
Fra Horsens Døveforening vil vi komme med et forslag til behandling på landsmødet. 
 
I arbejdsprogrammet kan vi læse, at DDL vil arbejde meget med "Dansk tegnsprog", 
"Tegnsprogstolkning", "Stærke fælleskaber". Det er en helt rigtig og vigtig prioritering. 
 
Især afsnittet (citeret fra jeres arbejdsprogram): "Døvfødte og døvblevne børn skal altid 
have tilbud og mulighed for dansk tegnsprog." og "Døve skal sikres ret til tolk på alle 
områder og ret til selv at bestemme, hvornår og i hvilket omfang man har brug for 
tegnsprogstolkning, og hvem der skal tolke. Det kræver bl.a., at sektoransvarsprincippet 
og uforeneligheds-begrebet afskaffes." har vakt vores store interesse. 
 
I Danmark kan man via lovgivning få tegnsprogstolkning til forskellige 
uddannelsessituationer. Det er helt afklaret, hvem der betaler for tegnsprogstolkning for 
eks. erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser, videregående uddannelser. Dog er 
der et område, som stadig er meget uklart, hvem der står for betaling af tolkning på 
folkeskoler. I dag kan børn med forskellige typer høretab få støttetimer, når der er behov 
for det. Men så er der flere døve småbørn/børn med CI, som har både tegnsprog og 
dansk. Det kan ske, at de senere på et højere klassetrin møder udfordringer i et bestemt 
fag og ønsker tegnsprogstolk. Her i Danmark tilbyder man støttetimer efter behov, men da 
børnene har dansk tegnsprog som modersmål, bør de have mulighed for at få 
tegnsprogstolk i stedet for. Vi er orienteret om, at den lokale folkeskole er økonomisk 
ansvarlig for betaling af tegnsprogstolkning. Skolen har vist en pulje til formålet, men 
skolen er vist ikke klar over, hvad en tegnsprogstolkning koster. Vi risikerer, at de vælger 
støttetimer i stedet for tegnsprogstolkning. Mange lande tilbyder tegnsprogstolkning på 
skolerne, men det samme tilbud har vi ikke i Danmark.  
 
Vi opfordrer DDL til at arbejde for, at folkeskolen gennem lovgivning kan tilbyde døve børn 
med CI tegnsprogstolkning, når der er behov for det. 
 
På vegne af Horsens Døveforening 
 


