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Annonser

Hadeland Bil AS
Roalinna 14
2740 ROA
Tlf. 61 32 21 00

Saltboveien 39
1560 LARKOLLEN
Tlf. 911 15 254

Vestviken
Brønnboring AS
Tyribakken 5
3941 PORSGRUNN
Tlf. 993 00 055

Per Reboli AS

Markavegen 9
2920 LEIRA I VALDRES
Tlf. 61 36 25 55

Hurum Mølle

3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 32 79 80 06

Kjærringholmen
Familiecamping
Ovenveien 22
1580 RYGGE
Tlf. 69 28 36 41

Melhusvegen 417
7224 MELHUS
Tlf. 72 87 82 00
melhusregnskap.no

Jevnaker Elektriske
Forretning A/S

Mirawa
Restaurant

Storg. 21
3520 JEVNAKER
Tlf. 61 31 11 99

Schwenckegata 1
3015 DRAMMEN
Tlf. 32 83 65 85
mirawarestaurant.no

Norsk
Gjenvinning AS

GK Elektro
Lillehammer AS

Lysaker torg 35
1366 LYSAKER
Tlf. 09 700

Nye Giske
Havfiske AS

Lerstadvegen 517
6018 ÅLESUND
Tlf. 70 10 18 00

Byggteknikk
Valdres AS
Gamlev. 3
2900 FAGERNES
Tlf. 61 34 76 64

Industrig. 35
2619 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 60 50

Wear Maskin AS
Hurumveien 19
3440 RØYKEN
Tlf. 31 28 52 13

Bergum & Skogli
Oljeservice AS
Postmannsfaret 7
2817 GJØVIK
Tlf. 970 28 094

RomnesHamarAS
2302 HAMAR
Tlf. 62 58 53 50

VIC Kjemprud
Nedre Storgate 9
3015 DRAMMEN
Tlf. 32 83 29 45

Pettersen
Maskin AS
2634 FÅVANG
Tlf. 480 43 118

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

Haras
Eiendom AS
Saura
8485 DVERBERG
Tlf. 952 57 610

Intersport
Honningsvåg AS

Nordkappg 1
9750 HONNINGSVÅG
Tlf. 78 47 10 00

Cool Trans AS

Vikavegen 1
9023 KROKELVDALEN
Tlf. 488 68 000

Anton Amundsen AS
Storg. 20, 2815 GJØVIK
Tlf. 61 18 90 90
www.interrevisor.no

Lyngstrand
Camping

Flubergvegen 402
2862 FLUBERG
Tlf. 995 77 875

Storgata 33
6300 ÅNDALSNES
Tlf. 71 22 13 94

Syljuåsen
Oppland AS
Kallerudlia 15
2816 GJØVIK
Tlf. 61 14 50 80

4626 KRISTIANSAND S
Tlf. 990 99 731

Røyken
Eiendom AS
Spikkestadv 90
3440 RØYKEN
Tlf. 31 29 79 50

Solørvegen 362
2411 ELVERUM
Tlf. 976 77 772

Per Knudsen
Arkitektkontor AS
Brattørgata 5
7010 TRONDHEIM
Tlf. 73 52 91 30

6020 ÅLESUND
Tlf. 70 11 29 10

Søren Øvretveits veg 9
4352 KLEPPE
Tlf. 51 78 51 00

SK Maling

Nordliskrenten 1
3271 LARVIK
Tlf. 906 35 536

Lågaveien 1 A
3262 LARVIK
Tlf. 907 57 780

Matkroken
Nordnesøy

8198 NORDNESØY
Tlf. 75 09 67 13

Gullbringvegen 10
3800 BØ I TELEMARK
Tlf. 35 06 11 50

Østo
Ortopedisenter AS
Gartnerv 10
2312 OTTESTAD
Tlf. 62 57 39 00

Ramsøy AS

Løkkegata 16
2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 24 80 30

Grøtting Olje AS
Kotsøy, 7387 SINGSÅS
Tlf. 72 43 60 60
www.lilleronning.no

Trysilvegen 228
2413 ELVERUM
Tlf. 62 42 62 18

Anemoneveien 5
3050 MJØNDALEN
Tlf. 906 87 311

Elgveien 2
9321 MOEN
Tlf. 77 83 14 71

Tlf. 901 00 287

Prestholt
Geitestøl

Høgehaugvegen 23
3576 HOL
Tlf. 32 08 94 09

Tannlege
Rolf i G Enersen
Nedre Torggate 18
3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 87 77 88

Ringdalslinna 63
2750 GRAN
Tlf. 61 31 30 10

Arendal
Dyreklinikk

Heggenveien 9
3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 84 81

NK Elektriske AS
Svangstrandv. 2 B
3410 SYLLING
Tlf. 32 84 66 00

H Trans og Anl
Power K-A
Nicolaisen

Backers gate 5
3080 HOLMESTRAND
Tlf. 959 35 949

Centralg 12
4836 ARENDAL
Tlf. 37 02 48 05

Knut Malmberg AS
Østre Totenveg 109
2816 GJØVIK
Tlf. 61 18 91 50
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Annonsesalg

Faktureringsservice sør AS
32 24 44 33
32 24 44 34

Foto: Adobe Stock

Industriveien 3 A
1400 SKI
Tlf. 952 33 850

Layout og sats

Terrengen AS
Stamnan
7392 RENNEBU
Tlf. 72 42 65 60

Alfa Lagerhotell AS
Slemdalsveien 70 A, 0370 OSLO
Tlf. 22 51 62 00 - www.solstadgruppen.no

Åpent: Kl. 11:00-19:00.

Byggmester

Evensen as

5585 SANDEID
Tlf. 52 76 49 00

Knarrevikveien 60
4638 KRISTIANSAND S
Tlf. 906 19 616

Kontortid

Forsiden

Rendalen Bensin og
Dekkservice AS
Øvre Rendal
2488 RENDALEN
Tlf. 950 27 702

948 89 241
post@lupeorg.no
Lupeorg.no

Ski Bygg AS

Anleggsgartner

Andreas Bottolfs
Verksted AS

Kontaktinformasjon

Industrivegen 16 B
2680 VÅGÅ
Tlf. 901 60 807

Kjeppestadveien 44
1400 SKI
Tlf. 64 85 46 00

Meieriveien 7
3023 DRAMMEN
Tlf. 918 67 504

Kontoradresse

Terje’s Utleie AS

Heddalsvegen 41
3674 NOTODDEN
Tlf. 35 01 97 20

Bjørn-Thomas Bjerknes

Landsforbundet for
Utvikligshemmede og Pårørende

Hans Nielsen Haugesgt. 44B, 0481 Oslo

Granhøi
Alderspensjonat

Telemark
Bygg Utleie AS

BeslagTEKNIKK as
Kobbervikdalen 75
3036 DRAMMEN
Tlf. 32 21 02 88

Rigetjønnveien 12, inngang 2

Ikke alle med utviklingshemming
vil kunne ha et vanlig arbeid

Eiker
Husbygg AS

Montar AS

Simen Kvissel
Entreprenør

Olsens Montering
og Ovnsrens
Gamlevegen 12
2355 GAUPEN
Tlf. 413 09 866

Trysil Bil AS

Mosanden Næringspark
2420 TRYSIL
Tlf. 62 44 84 00

Schweigaardsgate 14, 0134 OSLO
Tlf. 962 09 666 - www.jagassistanse.no

ID Design AS, Finnsnes
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Emma Vestli
415 61 483
redaktor@lupeorg.no
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0481 Oslo

For noen uker siden snakket jeg med en bekjent som er mor til en gutt i
1. klasse på videregående skole. Han hadde nylig lært om mennesker med
utviklingshemming på skolen, men bare om dem med diagnosegraden lett- og
moderat psykisk utviklingshemming. Gutten hadde lært at disse fint kunne ta
vare på seg selv, arbeide og delta i vanlige samtaler. Forskjellen mellom de
menneskene som har lett- og moderat utviklingshemming er nesten lik null,
fortalte han moren sin. Min bekjent reagerer på dette og spør derfor sønnen om
han lærte noe om de menneskene som har dyp- eller alvorlig utviklingshemming. «Det ble bare nevnt, men det er veldig få av disse», svarer sønnen.
Altså ikke verdt å lære om?
Etter samtalen søker jeg opp «Nasjonal digital læringsarena – ndla». Jeg vil
se hvilken informasjon ndla gir om utviklingshemming. I informasjonen virker
det som om personer med dyp- eller alvorlig utviklingshemming ikke eksisterer.
Men, jeg kan forsikre alle: De eksisterer! Bare i Oslo bor det flere hundre, barn,
ungdom og voksne med store og sammensatte utviklingshemminger.
I samfunnet vårt er det heldigvis stor oppmerksomhet rundt rettigheter til
mennesker med utviklingshemming, for eksempel rett til arbeid, inkludering i
praktiske gjøremål, normalisering av hverdagslivet og integrering i samfunnslivet. På sosiale medier og TV får vi historier om utviklingshemmede som har
fått jobb, fått teaterroller, skrevet bøker osv. Dette er bra og det er helt klart at
alle mennesker, som er i stand til å ha et lønnet arbeid, bør få det. Men hvorfor
settes ikke søkelyset tettere på rettighetene til de menneskene som har dyp
eller alvorlig utviklingshemming, og som har andre behov enn arbeid?
Marte Wexelsen Goksøyr, som selv har en utviklingshemming, snakker de
utviklingshemmedes sak og uttrykker hvilke konkrete rettigheter mennesker
med utviklingshemming krever. Jeg frykter at oppmerksomheten rundt
mennesker som er som Marte kan være en ulempe for mennesker med store og
sammensatte utviklingshemminger – hvis sistnevnte så godt som ikke eksisterer
for folk flest.
Stortinget har i år lovbestemt dagaktivitet til mennesker med demens. I en
kommentar på Facebook fortalte jeg om LUPES kamp for også å få lovfestet
retten til dagaktivitet for mennesker med utviklingshemming. Svaret fra flere var
«Unødvendig. De skal ha arbeid.»
Ikke alle med utviklingshemming vil kunne ha et vanlig arbeid. Det gjelder også
mange med diagnosegraden lett- og moderat utviklingshemming. Jeg savner
økt oppmerksomhet mot de menneskene, som i tillegg til sin utviklingshemming,
har sammensatte funksjonshemminger. Alle de som har behov for aktivisering,
trening, lek, omsorg og gode opplevelser. For at vi skal kunne ivareta deres
rettigheter må vi sørge for at politikere og folk flest også blir kjent med deres
behov. Vi må være ærlige om hva det vil si å være et menneske med utviklingshemming og hva det innebærer å ha en kognitiv funksjonsnedsettelse. I LUPE
skal vi fortsette å informere og påvirke, men vi trenger hjelp til å gjøre våre
medlemmer synlige i samfunnet.
Solveig Klinkenberg
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Likemann ssamling
og landsm øtet 2019

om personer med utviklingshemming som retter seg
hovedsakelig til foreldre med utviklingshemmede barn,
fagfolk og studenter. Harald Hansen presenterte stortingsmeldingen «På lik linje» og det ble diskusjoner og innspill
fra salen.
Før lunsj hadde vi besøk av fagkonsulent Wenche
Emblem fra Stiftelsen Radarveien i Oslo. Vi fikk se en fin
film som summerte opp hva Stiftelsen Radarveien tilbyr
av meningsfylte aktiviteter og fikk se og høre hvilken
glede dette ga til brukere og pårørende.
Etter lunsj var det åpning av landsmøte.

Æresmedlem
På kvelden var det duket for fin festmiddag hvor alle
hygget seg. Under middagen ble Erna Drønnesund
utnevnt til æresmedlem for sitt lange virke i LUPE og for
sitt engasjement og arbeid for utviklingshemmede.
På søndag ble nytt sentralstyre og ledere for fylkeslagene
konstituert. Oversikt over valgte representanter:

Alle foto: Geir Hanssen

Sentralstyret
Leder:

Harald Hansen

Nestleder:

Solveig Klinkenberg

Sekretær:

Geir Hanssen

Kasserer:

Yngvar Bjarne Hurlen

Styremedlem:

Ann Jorid Strømholt

1. varamedlem:

Magne E. Skjetne

2. varamedlem:

Linda Djuve

3. varamedlem:

Synnøve Tisland

Fylkeslag

Årets likemannssamling og landsmøte ble
i avholdt i mai. Vi fikk overvære mange
gode presentasjoner og det var et stort
engasjement fra de fremmøtte.
Noen kom langveisfra og kom til Oslo og Olavsgården
allerede torsdag kveld. De fikk en hyggelig middag
sammen før det braket løs med et fullspekket program
fredag, lørdag og søndag.
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Inkludering i arbeidslivet
På fredag fikk representanten på likemannssamlingen
besøk av Angelika Schafft fra Arbeidsforskningsinstituttet
ved OsloMet – Storbyuniversitetet. Hun fortalte om sin
forskning på inkludering og integrering av personer med
utviklingshemming i arbeidslivet.
Før lunsj var det duket for forvaltningslovens opplysningsplikt ved Eli Knøsen som er seniorrådgiver i Likestillingsog diskrimineringsombudet (LDO).

Etter en nydelig lunsj var det tid for mer faglig påfyll ved
Cato Brunvand Ellingsen. Cato er vernepleier, har
grunnfag i sosiologi og har mastergrad i habilitering.
Det ble fokus på det kontinuerlige samarbeidet mellom
pårørende og helse- og omsorgstjenestene rundt oss, og
hvordan vi kan spille hverandre gode.

«På lik linje»
Lørdagen startet med Gerd Hilde Lunde, universitetslektor
ved OsloMet, som presentert ELPIDA – et e-læringskurs

Agder:

Synnøve Tisland

Hedmark og Oppland:

Turid Jahren

Hordaland:

Jostein Søreide

Møre og Romsdal:

Otto Drage

Nord-Norge:

Ann Jorid Strømholt

Oslo og Akershus/Østfold:

Geir Hanssen

Rogaland:

Beathe Hebnes

Sogn og Fjordane:

Harald Hansen

Telemark/Vestfold/Buskerud:

Ivar Tolstad

Trøndelag:

Magne E. Skjetne
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Nytt fylkeslag i Arendal
Den 19. juni 2019 ble det holdt stiftelsesmøte for LUPE
Agder i Kristiansand. Det var 8 medlemmer til stede. Møtet
ble ledet av sekretær Geir Hanssen fra sentralstyret. Det
ble vedtatt vedtekter og følgende styre ble valgt:

Æresmedlem

F.v. Sara Lindstedt, Synnøve Tisland, Kirsten
Haraldstad Aamlid og Stine Terese Martinsen.

Leder:

Synnøve Tisland

Sekretær:

Stine Terese Martinsen

Kasserer:

Sara Lindstedt

Styremedlem:

Kirsten Haraldstad Aamlid

Lupe under
Arendalsuka
Fra salen

Wenche Emblem

Den 12.-16. august var det duket for
årets Arendalsuke. Arendalsuka er en
politisk festival som arrangeres i
Arendal hver sommer.
Tekst og foto: Geir Hanssen

Uka preges av seminarer, debatter mellom politikere og
fagfolk og at interesseorganisasjoner, politiske partier,
veldedige organisasjoner og statlige etater presenterer
seg.

Angelika Schafft

Cato Brunvand Ellingsen

LUPE var på plass med egen stand under Arendalsuka.
Vi hadde besøk av mye folk, vi informerte om hva vi
står for og hva vi jobber for. Det var fem representanter fra sentralstyret som bemannet standen og vi fikk
knyttet gode kontakter med organisasjoner og tjenesteleverandører som vil samarbeide med oss.
I år var det femte gang vi deltok under Arendalsuka.
Tidligere år har vi deltatt på FFOs stand, men kun et par
timer. I år hadde vi vår egen stand hele uka og mange
var interessert i å høre mer om LUPE. Arendalsuka har
ført til at vi har fått tegnet flere nye medlemmer.
LUPE Agder ble stiftet 19. juni i år, og den lokale tvkanalen, TV Arendal, intervjuet fylkeslederen Synnøve
Tisland.

Klare for festmiddag
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LUPE-tur
til København

Hesteveddeløp med toppgevinst
7 Seas bøy på mye god mat og drikke! Etter middagen
var det kaffe avec i dansesalongen. Her ble det delt
mange hyggelige samtaler og et godt samvær.
Noen prøvde seg på hesteveddeløp, der også flere gikk
av med seieren. Mange fristelser var det også å finne
i taxfree-butikken.

Det var godt oppmøte da hele 57 deltakere møttes
fredag ettermiddag i slutten av august på Vippe-

Våknet i København

tangen til den tradisjonelle LUPE-sommerturen.

Lørdag våknet vi i København til en deilig og varm
sommerdag og knall blå himmel. Alle måtte ut av båten og
inn til byen. Noen dro til Tivoli, noen var på sight-seeing
med kanalbåt, og andre nøt Københavns kaféer og uteliv.

Det var strålende sommervær, og turen skulle gå
med båten Crown Seaways til København. Noen valgte
å nyte solen på øverste dekk, før vi møttes til
middagsbuffet i restauranten 7 Seas.
Reidun Langset

Senere møttes vi til festmiddag i restaurand «Blue
Riband» . Alle hadde pyntet seg, og det var stor stemning
ved bordene. Vi sang bursdagssang for Frank, May Brit
og Lisbeth.
Deretter ble det kaffe avec i salongen, og hyggelig prat
etter en deilig dag i København med mange opplevelser.

Alle foto: Tor Langset

Stor takk til pårørende og ledsagere som ble med på
turen, og tok godt vare på våre brukere.
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Det handler om å oppleve trygghet, men også om å
møte usikkerhet og vite hvordan man skal takle den.
Det handler om å tilegne seg nye handlingsmønstre,
vaner og rutiner, slik at man ikke bare passer inn i
klassen, men også i samfunnet senere i livet.

Alle foto: Adobe Stock

Å være elev betyr da å integrere både positive og
negative opplevelser, erfaringer og følelser i et sammenhengende bilde av hvem man er. Kanskje er dette noe
av den viktigste læringen som skjer i livet, å danne et
levedyktig selvbilde?

Kunsten å være elev
Veerle Garrels, Førsteamanuensis
i spesialpedagogikk ved OsloMet

Tidlig på morgenen i midten av august.
Jeg kjenner et kaldt drag i lufta
– et sikkert tegn på at sommerferien er
over for denne gangen. Over hele landet
gjør barn og unge seg klare for et nytt
skoleår. Noen barn inntar elevrollen
for første gang, mens andre allerede er
mer rutinerte i denne rollen.
Men hva vil det si å være elev? Og hva betyr det for barn
og unge med utviklingshemming å være elev? Dette er
vriene spørsmål som ikke lar seg besvare i en kort tekst
som denne. Men det er også viktige spørsmål. Hvordan
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et barn ser på seg selv i elevrollen har nemlig noe å si
for barnets motivasjon og engasjement for skolearbeidet.
Hvis et barn har en trygg identitet som elev, vil dette
kunne påvirke barnets evne til å lære.
Det er ingen enkel jobb å være elev. Det handler nemlig
ikke «bare» om å høre på læreren, å komme overens
med klassekamerater, og å lykkes med skoleoppgaver
– selv om alt dette i seg selv kan være vanskelig nok.
Nei, det å være elev handler også om ikke å lykkes av
og til, og om å lære hvordan man skal håndtere motgang
uten at selvbildet rakner og verden går under. Å være elev
er en kontinuerlig prosess der man befinner seg i stadig
nye situasjoner, ikke utelukkende hyggelige situasjoner,
men også dem som er frustrerende eller utfordrende.

En viktig forutsetning for en vellykket identitetsdannelse
i løpet av skoletiden er en kompetent og trygg lærer.
En lærer som er bekreftende og støttende overfor eleven,
som hjelper eleven å lykkes, og som bistår eleven når han
eller hun ikke får det til. Kvalitetslærere utfordrer elevene
og har høye forventninger til dem. De er ambisiøse på
elevenes vegne, og de anerkjenner innsats framfor
resultater. Dyktige lærere oppmuntrer også elevenes
interesse for faget, og de vet hvordan de kan skape
produktive klasserom der alle elever kan lære. De legger
til rette for elevmedvirkning, og de sørger for at eleven
får oppleve påvirkningskraft og kontroll i skolehverdagen.
Kvalitetslærere danner pedagogiske allianser med
foresatte, og de vet at gode relasjoner mellom lærer, elev
og foreldre er bærebjelker i deres arbeid.
Er dette noe annerledes for elever med utviklingshemming? Jeg tror ikke det. Kognitive utfordringer tar
ikke bort barnets behov for å oppleve seg selv som
kompetent. Og det er ikke fordi man trenger hjelp i det
daglige, at man ikke har noen ønsker og meninger om
hvordan skolehverdagen skal se ut. Utfordringene ligger
med andre ord ikke hos barnet selv, men snarere i
omgivelsene som barnet befinner seg i. Det er ikke til å
legge skjul på at mange elever med utviklingshemming
blir møtt med alt for lave forventninger på skolen.
Og nærpersonene rundt kan ofte strekke seg langt i et
velment forsøk på å beskytte barnet fra det som kan være
utfordrende. Men det er nettopp forventningene og
utfordringene som er viktige premisser for læring.
Tør vi å ha høye ambisjoner for eleven? Tar vi oss tid til
å lytte til hva et barn med utviklingshemming har å si?
Klarer vi å glede oss sammen med barnet, ikke bare når
det er medvind, men også når det er motvind? Det kan
nemlig storme en del om høsten...
Kilder: Faragher, R. & Van Ommen, M. (2017).
Conceptualising educational quality of life to understand
the school experiences of students with intellectual
disabilities. Journal of Policy and Practice in Intellectual
Disabilities, 14(1), 39-50. DOI: 10.1111/jppi.12213.

Veerle Garrels er førsteamanuensis
i spesialpedagogikk på Institutt
for Yrkesfaglærerutdanning ved
OsloMet – Storbyuniversitetet.
Fagfeltet til Veerle er nevro-utviklingsforstyrrelser og spesialpedagogikk, og hun har skrevet en
doktorgradsavhandling om selvbestemmelse for elever med
utviklingshemming.
I denne spalten vil hun dele
kunnskap fra nasjonal og
internasjonal forskning, som vil
inspirere og motivere. Det
spesialpedagogiske feltet er
komplekst, underlig og
engasjerende. Det trengs både
forskningsbasert kunnskap, raushet
og kreativitet i hverdagen til å
skape gode vekstmuligheter for alle
som trenger ekstra støtte.
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Det er på tide å innse at arbeids-

Unødig utbedring av utdanningene

oppgaver knyttet til ulike sider ved

En rekke studiesteder tilbyr spesialpedagogiske
utdanninger, ikke bare høyskoler og universitetet, men
også folkeuniversiteter. Utfordringen er imidlertid mangel
på felles normer for inntakskrav, læringsinnholdet og
– utbyttet samt krav om praksis. Dette medfører at to
personer som på papiret har formell kompetanse i
spesialpedagogikk i realiteten har svært ulike forutsetninger for å møte barn og unge med særskilte behov.

opplæringen av barn og unge krever ulik
kompetanse.

Mange barn kommer i disse dager tilbake til barnehagen
etter noen friuker. Skolestart 2019 er rett rundt hjørnet.
Før ferien ble det klart at regjeringen viderefører den
lovfestede retten til spesialpedagogisk hjelp og
spesialundervisning. Dette er gledelig!

Hvordan skal retten bli reell?

Bakgrunnen for problemstillingen er Nordahlutvalgets
forslag om å avvikle spesialundervisningen fordi den
fungerer for dårlig og i stor utstrekning utføres av
ufaglærte. Det er ingen holdepunkter for forslaget hverken
i Nordahlutvalgets utredning eller i eksisterende forskning.
Etisk sett ville det derfor vært uforsvarlig å fjerne retten
for 60.000 sårbare barn og unge med spesielle behov
uten at det på forhånd forelå positive resultater fra ulike
utprøvinger. Dette har regjeringen sett, og de velger å
opprettholde den retten vi har i dag. Spørsmålet er hvilken
rett det egentlig er.

Langtidseffekten av lærevansker
Manglende krav om spesialpedagogisk kompetanse kan
ha en rekke uheldige konsekvenser. Langtidseffektene
på individ- og samfunnsnivå av vedvarende lærevansker
som ikke følges opp av kompetente fagpersoner, kan
være alvorlige. I tillegg til å påvirke den enkeltes mulighet
til læring, utdanning og jobb, øker risikoen for redusert
deltagelse og autonomi.
Over tid kan belastningene føre til helseplager, psykiske
sykdommer og «drop out» i videregående skole eller
arbeidsliv. Med andre ord vil vedvarende vansker kunne
virke alvorlig inn på den enkeltes livskvalitet i et livsløpsperspektiv. Kvalifisert spesialpedagogisk oppfølging
og kontinuerlig forskning på effektive tiltak er derfor
avgjørende.

Hvem kan gi spesialundervisning?
Ufaglærte kan ikke forventes å ha spesialpedagogisk
kompetanse. Basert på emneplaner og pensumlister gir
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Foto: Adobe Stock

Alene er det likevel ikke nok til å gi barn med særskilte
behov i barnehage og skole den hjelpen de har behov for.
Dagens lovverk stiller ikke krav om spesialpedagogisk
kompetanse for å kunne gi såkalt spesialpedagogisk hjelp
og spesialundervisning. Flere endringer fra regjeringens
side er derfor nødvendig for at retten skal være reell.

Rett til spesial undervisning
– gir rett til hva?
Kari-Anne B. Næss, professor ved Institutt for
spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.

barnehage- og grunnskolelærerutdanningene vanligvis
heller ikke formell spesialpedagogisk kompetanse. Å ta ett
studieemne i spesialpedagogikk på for eksempel 15 eller
30 studiepoeng vil gi en generell innføring i faget, men gir
heller ikke tilstrekkelig innsikt i komplekse spesialpedagogiske problemstillinger.

Spesialpedagogiske utdanninger

Det krever i tillegg til inngående kunnskap om barns
typiske utvikling også omfattende og spesifikk kunnskap
om lærings- og utviklingsprofiler til barn med ulike vansker
(for eksempel språk, tale, lesing, skriving, matematikk,
hørsel, syn, motorikk, sosial og emosjonell fungering og
utviklingshemning), individuelle variasjoner og effektive
tiltak utprøvd i forskning.

På andre områder i samfunnet skal ulike yrkesgrupper
utfylle hverandre ved å utføre spesifiserte oppgaver
basert på kompetanse. Slik bør det også være når det
gjelder tilrettelegging for sårbare barn og unge.
Spesialpedagog må bli en beskyttet tittel, og det må
tilrettelegges for tett samarbeid mellom spesialpedagogene og pedagogene i barnehage og skole.

Det er på tide å innse at arbeidsoppgaver knyttet til
ulike sider ved opplæringen av barn og unge krever ulik
kompetanse. Satt på spissen, hvem ville ønsket å få for
eksempel hjertemedisinsk oppfølging av en øre-nesehalslege?

For at retten til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning skal være en reell trygghet for barn med særskilte
behov og deres foreldre må regjeringen følge opp med
tiltak nå. Barn og unge må få tidligere hjelp basert på
forskning og gjennomført av spesialpedagoger med
formell relevant kompetanse. For å komme dit må
regjeringen i tillegg til å fokusere på tidlig innsats:
■■ Innføre kompetansekrav om formell spesialpedagogisk
kompetanse for å kunne gi såkalt spesialpedagogisk
hjelp og spesialundervisning.
■■ Innføre praksis og kvalitetskrav i de spesialpedagogiske utdanningene der det fremgår hvilke
kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse
studentene skal nå.
■■ Øke bevilgningene til å utvikle og systematisk
undersøke effekten av spesialpedagogiske tiltak utført
av spesialpedagoger med formell kompetanse.
■■ Engasjere forskere med formell spesialpedagogisk
kompetanse til å gjennomføre forsknings- og utviklingsarbeid i samarbeid med interesseorganisasjonene,
foreldre, pedagoger, barn og unge.
Først når disse tiltakene er iverksatt vil fremtidens barn
og unge med særskilte behov få den reelle retten de har
krav på. Disse tiltakene er ikke i motsetning til, men et
nødvendig tillegg til det pågående arbeidet med ny
stortingsmelding som fokuserer på tidlig innsats og
inkluderende fellesskap samt arbeid for økt spesialpedagogisk kompetanse i lærerutdanningene.
For mange barn vil forebyggende arbeid være tilstrekkelig, mens andre barn vil ha behov for vedvarende tiltak
gjennom livet. Norsk barnehage og skole må kunne møte
hele variasjonsbredden i funksjonsnivå og tilretteleggingsbehov som finnes i barnegruppen på en kvalifisert måte.

Denne kronikken ble først publisert i Aftenposten og
er gjengitt samtykke med Aftenposten og Kari-Anne B.
Næss.
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Alle foto: Bente Wallander

Marthe Gaustads tok en toårig videreutdanning i aldring
og psykiske lidelser (60 p), opplyser Anne-Mari Furuseth,
lederen for boligtjenestetilbudet i Eidskog kommune.
– Vi hadde tidligere deltatt på et kurs om aldring og
utviklingshemning i Trondheim og ble da svært
interessert i temaet. Da vi i forbindelse med videreutdanningen skulle ha praksis på egen arbeidsplass
ønsket vi å gjøre noe nytt og annerledes. Vårt forslag om
å arrangere kurs for pårørende til personer med
utviklingshemning ble positivt mottatt av Eidskog
kommune. De har hele veien fulgt oss opp på alle måter,
også økonomisk, forteller Anne Marthe Gaustad.
– Nærheten mellom pårørende og ansatte har blitt mye
bedre etter skolen, sier Hans Dyblie.

Godt gjennomført

Hans Dyblie (t.v.), Ole Erik Gusterud, Anne Marthe Gaustad, Marit Hauger og Anne-Mari Furuseth.

Kurs for pårørende ga ny
kunnskap og inspirasjon
Aldring var ett av temaene som ble
grundig belyst på Eidskog kommunes
kurs for pårørende til personer med
utviklingshemning. Påfyll av kunnskap
ga deltakerne mersmak; nå vil de
videreføre fellesskapet.
Bente Wallander

Pårørende til personer med utviklingshemning gjør seg
mange tanker om livsløpet til den de har kjær. Ansvaret
oppfattes som livslangt, selv om personen med utviklingshemning for lengst har flyttet hjemmefra. Påkjenningen
dette innebærer kan oppleves som ekstra sterk dersom
foreldre og barn gjennomgår et parallelt aldringsforløp.
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«Hvordan vil datteren min få det når jeg blir gammel?
Vil noen gi henne kjærlighet og omsorg utover det rent
pliktmessige? Forstå henne slik jeg gjør? Oppfatte
hennes behov?»
Bekymringene lyder kjent for kursdeltakerne som møtes
på Skotterud denne tirsdagsettermiddagen.
– Du er pårørende hele livet og jeg har tenkt mye på
dette. Aldringen medfører en dobbelt sorg. Hva vil skje
med Magnus (28) hvis jeg går herfra først, sier Ole Erik
Gusterud.

Utdanning med ringvirkninger
Ideen om et pårørendekurs oppsto i forbindelse med at
helsefagarbeider Marit Hauger og omsorgsarbeider Anne

Deltakelsen ble god. I løpet av seks kurskvelder fikk
elleve pårørende styrket sine kunnskaper om blant annet
psykiske lidelser hos personer med utviklingshemning,
kosthold og fysisk aktivitet, seksualitet og utviklingshemning, lovverk og vergemål samt to fordypningskvelder
i temaet utviklingshemning, aldring og demens.
– Eldre med utviklingshemning søker ikke på egenhånd opp informasjon om aldring på nett, slik vi ser at
mange i den øvrige eldrebefolkningen nå gjør. Det er
derfor ekstra viktig at deres pårørende får oppdatert sine
kunnskaper om dette, sier Marit Hauger.
– Av og til kan det i tillegg være godt for pårørende å
møtes uten at «hovedpersonene» er til stede, føyer AnneMari Furuseth til.
Det bekrefter Hans Dyblie, stefar til snart 50 år gamle
Thomas:
– Det ble satt ord på ting som jeg og kona mi, Bjørg,
har hatt i bakhodet lenge. Kurset var profesjonelt lagt opp
og vi hadde stort utbytte av å delta.

– Slik vi ser det vil et pårørendefellesskap være bra,
også for de andre tingene vi hørte om på kurset, sier han.
Anne-Mari Furuseth støtter ideen fullt ut.
– At pårørendegruppen får et talerør er fint. Det er
også i tråd med den nasjonale Pårørendeveilederen, som
understreker kommunens forpliktelser til å samarbeide
med pårørende, sier hun.
– Et godt samarbeid mellom pårørende og kommunen
er helt avgjørende. Gjennom det får vi også muligheten
til å gi dere større trygghet. Vi har og skal ha ulike roller,
men målet må være likt for alle: At våre brukere og deres
kjære skal ha det så godt som mulig, sier Anne Marthe.
Hun betoner samtidig viktigheten av åpenhet.
– Vi må ikke feie ting under teppet om denne
prosessen skal bli god.
– Det er sant, men mye har skjedd allerede. Nærheten
mellom oss og dere ansatte har blitt mye bedre etter
skolen, sier Ole Erik Gusterud.

Finn ut mer!
1) Filmen «Marita – søstera mi», er fritt tilgjengelig på
www.aldringoghelse.no
2) Pårørendeveilederen kan lastes ned fra
www.helsedirektoratet.no

Denne saken ble publisert i Tidsskriftet aldring og helse
vol. 23 nr. 2-2019, og er gjengitt etter samtykke med
Bente Wallander.

Muliggjør samarbeid
For Hans Dyblie ble filmen Marita, søstera mi, som
deltakerne så den siste kurskvelden en særlig sterk
opplevelse.
– Den grep meg sterkt. Vi har fortsatt mye ugjort, det
finnes fortsatt de som snakker om «dessa der» i et eget
tonefall, sier han.
Dyblie vil nå sammen med de andre kursdeltakerne
videreføre fellesskapet. Målet er å starte en forening for
pårørende til personer med utviklingshemning. Ole Erik
Gusterud understreker at ønsket ikke først og fremst
dreier seg om å skaffe penger til nye tiltak.
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Aldring og utviklingshemming:
Antallet eldre med utviklingshemming i Norge vil øke i tiden framover, og flere enn før
vil få aldersrelaterte sykdommer, inkludert demens.
Enkelte personer med utviklingshemming kan ha et tidligere aldersforløp, og mange
foreldre vil samtidig oppleve egen aldring. Pårørende opplever sin situasjon ulikt,
men et fellestrekk er et behov for støtte og hjelp til å mestre sin rolle som pårørende.
I Demensplan 2020 satses det på tilbud for pårørende. På oppdrag fra Helsedirektoratet
har Aldring og helse ansvaret for gjennomføringen av en rekke tiltak, blant annet
etablering og drift av pårørendeskoler og samtalegrupper gjennom en egen tilskuddsordning.
Pårørendeskolen skal være en møteplass som gir pårørende støtte til å mestre praktiske og
følelsesmessige utfordringer. Kommuner og spesialisthelsetjeneste kan søke om tilskudd,
og de kan inngå avtale med andre om gjennomføring av tilbudene.
Les mer om etablering og drift av pårørendeskoler på

aldringoghelse.no

Har du spørsmål om ordningen for pårørende til eldre personer med utviklingshemming,
send e-post til: lene.kristiansen@aldringoghelse.no

Fem millioner til utvikling
av digitalt ledsagerbevis
Kulturdepartementet setter av fem
millioner kroner til pilotprosjekt for
utvikling av digitalt ledsagerbevis
I revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt frem i mai 2019,
bevilget regjeringen fem millioner kroner til et prosjekt for
å digitalisere ledsagerbevis. Ledsagerbevis er en frivillig
kommunal ordning som ofte blir laget som et laminert
kort med bilde. Mange med redusert funksjonsevne har
behov for å ha med seg en person. Ledsagerbeviset gir
innehaveren rett til å ha med seg en person enten gratis
eller til redusert pris på kultur- og fritidsarrangement og på
offentlig transport.
Slike plastkort oppleves i dag som gammeldagse, og
ettersom både studentbevis og førerkort digitaliseres, blir
personer med funksjonsnedsettelser hengende etter i den
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teknologiske utviklingen, heter det fra en pressemelding
fra kulturdepartementet.
Ifølge pressemeldingen skal prosjektet også se på
løsninger for å sikre at man kan kjøpe ledsagerbilletter på
nett, på linje med andre billetter. I dag er det vanligvis slik
at du må ringe eller møte opp personlig på billettkontoret
om du trenger å ha med ledsager. Dette er en kilde til
frustrasjon hos mange funksjonshemmede.
Pilotprosjektet er en oppfølging av regjeringens strategi
for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse
for perioden 2020-2030, Et samfunn for alle, der kultur
og fritid er trukket frem som et særskilt innsatsområde.
Pilotprosjektet tar sikte på å redusere barrieren det er for
personer med funksjonsnedsettelse å delta i samfunnet
og spesielt på kulturarrangement.
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Jekker opp hverandre

HV service AS

Lierbakkene 152, 3425 REISTAD
Tlf. 32 85 05 00 - www.hvservice.no

Helle Ravnsborg

Kirkegata 66, 2609 LILLEHAMMER
Tlf. 61 25 13 31 - www.blomsterstua-lillehammer.no

Unikus AS
Terminalv 10, 8006 BODØ
Tlf. 75 56 51 20

Nærumveien 24
1580 RYGGE

Ryghgata 6
3050 MJØNDALEN

Tlf. 69 01 30 00
www.braathe.no

Tlf. 32 23 68 80
www.eikervekst.no

Hammerfest Taxihus AS
Storgata 2, 9600 HAMMERFEST
Tlf. 78 41 12 34

Arbeidssenter for funksjonshemmede
Hestehaven 1, 4520 Lindesnes
Gunn Høyland - Tlf. 38 25 73 70 - kunde@treogtekstil.no
Tre & Tekstil er et kommunalt tiltak med tilrettelagt arbeid for
mennesker med psykisk utviklingshemming.
Arbeidssenteret har basis i en bedriftsmessig tankegang.
Tre & Tekstil har en forretningside som baserer seg på at
mennesker med psykisk utviklingshemming og funksjonsfriske –
i fellesskap kan etablere en arbeidsplass som representerer en
ressurs i forhold til øvrig arbeidsliv og samfunn.
Det skal være et overordnet mål at den produksjon som skjer ved
Tre & Tekstil skal være etterspurt av samfunnet.

Bregnev 3, 8680 TROFORS
Tlf. 484 68 168 mlm. kl. 10-14
post@energisentret.no - www.energisentret.no
Batteri og produkter til høreapparat

Busser tilpasset rullestolbrukere!
Utstyr i våre busser: Sotete ruter,
Radio/stereoanlegg, Air-vondition, Luksusstoler,
Tilhengerfeste og stor tilhenger.
Kontakt oss: 78 41 12 34 eller mail:
post@hammerfesttaxi.no

Ragna Ringdals Dagsenter
Hans Nielsen Hauges gate 44 A
0481 OSLO

Høst 2018 ble det etablert en ny
frivilligsentral i Trondheim som har
aktiviteter spesielt tilrettelagt for
mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Lisbeth Skirstad

Jekken frivilligsentral holder til på Voll gård og har et tett
samarbeid med Strinda frivillighetssentral som ligger i
samme hus. Nærheten til gården er spesielt populært.
De besøkende på Jekken får hilse på dyra og delta når
kyllinger skal klekkes eller når lam blir født.
Jekken byr på mange spennende aktiviteter. Frivillighetssentralen har arrangert åpningsfest, sommerfest og
matlørdager. Sentralt i arrangementene er fokus på felles
matlaging og servering. De er trivelig arrangement som
mange møter opp på. Alle hjelper til på en eller annen
måte. Det kan være planlegging, matlaging, borddekking,
servering eller rydding.
På Jekken er stemningen på topp når yatzyen eller bingobrettet kommer på bordet. I tillegg til spill er det mulighet
for å svinge malerpenselen, ta en tur i snekkerverksted,
eller bli med på dans og sang. På gården er det tilgang til
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store uteområder hvor det ofte spilles spill og grilles,
når været gjøre det mulig for det. Besøkende på
Jekken-klubben kommer også selv med ønsker.
Dette er viktige innspill for å utvikle tilbudet videre.

6084 LARSNES

Tlf. 23 40 08 00 - www.rrd.no

Tlf. 72 02 64 00
www.larsnes-mek.no

Gjennom høsten vil det også bli holdt lesekvelder og kurs.
Jekken har hatt plantekurs, hvor det ble sådd frø,
og plantet i pallekarmer etterpå. Det er spennende å følge
vekstene fra frø til høsting.
Det er også to frivillige som jobber på Jekken frivilligsentral. De hjelper til med å planlegge aktiviteter, og
etter hvert bli med på oppdrag i nabolaget. Det kan være
småoppdrag fra naboer som trenger hjelp til enkle oppgaver.
I tillegg så finnes det en ressursgruppe til frivilligsentralen
som skal være et forum for faglige innspill, utvikling og
til støtte for den daglige drifta. Representanter i gruppa
består av frivilligsentralens leder, ledere av øvrige frivilligsentraler, eier av Stiftelsen Voll gård, representant for
Trondheim kommune og to til tre representanter for
frivillige og/eller personer med tilknytning til frivillige lag og
organisasjoner i bydelen.

Langgaten 48, 3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 09 95 00
www.noah.no

Vi støtter arbeidet i forhold til mennesker med psykisk utviklingshemming i
kommunen. Slik at de får bedre levevilkår og livskvalitet

stange.kommune.no

voss.kommune.no

verdal.kommune.no

Tiltak Funksjonshemmede
molde.kommune.no

Oppvekst
oygarden.kommune.no

tysver.kommune.no

Annonser

Annonser

!
Husk å betale
medlemskontingentet
for 2019
Dersom du ikke betaler innen fristen
15. november 2019, vil du bli slettet
som medlem og ikke lenger motta
informasjon fra LUPE og
medlemsbladet «Under Lupen».

Setra v 16 C, 0786 OSLO
Tlf. 22 70 34 50 - www.hdb.no

Øvre Torggate 12, 3017 DRAMMEN - Tlf. 32 83 01 60

9024 TOMASJORD
Tlf. 77 60 62 60 post@spider.no
www.spider.no

- Automasjon
- Elektro
- Svakstrøm
- Alarm
- Kameraovervåkning
- Velferdstekonologi
- Brann/Nødlys
- Adgangskontroll

Drammen Fjernvarme AS
Jacob Borchs gate 5, 3012 DRAMMEN
Tlf. 915 36 741

Kapellv. 6, 0487 OSLO - Tlf. 22 79 73 00

Kjell-Magne Brøderud
K M Brøderud
Odals Verk-vegen, 2116 SANDER
Tlf. 932 92 804

Tlf. 61 21 90 00
E-post: bankpost@sp1ls.no - www.sp1ls.no

Guriby Elektroentreprenør AS
Løxaveien 11, 1351 RUD
Tlf. 67 17 78 50

Viuno AS
Nedre Tomtegate 2-4
1651 SELLEBAKK
Tlf. 69 35 76 70
www.viuno.no

Forusparken 28
4031 STAVANGER
Tlf. 51 85 99 00
t-aasen.no

Annonser

Sentralstyret
Leder

Harald Hansen

Djupedalen,
6740 Selje

57 85 99 74
986 49 364

leder@lupeorg.no

Nestleder

Solveig Klinkenberg

Bredo Stabelsv. 3,
0853 Oslo

959 35 597

nestleder@lupeorg.no

Sekretær

Geir Hanssen

Grindstuv. 36,
1349 Rykkinn

951 07 225

post@lupeorg.no

Kasserer

Yngvar Bjarne
Hurlen

Fallanveien 30A,
0495 Oslo

476 14 769

kasserer@lupeorg.no

Styremedlem

Ann Jorid Strømholt

Nordli 2,
9300 Finnsnes

915 99 839

medlem@lupeorg.no

1. vararepr.

Magne E. Skjetne

Amundalsv. 840,
7036 Trondheim

992 44 720

vara1@lupeorg.no

2. vararepr.

Linda Djuve

Korallveien 18,
4318 Sandnes

51 62 31 09

vara2@lupeorg.no

3. vararepr.

Synnøve Tisland

Auklandsveien 12,
4543 Marnardal

924 19 625

vara3@lupeorg.no

Fylkesledere
Agder

Synnøve Tisland

Auklandsveien 12,
4543 Marnardal

924 19 625

leder.agder@lupeorg.no

Oslo og Akershus

Geir Hanssen

Grindstuveien 36,
1349 Rykkinn

951 07 225

post.ov@lupeorg.no

Hedmark og
Oppland

Turid Jahren

Helleveien 13,
2319 Hamar

909 43 894

turidjah@online.no

Telemark

Ivar Tolstad

Villaveien 3b, 3674
Notodden

35 02 03 84

ivar.tolstad@nenett.no

Rogaland

Beathe Hebnes

Hundavågvn. 45.
4085 Stavanger

51 86 13 08
974 14 176

rogaland@landsforbundet-lupe.no

Hordaland

Jostein Søreide

Saksarrinden 62,
5253 Bergen

55 22 97 98
995 39 430

jostein.soreide@fellesforbundet.org

Sogn og Fjordane

Harald Hansen

Djupedalen,
6740 Selje

57 85 99 74
986 49 364

leder@lupeorg.no

Møre og
Romsdal

Otto Drage

6146 Åheim

481 05 029

leder.mr@lupeorg.no

Trøndelag

Magne E. Skjetne

Amundalsv. 840,
7036 Trondheim

992 447 20

leder.trondelag@lupeorg.no

Nord Norge

Ann Jorid Strømholt

Nordli 2,
9300 Finnsnes

915 99 839

medlem@lupeorg.no

Vestfold og Buskerud ivaretas av Telemark, Østfold ivaretas av Oslo og Akershus.

Annet
Hovedkontor

Hans Nilsen Haugesgt. 44b, 0481 Oslo

94 88 92 41

post@lupeorg.no

Redaktør

Emma Vestli

415 61 483

redaktor@lupeorg.no
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