Velkommen inn – for alle?

Tilgang til læringsarenaer i kirker og menighetshus
13.-15. mars 2020 - Soria Moria hotell- og konferansesenter ovenfor Holmenkollen i Oslo

LÆRINGSMÅL:
•

Kurset vil gi økt innsikt og bevissthet om tenkningen bak tilgjengelighet for alle i
kirkelig lokaler og læringsfellesskap.

•

Deltakerne skal få økt kunnskap om hvordan de kan legge kurs eller smågrupper
til rette for alle - slik at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan være en
likeverdig del av læringsfellesskapet og få mulighet til å ta aktiv del i opplæringen.

•

Deltakerne skal få økt kunnskap om hva som skal til for at kirkebygg/
menighetshus skal være universelt utformet for alle.

•

Etter endt kurs skal deltakerne være i stand til å vurdere tilgjengeligheten for
mennesker med nedsatt funksjonsevne i egen kirke/menighetshus.

•

Deltakerne skal få god kjennskap til tilgjengelighetsmerket og hvordan de som
arrangør kan få sertifisering for dette.

KURSOMTALE:
Er det egentlig mulig for alle å delta i menigheten eller organisasjonens kurs,
konfirmasjonsundervisning og annen opplæring i kor, band, smågrupper m.m? Er
både lokalene og selve opplæringen tilpasset mennesker som har en eller annen
form for funksjonsnedsettelse? Noen ganger må det gjøres tiltak og tilpasninger, men
ofte er det ikke så mye som skal til for at alle skal kunne delta. Hvordan begynne, og
hva er utfordringene? Kurset vil handle om tenkningen bak inkludering og tilgang for
alle, praktiske eksempler, hindringer og løsninger. I tillegg vil du få en god innføring i
«Tilgjengelighetsmerket». Tilgjengelighet for både synshemmede, hørselshemmede
og bevegelseshemmede vil bli gjennomgått under kurset. Tilpassede opplegg for
utviklingshemmede vil også bli berørt.

KURSHOLDER:
Oddbjørn Sørmoen, seniorrådgiver kulturarv i Kirkerådet for
Den norske kirke.
Charlotte Beckmann Østeby, Filadelfia Kristiansand, Q42
Arne Tveit, kirkebyggsjef i Bergen kirkelig fellesråd. De fikk
tilgjengelighetsprisen i Bergen i 2018.
Berit Vordal, prosjektleder for Tilgjengelighetsmerket ved
Norske konsertarrangører.
Øyvind Woie, generalsekretær i KABB, Kristent Arbeid Blant
Blinde og svaksynte.
Gunnar Dehli, Vice Director, Deaf Ministries International (DMI).
Knut Rune Saltnes, internasjonal rådgiver ved Hovedkontoret
til Signo.
Tarja Riitta Wroldsen, miljøterapeut i Signo Conrad Svendsen
Senter.
Med flere.

PROGRAM
Fredag 13. mars
15.30 Registreringen åpner
16.00 Servering av rundstykker e.l.
16.45 Åpning av kurset
17.00 Tilgjengelighet til kirker og menighetshus
v/ Oddbjørn Sørmoen
19.00 Pause
19.30 Middag med litt underholdning

Lørdag 14. mars
09.00 Å forstå og bli forstått. Er det mulig mellom folk med ulik hørsel-status?
v/ Gunnar Dehli, Knut Rune Saltnes og Tarja Riitta Wroldsen
10.30 Pause
10.45 Gode løsninger i Q42 – hvordan Filadelfia Kristiansand har lagt det nye
menighetsbygget til rette for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser
v/ Charlotte Beckmann Østeb
11.30 Pause
11.45 Suksesskriter for tilgjengeliggjøring av kirkebygg i Bergen, utfordringer
de har møtt og løsninger de har brukt
v/ Arne Tveit
12.30 Lunsj
14.00 Presentasjon av K-Stud – tilskuddsordninger og studieplaner
v/Hege Irene Fossum
15.00 “Blindebukk i Herrens hus” - 10 tricks for å inkludere synshemmede i
kirke og menighetsarbeid
v/ Øyvind Woie
16.30 “Hjelp vi har fått en blind i bibelgruppa” - tilrettelegging og muligheter
v/ Øyvind Woie
18.00 Fritid
19.30 Middag og sosialt samvær

Søndag 15. mars
09.00 Felles andakt med alle kursene
09.45 Tilgjengelighetsmerket - sertifisering av kulturarrangører
v/ Berit Vordal
12.45 Avslutning og oppsummering
13.00 Lunsj

