
 
   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.  
Hørselssentralen- Sørlandets sykehus Kristiansand tlf 38 07 30 00  

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 

lydabosorberende 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)Beskrivelse av behov for hørselsteknisk utstyr  
Viktig at hver elev vurderes individuelt og får det utstyret som passer.  

Rådgiver for hørsel i Statped beskriver behov for utstyr fra Hjelpemiddel-  
sentralen for de elevene som Statped er inne på. Ta kontakt med 

rådgivere for hørsel Bjørn Jonassen (bjorn.jonassen@statped.no) eller 



Therese Margrete Oliegreen Widerøe 

(ThereseMargreteOliegreen.Wideroe@statped.no) tlf 02196  
 

Beskrivelse av behov for hørselsteknisk utstyr kan også komme fra 

Hørselsavdelingen, Kongsgård skolesenter, Hørselssentralen på sykehuset 
eller fastlege.  

 
6)Lydutstyr  

Skolene må søke på www.nav.no om hørselsteknisk lydutstyr. Det kan 
være teleslyngeforsterker, mikrofoner, høyttalere, transportabel 

taleforsterker til spesialrom og halsslynge-utstyr til eneundervisning og 
gruppesamarbeid.  

 
Hjelpemiddelsentralen –NAV Vest-Agder kontaktes v/ Bjørn Bekkevoll  

38 53 10 00/99 28 70 35. bjorn.bekkevoll@nav.no  
HMS monterer utstyr på skolene og flytter anlegget etter behov.  

 
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 med HMS i god tid!  
 

 
 

 
 

Kongsgård skolesenter, februar 2014  
Hans Bjørn Haugsjå tlf 92 21 78 90 

 


