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Afdeling for Dansk Tegnsprog 

• Fejring af dansk tegnsprogs dag den 14. maj 2018 på Dansk Sprognævn. Vi kårede samtidig 
vinderen af #jokeDTS. Konkurrencen gik ud på at deltagerne fortalte en vittighed på dansk 
tegnsprog og delte den på Facebook.  

• Fagligt seminar for Dansk Tegnsprogsråd om etymologi og brugen af referencegruppen i 
svartjenesten. 

• Digitalisering af gamle videobånd er afsluttet, og vi er i gang med opklipning af bånd og 
fastlæggelse af metadata. Vi udvikler også en brugergrænseflade hvor brugere af basen kan gå ind 
og lede efter bestemte optagelser.  

• Tilrettelæggelse og gennemførelse af pilotprojekter om fagterminologi inden for humaniora, 
naturvidenskab og jura.  

• Besøgsturne i DK hvor vi besøger døveforeninger og fortæller om vores arbejde. 
• Øget aktivitet på vores Facebookvæg hvor vi ca. en gang om ugen laver et opslag om dansk 

tegnsprog.  
• Udarbejdelse af emnetaksonomi over dansk tegnsprog (til brug for afdelingens registrering af 

afgivne svar) 
• Brugerundersøgelse af www.dansktegnsprog.dk 
• Deltagelse med stand ved Døves Nordiske Kulturfestival i København 2018  
• Dansk Sprognævn skal flytte til Bogense pr. 1. april 2019. En enkelt medarbejder fra Afdeling for 

Dansk Tegnsprog får dog (muligvis kun for en treårig periode) lov til at arbejde i lokaler i 
København.  
   

Omverdenen:  

• Den årlige bevilling på ca. 7 millioner kr. til Døvefilm var tæt på at blive taget ud af finansloven, 
eftersom Socialministeriet mente at det var DR’s ansvar at lave udsendelser på dansk tegnsprog. 
Efter store protester blev forslaget trukket tilbage.  

• Ordbog over Dansk Tegnsprog står til at lukke til 31. januar 2019. Ingen vil finansiere ordbogen 
længere. Hidtil har det været Københavns Professionshøjskole (KP) og nogle fonde som 
finansierede ordbogen. Vi var med til et møde med kulturministeren den 7. august 2018 sammen 
med formanden for Dansk Tegnsprogsråd og lederen for ordbogen for at drøfte mulig hjælp fra 
Kulturministeriet. Man blev enig om at Danske Døves Landsforbund (DDL) skal søge satspuljen 
(mere om satspuljen ses her: http://socialministeriet.dk/arbejdsomraader/satspuljen/hvad-er-
satspuljen/).  

• Voldsom uro på tolkemarkedet som følge af udbudsordning mv. 


