Hørselsfaglige kurs
Bodø og Alta 2019

Kurs for elever med nedsatt hørsel, deres
foresatte, lærere og PPT
i Finnmark, Troms og Nordland

Statped nord gir i 2019 tilbud om hørselsfaglige kurs til elever på
mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Parallelt med dette gis kurs til
foresatte, skole og PPT.
Tilbudet er primært for elever som bruker talespråk i sin
kommunikasjon.
Kurs til elever og foresatte varer i tre dager.
Kurs for pedagoger og PPT varer i to dager.
• Kurs for 8.-10. trinn arrangeres på Scandic Bodø 2.-4. april.
3.-4. april for pedagoger.
• Kurs for 5.-7. trinn arrangeres på Scandic Alta 29.-31. oktober.
30.-31. oktober for pedagoger.
Kurslokalet vil være tilrettelagt med hørselstekniske hjelpemidler.

Påmeldingsfrist
Kurs Bodø:
Kurs Alta:

28. februar 2019
25. september 2019

Tema 3

Gjennom kurset kan du:
• Få kunnskap og bevissthet om å ha nedsatt hørsel
• Lære om tilrettelegging i elevens læringsmiljø, for likeverdig
deltakelse og tilhørighet faglig, sosialt og kulturelt
• Utvikle strategier for mestring
• Få erfaringer med å bruke hørselteknisk utstyr
• Møte andre i samme situasjon, dele erfaringer og danne
nettverk

Påmelding for elever og foresatte
For påmelding til kurs gå inn på www.kurs.statped.no, søk opp
kurssted og fyll ut elektronisk påmelding. Det er ikke nødvendig
å søke om tjenester fra Statped for å kunne delta på kurset.
Reiseutgifter må avklares i kommunen, se siste side for
utfyllende informasjon.
Påmelding for pedagoger
Kurs for pedagoger og PPT ligger åpent på Statped kursportal.
Gå til www.kurs.statped.no, søk opp kurssted og fyll ut
elektronisk påmelding.

4 Tema

Økonomi
• Det er ingen kursavgift.
• Statped dekker kost og losji for elever og foresatte.
• Dekning av reiseutgifter for elev og foresatte må avklares
med kommunen.
• Lærere og PPT avklarer reise og opphold med sin
arbeidsgiver.
Foresatte som er i lønnet arbeid kan søke NAV om
opplæringspenger jf. Lov om Folketrygd §9-14. Statped vil gi
foresatte bekreftelse på kursdeltakelse. Foresatte har rett til
permisjon for å delta på slikt kurs jf. Arbeidsmiljøloven §12-9,
tredje ledd.

Kontaktinformasjon:
Rebekka Hagen Nykmark
epost: rebekka.hagen.nykmark@statped.no
Telefon 78446167/ mobil 90653739
Torunn Berg Johansen
epost: torunn.berg.johansen@statped.no
Telefon 78446163/ mobil 99001491
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