
Nyheter fra Norge. 
Språkrådet:  

• Utvikling av forslag til juridiske termer- publisering november 2018 
• Seminar med Døvekirken og Bibelselskapet  ført til 40% stilling bibeloversetter. Tekstboken til 

NTS ferdig 2019. 
• Deltakelse i LESICO- Europeisk tegnspråklærer forum i Basel 
• Panelsamtale i Tromsø om norsk tegnspråk med politikere der oppe 
• Innspill til Språkrådets ekspertgruppe om tiltak for norsk tegnspråk 
• Samarbeidspartner for Statpeds omorganisering. Tegnspårk tas ut som eget fagområde 
• Møter med Utdanningsdirektoratet og innspill til Forsterket tegnspråkopplæring i 

barnehagen og grunnopplæringen. Resultat 24.s med forslag til tiltak til 
Kunnskapsdepartementet (dersom noen vil se dokumentet kan jeg ta det med) 

• Gehør for et tegnspråkløft fra styret på Oslomet- Storby universitetet. Sendt til 
Kunnskapsdepartementet til politisk ledelse slik at dette kan settes inn i kommende 
statsbudjett 2019. 60 mill over 3 år 

• Nasjonalt nettverksmøte – om tegnspråkløftet med besøk fra kulturministeren 
https://www.youtube.com/watch?v=qqs6Ak7Uw8U 
http://www.sprakradet.no/Vi-og-vart/Publikasjoner/Spraaknytt/spraknytt-22018/loft-for-
tegnsprak/ 

• Møte med Barneombudet – tilgang til tegnspråk 
• Forelest om norsk tegnspråk for hele Kulturdepartementet med statsråden tilstede, Teater 

manu avsluttet med kulturelt innslag 
• Språkkafe i Vestfold- med politikere – tilgang til tegnspråk for alle tegnspråklige 
• Forslag på husnavn «Marit Vogt- Svendsens hus»- 
• Møller barnehage og virksomhetsovertagelse – deltakelse og påvirkning ……. L 
• Språkrådets tegnspråkpris, nominasjoner og utdeling av 25.000 og diplom 20.sept 
• Deltakelse i arbeidsmøter for Regjeringens strategi for personer med nedsatt funksjonsevne- 

språkpolitikkens tilgjengelighetsperspektiv. 
• Møte med Kunnskapsdepartementet – vi vil be om en i deptet med ansvar for språk 

/tegnspråk 

 

 

Tegnspråklige aktører: 

• Fått Norsk Tegnspråklærerforbund – profesjonalisering, 2 samlinger på Ål FHSmed faglig 
input og støtte ril organisering 

• Utvikling av nytt tegnspråkmateriell til døveforeningene – prosjekt fra Ekstrastiftelsen i NDF 
• Bok: Baby Sign. 
• Nav – ny utredning om tolketjenesten sin organisering fra Arbeids-,og sosial departementet 
• Ny kulturminister personlig engasjert i Norsk tegnspråk 
• Stortingsmelding 2020 
• Språklovsarbeid 
• 5-6 ph.d prosjekter knyttet til tegnspråk 
• Ny generalsekretær i Norges døveforbund 



• Norges Døveforbund 100 år- 
• Venstre sentralstyre etablert tegnspråkutvalg – Mandat: opplæring av Venstres folkevalgte 

om norsk tegnspråk 
• Tolkede bystyremøter i Trondheim og Oslo 
• Udir utvikling av nye læreplaner for døve og hh. 


