
Minnesanteckningar möte om lanseringsseminarium. Zoom-möte den 27 sept 2021. 
Deltagare: Sonja Myhre Holten, Tommy Lyxell och Leena Savolainen. 
Janne Boye Niemelä och Lisa Nielsen meddelade förhinder 
 
 

1. Tommy rapporterade från mötet med Hilde Haualand den 21 september (se andra 
anteckningar). Temat för seminariet blir Från teori till praktik. Hur kan vi stimulera 
teckenspråksmiljöer och bevara de som redan finns? 
 

2. Oslomets rapport.  
Tommy har bett Hilde att färdigställa rapporten senast den 1 oktober. Hilde ska kolla 
upp om den ska ingå i någon av Oslomets rapportserier eller om den ska en vara 
fristående rapport.  
 

3. Paneldiskussion och inbjudan.  
Det är viktigt att få ordning på inbjudningslista och vilka som är lämpliga att ingå i 
panelen. Varje land behöver fylla på med personer som inte är involverade i 
dövvärlden, beslutsfattare hos myndigheter, kommuner, stat etc. OBS! Skriv namn, 
arbetsplats, titel och e-postadress.  
 
Fyll i inbjudningslistan senast på fredag den 1 oktober. Vid nästa möte gör vi ett urval 
de av personer som vi önskar ska ingå i panelen och skickar därefter ut en förfrågan. 
 
Sonja tycker att inbjudan ska har loggor för de organisationer som arrangerar 
seminariet, även NMR:s logga. Förfrågan till paneldeltagare kan göras med vanligt 
mail. 
 

4. Frågor till panelen.  
Tommy har skapat ett dokument på Google med tänkbara frågor till panelen. Skriv in 
de frågor som ni vill att panel ska svara på. Några av dessa frågor kan moderatorn 
Paal använda vid paneldiskussionen. 

 
5. Tolkning. 

Vi behöver fundera på hur tolkningen ska gå till och vilka språk vi ska tolka mellan. 
Bara skandinaviska språk, eller även finska/tsp, isländska/tsp och talad engelska? 
Hänger delvis på vilka hörande icke-teckenspråkiga personer som ska ingå i 
panelen. Sonja kollar med Døves Media om vilka tekniska lösningar som finns.  
 

6. Innehåll. 
Sonja tycker att vi behöver säga något om de organisatoriska systemen i de nordiska 
länderna, hur det skiljer sig åt och vilka likheter som finns, t.ex. skolgång, förskolor. 
Åse Wretås, chef på Språkrådet, kan göra det tror Sonja. Eller om NTN ska ta på sig 
den uppgiften. 
 
Leena undrar om vi samtidigt ska ta upp TegnTube på lanseringsseminariet. Mötet 
tyckte det är ett bra tillfälle att nämna TegnTube som ett bra exempel på språkmiljöer 
på nordiskt plan, men TegnTube kanske ska ha egen lansering också. 
 



Tommy tycker att vi inte får glömma bort hörande teckenspråkiga barn och deras 
möjligheter till teckenspråkig miljö. Finland kan lyftas fram som förebild som inte gör 
skillnad på hörselstatus när det gäller teckenspråkiga barn. 
 

7. Nästa möte bestämdes till måndagen den 4 oktober kl. 14 (skandinavisk tid). Tommy 
skickar Zoom-inbjudan. 

 
Tommy antecknade 


