
 

TYNSET KOMMUNE 
Tjenesten for funksjonshemmede 

 

 

Møtereferat  
 
Saksnr.  L.nr. Arkivkode Dato 

18/165-10 46436/18 033 04.10.2018 

 

Møtedato: 04.10.2018 

Sted:  Litun senter 

Tid:  11.30 

Til stede:  Karl Morten Skaar Nilsen, Eva Eggen, Kurt Fossum, Mari Morønning 

     

 

 

Referatet sendes til: Rådets medlemmer  

   

   

 

RÅD FOR LIKESTILLING OG FUNKSJONSHEMMEDE 2018 

MØTEINNKALLINGER OG REFERATER 
 
Sak 23/2018: Ref fra møte den 30.august  
Kurs FFO som er nevnt foregår nå f.k. helg. Trapp og skilt er ordnet. Ellers ingen kommentarer. 
 
Sak 24/2018 Orientering ved rektor Tynset barneskole, Jostein Sivertsen, hvordan barneskolen 
ivaretar funksjonshemmede.   
Tynset barneskole har automatiske døråpnere på inngangsdører samt noen innvendige dører. Det 
finnes heis mellom etasjene slik at alle kommer til alle rom. Eget tilrettelagte rom for 
multifunksjonshemmede med mye utstyr og tilgjengelige rom. I vår er det ordnet med 
rømningsveier slik at en komme ut fra alle områder. 
Barneskolen har elever med hørselshemninger. Satt opp lydutjevningsanlegg i et par rom, det hadde 
vært ønskelig om dette kan dekke større områder. Det brukes mye hjelpemidler til en del av 
elevene, skolen bidrar med å hjelpe foreldre med søknader. Elever uten verbalt språk, bruker ASK-
metoden.  
En oppgraderer områder av skola etter hvert som elevene blir eldre og trenger å ta i bruk nye 
områder. En ser at lyd og behov for lydutjevning er den største utfordringen.  
Når det gjelder pedagogisk utstyr, tekniske hjelpemidler og IKT – hjelpemidler er en ganske godt 
forspent.  
Det er mye spesialundervisning, i all hovedsak foregår dette inne på klasserommene eller i mindre 
grupper. Det er utfordringer i forhold til arealet på barneskolen, det er flere elever enn det som er 
beregnet. I forhold til arealet er det 40 flere enn det som er beregnet.  
Ressursteam ved skolen som vurderer behov hos de som blir meldt.  
Gjennomgående er det mye som er bra og en del som kunne ha vært bedre.  
 
 
 
Sak 25/2018: Orientering fra landskonferansen på Hamar.  
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Mange gode foredrag under denne. Spesielt trukket fram foredrag av Ove Røsbak. Tomas Nordahl 
angående integrering og spesialundervisning i skolen var et tema som også var svært bra.  
Mye fokus på skoler, alle skoler skal kartlegges innen 2022 om hvordan tilstanden er i forhold til 
universell utforming. Bruk av teknologi, der finnes det mye materiell fra Statped. Ole Kristian 
Johansen som kjører dumper for Gjermundshaug var der og kjørte en video om hvordan dette 
fungerte. Anbefales å se, ligger på You-tube.  
 
Sak 26/2018: Orientering om viktig materiell fra BUFdir.  
«Veikart Universell utformet nærskole 2030» ble framvist. Det ligger mye materiell under BUF-dir 
sine hjemmesider – BUF-dir.no  
 
Sak 27/2018: Eventuelt, Forhåpentligvis litt mer om tur til Hjelpemiddelsentralen på Elverum. 
Det foreslås at turen blir gjennomført 06.11 eller 08.11. Leder sjekker med hjelpemiddelsentralen. 
Det gis kjapp tilbakemelding om endelig dato. 
Innkalling til møte med brukerorganisasjonene i Nord-Østerdal 11.10. Karl Morten deltar. 
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