
      23 augusti 2016 
 
 
Hej! 
 
Välkommen till Vasa till det nordiska nätverksmötet för teckenspråkiga språkvårdare! Mötet hålls 
på samma hotell som vi alla bor på, Sokos Hotel Royal Vaasa. Efter mötet äter vi middag på 
restaurang Gustav Wasa tillsammans med de talade språkens vårdare. Middagen betalas av 
Nordiska ministerrådets bidrag som vi har fått för detta år. Middagen är bara för deltagare och 
därför ska tolkarna ha en helt ledig kväll på onsdag. 
 
Jag ber att någon från varje land ska förbereda sig på att berätta om de viktigaste aktuella 
språkfrågor i sitt land (10–15 min). 
 
En annan preparering gäller språktester i de nordiska teckenspråk. Vi bestämde på mötet i december 
att nätverkets kontaktpersoner ska kartlägga vilka tester som finns i respektive land. Just efter mötet 
publicerades CEFR som är adapterad för teckenspråken (se länken i programmet) och vi kan 
diskutera också hurdan verktyg det är för nordiska länder. Hoppas att ni hinner bläddra 
publicationen igenom innan mötet. 
 
Efter språktester ägnar vi oss till information om nordiska teckenspråk och grannspråksförståelse 
mellan dem. En fråga är att nu när Tegnorden har publicerats, ska vi glömma idén att skaffa pengar 
för en gemensam webbsida som ger information om alla nordiska teckenspråk? 
 
Som den sista större ärende diskuterar vi samarbete och arbetsfördelning mellan 
teckenspråksnätverket och Dövas Nordiska Råd. En av dess finska representanter, Kaisa Alanne, 
har lovat inleda oss till ärendet. 
 
I programmet finns ingen separat punkt för diskussion om nätverkets samarbete under kommande 
verksamhetsår. Jag tänkte att vi kan diskutera det i samband med de punkter vi har. Och säkert går 
det bra att dra ihop våra tankar när vi diskuterar vår relation till Dövas Nordiska Rådets arbete. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Leena Savolainen 
 

 
	



Nordiska	teckenspråksnätverkets	möte	31	augusti	2016	
 
Plats: Original Sokos Hotel Royal Vaasa, Hovioikeudenpuistikko 18, Vasa, 
 konferensrum Wickström 
 
Program 
 
9.00–9.30 Registrering 
 
9.30–9.45 Inledning 
 
9.45–10.50 Viktiga aktuella språkfrågor från varje land (10–15 min per land) 
 
  Sträckpaus (10 min) 
 
11.00–12.00 Språktester i de nordiska teckenspråk 

• hurdana tester finns? 
• CEFR adapterad för teckenspråken http://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2012-

2015/ProSign/tabid/1752/Default.aspx	 
 
12.00–13.00 Lunch 
 
13.00–13.30 Utbildningsmaterial om nordiska teckenspråk 

• TegNorden http://www.tegnorden.dk/  
 
13.30–14.00  Skolundervisning om grannspråksförståelse i teckenspråk 

• På vilket sätt kan Nordiska teckenspråksnätverket bidra i arbetet med 
grannspråksförståelse i teckenspråk i skolorna? 

 
Sträckpaus (5 min) 

 
14.05–14.30 KOLON, Nordisk språk- och kulturfestival 18–22.9. 2017 
  http://sprogkoordinationen.org/media/1328/nordisk-sprog-og-kulturfestival-2017-call-for-ideas.pdf  
 
14.30–15.00 Kaffepaus 
 
15.00– 16.00 Samarbete och arbetsfördelning mellan teckenspråksnätverket och 
  Dövas Nordiska Råd (Kaisa Alanne) 
 
  Sträckpaus (10 min) 
 
16.10–17.00 Besluta om: 

• kontaktperson för teckenspråksnätverket inom Nordisk språkkoordination 
• kontaktpersoner från varje land 
• ansvar för bloggen Nordiska teckenspra ̊k https://nordiskateckensprak.wordpress.com  
• värd för nästa nätverksmöte 
• användning av pengar som återstå av ministerrådets bidrag för året 2016 

 
  Sammanfattning av dagen 
 
19.00 Middag på restaurang Gustav Wasa http://www.gustavwasa.com/   



Deltagarlista, teckenspråksnätverket 31 augusti 2016 
 
 
Danmark 

Janne Boye Niemelä, Dansk Sprognævn 
Anne Kjaergaard, Dansk Sprognævn 
Emilie Lykfeldt, tolk 
Tinne Lund, tolk 

 
Finland 

Janne Kankkonen, humanistiska yrkeshögskolan Humak 
Leena Savolainen, Finlands Dövas Förbund 
Pia Taalas, Finlands Dövas Förbund 
Päivi Mäntylä, Finlands Dövas Förbund 
Kaisa Alanne, Dövas Nordiska Råd (Finlands Dövas Förbund) 
Jenny Derghokasian, tolk 
xxx xxx, tolk 

 
Island 

Árný Guðmundsdóttir, SHH (Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og  
    heyrnarskertra) 

 
Norge 

Sonja Myhre Holten, Språkrådet 
Paal Richard Peterson, NRK (Norsk Rikskringkasting) 
Mariann Eidberg, tolk 
Kathrine Goborg	Rehder, tolk 

 
Sverige 

Tommy Lyxell, Språkrådet 
Tomas Hedberg, Språkrådet 
Sebastian Embacher, Språkrådet 
Carina Lenard, tolk 
Janne Lundberg, tolk 

 
 


