
Vil du lære

tegn som støtte

til taleoppfattelse?

“Tegn til tale”, “norsk med tegnstøtte”, “tegn 

som støtte” er ulike betegnelser på en visuelt 

støttet kommunikasjonsform med tegn fra det 

norske tegnspråket. Tegnene brukes av både 

hørende, hørselshemmede og døve.

Når hørselen svikter, opplever mange å stå 

utenfor sosiale fellesskap. Dette er smertefullt, 

og innebærer risiko for redusert kognitiv 

stimulans. Veien til ensomhet og isolasjon blir 

kortere, og livskvaliteten påvirkes. Med 

tegnopplæring kan du øke din deltakelse i 

kommunikasjon og sosiale arenaer. 

Du blir oppfordret til å begynne å bruke det du lærer på samlingene, 

mellom samlingene. Hjemmeoppgaver vil bli gitt. Når du praktiserer det 

du lærer, fester læringen seg. Å kommunisere på tegn er mye mer enn 

å “bare lære tegn”. Det krever trening dersom det skal få reell verdi i ditt 

liv og hjelpe deg til å delta mer i sosiale fellesskap. 

Opplæringen foregår over ett år med samlinger omtrent annenhver uke à 3 

timer. Samlingene innebærer både opplæring i tegn, trening i å avlese tegn

og kommunikasjonstrening med bruk av tegn. Det anbefales på det sterkeste

at du tar med deg en nærperson som kan følge samme opplæring som deg. 

Da har du noen å trene sammen med mellom samlingene, og du får raskere

glede av tegnopplæringen i din hverdag. 



Opplæringen dekkes av HELFO 

etter henvisning.

Egenandel:

Kaffe/te/kjeks/frukt: kr 40 pr samling.

Ingen egenandel for nærperson.

I tillegg selges kurshefte.

Tid: Mandag eller onsdag, tid

avtales nærmere.

For å undersøke om dette passer 

for deg, sender legen vanlig

henvisning til audiopedagog og

vedlegger audiogram. Sendes til:

Vestfold Hørsel og Kommunikasjon

v/audiopedagog Grønsund

Frederik Stangs gate 1

3160 Stokke

Opplæringen gis av:

Anne Kristine Grønsund

Audiopedagog MNAF

Hjemmeside: vestfoldhorsel.no

Evt. spørsmål sendes: post@vestfoldhorsel.no

Ved hørselstap kan vi få redusert mulighet til å delta i 

talespråklig kommunikasjon. Det vi kanskje ønsker mest 

av alt, kan bli det mest krevende: Delta i sosialt 

fellesskap gjennom kommunikasjon. Å kommunisere i 

sosialt samspill bidrar til å opprettholde livskvalitet og 

kognitive funksjoner.

Vestfold Hørsel og Kommunikasjon tilbyr opplæring i 

tegn for hørselshemmede. 

I opplæringen bruker vi tegn fra norsk tegnspråk. 

Du lærer tegn og trener på hvordan du kan bruke dette

til å styrke deg og dine muligheter til å delta i

kommunikasjon og sosiale fellesskap. 

Du møter jevnlig til opplæring og trening omtrent

annenhver uke i ett år, og praktiserer det du lærer

mellom samlingene. 

Ta gjerne med en nærperson.

mailto:post@vestfoldhorsel.no

