
U5 Til kamp mot audismen og for tegnspråkmiljøet på nattland oppveksttun 1 

barnehage! 2 

Forslagsstiller: Hilde Maria Boberg Andresen (uttalelsen er skrevet i samarbeid med SVs 3 

Tegnspråknettverk ved Annbjørg Horgar) 4 

 5 

Nattland oppveksttun barnehage tilbyr et kommunalt, ordinært barnehagetilbud med 6 

spesialkompetanse på hørselsfeltet. Barnehagen er flerspråklig med både norsk tegnspråk 7 

og norsk. Den gir prioritert opptak til døve og hørselshemmede barn, søsken og barn av 8 

døve voksne (koda) og tar også inn barn fra andre kommuner. Den er en del av 9 

kompetansemiljøet på Nattland Oppveksttun og samarbeider med grunnskolen, som tilbyr 10 

døve og hørselshemmede elever et likeverdig og inkluderende opplæringstilbud. De er stolte 11 

av tegnspråk og har det som en naturlig del av hverdagen deres.  12 

 13 

I Barnehagebruksplan for Bergen kommune 2022-2035 foreslår Byrådet å relokalisere 14 

barnehagen til Sædalen barnehage, og det allerede høsten 2023. Dette vil medføre en 15 

svekkelse av det tegnspråklige fagmiljøet og må kjempes imot. Byrådets begrunnelse er at 16 

barnetallet ved barnehagen har gått ned fra 24 barn i 2017 til ni barn i 2022, og at det var fire 17 

barn som fikk tegnspråkopplæring med vedtak etter barnehageloven §38 i 2017 og ingen i 18 

dag. Foreldreutvalget og samarbeidsutvalget i Nattland oppveksttun barnehage, 19 

samarbeidsutvalget i Nattland oppveksttun avdeling skole, Hørselshemmede barns 20 

organisasjon, Bergen Døvesenter, Statped, Døves menighet Bergen og Språkrådet har alle 21 

uttalt seg mot relokaliseringen og bedt Byrådet beholde barnehagen værende på Nattland 22 

oppveksttun. Det ryster SV at byrådet likevel har valgt å opprettholde forslaget.  23 

 24 

SV vil bevare det unike språkmiljøet på Nattland Oppveksttun. Forslaget om relokalisering vil 25 

føre til fragmentering av miljøet, tilbudene og kompetansen. Det vil føre til to kilometers 26 

gange mellom barnehagen og grunnskolen, en avstand som gjør det krevende for barna og 27 

personalet å planlegge og gjennomføre besøk uten transportmidler. Det er ingen tvil om at 28 

dette vil skade fagmiljøet og språkmiljøet.  29 

 30 

FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne 31 

(CRPD) artikkel 24 forplikter å gjøre det mulig for døve og hørselshemmede å delta fullt ut i 32 

undervisningen på lik linje med andre ved å legge til rette for innlæring av tegnspråk og 33 

fremme av døvesamfunnets språklige identitet, og å sikre at undervisningen finner sted på 34 

de språk som er best tilpasset den enkelte i et miljø som gir størst mulig faglig og sosial 35 

utvikling. Nattland Oppveksttun har bygget sine tilbud i tråd med konvensjonen. 36 

Oppveksttunet må sees som en helhet, barnehagen og grunnskolen kan derfor ikke 37 

planlegges og behandles hver for seg. Konvensjonen har en leveregel: “Ingenting om oss 38 

uten oss”. Familiene, kompetansemiljøet og døvesamfunnet må involveres og innspillene 39 

deres må tas på alvor.  40 

 41 

Kulturdepartementet lanserer NOU for norsk tegnspråk 1. juni i år, som vil gi kunnskap om 42 

situasjonen for norsk tegnspråk og anbefalinger til tiltak for å øke tilgang til norsk tegnspråk. 43 

Bergen kommune må avvente og vurdere tiltakene. Det er bakvendt og uansvarlig å – før en 44 

har lest den – flytte Bergens tegnspråkbarnehage, og ytterligere bryte ned tegnspråkmiljøet. 45 

 46 



Oppveksttunet har jobbet aktivt for å dele informasjon om deres tilbud, men lovparagrafen 47 

som sikrer barnehagebarn rett til tegnspråkopplæring kom så sent som i 2016, og er trolig 48 

ukjent for mange familier i Bergen og omegn. At antall barn med rett til tegnspråkopplæring 49 

etter §38 ikke har økt i årene etter 2017 kan være et tegn på at familiene ikke har fått den 50 

informasjon de skulle hatt. Bergen kommune og Vestland fylkeskommune må derfor også 51 

aktiv ta del i dette arbeidet og sørge for at familiene tidlig får informasjon av god kvalitet om 52 

tilbudene og om barnas rettigheter i barnehageloven, opplæringsloven og språkloven.  53 

 54 

Norsk historie er også den skamfulle historien om hvordan døvesamfunnet og 55 

tegnspråkmiljøet har blitt systematisk nedbrutt, nedprioritert og diskriminert. Det er historien 56 

om døve som blir nektet å snakke språket sitt, diskriminering og negative fordommer mot 57 

døvhet, audisme, døveskoler som blir lagt ned mot store protester fra miljøet selv og 58 

hørende politikere som ignorerer innspill fra de berørte organisasjonene. Som sosialister har 59 

SV et ansvar for å lære av historien, ta til oss innspillene fra miljøet og kjempe for å bevare 60 

og styrke tegnspråkmiljøet. Tegnspråk, døvekultur og tegnspråkmiljø har en egenverdi. 61 

Bergen SV vil alltid ta til seg innspillene fra døvemiljøet og prioritere å ivareta, styrke og 62 

støtte tegnspråkmiljøet i byen, det inkluderer i skole og barnehage. 63 

 64 

Bergen SV er svært skuffet over at kommunen ignorerer innspillene fra døvemiljøet. Det er 65 

lett å være for tegnspråk i festtaler, men det er i handling det gjelder. Derfor vil Bergen SV: 66 

 67 

- Motsette seg relokalisering av Nattland oppveksttun barnehage, og kjempe for at den 68 

blir værende som en del av oppveksttunet der resten av tegnspråkmiljøet er 69 

lokalisert.  70 

- Få bystyret med på avvente til NOU for norsk tegnspråk er lansert, og øke innsatsen 71 

for å beskytte og styrke byens og regionens tegnspråkmiljø. 72 

- Sørge for mer tilgjengelig informasjon om barnehagens tilbud.  73 

- Arbeide med fylkeskommunale tegnspråklige barnehager for å sikre godt samarbeid, 74 

kompetansemiljø og godt barnehagetilbud for tegnspråklige barn på tvers av 75 

kommunene.  76 

 77 


