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Høringsuttalelse i forbindelse med NOU 2009: 18 Rett til 
læring 
 
Vi begrenser våre kommentarer til forslaget fra utvalget om å 
avvikle de statlige hørselsskolene på grunnskole nivå og de 
konsekvenser vi ser dette kan få for Skådalen skole for 
døvblinde. Skådalen skole for døvblinde er en del av de 
statlige hørselsskolene. 
 
Vi kan ikke se at fagområdet døvblindhet er omtalt i NOU 2009: 
18 Rett til opplæring. Dermed er heller ikke 
opplæringstilbudet for elever med medfødt døvblindhet nevnt i 
Midtlyngutvalgets rapport. 
 
Vi kan heller ikke se at det er tatt høyde for behovet for 
livslang læring, og det fremkommer ikke godt nok hvordan man 
skal ivareta den spisskompetansen som finnes i Statped i dag.  
 

Vi etterlyser en vurdering av konsekvenser for 
opplæringstilbudet til elever med en så alvorlig grad av 
sammensatt sansefunksjonssvikt, dersom en avvikling av 
Skådalen skole for hørselshemmede, også medfører at Skådalen 
skole for døvblindfødte blir nedlagt. 
 
Argumentasjonen fra utvalget i forhold til å avvikle de 
statlige skolene i hørselssektoren, er basert på en reduksjon 
i elevantallet. Vi har fått opplyst at dette ikke er tilfelle 
for elevtallsutviklingen ved Skådalen skole for døvblindfødte, 
og at de tallene som det opereres med i utvalgets rapport ikke 
er riktige.  
 
Foreningen Norges døvblinde har i sitt handlingsprogram 
følgende om skoletilbud for døvblindfødte: 
 

FNDB vil arbeide for at barn med medfødt døvblindhet får 
et tilpasset skoletilbud med lærere som har kunnskap om 
språkutvikling hos døvblindfødte og kompetanse i 
taktilisering av tilpasset tegnspråk. 
FNDB ser det naturlig at dette etableres i regioner i 
statlig eller interkommunal regi. 
 

Skådalen skole for døvblindfødte gir spesialpedagogisk hjelp 
til førskolebarn, og spesialundervisning for elever i grunn- 
og videregående opplæring. Det vil si at det ved denne skolen 
også er et tilbud til andre elevergrupper enn dem som berøres 
av utvalgets forslag om avvikling av de statlige 
hørselsskolene på grunnskolenivå. Hva har utvalget tenkt i 
forhold til disse elevene?  

 



 

 

 

Undervisningen på skolen for døvblindfødte er basert på 
kunnskap om medfødt døvblindhet og språkutvikling, og foregår 
ved tilpasset taktilisering av tegnspråk. Vi kan ikke se at 
det ute i kommunene er mulig å tilrettelegge for den samme 
kvalitet i undervisningen i forhold til denne elevgruppen, 
slik skolen for døvblindfødte på Skådalen representerer. 
  
FNDB mener at Skådalen skole for døvblindfødte må 
opprettholdes. Dette fordi kunnskap om undervisning av og 
språkutvikling hos elever med medfødt døvblindhet ikke bare 
kan utvikles i et miljø tilknyttet universiteter og høgskoler. 
Slik kompetanse må utvikles i nær kontakt med praksisfeltet. 
Skolen for døvblinde fungerer blant annet som en viktig del av 
et slikt praksisfelt. 
 
Det tar mange år å tilegne seg den kunnskapen som er så viktig 
for å kunne utvikle og opprettholde gode opplæringstilbud for 
døvblindfødte. Størrelsen på fagmiljøet har betydning for å 
kunne beholde fagpersoner over tid. Skolen for døvblinde ved 
Skådalen er av en slik størrelse at dette er mulig. Vi ser det 
derfor som svært viktig at Skådalen skole for døvblindfødte 
opprettholdes i statlig regi, slik at den kompetansen som der 
er utarbeidet ikke smuldres opp og forsvinner. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Foreningen Norges døvblinde 
 
Geir Jensen 
Leder 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


