Hørselsavdelingen

TEKNISK TILRETTELEGGING
Tilrettelegging av undervisningsrom for hørselshemmede
Skolenes oppgaver:
1)Akustikkmåling.
Alle klasserom for hørselshemmede må akustikkmåles.
Ta kontakt med teknisk audiolog Geir Blesvik, HørselssentralenSørlandets sykehus Kristiansand tlf 03738
Skolene mottar en rapport om hva som må gjøres for at rommet skal bli
etter forskriftene for lyd/akustikk med tanke på undervisning.
2)Akustikkbehandling
Det går fram av akustikkrapporten hva som må gjøres. Skal det legges
lydabsorberende takplater, ta kontakt med f.eks Haugland Miljøinnredning
eller GHV.
3)Teleslynge
Teleslynge-ledningen må monteres for dem som skal ha det. Dersom den
skal ligge under evnt teppe, må det koordineres med teppelegger.
Ta kontakt med Arvid Grundetjern, Agder Antenneservice tlf 91 53 75 50
4)Teppefliser
Teppefliser hindrer støy fra f. eks bord- og stolbein.
Teppeflisene skal være av et bestemt fabrikat med tanke på astma og
allergi, slik det går fram av teppemalen til rådgiver for hørsel i Statped. Ta
kontakt med et malerfirma. f. eks Trygve Aanensen as v/ Tore Aanensen
tlf 90 83 11 91
Skolene må selv betale utgifter ifb med pkt 1-4

5) Hørselsteknisk lydutstyr fra Hjelpemiddelsentralen
Det er viktig at hver elev vurderes individuelt og får det tekniske utstyret
som passer i undervisningen.
Informasjon og veiledning på hva slags hørselsteknisk utstyr eleven
trenger på skolen, kan komme fra Hørselsavdelingen på Kongsgård
skolesenter, Hørselssentralen på sykehuset eller fastlege i samarbeid med
Hjelpemiddelsentralen i Vest-Agder. Eleven kan evt. prøve ut lydutstyr på
Hjelpemiddelsentralen.
Rådgivere for hørsel i Statped beskriver behov for utstyr for de elevene
som PPT har søkt Statped om hjelp til. Det er PPT som evt innhenter
denne informasjonen.
All denne informasjonen bør samordnes i et elevmøte som skolen/PPT
innkaller til.
Det er rektor som har ansvaret for å søke Hjelpemiddelsentralen
om hørselsteknisk lydutstyr og være kontaktperson for
Hjelpemiddelsentralen.
Det må søkes på www.nav.no Det kan f.eks være lydutjevningsutstyr
(klasseromshøyttalere, bærbar høyttaler og lærer- og elevmikrofoner).
Teleslyngeforsterker eller halsslynge-utstyr til eneundervisning og
gruppesamarbeid.
Hjelpemiddelsentralen–NAV Vest-Agder kan kontaktes v/ Bjørn Bekkevoll
38 53 10 00/99 28 70 35. bjorn.bekkevoll@nav.no
HMS monterer utstyr på skolene og flytter anlegget når eleven begynner
på en annen skole. All flytting på samme skole må skolen bekoste selv.
Ta gjerne kontakt med Arvid Grundetjern, Agder antenneservice for
flytting til annet rom på samme skole.
Audiopedagogene i Hørselsavdelingen ved Kongsgård skolesenter hjelper
gjerne til.
Alt utstyr fra HMS er gratis for skolene, utleveres i elevens navn og skal
følge eleven når det byttes rom eller skole. Avtal skolebytte med HMS i
god tid!
Utstyr fra Hjelpemiddelsentralen hentes hos kommunens hørselskontakter
på Kløvertun eller bringes ut til skolene.
Kongsgård skolesenter, april 2015

