behoväldrars av
hur tillsynutbildningen,anordnaskallvilkaeller somvem

hurordnas ochsyskon kan ut-ochför barnoch utbildning
föräldrar tillförInsatserfinansieras. t.ex.kanbildningen

ochfunktionshinderytterligaremedbarndöva/hörselskadade
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för invandrarföräldrar skall ingå förslagen.i Likaså redovis-
ning mångaöver hur föräldrar erbjuds utbildning samtsom

mångahur gåberäknas den. Förslaget skall formellt ln-som
frånkomma den anordna utbildningen.som avses

Förslagen från regionerna kan komma olika latt ut.se
vissa fall kanske finnsdet förutsättningar åtmin-anordnaatt

del stegutbildningstone inom dagligt reseavstånd, i andraen
fall måste planera för inackordering. Ibland kanskeman spe-
cialskoleorten är den lämpliga. Enmest region kan föredra

förlägga utbildningen påatt Västanviks folkhögskolat.ex.
låtaeller dem anordna utbildningen lokalt.

Oavsett hur förslaget från respektive region gällerutser
kraven för utbildningen måsteatt uppfyllda för att stats-vara

bidrag skall utgå.kunna
Jag har uppmärksammat svagheten latt lägga föransvar

planering och effektuering utbildning på samverkans-av en
och icke-juridisk Jag emellertidgrupp person. ser gruppens

sammansättning och framför allt föräldraorganisationens
medverkan garanti för utbildning kommer tillattsom en
stånd.

Vem8.7 kan anordna utbildningen

Jag har bedömt kommun aldrig kanatt ha tillräckligten un-
derlag för kunna anordna sammanhållenatt teckenspråksut-
bildning för föräldrar. Inte enskilda landsting kan, annatens
än i undantagsfall, ha tillräckligt underlag för kontinuerligtatt
kunna bedriva koncentrerad utbildning. Jag detattanser
krävs regionalt eller rikstäckande underlag för anordnaatt
TUFF-utbildning.

Bristerna i dag ligger framför allt i utbildningarnaatt sak-
struktur och kontinuitet. måsteDärför utbildningskapaci-nar

hos anordnaren såteten vid varjestor attvara pass man
kurs kan indela i för nivåer.olika Detta talar förgrupper
minsta rimliga antal utbildningsanordnare.

Enligt direktiven föreslåskall jag hur utbildningen kan ske
inom befintlig utbildningsstruktur i samhället. Mot bakgrund
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för TUFF-skall gällavillkor jagoch dedetta anseravav
utbildningsanordnare övervägts.olikautbildning har

ha intressetänkasanordnare kan attFlera arrangera
uppfyllerför samtliga deförutsättning ärutbildning. En att

på myndighet jagdenankommeruppställda krav. Det som
bedömastatsbidragsgivningenföreslår förskall attansvara

utbildningsanordnarehoskostnadernaliksomdetta vars
möjligtdelvis finansierar. Det ärredan attverksamhet staten

tecken-olika slagbedriveri dagdel dem avsomen av
svårt kontinuerliganordnaspråksutbildning kan ha att sam-

uppställda krav.enligt minaförföräldrarmanhållen utbildning
viktigt kom-liksom hittillshänseendeni alla ettMen de utgör

utbildning.tillplement annan
utbildningsanordnare riktatefter lämpligsökandethariJag

två detåt olika aktörer inomheltuppmärksamhetsärskild
ochnämligen folkhögskolorutbildningsväsendetreguljära

specialskolorna.vidkunskapscentren

Folkhögskolor

folkhögskolor kontinuer-totalthar sju 136För närvarande av
teckenspråk Samt-för blivande tolkar.tvåårig utbildning iligt

arrangerar också särskil-i olika former imedverkarellerliga
med DHB, kunskapscentrentillsammansföräldrakurser,da

hörselvården, formipedagogiskaellervid specialskolorna av
Västanviksuppdragsutbildning.ellerkorta kurser somegna

teckenspråksutbildningmånga årsedanfolkhögskola har en
uppbyggd i flera Dennaärföräldrar och steg.avsedd för som

till andra är intressera-ävenriktar sigutbildning somnumera
främst underlagettill dettade. Anledningen attanses vara

ochSolbackenprojektet startademedochminskade i att
deloch barntillsyn. Engratis utbildningerbjuda heltkunde av

teckenspråksutbil-har, förutomIärarkåren skolorvid dessa
akademiska poäng ifrån folkhögskola,Västanviksdarlinje

teckenspråk. handfull folkhögskolor harYtterligareämnet en
teckenspråk.iför närvarande kurser
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Utbildning på folkhögskola är avgiftsfri skolorna tar utmen
avgift för kost och logi. TU-stöd tillämpas i dag för föräldrar

deltar i teckenspråkskurser.kortasom
Jag folkhögskolan liksomatt hittills har mycket godaanser

förutsättningar anordna föräldrautbildningatt i teckenspråk.
Oavsett vilken organisatorisk modell kommer till-attsom

lämpas framöver kan det lämpligt med riksrekryterandevara
utbildning komplement till regional TUFF-utbildning.som
Olika temakurser för föräldrar kan med fördel förläggas till en
riksrekryterande skola Västanvikst.ex. folkhögskola. Både
barnet och föräldrarna har behov i miljö därattav vara en
teckenspråket används naturligt. Här finns sådanjust en

språkmiljönaturlig i vilken formell språkundervisning med
fördel bör ske. Här språketkan brukas i daglig kommunika-
tion och här kan få inblick i formella och informellaman
regler. finnsHär den möjlighet de flesta föräldrar saknarsom
nämligen praktisera språketatt utanför familjen. På skolan
finns förskola/daghem.

Kunskapscentren vid specialskolorna

Kunskapscentren vid specialskolorna har vuxit fram denur
samverkande roll specialskolorna och den pedagogiskasom
hörselvården sedan länge etablerat inom sina respektive
regioner. Centrens uppgift är bl.a. i samverkanatt med
landstingens hörselvård råd, stöd och specialpedagogiskge
service till elever med hörselskada i grund- och gymnasie-
skola. De utgörs förrepresentanter landsting, kommunerav
och berörda brukarorganisationer i syfte samverka kringatt
hörsel- och dövpedagogiska frågor i respektive region. Om-
fattningen och uppläggningen varierar beroende på olika
lokala och regionala förutsättningar. Kunskapscentrens verk-
samhet finansieras med medel anslaget A Särskilda8ur
insatser på skolområdet, anslagsposten det s.k. SIS-
anslaget.

Inom specialskolorna bedrivs utbildningen på teckenspråk
och eleverna har teckenspråk ämne. Inom försom ramen
kunskapscentren teckenspråk för syskon och barn tillges
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teckenspråk naturligt inslag iärdöva och ett centrens
Här finnsspecialskolornas personal.för främstutbildning en

frågorteckenspråk och i sambandisamlad kompetens om
elevvårds-skolgång utbildning. Skolornasochmed elevernas

föräldrar.stödja barn och Enerfarenhethar attstorteam av
många haftinvandrarföräldrar harharskolordel de somav

för kunskapscentrens verksam-projekt inomsärskilda ramen
erbjudit särskild utbildning iharManillaskolanhet och t.ex.

förlagd Solbackensteckenspråk invandrarföräldrar tillför

kursgård.
föräldrautbildning medihopskäl knytafinnasDet kan att

finansiella skäl för detta.talarsyskon. Främstutbildning för
tillsyn,kostnaderna för syskonensrimligtDet är inte att resor

Dessutomskall finansieras dubbelt.delvisinackorderingoch
få frånledigt skolansvårt syskonenförkan det att un-vara

bådeläsår i syskonutbild-för deltaveckor attder flera per
på utbildning.föräldrarna derasmedför följaning och att

till desig kopplingUtifrån detta ter nuva-enresonemang
Cen-naturlig.vid specialskolornakunskapscentrenrande

regiona-med berördabedrivs i samverkanverksamhettrens
sådan regional plane-bas fördagredan ioch ärla parter en

för-förvärdefull ävenoerhörtbedömer ärring jag ensom
i dagdessutom redansamverkarCentrenäldrautbildning.

studieförbundorganisationer ochfolkhögskolor,med som ger
anordnar emellertid ingenteckenspråksutbildning. De egen

heller ingetoch har givetvisteckenspråksutbildning för vuxna
föringår specialskolaorganisatoriskt isådant De enansvar.

döva föräldrarsyskon och barn tillförutbildningDerasdöva.
får medåliggandeformellt utanheller ingetär arrangeras

finansierarSIS-anslagetprojektmedeldehjälp somurav
inteUtifrån situation anserjagdagensverksamhet.centrens

något för anordnahaskall attkunskapscentrenatt ansvar
samverka-roll skallderasjagutbildning att varaansermen

rens.
föremål förrollkunskapscentrens ärochSpecialskolans

ifunktionshindrade eleverutredningenöversyn omgenom
Kommitténs ställningstagandenFUNKlS-kommittén.skolan

det gäller under-ansvarsbilden närförändrakan komma att
utgårJagfunktionshinder.elever medstöd tillvisning och
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ifrånemellertid regional funktion, liknandeatt denen som
dagens specialskolor och deras Kunskapscenter för närva-
rande har, även fortsättningsvis kommer någonfinnas iatt

Sådanform. regional utbildningsanordning för döva och gravt
hörselskadade elever bör spela aktiv roll i samband meden
planering föräldrautbildning teckenspråk.iav

Sammanfattningsvis bedömer jag flertal olikaatt ett arran-
görer kan tänkas ha intresse anordna utbildning.att De enda
villkoren skall de bedöms uppfyllaatt uppställda krav.vara

såledesUtbildningsanordnare kan olika i de fem regio-vara
nerna.

Ansvarsfördelning8.8

framgåttSom anserjag föräldrautbildningen huvud-attovan
utgå frånsakligen skall regionala behov och förutsättningar.

Berörda samverkansparter inom varje specialskoleregion bör
redovisa och utbildningsanordnaren lämna förslag tillgenom

utifrånhur utbildningen skall organiseras det samlade behov
finns i respektive region. Detta kan innebära olikasom orga-

nisatoriska modeller för utbildning.
på någotDet bör ankomma centralt bedöma för-attorgan

slag till utbildning och fördela statsbidrag för vissa extra
kostnader är förknippade föräldrautbildningen.medsom
Detta skall även för uppföljning ochatt ut-organ ansvara
värdering främjasker pedagogiskt och metodisktsamt ut-

området.vecklingsarbete inom
Det finns enligt min bedömning inget självklart förorgan

detta Jag har övervägt följande aktörer:ansvar.

Statens skolverk

Skolverket har bl.a. för utveckling kursplaner ochansvar av
betygskriterier tillsyn, uppföljning och utvärderingsamt av
utbildning inom det offentliga friståendeskolväsendet och
skolor. Skolverket fördelar medel till forskning och stödjer
fortbildning och lokal skolutveckling. Vidare fördelar Skolver-
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små målgrupper.läromedel förproduktiontillket stöd av
lokaliserad till elvafältorganisation ärSkolverket har somen

i landet.orter

handikappfrågor SIHi skolanförinstitutStatens

skolgången för eleverunderlättauppgift ärS|H:s främsta att
ochutveckla, framställaskall vidarefunktionshinder. Detmed

centralelever. SlH ärläromedel för dessainformera om
Tomteboda-ochför specialskolornaförvaltningsmyndighet

för eleverfinns SlHKonsulenter inomskolans resurscenter.
dövblinda.och förfunktionshinderfysiskamed olika vuxna

åtgärder inomför särskildamedel till kommunerSlH fördelar
till dövatill syskon och barnutbildning samtskolområdet, för

tillspecialpedagogiskt stödför visstlandstingenmedel till
hörselskadade elever.

CSNstudiestödsnämndenCentrala

frå-studiesocialaförförvaltningsmyndighetcentralCSN är
utbetalasförsöksverksamheternuvarandeMedel för avgor.
vissa bidragRG-bidrag dvs.s.k.ävenhandläggerCSN. CSN

hörselskadadeochför dövariksgymnasiernaför videlever
Örebro Rh-anpassadvidrörelsehindrade eleverföri samt

Kristianstad.Göteborg ochUmeå, Stockholm,iutbildning
Sundsvallbestår ihuvudkontor samtOrganisationen av

fem regioner.organiserade iärlokalkontor som

NVvårdartjänstförNämnden

stödåtgärder tillförtill folkhögskolorstatsbidragNV fördelar
tilltilläggsbidragfunktionshinder, s.k.olikamed ettdeltagare

Folkbildningsrådet ävenfördelar. NVde bidrag ansvararsom
åt studerandepraktisk personlig hjälpvårdartjänst dvs.för

högskoloruniversitet,folkhögskolor,vidfunktionshindermed
ocksåNVutbildningar.eftergymnasialaövrigasamt ansvarar
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för omvårdnadsinsatser vid riksgymnasierna svårtför rörel-
sehindrade ungdomar.

TÖITolk- och översättarinstitutet

Tolk- och översättarinstitutet Stockholmsvid universitet har
främsta uppgift anordna tolkutbildningatt och översät-som

TÖItarutbildning. fördelar även statsbidrag för kontakttolkut-
bildning till studieförbund och folkhögskolor statsbidragsamt

folkhögskolortill teckenspråkstolkutbildningför m.m.

Fo/kb/ldningsrådet FBR

FBR bildades Folkbildningsförbundet,1991 Rörelsefolk-av
högskolornas riksorganisation RIO och Landstingsförbun-

Rådetdet. har till uppgift fördela de statliga bidragenatt till
folkhögskolor och studieförbund, förutom de medel NVsom

TÖIoch fördelar, kontinuerligt följa ochsamt utvärderaupp
verksamheten.

Slutsatser

Det finns i dag handfull myndigheter med ansvar olikaen
stöd och fördelning statsbidrag i samband med utbildningav
för Min bedömning är ingen dem idag harattvuxna. av an-

gör de naturligt åläggasbordeatt förävensvar som ansvar
föräldrautbildning teckenspråk.i Det finns två myndigheter
med inom det offentliga skolväsendet, Skolverket ochansvar
SIH. Skolverket har emellertid i dag inget deinomansvar
utbildningsområden där TUFF-utbildningen med stor sanno-
likhet kommer ligga nämligen det fria och frivilliga folk-att
bildningsarbetet. SlH har endast visst, mycket begränsatett
indirekt områdeinom detta konsulenternaattansvar genom
för ingårdövblinda i SlH:s organisation. SlH emel-ärvuxna
lertid myndighet har betydande för stöden som ansvar som
rör funktionshindrade elever.
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funnitJag har övervägande skäl tala för myndighetdenatt
har fördela medel för samordningregionalansvaret attsom

för de barn och elever föräldrar mitt uppdrag samtvars avser
ocksåfördelar medel för syskonutbildning skall den somvara

handlägger och beslutar statsbidrag till TUFF-utbildning-om
SIH.Denna myndighet är i dagen.

Administration8.9

De medel kan komma anvisas till TUFF-utbildning ärattsom
förhållandevis små. påStorleken sällananslag har dockett
någon krävs förrelation till de insatser administreraattsom

främst formerna föranslaget. Arbetsinsatserna stats-styrs av
olikabidraget. För föräldrautbildningen gäller bedömaatt

förslag och icketill utbildning kvalitativt kvantitativt samt,-
minst, bedöma finansiella förutsättningar. Förutom attatt

villkorbedöma föreslagen utbildning uppfyller ställdaom
påkommer administrativa krav ställas berördattstora myn-

föruppbyggnadsskede löpandedighet, främst i ävenett men
samråd, statsbidragshantering, eventuella avtal,planering,

uppföljning utvärderingoch etc.
måstedärför för ad-Jag bedömer avsättas attatt resurser

föreslåroch vissa medel för dettaministrera anslaget att av-
för jag beräknat för planering,sätts inom de medelramen

administration, uppföljning, utvärdering m.m.

Vem skall handlägga ersättningarna8.10

föräldrarnatill

för-tillSom jag tidigare redovisat jag ersättningenattanser
äldrarna bör handhas myndighet.av en

flesta rationelltGivetvis det de aspekter attmestvore ur
såvälfördelar tilloch myndighet statsbidrag ut-en samma

bildning ersättningar till föräldrarna samband medisom
fåutbildningen. Berörd myndighet skulle överblickklaren

hurföräldrautbildningen kostnaderöver och vilkaarrangeras
såväl regionalt uppföljningar ochden innebär över riket.som
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utvärderingar Fråganrörande anslaget skulle underlättas.
uppkommer SIH, jag föreslagit förskallom som ansvara

ocksåbidrag till själva utbildningen, denär myndighet som
lämpligastär hantera ersättningar till föräldrar.enskildaatt
Att hantera studiestöd innebär bl.a. handlägga och be-att

döma enskilda ansökningar betala ersättningar.samt ut
Skatteavdrag och inkomstuppgifter skall hanteras. Detta
förutsätter personregister kräver Datainspektionenssom
tillstånd. Alla dessa förutsättningar finns CSN.i dag hos Jag
har inte inom för uppdraget kunnat analysera vilkaramen

också sådankostnader det skulle innebära byggaatt upp en
administration inom SIH.

Jag myndighets huvudsakliga ochattanser en ansvar
föreslårkompetens vägledande.skall Jag därför attvara

fårCSN frågorliksom hantera ersättning-ansvaret att nu om
teckenspråksutbildning.till föräldrarna i samband medar

framgåttSom finns dessutom i dag redan kompetensovan
och hos CSN för administrera detta. Jagattresurser enser
fördel i handläggningen koncentreras till CSN:satt en av en-
heter.

CSNModellen avhänder det nuvarande för attansvaret
utbetala medel till anordnare föräldrautbildning deav men
bibehåller således frågor.för studiesociala Modellenansvaret

tvåinnebär vidare myndigheter blir ansvariga för sinatt var
anslagspost inom tänkta anslag, för förstudiestöd ochen en
statsbidrag till anordnande utbildningen. statsbidrag tillav

ingår föreslåslogikostnader i de medel administrerassom av
SIH.

Finansiering8.11

bestårEnligt direktiven uppdraget i kartlägga, bedömaatt
teckenspråkförslag för föräldrar.till utbildning isamt ge

Medlen under anslaget E Timersättning vid vissa6. vuxenut-
bildningar, anslagsposten Studiesocialt stöd vid vissa

teckenspråk, åta-skall för statligakurser i utgöra detramen
för för förslaget. förgandet kostnaderna Dessa medel har

budgetår.närvarande beräknats till mkr för10,3 ettca
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Vidare skall jag beakta erfarenheterna från försöksverk-
samheten med studiesocialt stöd vid teckenspråksutbildning

frånoch verksamheten med teckenspråksut-koncentrerad
bildning Solbacken. Jagvid har i enlighet med direktiven

för försöksverksamheternainräknat medlen i den totala fi-
förnansiella mina förslag.ramen

Huvuddelen medelsramen, drygt för8 mkr10,3av av ca
budgetår, framgått,tidigare för närvarandeett avser som

kostnader för studiestöd och barntillsyn och inte kostnader
för utbildningsjälva den mitt uppdrag En desom avser. av

frågorna i utredningen har därför varit studiefinansie-stora
ringen, studiestödets roll i anslaget, hur mycket skullesom
kunna avsättas till utbildningskostnader och hur förmedlen

föräldrar skulleersättningar till disponeras.
få bild den finansiellaFör för mina för-att en av ramen

slag dela den ikan antalet presumtiva föräldrar. Dettaman
är.kr förälder och11 700 Medlen täckager perca avses

kostnader för utbildning,samtliga ersättningar till föräldrarna
för inkomstbortfall, och logi kostnader för barnen.samtresor
Samtidigt jämförakan med vad enbart reseersättning,man
inkomstbortfall och inackorderingsersättningar kostar. l nu-
varande försöksverksamheter vid Solbacken och i Härnö-

uppgår dessa kostnadersand enbart till kr27 700 per per-
år.och Kostnaderna föräldrar.180 Om skulleson avser man

förmånligatillämpa mindre ersättningsvillkor, TU-stö-t.ex.
sådandets skulle enbartbelopp, ersättningarna i utbild-en

målgrupp på ändåningsmodell för hela min föräldrar880
år.kosta kr och17 700 per person

målMitt främsta alla föräldrarär skall kunna erbjudasatt
mängd utbildningviss med god kvalitet och de ekono-atten

miska villkoren enhetliga regler gör villkorenstyrs attav som
för föräldrarna blir likvärdiga. Den finansiella be-ärramen
gränsad. Det uppenbart det krävsär omprioriteringar föratt

erbjuda samtliga föräldrar likvärdig utbildning. Avatt samma
måsteskäl ekonomiska villkoren fördelas påde annorlun-ett

da sätt än i dag.
Utbildningsanordnarnas kostnaderförteckenspråksutbild-

ning kan olika När utbildning förläggs till reguljärastora.vara
utbildningsanordnare utgått ifrånhar jag emellertid vissaatt

4 160976
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kringkostnader i huvudsak täckta. Omär utbildningen t.ex.
förläggs utgå fråntill folkhögskola kan grundbidrag FBR.
Detta förutsätter emellertid berörd skola har prioriteratatt

fårfördenna utbildning inom de deltagarveckorramen man
sig tilldelat. Grundbidraget äri dag kr deltagar-1 000ca per
vecka. Detta statsbidrag är täcka basen för skol-avsett att
verksamheten.

Sammanfattningsvis jag framtida föräldrautbild-attanser
påmåstening utnyttja och bygga vidare befintliga resurser

områden.inom närliggande Det är här angeläget sökaatt en
på former församfinansiering bygger dels reguljärasom

påteckenspråksutbildning för dels syskons utbild-attvuxna
så långt samordnad föräldrarnas.ning möjligt kan ske med

med den hörsel-Möjligheterna till samplanering pedagogiska
vårdens stödinsatser bör beaktas. Jag förutsätteräven att
syskons utbildning och kostnaderna i samband med denna

finns skälfinansierade. Som jag redovisatliksom är ovannu
påför dövamedlen används syskon tillövervägaatt att som

sammanförs anslaget till föräldrautbildningen.sikt med
TUFF-utbildning denförslag innebär vidare ärMina att

till föräldrarna enligt föreslagenenda ersättning nysom ger
Andra former temautbild-förordning TUFF-utbildning.om av

dagfaller utanför. Det finns emellertid ining eller liknande
få vidkorttidsstudiestöd och internatersättningmöjlighet att

utveckla handikappades färdigheterstudier syftar till attsom
handikappet. Enligt CSN:s anvisningaroch kunskaper om

utgåsådantkan stöd vid utbildningarvad gäller detta som
anhöriga. Jagsig till handikappade och derasfrämst vänder

alltsåkvarståmöjlighet kommer ochförutsätter denna attatt
för för-utnyttjas vid olika temakurserliksom hittills kan etc.

äldrar.

överväganden och förslagYtterligare8.12

fått avseendeoch den bild jag lägetDe erfarenheter av
teckenspråk nödvändigtleder till jag detutbildning i att anser

övergripande insatser.med speciella ochvissa
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8.12.1 Lärare teckenspråki

De erfarenheter jag gjort beträffande befintliga utbildningar
påtyder den största bristen i dag gäller undervisningensatt

innehåll och uppläggning. Kvaliteten är avhängig bl.a.av
tillgången på lärare och lärarnas kompetens. Mina förslag till
föräldrautbildning råda påkan inte sådanabot brister. Befint-

kompetens kommer belastas ytterligare.attsnarare
påBristen teckenspråklärare i påtagligär inom alla utbild-

ningsformer. Fortbildning påär effektivt sätt kort tidett att
höja lärarkåren. Sådanakompetensen inom satsningar bör
eftersträvas inom samtliga Tillgångenutbildningsformer. på
lärarutbildare är emellertid även den begränsad.

Läget är akut och de främsta orsakerna till denen av
ocksåonda cirkel begränsar dövas rätt till tolkservice.som

Det behövs analys vilken kompetens läraresnarast en av
teckenspråksutbildningarbehöver för olika för barn och vux-

hur utbildningarna skall och vilka skallutna, se som ansvara
för sådan utbildning. En utredning med detta syfte bör ske i

TÖI,samråd med bl.a. Högskoleverket, Skolverket, FBR, SlH
och NV.

Studiematerial8.12.2 och läromedel

SlH har bl.a. för utveckla, framställa och distribue-attansvar
läromedel för döva/hörselskadade elever. Inom vuxenut-ra

bildningsområdet finns inget motsvarande föreskrivet ansvar.
påFlera olika aktörer är olika sätt involverade: SDR-video,

TÖI, Tal- och punktskriftsblblioteket TPB, studieförbund
m.fl. Skolverket kan, inom för produktionsstöd, stödjaramen
produktion för små målgrupper.läromedelav

teckenspråksområdetInom är behovet studiematerialav
Såinom alla utbildningsformer. vitt jag erfaritstort finns hos

olika intressenter förslag till läromedelsprojekt. Dessutom
finns material framtagits enskilda lärare ochsom av som

teckenspråksutbildningarna.används i Det finns ett stort
behov utveckling och bättre läromedel ochav av nya av

området.samordning inom
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uppfattning det viktigt utvecklingsprojektEnligt min är att
påskynda läromedelsyftar till utvecklingenattstartas som av

vuxenutbildningsområdet.teckenspråk, Ettframför allt inomi
ståndfåsyfte till samordningbörannat attvara en av pro-

teckenspråket samladmaterial ochduktionen om enav
sådantpå området. börinformation l utvecklingsarbeteett

påockså möjligheterna tillämpa teknik Iäromedelsom-att ny
rådet handikapporganisatio-Det särskilt viktigtbelysas. är att

detta arbete.tillfälle delta iattnerna ges

utvecklingsarbetePedagogiskt8.12.3

bedrivs flera olika slag tecken-Som redovisatjag ovan av
också fördelarspråksutbildning för Jag har isett attvuxna.

uppläggning givetvis helt skallTUFF-utbildning, varavars
ändå teck-knyts tillföräldrars behov,anpassad till an annan

enspråksutbildnlng Ett skälen till detta ärför attavvuxna.
utvecklingsarbete äroch pedagogisktmetodisktbehovet av

teckenspråksområdet. Befintliga börhelainomstort resurser
skerkontinuerlig samverkanförutsätterdärför samlas. Jag att

syfte främjaTUFF-utbildning i ut-mellan anordnare attav
angeläget samtligavidarevecklingen. Det är attytterst myn-

teckenspråksområdetinommeddigheter och aktörer ansvar
metodiskt utvecklingsarbete iochfrämjar pedagogiskt sam-

råd med varandra.

Teckenspråk för syskon8.12.4

årungefär veckafår syskon utbildningl dag 420 perenca
utgår mkrFör närvarandeSIS-anslaget. 3,65förinom ramen

för till döva.utbildning barnverksamhet jämtetill denna
krgenomsnittskostnaden 0006SlH:s beräkningarEnligt var

beräkningarbudgetåret 1994/95. Jag har i minaelevper
famil-föräldrar vilket innebär 440utgått från totalt 880 caca

två barn innebär det 880genomsnitt harfamilj ijer. Om varje
tredjedeluppskattningsvisberäknatJag harbarn. att ca en
fåålder utbild-de kani denskulle kunnabarnen attvaraav
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på kursfall föräldrarna ärsåsom till döva. l desyskonning
ekono-finns därför uppenbarasina barntillsammans med

medföräldrarnas utbildningsamordnaimiska vinster att
på sikt ävenfinns därför skälDeteventuella syskons. att

teckenspråksutbildning för syskonförsammanföra medlen
TUFF-utbildning.tillmed anslaget
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i
Sammanfattande förslag9

teckenspräksutbildningUtgångspunkten förslagför mina om
med sinatill kommunikationför föräldrar barnens rättär

förutsättningarnahar varit förbättraföräldrar. Min ambition att
främstför föräldrarför utbildning attgenom

föräldrar erbjuds utbildningsamtligamöjliggöra att-
ochlikvärdig i omfattningutbildningen blirmöjliggöra att-

kvalitet
påbyggbarasammanhållen utbildning medmöjliggöra en-

kurser
god tillgänglighetmöjliggöra-

för del-ekonomiska förutsättningarlikartademöjliggöra-
utbildningsanordnare.ochtagare

förstatsbidrag inrättasskall skeDetta att ettgenom
teckenspråk för föräldrar.utbildning i

TUFF-utbildningKriterier för

föräldrar till bam är beroen-skallTUFF-utbildning somavse
på teckenspråk.de kommunikationav

sådana fär-föräldrarnautbildningen ärSyftet med att ge
på använda tecken-funktionellt sätt kandigheter de ettatt

därmed främja barnetsspråket med sina barn ochi kontakt

utveckling.
på-sammanhållen beståochUtbildningen skall avvara

minu-skall omfatta timmar 60byggbara kurser. Den 240 om
teckenspråkpå lands-introduktion idenoch byggater som

för-habiliteringsansvar erbjuderför sitttingen inom ramen
åldrar.
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Utbildningen skall följa Skolverket fastställden av ram-
kursplan.

Utbildningen skall planeras utifrån behoven inom special-
skolornas upptagningsområden och utformas i regional sam-
verkan mellan utbildningsanordnare, landstingens pedagogis-

hörselvård,ka brukarorganisationer, berörda kommuner samt
Kunskapscenter vid respektive specialskola. Möjligheter till

och samutnyttjande skall sti-samarrangemang av resurser
muleras, särskilt i relation till landstingens stöd till berörda
föräldrar. Samma gäller i relation till utbildning för syskon.

Undervisningen skall kompetenta lärare. Det är vik-ges av
tigt tillgångi undervisningen haatt till döva lärare.

Anordnare utbildningen skall kontinuerligrepresenteraav
pedagogiskt området,kompetens inom ha förutsättningar att
bedriva lokalt utvecklingsarbete och kontinuerligt följaatt upp
och utvärdera sin verksamhet. Ett samrådnära bör därvid
ske mellan samtliga anordnare TUFF-utbildning.av

Utbildningens innehåll och uppläggning utgå frånskall ett
föräldraperspektiv och kunna till deltagarnas teck-anpassas
enspråksnivå ålderoch till barnets utvecklingsnivåoch

Föräldrar till barn skall prioriteras. Utbildningen böryngre
kunna innan nått skolåldernbarnet och genomförasges

år.inom loppet fyra TUFF-utbildning skall även kunnaav er-
bjudas föräldrar till barn blir teckenspråkberoendesom av

ungdomsåreni barn- och dock tills barnetsenastsenare
år.fyller Båda föräldrarna18 bör möjligt kunna beredasom

tillfälle följa TUFF-utbildningen tillsammans.att
l de fall utbildningen förläggs till internat bör tillsyn, för-

skola eller fritidsverksamhet, så behövs, kunna ordnasom
för barnen föräldrarnamedan deltar i TUFF-utbildning. Ut-
bildningen såbör vidare planeras syskon, i de fall deatt är

ålder,i lämplig får teckenspråksutbildningsin samtidigt med
föräldrarnas utbildning.

statsbidrag

För utbildning skall statsbidragsberättigad måsteatt vara
ovanstående kriterier för TUFF-utbildning uppfyllda.vara
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Bidrag till TUFF-utbildning tvåomfattar delar, delen som
riktar sig utbildningsanordnaren och del vissaen som avser
ersättningar förföräldrarnas kostnader. Statsbidrag kan bevil-
jas utbildningsanordnare uppfyller villkoren för TUFF-ut-som
bildning. Bidraget kostnader för Iärarlöner, planering,avser
administration, uppföljning, Om utbildningen förläggs tillm.m.
internat kan erhållaanordnaren även visst bidrag till kostna-
der för logi för tillsyn för barnsamt är med sina föräldrarsom
på TUFF-utbildning. SlH administrerar statsbidraget till ut-
bildningsanordnarna medan CSN handlägger ersättningartill
enskilda föräldrar fåkan ersättning för resekostnadersom
och inkomstbortfall.

Ansökan statsbidrag för anordnande TUFF-utbild-om av
ning lämnas utbildningsanordnaren och innehål-skall bl.a.av

plan för utbildningen. Planen skall utformad ien vara
samråd mellan utbildningsanordnaren och regionalt sam-
verkansorgan företrädarevari för landsting, berörda handi-
kapporganisationer, specialskola och kommuner ingår.

Planen innehållaskall även eventuella åtgärdersärskilda
för tillgodose behoven hos föräldraratt till vissa dövalhörsel-
skadade barn inte kommit i kontakt hörselvårdenmedsom

vissa flerhandikappadet.ex. barn och barn till invandrarför-
äldrar.

Statsbidrag till TUFF-utbildning finansieras med de för
närvarande mkr10,3 utgör för åta-det statligasom ramen
gandet för kostnaderna för förslagen. Ett tänkbart utfall av
fördelningen kostnader för TUFF-utbildning återfinns iav
bilaga Här har beräknats3. statsbidragatt mkr för-6,5om
delas SIH, varvid medel har beräknats för viss centralav
förvaltning. Beräknat statsbidrag handläggs CSN försom av
ersättning föräldrartill för och inkomstbortfall uppgår tillresor

mkr.3,8
Jag förordar mina förslag genomförsatt möjligtsnarast

och nuvarande försöksverksamheteratt med studiesocialt
stöd upphör. En utvärdering TUFF-utbildning för föräldrarav
bör genomföras efter period fyra år.en av



90 Kapitel SOU 1996:1029

Övriga förslag

föreslår genomförsJag kartläggning och analysatt aven
teckenspråk utbildningsformerbehoven lärare i inom olikaav

behovet utveckla pedagogik och metodiksamt att attav
Frågan teckenspråkuppmärksammas. studiematerial iom

främjas samordnat utvecklingsprojekt. Vidarebör ettgenom
påjag bör överväga sikt föraattattanser man samman an-

teckenspråksutbildning för anslaget tillslaget till syskon med

TUFF-utbildning.
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10 Kostnadsberäkning

Två de viktigaste förutsättningar måsteav som vara upp-
fyllda för teckenspråksutbildningatt förföräldrarna skall kom-

ståndtill är denatt anordnar utbildningen harma reellasom
ekonomiska förutsättningar bedrivaatt verksamheten samt

de praktiskaatt och ekonomiska förutsättningarna sådanaär
föräldrarna ocksåatt kan och vill välja utbildningen.

Mitt främsta mål har varit säkerställaatt alla föräldraratt
kan erbjudas likvärdig utbildning. De kostnader 7,3en om
mkr nuvarande försöksverksamheter innebär visarsom i
förhållande till antalet deltagare det äratt uppenbart att me-

måstedel omfördelas för kunna finansieraatt utbildning för
hela målgruppen. Jag har de beräkningar jag gjortgenom
kunnat konstatera kostnadernaatt skiljer betydligt beroende
på hur utbildningen Det är uppenbart detattarrangeras.
inom för anslaget inte finns förutrymme erbjudaramen att
samtliga föräldrar internatutbildning liknande den be-som
drivs inom försöksverksamheterna, inte med ersättnings-ens
villkor motsvarande nuvarande TU-stöd. Mitt förslag innebär
på sikt TUFF-utbildningatt är den enda någon formsom ger

ersättning för föräldrarna enligt föreslagen förordningav ny
TUFF-utbildning för föräldrar. Andra formerom tema-av

utbildning eller liknande faller utanför. Det finns emellertid i
dag möjlighet få korttidsstudiestödatt och internatersättning
vid studier syftar till utvecklaatt handikappades färdig-som
heter och kunskaper handikappet. Enligt CSN:som an-
visningar sådantkan utgåstöd vid utbildningar främstsom
vänder sig till handikappade och deras anhöriga. Jag förut-
sätter dennaatt möjlighetkommer kvarstå alltsåatt och
liksom hittills kan utnyttjas vid olika temakurser för för-etc.
åldrar.

Mina beräkningar bygger på varje förälderatt erbjuds 240
timmars utbildning inom loppet årfyra vilket innebär totaltav
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förorganisation. Ersättningfullt utbyggdföräldrar vid880
kr timme. Reseersätt-beräknats medmistad lön har 75 per

utgå fyrakr mil för högstmedning har beräknats 13 per
utgår vidIngen ersättningmil med bil.å 40t egenr-resoro

kollek-vanligen lösaslogi förutsättsEventuelltdagliga resor.
försorg.utbildningsanordnarenstivt genom

hälf-utifrån antagandekostnadernaJag har bedömt attett
internatutbild-erbjudaskommerföräldrarna, 440, attten av

för-erbjudas utbildning underning, kommer ett380 att par
år kommermindre del,och 60,längda veckoslut caper en

på pend-kvällar och helgerutbildning undererbjudasatt
kostnaderIingsavstånd leder till följandeDettatill hemmet.

redovisningEn utförligareorganisation.vid fullt utbyggd av
3.framgår bilagakostnadsberäkningantaganden och av

utbildning mkranordnandeBidrag till av
Utbildningskostnader lärarlöner,-

etc.uppföljningadministration,
förvaltningmedel för central 2,7inklusive

1,1Barntillsyn-
2,7Logi-

kostnaderkursde/tagarnasBidrag till
för mistad lön 3,2Ersättning-

0,6Resekostnader-

Summa 10,3

förslås kostnader föranslag för delsMedlen utgöra ut-ett
för tillsynföräldrar och förvissa kostnaderbildningen avav

kursdeltagar-medföljande barn logi, dels ersättning tillsamt
inkomstbortfall.för resekostnader ochna

innebär i enlighet med mina förslagBeräkningen att stats-
för utbildningskostnaderfördelas via SlHbidrag mkr6,5om

kursdel-CSN för vissa ersättningar föroch mkr3,8m.m. av
kostnader.tagarnas
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Kommittédirektiv
Dir. 1995:155

teckenspråk föräldrarföriutbildningUtredning om

barntill döva m.m.

november 1995denregeringssammanträde 30Beslut vid

uppdragetSammanfattning av

teckenspråkfrågor utbildning ikringskall utredaEn utredare
barnhörselskadade samtochdövblindadöva,förföräldrartill

teckenspråk förbehovmotsvarandemedtill andra barn av
kommunikation.

uppdragetUtgångspunkter föri

ochbarnalla dövasjälvklarhetSverige attdet il dag är en
teckenspråk sittbehöverbarnmånga hörselskadade som

föräldrarderasävendetta ärspråk. följdEn attförsta av
förteckenspråkskunskaper, dels attgodamycketbehöver

fårtill barnensmå medverkakunna attfrån ärbarnendet att
hahuvudför tagetframför allt överspråk, kanske attdelsett

barn.med sinakommuniceramöjlighet att egna
kommunika-teckenspråkbehovettillInställningen somav

deårtionden. Medolikaunderdock varierattionsmedel har
eleverhandikappadebeträffandeanvisningarsärskilda som

års läro-tillsupplement 1969iår fördes ett1970 samman
försökgången attför förstagjordes ettgrundskolanplan för

års budget-teckenspråket skolan. l 1981iutnyttja det nya
föredragan-instämde297bil. 12prop. 1980proposition s.

redovi-uppfattning,lntegrationsutredningensstatsrådet ide
specialskolanförHuvudmannaskapetbetänkandetsad i

tvåspråkigamåstebarndomsdöva1979:50,SOU att vara
samhället.isinsemellan ochfungera uteför att

Undervisningsspråk harTeckenspråkets betydelse se-som
gymnasieskolanSå finns det istärkts.på olika sätt t.ex.dan



94 Bilaga 1 SOU 1996:102

möjlighet läsa teckenspråkatt C-språk eller individuelltsom
val, och i grundskolan kan teckenspråk, enligt den läroplan

gäller successivt fr.o.m. den l juli 1995, läsassom ettsom
alternativ B-språktill eller elevens val. Särskilda kurs-som
planer finns för teckenspråket i grundskolan, specialskolan,
gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen.

Fr.o.m. budgetåret 1985/86 infördes möjligheten för de
statliga specialskolorna i samverkanatt med föräldraorgani-
sationerna anordna undervisning i teckenspråk för syskon till
döva svårtoch hörselskadade elever i hem där teckenspråk
används i den dagliga kommunikationen mellan familjens
medlemmar. l års1989 budgetproposition prop.
1988/892100 ochs.39 65 berördes vidare frågan under-om
visning i teckenspråk för hörande elever till döva föräldrar
eller döva syskon.

Skrivelser teckenspråksutbildning för föräldrar till dövaom
barn har kommit från Landstingsförbundet, Riksförbundet
för döva, hörselskadade språkstördaoch barn Riksförbundet
DHB, från DHB-Mellersta Sverige, från Birgittaskolans kun-

Örebro,skapscenter i från Hörselskadades Riksförbund och
från Härnösands folkhögskola.

Frågor hur samhällets stöd till teckenspråksutbildningom
för föräldrar och syskon till döva barn och andra barn med
behov teckenspråk för kommunikation behöverav över.ses
Efterfrågan på strukturerad utbildning för föräldraren mer

stegvis ökar teckenspråkskunskaperna harsom ökat. Det
finns i dag brister i kursplaner och undervisningsmaterial,
och utbudet undervisning varierar kraftigt i landet.av

De nuvarande formerna för utbildning i teckenspråk

Utbildning i teckenspråk anordnas i dag vissa lands-av av
tingens hörselvård, Kunskapscenter, folkhögskolor, studieför-
bund och Statens skola för i Härnösand. Enligt förord-vuxna
ningen 1992:925 försöksverksamhet med studiesocialtom
stöd vid teckenspråksutbildning kan ersättning till för-ges
äldrar deltar sådani utbildning. l avvaktan på utredningsom

teckenspråksutbildning för föräldrar till dövaav barn har
förordningen förlängts utgångentill juni 1996.av
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budgetåret ocksåFrån 1992/93 för-med anordnasoch
teckenspråksutbildningsöksverksamhet med koncentrerad

påSolbacken Statligtkursveckor förlagd till Värmdö.15
från Ti-verksamhet utbetalas anslaget Estöd till denna 6.

vuxenutbildningar Centrala studie-mersättning vid vissa av
SDR.till Sveriges Dövas Riksförbund Reg-stödsnämnden

föräldra-verksamheten, sköts inomler för som av en grupp
fastställs SDR.Stockholms Dövas Förening,klubben i av

medlen skallstudiestödsnämnden beslutar närCentrala om
årligen denskall lämnasoch redovisningbetalas senastut

utvärderats.verksamhet har ännu inteseptember. Denna15
teckenspråksutbildningen SolbackenvidkoncentreradeDen

verksamhetsår budgetåret 1995/96fjärde undersittstartar
Verksamhet med kon-enligt nuvarande villkor.och stöd ges

teckenspråksutbildning Norrlands-enligt den s.k.centrerad
läsårockså Härnösand.innevarande imodellen har startat

också Härnösand.till utbildningen istödVisst statligt ges
budgetåret 1995/96föri regleringsbrevRegeringen har

studiestödmånader medelsramen förden totala18 angett
fårteckenspråk mkr. Av dessai tillvid vissa kurser 14,9

månader användas förläsåret 1995/96 12 mkr7,3under
teckenspråksutbildning mkr för verk-koncentrerad 6,4varav

Härnösand.och för verksamhet ivid Solbacken 0,9samhet
för enligt förordning-får användas verksamhetVidare mkr3

studiesocialt stöd1992:925 försöksverksamhet meden om
teckenspråksutbildning. Regeringenvid attavser senare

decemberdenmedel för tiden den 1 juli 31besluta om -
1996.

Uppdraget

Utredaren skall

1 och bedömakartlägga

teckenspråk döva,för föräldrar tillutbildning ibehovet av
barn medhörselskadade barn och till andradövblinda och

teckenspråk kommunikation,förmotsvarande behov av



96 Bilaga 1 SOU 1996:102

ide befintliga utbildningsmöjligheterna på området och
därvid särskilt belysa brister och hinder, i

2 förslag tillge

omfattningen och utformningen sådan utbildning even-av
tuellt pábyggbaramed kurser,

sådanhur utbildning bör organiseras, finansieras och
administreras inom den befintliga utbildningsstrukturen i
samhället,
hur skall fördelas mellanansvaret olika parter.

Ramar för utredningens arbete

Utredaren skall i samrådasitt arbete Statensmed skolverk,
Statens institut för handikappfrågor i skolan, Centrala studie-
stödsnämnden, Landstingsförbundet och berörda handikap-
porganisationer.

Vidare skall utredaren beakta erfarenheterna från verk-
samheten enligt förordningen 1992:925 försöksverk-om
samhet med studiesocialt stöd vid teckenspråksutbildning

frånoch verksamheten med koncentrerad teckenspråksut-
bildning vid Solbacken för föräldrar till döva barn.

För arbetet gäller vidare regeringens direktiv till samtliga
kommittéer och särskilda angåendeutredare redovisning av
regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50, prövaattom
offentliga åtaganden dir. 1994:23 och jämställdhet mel-om
lan könen dir. 1994:124.

Medlen under anslaget E Tlmersättning6. vid vissa
vuxenutbildningar, anslagsposten Studiesocialt vidstöd
vissa kurser teckenspråki skall utgöra för det statligaramen
åtagandet för kostnaderna för förslaget.

Redovisning uppdragetav

Utredaren skall redovisa uppdraget den april 1996.senast

Utbildningsdepartementet
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teckenspråkramkursplan itillFörslag
föräldrarför

Syfte

teckenspråk föräldrar tillförutbildning iKursplanen avser
teckenspråk för sinberoendedelvishelt ellerbarn är avsom

döv-döva,ärbarnhuvudsakligendvs.kommunikation, som
För-hörapparat.använderochhörselskadadeellerblinda

introduktionsutbildninggått landstingetshaförutsättsäldrarna
påbörjas.kursteckenspråk dennainnani

skallföräldrarärför studiernasyftet attövergripandeDet
kontaktipå funktionellt sättteckenspråk ettanvändakunna

tillsyftar attUtbildningendöva.medochbarnmed sina ge
för kommu-villkorengrundläggandedeinsiktföräldrarna om

teckenspråksan-med dövasamtalvidgällernikation som
sådan färdighet attföräldrarskallDenvändare. an-enge

tillföräldrarmedteckenspråk de i likhetförstå attvända och
Utbildningenutveckling.till barnensbidrakanhörande barn

sådansigtillägnamöjlighet attockså föräldrarnaskall ge
samtalvågar vill föraoch ettteckenspråk deattfärdighet i

vardagliga ämnen.med döva om

Mål sträva motatt

iteckenspråkundervisningsinskall iUtbildningsanordnaren
föräldrarnaeftersträva att

tillså bidrade kansitt barnmed attkommunicerakan-
utvecklingspråkliga/kognitivabarnets

på tecken-kommuniceramöjlighethar attövrigtiäven-
vårdaförutsättningar attharsådant depå sättspråk attett

sitt barnfostraoch
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kan inleda och delta i påsamtal teckenspråk och utveckla-
förmågasin berätta,att beskriva och uttrycka sin uppfatt-

ning

tillägnar sådanasig färdigheter honatt eller han kan kom--
municera med döva i vardagliga situationer

får tilltro till sin förmåga användaatt teckenspråken i alla-
de sammanhang där det behövs

kommer till insikt hur den teckenspråksinlärning-om egna-
går till utifrånoch denna kunskap ökaren sin förmåga till

självständigt arbete med teckenspråket.

Karaktär och struktur

Teckenspråk fungerar modersmål för Sverigeisom personer
är döva från födelsen eller tidig barndom.som Teckenspråk

är Undervisningsspråk i specialskolan för döva och hörsel-
Ävenskadade och vid riksgymnasiet för döva. hörselskadade

barn och ungdomar med varierande hörselrester använder
i ökande omfattning teckenspråk.

Teckenspråk är språkett eget med grammatik, egetegen
ordförråd/teckenförråd och i viss mån kulturella drag.egna
Det är visuellt/gestuelltett språk, dvs. produceras med hän-
der, ansikte och kropp och uppfattas med Det innebärsynen.

näratt lär sig teckenspråk lär sig samtidigtman ett nyttman
sätt kommunicera.att Regler för turtagning återkopplingoch
är annorlunda än italade språk. En skillnad från and-annan

språk är teckenspråkatt saknar skriftspråk.ra
Avsaknaden skriftligt språk betyder bl.a. möjligheter-av att
till självstudier är mycket mindre påänna andra språk. De

teckenspråkstexter finns på video såär än längesom av
ringa omfattning jämfört med den litteratur vanligen kan
vänta språkett med skrift.oss av

Undervisningen bör huvudsakligen inriktas på dialog och
övning i avläsa.att Att analysera inspelade berättelser med
avseende på grammatisk struktur bör också förekomma.
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böravläsa bokstaveradeochbokstaveraFärdighet att namn
träning iutbildningenomfattar attockså Vidaretränas. pro-

ickemanuellaolika där dekorrektaducera typsatser av -
förståoch iuppmärksamhet-särskild attsignalerna bör ges

teckenspråk falli deävenföreteelserna igrammatiskade
produktion.dem i sinbehärskarinteföräldrarna egen

Teckenspråk föräldrar grundkursförKurs: -
timmar240

uppnåMål att

föräldrarnaskallavslutad kursEfter

vardagliga ämnenbarn samtmed sittsamtalakunna om-
språk situationenefterförmåga sittha viss att anpassa

de villspråkfärdighetenden attsådan tilltilltroha egna-
situationerteckenspråk i vardagligavågar användaoch

andra döva,med

teckenspråk,huvudinnehållet vardagligtförstå i-

ochbokstaveradeavläsabokstaverakunna samt namn-
tecken,

språk och berätta.beskrivapå enkeltkunna ett-
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kostnaderBeräkning av

konstaterakunnatgjortjagberäkningardeharJag genom
utbildningenpå hurberoendebetydligtskiljerkostnadernaatt

mestdetbedömtsamtidigt rea-har somJagarrangeras.
koncentre-väljaskulleföräldrarna enmerpartenlistiskt att av
föredraskulleantalmedan stort enettinternatutbildningrad

tillfällenpå flerauppdeladhemortennäraförlagdutbildning
veckoslut.förlängdaantalettt.ex.

hurantagandepådärför ett ombyggerBeräkningarna
Förslagenriket.övererbjudasattkommerTUFF-utbildning

organisatoriskavilkavisakommer attregionrespektivefrån
påankommerDetlämpligast.finnerdärmodeller mansom

frånförslagenolikadetill attmyndighet attbeslutande se
innehållerochanslagsrameninomkanregionerna rymmas

jämförbaraochutbildninglikvärdigmodeller engersom
givetvisdärförärKostnadsberäkningarnalandet.villkor över

iTUFF-utbildningförmodellfastbetraktainte att ensom
kostnader.fördelningmöjlig avlandet utan ensom

föräldrarfrån 220utgått att perförslagmina nyaiharJag
år.fyraloppetinomundervisning avtimmarsfå 240år skall

system.utbyggtfulltiföräldrar ett880innebärDet
antagande attutifrån ettkostnadernabedömtharJag

in-erbjudasattkommer440,föräldrar,samtligahälften av
undererbjudas utbildningattkommer380ternatutbildning,

andel,mindreår ochveckoslut caförlängda enperett par
helgerochkvällarunderutbildningerbjudaskommer att60,

hemmet.pendlingsavstånd tillpå
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Beräknade kostnader vid internatutbi/dning

440 föräldrar går utbildning förlagd till internat 2 veckor per
år måndag-fredag d.v.s. 5 utbildningsdagar vecka 6per om
timmar dag vilket 30per timmars undervisningger per
vecka.

Mistad lön
Ersättning med kr/timme75
40 timmar/vecka d.v.s. 80 timmar/år:
440 föräldrar 80 tim kr75x x 2 640 000

Resekostnader
med genomsnittligen 40 mil t r-resao
ä 13 kr/mil föräldrapar vid två tillfällenper

år:per
40 mil 2 tillfällen 13 kr 220 föräldra-x x x
par 228 800

Logibidrag
327 kr/dygn utgår för 10 dygn/år och del-
tagare:
440 deltagare 10 dygn 327 krx x 1 438 800

Utbildningskostnader m.m. 1 154 840
Statsbidrag till utbildningsanordnare för-

utbildning för 37 á föräldrar.12grupper 37
a 60 undervisningstimmar/årgrupper mot-

svarande 2 220 undervisningstimmar. Jag
har beräknat hälftenatt lärararbets-ca av
tiden utgörs undervisningstid vilketav ger
2 220 4 440 timmar

0,5
4 400 tim 161 krx 714 840

Bidrag för planering, administration, ut--
vecklingsarbete, uppföljnlng, studiematerial

delsamt central förvaltningm.m. av 440 000
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tillförlagdutbildningvidkostnaderBeräknade

veckoslutförlängda

veckoslut/förlängdatillförlagdutbildningengårföräldrar380
a 6dagar10tillsammansövernattningmedveckoslut om

fredag-söndag, 2t.ex. 2tillfällen xvid 4dag xtimmar per
lördag-söndag.

lönMistad
kr/timmemed 75Ersättning

dag/år ochgenomsnitt 2,5imotsvarande
tim/dagäförälder 8

000570krtim 758dagar2,5föräldrar380 xxx

Resekostnader
r-resatmil40genomsnittligenmed 0

tillfällenfyravidföräldraparkr/milä 13 per
år:per

200395föräldrapar190kr13tillfällenmil 440 xxx

Logibidrag
delta-dygn/år ochutgår för 10kr/dygn327

gare:
6002421kr327dygn10deltagare380 xx

0003011Utbildningskostnader m.m.
förutbildningsanordnaretillstatsbidrag-

föräldrara 12för 32utbildning grupper
undervisningstimmar/ära 60 ger

delviskrä 240lärartimmar3840§0
6009210b0,5

administration, ut-planering,förBidrag-
studiematerialuppföljning,vecklingsarbete,

000380förvaltningcentraldelsamt avm.m.
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Beräknade kostnader vid utbildning förlagd till
veckoslut och kvällar

föräldrar60 går utbildningen på veckoslut, förlängda vecko-
slut, kvällstid eller arbetsfri tid inte medförannan som an-
språk på ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Föräldrarna
pendlar dagligen och har inget behov logi. Ersättning förav
dagliga utgår inte.resor

Mistad lön
-

Resekostnader
-

Logibidrag
-

Utbildningskostnader 204m.m. 000
Statsbidrag för utbildning för 5 grupper-

å föräldrar12 ä 60 undervisningstimmar
år vilketper ger

§00 600 Iärartimmar å kr240 delvis 144 000
0,5 ob

Bidrag för planering, administration, ut--
vecklingsarbete, uppföljning, studiematerial

delsamt central förvaltningm.m. 60 000av
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för TUFF-utbildning enligtsammanlagda kostnader
ovanstående beräkningar

000lön 3 210Mistad

000624Resekostnader

0002 681Logibidrag

000Utbildningskostnader 2 660m.m.

utbildningsanordnare förtillBidrag
0001 125barntillsyn

10 300 000Summa

CSNstatsbidrag via
SIHstatsbidrag via

TUFF-utbildning utgörsstatsbidrag tillinnebärFörslaget att
ochpå fördelas CSNmkranslagspost 3,8 av ensomav en

på fördelas SIH.mkranslagspost 6,5 som av
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