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Signo skole- og kompetansesenter er  
en del av Stiftelsen Signo, en ideell og diakonal 
stiftelse som leverer tjenester til døve og  
hørselshemmede med kombinerte funksjons-
nedsettelser, personer med døvblindhet  
og deres nettverk. 

Vi holder til på Sukke gård i Andebu, men de 
fleste tjenestene er landsdekkende. Senteret 
gir tilbud om skole, utredning, rådgivning,  
veiledning og opplæring til målgruppen,  
deres familie, nettverk og fagpersoner.  
Kompetansesenteret driver også utviklings-  
og forskningsarbeid. 

Kurs og konferanser
Vi holder ulike kurs og konferanser for  
personer i målgruppen, deres nettverk  
og fagpersoner. Det kan være ansatte  
i barnehage, skole, voksenopplæring,  
PP-tjenesten, habiliteringstjenesten,  
bolig-, arbeids- og aktivitetstilbud.

I denne brosjyren finner du en oversikt  
over årets kurs. Fullstendig versjon  
av kurstilbudet, eventuelle oppdateringer  
og påmelding finner du på www.signo.no/kurs

Velkommen til oss!
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Kursholderne fra Signo
Lill-Johanne Eilertsen, ph.d., seniorrådgiver

Anne Beate Borud, audiopedagog

Hanne Storlid Eldevik, spesialpedagog 

Ann Karin J. Grimholt, audiopedagog  
og seniorrådgiver

Vibeke Henriksen, rådgiver

Cecilie Horgen, koordinator deltidsopplæringen 

Rut Fjørtoft, spesialpedagog

Sigrun Slettner, seniorrådgiver

Dato: 15.01-16.01
Påmeldingsfrist: 08.01
Sted: Molandveien 29, 3158 Andebu

Om kurset
Kurset vil gi kunnskap om hvordan  
barnehager og skoler kan arbeide for barns 
språkutvikling gjennom å gjøre språket mer 
synlig og tilgjengelig. Kursets innhold er 
vinklet mot barn og unge som har behov for 
ekstra tilrettelegging i opplæringsløpet.

Hvem passer kurset for? 
Ansatte i PPT, barnehage og skole.

Mer informasjon og påmelding på  
www.signo.no/kurs

Å gjøre språket synlig – tilrettelegging for  
språk og kommunikasjon, tegnspråk og ASK
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Dato: 04.02-07.02
Påmeldingsfrist: 21.01
Sted: Molandveien 29, 3158 Andebu

Om kurset
Kurset handler om medfødt døvblindhet  
og hvordan man kan være en tilstedeværende 
partner for personer med medfødt døvblindhet.  
Det vil være en blanding av forelesninger,  
egenopplevelser og gruppearbeid. 

Grunnkurs del 2 er en oppfølging av  
grunnkurs del 1.

Hvem passer kurset for? 
Kurset passer for alle som har gjennomført 
”Grunnkurs i medfødt døvblindhet, del 1”. 

Kursholderne fra Signo
Marit Brubakken, rådgiver 

Anette Moen, rådgiver

Rikke Jacobsen, fagrådgiver
 
Reidun Frantzen Bjartvik, seniorrådgiver

Alle har mange års bakgrunn som rådgivere 
for personer med medfødt døvblindhet ved 
Signo kompetansesenter. Senteret er en enhet  
i Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde 
(NKDB).

Mer informasjon og påmelding på  
www.signo.no/kurs

Grunnkurs i medfødt døvblindhet, del 2

4

http://www.signo.no/kurs


Dato: 21.03
Påmeldingsfrist: 07.03
Sted: Molandveien 29, 3158 Andebu

Om kurset
Vi markerer 21. mars som er Verdensdagen 
for Downs syndrom. Mange barn og unge med 
Downs syndrom har hørselsnedsettelse av ulik 
grad. I kurset belyser fagpersoner og familie-
medlemmer hvordan man best kan tilrettelegge 
for god utvikling av språk og kommunikasjon  
i barnehage og skole.

Hvem passer kurset for? 
Ansatte i barnehager og skoler, PPT,  
helsestasjoner og annen rådgivningstjeneste. 
Foreldre og nærpersoner.

Kursholderne fra Signo
Cecilie Horgen, koordinator deltidsopplæringen

Lill-Johanne Eilertsen, ph.d., seniorrådgiver

Ragnhild Dalheim, seniorrådgiver

Torunn Müller-Nilsen, koordinator tegnspråk- 
opplæring for foreldre og søsken

Alle har bred erfaring fra tilbud fra  
Signo kompetansesenter: deltidsopplæring,  
tegnspråkopplæring for foreldre og søsken  
og rådgivning i barnehager og skoler over  
hele landet.

Mer informasjon og påmelding på  
www.signo.no/kurs

Downs syndrom og hørselsnedsettelse, 
kommunikasjon og språk
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Musikk og kunst – muligheter i kommunikasjon, 
samspill og relasjonsbygging

Kursholderne fra Signo
Ragnhild Dalheim, seniorrådgiver, er utdannet 
musikkpedagog med fordypning i barns tidlige 
musikalske utvikling. Hun er også utdannet  
audiopedagog og har skrevet masteroppgave  
om hvordan musikkaktiviteter påvirker  
interaksjon med barn som har hørselshemning  
og ulike funksjonsnedsettelser.

Romy Prochnow, rådgiver, er utdannet  
helhetspedagog. Hun har fordypning i kunst-
terapi og psykomotorikk, og har erfaring med 
å integrere skapende kunst i kommunikasjon 
med barn og unge med og uten funksjons- 
hemning.

Mer informasjon og påmelding på  
www.signo.no/kurs

Dato: 02.04-03.04
Påmeldingsfrist: 19.03
Sted: Molandveien 29, 3158 Andebu

Om kurset
Hvordan ta i bruk musikk og kunst i den  
daglige samhandlingen med barn, unge og 
voksne som har ulike utfordringer med språk, 
samspill og relasjon? Kurset vil vektlegge  
hvordan man kan støtte det kreative samspillet 
med utgangspunkt i brukerens egne interesser 
og muligheter, og på den måten fremme  
betingelsene for utvikling og samhandling.

Hvem passer kurset for? 
Kurset passer for ansatte i barnehager  
og skoler, PPT og annen rådgivningstjeneste  
og for ansatte i avlastning og andre arenaer. 
Foreldre og nærpersoner er også velkomne!
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Når flere sanser svikter

Kursholderne fra Signo
Lynn Skei, psykologspesialist, nevropsykolog, 
med bred erfaring i utredning og rådgivning  
av personer med hørselshemning og ulike  
funksjonsnedsettelser, kombinerte sansetap  
og medfødt og ervervet døvblindhet.

Romy Prochnow, rådgiver, er utdannet  
helhetspedagog. Hun har fordypning i kunst-
terapi og psykomotorikk, og har erfaring med 
å integrere skapende kunst i kommunikasjon 
med barn og unge med og uten funksjons- 
hemning.

Mer informasjon og påmelding på  
www.signo.no/kurs

Dato: 24.04-25.04
Påmeldingsfrist: 09.04
Sted: Molandveien 29, 3158 Andebu

Om kurset
Kurset gir grunnleggende kunnskap om  
sansefunksjoner og -integrasjon og ser  
nærmere på hvilke konsekvenser nedsettelse 
av sansefunksjoner kan gi. Det vil også være 
fokus på hvordan man kan tilrettelegge for 
aktivitet og deltakelse.

Hvem passer kurset for? 
Fagpersoner som i sitt arbeid møter barn  
og voksne som har nedsettelse i flere  
sansefunksjoner eller vansker med  
sanseintegrasjon.
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Hvem passer kurset for?
Ansatte i skoler, barnehager, PPT og annen  
rådgivningstjeneste.

Kursholderne fra Signo
Ann Karin J. Grimholt, audiopedagog  
og seniorrådgiver, med lang erfaring som  
rådgiver for barn og unge med  
hørselshemning.

Sigrun Slettner, seniorrådgiver, med hovedfag 
i pedagogikk og mange års erfaring i å arbeide 
med barns språkutvikling.

Mer informasjon og påmelding på  
www.signo.no/kurs

Dato: 24.09
Påmeldingsfrist: 10.09
Sted: Molandveien 29, 3158 Andebu

Om kurset
Kurset tar for seg tilrettelegging av  
lese- og skriveopplæring for elever med  
hørselshemning i kombinasjon med ulike  
funksjonsnedsettelser. Noen temaer:
• hørselsnedsettelse og -vansker 
• hørselshemning i kombinasjon med ulike 

funksjonsnedsettelser 
• lydmiljø, høreapparat og CI
• utvikling av språk, begreper, ord og tegn
• kartlegging av kommunikativ kompetanse
• fortelling og tidlig litterasitet
• lese- og skriveopplæring

HØRE-LESE-SKRIVE  
– Lese- og skriveopplæring for elever med hørselstap
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Dato: 16.10
Påmeldingsfrist: 02.10
Sted: Molandveien 29, 3158 Andebu

Om kurset
Dagen vil inneholde teori innledningsvis og 
fortsette med gruppearbeid og videoanalyse. 
Dette med utgangspunkt i deltakernes egne  
videoklipp fra samspill med personer med 
medfødt døvblindhet. Ved å ta i bruk videoklipp 
fra egne hverdager, og på tvers av arbeids- 
steder, ønsker vi å knytte teori direkte til egen 
praksis. Det er ønskelig at deltakerne leverer 
videoklipp til workshop-lederne på forhånd.

Hvem passer kurset for? 
Personer som har gjennomført del 1 og 2 av 
”Grunnkurs i medfødt døvblindhet”. 

Kursholderne fra Signo
Anette Moen, rådgiver

Rikke Jacobsen, fagrådgiver

Begge har mange års bakgrunn som rådgivere 
for personer med medfødt døvblindhet ved  
Signo kompetansesenter. Senteret er en enhet  
i Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde 
(NKDB).

Mer informasjon og påmelding på  
www.signo.no/kurs

Workshop: Fra “Grunnkurs i medfødt døvblindhet” 
til praktisk arbeid
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Dato: 19.11-20.11
Påmeldingsfrist: 05.11
Sted: Molandveien 29, 3158 Andebu

Om konferansen
Autismespekterforstyrrelse (ASF) og  
hørselsnedsettelse kan være utfordrende  
både for personer som har denne kombinerte  
tilstanden, og for tjenesteytere innen  
opplæring, miljøarbeid eller rådgivning.

Konferansen inneholder forelesninger som 
belyser forskning og teori, og presentasjoner 
fra praksis som peker på muligheter, tiltak, 
tilpasning og tilrettelegging. 

Konferansen inneholder temaer som:
• Komplekse og sammensatte tilstander
• Kommunikasjon og ASF
• Hørsel og hørselsvansker hos personer  

med ASF
• CI og ASF

Hvem passer konferansen for? 
Ansatte i barnehager, skoler, voksenopplæring, 
PPT og annen rådgivningstjeneste. Tjenesteytere 
i tjenestemottakeres bolig, arbeid og fritid. 

Mer informasjon og påmelding på
www.signo.no/kurs

SIGNO-KONFERANSEN 2019  
Autismespekterforstyrrelser og hørselsnedsettelse
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Tegnspråkopplæring på ulike nivå
Grunnleggende tegnspråk (nivå A1): Kurset går over 5 dager eller 10 kvelder.

Videregående tegnspråk (nivå A2): Kurset går over 5 dager.

Videregående tegnspråk (nivå B1): Kurset består av flere deler. De første har en varighet på 3 dager.

Mer informasjon om kursinnhold, datoer og påmelding finner du på: www.signo.no/kurs

“Se mitt språk” – Tegnspråkopplæring til foreldre og søsken
”Se mitt språk” er et nasjonalt tilbud om tegnspråkopplæring til foreldre og søsken til  
hørselshemmede barn eller barn med kommunikasjonsutfordringer. Signo gir opplæringstilbudet  
til søsken og foreldre med barn som har ulike funksjonsnedsettelser, kombinerte sansetap eller  
døvblindhet. Kurset består av 40 kursuker, fordelt over en periode på 16 år. Familiene har tilbud  
om å bo på senteret i de ukene de deltar på ”Se mitt språk”.

Ta gjerne kontakt med vår koordinator, Torunn Müller-Nilssen, for mer informasjon:  
torunn.muller-nilssen@signo.no

Kommunikasjonskurs og tegnspråkopplæring

Kommunikasjonskurs for voksne
Kurset er et 5-dagers kommunikasjonskurs for voksne med hørselsnedsettelse kombinert med ulike  
funksjonsnedsettelser og deres ledsagere (for eksempel miljøpersonale eller andre fra hjemsteds- 
kommunene). Tilbudet er primært beregnet for personer som har avsluttet videregående opplæring.
 
Kurset er tilrettelagt med fokus på videreutvikling og vedlikehold av språket sammen med andre 
voksne. Opplæringen har en praktisk tilnærming i gruppe for også å få sosial trening. Ledsagerne 
får tegnspråkkurs og samtaler/veiledning for å oppnå bedre tilrettelegging i hjemkommunen.
 
Ta gjerne kontakt med vår koordinator i opplæringsavdelingen, Liss Berit Gjelsås, for mer  
informasjon: liss.berit.gjelsas@signo.no
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E-postadresse:

Webadresse:

Telefon:

Adresse: www.signo.no/ssk

Kontakt Signo skole- og kompetansesenter: 

33 43 86 00 

Molandveien 44, 3158 Andebu

post@signo.no 

Grenseløs tro på menneskets muligheter
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