
 

Møde i Det Nordiske Tegnsprogsnetværk torsdag d. 23. januar 2020 
 
Dagsorden: 
 

1) Projektansøgning ”Nordisk TegnspråksTube”/”Nordisk TegnTube” 
a) Nordiske børn og unge samles i København 2-3 dage (5 personer pr. land + 1 person fra 

Færøerne og Grønland), og projektlederen videooptager dem. 
b) De deltagere som kommer til København, kunne blive sprogambassadører i deres eget 

land. Vil I støtte dem på en eller anden måde? Vi i Danmark har en foreløbig aftale med 
Danske Døves Ungdomsforbund at de sørger for koordinering.   

c) I København når deltagerne træffes, kunne hvert sprognævn sende en repræsentant og 
holde et oplæg om falske venner, tegnsprogs historie, lånetyper, påvirkning fra ASL, 
forskelle på håndalfabeter og taltegn, etc. Vi kunne holde et netværksmøde ved siden af, 
så midlerne fra Nordisk Ministerråd dækker transport og ophold?  

d) Budgettet er vedlagt denne mail, og der er i alt ca. 403.000 kr., heraf ca. 101.000 kr. i 
egenfinansiering. Vi har så et problem med undertekstning. Har I et forslag til hvordan vi 
kan løse det uden at det koster for meget?   

e) Er titlen ”Nordisk TegnspråksTube” ok?  
f) Vi har oprettet en tråd i Slack.com som hedder #projektnordisketegnspråk. Vi kan 

diskutere projektet der.  
    

2) Godkendelse af regnskab for 2019 (island) 
 

3) Budget for 2020 (Danmark) 
Vi får brug for jeres input til hvad vores budget kan være for 2020.  

  
4) Næste netværksmøde og nordisk sprogmøde i Oslo 

Hvem sørger for lokale, forplejning og hotel? Dansk Sprognævn sørger for tilmelding og 
program.   
 

5) Næste møde om børn og unges adgang til tegnsprog (OsloMet) 
 
Deltagere: Leena Savolainen (LS), Annika Aalto (AA), Sonja Myhre Holten (SMH), Tommy Lyxell (TL), 
Janne Boye Niemelä (JBN), Anna Sofie Hartling (ASH) 
 
Fraværende: Hjördís Anna Haraldsdóttir, Høgni L. Højgaard, Lisa Nielsen 
 
 
1. Projektansøgning ”Nordisk TegnspråksTube”/”Nordisk TegnTube” 
a) Nordiske børn og unge samles i København 2-3 dage (5 personer pr. land + 1 person fra 
Færøerne og Grønland), og projektlederen videooptager dem. 
 

• Enighed om at det er en god idé. 
• JBN fortæller at man kan læse i Nordplus’ evalueringer at de projekter der er blevet 

evalueret mest positivt, er dem hvor børn og unge har mødtes fysisk og derfor har vi lavet 
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denne ændring i projektansøgningen sådan at børnene og de unge mødes i København hen 
over en weekend for at være sammen, for at blive optaget på videoer og for at blive 
”uddannet” til sprogambassadører 

• Det bliver kommenteret at det også er billigere at samle børnene og de unge et sted frem for 
at en eller flere skal rejse rundt i hele Norden. 

• Der bliver spurgt til hvilken aldersgruppe deltagerne på kurset i København skal have, og det 
bliver nævnt at de nok i hvert fald bør være 15-16 år i forhold til at de skal kunne rejse alene. 

• Der bliver talt om at ideen med kurset i øvrigt er at de unge skal optages i videoer hvor de 
fortæller om hvordan det er at være døv/hørehæmmet i deres land og fortæller om deres 
tegnsprog. 

• JBN spørger LS og AA om de også mener at der bør være en døv/hørehæmmet med 
finlandssvensk baggrund, og det er der enighed om. Således skal der være seks deltagere fra 
Finland. 

 
 

b) De deltagere som kommer til København, kunne blive sprogambassadører i deres eget 
land. Vil I støtte dem på en eller anden måde? Vi i Danmark har en foreløbig aftale med 
Danske Døves Ungdomsforbund at de sørger for koordinering.   

• Der bliver spurgt til hvad ambassadørskaberne går ud på, og JBN fortæller at vi her i Danmark 
vil koble det til DDU (Danske Døves Ungdomsforbund) som i forvejen havde tænkt at lave et 
kursus for unge så de kan komme ud som sprogambassadører på skoler, dvs. de ville tage ud 
og oplyse om dansk tegnsprog. I projektet ville vi så uddanne fem børn/unge per land som 
kunne tage ud på skoler i hjemlandet. 

• JBN spørger om alle hver især kan kontakte deres ungdomsforbund for at høre om de er 
villige til at samarbejde om ambassadørskabet.  

• SMH foreslår at gøre det igennem DNUR (Døves Nordiske Ungdomsråd) for at holde det 
samlet et sted. 

• JBN nævner at ambassadørskabet evt. kan kobles til den internationale tegnsprogsdag d. 23. 
september sådan så skoler den ene dag om året kan bestille en sprogambassadør. 

 
c) I København når deltagerne træffes, kunne hvert sprognævn sende en repræsentant og 
holde et oplæg om falske venner, tegnsprogs historie, lånetyper, påvirkning fra ASL, forskelle 
på håndalfabeter og taltegn, etc. Vi kunne holde et netværksmøde ved siden af, så midlerne 
fra Nordisk Ministerråd dækker transport og ophold?  

• Enighed om at det er en god ide.  
• SMH tilføjer at hun fx kunne holde oplæg om sprogidentitet og om arbejdet med tegnsprog 

på nordisk plan. 
 
 
d) Budgettet er vedlagt denne mail, og der er i alt ca. 403.000 kr., heraf ca. 101.000 kr. i 
egenfinansiering. Vi har så et problem med undertekstning. Har I et forslag til hvordan vi kan 
løse det uden at det koster for meget?   

• Hvad angår tekstningen af videoerne: Det bliver nævnt at Facebook har et automatisk 
undertekstningsprogram som man måske kunne bruge, eller at en studentermedhjælper 
måske kunne gøre det. Uanset hvad skal det undersøges hvad det koster, og derefter skal det 
tilføjes i budgettet.  
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• Tommy mener at budgettet kan sættes op, da NTN har midler nok og selv skal betale 25 % af 
hele budgettet.  

 
 
e) Er titlen ”Nordisk TegnspråksTube” ok?  

• Enighed om at ”Nordisk TegnTube” er bedre. 
• Enighed om at vi skriver ”Nordisk TegnTube” i ansøgningen, og at vi så kan skrives ved på 

Slack om argumenter for og imod forskellige navne. 
 

f) Vi har oprettet en tråd i Slack.com som hedder #nordisktegntube. Vi kan diskutere 
projektet der.  

• Ingen kommentarer. 
 
 
Øvrige kommentarer om projektet: 

• I forhold til projektets navn nævnte ASH at unge hørehæmmede måske ville føle sig 
ekskluderede hvis det hedder noget med tegn eller tegnsprog, og spurgte til hvordan vi kan 
inkludere dem. TL sagde dertil at vi jo arbejder med tegnsprog, og at vores opgave først og 
fremmest er at øge kendskabet til og reklamere for tegnsprog. Vi kan ikke lave det sociale 
arbejde i forhold til døve og hørehæmmedes adgang til tegnsprog mv. 

• LS spurgte til hvem der skal vedligeholde den nye hjemmeside, og om der løbende kommer 
nye opdateringer til den. JBN svarede at det bliver en engangshjemmeside – som i løbet af 
det år projektperioden varer, får ny info på. Sprognævnene kan så have fælles ansvar for at 
der er det på siden der skal være der. 

• LS spurgte hvorfor vi skal have en ny helt hjemmeside når vi allerede har Norden i skolen. 
JBN svarede at det bliver for stort og for dyrt et projekt at koble vores projekt til Norden i 
skolen. LS nævnte at vi kunne skrive i ansøgningen at vi senere ønsker at koble os til Norden i 
skolen. Der var enighed om at det var en god idé. SMH nævnte også at det er særdeles vigtigt 
at medtænke hvad der skal blive af projektet ved afslutningen af det, og det kunne være en 
idé at overlevere det til Norden i skolen. LS påpeger at Norden i Skolen er en fin hjemmeside 
hvor man kan vælge hvilket af de nordiske skriftsprog man ønsker at læse og søge i på 
hjemmesiden (se billedet nedenfor). Det mangler i forbindelse med de nordiske tegnsprog, 
og det kunne være fint hvis vi kunne gøre noget tilsvarende på Nordisk TegnTubes 
hjemmeside.   
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• AA spurgte til om CODA-børn (børn af døve voksne) skulle være med. TL mente at det skulle 
de måske egentlig være, men at de indgår i et andet projekt som netop er gået i gang med at 
udfærdige en vidensoversigt over al den viden man har på området fra 2000 til i dag 
(samarbejde mellem Nordisk tegnsprogsnetværk, Norsk Språkråd NTNU og OsloMet). Derfor 
mente TL godt at vi kunne udelade dem af vores projekt, og at vi skulle fokusere på døve og 
hørehæmmede. AA syntes det var vigtigt at tage dem med da der i Finland er mere og mere 
debat om CODA-børns rettigheder, og hun mente at den synsvinkel burde involveres. SMH 
nævnte at den det er en diskussion der også findes i Norge, men at CODA-børn jo får rigeligt 
med tilbud i forvejen. 

• JBN mindede om at alle skal underskrive LOI’erne. 
 
 
2. Godkendelse af regnskab for 2019 (Island) 

• Godkendt. 
• Enighed om at de sidste sentenser skulle fjernes. TL skriver til Frida. 

 
 
3. Budget for 2020 (Danmark) 

• JBN: Vi får brug for jeres input til hvad vores budget kan være for 2020.  
• JBN: Budgettet skal sendes til NMR – også notatet om at der skal overføres 100.000 fra sidste 

år. 
• JBN: Vi har i alt 350.000 – vi skal til at bruge nogle penge(!) Derfor håber vi også virkelig at 

Nordplus-ansøgningen går igennem! 
• Det blev nævnt at netværksmødet til august skal skrives ind i budgettet. SMH nævnte at det 

ville være en god idé at have to repræsentanter med fra hvert land eftersom mødet handler 
om sprogteknologi, og det ved vi ikke så meget om i forvejen. 

• Netværksmødet til december (torsdag-lørdag eller fredag til søndag): Der blev spurgt om det 
kan komme på som netværksmøde eller arbejdsmøde i forbindelse med projektet – evt. 
samtidig med at grønlænderne kommer. 

• Møde 3. juni: Møde med OsloMet om vidensoversigten i Oslo. Alle kontaktpersonerne skal 
med til det møde. 

• TL spurgte til om det kunne komme i budgettet at vi deltager på børnerettighedskurset i 
februar. Det er TL, SMH og JBN som deltager i kurset. 

 
 

4. Næste netværksmøde og nordisk sprogmøde i Oslo 
• JBN: Hvem sørger for lokale, forplejning og hotel? Dansk Sprognævn er mødeledere og har 

ansvar for mødets indhold og sørger derfor for tilmelding og program. SMH: Norsk Språkråd 
sørger for lokaler og forplejning. SMH taler med Dagfinn om hvem der har ansvar for 
bestilling af hotelværelser. (Efterfølgende: SMH har sagt ja til at stå for hotel til deltagere) 

•  De nordiske sprognævn arrangerer et nordisk sprogmøde den 27. og 28. august 2020. Det 
skal besluttes hvem der kan komme og holde oplæg om sprogteknologi. SMH skal holde 
møde med Dagfinn om det. Mulige oplægsholdere er Thomas Hanke fra Tyskland fx eller 
Johanna Mesch – de har i hvert fald begge viden om den teknologiske udvikling i forhold til 
tegnsprog. SMH nævner som mulighed den person der laver tegnappen i Danmark 
(Sign2Me).  
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• Der er enighed om at vi mangler et overblik over/en kortlægning af hvilke typer af 
teknologier der findes på tegnsprogsområdet. Vi rager for meget i blinde hvad 
sprogteknologi angår. Enighed om at vi skal udnytte netværket til at sætte gang i sådan en 
kortlægning. 

• Der er enighed om at netværksmødet den 26. august deles op i to: halvdags netværksmøde 
og halvdags oplæg af Thomas Hanke. 

• LS nævnte verdenskongressen om sprogteknologi LREC i Marseilles, Frankrig til maj 2020. En 
af dagene på konferencen handler det særligt om tegnsprog (der er en tegnsprogsworkshop). 
Hun deltager og foreslår at vi tager med for at netværke og få overblik over hvad der findes. 
JBN nævner at de kunne være skønt hvis LS og SMH deltager og kan samle info som de så kan 
holde oplæg om til august. 
 

 
5. Næste møde om børn og unges adgang til tegnsprog (OsloMet) 
Se punkt under 3. 
 
 
For referat 
Anna Sofie Hartling 
28-02-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


