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Haukåsen skoles utadrettede virksomhet 

Side 2 

 

 

         

     

 

 

 
Haukåsen skole er en bydekkende kommunal spesialsko-
le, som gir et helhetlig tilbud til elever med nevrologisk be-
tingede vansker og elever med multifunksjonshemming. 
Skolen tilhører kompetanseenheten for gjennomgripende 
utviklings-forstyrrelser og kommunikasjonsvansker.   
 
Skolens utadrettede virksomhet gir veiledning og spesial-
pedagogisk hjelp til grunnskoler og barnehager i Oslo in-
nenfor områdene: 

 Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) 

 Datatekniske hjelpemidler og programvare (IKT) 

 Tilrettelegging av fysisk og faglig læringsmiljø 

 

Spørsmål kan rettes til Bente Hovland,   
e-post: bente.hovland@ude.oslo.kommune.no  
tlf: 23 46 65 10 (sentralbord 23 46 65 00)  
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Praktisk informasjon 

 

Påmelding: 

Bestilling av kurs gjøres ved å sende Haukåsen skole en 

behovsmelding og krysse av for kurs/kompetanseheving. 

Behovsmeldingen heter ligger på skolens hjemmeside under 

«Veiledning og kurs». Skjemaet heter «Behovsmelding for 

tjenester fra byomfattende kompetanseenhet». Barnehager 

benytter skjemaet «Søknad om spesialpedagogisk hjelp fra 

Utdanningsetaten» 

Påmelding til kurs som avholdes på Haukåsen skole gjøres 

elektronisk.  

 

Betaling: 

Alle kursene er gratis for ansatte i skoler og barnehager i  

Oslo Kommune, bortsett fra kurset Talking Mats.  

 

Talking Mats: 

Ansatte i skoler i Oslo betaler kr 500 for lunsj og kursmateriell. 
Øvrige deltakere betaler kr 2000.  
 

Parkering: 

Haukåsen skole har få parkeringsplasser. Vi oppfordrer derfor 

til bruk av offentlig kommunikasjon. 
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 Kursdato 15.03.18 kl. 09.30— 14.30   
på Nav, hjelpemiddelsentralen.  

Påmelding: nav.no 
 

Kom i gang med ASK 
 

Kurset er også et bestillingskurs 
 

 
 

Et innføringskurs for deg som har et barn i barnehage 

eller skole som har bruk for alternativ og supplerende                   

kommunikasjon (ASK). 

 
Kursets innhold: 

 Hva er alternativ og supplerende kommunikasjon 
 Ulike systemer og hjelpemidler 
 Hvem kan ha nytte av ASK 
 Hvordan komme i gang 
 Kartlegging 
 Praktiske eksempler på bruk av ASK 

Varighet: 3-4  timer 
Kursansvarlig: Synnøve Flatebø Hoelseth  
synnove.hoelseth@osloskolen.no 
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Kursdato ikke satt. Følg med på www.nav.no eller  

https://haukasen.osloskolen.no/  
 

  

Opplæring i fagene norsk og matematikk for 
elever som benytter ASK 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kurset har fokus på hvordan du som lærer kan jobbe med fage-
ne norsk og matematikk for ASK-brukere. Det forutsettes at 
kursdeltakerne har kjennskap til normal lese- og skriveopplæ-
ring/lese- og skriveutvikling. 
 
Kursets innhold:  
Norsk 
 Metodikk og praktiske eksempler på hvordan man kan  
 jobbe med delferdigheter for å lære ASK-brukere å lese 

og skrive. 
 Kartlegging 
 Betydningen av et godt språkmiljø 
 
Matematikk 
 Utvikling av matematikkfaget og kunnskapsløftet (LK06) 
 Hvordan kan vi bygge det matematiske språket? 
 Tilrettelegging for deltagelse for ASK-brukere i matema-

tikkundervisning.  
 

Kursansvarlig: Hanne Sofie Midtlin 
  hanne.midtlin@osloskolen.no  

http://www.nav.no
https://haukasen.osloskolen.no/


   

 

Bestillingskurs 
 
 

 BRUK AV TALESYNTESE OG                        
 STAVEKONTROLL FOR  ELEVER  
 MED SPESIFIKKE LESE- OG SKRIVE
 VANSKER 

 
 

Haukåsen sko- le — Utadrettet 

virksomhet 
 
Haukåsen sko- le — U 

tadre 

 

 

Kurs/workshop for elever, lærere og foresatte for å komme 
i gang med å bruke programvaren.            
 
Kursets innhold: 

 Lese- og skrivestøtteprogram i norsk og engelsk 

         med dataprogrammene Lingdys, Lingright og CD-     

 ord                   

 Innføring i grunnleggende funksjoner i programmene 

Programvaren eller demo må være installert på                  

datamaskinen i forkant av kurset. 

 
Varighet: 2 1/2 time 
 
Kursansvarlig: Britt Johnsen,  
  britt.johnsen@osloskolen.no  
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Bestillingskurs 

 

ROUTES FOR LEARNING 
  

  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
 
  
 
Routes for Learning er et kartleggingsverktøy for elever 
med multifunksjonshemming. 
  
Kursets innhold: 
 Bakgrunn 

 Gjennomgang av kartleggingsverktøyet Routes for  

 Learning 

 Film og gruppeoppgaver 

  
Varighet:  1 1/2 time 
   
Kursansvarlig: Synnøve Flatebø Hoelseth 
       synnøve.hoelseth@osloskolen.no 
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INTERAKTIVE TAVLER,                 
SMART BOARD I SPESIAL- 

UNDERVISNINGEN  
 
 
 
 

 
 
 
Kursdato 01.02.18 kl. 13 –16 på Haukåsen skole.  
Elektronisk påmelding innen 25.01.18: 
https://no.surveymonkey.com/r/Tavlerv2018 
 
  
Kursets innhold: 
 Praktiske eksempel på hvordan man kan bruke Inter-

aktive tavler i undervisningen 
 Gjennomgang av grunnleggende funksjoner i Smart 

Notebook 
 
Ta med egen PC med programvaren Smart Notebook in-
stallert (Gratis lisens i Osloskolen) 

Maks. 15 deltagere 

 
Kursansvarlig: Jorid Grønnesby  
jorid.gronnesby@osloskolen.no 

https://no.surveymonkey.com/r/Tavlerv2018
https://no.surveymonkey.com/r/TTT3v2018


 

 

           Haukåsen skole — Utadrettet virksomhet 

WORKSHOP I  
SMART NOTEBOOK 

 
 
 
 
 

 
Kursdato 19.04.18 kl. 13 –16 på Haukåsen skole.  
Elektronisk påmelding innen 12.04.18:  
https://no.surveymonkey.com/r/Notebookapril18 
 
 
Workshop for de som har grunnleggende ferdigheter i 
Smart notebook. 
 
 Innføring i de nyeste funksjonene i Smart Notebook 
 Lære å lage oppgaver fra maler i programmet 
 Lære å bruke symboler fra andre verktøyprogram, 

som for eksempel Boardmaker og Symwriter 
 
Deltagerne jobber med egne undervisningsopplegg, kom-
mer med innspill til hva de vil vi skal gjennomgå, deler 
erfaringer og eventuelle spørsmål med gruppa. 
Ta med egen PC med programvaren Smart Notebook in-
stallert (gratis lisens i Osloskolen) Maks. 15 deltagere.  

 

Kursansvarlig: Jorid Grønnesby  
jorid.gronnesby@osloskolen.no 
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Side 10 

Bestillingskurs 
  

WORKSHOP BOARDMAKER  
  
  
  

  
  
  
 

Boardmaker er et verktøyprogram som kan brukes til å la-

ge ulike kommunikasjonsløsninger, og materiell til elever 

som har behov for alternativ og supplerende kommunika-

sjon  og/eller visuell støtte. 

  

Dette er et kurs for deg som: 

 skal starte opp med Boardmaker 

 vil være grunnleggende funksjoner man har behov for når 

man skal lage et kommunikasjonsoppsett 

  
  

Varighet: 2 timer 
  
Kursansvarlig: Hanne Sofie Midtlin     
hanne.midtlin@osloskolen.no 
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Bestillingskurs 
 

WORKSHOP SYMWRITER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Workshop for ansatte i skolen, spesialpedagoger,           
lærere og assistenter 
 
Innhold: 
 Eksempler på bruk av programmet 
 Gjennomgang av programmets funksjoner 
 Deltakerne får praktiske oppgaver å jobbe med 
 
 
Ta med egen PC med programvaren installert.  
 

 
   Kursansvarlig: Britt Johnsen,  
 britt.johnsen@osloskolen.no 



   

 

Bestillingskurs 

 
INNFØRING I ROLLTALK                   

DESIGNER 
 

 
 
 
RollTalk Designer er et verktøyprogram som kan brukes 
på pc og talemaskin når man lager kommunikasjonsopp-
sett. Programmet kan også brukes til å lage materiell til 
elever med behov for alternativ og supplerende kommuni-
kasjon og/eller visuell støtte. Kurset tar for seg grunnleg-
gende funksjoner for å lage kommunikasjonsoppsett.  
 

Dette er et kurs for deg som: 

 skal starte opp med Rolltalk Designer 

 trenger en oppfriskning i bruk av Rolltalk Designer 

 

Varighet 2-3 timer 
 
Kursansvarlig: Jorid Grønnesby  
jorid.gronnesby@osloskolen.no 
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Bestillingskurs 
 

WORKSHOP I  
ROLLTALK DESIGNER 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dette er en Workshop for de som har grunnleggende fer-
digheter i RollTalk Designer. 
 
Workshopens innhold:  
 Deltakerne er med på å forme workshopen ved å 

dele erfaringer og spørsmål rundt egne oppsett.  
 Det blir vist noen eksempler på hvordan RollTalk  
 Designer kan brukes.  
 
Ta med PC eller hjelpemiddelet med RollTalk Designer. 
 

Varighet 2-3 timer 

 

Kursansvarlig: Jorid Grønnesby  
jorid.gronnesby@osloskolen.no 
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TALKING MATS   
 

 
  

 

 

 

 

 

 

Talking Mats kan hjelpe mennesker med kommunikasjons-

vansker og/eller kognitive vansker til å uttrykke meninger 

knyttet til et tema. Samtaleleder stiller åpne spørsmål, del-

takeren svarer ved å plassere bilder/symboler under en vi-

suell vurderingsskala på en matte. 

  
 

Pris:  

Ansatte i skoler/barnehager i Oslo betaler kr.500 for lunsj + 
kursmateriell. Øvrige deltakere betaler kr.2000.  
 
Antall deltakere:  minimum 6 deltakere for at kurset 

gjennomføres.  
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Talking Mats-kurs på Haukåsen skole 

Dag 1: 25.01.18 kl. 09.00–15.00 

Dag 2:  01.03.18 kl. 09.00–15.00 

 

Elektronisk påmelding innen 18.01.18 

https://no.surveymonkey.com/r/TMv2018 

 

 

Kursets innhold:      

Dag 1:  

 Teoretisk gjennomgang/bakgrunn og hvilke                     

forutsetninger som kreves. 

 Demonstrasjon og bruk av metoden.  

 Gjennomgang av hjemmeoppgave til kursdag to. 

 

Dag 2:    

 Erfaringsutveksling om hvordan Talking Mats har 

fungert for deg 

 Vi ser på filmopptak av hver deltaker og gir                  

tilbakemelding til hverandre  

 

 

Kursansvarlig: Synnøve Flatebø Hoelseth  
synnove.hoelseth@osloskolen.no 

 

https://no.surveymonkey.com/r/TMv2018


   

 

 

INNFØRING I TEGN-TIL-TALE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurset er på begynnernivå og har som mål å: 
 lære og produsere og avlese tegn  
 inspirere til å skape et språkmiljø der tegn brukes 
 lære og bruke verktøy for å finne tegn  
 selvstendiggjøre deltakerne til å komme i gang med å 

bygge opp et tilpasset ordforråd  
 

 
Tegn-til-tale-kurs på Haukåsen skole:  
Kursrekke 1: 18/1, 1/2, 15/2 og 8/3 alle dager kl. 8-10  
Påmelding innen 11.01.18: 
https://no.surveymonkey.com/r/TTT1v2018  
 
 
Kursrekke 2: 25/1, 8/2, 1/3, 22/3 alle dager kl. 15-17  
Påmelding innen 18.01.18: 
https://no.surveymonkey.com/r/TTT2v2018 
 
 
Kursrekke 3: 5/4, 19/4, 3/5 og 24/5 alle dager kl. 8-10  
Påmelding innen 19.03.18: 
https://no.surveymonkey.com/r/TTT3v2018 
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Oppbygging av tegn-til-tale-kurset:  
Kursleder har korte presentasjoner med teori. Vi gjennomgår 
tegn i ca. 4 kategorier og øver på disse. Kursdeltakerne  
vurderer hvilke tegn de har behov for og lærer hvordan de 
kan finne fram til disse.  På kursøkt 3 vil det bli gitt en kort 
presentasjon av taktile tegn.  
 
For å få utbytte av kurset må deltagerne gjøre en egeninn-
sats. Det blir gitt hjemmeoppgaver som skal presenteres i  
plenum.  
 
Deltakerne må ha med egen PC.  
Maks. 20 deltakere pr. kurs.  
Kurset er gratis. 

Det tilbys en workshop 07.06.18 kl. 15.00-17.30, hvor delta-
gerne kan lage materiell ved hjelp av gratis nettressurser som 
gjennomgås på kurset. Workshopen er kun for deltagerne 
som har god kjennskap til tegn-til-tale. Se neste side. 
 
 
Kursansvarlig: Hanne Sofie Midtlin     
hanne.midtlin@osloskolen.no 
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WORKSHOP TEGN-TIL-TALE  
 
 
 
 
 
 
 
07.06.18 kl. 15-17.30 på Haukåsen skole  
Elektronisk påmelding innen 31.05.18:  
https://no.surveymonkey.com/r/TTTwsv18  
 
Workshopen er kun for deltagere som har god kjennskap til 
tegn-til-tale og bruker tegn aktivt i hverdagen.   
På workshopen skal deltagerne lage eget materiell ved hjelp 
av gratis nettressurser.  
 
Det er en forutsetting at deltagerne har kjennskap til disse 
nettsidene:  
http://www.minetegn.no/  
http://www.tegnbanken.no/ 
http://www.minetegn.no/Tegnbanken-2016/index.php# 

 

Deltagerne må ha med egen PC.  
Kurslederne vil være tilgjengelige under hele workshopen. 
 

 
Kursansvarlig: Lise Åslund 
            lise.aaslund@osloskolen.no  

https://no.surveymonkey.com/r/TTTwsv18
http://www.minetegn.no/
http://www.tegnbanken.no/
http://www.minetegn.no/Tegnbanken-2016/index.php
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Kursdato 26.04.17 kl. 13.00- 16-00 på Haukåsen skole.  
Elektronisk påmelding innen 19.04.17: 

https://no.surveymonkey.com/r/syn0418  
 

 

NEDSATT SYN OG  
TILRETTELEGGING 

 
 
 
 
 
 

 
Et innføringskurs med fokus på behov og praktisk tilretteleg-
ging i barnehage/skole for barn med nedsatt syn. Kurset gir 
en generell innføring, og passer for ansatte rundt barn/elever 
både med og uten tilleggsfunksjonsnedsettelser.  
 
Kursets innhold: 
 Ulike former for nedsatt syn 
 Hvor kan en hente ressurser og kompetanse?   
 Mobilitet, sosial kompetanse og ADL  
 Tilpasning av fysiske omgivelser  
 En oversikt over tekniske hjelpemidler 
 Taktile symboler og planer  
 Taktile tegn  
 
Varighet: 3 timer 
Kursansvarlig: Ida Kristin Skredlund 

Ida.skredlund@osloskolen.no  

https://no.surveymonkey.com/r/syn0418
mailto:Ida.skredlund@osloskolen.no
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGgOPBtfLXAhXBhrQKHbNED44QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fen%2Feyeglasses-cartoons-black-glass-30168%2F&psig=AOvVaw27TKxEqU-dGkE1V8EmHrOq&ust=15125476718693
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   Bestillingskurs 
 

 Hjernesynshemming 
CVI 

  

  
  
  

  

  

  
  

Et kurs for deg som har barn/elever med                            
hjernesynshemming (Cerebral Visual Impairment, CVI) 
  
Kursets innhold: 
 Årsak og kjennetegn 

 Hva er viktig å ta hensyn til i opplæring og                       
tilrettelegging 

  Praktiske eksempler og film 
  
Varighet: 1 1/2 time 
  
Kursansvarlig: Synnøve Flatebø Hoelseth  
synnove.hoelseth@osloskolen.no 
  


