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AuglEnD sKolE
Auglend skole er en av de største barne
skolene i Stavanger, med ca. 500 elever. Vi 
har en egen avdeling for undervisning av 
hørselshemmede elever fra 1.  10. klasse. 

unDErvisning
Språkene tegnspråk og norsk er 
viktige for våre hørsels hemmede 
elever. Det vil si at vi bruker både 
norsk og tegnspråk i opplæringen.

TEgnspråK
Vi tilbyr undervisning etter fagplan for 
hørsels  hemmede, som betyr undervisning 
i og på tegn språk. Denne fag planen er 
ganske lik ordinær fag plan. Den største 
forskjellen er at denne fagplanen gir 
rett til undervisning i og på tegnspråk. 



TospråKlighET
Vi ønsker at alle elevene lærer seg tegn
språk slik at de kan fungere som to  
språklige. Det betyr i praksis å gi elevene 
rikere kommunikasjons muligheter og større 
valg mulighet i ulike kommunikasjons
situasjoner. Tegnspråket er også med på å 
styrke utviklingen av det norske språket.

«Å velge språk for sitt barn, 
blir ofte fremstilt som et 
valg mellom talespråk og 
tegnspråk, ikke som et 
valg mellom enspråklighet 
og tospråklighet. Auglend 
skole ønsker å tilby 
tospråklighet til ditt barn»



om oss
Personalet består av fagpersoner 
med høy kompetanse i under visning 
av hørsels hemmede elever og er 
dyktige på å gi tospråklig opplæring 
i tråd med elevenes vedtak.
 
Dette er et kommunalt tilbud, men 
andre kommuner kan kjøpe elevplasser 
ved skolen vår. Ta gjerne kontakt 
med oss for avtale om skolebesøk 
eller hvis du har spørsmål.

BEsøKsElEvEr
Vi har et tilrettelagt opplærings
tilbud i felles skap med andre hørsels
hemmede barn, 4 uker i året. Du 
kan lese er om dette og tilbudet om 
deltids plass på vår hjemmeside. 



Tegnspråkopplæring i grunnskolen 
gir hørselshemmede elever rett til 
opplæring i- og på tegnspråk. 
Dette er en språk opplærings-
paragraf og hører ikke inn under 
rettigheter til spesialundervisning 
(kap. 5 i opplæringsloven). 

Elevene får her all sin opplæring i-  
og på tegnspråk, med egne læreplaner.

Dersom en elev har behov for 
opplæring i tegnspråk, men ikke 
ønsker å følge alle læreplanene 
til § 2-6 i opplæringsloven, kan 
eleven få tegnspråkopplæring som 
spesialundervisning etter § 5-1.

§ 2-6
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KonTAKT oss
Auglend skole

Hjalmar Johansensgate 32
4019 Stavanger

 
Tlf: 51 91 31 90

auglend.skole@stavanger.kommune.no 

minskole.no/auglend


