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PrOgram
Mandag 9. juni 2008

Møtested: Universitetsbiblioteket, Universitetet i Oslo, Blindern

11.00 Registrering

13.00  Musikalsk velkomst

13.10 Velkommen v/ Universitetsdirektør ved UiO, gunn Elin Bjørneboe
 
13.20 Innledning fra Kunnskapsdepartementet
 v/ ekspedisjonssjef Toril Johansson
 
13.40 Praktisk informasjon v/ møteleder
 
13.50 Inkludering og universell utforming ved
 Universitetet i Oslo
 v/ Inga Bostad, Viserektor for utdanning, UiO  
 
14.20 Pause
 
14.40 Antidiskrimineringsloven
 Loven for rettslig vern mot diskriminering av mennesker med ned- 
 satt funksjonsevne trer i kraft 1.1.2009. Hva er hovedpunkter i 
 loven, og hvordan bør høyere utdanning tilpasse seg dette?   
 gjelder loven for høyere utdanning, og i så fall på hvilke områder?
 Foredrag ved ragnar Lie, seniorrådgiver i Likestillings- og
 diskrimineringsombudet.

16.00 Omvisning: Tilgjengelighet ved Universitetet i Oslo
 
17.00 Sosialt program m/ enkel bevertning
 
18.30 Slutt
 

PrOgram



Tirsdag 10. juni 2008

Møtested: Thon Hotel Opera

mulighet for å delta på alternativt program i regi av Norsk lyd- og 
blindeskriftsbibliotek og Norsk Daisy Konsortium på Oslo Plaza denne
dagen. Pga lunsjavvikling må du registrere hvilket program du vil gå på.
Se egen info om det alternative programmet.

09.00 Praktisk informasjon v/ møteleder

09.10 ”Being Strategic, Becoming Serene”: Staff Development
 and Disability Officers in Universities and Colleges
 alan Hurst er tidligere professor ved Departement of Education ved  
 University of Central Lancashire i England. Han er forfatter av en  
 rekke bøker og artikler og holder foredrag og workshops i mange  
 land om temaet tilgjengelighet for funksjonshemmede i høyere  
 utdanning.  

 Hurst har den senere tiden fokusert spesielt på nødvendigheten av  
 kompetanseutvikling hos ansatte ved universiteter og høgskoler, og 
 det er dette temaet som han vil snakke om i dette foredraget. Hvilke
  roller og funksjoner er det behov for i en organisasjon? Han
 kommer også inn på hvilke konsekvenser innføringen av anti-
 diskrimineringslovgivning kan ha for disse vurderingene. Siste del  
 av foredraget vil ta for seg kompetanseutvikling i praksis. Hvem  
 trenger det og hvordan kan det organiseres? Her kommer vi inn på  
 eksempler på ressurser som kan tas i bruk i kompetanseutviklings- 
 program ved universiteter og høgskoler.

11.30 Lunsj

 



12.30 – 16.00 Parallelle sesjoner

 ADHD – hva er det?
 Studenter med aDHD er en økende gruppe i høyere utdanning.  
 men hva er egentlig aDHD? Hva er utfordringene for studenter  
 med denne diagnosen og hvilke tiltak kan iverksettes? 

 Foredrag ved anne-Lise Farstad og gidske Kvilhaug ved
 Torshov kompetansesenter
  
 Tilgjengelig studielitteratur – direkte på studiestedet
 UIO, UiB, NTNU og Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek sam-
 arbeider om et prosjekt om tilgjengeliggjøring av studielitteratur.  
 Hvordan kan lærestedene og NLB i fellesskap bistå studenter med  
 lesevansker? Hva kan lærestedene gjøre selv? Finnes det teknologi  
 som gir studentene muligheter til å få ulike kilder i et tilgjengelig  
 format? 

 Foredrag ved arne Kyrkjebø, NLB, og Kjetil Knarlag,
 Nasjonal pådriver
  
 Hørselshemming i høyere utdanning I
 Hvilke utfordringer vil høgskolen eller universitetet kunne oppleve å  
 få i møte med hørselshemmede studenter?

 Foredrag ved fylkesaudiopedagog i Vest-agder, Bjørn Jonassen.
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 ADHD-coaching
 aDHD coaching er et designet partnerskap mellom klient og coach  
 som kombinerer coachingferdigheter med kunnskap og innsikt om  
 aDHD. Formålet med coachingen er å gi støtte, struktur og følge  
 opp avtalte endringer. 

 marianne Oftedahl er aDHD-coach og presenterer i dette fore- 
 draget på hvilke måter coachingteknikker kan brukes for å bedre  
 hverdagen til studenter og andre med aDHD.

 DAISY – Jeg forstår liksom mer..
 miriam Nes (f. 1981) har master i informatikk fra UiO, der hun  
 bl.a. gjennomførte en større, kvantitativ undersøkelse om DaISY-  
 bruken i norske skoler. Denne undersøkelsen er unik i DaISY-  
 miljøet, og funnene herfra er svært interessante. Nes jobber som  
 forsker i firmaet mediaLT, på tematikken funksjonshemmede og  
 teknologi. Hun har grundig kjennskap til DaISY-teknologien, og har  
 flere publikasjoner på dette området.

 miriam Nes vil i sitt foredrag presentere sentrale funn fra under 
 søkelsen, og diskutere bruken og nytten av DaISY for studenter med
  lese- og skrivevansker. Hun ønsker å gi en konkret, praktisk inn- 
 føring av hva DaISY kan bidra med i en studiesituasjon.
  
 Hørselshemming i høyere utdanning II
 – Fra studentenes perspektiv
 Hvordan oppleves det å være student med hørselshemming ved  
 norske universiteter og høgskoler? 

 Nina og gunn Heidi Jentoft fra Hørselshemmedes landsforbund  
 ungdom er begge hørselshemmede og har utdannet seg til
 henholdsvis lærer og sivilingeniør. I dette foredraget trekker de  
 frem egne og andres erfaringer med å studere med en hørsels-  
 hemming. 
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 Tilbud og tjenester ved Masaryk-universitetet i Tsjekkia
 masaryk-universitetet i Brno, Tsjekkia, har et omfattende tilbud til  
 studenter med funksjonsnedsettelser. Blant annet er det over 70  
 tegnspråkbrukere og mer enn 90 synshemmede studenter ved
 universitetet. I dette foredraget får vi en innføring i hvordan
 arbeidet med tilgjengelighet er organisert ved masaryk-
 universitetet, og mer spesifikt om studiesituasjonen for syns- og  
 hørselshemmede studenter. 

 Foredrag ved Dr. Petr Penáz, Support Center for Students with   
 Special Needs, masaryk University, Brno. Foredraget holdes   
 på engelsk.

 Staff development – workshop
 I denne workshopen trekkes trådene videre fra plenumsforedraget  
 tidligere på dagen. Deltakerne blir presentert for oppgaver og
 strategier som kan brukes for å involvere ansatte og ledelse i
 arbeidet med å gjøre lærestedene tilgjengelig for alle. Workshopen  
 vil forgå på engelsk.

 v/ prof. alan Hurst, University of Central Lancashire

 NB! maks 30 deltakere med forhåndspåmelding på registrerings- 
 skjemaet. Her blir det først til mølla.
 
 Hvem har tilsynsansvar for studentenes læringsmiljø
 – og hva gjør de?
 Dokumentasjonssenteret (DOK) leverte i 2007 en situasjons  
 beskrivelse når det gjelder studenter med funksjonsnedsettelser i  
 høyere utdanning. I den forbindelse kom DOK inn på hvem som  
 har tilsynsansvar for alle studenters læringsmiljø. Vi spør: Hvem har  
 tilsynsansvaret – og hva gjør de? 
 Innledning ved Tove Eikrem fra Dokumentasjonssenteret.  

16.30 Omvisning i Den norske operaen (mulighet for gruppe 
 på 30 personer. Først til mølla ved påmelding),   
 varighet ca én time.
  
19.30 Festmiddag på Holmenkollen Park Hotel
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Onsdag 11. juni

Møtested: Thon Hotel Opera
 
09.30 Universell utforming 
 Nasjonal pådriver har arbeidet med to større prosjekter om
 universell utforming. Det ene tar for seg hvordan universell utforming
  kan brukes som strategi for inkludering når man snakker om lærings- 
 miljø. I det andre prosjektet har pådriverenheten arbeidet med  
 hvordan universell utforming kan bli pensum på relevante
 utdanningsfelt. I dette foredraget vil pådriverenhetens leder, Kjetil  
 Knarlag, belyse erfaringer fra disse prosjektene og gi innspill til  
 veien videre når det gjelder universell utforming i høyere utdanning.
 
10.00 Studiehverdagen til studenter med funksjonsnedsettelser
 For mange unge innebærer det store endringer å bli student, flytte  
 hjemmefra og ta ansvar for seg selv. For studenter som har nedsatt  
 funksjonsevne kan den nye hverdagen by på ekstra utfordringer i 
 tillegg til det de fleste andre erfarer. Det er mye som skal ordnes før
  en kan være student. I tillegg kan møtene med enkeltpersoner, 
 institusjoner og etater være utfordrende. Dette innlegget vil belyse  
 hvordan en samlet hverdag kan se ut, og diskutere noen av de
 barrierene studentene har møtt.

 Stipendiat Eva magnus presenterer sitt doktorgradsprosjekt
 ”Funksjonshemming og høyere utdanning”, som skal avsluttes i
 løpet av 2008. Prosjektet er en del av et større forskningsprogram  
 ved NTNU Samfunnsforskning; ”Funksjonshemmede: Forståelse,  
 politikk og hverdagsliv”, som har midler fra Norges forskningsråd. 
 
11.00 Pause med kaffe og utsjekking
 
11.45 Studier med støtte (SMS)
 Studier med støtte i Bergen er et prosjekt som følger opp studenter  
 som har fått utdannelsen sin avbrutt eller forstyrret pga psykiske  
 lidelser. gjennom prosjektet får studentene støtte i et integrert studie- 
 miljø og hjelp til å utvikle og tilstrebe studiemål. Studier med støtte  
 er også i ferd med å starte opp i flere andre norske studiebyer.

 Foredrag ved sykepleier mette Kolbjørnsen og psykologspesialist  
 Evan Toft som jobber med SmS ved Studentsamskipnaden i Bergen.



12.30 Lunsj

13.30 Utviklingstrender innen IKT: Inkludering vs. utestenging!
 Foredrag ved Fred-arne Ødegaard, avdelingsdirektør i Fornyings-  
 og administrasjonsdepartementet. Ødegaard er styreleder i Norsk  
 lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB) og har tidligere holdt mange  
 spennende og inspirerende foredrag om utviklingen innenfor IKT.
 I dette foredraget vil han fokusere på nye trender, og hva som kan  
 inkludere og hva som kan stenge den enkelte ute fra dette viktige  
 feltet.
 
14.30 Avslutning og vel hjem

15.00 Omvisning i Den norske operaen (mulighet for gruppe
 på 30 personer. Først til mølla ved påmelding),   
 varighet ca én time.
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Alternativt program tirsdag 10. juni

Den 10. juni arrangeres konferansen ”Daisy – The best way to read” av 
Norsk Daisy Konsortium og NLB. Konferansen arrangeres på radisson SaS 
hotell Plaza som er i umiddelbar nærhet til Thon Hotel opera.

Vi har i samarbeid med arrangementskomiteen til ”Daisy – The best way to 
read” samkjørt programmene. Det vil derfor være mulig å få med seg noen 
programposter på denne konferansen.  Vi har også lagt til rette for at du 
kan delta hele dagen på Daisy – The best way to read om du ønsker dette. 
gi oss i så fall beskjed via registreringsskjemaet. 

Programmet på ”Daisy – The best way to read” er som følger:
 
09.00-10.00 Registrering

10.00-10.15 Åpning av konferansen

10.15-11.30 DAISY – the best way to read 
      george Kerscher, Secretary general DaISY Consortium

12.30-15.30 Parallelle sesjoner

 Engelskspråklig

 12.30-13.30 Nasjonalbiblioteket
 13.30-14.30 DAISY for all
   Hiroshi, DaISY Consortium
 14.30-15.30 Hvor er DAISY om 10 år 
   Eirik Newth

 Norskspråklig

 12.30-13.30 Hva er Daisy? 
   Per Sennels, Huseby kompetansesenter
 13.30-14.15 Brukerperspektiv 
   Norges Blindeforbund / Dysleksiforbundet
 14.15-15.00 Presentasjon av Norsk DAISY Konsortium  
   (NDK)
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15.00-15.30 Stands

16.00-17.00 Daisy - The best way to read? 
      miriam Nes, mediaLT

17.00-18.00 Microsoft Norge
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