Hørselsavdelingen

HØRSELSSAMLINGER
2018-2019

EN ALTERNATIV SKOLEDAG

Hørselssamling er et tilbud for elever fra 1. til 10. klasse med nedsatt
hørsel. Det er en skoledag fra kl. 9.00 – 13.30. Elever fra hele fylket har
mulighet til å delta. Tilbudet er inntil ti samlinger pr skoleår. Elevene er
delt inn i fire grupper etter alder og sosial tilhørighet. De som kommer
sammen, har ulikt hørselstap og flere er CI-opererte. Vi tegnspråktolker
for dem som har behov for det.
Vi ønsker å gi elevene:
-

mestringsopplevelser
nyttige strategier i skolehverdagen
styrking av egen identitet
trening i sosiale ferdigheter
kunnskap om hørsel
mulighet for å dele erfaringer
et sosialt felleskap
nye venner

Hva gjør vi:
- underviser i emner hentet fra læreplanene i norsk, matte,
samfunnsfag, naturfag, hørsel og tegnspråk
- fysisk aktivitet i gymsal/svømmehall
- kreative formingsoppgaver
- spill og leker
- enkel matlaging
- besøker museer, bibliotek, bedrifter eller naturen i nærmiljøet
Ta med:
-

vanlig niste og drikke
gymsko
onsdagsmappa
uteklær etter vær

Sms-varsling:
Vi sender ut en sms-påminnelse et par dager i forveien. Denne kan ikke
besvares. Send sms til Enny-Karin, 905 65 651, hvis eleven ikke
kommer.

Skoleåret 2018-2019
Onsdager kl. 09.00 - 13.30
Gruppe 3 Gruppe 2 Gruppe 1 Ungdom
29.08
10.10
31.10
28.11
19.12
30.01
06.03
03.04
15.05

05.09
17.10
07.11
05.12

12.09
24.10
14.11
12.12

09.01
06.02
13.03
10.04
22.05

16.01
13.02
20.03
08.05
29.05

26.09

27.02

Sommeravslutning for alle på Hørselssamling,
onsdag 05.06. Egen invitasjon kommer.

Transport:
Alle Kristiansands-elever fra 1.- 4. trinn får taxi. Foreldrene må gi beskjed
til Taxi Sør og Hørselsavdelingen hvor eleven skal hentes og bringes.
Foreldrene må selv avbestille taxien hvis eleven ikke skal på
samlingen. Ring Taxi Sør v/ Morten Drøsdal på tlf 380 28000.
5.-7. trinn får dekket utgifter til buss. Elevens hjemmeskole ordner
busskort.
Andre kommuner må selv ordne transport for sine elever!
Vi regner med at de elevene som har deltatt på samlingene, fortsetter
året etter. Hvis ikke, vær vennlig å gi beskjed!

Taxi og privatbiler må bringe og hente ved avkjøringsfeltet i krysset
Odins gate – Heimdals gate bak skolesenteret.
Samlingen er i bygg 5, inngang C.

Lærere på Hørselssamling:
Enny-Karin Vindheim, mob 905 65 651
enny-karin.vindheim@kristiansand.kommune.no

Henriette With Bjørnstad, mob 943 36 499
Henriette.with.bjornstad@kristiansand.kommune.no

Aud Aasland Winterstø, mob 908 99 683
aud.aasland.wintersto@kristiansand.kommune.no

Adresser:
Hørselsavdelingen, Kongsgård skolesenter,
Kongsgård Alle 20, 4631 Kristiansand
Avdelingsleder: Hans Bjørn Haugsjå, tlf 3810 78 68, mob 922 17 890
Teamleder: Mona Klausen, mob 959 48 312
Kontoret, tlf 3810 78 00
Ta kontakt om du lurer på noe!

