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Fire medarbeidarar i alliansen deltok 
nylig på kurs i Nederland om korleis 

ein kan påverke andre bistandsaktørar til 
å inkludere personar med nedsett funk-
sjonsevne i program og prosjekt. Dette 
skal bidra inn ei ny Atlas-satsing som 
starta tidlegare i 2014, med støtte frå 
Utanriksdepartementet. 

I løpet av fem dagar fekk underteg-
nede frå NFU, Cindy Greer frå NHF, 
saman med Anne Nyeggen og Patrice 
Vastel frå Atlas sekretariatet, bryne seg 
på spørsmål rundt inkludering og or-
ganisasjonsendring. Kurset la også til 
rette for læring på tvers av mange ulike 
land, inkludert Kambodsja, Nepal, dei 
sameinte arabiske emirater (UAE), Tan-
zania, Rwanda, Storbritannia, og ikkje 
minst Nederland som vertsnasjon. 

I 2014 starta Atlas-alliansen eit nytt 
prosjekt, der norske bistandsorganisasjo-
nar blir oppfordra til å sørge for at funk-

sjonshemma blir ein naturleg del av alle 
prosjekt. Dette kan vere prosjekt som til 
dømes søker å redusere fattigdom, skape 
sysselsetting, motverke effekt av klima-
endringar, eller hjelpe befolkningar som 
er råka av humanitære katastrofar. Målet 
er å nå og støtte langt fleire enn dersom 
Atlas-alliansen jobbar for saka åleine.  

Atlas-alliansen har jobba for dette i 
lang tid, men prosjektet som starta tid-
legare i år går eit steg vidare for å oppnå 
dette målet. Allereie i 2002 fekk Atlas-
alliansen gehør i Utanriksdepartementet 
for at inkluderande bistand er vegen å 
gå. Resultatet var mellom anna at No-
rad utvikla retningslinjer for korleis per-
sonar med nedsett funksjonsevne skulle 
inkluderast i norsk bistandsarbeid rundt 
omkring i verda. 

For å finne ut av om retningslinjene 
hadde ønska effekt, gjennomførte Norad 
ei evaluering i 2012. Den hadde ned-

slåande resultat. Det viste seg at svært 
lite bistandsmidlar var øyremerka for 
personar med nedsett funksjonsevne, og 
enda mindre midlar blei øyremerka i tida 
etter at retningslinjene kom på plass (frå 
1 % i 2000 til 0,5 % i 2008). Atlas-allian-
sen stod for 45 % av den støtta som var 
øyremerka. Det var dermed forsvinnan-
de lite som kom funksjonshemma til 
gode frå andre bistandsprosjekt. 

Dette har tydeleggjort at det skal meir 
til enn retningslinjer for å få til inklude-
ring i praksis. Mange har ei oppfatning 
om at det er vanskeleg og dyrt å inklu-
dere, og at det er ein jobb for organisa-
sjonar som jobbar med funksjonshemma 
sine rettar til dagleg. Samtidig har det 
vist seg at viljen til å jobbe med inklu-
dering er der. I seinare tid har enkelte 
organisasjonar, til dømes Plan Norge, 
sett som mål å inkludere personar med 
nedsett funksjonsevne, i første omgang i 

Fokus i Atlas-alliansen på inkluderande utvikling

På verdsbasis har over ein 
milliard menneske ei eller 
anna form for funksjons-
hemning. Det er estimert 
at ca. 80 prosent av desse 
bor i fattige land, og er 
svært ofte blant dei fat-
tigaste av dei fattige. 
Mellom 75 og 90 prosent 
av dei som har nedsett 
funksjonsevne i fattige 
land lever under fattig-
domsgrensa. Likevel er 
det svært få utviklings- og 
humanitære organisasjo-
nar som tar spesielt omsyn 
til funksjonshemning i sitt 
arbeid. Atlas-alliansen har 
nyleg sett i gong konkrete 
tiltak for å endre på dette.

AV: ELISE BJÅSTAD

Deltakerne lærte om inkludering i praksis. (Foto: Nun Vibol fra Kambodsja)
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Arrangør
Kurset blei arrangert av organisasjonen 
Light for the World (LFTW), som dei 
siste åra har jobba systematisk med 
korleis inkludering kan gjerast i praksis, 
i samarbeid med det nederlandske 
konsulentfirmaet MDF, som til dagleg 
jobbar med organisasjonsutvikling.

enkelte prosjektland. I 2006 blei FN Kon-
vensjonen om rettane til personar med 
nedsett funksjonsevne vedtatt av FNs 
generalforsamling. Der tydeleggjer artik-
kel 32 at alle statar er forplikta til å sørge 
for at internasjonal bistand inkluderer og 
er tilgjengeleg for personar med nedsett 
funksjonsevne. Konvensjonen blei ratifi-
sert av Norge i juni 2013.

For å nå fram til fleire har Atlas-allian-
sen sett behov for å tilby konstruktiv støtte 
til bistandsaktørar for å demonstrere kor-
leis ein kan skape inkluderande prosjekt i 
praksis. Prosjektet som starta i 2014 har så 
langt gjort følgande prioriteringar:

1. Gi kurs om inkludering til norske 
bistands- og humanitære organisa-
sjonar

2. Pilot-samarbeid med Kirkens Nød-
hjelp i Malawi og Vietnam

3. Bygge kompetanse på inkluderings-
rettleiing i Atlas-alliansen og blant 
partnerorganisasjonar

4. Etablere inkluderingsnettverk

Som del av inkluderingsprosjektet har 
mellom anna Kirkens Nødhjelp sagt seg 
villig til å teste ut ein inkluderande pro-
sjektmodell i to land, Malawi og Vietnam. 
Desse initiativa er viktige steg i retning 
av å prøve ut og dokumentere korleis in-
kluderande bistand kan gjennomførast i 
praksis. 

Kurset i Nederland bidreg til å skape 
større kunnskap internt i Atlas-alliansen 
om konkrete metodar for korleis ein kan 
skape inkluderande bistandsprosjekt, og 
handtere motstand ein møter i arbeidet 
med å promotere ei inkluderande tilnær-
ming. I første omgang blei lærdomen vi-
dareførast til andre i Atlas-alliansen gjen-
nom eit internt kurs 21. oktober.

Ønsker du å lære mer og bidra til at barn, unge og 

voksne med utviklingshemming får et rikere liv med 

større selvstendighet, bedre selvfølelse, glede over

mestring og bruk av sitt potensiale for læring? Vi har 

lettleste og praktiske bøker om barnehage, skole,  

læring, voksenliv, alderdom, inkludering, samtaler, 

helse, vekt/kosthold, identitet, selvstendighet, fritid,  

vennskap, kjærlighet, sex, arbeid, fritid og mye annet? 

Pluss morsomme og innholdsrike lærepakker i engelsk 

bygget på lek, musikk, drama, humor og fellesskap.

skaugeforlag.no • post@skaugeforlag.no • 41105723
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Doktoren kunne 
ikke reparere meg

Christina Renlund
Psykolog og psykoterapeut

Christina Renlund har mange års erfaring i arbeid 
med barn og unge med kronisk sykdom eller funk-
sjonsnedsetting og familiene deres. Hun er en etter-
spurt foreleser som har møtt tusenvis av foreldre og 
profesjonelle i samtaler om hvordan vi kan snakke 
med barn. Renlund har også skrevet bøkene Jag har 
en sjukdom men jag er inte sjuk (Redda Barnen, 2004) 
og  Doktoren kunne ikke lage meg (Skauge forlag 2010).

En bok om sykdom og funksjonsnedsettelse 
og om hvordan vi kan hjelpe

DOKOREN KUNNE IKKE REPARERE MEG handler om små 
barn – barn som har sykdommer, skader eller funksjonsnedsettelser. 

Barn som har store spørsmål, hemmelige tanker og sterke følelser. Hva 
betyr det for et lite barn å ikke kunne gå eller løpe, å ikke kunne se, å ha 

kronglete og vanskelige tanker og å være annerledes? Hva betyr det å måtte ta 
sprøyter, bli behandlet, gjennomgå operasjoner og noen ganger også ha vondt? 

Dette er vanskelig spørsmål å møte, både for barn og voksne. Spørsmål vi kanskje 
vegrer oss for, spørsmål vi ofte savner kunnskap om. Men å uttrykke seg kan skape 

håp og innsikt. Å fortelle kan minske frykt og uro. Christina Renlund viser hvordan vi 
kan hjelpe barn. Hun gir oss konkrete råd og mange eksempler på rbeidsmåter. I denne 
boken får du også møte barn som er i terapi. Du får bli kjent med Isabelle, Elin, Felix, 
Johannes og andre barn, og lytte til deres fortellinger. De kan lære oss noe om hva barn 
med funksjonsnedsettelser møter i sine liv.

Boken er skrevet til deg som lever tett på barn. Til deg som er forelder, mormor, farfar 
eller tante. Og til deg som er lærer, assistent eller behandler. Den retter seg mot alle 
som vil vite mer om barns tanker og erfaringer når barn lever med sykdom eller skade.
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Christina Renlund
Psykolog og psykoterapeut

Christina Renlund har mange års erfaring i arbeid 
med barn og unge med kronisk sykdom eller funk-
sjonsnedsetting og familiene deres. Hun er en etter-
spurt foreleser som har møtt tusenvis av foreldre og 
profesjonelle i samtaler om hvordan vi kan snakke 
med barn. Renlund har også skrevet bøkene Jag har 
en sjukdom men jag er inte sjuk (Redda Barnen, 2004) 
og  Doktoren kunne ikke lage meg (Skauge forlag 2010).

SMÅ SØSKEN er en bok som inneholder barns fortellinger 
om hvordan det er å ha et søsken med kronisk sykdom eller 
funksjonsnedsettelse. Det er barna selv som forteller, det er 

deres stemmer vi hører. Barna er mellom to og seks år og har søsken med autisme, kreft, 
cystisk fibrose, epilepsi, hjertefeil, ansiktsmisdannelser, muskelsykdom, bevegelseshemn-
ing, synsproblemer eller utviklingshemning. 
 I boken viser Christina Renlund mange måter som barn kan uttrykke seg på, 
mange konkrete verktøy som kan brukes for å hjelpe barn med å fortelle. For barn 
trenger å fortelle – i første hånd til familien sin, men det er også behov for konkrete  
arbeidsmåter for hvordan man snakker med barn om sykdom eller funksjonsned settelse 
i barnehagen og i hjemmet.
 Boken er også foreldrenes fortellinger om søsken- og familiesituasjonen. Møt  
Andreas og broren Leo, Hugo som har en bror med hjertefeil, Stella som bor i et bråkete 
hus og mange andre barn.
 Boken ønsker å inspirere til samtale. For det er når barn får uttrykke seg og ha 
dialog at vi kan styrke deres identitet og selvfølelse.

Om å være liten og ha en søster eller bror 
med sykdom eller alvorlig funksjonsnedsettelse

ISBN 978-82-92518-14-4
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Medisinske spørsmål, gode råd og sjekklister

Downs syndrom
og helse

Nina Skauge (red.)

 

Medisinske spørsmål og gode råd om helse og trivsel

Downs syndrom,
voksenliv og aldring

Nina Skauge (red.)Nina Skauge (red.)

Denne boken er utgitt i samarbeid mellom NNDS 
(Norsk Nettverk for Down syndrom) og Skauge forlag.

 ISBN 82-92518-02-9
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Om overgangen fra barnehage til skole for barn med Downs syndrom

Skoles tart 
med mulighet er

Anita Engen 
Mor til Jon (7 år) med Downs syndrom. Leder 
av Ups & Downs i Tromsø og medlem i styret 
i Norsk Nettverk for Down syndrom. 

Anne Grethe Einang 
Cand.ed. Utdannet førskolelærer. Arbeider 
som rådgiver i barnehabiliterings tjenesten i 
Hed mark. Medlem av fagrådet i Norsk Nett-
verk for Down syndrom og sentral ved stift-
elsen av organisasjonen.

Anne Stine Dolva (red.)
Doktorgradstipendiat og lektor ved Høg-
skolen i Lillehammer. Utdannet ergoterapeut. 
Har tidligere arbeidet i barnehabiliterings-
tjenesten i Oppland. 

Caroline Tidemand-Andersen 
Cand.paed.spec. med over tjue års erfaring 
som lærer og spesialpedagog i Oslo. Råd giver 
ved PPT i Bærum. Medforfatter av boken 
Gratulerer – du har et barn med Downs syndrom 
i klassen. Mor til Jenny (17 år) med Downs 
syndrom.

Margit Astrid Aalandslid (red.)
Cand.polit. og utdannet sosionom. Arbeider 
som seniorrådgiver ved Sørlandet kompe-
tansesenter. Medlem av fagrådet i Norsk 
Nettverk for Down syndrom. Medredaktør 
og -forfatter av boken Med Downs gjennom 
livet. 

Å begynne på skolen er en stor 
overgang for alle. Når barnet har 
Downs syndrom er det ekstra 
spennende. Noen foreldre gruer 
seg til den første skoledagen i åre-
vis og opplever en planlegging og 
gjennom føring preget av usikker-
het, prøving og feiling. En samlet 

veiledning med metoder, forskning, er faringer og gode "oppskrifter" 
har vært etterlyst lenge. Derfor er det en glede at den nå er her. 

Skolestart med muligheter er et svært nyttig verktøy for alle som skal 
planlegge skolestart for barn med Downs syndrom. Boken starter 
med Jon – fra foreldrenes tidlige sonder ing og frem til avsluttet første 
klasse. Videre belyses ulike pedagogiske utfordringer, med bakgrunn i 
både norsk og internasjonal forsk ning og metode. Det gis  mange prakt-
iske råd underveis. Foreldrekunnskapens 
betydning under strekes, og vi får lære om 
Svendstuen skole i Oslo – der de virkelig 
våget å tenke nytt. Til slutt gis en oversikt 
over lover, regler, rammeverk og rettig-
heter. 

Dermed skulle mulighetene være de beste 
for nye skole startere med Downs syndrom. 
Lykke til!
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Anne-Stine Dolva og 
Margit Aalandslid (red.)
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Starting English with Teddy

Sing Along Songs

This bag was

made by Bendik at 

Nordnes verksteder

in Bergen, Norway.

Plase tke care of

 Teddy.

English for beginners (from 2 years) based on 
play and social interaction. Designed to include 

children with special needs.
Contents: A Teddy bear (hand puppet), 42 large flashcards 
with eight themes, a CD with songs and a book of ideas.

Financially supported by the Norwegian Directorate for Education and Training,Oslo.

Engelsk for de aller yngste (fra 2 år) 
basert på lek og sosialt samspill. 

Passer også for barn med spesielle behov.
Innhold: En teddybjørn (håndholdt), 42 store temakort fordelt 

på åtte tema, en CD with tilhørende sanger og et idehefte.
Støttet av Undervisningsdirektoratet,Oslo.

9 7 8 8 2 9 2 5 1 8 1 4 4

ISBN 978-82-92518-14-4

Starting English with Teddy

A cooperation between Teddy Language 
Enterprise and Skauge forlag. 

Learning English with TeddyTeddy Goes Shopping
8

Learning English with Teddy er utgitt i 2008 av Skauge forlag, Bergen. 
Læreverket er utviklet av spesialpedagog og lærer Julie Monsen, 

Stavanger. Det er utarbeidet med økonomisk støtte fra Utdannings-direktoratet, Oslo. 
Følgende sanger er skrevet av Gaye Rosland: 

Teddy in School, Teddy in the Snow, Teddy Goes Sailing, 
Teddy Goes Shopping, Teddy Goes on Holiday og Teddy is Drinking Tea.

Hello song og Goodbye song er skrevet av Julie Monsen. 
Teddy Learns to Count, Teddy at Christmas og Teddy Has a Birthday er gamle, engelske sanger.

 Sang ved Julie Monsen, Stavanger.
Musikk og lyd: Team Studio, Stavanger. Produksjon: Polyvox, Oslo

Come sing with Teddy

Learning English with Teddy

Sanger i langsomt tempo

Learning English with Teddy
Teddy Has a Birthday 6
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Learning English with Teddy

Come Learn with Teddy
Undervisningseksempler

Learning English with Teddy er utgitt i 2008 

av Skauge forlag, Bergen. Læreverket er utviklet 

av spesialpedagog og lærer Julie Monsen, Stavanger. 

Det er utarbeidet med økonomisk støtte fra 

Utdanningsdirektoratet, Oslo. 

 

Filmopptak: elever og ansatte ved Ressurssenterer Grannes skole, Sola.

Redigering og lyd: Team Studio, Stavanger. 

Produksjon: Polyvox, Oslo

9 788292
518106

ISBN 978-82-92518-10-6

Et samarbeid mellom Skauge forlag 

og Teddy Language Enterprise.

Læreverket Learning English with Teddy kan kjøpes 

hos alle landets bokhandlere eller direkte fra forlaget:

post@skaugeforlag.no 

Flere Teddy-produkter på www.skaugeforlag.no 

Vestre Torggate 1, 5015 Bergen. Telefon: 55 33 21 52
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Come Learn with Teddy

Undervisningseksempler

Learning English with Teddy
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Starting English with Teddy

Et læreverk i engelsk for små barn og barn med 
spesielle behov, basert på lek og sosialt samspill

av Julie Monsen

Idéhefte

Starting English with Teddy

toys
5c

4csocks
bike

8c

bubbles
7a

Starting English with Teddy Learning English with TeddyDette er meg
 En bok om 
  identitet, følelser
  og valg 
 for folk med 
 utviklingshemming

CAROLINE TIDEMAND-ANDERSEN

Nye stemmer
På et stort sidearrangement i FN i Genève nylig fortalte fire 
unge mennesker med utviklingshemning om hvor viktig det 
er at deres meninger blitt tatt hensyn til. Medlemmene i ko-
miteene for barnekonvensjonen og konvensjonen for mennes-
ker med nedsatt funksjonsevne ble rørt av deres overbevisende 
presentasjoner. Disse stemmene har aldri tidligere blitt hørt i 
FN.

Arrangementet ble organisert av Inclusion Europe og orga-
nisasjonens Hear our Voices-prosjekt i samarbeid med Lumos, 
Eurochild, UNICEF og International Disability Alliance. For-
målet med prosjektet er å sikre at alle barn, uavhengig av den 
enkeltes funksjonsevne, skal få delta aktivt på alle livsområder.  
Les mer på www.inclusion-europe.org og www.nfunorge.org

Deltakerne lærte om inkludering i praksis. (Foto: Nun Vibol fra Kambodsja)


