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Projektet Kurser i teckenspråk vid Strömbäcks
folkhögskola
Nu startar ett projekt för att ge nuvarande och i Svenska kyrkan utbildning och fortbildning i
teckenspråk. Projektet leds av Sigurdur Hafthorsson på kyrkokansliet och bedrivs i samarbete
med 8 stift: Luleå, Härnösand, Uppsala, Strängnäs, Västerås, Göteborg, Lund och Växjö.
Kurserna ges 2018–2020 men redan under 2017 har projektet startat med förberedelser. Alla 8
stift samverkar ekonomiskt genom att gemensamt bära kostnaderna för projektet, men en
avgift tas ut från varje deltagare för kost och logi där det är aktuellt.

Prioriteringar och syftet med projektet.
Utbildning och fortbildning för teckenspråkiga och på teckenspråk har varit i det närmaste
obefintlig inom Svenska kyrkan. Det finns ett stort behov bland döva och hörselskadade av att
få kommunicera på teckenspråk. Teckenspråkiga medarbetare behöver därför få utveckla sin
teckenspråkiga vokabulär för allmänna samtal, själavård, trosfrågor och gudstjänst. Utifrån
de behov som finns bland döva och hörselskadade finns det för få teckenspråkiga medarbetare
i Svenska kyrkan och det behövs alternativ för intresserade medarbetare och blivande
medarbetare att lära sig teckenspråk.
Syftet med projektet är att ge församlingsanställda, stiftsanställda och ideella i Svenska
kyrkan möjlighet att lära sig och utveckla kunskaper i teckenspråk. Strömbäcks folkhögskola
har vunnit en upphandling och fått uppdraget att utforma och genomföra kurser i teckenspråk,
både för nybörjare och vana som ska använda teckenspråket dagligdags i sin
församlingsanställning teckenspråkstalare.
Stiftsledningarna har prioriterat rekrytering och vill att kursutbudet återspeglar detta. Tidigare
har även ideella döva varit en målgrupp men de är det inte i just denna satsning. Erfarenheten
från tidigare projekt är också att utbildning för ideella döva har bättre chans att lyckas lokalt
än i en nationell satsning.
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