
Samtalegrupper
for hørende barn

med døve foreldre

(CODA)

Vi kan ikke forandre
omgivelsene så alle hørende

lærer tegnspråk eller vet
at barn ikke skal tolke

- men vi håper at
deltagelse i samtalegrupper 

kan være med på 
å gjøre barna stolte 

av sin familie, 
av tegnspråket

og av den døve kulturen

Prosjektets styrings- 
og referansegruppe 

har representanter fra

Rådgivningskontoret
for hørselshemmede

gh

Norges Døveforbund
gh

Organisasjonen Voksne for Barn 
gh

Ål folkehøyskole og kurssenter
gh

Skådalen kompetansesenter
gh

To voksne CODA’er
gh

Foreningen Børn af Døve (DK) 
gh

Norges Blindeforbund

coda

 



19.–21. januar 2006 arrangerer vi et
nordisk seminar i København der 
gruppeledere får opplæring i modellen,
og hvordan den kan brukes i barne-
grupper.

Ta kontakt hvis du vil ha mer informa-
sjon om gruppene eller hvis du ønsker
å være gruppeleder for hørende barn
med døve foreldre.

Rådgivningskontoret for 
hørselshemmede
v/prosjektleder 
Anne Mette Dahl
(ev. Ragnhild Osmundsen)
tlf: 22 33 59 20
mob: 97 14 00 59
Lille Grensen 7, 0159 Oslo
anne-mette.dahl@bsh.oslo.kommune.no

Helse og Rehabilitering har gitt
Rådgivningskontoret for hørselshem-
mede i Oslo kommune, prosjektmidler
til utvikling av en modell for samtale-
grupper for hørende barn med døve
foreldre. Det planlegges grupper i flere
norske byer.

I Norden er det solid støtte for at
samtalegrupper for barn og unge i 
spesielle livssituasjoner har god effekt
på deres evne til å mestre utfordring-
ene de står ovenfor i hverdagen. Barn
som har deltatt i slike grupper, forteller
at de har savnet noen å snakke med og
at de har manglet informasjon og
kunnskap om det som er spesielt for
situasjonen i deres familie.

Prosjektets målsetting er:
Å styrke identitet, mestringsevne og selv-
følelse hos hørende barn med døve forel-
dre gjennom deltakelse i samtalegrupper.

• Barna jobber med ulike tema gjennom
"forelesninger", lek, øvelser og rollespill

• De møter andre i samme situasjon
• De kan dele opplevelser og erfaringer

om det å vokse opp med døve foreldre
• De får kunnskap om;

- tegnspråk og døv kultur
- hørsel og hørselshemming

• Gruppene ledes av to voksne:
- en voksen CODA
- en fagperson med kjennskap til barn

og interesse for hvordan det er å
vokse opp i en døv familie


