
 
 
 
 
 
 
 
Program for møde i Det Nordiske Tegnsprogsnetværk 2017 
 
Tid: tirsdag d. 19. september 2017 kl. 8-15.  

Sted: Godsbanen, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C (http://godsbanen.dk/). Lokalet hedder 
Kedlen. 

 
8.00–8.30 Registrering 
 
8.30–8.40 Indledning 
 
8.40-8.50 Evaluering af vores bidrag til Nordisk Sprogfest d. 18. september 
 
8.50–9.30 Vigtige aktuelle sprogspørgsmål fra hvert land og orientering fra Døves 

Nordiske Råd (ca. 8 minutter per land og råd) 
 
9.30-9.45 Pause  
 
9.45 - 10.00 Vigtige aktuelle sprogspørgsmål fra hvert land og orientering fra Døves 

Nordiske Råd (ca. 8 minutter per land og råd) 
 
10.00-11.00 Oplysning og rådgivning om tegnsprog. Oplæg fra Finland (Leena Savolainen 

og Janne Kankkonen), Island (Rannveig Sverrisdóttir og Heiðdís Dögg 
Eiríksdóttir), Norge (Sonja Myhre Holten), Sverige (Sebastian Embacher) og 
Danmark (Janne Boye Niemelä/Anne Kjærgaard) på 15 minutter med 
udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvilke spørgsmål får de respektive 
institutioner, hvilke informationer formidler de respektive institutioner, og 
hvilke kanaler bruger man hos de forskellige institutioner for at sprede 
informationerne? 

 
11.00-11.15 Pause 
 
11.15-11.30 Oplysning og rådgivning om tegnsprog (fortsættelse af oplæg) 
 
11.30-12.00 Diskussion af oplæggene om oplysning og rådgivning om tegnsprog 
 
12.00–13.00 Frokost (alle mødedeltageres frokost betales af netværket) 
 
13.00-13.25 Status for TegNord – og andre muligheder for at få børn og unge i tale 

Oplæg ved Janne Boye Niemelä med efterfølgende diskussion. 
 
13.25–14.00 Det fremtidige arbejde i tegnsprogsnetværket 

Oplæg ved Tommy Lyxell og efterfølgende diskussion.  
 
14.00-14.10 Pause 
 

http://godsbanen.dk/


 
 
14.10–14.40 Diverse 

x Kontaktperson for tegnsprogsnetværket for Nordisk Sprogkoordination 
x Kontaktpersoner fra hvert land  
x Ansvar for bloggen Nordiska teckenspråk, 

https://nordiskateckensprak.wordpress.com 
x Vært for evt. næste netværksmøde  

 
14.40-15.00 Sammenfatning af dagen og farvel og tak 
 
 
Øvrige oplysninger 
 
Fælles middag mandag d. 18. september 
Vi spiser fælles middag kl. 19 hos Spiselauget. Spiselauget ligger i Godsbanen, Skovgaardsgade 
3, 8000 Aarhus C. Vi spiser sammen med Netværket for Sprognævnene i Norden og sammen 
med de inviterede deltagere til vores arrangementer i anledning af Nordisk Sprogfest. 
 
Reception i Rådhushallen d. 18. september 
I anledning af Nordisk Sprogfest inviterer Aarhus Byråd på reception fra 17-19, dvs. man kan 
sagtens deltage halvanden times tid og så deltage i den fælles middag kl. 19.00. Alle 
deltagerne i netværksmødet er inviteret. Bemærk at man skal tilmelde sig på 
sprogfest@fnfnorden.org. (Hele invitationen er indkopieret på sidste side i dette dokument). 
 
Hotel 
Værelser til hver enkelt netværksbetalt deltager er reserveret af Anne (annekj@dsn.dk) efter 
nærmere aftale med hende. Alle netværksbetalte deltagere burde have fået reserveret et 
værelse nu. Skriv direkte til Anne hvis du er i tvivl om noget med dit hotelværelse. Alle andre 
(øvrige mødedeltagere og tolke) søger selv for hotelbestilling. 
 
Arrangementer ved nordisk sprogfest om tegnsprog d. 18. september 
Det Nordiske Tegnsprogsnetværk står for to arrangementer om tegnsprog i forbindelse med 
nordisk sprogfest i Aarhus. De finder sted mandag d. 18. september fra 14-16. I kan se mere 
om de to arrangementer i på dansktegnsprog.dk/sprogfest. I er naturligvis meget velkomne! 
Hvis I deltager I arrangementerne, så husk at tilmelde jer på sprogfest@fnfnorden.dk. 
 
Programmet for hele Nordisk Sprogfest kan ses på http://sprogkoordinationen.org/om-
os/om-nordisk-spraakkoordinasjon/nordisk-sprogfest/.  
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Deltagerliste 
 
Danmark 

x Janne Boye Niemelä, Dansk Sprognævn (jaboni@dsn.dk) 
x Anne Kjærgaard, Dansk Sprognævn (annekj@dsn.dk) 
x Emilie Eriksen Lykfeldt (tolk, dansk tegnsprog-dansk) 
x Kasper Bisgaard Andreasen (tolk, dansk tegnsprog-dansk) 
x Bo Hårdell (døv tegnsprogstolk)  
x Lene Erlandsen (døv tegnsprogstolk) 

 
Finland 

x Leena Savolainen, Språknämnden för finländska teckenspråk (Finlands Dövas 
Förbund) (Leena.Savolainen@kuurojenliitto.fi) 

x Janne Kankkonen, Språknämnden för finländska teckenspråk (humanistiska 
yrkeshögskolan Humak) (janne.kankkonen@humak.fi) 
 

Grønland 
x Lisa Josefsen, Kalaallit Tusilartut Kattuffiat (Grønlands Døveforbund) (uuta-j@live.dk) 

 
Island 

x Heiðdís Dögg Eiríksdóttir, Málnefnd um íslenskt táknmál - Sprognævnet for Islandsk 
Tegnsprog (heiddis@deaf.is) 

x Rannveig Sverrisdóttir, Málnefnd um íslenskt táknmál - Sprognævnet for Islandsk 
Tegnsprog (rannsve@hi.is) 

 
Norge 

x Sonja Myhre Holten, Språkrådet i Norge (sonja.myhre.holten@sprakradet.no) 
x Kathrine Goborg Rehder (tolk, norsk tegnsprog-norsk) 
x Kirsti Solem (tolk, norsk tegnsprog-norsk) 

 
Sverige 

x Tommy Lyxell, Språkrådet i Sverige (Tommy.Lyxell@sprakochfolkminnen.se) 
x Tomas Hedberg, Språkrådet i Sverige (tomas.hedberg@sprakochfolkminnen.se) 
x Sebastian Embacher, Språkrådet i Sverige 

(sebastian.embacher@sprakochfolkminnen.se) 
 
Repræsentant fra Døves Nordiske Råd 

x Lars Knudsen, Danske Døves Landsforbund (lk@deaf.dk)  
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