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En skole for alle! 
Denne utgaven av CPbladet er et temanummer, hvor en tilrettelagt skole 
går som en rød tråd gjennom hele bladet. Årsaken til at vi har valgt å vie et 
helt nummer kun til dette temaet, er at vi har hatt en tung satsing på dette 
området i vårt interessepolitiske arbeid gjennom hele året. Det er viktig at 
våre medlemmer får den hjelpen de trenger på skolen, og dessverre ser vi 
at mange ikke får den skolehverdagen de fortjener.

På side 6 kan du lese om en spørreundersøkelse vi gjennomførte i juni 
blant foreldre til barn i grunnskole. Mange av funnene er oppsiktsvek
kende, særlig tallene om mobbing og spesialundervisning.

Da Sofie Ulvedalen i august fortalte sin historie til NRK, hadde vi allerede 
besøkt henne hjemme i Fredrikstad. Hun forteller om en vanskelig tid på 
ungdomsskolen, hvor hennes kognitive evner ble kraftig nedvurdert. Til 
tross for mangelfull undervisning på ungdomsskolen gjennomførte hun  
i vår videregående skole med glans. Saken har blitt mye delt, kommentert 
og diskutert på sosiale medier – og det er liten tvil om at denne saken har 
engasjert mange. På side 23 kan du lese mer om vårt møte med den tøffe 
19åringen.

Også under årets Arendalsuke stod skolehverdagen i førersete for  
vårt arbeid. Vi arrangerte en skoledebatt, hvor vi stilte spørsmålet:  
«Blir barn med funksjonsnedsettelser diskriminert i skolen?» Svaret fra 
Barneombudet, FFO og oss var et rungende «JA». Hva politikere fra syv 
ulike partier sa de skulle gjøre for å bedre skolehverdagen for denne 
gruppen, kan du lese om på side 12. Arrangementet 
fikk mye oppmerksomhet og medieomtale.

Dette er bare et lite utvalg av skolestoffet. Du  
finner flere saker lengre bak i bladet. 
I tillegg kan du lese en fagartikkel om intensiv 
trening og tiltak for å sikre en optimal hånd
funksjon, en hjelpers historie fra sommerleir, 
reportasje fra Storsamlingen og som alltid  
kan du se og lese om noen av de spennende 
arrangementene fra sommermånedene  
i våre fylkesavdelinger.

Vi håper at vår skolesatsing kan bidra til  
en bevisstgjøring om hvilke utfordringer  
våre medlemmer i skolealder møter,  
og at oppmerksomheten fra politikere 
og media kan gjøre at denne gruppen 
får en bedre skolehverdag.

Heidi Østhus Eriksen, redaktør

Innhold

God 
lesning!
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GENERALSEKRETÆREN HAR ORDET

Vi har et prioritert interessepolitisk arbeidstema dette året, og det  
handler om barn med CP i grunnskolen. Derfor ønsket vi oss innspill og 
deltakelse fra dere som vet hvordan det står til. Vi ønsket å høre de gode 
eksemplene fra foreldre og barn som hver dag priser seg lykkelig fordi de 
har tilgang på gode fagpersoner og riktige støttetiltak. Vi mistenkte at det 
dessverre også var mange kraftfulle historier om den store kampen som 
føres hver dag for å få innfridd retten sin. Om spesialundervisning uten 
mål og mening, som Barneombudet har kalt det. Om mangel på forståelse 
for kognitive utfordringer som CPdiagnosen fører med seg. Om behovet 
for nok assistentressurser, om tilrettelegging i bygninger og uteområder 
som uteblir uten kampen dere fører. Vi ønsket også å vite hvordan det 
står til med det psykososiale miljøet for elever med CP. 

Undersøkelsen vi sendte ut, fikk 221 svar, og dere kan lese mer på tema
siden publisert på cp.no og lengre bak i dette bladet. Tusen takk til alle 
dere som har svart og som har delt med oss. Vi ønsket å høre, og det var 
mange av dere som delte med oss. 

Vi har brukt undersøkelsen i våre forberedelser til debattmøtet i 
Arendals uka 2017, som dere har kunne følge via nettsiden og på  
Facebook. Vår oppsummering er at vi slipper å ta kampen om virkelig
hetsbeskrivelsen. På vårt spørsmål om barn med funksjonsnedsettelser 
blir diskriminert i skolen, fikk vi et rungende «Ja!» fra Barneombudet. 
Ingen politikere har reist tvil om svaret. Men vi savner mer engasjement 
rundt løsninger. Spesialundervisningen som tema har hatt en tendens til 
å drukne i den store skoledebatten. Vårt krav er at alle elever med behov 
for spesialundervisning skal få opplæring av fagpersoner med pedago
gisk eller spesialpedagogisk kompetanse. Her må det en lovendring til. 

Vi har fullført arbeidet med tre skolepakker som dekker overgang til 
skolestart, overgang til ungdomsskole og overgang til videregående skole. 
I arbeidet med innholdet i skolepakkene har vi lært mye av erfaringene 
til barn og foreldre. Dere finner materiellet på nettsiden vår. Der kan 
dere bla i heftene. I tillegg vil barn og unge i rett alder få tilsendt to 
eksemplarer av skolepakken i posten i god tid før den aktuelle over
gangen. 

Storsamlingen i år hadde tre foreldrekurs med tema skole. Vi la merke til 
at det kom et ønske om å summere opp enda tydeligere hvilke rettigheter 
som gjelder. Dette ønsker vi å jobbe videre med, slik at skolepakkene blir 

gode verktøy for både lærere og familier. 

Arbeidet vårt på skolefeltet skal ikke stå stille. Det er dere som står  
i kampen som inspirerer oss til å fortsette arbeidet! 

 

Eva Buschmann, generalsekretær

Den store skolekampen

Kontakt oss 
via vår Facebook-side 

eller på e-post: 
post@cp.no.

Ekstra støtte og god komfort gir økt trivsel og trygghet
Sikring i bil er veldig viktig. Kun små marginer kan medføre at en skade kan bli så mye 
mer alvorlig enn nødvendig i et trafikkuhell. Transport i et godkjent bilbarnesete er den 
sikreste løsningen, også for barn med funksjonshemming. Setet skal kompensere for 
funksjonsnedsettelsen og posisjonere barnet for å unngå uheldig sittestilling. 
Med mulighet for tilt, bolstøtte og hodestøtte ivaretas sikkerheten og den ekstra støtten 
det er behov for. Dreieplate og ISOFIX kan bli en selvfølge i en hektisk hverdag.

+  Godkjente bilseter

+  Opp til 75 kg

+  God støtte

post@bardum.no    • bardum.no    • tlf. 64 91 80 60Bardum AS    •

Alle barn under 135 cm er pålagt å 
bruke godkjent sikringsutstyr som er 
riktig i forhold barnets vekt og lengde.

NYTT - og bredere utvalg!

KIDSlover Reha Hero 360 Starlight Reha IPAI Reha
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SPØRREUNDERSØKELSE OM SKOLE

for iherdig innsats fra foreldrene,  
er det en del elever som ikke får 
nok hjelp. 

De får ikke den individuelle 
oppfølgingen de har krav på.

I denne artikkelen oppsummerer 
vi de viktigste funnene og resulta
tene fra spørreundersøkelsen vår 
(se også fakta om spørreunder
søkelsen til høyre). 

Tilrettelegging 
Spørreundersøkelsen bekrefter  
at mange elever med CP har 
til  rettelegging i skolen. 

Hele 72 prosent av elevene  
har en form for fysisk tilrette
legging, 51 prosent har en form  
for kognitiv tilrettelegging og 18 
prosent benytter seg av alternativ 
og supplerende kommunikasjon 
(ASK).

Kun 16 prosent har ingen 
særskilt tilrettelegging.

Når det gjelder hvor tilfredse 
foreldrene er med skolens evne 
 til å tilrettelegge, oppnås det 
dårligst score på kognitive funk
sjonsned settelser. Hele 35 prosent 
er misfornøyde med skolens 
til rettelegging med tanke på 
kognitive vansker. 

Mye tyder på at vi må fortsette 
med å formidle viktigheten av 
nevropsykologiske utredninger.  
Vi må vise hvordan disse danner 
grunnlaget for gode vurderinger  
av elevene og sette skolene bedre  

Har en form for fysisk 
tilrettelegging.

Har en form for kognitiv 
tilrettelegging.

Benytter seg av 
alternativ og supplerende 

kommunikasjon (ASK).

72 %
51 %

18 %

Skole 2017 – spørreundersøkelse 
og interessepolitisk budskap
På vår politiske debatt i Arendalsuka stilte vi spørsmålet: «Blir elever  
med funksjonsnedsettelser diskriminert i skolen?» Svaret er dessverre  
ja. Vi gjennomførte nylig en spørreundersøkelse som viser at ikke alle  
opplever å få et tilfredsstillende utbytte av skolen. Derfor har skole vært  
en prioritert sak for oss i valgkampen og et interessepolitisk område  
som vi også vil følge opp videre i tiden som kommer.

TEKST: KRISTIN BENESTAD

FOTO:  WANDA NORDSTRØM

Skolepolitisk kampanje  
og interessepolitisk budskap
I 2017 har CPforeningen gjennom
ført en skolepolitisk kampanje, der 

vi særlig har hatt fokus på elever 
med funksjonsnedsettelser i 
grunnskolen. En viktig del av 
kampanjen har vært å utforme et 

politisk budskap, og under årets 
valgkamp presenterte vi et skole
politisk notat med åtte interesse
politiske krav og begrunnelse for 

hvorfor vi synes disse kravene er 
viktige (se kravene i faktaboks på 
side 9). 

Med dette budskapet utfordret  
vi politiske partier og politikere i 
valgkampen på hva de mener skal 
til for å styrke oppfølgingen av barn 
med funksjonsnedsettelser og å 
gjøre skolen mer inkluderende. 
Men vi gir oss ikke med valgkamp. 
Vi vil fortsette å satse på skole  
etter valget også. Uavhengig av 
hvem som har inntatt regjerings
kontorene, blir det viktig å følge  
opp kravene våre! Første mulighet 
får vi i høst når statsbudsjettet for 
2018 skal behand les og de store 
pengene fordeles. 

Spørreundersøkelse blant foreldre
Mye av bakgrunnen for vårt 
politiske budskap har vært innspill 
og erfaringer fra medlemmer i 
CPforeningen. Særlig spørreunder
søkelsen vi gjennomførte i juni 
blant foreldre til barn med CP  
i grunnskolen (både barne og 
ungdomsskolen), gav oss mange 
gode og viktige tilbakemeldinger. 

Hovedinntrykket vårt etter å ha 
gått gjennom resultatene i spørre
undersøkelsen, er at selv om mange 
er fornøyde med barnas skolesitua
sjon, gjenstår det mye. Dessverre 
bruker for mange foreldre for mye 
tid og krefter på å sørge for at barna 
får tilstrekkelig oppfølging. Ting 
skjer ikke av seg selv. Og til tross  

Har ingen særskilt 
tilrettelegging.

16 %

FAKTA 
OM SPØRRE

UNDERSØKELSEN

• Spørreundersøkelsen ble gjennom

ført i juni 2017 til foreldre som har 

barn med CP i grunnskolen. 

• Undersøkelsen gikk til den av 

foreldrene vi har epostadresse på  

i vårt medlemsregister. Totalt fikk 

488 personer vår spørreunder

søkelse på epost.

• 221 foreldre svarte på under

søkelsen. Dermed oppnådde  

vi en svarprosent på 45 prosent. 

• 177 av de som svarte, har barn  

i barneskolen – 80 prosent,  

44 av de som svarte, har barn  

i ungdomsskolen – 20 prosent.
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SPØRREUNDERSØKELSE OM SKOLE

fortsatt er et stykke igjen til alle 
elever med funksjonsnedsettelser 
kan gå på skole i nærmiljøet sitt.

Vi ba foreldrene vurdere en 
rekke forhold med tanke på skolens 
tilgjengelighet, og her er svarene 
kort oppsummert: 23 prosent er 
misfornøyd med tilgang til ute
arealer/lekeområdene utenfor 
skolebygningen, 33 prosent er 
misfornøyd med heis/fravær av 
trapper/kontraster/lyssetting,  
35 prosent med utforming av 
klasse rom, 38 prosent med  
utforming av andre fellesrom  
inne i skole bygningen, 42 prosent 
med ut forming og tilgang til felles
rom tilknyttet skolebygningen 
(gymsal/svømmehall/kantine osv.) 
og 26 prosent med utforming av 
toalett, garderobe, stellebenk. 

Nærskole versus spesialskole 
Spørreundersøkelsen viser at 
skolesituasjonen for elevene 
varierer, det vil si hvordan under
visningen for den enkelte er lagt 
opp. Det vanligste er å gå på nær
skolen og den største gruppa (40 
prosent) mottar opplæring i vanlig 
skole og vanlig klasse, men tas ut 
for tilrettelagte tilbud i tillegg til 
støtte i klasserommet. 

Det er bare 7 prosent av foreld
rene som oppgir at barna går på 
spesialskole. Selv om den viktigste 
grunnen til at de valgte spesialskole 
var at de ikke synes nærskolen ikke 
var tilstrekkelig tilrettelagt, oppgir 
hele 94 prosent at de synes valget 
var riktig. Med andre ord er de som 
har valgt spesialskole godt fornøyd 
med tilbudet til barna sine. n

stand til å sette inn riktige opp
følgingstiltak.

Spørreundersøkelsen viser 
eksempelvis at 20 prosent av 
elevene i barneskolen aldri har 
mottatt noe tilbud om utredning, 
men at hele 71 prosent av disse 
gjerne kunne tenke seg en slik 
utredning. Tallene på ungdoms
skolen viser det samme bildet. 

Alternativ og supplerende  
kommunikasjon (ASK)
Som nevnt, ifølge spørreunder
søkelsen, benytter 18 prosent av 
elever med CP seg av ASK. Dette 
tallet er trolig høyere enn det 
spørreundersøkelsen viser, og  
det er derfor svært viktig for 
CPforeningen at ASKtilbudet 
fungerer i skolen og at alle som  
har behov for alternativ og supple
rende kommunikasjon får det.

73 prosent av foreldrene oppgir 
at de er fornøyde med tilbudet 
skolen gir. Vi har også fått en del 
tilbakemeldinger på hvordan 
foreldrene opplever dette tilbudet. 
Vi ser at på dette området er 
foreldrenes egeninnsats av særlig 
betydning. Vi ser flere eksempler 
på at skolene baserer seg for mye 
på foreldrenes kunnskap og 
erfaringer, noe som selvsagt gjør 
skolene sårbare med tanke på 
kompetanse og ikke minst kompe
tanseoverføring.

Spesialundervisning 
Ifølge spørreundersøkelsen har  
68 prosent av elevene med CP 
vedtak om spesialundervisning. 
Den største prosentandelen (35 
prosent) har vedtak om seks til  
ti timer i uka, og den nest største 
prosentandelen (25 prosent) har 
mer enn 15 timer. 

Det er liten tvil om at mange 
elever med CP er avhengig av  
spesialundervisning for å kunne  
få et tilstrekkelig læringsutbytte.  
Vi spurte foreldrene hvor fornøyde 
de er med det faglige. 74 prosent 
oppgir at de opplever at barna får 
et tilstrekkelig faglig utbytte, mens 

et litt lavere tall, 66 prosent, mener 
at barna mottar en tilpasset under
visning ut fra deres evner og 
forutsetninger. 

Når det gjelder selve spesial
undervisningen, er 80 prosent  
av de som har barn med vedtak om 
spesialundervisning fornøyde med 
de vurderingene og anbefalingene 
som PP tjenesten har gjort og 75 
prosent er fornøyde med hvordan 
skolen har fulgt opp.

Selv om tallene ikke er oppsikts
vekkende negative, er det likevel 
mye som tyder på at spesial under
visningen i dag er for dårlig, og 
dette er noe vi spesielt har hatt 
fokus på i valgkampen og som vi  
vil følge opp videre. Vi stiller krav 
om at spesialundervisningen og 
støttesystemene må gjennomgås på 
systemnivå. I dag er det for tilfeldig 
hva slags læringssituasjon elever 
med funksjonsnedsettelser har. 
Denne problematikken har Barne
ombudet med sin fagrapport  
(mars 2017) «Uten mål og mening?» 
tydelig belyst. Barneombudet har 
vært og vil fortsatt være en viktig 
samarbeidspartner for oss for i 
arbeidet med å bedre kvaliteten  
på spesialundervisningen og  
å sette denne saken på den politiske 
dagsordenen. 

Mye av kritikken mot dagens 
spesialundervisning er at for mye 
av undervisningen blir utført av 
ufaglærte. Dette ser vi også i vår 
spørreundersøkelse. Hele 37 
prosent er misfornøyde med i 
hvilken grad de som gir spesial
undervisningen har pedagogisk 
utdanning eller er faglig kvalifisert. 

Praktisk hjelp
I tillegg til spesialundervisning 
trenger mange elever med CP 
praktisk tilrettelegging, som oftest  
i form av assistent. Ifølge spørre
undersøkelsen har 77 prosent av 
barna behov for praktisk hjelp. 
Eksempler på praktisk tilrette
legging kan være hjelp til av og 
påkledning, forflytning, bespisning 
og så videre. Det kan også være 

Er misfornøyde med i hvilken grad 
de som gir spesialundervisningen 
har pedagogisk utdanning eller er 

faglig kvalifisert. 

35 %

37 %

Er misfornøyde med skolens 
tilrettelegging med tanke på 

kognitive vansker.

kognitiv tilrettelegging i form av 
hjelp til å organisere hverdagen. 

Det er viktig for CPforeningen  
å formidle til politikerne hvor viktig 
praktisk tilrettelegging er for elever 
med CP for å håndtere skolehver
dagen, både faglig og sosialt. Med 
tilstrekkelig praktisk hjelp blir 
elevene i bedre stand til å kon
sentrere seg om det faglige og  
gis mulighet til å kunne delta  
på like premisser og på de samme 
arenaene som andre elever. Det blir 
eksempelvis enklere å delta i lek i 
friminutter, delta i gymtimer, dra 
på skoleturer osv. Dessverre gir 
foreldrene tilbakemelding på at den 
praktiske hjelpen ikke er tilstrekke
lig i dag. Det blir innvilget for lite.

Mobbing og sosial utestengelse 
De alvorligste funnene våre i 
spørreundersøkelsen handler om 
mobbing og sosial utestengelse. 

Kun 48 prosent av foreldrene 
svarer at barnet ikke har blitt utsatt 
for mobbing de siste månedene.  
27 prosent oppgir at mobbing har 
skjedd en sjelden gang, 6 prosent 
totre ganger i måneden, 3 prosent 
omtrent én gang i uka, 5 prosent 
flere ganger i uka og 10 prosent 
oppgir at de ikke vet. 

Dette er høye tall, og vi vet  
også at andre organisasjoner 
innenfor diagnosefeltet melder  
om det samme. Med andre ord er 
barn med funksjonsnedsettelser 
over representert når det gjelder  
mobbing og sosial utestengelse,  
og skolemiljøet er noe CPforenin
gen selvsagt må følge opp videre. 
Nylig har politikerne vedtatt nye 
bestemmelser i opplæringsloven 
om mobbing, og det blir svært viktig 
at politikere, skoler og kommuner 
gir dette arbeidet den høyeste 
prioritet. 

Tilgjengelighet 
Vi vet at veldig få skoler er univer
selt utformet og mange skoler er 
dessverre ikke engang tilgjengelige. 
Foreldrene i spørreundersøkelsen 
bekrefter vår antagelse om at det 

INTERESSE
POLITISKE 

NOTAT 

CPforeningens interessepolitiske 

notat består av åtte krav som 

oppsummeres her:

• Alle barn med funksjonsned

settelser og særskilte behov må 

sikres et individuelt tilpasset 

skoletilbud.

• Det må foretas en helhetlig 

gjennomgang av spesialunder

visningen og støttesystemene.

• Alle elever med behov for 

spesialundervisning skal få 

opplæring av fagpersoner med 

pedagogisk eller spesial

pedagogisk kompetanse.

• Elever som har behov for det må 

sikres alternativ og supplerende 

kommunikasjon (ASK).

• Individuell opplæringsplan (IOP) 

skal vurderes minst to ganger årlig 

for å sikre at elever med spesial

undervisning får et forsvarlig 

pedagogisk tilbud.

• Alle elever som har behov for det, 

skal sikres praktisk tilrettelegging 

og assistanse i skolehverdagen.

• Arbeidet med å forebygge og 

hindre mobbing og sosial 

utestengelse av barn med 

funksjonsnedsettelser i skolen, 

må prioriteres tydeligere.

• Alle skoler og skolefritidsordninger 

skal være tilgjengelige, på sikt 

universelt utformet. 

I vårt interessepolitiske notat 

argumenterer vi for hvorfor disse 

kravene er viktige og dere kan lese 

notatet her: www.cp.no/omoss/

vimener/interessepolitisk 

skolekampanje2017/
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ARENDALSUKA 2017

Stor medieinteresse
for CP-foreningens budskap

foreningens budskap på agendaen!
Det var flere høydepunkter under 
Arendalsuka, men tirsdagens 
skoledebatt kommer høyt opp på 
lista. CPforeningen arrangerte i 
samarbeid med FFO en paneldebatt 
med temaet: «Blir barn med funks
jonsnedsettelser diskriminert i 
grunnskolen? Hva er status i dag? 
Hva skal til for at skolen kan bli mer 
inkluderende og at spesialunder
visning prioriteres høyere?» 

Medlemmer, lærere, pedagoger, 
politikere og andre fremmøtte 
samlet seg i lokalene på Madam 
Reiersen, og det kom så mange at 
folk stod utenfor og lyttet. General
sekretær Eva Buschmann ønsket 
det fullsatte lokalet velkommen og 
ga deretter ordet til seniorrådgiver  
i Barneombudet, Morten Hendis. 
Han presenterte funn fra deres 
store fagrapport om spesialunder
visning «Uten mål og mening?»,  

og svaret på spørsmålet vi stilte 
innledningsvis var et rungende 
«JA».

Dette er helt i tråd med vår egen 
spørreundersøkelse blant foreldre 
til barn i skolealder. Den ferske 
undersøkelsen viser blant annet  
at flere elever med CP undervises 
av personer som ikke har formelle 
kvalifikasjoner, flere får ikke 
tilstrekkelig faglig utbytte og  
mange opplever at de ikke får  
den praktiske og kognitive tilrette
legginga de har krav på.

Eva Buschmann la frem noen av 
de mest oppsiktsvekkende tallene 
fra undersøkelsen, og du kan lese 
mer om den på side 6, 7, 8 og 9.

Generalsekretær i FFO Lilly  
Ann Elvestad bekreftet det samme  
i sin innledning.

Etter innledningene var det 
politikernes tur til å svare for seg. 
Stortingspolitikere fra syv ulike 
partier møtte til paneldebatt om 
temaet, og diskusjonen ble både 
interessant og til tider opphetet. 
Men selv om politikerne var tyde
lige på at de hadde full forståelse 

for tematikken, ble de svar skyldig 
da de fikk spørsmål om hva de ville 
gjøre for å løse dette.

– Ingen som har fulgt norsk 
skoledebatt over en viss tid, kan si 
at de ikke vet at det er slik, sa Truls 
Wickholm, stortingsrepresentant 
for Arbeiderpartiet i debatten.

Ingen av politikerne sa ham imot. 
Wickholm mente regelverket som 
skulle hindre diskrimineringen er 
på plass.

– Men noen er altfor opptatt av  
å hjelpe oss politikere med å spare 
penger. Det er på tide at vi setter 
lovverket over pengene, sa han. 

Etter debatten fikk temaet 
spalteplass både i Utdanningsnytt 
og Dagbladet. Ønsker du å lese 
sakene kan du klikke deg inn på 
nettsiden vår www.cp.no.

I tillegg ble arrangementet 
streamet direkte på vår nettside, og 
om du ikke fikk med deg debatten 
direkte, kan du nå klikke deg inn  
og se høydepunktene i en liten 
filmsnutt her: www.cp.no/omoss/
vimener/arendalsuka2017/ n

TEKST OG FOTO: HEIDI ØSTHUS ERIKSSEN

Foreninger, politiske partier, 
interesseorganisasjoner, medier, 
kommunikasjonsvirksomheter  
og mannen i gata var alle samlet  
i Arendal den tredje uka i august. 
Og uka var full av spennende og 
informative debatter, informasjons
arbeid og nettverksbygging. Fra 
CPforeningen stilte fem ansatte  
fra administrasjonen – og uka endte 
med ikke bare ett, men hele fire 
medieoppslag hvor vi fikk satt 

1 4

For tredje år på rad deltok CPforeningen på landets største interesse
politiske møteplass, Arendalsuka. Den 14.–17. august ble foreningens  
interessepolitiske arbeid synliggjort med arrangementer som skoledebatt, 
hjernehelsedebatt og med informasjonsarbeid fra en stand i hjertet av 
byen.

Se 
HØYDEPUNKTENE

FRA  ARENDALSUKA 
www.cp.no/

omoss/vimener/
arendalsuka2017/

3

2

 1   BARNEOMBUDET: Vi fikk besøk av 
selveste barneombudet Anne Lindboe  
på vår stand i Arendal.

 2  POLITIKERNE: Politikerne fra syv partier 
debatterte om hvilke tiltak som må til for å 
forhindre at barn med funksjonsnedsettelser 
blir diskriminert i skolen.

 3  STAND: CP-foreningen fikk vist frem 
både skolepakker og andre brosjyrer på FFO 
sin stand i Arendal sentrum. Her er Randi 
Væhle, Marit Gullien og Kristin Benestad fra 
sekretariatet.

 4  SKOLEDEBATT: Generalsekretær Eva 
Buschmann åpnet skoledebatten med en 
presentasjon av funnene i vår ferske 
medlemsundersøkelse..



12 13CP-BLADET 3 – 2017 CP-BLADET 3 – 2017

ARENDALSUKA 2017ARENDALSUKA 2017

Hjernehelse  
– fortsatt en lang vei å gå
Torsdag 17. august var CPforeningen medarrangør på et debattmøte om 
hjernehelse sammen med MSforbundet, Norsk Epilepsiforbud og Norges 
Parkinsonforbund. På møtet ble politikere utfordret til å satse på hjerne
strategien og det ble etterlyst mer synliggjøring av hjernehelsesatsingen  
i valgkampen.

Én av tre nordmenn rammes av 
hjernesykdommer eller skade i  
hjernen i løpet av livet, og stats
minister Erna Solberg annonserte 
 i mars at regjeringen vil utarbeide 
en nasjonal hjernestrategi som skal 
være klar i løpet av 2017. 

De fire organisasjonene bak 
arrangementet påpekte at det er 
avgjørende at den kommende 
hjernestrategien er fundamentert  
i pasientenes behov og virkelighet 
og at det følger mer konkrete tiltak 

som har verdi for de gruppene det 
gjelder. 

Generalsekretær i Norsk Epilepsi
forbund, Henrik Peersen, åpnet 
møtet med å fortelle kort om 
behovet innenfor hjernehelse, før 
han ga ordet til til barnenevrolog 
ved Arendal sykehus, Thorsten 
Gerstner. Han møter daglig pasien
ter med ulike hjernesykdommer og/
eller skader i hjernen og har mange 
pasienter med epilepsi og CP. Han 
fortalte om hvilke utfordringer han 

som helsepersonell møter på grunn 
av mangelfulle ressurser og satsing.

Leder i CPforeningen i Aust
Agder og mamma til Selma, Ingvild 
Skarsem Jonassen, ga så et engasje
rende og viktig innlegg fra en 
pårørendes ståsted. Her kommer  
et lite utdrag av hennes innlegg, 
som vil publiseres i sin helhet på 
nettsiden vår i løpet av høsten.

«Vi og mange med oss har selv 
måtte lete oss frem i jungelen av 
rettigheter, muligheter, behand

TEKST OG FOTO: HEIDI ØSTHUS ERIKSSEN

linger og så videre. Våre beste  
rådgivere og veiledere finner vi  
som regel i andre foreldre, via 
Facebookgrupper eller via noen 
som kjenner noen. Men hva da med 
de foreldrene som ikke orker å lete, 
de som ikke kommer i kontakt med 
noen eller de som får råd fra noen 
som kanskje egentlig ikke var så 
gode når det kom til stykket. Hva 
med dem?

Med jevne mellomrom bruker  
jeg dager og uker på å samle 
informasjon, kartlegge døgnet vårt, 
antall anfall og antall oppvåkninger 
på nettene. Jeg må i detalj beskrive 
alt barnet mitt ikke klarer selv, hvor 
slitne vi foreldre er, hvordan det 
tærer på oss foreldre å ha dette 
barnet, hvordan det tærer på 
søsken, på økonomien, hvordan det 
ødelegger yrkeslivet vårt, hvordan 
huset slites av hjelpemidlene og 
hvor mye ekstra vi bruker av 
ressurser og energi for å ta vare på 
dette spesielle barnet vårt. Jeg har 
ikke tall på hvor mange timer og 
sene kvelder jeg har brukt på å fylle 
ut papirer for å tilfredsstille krav i 
støttesystemet for å få utløst de 

rettighetene vi har krav på. Og det 
er blytungt!

Jeg sitter som leder i CPforenin
gen i AustAgder og har snakket 
med mange foreldre, så belastnin
gen vi som foreldre pålegges i 
forhold til dette, vet jeg at veldig 
mange andre også opplever. 

Jeg synes det er skremmende å 
tenke på hvor mye som kreves av 
oss foreldre for at barna våre skal 
få det de trenger og har krav på. Det 
finnes store geografiske forskjeller  
i forhold til kompetanse og tilbud 
familier med barn med funksjon
snedsettelser får, men forskjellene 
mellom tilbudet og oppfølgingen 
barn som har foreldre som kan 
kjempe og de som ikke kan det,  
tror jeg er mye større!» 

Den siste halvdelen av møtet  
var satt av til en paneldebatt om 
hjernehelse. Henrik Peersen 
(generalsekretær i Epilepsifor
bundet), Åshild BruunGundersen 
(AustAgder FrP), Freddy de Ruiter 
(Ap), Kjersti Toppe (Sp), Anne Grete 
Erlandsen (H) og Anne Hege  
Aamodt (leder i Norsk nevrologisk 
forening) deltok i debatten. n

Møtet var åpent for publikum og  
ble livestreamet på www.cp.no. 
Ønsker du å se hele debatten,  
kan du fortsatt finne den på våre 
nettsider.

 1  DEBATT: Henrik Peersen (generalsekretær 
i Epilepsiforbundet), Åshild Bruun-Gundersen 
(Aust-Agder FrP), Freddy de Ruiter (Ap), 
Kjersti Toppe (Sp), Anne Grete Erlandsen (H) 
og Anne Hege Aamodt (leder i Norsk 
nevrologisk forening) deltok i paneldebatt  
om hjernehelse.
 

 2  VIKTIG INNLEGG: Fylkesleder i CP- 
foreningen Aust-Agder Ingvild Skarsem 
Jonassen holdt et sterkt og viktig innlegg  
om hverdagen med datteren Selma.

 3  ROS: Ingvild Skarsem Jonassen fikk ros  
av politikerne for sitt innlegg. Her i samtale 
med statssekretær i Helse- og Omsorgs-
departementet Anne Grethe Erlandsen.
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hvor mange år de har vært hjelpere 
på leir. Det er stor variasjon, noen 
er her for første gang, mens andre 
har sitt 11. år. Maria Litlehamar har 
vært hjelper i fem år og kan fortelle 
at hun er veldig glad for endelig å 
være tilbake: 

– Dette er sommerens høyde
punkt, her har jeg mulighet til å 
tilbringe ti dager sammen med 

Det er tidlig onsdag 21. juni og  
45 spente hjelpere har samlet seg  
i storsalen på Risøya. I morgen 
ankommer 38 deltakere til det  
som er årets høydepunkt, nemlig 
sommerleiren på øya.

Nye og gamle er samlet, og leder 
for leiren, Arnljot Austvik, ønsker 
alle velkommen. I en presentasjons
runde reiser alle seg og forteller 

TEKST OG FOTO: ANNA MJELSTAD REIKVAM 

Barneleir 2017 – hjelperne forteller
Anna Reikvam har vært hjelper på leir fire somre. I år tok hun på seg  
å skrive en sak om et av CPforeningens mest populære tilbud, fra sitt  
ståsted. Tidligere år er det deltakernes opplevelser fra sommerleiren  
som har fått hovedfokus i CPbladet, men i år er det altså en ny vri.  
Her kan du lese om Reikvams og andre hjelperes erfaringer  
fra den solfylte og opplevelsesrike uken på Sørlandet.

 1   DANS: Hjelper Vetle Austvik tar gjerne  
en dans med deltaker Rebecca. 

 2   NY TUBE I ÅR: Marit Alma Aaby Hirsch 
og Emma Addo synes det er på tide å få 
den ut på vannet.

2

1

Les mer om 

LEIRTILBUDET VÅRT 
www.cp.no/

tilbudtildeg/
sommerleirene/
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LEIR

en fra min gruppe!» roper en av 
hjelperne og jubler. Sammen med 
en gruppe hjelpere går han bort for 
å hilse og ta imot første deltaker. 

Etter dette kommer det stadig 
biler over brua, og hjelpere løper 
mot dem med store smil. Alle skal 
føle seg velkommen på leir, enten 
det er nye eller erfarne deltakere. 
Det klemmes og hilses og det brer 
seg en fantastisk stemning på øya, 
endelig er leiren i gang! 

Det beste med leir er at vi kan 
være oss selv! 
Even Hodne Valaker er deltaker for 
fjerde gang og er ikke i tvil om at 
Risøya er en fantastisk plass å være. 

– Vi gjør utrolig mye gøy på leir, 
men jeg tror det aller beste er at vi 
får være oss selv uten å tenke på at 
vi har CP. Hjelperne her skjønner at 
vi er vanlige barn og ungdommer 
som bare vil ha det gøy, og det er 
viktig.

Even synes det alltid er fantastisk 
å komme tilbake på Risøya og treffe 
alle igjen. Det klemmes ivrig på 
både hjelper og deltakere og hilses 
på de nye. Han har allerede bestemt 

seg for at han kommer til å søke 
hvert år og synes at både nye 
deltakere og hjelpere burde gjøre 
det samme. 

– Jeg tror det er viktig at flere  
får se hva CP er og at alle burde ha 
en opplevelse på Risøya enten som 
deltakere eller hjelpere, sier han.

Når leiren går mot slutten, er 
heller ikke Maria Litlehamar, Vetle 
Austvik og Thomas Hareid Hovde  
i tvil om at de kommer til å søke 
igjen.

– Ved å være hjelper på leir lærer 
man mye om seg selv, man får 
kanskje et nytt syn på mennesker 
som har en form for utviklings
hemning, og som nevnt tidligere, 
lærer man å se alle mulighetene, 
forteller Maria.

Thomas er enig: 
– Gleden av å se barna når de 

smiler, hvor lite som skal til for å 
gjøre alt litt bedre. Selv om det av 
og til er slitsomt, har det helt klart 
vært verdt det.

 Oppfordringen fra alle helt klar 
– SØK PÅ LEIR! n

 1   KOSESTUND: Det er tid til mange 
kosestunder på Risøya.

 2   AKTIVITET: Kajakkene må også bæres 
frem og gjøres klar til leir..

 3   BÅTTUR: Deltaker Obah og hjelper Elin 
koser seg på båttur.

 4   POPULÆR: Hjelper Anna Austvik er 
populær blant deltakerne. 

utrolig flotte mennesker, jeg må 
alltid tilbake hit, sier den erfarne 
hjelperen. 

Første år som hjelper
Thomas Hareid Hovde har sitt 
første år som hjelper på Risøya.  
Han forteller at han er veldig spent, 
men også at han gleder seg:

– Jeg har liten erfaring med å 
jobbe med mennesker og barn, men 
alle snakket så positivt om dette  
så jeg måtte bare søke! sier han 
entusiastisk. 

Thomas har vært elev på folke
høgskolen på Risøya. Dette gjorde  
at han følte trygghet og at det var 
lettere å utfordre seg selv i kjente 
omgivelser. Etter å ha vært på kurs 
med Arnljot forteller Hovde at han 
er blitt tryggere, men at det også  
vil være masse å lære underveis. 

– Vi lærte om CP, men det kan  
jo være så mye forskjellig, så det  
er jo vanskelig å være godt nok 
forberedt. Men jeg tror jeg vil 
utvikle meg mye de neste dagene, 
forteller debutanten. 

Vetle Salmi Austvik har mange 
års erfaring på CPleir og tar seg litt 

ekstra av de nye hjelperne på 
gruppen sin. 

– I starten forteller jeg dem alt, 
også unødvendige detaljer om hva 
som er lurt og ikke lurt, men de 
lærer jo mest når jeg ikke står over 
dem. Så jeg slutter alltid fort med 
det og gir dem heller mulighet til  
å stille spørsmål hvis det er noe  
de lurer på.

På leiren er det et stort mangfold 
av hjelpere med både ulik erfaring 
og ulike interesser, noe mener Vetle 
er viktig. 

– Det er med oss hjelpere som  
det er med deltakere, vi er ulike. 
Mangfoldet blant hjelpere gjør at  
vi når ut til mye bredere spekter  
av interesser og behov hos de ulike 
deltakerne. Med nye hjelpere og 
deltakere følger det også nye 
impulser hvert år, noe som er  
veldig positivt, forteller Vetle.

Det finnes ingen umuligheter, 
bare muligheter 
Torsdag 22. juni nærmer det seg 
deltakernes ankomst. Hjelperne  
har fått kurs, informasjon om 
deltakerne og fått vite hva som  

står på programmet for de neste 
dagene. Det er også mye som skal 
finnes frem og gjøres klart. Sengene 
skal være redd opp til deltakerne 
kommer. Matsalen må tilpasses  
slik at alle deltakerne skal få sitte  
på store bord sammen. Storsalen 
skal rigges til morgensamlinger,  
og badehåndklær må legges frem. 

Leirleder Arnljot forteller at også 
alle uteaktivitetene må gjøres klar, 
boccia, båter, tube og rednings
vester. 

– Det beste med øya er kanskje 
alle mulighetene vi gir deltakerne. 
Det finnes ingen umuligheter – alle 
skal få være med på alt, og da er  
det også viktig å finne frem og gjøre 
klart utstyret, sier leirlederen.

Maria Littlehamar er enig:
– Vi er her for å få til det delta

kere vil, vi ser muligheter og ikke 
hindringer, alt er mulig på Risøya! 

Første bil kommer kjørende  
over brua, klokken er bare 11  
og hjelperne har den siste timen 
trippet rundt på gresset i rosa 
tskjorter og ventet i spenning. Alle 
titter opp: «Hvem er det, hvem er 
det?» De ser på hverandre. «Det er 

31

2

3

 

ANNA MJELSTAD 
REIKVAM har  
vært hjelper  
på barne leiren  
i fire år og har  
både skrevet og 
tatt bilder på årets 
leir for CP-bladet.
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STORSAMLING 2017

Rekordhøy deltakelse 
og stort engasjement
Medlemmer fra hele landet møttes på Lillestrøm 15.–17. september til en  
samling full av glede, latter, tårer, dans, trening, radioinnspilling og ikke minst, 
erfaringsutveksling. Sistnevnte var et soleklart høydepunkt for mange.

TEKST: HEIDI ØSTHUS ERIKSEN

FOTO: WANDA NORDSTRØM

 1   TOPP STEMNING: Det var stor stemning  
i plenumsalen da Anne Ottestad og Emilie 
Lassabliere fikk deltakerne med på «sitte-
gym».

 2   KURSLEDER: Leder i sentralstyret  
Nina Neby Hansen var kursleder for kurs 2 
«Foreldrekurs for foreldre til barn med CP  
i overgangen til ungdomsskolen».

CPforeningenes største medlems
arrangement, Storsamling, fant sted 
på Thon Hotel Arena i Lillestrøm. 
Deltakelsen var i år rekordhøy, og 
over 200 medlemmer og hjelpere  
i alle aldre og fra hele landet hadde 
tatt turen til det populære arrange
mentet. 

Årets Storsamling var den 
syvende i rekken, og mange av 
deltakerne har vært med flere år  
på rad. Men i år var det også en god 

del nye deltakere, både foreldre og 
unge med CP.
Tom Erik Hagen fra Harstad er 
pappa og deltok på samlingen for 
første gang. Han var veldig fornøyd 
med kurset han deltok på, «Kurs 1 
–  for foreldre til skolestartere».

– Det har vært en veldig nyttig og 
informativ dag. Og vi har fått mye 
ny kunnskap som vi tar med oss 
hjem, forteller han.

Hagen mener at den faglige biten 

1

2
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 1   SITTEGYM: Bjørn Waage fikk også opp 
pulsen under den aktive seansen i plenum-
salen.

 2   INTERVJU: Psykologstudent Christian 
Moe Karlsen ble intervjuet om temaet 
selvtillit og selvfølelse på podcastkurset.

 3   UNGDOM PÅ STORSAMLING: Denne 
herlige gjengen med ungdommer deltok på 
kurs 4 «For deg mellom 13 og 18 år som har 
«usynlig CP».

var viktig, men trekker særlig frem 
erfaringsutvekslingen med de 
andre foreldrene på kurset.

– Etter hvert innslag var det satt 
av tid til erfaringsutveksling, og det 
var både fint og nyttig. Vi har også 
laget en egen Facebookgruppe  
slik at vi kan fortsette erfarings
utvekslingen hjemme, sier han.

Populær podcast
Det var i alt ti parallelle kurs på 
lørdagen: Tre ulike foreldrekurs,  
to kurs for henholdsvis unge og  
voksne med «usynlig» CP, et kurs 
om å bli eldre med CP, et kurs for  
de med CP som er eller ønsker å bli 
foreldre, et aktivitetskurs om sport 
og idrett og ikke minst et kurs om 
podcasten «CPodden».

Podcastkurset var årets største 
kurs med hele 24 deltakere. Her fikk 
alle som deltok komme med innspill 
til «CPodden» og også prøve seg 
som programledere. I tillegg fikk de 
stille spørsmål til psykologistudent 
Christian Moe Karlsen, som selv har 
CP, om selvtillit og selvfølelse. 

Det var topp stemning hele dagen 
til tross for et langt og fullspekket 
kurs. Det var tydelig at mange 
hadde gledet seg stort til å lære mer 
om radio og intervjuteknikk. Like 

før kursslutt fikk alle deltakerne 
utdelt en liten overraskelse, en 
tskjorte og et krus med et trykk av 
programlederne i «CPodden», Stine, 
Joakim og Snorre på – noe som førte 
til, om mulig, enda bedre stemning!

Njål Eggeling Vinkenes (20) fra 
Trondheim har vært med på flere 
Storsamlinger, men gledet seg ekstra 
i år, nettopp på grunn av «Kurs 5: 
Workshop CPodden». 

– Jeg er veldig interessert i media 
og synes det har vært gøy å få prøve 
meg på radioopptak. Nå er jeg spent 
på om noe av det vi har laget kom
mer med i neste episode av pod
casten, sier han like etter at kurset 
er over.

I tillegg til å gjøre eget opptak,  
fikk han komme med innspill til nye 
temaer til kommende podcaster. Og 
det var også stor stas å møte gamle 
og nye kjente.

Det har vært veldig fint å være 
med på Storsamlingen!

«Usynlig» CP
Et annet kurs som var populært 
blant de yngste deltakerne på 
Storsamlingen, var «Kurs 4: Ungdom 
mellom 13 og 18 år med «usynlig» 
CP». Her var det faginnlegg om 
rettigheter knyttet til skole og 

utdanning, eksekutive vansker  
og selvtillit og mestringsfølelse.  
I tillegg var det dans og bevegelse 
med kursleder Maria Kittilsen. 
Deltakerne måtte bevege seg rundt 
om i kurslokalet og fikk ulike 
oppgaver som å skrive navnet  
sitt med bevegelse – en vanskelig 
oppgave som deltakerne løste  
med glans.

Marianne Myhre Wamnes (14) 
fra Drøbak var en av deltakerne på 
kurs 4 og deltok på Storsamling for 
tredje gang. Hun mener det er 
kjempe viktig med kurs for dem  
som har «usynlig» CP.

– Det er en situasjon som ikke  
så mange forstår, så det er godt  
å møte og snakke med andre som 
har det på samme måte. 

Hun var fornøyd med hele 
kurset, men innrømmer at det  
er lettere å høre på innleggene  
til andre personer med CP enn 
faginnleggene. 

– De skjønner bedre hva det 
dreier seg om, og dermed blir det 
mer interessant å høre på også.  
Jeg likte spesielt godt innlegget om 
selvtillit og selvfølelse, sier 14årin
gen, og fortsetter: – Det er lov å ha 
god selvtillit og å være stolt når vi 
får til ting selv med ekstra ut

2 3

fordringer. Kanskje bør det være 
sånn at vi med CP bør ha ekstra god 
selvtillit?

Aktivt kurs
Fra plenumsalen i hotellets første 
etasje kom den ene deltakeren etter 
den andre ut med roser i kinnene, 
tung pust og med vannstasjonen i 
sikte. Det var liten tvil om at det der 
inne foregikk noe som var både gøy 
og slitsomt.

«Kurs 10 Sport og Idrett: Tips til 
artige ting å gjøre» hadde nemlig en 
lang og aktiv seanse i dette lokalet. 
Her kunne deltakerne prøve ut 
både RaceRunning, teppecurling  
og andre aktiviteter og leker. 
Fellesnevneren var bevegelse, og 
deltakerne fikk virkelig opp pulsen.

ChrisArne Olsen (34) fra Tromsø 
var sliten, men superfornøyd i en  
av pausene.

– Jeg har aldri vært med på et 
kurs så fylt med trening og aktivitet 
før, men det er virkelig midt i 
blinken for meg, sier han.

Han er en veteran når det 
kommer til Storsamling og har 
deltatt alle syv årene. RaceRunning 
som er en trehjulssykkel hvor man 
sitter på et sete og løper med bena, 
var Olsens favoritt.

1

– Jeg må få skaffet meg en sånn selv, 
det var jo kjempegøy!

Og det var ikke bare deltakerne 
på kurs 4 og 10 som fikk beveget 
seg, resten av gjengen lå heller ikke 
på latsiden. Fredag var alle samlet  
i plenumsalen og fikk først trent 
lattermusklene, da Dan Lykke 
Larsen viste noen glimt fra sin 
standup forestilling «Sjaber kropp 
med sjarm til tusen». Deretter var 
det resten av kroppen som fikk 
gjennomgå, da Anne Ottested og 
Emilie Lassabliere ledet an «Sitte
gym» fra scenen. Både store og små, 
deltakere og hjelpere ble andpus
tne. Og som om ikke det var nok, 
startet også søndagen med trening 
– denne gangen var det morgen
strekk ledet an av Maria Mikkelsen. 

På kveldene var det gode 
muligheter for å fortsette erfarings
utvekslingen og etter middag begge 
dager ble mange sittende og prate  
i små og store grupper. 

De yngste deltakerne fikk et helt 
lokale for seg selv i kjelleren på 
lørdag, og det var diskotek og dans 
hele kvelden. Og om noen av 
foreldrene tittet innom, så fikk de 
sitt pass påskrevet. Beskjeden var: 
Hold dere unna – dette er for 
ungdom only! n

Tom Erik Hagen fra 
Harstad er pappa og 
deltok på samlingen 
for første gang. 

Njål Eggeling 
Vinkenes fra 
Trondheim har  
vært med på flere 
Storsamlinger.

Seniorrådgiver 
Margaretha 
Nicolaysen hadde 
for syvende år på 
rad hovedansvaret 
for Storsamlingen.

Marianne Myhre 
Wamnes fra Drøbak 
deltok på Storsam-
ling for tredje gang. 

Chris-Arne Olsen 
er en veteran når 
det kommer til 
Storsamling og har 
deltatt alle syv 
årene. 
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Hun husker ikke så mye fra  
barneskolen. Bare at hun har det 
morsomt, at hun får ansiktsmaling 
og at hun er glad. Sofie Ulvedalen  
er en del av klassemiljøet på nær
skolen. Hun har venner – kan 
riktignok være litt sta til tider  
– men er stort sett en harmonisk 
jente. Sofie lærer det samme som de 
andre barna, noe tar litt lenger tid 
for henne, men med litt ekstra 
oppfølging i enkelte fag er det lite 
som skiller henne og medelevene 
idet hun avslutter barneskolen. 

– Det var noen helt fantastiske 
pedagoger på barneskolen. De var 
fulle av entusiasme for hva Sofie 
kunne få til og være med på. Det 
var liksom ingen hindringer, 
forteller mamma, Gry Ulvedalen. 

Så hvor går veien videre?  
Hvilken ungdomsskole skal de 
velge? Nærskolen er uaktuell.  
Der har både familien og andre  
de kjenner dårlige erfaringer med 

mangelfull tilrettelegging. Og 
ettersom Sofie bruker rullestol og  
er hørselshemmet, er det en del 
hensyn som må tas. De sjekker 
byens spesialskole. 

– Der ble vi fortalt at det ikke 
ville være noe problem for Sofie å 
begynne. De hadde allerede elever 
med ulike behov og funksjons
nivåer, så de ville kunne sette 
sammen grupper hvor elevene var 
veldig like. Jeg var helt ukjent med 
spesialskole på forhånd, så da de sa 
at de hadde alle typer elever, tenkte 
jeg at det var veldig fint. 

Ingen utfordringer
Det går ikke lang tid før både Sofie 
og mamma skjønner at det ikke  
er veldig fint for Sofie på spesial
skolen. Oppgavene hun får, gir 
henne ingen utfordringer. Ting  
hun har lært for lenge siden, 
repeteres i det uendelige. 

– Engelsk hadde vi for eksempel 
bare en time i halvåret og det var 
førsteklasseengelsk. Jeg ble veldig 
god på «cat» og «dog», for å si det 
sånn, ler Sofie. 

Hun har aldri lekser og får heller 
ikke karakterer. Bortsett fra henne 
er alle de andre elevene i klassen 
psykisk utviklingshemmet. 

– Jeg tror lærerne trodde at jeg 

TEKST OG FOTO: SILJE HERBRO LANDSVERK

SOFIE ULVEDALEN

– Spesialskolen 
ødela tre år av mitt liv 

      GLADJENTE: Smilet og det gode 
humøret er tilbake hos Sofie etter noen  
tøffe år på ungdomsskolen. 

Tre viktige år med læring gikk tapt da ungdomsskolen behandlet Sofie 
Ulvedalen som psykisk utviklingshemmet. Om det ikke hadde vært for 
mengder med egeninnsats og en videregående skole som tok henne  
på alvor, kunne det ha gått skikkelig galt.  

også var psykisk utviklingshemmet. 
Hørselshemningen min gjør at jeg 
mister en del begreper og sammen
henger, men det betyr jo ikke at jeg 
ikke kan lære noe, sier Sofie.

Hun kjeder nesten livet av seg. 
Hun forsøker å si ifra, men blir ikke 
hørt. Hennes sosiale liv på skolen er 
ikkeeksisterende. Noen av de andre 
elevene er utagerende og lærerne 
reagerer noen ganger på måter som 
gjør Sofie redd. Redd for at hun skal 
bli utsatt for den samme behandlin
gen. Hun trekker seg tilbake og etter 
hvert også inn i seg selv.

– Jeg ble veldig innesluttet og 
snakket ikke med noen. Jeg var redd 
for at lærerne skulle synes at jeg 
var uhøflig og dra meg ut på gan
gen, slik jeg så skjedde med andre 
elever. Etter hvert begynte jeg å 
tenke veldig mye. Jeg lagde min 
egen verden inne i hodet, for det 
var gøyere der, forteller Sofie. 

Ikke gehør
Hjemme ser Gry den samme 
forandringen. Hun forsøker  
å ordne opp. 

– Da vi tok det opp i møter, fikk  
vi ikke gehør i det hele tatt. Sofie 
hadde blitt testet kognitivt flere 
ganger, så vi visste at det var 
hørselen som gjorde at hun mistet 
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ord, begreper og sammenhenger – 
ikke at hun ikke forsto. Jeg visste at 
det bare var tull at hun ikke skulle 
ha normal undervisning, men 
skoleledelsen mente at jeg bare var 
en mor som overvurderte barnets 
evner. De sa det rett ut. At Sofie ikke 
kunne bedre. Men jeg var jo sikker 
på at Sofie var i stand til å lære 
masse. Jeg har tre andre barn å 
sammenlikne med, så jeg visste det 
jo, sukker Gry.

Hun klager til lærere, til rektor og 
til Fredrikstad kommune. Til ingen 
nytte. Bare PPtjenesten tar dem på 
alvor. 

– PPtjenesten forsøkte å fortelle 
skolen at Sofies utfordringer skyldes 
hørselshemningen og ikke at hun 
var psykisk utviklingshemmet. De 
la også frem rapporter om dette, 
men skolen ville ikke høre.

Når Sofie ikke kan delta på 
svømming fordi vannet i bassenget 
er så kaldt at spastisiteten hennes 
blir verre, settes hun i stedet til å 
brette tøy. 

– Jeg burde jo heller fått gjøre 
skolearbeid, men jeg fikk heller ikke 
lov til å sitte alene i et rom. Jeg aner 
ikke hvorfor, sier Sofie.

Ny start
De vurderer å bytte skolen, men 
finner ingen gode alternativer. Til 
slutt gir de opp og gleder seg bare til 
det er over. Når ungdomsskolen 

nærmer seg slutten, begynner de å 
forberede seg til det de håper kan 
bli en ny start – videregående skole. 
Sofie har alltid vært kreativ. Hun 
elsker å tegne og å skape ting –  
valget faller på design og hånd
verkslinja. Før skolestart har de et 
overgangsmøte hvor representanter 
fra både ungdomsskolen og videre
gående skole er til stede. 

– Jeg sa at jeg ønsket at Sofie 
skulle begynne i en vanlig klasse og 
at vi heller kunne gå bort fra det 
hvis det viste seg å ikke fungere. Da 
var læreren fra ungdomsskolen 
veldig hovmodig og gjentok det jeg 
allerede hadde hørt i tre år, nemlig 
at dette var bare mors ønske og at 
man ikke kunne forvente stort av 
Sofie. Jeg ble rasende, forteller Gry. 

Faglederen ved den videregående 
skolen hvor Sofie skal begynne, skar 
igjennom. 

– Når man kommer til denne 
skolen, så starter man på nytt. Her 
får alle en ny sjanse, sier han. 

 – Da ble jeg veldig, veldig glad, 
sier Gry.

Tar igjen det tapte 
Den videregående skolen fikser 
teleslynge i klasserommet og sørger 
for at Sofie har en assistent som 
hjelper henne med å få med seg alt 
som blir sagt i timene. Det blir 
installert døråpnere, og Sofie får 
egen nøkkel til heisen. 

Det første året blir likevel tøft. 
Sofie oppdager raskt hvor mye hun 
har mistet i løpet av ungdomssko
len. De andre ungdommene er så 
kunnskapsrike i forhold til henne. 
De kan så mye mer. 

– Når skoledagen var over, satt 
jeg sammen med assistenten og 
jobbet med fag for å ta igjen det jeg 
hadde mistet. Det var slitsomt, men 
også veldig gøy å endelig lære igjen, 
forteller Sofie. 

Hun får tilbake de første prøvene 
med gode karakterer. Lærerne 
hennes er begeistret og skjønner  
at Sofie har mer i hodet enn det  
de hadde sagt på ungdomsskolen. 
Alle rundt ser at Sofie – hun kan! 

Begeistringen smitter over på Sofie 
som blir motivert til å jobbe ekstra 
hardt. Planene om å bruke fire år 
på de to skoleårene, må justeres. 
Sofie klarer det på tre, og hun får 
gode karakterer. 

– Jeg har sendt Sofies karakter
utskrift til rektoren på ungdoms
skolen sammen med et brev der jeg 
forteller hvordan vi har opplevde 
situasjonen, men jeg har foreløpig 
ikke fått noe svar, sier Gry. 

 – Jeg har vært veldig opprørt 
over hvordan Sofie ble behandlet og 
hvor ignorante menneskene ved 
ungdomsskolen var. Jeg tror det er 
en bra skole for barn som er psykisk 
utviklingshemmede, men de burde 
absolutt ikke ta inn barn som ikke 
er det. Det mener jeg er og var 
veldig feil. Vi vet om andre som har 
opplevd akkurat det samme. Som 
har fått akkurat de samme løftene  
i forkant, men som ikke har fått 
dem innfridd, fortsetter hun. 

Ulykkelig 
Ungdomsskoleopplevelsen har satt 
spor i Sofie. En periode begynte hun 
selv å tvile på om hun dugde. 

– I tre år ble jeg fortalt at jeg ikke 
kunne bedre. Da tror du jo på dem 
etter hvert. Men jeg hadde hele 
tiden lyst til å lære. Jeg var ulykke
lig på ungdomsskolen og ble redd 
for å snakke med folk i frykt for  
å si noe feil. Sånn kan jeg fremdeles 
tenke i enkelte situasjoner, men nå 
er heldigvis alt annerledes. Jeg har 
venner og generelt mye mer kon
takt med mennesker nå, forteller 
Sofie. 

Tre år med design og håndverk 
har imidlertid fått henne til å innse 
at yrker innenfor det faget blir for 
fysisk krevende med CP. Denne 
høsten skal hun derfor begynne på 
kontor og administrasjonsfag på 
Briskeby videregående i Drammen. 
Det betyr at hun må flytte på 
internat. 

– Jeg gleder meg, men gruer meg 
til sånne huslige ting som jeg ikke 
helt hvordan fungerer ennå, ler 
hun. n

Hvor veien går videre, vet hun ikke 
ennå. Hun tenker ikke så langt frem 
i tid og er fornøyd så lenge hun har 
det bra her og nå. 

– Jeg har egentlig ingen plan. 
Kanskje jeg skal gå mer på skole 
eller kanskje jeg begynner å jobbe. 
Jeg har ingen spesiell drøm. Annet 
enn å få gode karakterer da, av
slutter Sofie. 

Vil ikke kommentere 
Sofies historie
CPbladet har gjentatte ganger både 
ringt og mailet den aktuelle skolen, 
men vi har ikke fått svar på noen av 
våre henvendelser. Da NRK i august 
lagde en sak om Sofie etter tips fra 
CPforeningen, var dette rektor Pål 
Nordberg ved Råkollen skole sitt svar  
til mediehuset.

Rektor Pål Nordberg ved Råkollen 
skole ønsker ikke å kommentere 
detaljene i Ulvedalens historie. På 
generelt grunnlag mener han likevel at 
skolen har god kjennskap til CP.

– Vi kan selvfølgelig alltid bli bedre, 
både i det fysiske miljøet og kompe
tansen rundt det å behandle enkelt
elever. Men CP er ikke av de diagnosene 
vi er minst kjent med. Vi har hatt flere 
elever med dette, så vi har relativt god 
greie på hva det dreier seg om, sier 
Nordberg til NRK.

Råkollen er en skole for elever med 
sammensatte lærevansker. Nordberg 
forteller at det er skolesjefen, PPT og 
skolen som i samarbeid avgjør hva 
slags tilbud elevene får.

– Det er PPT som er den sakkyndige 
instansen. De kartlegger og undersøker 
og mener noe faglig om hva slags 
undervisning elevene trenger. Vi  
legger opp et opplæringsløp ut fra  
den sakkyndige vurderingen, svarte 
rektoren.  1   TEGNING SOM TERAPI: Sofie bruker 

mye tid på å tegne og mener det fungerer 
som en slags terapi når de litt mørkere 
tankene kommer. 
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Spesialundervisning 
– i teori og praksis 

Tidligere i år lanserte Barneom
budet fagrapporten «Uten mål og 
mening?», hvor spesialundervisning 
ble satt under lupen. Funnene i 
rapporten var sjokkerende. Spesial
undervisningen ble ofte gjennom
ført av ufaglærte, og elevene 
opplevde at de ikke ble stilt krav  
til. For enkelte ble spesialunde
rvisningen en oppbevaringsplass i 
stedet for et reelt opplæringstilbud. 
Dette er trist, men samtidig er det 
ikke så overraskende. 

Klare bestemmelser
Opplæringsloven har klare bestem
melser om spesialundervisning. 
Regelverket er altså på plass. 
Utfordringen ligger i hvordan 
regelverket anvendes i praksis. Et 
vedtak om spesialundervisning er 
ofte ensbetydende med kostnader 
for den enkelte skolen. Rektor må 
kanskje finne ressurser skolen  
egentlig ikke har. Vanskelige 
prioriteringer må gjøres. De av oss 
som faktisk har behov for ekstra 
opp følging, kommer da dårligst ut. 

Grunnen til at jeg sier at funnene 
i rapporten ikke var overraskende, 
er at jeg har fått spesialunder
visning selv. Jeg har vært en av de 
elevene som har blitt undervist av 
ufaglærte. Av og til var gruppene 
jeg var på, så bråkete at jeg ikke fikk 

noe læringsutbytte i det hele tatt. 
Flere av elevene hadde atferds
vansker, og læreren hadde mer enn 
nok med å holde styr på dem. Jeg 
har opplevd å bli over og under
vurdert i skolesammenheng. Både 
av lærere, pedagoger, vikarer og 
andre fagpersoner. Jeg vet hvor 
vondt det gjør. Derfor blir jeg også 
ekstra trist når jeg hører historier 
om elever som ikke får et tilfreds
stillende opplæringstilbud. Det sies 
at grunnlaget for alt legges i skolen. 
Det gjelder også for oss som har CP. 
Utdanning er første steg på veien 
mot arbeidslivet. For unge med CP 
er utdanning ekstra viktig, nettopp 
fordi arbeidslivet kan være vanske
lig å komme inn i. Vi må ofte bevise 
dobbelt så mye for å bli godtatt. 

Regelverket ligger i bunnen
Om veien mot spesialundervisning 
eller tilrettelegging på skolen er en 
kamp, er det viktig å huske dette: 
Regelverket ligger i bunnen. Der
som du ikke får et tilfredsstillende 
utbytte av den ordinære undervis
ningen, har du krav på spesial
undervisning. Det er et enkelt
vedtak du kan klage på, hvis retten 
ikke blir oppfylt. Skolen må faktisk 
løse situasjonen, uansett hvor 
vanskelig de sier at det er. n

TEKST: STINE DYBVIG

FOTO: HEIDI ØSTHUS ERIKSSEN OG SOLSTOCK

Alle elever har krav på et forsvarlig skoletilbud. Likeverdig opplæring er  
et viktig prinsipp i den norske skolen. For å sikre at elever får nettopp det 
kan spesialundervisning av og til være aktuelt. For noen av oss som har  
CP, er spesialundervisningen helt essensiell for å hjelpe oss gjennom skole
gangen. Frustrasjonen er derfor stor når tilbudet ikke er tilfredsstillende. 

n ERFARING: Stine Dybvig har blitt 
undervist av ufaglærte. Av og til var  
gruppene så bråkete at hun ikke fikk noe 
læringsutbytte i det hele tatt.
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Hendenes betydning for et  
selvstendig hverdagsliv
Hendene er viktige redskap for oss 
til å påvirke og bruke omgivelsene 
våre. Nesten alle hverdagslivets 
aktiviteter innebærer å gripe, holde, 
flytte og manipulere ulike type 
gjenstander, for eksempel når vi 
pusser tennene, knyter skolissene, 
smører brødskiven, bygger lego, 
kler av og på en dukke og så videre. 

For mange barn med CP er slike 
aktiviteter vanskelig å få til. Noen 
barn har spastisitet i en eller begge 
hender som gjør at spesifikke grep 
er vanskelig å forme, andre har 
ufrivillige bevegelser, nedsatt 
styrke, koordinasjon eller evne til  
å planlegge og «time» bevegelser. 
Mange barn har en kombinasjon av 
disse utfordringene. Hvilken type 

CP barnet har, kan si noe om hvor 
mye påvirket håndfunksjonen vil 
være. Mange barn med ensidig 
(unilateral) CP mestrer de fleste 
aktiviteter som jevnaldrende barn 
gjør, men trenger mer støtte og 
hjelp og lærer seg ofte aktivitetene 
senere enn barn uten funksjons
nedsettelser. Blant barn med tosidig 
(bilateral) CP er det større varia
sjon. Mens omtrent halvparten av 
barna i denne gruppen er helt 
selvstendige i de fleste hverdags
aktiviteter, trenger den andre 
halvparten hjelp i de fleste aktivi
teter som handler om å gripe, holde 
og manipulere ulike typer gjen
stander. Videre er det også slik at 
barn som har store kognitive 
utfordringer, kan ha vanskeligheter 
med å finne gode strategier for å 

HÅNDFUNKSJON OG CP 

Hvordan går det? 
Hva kan vi gjøre?
Mange barn med CP har nedsatt håndfunksjon 
som gjør det vanskelig å leke, tegne og spise osv. 
Det finnes treningsmetoder og andre tiltak som 
kan bedre håndfunksjonen eller kompensere for 
utfordringene, og hvilket tiltak som er best egnet 
for barnet, er avhengig av mange forhold. Det er 
viktig å komme i gang med intensive og mål
rettede tiltak tidlig for å sikre en optimal utvikling, 
aktivitet og deltakelse i hverdagsliv og lokalmiljø. 

TEKST: GUNVOR LILLEHOLT KLEVBERG OG REIDUN JAHNSEN

FOTO: FATCAMERA
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kompensere for de motoriske 
begrensningene de har, noe som 
igjen kan påvirke i hvilken grad de 
mestrer grunnleggende hverdags
aktiviteter selvstendig.  

Håndfunksjon og utvikling
Det finnes få studier internasjonalt 
som har undersøkt utviklingen av 
håndfunksjon. Gjennom prosjektet 
«Habiliteringsforløp, tiltak og 
tjenester for førskolebarn med  
CP (CPHAB)» har norske barn med 
CP blitt fulgt gjennom førskolealder, 
og vi har undersøkt hvordan barna 
utvikler seg over tid. På grunn av 
undersøkelsesmetodene som ble 
brukt, var det bare barn som var 
klassifisert på de tre øverste funk

sjonsnivåene (av fem nivåer ut fra 
klassifikasjonssystemet Manual 
Ability Classification System, MACS) 
som var med i denne delen av 
studien, det vil si at de hadde mild 
eller moderat affeksjon av hånd
funksjonen. 

Studien viste at barn som hadde 
best håndfunksjon og som brukte 
grep ved 18 måneders alder, nådde 
et høyere nivå på håndfunksjons
testene når de ble eldre enn hva 
barna med mer begrenset hånd
funksjon ved 18 måneders alder 
gjorde. Når det gjelder barn med 
ensidig CP, nådde de som ikke 
brukte grep med den affiserte 
hånden ved 18 måneder og barn 
som delvis brukte grep omtrent 
samme nivå når de ble eldre, men 
barna som ikke brukte grep tidlig, 
utviklet seg langsommere. Barn 
med tosidig CP viste mindre endring 
i håndfunksjonen enn barn med 
ensidig CP, og nesten all endringen 
hos denne gruppen skjedde før 
barnet var 2,5 år.  

Siden det finnes få liknende 
studier, trengs det mer forskning 
for å sjekke at funnene våre stem
mer. Men resultatene for barn med 
ensidig CP samsvarer godt med to 
svenske studier som har undersøkt 
det samme. For barn med tosidig CP 
finnes det ingen studier å sammen
likne med. 

Hjernens evne til å forandre seg 
(plastisitet)
Nedsatt håndfunksjon ved CP er en 
konsekvens av skaden som skjedde 
tidlig i hjernens utvikling. Det er 
kjent at hjernen har en evne til  
å forandre seg og reorganisere 
nervebaner (plastisitet) etter en 
skade, og det største potensialet  
for forandring finner sted tidlig 
etter skaden. Når det i tillegg viser 
seg at barn med best håndfunksjon 
ved tidlig alder har en raskere 
utvikling og får bedre håndfunksjon 
når de blir eldre, understreker dette 
hvorfor det er viktig å komme i 
gang med målrettede tiltak tidlig 
(tidlig intervensjon). Det er også slik 

at hjernens plastisitet er aktivitets
avhengig. Dette betyr at for å oppnå 
endringer i nervestrukturene er det 
viktig at barnet selv aktivt utfører 
(eller forsøker å utføre) bevegel
sene. Dette er viktig både for å 
utnytte hjernens forandringsevne 
optimalt, samtidig som barnas egen 
aktivitet og motivasjon er avgjøren
de for å kunne lære seg nye moto
riske ferdigheter og aktiviteter. 

Behov for systematisk oppfølging 
– intensive og målrettede tiltak 
Gjennom Cerebral parese oppføl
gingsprogram (CPOP) og Cerebral 
pareseregisteret i Norge (CPRN) får 
alle norske barn med CP tilbud om 
systematisk oppfølging. Ved å 

kartlegge barna etter standardiserte 
protokoller sikrer vi at eventuelle 
risikoforhold fanges opp tidlig, og  
at vi ved å sette i gang tiltak, kan 
forebygge negative konsekvenser 
som kan bidra til å bremse barnas 
utvikling. Foreløpig er det ikke 
utviklet nasjonale retningslinjer  
for tiltak.

Fra systematiske oversikter  
over internasjonale studier er det 
dokumentert at håndfunksjonen 
kan påvirkes gjennom intensiv, 
aktivitetsfokusert og målrettet 
trening for barn med ensidig CP.  
Det er usikkert hva som er intensivt 
nok for å oppnå endringer i barnas 
funksjon, men tilstrekkelige repeti
sjoner av bevegelser og aktiviteter 

n STØTTE TIL HÅND: For mange barn kan 
en håndortose være nyttig, for eksempel for 
å gi tommelen en bedre stilling slik at det 
 blir lettere å gripe, eller for å tøye spastisk 
muskulatur i kombinasjon med botox-
behandling.

n AKTIVT: Hjernens plastisitet er aktivitets-
avhengig. Dette betyr at for å oppnå 
endringer i nervestrukturene er det viktig  
at barnet selv aktivt utfører (eller forsøker  
å utføre) bevegelsene. 
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    er viktig. Og for å oppnå høy 
intensitet er det helt avgjørende  
at fokus for tiltakene er aktiviteter 
som barna opplever som motive
rende og som gir mestringsopp
levelser. En nøkkel til å lykkes er  
å legge treningen på et nivå som 
 gir aktivitetsutfordring på akkurat 
riktig nivå, slik at det er innenfor 
hva barnet får til, men samtidig 
utfordrende nok til at det ikke blir 
kjedelig. En treningsform som 
brukes mye for barn med ensidig CP 
er «Constraintinduced movement 
therapy (CIterapi)», der barnet får 
en «vott» på sin beste hånd for å 
stimulere økt bruk av den affiserte 
hånden gjennom nøye utvalgte 
aktiviteter tilpasset hvert barn. 
«Intensiv tohåndstrening» brukes 
også mye og har vist seg effektiv til 
å påvirke håndfunksjonen. I noen 
tilfeller kan det være egnet med en 
periode med CIterapi for å «få i 

Hvilke tiltak bør foreldre etterspørre?
Hvis barnet ditt har ensidig CP:
• Constraintinduced movement therapy (CIterapi)
• Bimanuell intensiv trening
• Målrettet aktivitetsbasert trening

Hvis barnet ditt har tosidig CP:  
(Lite kunnskapsgrunnlag, men tiltakene må tilpasses barnets funksjonsnivå)
• Bimanuell intensiv trening
• Målrettet aktivitetsbasert trening
• Tilrettelegging av aktiviteter og omgivelser (hjelpemidler)

Hvor kan man søke råd?
• Ergoterapeuter ved barnehabiliteringstjenestene har kunnskap om 

vurdering av håndfunksjon og egnede tiltak
• Ergoterapeuter og fysioterapeuter i kommunen
• Cerebral parese oppfølgingsprogram (CPOP www.oushf.no/cpop) 

Fakta om prosjektet (CPHAB)
• Studien ble hovedsakelig finansiert av Norges Forskningsråd gjennom 

forskningssenteret CHARM ved Universitetet i Oslo (www.uio.no/charm ) 
• Alle barnehabiliteringstjenestene var invitert til å delta, 17 av 21 tjenester 

deltok.
• 102 barn ble undersøkt hvert halvår over maksimalt fire år, og foreldre 

fylte ut spørreskjema.
• Gjennomsnittsalder for barna var 30 måneder ved første undersøkelse.
• Følgende informasjon ble kartlagt: Barnets motoriske fungering, deltakelse 

i hverdagsaktivitet, livskvalitet, mestringsstil, habiliteringstiltak og  
tjenester, foreldresituasjon etc.

• Data som inngår i denne fagartikkelen tilhører delstudien  
«Håndfunksjon og habiliteringstjenester hos førskolebarn med CP».

Aktuelle referanser 
• Materiell om CIterapi fra Habilitering & Hälsa:
 http://habilitering.se/sok/citerapi?f[0]=type%3Apdf_and_docs 
• Arner M, Eliasson AC, Nicklasson S, Sommerstein K, Hägglund G. Hand 

function in cerebral palsy. Report of 367 children in a populationbased 
longitudinal health care program. J Hand Surg Am. 2008; 33: 1337–47. 

• Eliasson AC. Improving the use of hands in daily activities: aspects of the 
treatment of children with cerebral palsy. Phys Occup Ther Pediatr. 2005; 
25: 37–60. 

• Klevberg GL, Østensjø S, Elkjær S, Kjeken I, Jahnsen RB. Hand Function in 
Young Children with Cerebral Palsy: Current Practice and ParentReported 
Benefits. Phys Occup Ther Pediatr. 2017; 37: 222–37. 

• Klevberg GL, Østensjø S, KrumlindeSundholm L, Elkjær S, Jahnsen RB. 
Hand Function in a PopulationBased Sample of Young Children with 
Unilateral or Bilateral Cerebral Palsy. Phys Occup Ther Pediatr. 2017; 1–13. 

• Novak I, McIntyre S, Morgan C, Campbell L, Dark L, Morton N, Stumbles E, 
Wilson SA, Goldsmith S. A systematic review of interventions for children 
with cerebral palsy: state of the evidence. Dev Med Child Neurol. 2013; 55: 
885–910. 

• Sakzewski L, Ziviani J, Boyd RN. Efficacy of upper limb therapies for 
unilateral cerebral palsy: a metaanalysis. Pediatrics. 2014; 133: e175–204. 

• Öhrvall AM, Eliasson AC, Lowing K, Odman P, KrumlindeSundholm L. 
Selfcare and mobility skills in children with cerebral palsy, related to their 
manual ability and gross motor function classifications. Dev Med Child 
Neurol. 2010; 52: 1048–55. 
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gang» den affiserte hånden etter
fulgt av en periode med mer 
funksjonell tohåndstrening. Videre 
er «målrettet trening», der barnet 
trener spesifikke aktiviteter som  
de har satt seg som mål å mestre 
bedre, et tiltak som har vist seg  
å ha stor effekt på de spesifikke 
målene som er satt for barnet. 

Selv om det finnes få studier som 
har undersøkt effekten av spesifikk 
håndtrening for barn med tosidig 
CP, er det viktig å vurdere hånd
trening også for barn i denne 
gruppen. «Intensiv tohåndstrening» 
og «målrettet trening» er tiltak som 
bør vurderes. Samtidig kan det 
være mer aktuelt for barn med mer 
omfattende motoriske utfordringer 
å trene spesifikt på aktiviteter med 
tilpasning av omgivelsene gjennom 
for eksempel hjelpemidler eller 
tilpasset utstyr («kontekstfokusert 
trening»).

Både for barn med ensidig og 
tosidig CP kan det være aktuelt å 
behandle spastiske muskler i arm 
og hånd med BotulinumtoxinA 
injeksjoner («Botox»). Det er da 
viktig at injeksjonene kombineres 
med spesifikk håndtrening for å 
kunne utnytte de mulighetene  
som ligger i at musklene blir mer 
avslappet. I etterkant av botox 
injeksjoner har barnet mulighet  
for å øve inn nye bevegelsesmønst
re og grep som kan ha vært vanske
lig grunnet uttalt spastisitet, og 
treningen bør da legges opp ut fra 
de samme prinsippene som nevnt 
over. Både i sammenheng med 
botoxinjeksjoner, men også uten 
dette, kan det også være aktuelt å få 
tilpasset en håndortose («skinne»). 
Målsettingen med en håndortose 
kan være å tøye spastisk eller stram 
muskulatur eller å gjøre det lettere 
å bruke hånden ved at for eksempel 
tommelen eller underarmen får en 
mer funksjonell stilling. 

Barn trener mye i hverdagen, men 
er det intensivt og spesifikt nok?
I tillegg til å følge barns utvikling 
gjennom førskolealder, har 

CPHABstudien også hatt fokus på  
å kartlegge hva slags oppfølging 
barn med CP og deres familier får, 
med både foreldrerapporterte data 
og data fra CPOP. På spørsmål om 
hvorvidt barna trente håndfunk
sjon, svarte foreldrene at cirka 80 
prosent av barna trente på dette. 
Foreldrene svarte at en stor andel 
av barna trente daglig eller flere 
ganger om dagen og at de for det 
meste trente i naturlige hverdags
aktiviteter hjemme og i barnehagen 
med stor involvering av foreldre og 
barnehagepersonale. De aller fleste 
foreldrene (cirka 70 prosent) svarte 
at de opplevde treningen som nyttig 
for barna. Ergoterapeutene i CPOP 
rapporterte at en noe mindre andel 
av barna trente håndfunksjon, 
samtidig som de også oppga at 
mange av tiltakene foregikk ved at 
foreldre og barnehagepersonale 
fikk veiledning fra ergoterapeut 
eller fysioterapeut. Et viktig funn 
var at foreldrene opplevde størst 
nytte av treningen når den var 
organisert i ulike former (for 
eksempel ved individuelle timer, 
gruppetrening og som del av 
hverdagsaktiviteter). 

Mange ubesvarte spørsmål 
Funnene fra studien viste at mange 
av prinsippene som er viktige for  
å lære nye motoriske ferdigheter 
er tatt inn i oppfølgingen av norske 
førskolebarn med CP. Det er allike
vel mange ubesvarte spørsmål, som 
handler om i hvilken grad treningen 
er (1) målrettet nok, (2) intensiv nok 
og/eller (3) spesifikk nok. For ek
sempel er det interna sjonal enighet 
om at CIterapi og intensiv tohånd
strening er egnet og bør inngå i 
oppfølgingen av små barn med 
ensidig CP. Ved første undersøkelse 
i CPHAB var det bare 26 prosent av 
barna med ensidig CP som hadde 
trent CIterapi, mens ingen hadde 
trent intensiv tohånds trening. Ved 
siste undersøkelse hadde andelen 
økt til 41 prosent for CIterapi og 31 
prosent for intensiv tohåndstrening. 
Dette er en positiv trend, samtidig 

som det er viktig å komme i gang 
med tidlig intervensjon også rettet 
mot håndfunk sjon. For barn med 
store grov motoriske utfordringer 
vil hendene kunne bli deres viktig
ste ressurs. Det er derfor viktig å 
optimalisere barnas håndfunksjon 
tidlig med tanke på en best mulig 
utvikling. 

Internasjonal forskning har vist 
at intensiv og målrettet trening kan 
føre til stor grad av måloppnåelse 
og endring av spesifikke ferdigheter 
også hos eldre barn og ungdom. Ved 
å legge til rette for at de selv er med 
på å definere sine egne mål og å 
planlegge egen trening på nettopp 
disse aktivitetene vil stor motiva
sjon kunne gi høy intensitet og 
mange repetisjoner. Dette kan  
igjen gi positiv effekt på spesifikke 
ferdigheter og selvstendighet i 
utvalgte aktiviteter som den unge 
selv ønsker å mestre bedre.

Oppsummering
Forskning har vist at trening som  
er målrettet, spesifikk og intensiv 
kan påvirke hvordan barn med CP 
bruker hendene sine i hverdags
aktiviteter. Resultatene av CPHAB 
studien viste at norske førskolebarn 
med CP bruker mye tid på trening 
av håndfunksjon, og foreldrene er  
i stor grad involvert i denne trenin
gen. Studien viste også at hvordan 
barna bruker hendene ved tidlig 
alder har betydning for deres 
videre utvikling, samtidig som det 
var mye mindre endring over tid 
for barn med tosidig CP sammen
liknet med ensidig CP. 

Det er viktig å starte målrettet 
trening av håndfunksjon raskt  
etter at barnets skade er oppdaget. 
Hvordan treningen skal organi
seres, er avhengig av mange for
hold, og det er viktig med 
kunnskapsbasert oppfølging for  
å sikre at den verdifulle tiden som 
både barn og foreldre bruker på 
trening, gir mest mulig effekt på 
barnas utvikling og deltakelse i 
hverdagsaktiviteter. n

REIDUN JAHNSEN  
er fysioterapeut og 
PhD, seniorforsker 
ved barneavdeling  
for nevrofag ved Oslo 
universitetssykehus, 
leder i CPOP. Hun er 
hovedveileder  
i PhDprosjektet om 
håndfunksjon hos 
førskolebarn med CP.



34 35CP-BLADET 3 – 2017 CP-BLADET 3 – 2017

TEMA: FYSISK TILRETTELEGGING I SKOLEHVERDAGEN

Skolen og kommunen skal sammen 
gi nødvendig hjelp, trening og 
tilrettelegging for at skolehverdagen 
skal bli best mulig. FNs konvensjon 
om barns rettigheter slår fast at 
skolens oppgave er å «utvikle 
barnets personlighet, talenter og 
psykiske og fysiske evner så langt 
det er mulig». Barn som er psykisk 
eller fysisk hemmet i utviklingen 
skal kunne leve under forhold som 
«sikrer verdighet, fremmer selv
stendighet og bidrar til barnets 
aktive deltakelse i samfunnet». 
Barn og unge med funksjonsned
settelser og kroniske sykdommer 
har rett til nødvendig bistand. 
Barns stemme skal bli hørt når vi 
skal bestemme noe som angår dem.

Alle barn har rett til pedagogisk 
tilpasset opplæring. Barn som har 
vansker med å følge vanlig under
visning, har rett til spesialpedago
gisk oppfølging etter en sakkyndig 
vurdering og til en individuell 
opplæringsplan. Barn som har  
det vanskelig kan få oppfølging av 
helsesøster eller BUP. De som har 

problemer med daglige aktiviteter 
kan få rullestol eller andre tekniske 
hjelpemidler gjennom Hjelpemid
delsentralen. Barn som har behov 
for funksjons og ferdighetstrening 
med fysioterapeut eller ergotera
peut kan som regel få dette i skole 
eller SFOtiden. Barn med behov for 
transport til og fra skolen kan få 
drosje. 

Barn med behov for langvarige 
og sammensatte tjenester har rett 
på en individuell plan, en koordina
tor og ansvarsgruppe. Dette er 
nyttige hjelpemidler for å sikre  
at barnet og foreldrene blir hørt  
og at viktige mål og tiltak blir 
samkjørt og fulgt opp. 

Tiltakene over er forankret i 
ulike lovverk, og familien kan klage 
om de ikke får den hjelpen de 
trenger. 

Men barn har ofte også behov  
for annen hjelp og tilrettelegging 
som er av en type hvor rettigheter, 
forskrifter og prosedyrer ikke er  
så tydelige. Her er det mer rom for 
ulik praksis. Kommunen velger  
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i stor grad selv hvordan de organi
serer tilbudet i skolen til barn med 
store behov. 

FYSISK  
TILRETTELEGGING 

Universell utforming
Funksjonshemning handler i stor 
grad om fysiske, praktiske og sosiale 
hindringer i omgivelsene. Ifølge 
regjeringens handlingsplan for 
universell utforming og økt til
gjengelighet 2009–2013 skal alle 
skoler og offentlige bygg være 
universelt tilpasset innen 2025. 
Kommunene har øremerkede 
midler til dette og velger selv 
hvordan de skal prioritere midlene. 
Ifølge Barne, ungdoms og familie
direktoratet var kun 20 prosent av 
grunnskolene tilstrekkelig fysisk 
tilgjengelige i 2013. Det gjenstår  
å se hvor mange skoler som innfrir 
kravene i 2025.  

På tross av retningslinjer og gode 

Stort behov for 
flere helhetlige tiltak 
FOR SKOLEBARN MED FUNKSJONSNEDSETTELSER

Et nytt skoleår har startet, og mange barn har hatt sin første skoledag.  
Barna oppsøker gamle eller nye venner i skolegården, og i klasserommet 
skal elevene lære å skrive og regne. Barn med funksjonsnedsettelser møter 
flere utfordringer i møtet med skolehverdagen enn sine klassekamerater. 
Mange steder får de ikke den hjelpen de trenger på grunn av mangelfullt 
regelverk og retningslinjer.
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intensjoner møter mange barn 
fortsatt unødvendige hindringer og 
begrenset tilgjengelighet, også i nye 
bygg. Noen eksempler: 
• En skole kan være bygget med 

SFO i annen etasje. Selv om 
skolen bygges forskriftsmessig 
med heis, innebærer dette likevel 
at en førsteklassing som bruker 
rullestol ikke kan gå sammen 
med medelevene inn og ut av 
SFO flere ganger om dagen, men 
blir avhengig av en voksen i 
situasjoner hvor de kunne ha 
vært selvstendige. 

• Forskriftene tillater terskler og 
nivåforskjeller opp til 2,5 centi
meter. Det er umulig for et barn  
å forsere en slik terskel med 
manuell rullestol hver gang  
han/hun skal inn og ut av klasse
rommet, og barnet vil i så fall 
være avhengig av hjelp. 

• Hvis det er en lang gang fra 
klasserom til utgangsdør, eller fra 
utgangsdør til lekeapparater, vil 
et barn med gangproblemer 
bruke mye tid og krefter på å 
komme dit hvor leken foregår. 

• Hvis førsteklassingene hoved
sakelig leker i skogen som er 
utilgjengelig for barn på hjul, 
hjelper det ikke at klatrestativene 
er EUgodkjente hvis leken 
foregår et annet sted. 

• Noen ganger ligger handicap
toalettet langt unna klasserom
met, slik at eleven som skal bruke 
det, trenger hjelp eller hjelpe
midler for å komme seg dit, når 
de ellers kunne ha gått selv uten 
hjelpemidler og vært selvhjulpen. 

Individuell tilrettelegging
Selv om skolen er godt tilrettelagt, 
er det ofte behov for individuell 
fysisk tilrettelegging. Noen eksemp
ler kan være å: 
• sette opp håndtak ved dører og 

lange ganger.
• montere terskeleliminatorer for 

å komme over høyere terskler.
• sette opp ekstra bryter til  

elektrisk døråpner på barnets 
«gode side».

• tilrettelegge garderobe med speil 
og annet inventar for å klare å 
kle på seg selv. 

• bygge om for å få ladeplass til 
elektrisk rullestol eller plass til 
hjelpemidler.

Slik tilrettelegging kan være kostbar 
for kommunen, og det kan være 
viktig å planlegge lang tid i forveien 
for å sette av midler og arbeidskraft 
i tide til skolestart. Jo bedre gjen
nomtenkt og planlagt nye bygg er,  
jo mindre er behovet for individuell 
tilpasning. 

Det er viktig at kommunene har 
tilstrekkelige midler til å tilrette
legge så den enkelte møter minimalt 
av fysiske hindringer og begrens
ninger i hverdagen. 

Individuell hjelp/bistand/ 
assistanse
Mange barn får egen assistent som 
en del av den spesialpedagogiske 
opplæringen. Men mange barn med 
funksjonshemning har ofte også 
behov for praktisk hjelp, trening, 
stimulering og tilrettelegging som 
ikke kan defineres som spesialpeda
gogisk oppfølging eller terapi. Det  
er ulikt hvordan skolene og kom
munene løser dette praktisk. 

De fleste barn er mer eller mindre 
selvhjulpne når de slutter i barne
hagen. Men barn som har motor
iske og kognitive begrensninger, 
smerter eller andre helsemessige 
problemer, har ofte vansker med  
å gjøre ting som for andre går 
automatisk. Vi vet at barn med  
CP ofte bruker mye mer krefter  
på å gå enn andre barn. Vi vet også 
at barn med CP har større vansker 
med daglige aktiviteter og forflyt
ning og at de trenger mer trening  
i hverdagen før de klarer seg selv. 
Mange vil trenge hjelp hele livet.

Noen trenger fortsatt hjelp til å 
kle på seg, spise og gå på toalettet 
når de begynner på skolen. Noen 
kan trenge pleie, for eksempel å 
skifte bleie, gi sondemat og forflytte 
med personløfter. Noen må ha hjelp 
og tilsyn for å ivareta sikkerhet. 

Andre kan klare det meste selv, men 
bruker masse tid og krefter som de 
egentlig skulle ha brukt på læring 
og lek. 

For mange handler det om en 
balanse mellom praktisk assistanse 
og hjelp til å trene på ferdigheter i 
dagliglivet, for eksempel å ta på seg 
jakka selv, gå i trapp eller øve på å 
kjøre elektrisk rullestol i hverdagen. 
Det kan være trening i forflytning, 
som å gå trygt inn og ut av stol eller 
å flytte seg mellom rullestol og stol. 

Noen barn trenger hjelp til å øve 
seg på å skrive på tastatur hver dag, 
andre trenger å øve seg på å forme 
bokstaver. Noen kan få hjelp til å 
skrive så de heller kan konsentrere 
seg om innholdet på det de vil 
formidle. Noen trenger hjelp i 
klasserommet, til å hente en bok  
i hylla, ha orden på pulten, pakke 
sekken og spisse blyanten. Andre 
trenger bare hjelp til å sørge for at 
hjelpemidler er tilgjengelig til 
enhver tid så de kan klare seg selv. 

Mange barn med kognitive 
utfordringer har behov for hjelp  
til organisering, planlegging og 
strukturering og kan trenge hjelp  
til å konsentrere seg. 

Mange barn med funksjons
nedsettelser kan trenge hjelp til  
å disponere krefter. De kan ha en 
sykdom som er lite forutsigbar, med 
svingende sykdomsforløp og ofte 
mangel på energi. De kan bruke alle 
kreftene på å kle på seg eller prøve 
å følge de andre i leken og er helt 
utslitte når timen begynner. De må 
kanskje velge hva de ønsker å få 
hjelp til og hva de vil klare selv.  
For å ikke ta seg helt ut trenger de  
å lære å legge inn pauser før det er 
for sent. De må passe på å ha nok 
krefter til det som er viktigst: å 
være sammen med venner og å 
lære det de skal kunne på skolen. 

Noen ganger trengs det ekstra 
planlegging for å tilpasse aktivite
ter, gymtimer, lek i friminutt, 
aktiviteter på SFO og turer slik at 
alle kan delta. Deltakelse for alle 
gjør at behovet for individuelle 
løsninger blir mindre.

Kvaliteten og innholdet på hjelp og 
assistanse kan variere mye, men 
etter min erfaring fungerer hjelpen 
best når:
• tilrettelegging for alle alltid 

vurderes før barnet får egne 
løsninger.

• assistentens rolle evalueres og 
vurderes tverrfaglig regelmessig.

• den gis av en person som ikke 
samtidig har ansvar for andre.

• assistenten kjenner til og forstår 
barnets diagnose, funksjonsnivå 
og forutsetninger.

• assistenten kan lese barnets 
behov til enhver tid.

• barnet får være med på å 
bestemme hvordan hjelpen skal 
være.

• assistenten er mest mulig  
«usynlig», og kun gir hjelp når 
nødvendig.

• assistenten er sentral på møter  
og utredninger.

• hjelpen og ressursene er preget 
av stabilitet og forutsigbarhet. 

HVORFOR ER HJELP 
OG TILRETTELEGGING 
SÅ VIKTIG? 

Utvikling av ferdigheter  
og selvstendighet 
Å legge til rette for og trene på 
ferdigheter i daglige aktiviteter vil 
gjøre at barnet lærer seg å bli mer 
selvstendig. Dette er viktig for 
selv følelsen og identiteten. Potensia
let for læring og utvikling er større 
jo yngre man er, og sjansen for å 
lære nye ting minsker med alderen. 
Arbeidet med å lære å bli selv
stendig må derfor starte tidlig.  
Barn som lærer å klare seg selv,  
blir mindre avhengig av pleie og 
omsorgstjenester fra familie og det 
offentlige resten av livet. Dette er en 
enorm investering for samfunnet. 

Bruk av energi
Undersøkelser viser at ungdom med 
CP er mer utsatt for utmattelsestil

stander og at dette sannsynligvis 
starter i tidlig alder. Barn strekker 
seg ofte langt for å vise at de klarer 
seg selv. De kan være utslitte 
allerede før de kommer i klasse
rommet. Jeg tror at mange barn 
kunne klare å følge med i vanlig 
undervisning hvis de fikk praktisk 
hjelp der de trengte det. 

Det er viktig at barna tidlig lærer 
seg å planlegge dagen og aktivite
tene slik at de har overskudd til det 
som er viktig. Barn med kroniske 
tilstander skal lære seg å leve med 
sine begrensninger resten av livet 
og må lære seg å ta nødvendige 
hensyn i hverdagen. 

Deltakelse og lek
Statistikk viser at funksjonshem
mede barn og unge er mindre 
sosialt aktive enn andre barn på 
fritiden. Det gjør skolen og SFO til 
den viktigste sosiale arenaen. I hvor 
stor grad elevene deltar i under
visning og i friminuttene med de 

n Selv om skolen er godt tilrettelagt, er det ofte behov for individuell fysisk tilrettelegging. Illustrasjonsfoto: Helle Gannestad
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andre, vil også påvirke graden av 
hvor sosiale de er utenom skoletid. 
Hvis eleven for eksempel bruker 
krefter og tid på å kle på seg og 
forflytte seg i friminuttene isteden
for å være sammen med andre eller 
hvis aktiviteter og undervisning 
ikke er tilgjengelig for alle, fratar  
vi barna muligheter for å utvikle  
og beholde vennskap. Vår identitet 
formes i samspill med andre. Å 
være der det skjer, når det skjer er 
essensielt! Derfor er det så viktig  
å ha som mål at alle barn skal delta 
i fellesskapet der det er mulig, i 
klasserommet, på turer, i friminutt 
og på SFO. 

For de minste barna er leken 
sentral i skolehverdagen utenfor 
klasserommet. Gjennom lek lærer 
de nye ting og utvikler seg psykisk, 
fysisk og sosialt. Barn observerer  
og hermer etter hverandre, øver seg  
på samarbeid og erfarer hvordan  
de kan påvirke andre. De prøver og 
bryter stadig nye grenser og får 
mestringsopplevelser. Å bli eksklu

dert fra leken frarøver barnet 
mulighet for utvikling på alle felt: 
kognitiv, motorisk, psykisk og 
sosialt. 

UTFORDRINGER
Noen barn trenger egentlig hjelp fra 
de kommer til skolebygningen til de 
drar. Jeg er bekymret for at mange 
funksjonshemmede barn ikke får 
den hjelpen de trenger. Mange barn 
med funksjonsnedsettelser har 
lærevansker, men i teorien kan 
man ha behov for éntilén 
oppfølging hele dagen uten å trenge 
spesialpedagogisk oppfølging. Jeg er 
overbevist om at mange barn kunne 
trenge mindre spesialpedagogisk 
hjelp hvis de fikk mer praktisk 
assistanse og skolen var bedre 
fysisk og organisatorisk tilrettelagt.

Tilrettelegging
De som planlegger et bygg kan 
vanskelig se for seg hvilke konkrete 
situasjoner som kan bli utfordrende 

hvis de ikke kjenner til hvordan det 
er å leve med funksjonshemning. 
Derfor er ikke gode intensjoner og 
tekniske forskrifter nok for å sikre at 
skolene som bygges blir tilgjengelige 
for alle. Jeg er overbevist om at 
byggene ville ha fungert bedre  
hvis brukerrepresentanter og 
helsepersonell med universell 
utformingskompetanse var delaktige 
i byggeprosessen fra tidlig plan
leggingsfase. Kommunene ville også 
ha spart mange skattepenger på 
ettertilpasning dersom bygget var 
bedre gjennomtenkt og tilrettelagt.

Assistentmidler
Assistenthjelpen som gis innenfor 
skole og SFOtiden kan defineres 
som for eksempel
• spesialpedagogisk oppfølging  

(i opplæring og undervisning)
• helsehjelp (pleie)
• habilitering (trening i daglige 

aktiviteter)
• brukerstyrt personlig assistanse/

BPA (praktisk bistand)

Mange av tjenestene overlapper  
og vil være lite hensiktsmessige  
å skille. De ulike tjenestene gis  
på bakgrunn av ulike lover og 
retningslinjer og organiseres på 
ulike måter. Det er ulikt hvordan 
kommune og skole velger å hånd
tere fordeling av ansvar, ofte får 
ikke barn tilstrekkelig hjelp.

Assistanse i skolen
Skolen har plikt til å gi et forsvarlig 
opplæringstilbud. Skolene har  
en grunnbemanning med flere 
assi stenter som skal fordeles  
på alle skolens elever med behov. 
Assistent timene til spesialpedago
gisk oppfølging er øremerkede. De 
resterende assistentmidlene blir 
fordelt etter behov, men det er 
ingen krav til utredning eller 
vedtak, noe som gjør det vanskelig  
å klage. Noen ganger kan flere 
elever dele på en assistent. I praksis 
er ulike elevers behov satt opp mot 
hverandre. En elev kan miste 
assistentmidler hvis andre trenger 
dem mer. Det er ingen krav til 
formell kompetanse for å bli ansatt 
som assistent, og det er ulikt hvor 
godt egnet personen er til å se og 
ivareta barnets behov. Ordningen 
med assistent på skolen blir ofte 
tilfeldig, personavhengig og ufor
utsigbar. 

Assistanse i SFO
Rett til spesialundervisning gjelder 
bare i undervisningstiden, ikke  
i SFO. Det er et kjent problem at 
skolens grunnbemanning sjelden 
gir rom for éntilénoppfølging for 
dem som trenger det i SFOtiden. 
Flere foreldre har sett seg nødt til  
å ta barna ut av SFO fordi barna 
ikke får tilstrekkelig hjelp, men  
bare tilsyn. For et funksjonshemmet 
barn som i utgangspunktet er i en 
sosialt sårbar situasjon, kan dette 
innebære å bli ekskludert fra den 
viktigste sosiale arenaen for fri lek  
i hverdagen. Det påvirker også hele 
familien, når mor eller far må være 
hjemme for å ta seg av barnet i 
SFOtiden.

n Hvert enkelt barn må sikres rett til å delta 
i fellesskap og fellesareal (i undervisning, 
kroppsøving, friminutt, SFO, lek, turer og 
spesielle aktivitetsdager).

REHABILITERING FOR VOKSNE OG  
BARN / UNGDOM MED CEREBRAL PARESE

Formålet er å forbedre eller vedlikeholde funksjon, f.eks. gang- 
funksjon, mestring av dagliglivets aktiviteter (ADL), koordinasjon og 
styrke, samt jobbe med mestringsstrategier i forhold til egen sykdom.
Det legges opp til trening som du kan klare ut fra dine forutsetninger.

REHABILITERINGSTILBUD VOKSNE
Rehabilitering for voksne i aldersgruppen 18 år og oppover med CP.  
Varer i 2 uker. Fortløpende individuelt inntak eller gruppetilbud.  
Gruppetilbud per år: april, august og desember.

REHABILITERINGSTILBUD BARN/UNGDOM
Rehabilitering for barn og ungdom i aldersgruppene 4 - 9 år eller 10 - 17 år 
med CP. Varer i 2+1 uker. Gis kun som gruppetilbud. Møt andre barn eller 
unge med CP. Gruppetilbud per år: mars, april, juni og to i november.

HENVISNING OG INNTAK
Fastlege eller spesialist kontaktes for å bli henvist til tilbudet.

INFORMASJON PÅ NETTSIDEN 
Om rehabiliteringen og annen pasientinformasjon: www.kurbadet.no

Manglende helhetlig utredning
En pedagogisk sakkyndig vurdering 
fra PPT ligger ofte bak skolens 
vurdering for spesialpedagogisk 
hjelp og assistanse i undervisnin
gen. Det kreves en bredere tverr
faglig utredning for å forstå barnets 
behov gjennom hele dagen på 
skolen. Den som utreder, må for 
eksempel forstå hvordan begrens
ninger i motorikk, muskelstyrke, 
koordinasjon, smerte, bevegelses
utslag, balanse, kognisjon og sosiale 
ferdigheter påvirker aktivitet, 
selvstendighet, lek og deltakelse. Et 
barn på syv år som tilsynelatende 
er selvhjulpen, kan, etter å ha blitt 
vurdert med kartleggingsPEDI 
(Pediatric Evaluation of Disability 

Inventory), vise seg å ha et hjelpe
behov som tilsvarer det man vil 
forvente hos en gjennomsnittlig 
norsk fireåring. Dette er viktig 
kunnskap for å gi nødvendig 
oppfølging i hverdagen. Dagens 
organisering og tilgjengelige res
surser gir ikke rom for grundig 
tverrfaglig utredning.

Organisering og ansvar
Tjenester til barn og tilrettelegging 
er ofte organisert under ulike 
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HVA SKJER?
Dette skjer rundt om i landet 
de nærmeste månedene. Vet 
du om et arrangement, kurs,  
konferanse eller et annet 
relevant tilbud som vi bør 
skrive om på disse sidene? 
Send dine tips til post@cp.no 
innen 1. november, så omtaler  
vi tilbudene i CPbladet 
nummer 4–2017.

JANUAR
FEBRUAR

MARS
APRIL

MAI
JUNI
JULI

AUGUST
SEPTEMBER 

OKTOBER 
NOVEMBER 
DESEMBER

JANUAR
FEBRUAR

MARS
APRIL

MAI

Nasjonal kompetansetjeneste 
for barn og unge med funksjons
nedsettelser arrangerer nytt 
frokostmøte på Litteraturhuset  
i Oslo. Denne gangen ønsker vi  
å sette fokuset på inkludering i 
norsk idrett.
 
Tid
25. oktober 2017 
Kl. 9.00–11.45. Frokost serveres 
fra kl. 8.30 (frokost betinger 
påmelding)
 
Foredragsholdere
Reidar Säfvenbom, første
amanuensis på Seksjon for 
kroppsøving og pedagogikk ved 
Norges Idrettshøgskole. Han har 
forsket mye på unges deltakelse 
i uorganiserte aktiviteter.

Tove Andersen er ansatt i Oslo 
skikrets og samarbeider med 

Akershus skikrets på flere 
områder angående idretts
aktivitet og integrering. Hun  
har utdanning innen idrett, er 
sosionom og spesialpedagog og 
har jobbet som støttekontakt. 
Hun begynte å jobbe som person
lig assistent, deretter arbeidet 
hun en del år på institusjon for 
ungdom med ulike utfordringer, 
før hun kom til Oslo skikrets hvor 
hun har vært i fire år. Hun er 
prosjektleder for lavterskel
prosjektet ParaAlpint i Oslo  
– mestring og skiglede.

Lars Erik Moen, er far til  
snowboarder Kristian Moen.

Se mer informasjon
http://www.aktivung.no/
frokostmoete25oktober2017.
6010835377490.html

 

Idrett for alle … eller?
– Om inkludering i norsk idrett  

 

• Barnekonvensjonen. (1989). FNs 
konvensjon om barnets rettigheter. 

 Hentet fra: https://www.regjeringen.
no/globalassets/upload/kilde/bfd/
bro/2004/0004/ddd/pdfv/178931fns_
barnekonvensjon.pdf

• Helse og omsorgstjenesteloven. 
(2011). Lov om kommunale helse og 
omsorgstjenester. Hentet fra: 

 https://lovdata.no/dokument/NL/
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rettigheter. Hentet fra: https://lovdata.
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63?q=lov%20om%20pasient%20og

• Opplæringslova. (1998). Lov om 
grunnskolen og den vidaregåande 
skule. Hentet fra: https://lovdata.no/
dokument/NL/lov/1998071761

• Forskrift om skole og helsestasjons
tjeneste. (2003). Forskrift om  
kommunens helsefremmende og 
forebyggende arbeid i helsestasjons 
og skolehelsetjenesten. Hentet fra: 

 https://lovdata.no/dokument/SF/
forskrift/20030403450?q= 
individuell%20plan

• Veileder om rehabilitering, habilite
ring, individuell plan og koordinator. 
(6.7.2017). Hentet fra https://helsedi
rektoratet.no/Retningslinjer/ 

 

ANNE CAMILLA  
HOLØYEN jobber 
som ergoterapeut  
for barn og unge i Ås 
kommune. Hun har 
tidligere jobbet på 
Sunnaas Sykehus, 
Rikshospitalet og i 
Bærum kommune. 
Hun er ergoterapeut 
(cand. mag.) med 

videreutdanningskurs i folkehelse
vitenskap og barnefolkehelse.

enheter med ulikt regelverk, som 
helse, forvaltning, oppvekst og 
kultur, eiendom og så videre. Hver 
instans kan vurdere sitt regelverk 
og sitt ansvarsområde. Systemet gir 
stort rom for tolkning og ansvars
fraskrivelse. De ulike etatene plikter 
å samarbeide, men slik det er nå, er 
for mye overlatt til at kommunene 
finner løsninger i hver enkelt sak. 
Ingen har et overordnet ansvar for 
å sikre at barnet får et helhetlig 
forsvarlig tilbud. Det er ingen som 
har ansvar for hjelpen som IKKE 
gis. Systemet åpner for at barn med 
foreldre eller støtteapparat som 
«står på» får mer hjelp enn dem 
som ikke har det. Det er belastende 
for foreldre selv å måtte ta ansvar 
for å sikre at barnet får den hjelpen 
de trenger. Slike kamper oppleves 
belastende for foreldrene.  
• Hvem skal utrede det totale 

behovet?
• Hvem skal gi hjelpen?
• Hvem skal betale for hjelpen?
• Hvem skal ta ansvar hvis barnet 

ikke får hjelp?

Rehabilitering,%20habilitering,%20
individuell%20plan%20og%20
koordinator.pdf

• Barn og unge med habiliteringsbehov. 
(2015). Barn og unge med 
habiliterings behov – Samarbeid 
mellom helse og omsorgssektoren og 
utdanningssektoren om barn og unge 
som trenger samordnet bistand. 
Veileder IS2096. Hentet fra: https://
helsedirektoratet.no/Lists/Publikas
joner/Attachments/1121/Barnog 
ungemedhabiliteringsbehov.pdf

• Öhrwall, AM.; Eliasson, A.K; et al. 
(2010). Self care and mobility skills in 
children with cerebral palsy, related 
to their manual ability and gross 
motor function classification Dev Med 
Child Neurol. 2010 Nov;52(11):1048
55. doi: 10.1111/j.14698749.2010.  
03764.x. Epub 2010 Aug 16.

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/20722662

• Asbjørnslett, M; Helseth, S; Engelsrud, 
G.H. (2013). Being an ordinary kid’ – 
demands of everyday life when 
labelled with disability. Scandinavian 
Journal of Disability Research

 Volume 16, 2014  Issue 4
 http://www.tandfonline.com/doi/abs/ 

10.1080/15017419.2013.787368? 
journalCode=sjdr20

• Asbjørnslett, M; Helseth, S; Engelsrud, 
G.H. (2012). «Friendship in All 
Directions»: Norwegian Children with 
Physical Disabilities Experiencing 
Friendship Childhood: A Global 
Journal of Child Research. Volume 19, 
Number 4, November 2012 ISSN 
09075682. Hentet fra: http://journals.
sagepub.com/doi/
pdf/10.1177/0907568211428093

• Haugen, G.M.D; Hedlund, M.; Wendel
borg, C. (20151127) «Det går ikke an 
å bruke seg sjøl både på retta og 
vranga». Om helsebelastning, sår
barhet og forebygging i familier med 
barn med funksjonsnedsettelse. NTNU 
Samfunnsforskning. Rapport 2012. 
Hentet fra: http://samforsk.no/
SiteAssets/Sider/publikasjoner/Det%20
g%C3%A5r%20ikke%20an%20
%C3%A5%20bruke%20seg%20
sj%C3%B8l%20b%C3%A5de%20
p%C3%A5%20retta%20og%20
vranga_web.pdf

• Barne, ungdoms og familiedeparte
mentet.(2017, 11.09.). Barn med 
nedsatt funksjonsevne i skole og fritid. 
Hentet fra: 

 https://www.bufdir.no/Statistikk_og_
analyse/Nedsatt_funksjonsevne/
Oppvekst_og_utdanning/

Kilder 

Behov
Nødvendig tilrettelegging og as
sistanse i skole og SFO må sikres. 
Det må utarbeides tydelige rettig
heter og retningslinjer for ansvars
fordeling som sikrer helhetlig, 
forutsigbar og rettferdig ivare
takelse av behovet til det enkelte 
barn. Det må sikres at:
• funksjonshemmede barns behov 

for hjelp og tilrettelegging i skole 
og SFO blir helhetlig og tverr
faglig utredet.

• det fattes individuelle vedtak om 
hvilken assistanse og hjelp barnet 
trenger gjennom hele dagen i på 
skolens område.

• øremerkede midler må følge det 
enkelte barnet, uavhengig av 
skolens eller kommunens  
samlede ressurser.

• hvert enkelt barn må sikres rett 
til å delta i fellesskap og felles
areal (i undervisning, kropps
øving, friminutt, SFO, lek, turer 
og spesielle aktivitetsdager). 

• helhetlige løsninger sikres på 
tvers av regelverk og etater.

• foreldrene kan klage hvis barnets 
behov på skolen ikke blir ivare
tatt.

• brukere og helsepersonell  
med kunnskap om universell 
utfor ming deltar i planlegging, 
bygging og rehabilitering av 
skolebygninger og utearealer. n

TEMA: FYSISK TILRETTELEGGING I SKOLEHVERDAGEN
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FRA FYLKESAVDELINGENE

TRØNDELAG 

Sommerleir 2017 
VEST AGDER 

Sommerdans – dans er for absolutt alle

I 22 år har CPforeningen i Trønde
lag arrangert sommerleir for 
medlemmer fra 9 til cirka 30 år. 
Leiren foregår på fylkesavdelingens 
hytte på Oppdal. Alle har med egen 
ledsager, og sammen får de ansvar 
for å fylle uka med aktiviteter, kos 
og hygge. De får et budsjett de må 
forholde seg til, og en av ledsagerne 
får hovedansvaret. Vi fikk i år inn 
18 søknader. Alle 18 fikk tilbud om 
plass, men to måtte takke nei til 
tilbudet. Det ble i alt seks uker med 
sommerleir. 

Oppsummering av tre av ukene
Uke 25 Sverre, Helle, Sebastian  
og Sondre
Kino, Badelandet, Bowling, Zipline, 
restaurantbesøk, pokemonjakt, 
fotball, shopping, kortspilling. 
Hadde mange fine aktiviteter, 
måltider og samtaler og veldig  
mye tull og latter.

Utdrag fra Helle sitt blogginnlegg 
om sommerleiren

«I år var min femte gang på 
CPleir, og denne sommeren var jeg 
på leir sammen med to gutter og 
ledsager. Jeg var den eneste jenta, 
så jeg var veldig spent før vi dro.  
Jeg kjente guttene godt fra før,  
så det gikk veldig bra, og vi hadde 
en veldig bra uke. Vi var ganske 
uheldig med været, så det ble til at 
vi var på færre aktiviteter denne 

FOTO: 

KRISTIN OLSEN, FÆDRELANDSVENNEN

lett vonde følelser i det å være 
anner ledes og føle på utilstrekke
lighet.

Mange barn og unge ønsker å 
danse, en aktivitet som både er 
populær og attraktiv. Det er dess
verre få tilbud for våre barn og unge 
med nedsatt funksjonsevne. Vi 
erfarer at de som prøver seg etter 
hvert dropper ut, fordi de ikke klarer 
å følge de som er funksjonsfriske.

Dette bestemte vi oss for å gjøre  
noe med – og «Sommerdans» ble til! 

gangen enn tidligere, men vi var på 
kino og så filmen Wonder Woman, 
vi badet i svømmehallen, spilte 
bowling, spilte kort og så film i hytta 
om kveldene. Vi hadde det ganske 
rolig, koste oss og pratet mye. Vi var 
også og tok Zipline hvor vi svevde 
over elven – det var utrolig gøy.  
En av de tingene som jeg synes var 
annerledes med å være på leir med 
gutter enn med jenter, er at med 
guttene ble det mye mer tull og tøys. 
Jeg følte at jeg lo nesten hele tiden, 
men det ble faktisk litt drama med 
gutta på tur også da ;) 
Det var en super uke :)»           

Uke 27 Øystein, Trude, Vibeke,  
Aurora, Thomas og Malene
Gondolbane, elverafting, bade
land, ridning, bowling, kino og 
restaurant besøk. Mange fine 
måltider i hytta, mye musikk og 
film. Super gjeng som har hatt 
mange år sammen på sommerleir. 
Alle er enige om at det har vært  
en super uke fylt med spennende 
opplevelser på Oppdal.

Uke 28 Oda, Lasse, Erik, Anette, 
Juliane, Julie og Sarah
Badeland, gondolbane, bowling, 
elverafting og kino. Restaurant
besøk og fine middager og kvelder  
i hytta. n

Vi var heldige som kunne enga sjere 
Nora Helena Dyrholm som ansvarlig 
kursinstruktør. Både i sin viktige 
rolle som pådriver og støttespiller  
i planleggingen av dansekurset og 
under selve gjennomføringen, 
gjorde hun det mulig for oss å 
realisere drømmen til mange av 
våre barn og unge!

Nora er 23 år, danser og ny ut
dannet dansepedagog. Hun er 
lillesøster til Anna som har CP og er 
hørselshemmet. Som Nora selv sier: 
«Min søster har gang på gang vist 
meg at det som mange opp fatter  
som umulig, faktisk er mulig, og  
hun har formet meg mye både som 
danser og dansepedagog.»

Fædrelandsvennen hadde en 
helsides omtale av «Sommerdans»  
i juli. Denne omtalen fikk mye 
opp merksomhet og berørte mange! 
Dansekurset ble avsluttet en sol
skinnsøndag i juli med en uformell 
forestilling for beste foreldre, familie 
og venner. Kurset skapte spenning 
og mestringsfølelse, men også 
samhold og trygghet på at dette  
var mulig å klare sammen – og  
vi klarte det!

Sommerferien blir ofte lang for 
våre barn. Så det å gjøre hyggelig 
ting på sommeren og være sammen 
er viktig. Og som bildene viser, var 
gleden stor, vennskap blomstret og 
atmosfæren var magisk – det var 
bursdag hver dag!

Mange av barna hadde med 
søsken som deltok sammen med 
dem på dansekurset. Dette søsken 
samværet er verdifullt. Det at vi 
inkluderte søsken, var helt bevisst 
for å kunne føle på gjensidig felles
skap og glede.

Stor takk til dyktige Nora, som 
gjorde drømmen til virkelighet  
for så mange av oss, takk til ivrige 
foreldre i CPforeningen og HBF  
og til alle danserne våre! Dette skal 
gjentas – «Dans er for alle». n

I tett samarbeid med HBF Kristian
sand og Omegn arrangerte CPfore
ningen i VestAgder «Sommerdans» 
over fire kursdager. 16 barn og unge 
deltok i alderen 6–26 år!

I vår fylkesavdeling erfarer vi 
stadig at barn og unge med nedsatt 
funksjonsevne strever med å delta  
i sosiale aktiviteter. Det skaper altfor 

 1   FORNØYD: Emma Torine (9) koser seg 
på Sommerdans.  
   

 2  GOD STEMNING PÅ KURS: Lene 
Svendsen (26) foran til høyre.

 3  LANG, LANG REKKE: Fra høyre: Pia (7), 
Mina (10), Maximilliam (10), Silja (6) år, Tilda 
(10) og Emma (6).                     

1

2 3

 1   HUNDER-
FOSSEN: 
Gutta var 
fornøyde 
med besøket 
på Hunder-
fossen.

 2  PANNE-

KAKER:  
Pannekaker 
og bær hører 
med på 
sommerleir!

1 2
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Årets sommerfest ble en braksuksess 
med nærmere 60 fremmøtte – for 
noen av dem var det deres aller 
første møte med CPforeningen.

CPforeningens sommerfest, som 
nå er blitt en etablert tradisjon, er 
definitivt det arrangementet som 
trekker flest folk! 

Sommerfesten ble i år som i 
tid ligere år holdt på småbruket 
Bjørkelia, som eies av leder Ingvild 
Skarsem Jonassen. Det ble et vel
lykket arrangement med nærmere 
60 fremmøtte, hvorav flere fikk sitt 
første møte med CPforeningen. 
Sommerfesten er et gratisarrange
ment, der vi serverer grillmat, leier 
inn profesjonell underholdning  
og hoppeslott, kan kose med dyra  
på gården og rett og slett ha det 
hygge lig sammen. Ved å arrangere 
sommerfesten på et sted som er 
tilrettelagt for rullestol har det også 
vist seg at likemannsarbeid og fokus 
på tilpassing av bolig og lignende  
er temaer som flere familier setter 
pris på.

CPforeningen i AustAgder har de 

AUSTAGDER 

Blomstrende aktivitet på sommerfesten

 1   TRYLLING: Trylleshow med Magisk  
Moro falt i smak hos både store og små.  
   

 2  GØY: Lotteri er gøy! Med styremedlem 
Åse Kristine Ekra som lotterisjef kunne alle 
glede seg over gode muligheter for å vinne 
mange flotte premier!   

 3  POPULÆR KANIN: Av dyrene på 
Bjørkelia var Frøken Kanin den mest 
populære og definitivt den som fikk mest 
kos! Fra venstre: Astrid Annie Værholm, 
Frøken Kanin og Anette Hansen                      

siste årene hatt stort fokus på å øke 
aktiviteten i foreningen og å rekrut
tere nye medlemmer. Et av tiltakene 
vi har gjort, er å åpne alle våre 
arrangementer for alle med CP, både 
medlemmer og ikkemedlemmer. 
For å oppmuntre til medlemskap har 
deltakeravgiften vært litt høyere for 
dem som ikke er medlemmer. Ved  
å gjøre alle våre arrangementer 
åpne har vi fått den lokale habilite
ringstjenesten med på å sende ut 
informasjon og innbydelser til 
CPforeningens arrangementer til 
alle familier med barn med CP. Dette 
samarbeidet har vi opplevd som 
svært positivt. n

FINNMARK 

Aktivitetshelg i Alta

CPforeningen i Finnmark arran
gerte i august en aktivitetshelg i 
Alta. Fredagen startet med Standup 
med Dan Are Lykke Larsen, hvor 
han holdt sitt foredrag «Man får 
være som man er når man ikke ble 
som man skulle». Det ble både latter 
og tårer da han sto og fortalte om 
sitt liv – det var også veldig lærerikt.

Vi samlet oss etterpå til middag 
hvor vi fikk litt erfaringsutveksling 
og sosialt hygge for store og små. 
Det var veldig god stemning etter  
en flott kveld.

Lørdagen møttes gjengen på 
Kvenvik utenfor Alta, hvor vi fikk 
en varm velkomst av Glød, som sto 
for aktivitetene denne dagen. Det 
var satt opp flere benker med 
reinskinn, og de hadde laget et stort 
bål. Vi fikk utdelt hver vår kopp og 
fikk servert kaffe og kakao, mens  
vi fikk en presentasjon av dagens 
aktiviteter.

Gruppeaktivitetene kanopadling 
og bueskyting var veldig populære 
for både barn og voksne.

Dan Are var også med oss denne 

dagen og fikk opplevd kanopadling 
på vannet. Været var fantastisk,  
sol og nær mere 20 grader, så vi 
storkoste oss. Vi fikk servert pølser, 
hamburger og laks til lunsj og ble 
utfordret i flere konkurranser.

Senere på ettermiddagen møttes 
vi på Scandic Alta til en liten 
minikonsert. Anne Gudrun  
Michaelsen hadde plukket ut  
noen nydelige låter, som hun  
sang og spilte for oss.

Dette var en nydelig start før vi 
avsluttet kvelden med treretters 
middag på kvelden. 

Vi ønsker å gjennomføre en ny  
helg i november/desember med 
hundekjøring og julebord og håper 
at enda flere melder seg på da! n

1

2 3

2

3

1

 1    2   GRUPPEAKTIVITETER: Kanopadling 
og bueskyting var veldig populære for både 
barn og voksne.

 3   BRA STEMNING: CP-foreningen i 
Finnmark arrangerte i august en aktivitets-
helg i Alta.
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Helgen 9.–11. juni dro 66 sjørøvere 
fra Oslo og Akershus’ egen Sabel
tanngruppe ned til Dyreparken i 
Kristiansand. Der ble vi innlosjert  
i Abra Havn, som seg hør og bør  
for ekte sjørøvere. Lørdagen  
startet med sjørøverfrokost i 
Kaptein Sabeltanns rike etter en 
kort båttur med Den Sorte Dame  
så klart. Deretter gikk det slag i slag 
med alle parkens aktiviteter og dyr. 
Toget i Hakkebakkeskogen var for 
mange ett av høydepunktene. Den 
fanta stiske atmosfæren i Abra Havn 
skapte også en god ramme rundt 
helgen.

For de personer det gjelder så  
får man utlevert et eget Vis Hensyn 
armbånd i Dyreparken som gir egen 
inngang til attraksjonene, veldig 
nyttig når kroppen krever mer av 
liten og stor. 

Vi hadde været med oss og fikk 
oppleve parken før høysesongen ble 
sparket i gang for fullt. Om det går 
som vi ønsker, vil vi sette opp en ny 
tur til våren 2018, så bli med oss da! 
En gang sjørøver, alltid sjørøver! n

1

OSLO AKERSHUS 

Hiv o’hoi!

 1   SJØRØVERSTOL: Torstein  
Reinholdtsen og Theo Fjær Magnussen  
lot seg ikke skremme av den skumle 
sjørøverstolen. Foto: Linda Reinholdtsen

 2  TOK STYRINGEN: Vilde og Erik styrte 
selveste sjørøverskuta! Foto: Øyvind Soleng

2

ROGALAND 

Familiehelg på Sørlandet

Helgen 1.–3. september reiste rundt 
100 medlemmer med familie fra 
Rogaland til Kristiansand fredag 
ettermiddag. Helgen begynte med 
herlig middagsbuffet på hotellet, og 
etter middagen fikk vi låne et stort 
konferanserom, romslig nok til 
rullestoler. Der begynte styret med 
å presentere seg og fylkesleder 
fortalte litt om planlagte aktiviteter 
i tiden fremover. 

Familiene ble delt i lag, totre 
familier på hvert lag, og så var det 
quiz med ulike spørsmål. Premier 
ble delt ut til vinnerlaget og de 
andre fikk trøstepremie. DJ Oliver 

spilte musikk en stund før det var 
tid for å finne sengen.

Lørdag var det flott frokost på 
hotellet, og alle hadde fått todagers
billett til Dyreparken og Badelandet. 
Hele dagen ble tilbrakt i der. På 
ettermiddagen var det felles mid
dag, og DJen spilte igjen musikk for 
store og små på konferanserommet. 
Alle familiene presenterte seg for 
hverandre for å bli litt bedre kjent.

Det ble relativt tidlig kveld, de 
fleste var slitne etter hele dagen  
i Dyreparken/Badelandet.

Vi hadde en flott helg sammen 
med fine rammer og god tid til å 

slappe av innimellom. Vi ble kjent 
med hverandre, og de fleste var 
enige i at helgen hadde vært super og 
vi er klar for en reprise neste år!  n

 1   SABELTANN: Leo Aase på vei inn  
i Kaptein Sabeltanns rike.

 2   PÅ TUR: Oliver Hovland 17 år, alias  
DJ Oliver.

 3   TØMMERRENNE: Familien Amundsen  
i tømmerrenna. 

Husk at gaver til Cerebral Pareseforeningen kan trekkes fra i inntekten 

på selvangivelsen. Gaver til CP-foreningen kan gi fradrag i inntekt og 

dermed lavere skatt. Inntektsfradrag kan kreves når gave-beløpet 

utgjør minst 500 kroner i året gaven er gitt, maksimum 30 000 

kroner pr. år. Bidrag kan betales til bankgiro 1607.40.25157. Bidrag kan  

nå også betales med Vipps til nummer 97339.

OBS! Personnummer til giver MÅ opplyses på giroen – ellers faller 

grunnlaget for fradraget bort!

SKATTEFRADRAG PÅ GAVER

1 2 3
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En som forstår  
hva du snakker om

Unge med CP

Mari S. Hansen
Bosted: Kinsarvik, Hordaland
Født i 1984
Gift og har to barn  
I arbeid
Telefon: 476 20 708
Epost:  
marisvart@hotmail.com

Stine Dybvig
Bosted: Oslo
Født i 1991
Student 
Telefon: 952 56 511
Epost:  
stinebdy@online.no

Voksne med CP

Ann-Inger Mortensen
Bosted: Dønna, Nordland
Født i 1978
Telefon: 412 45 174
Gift, i arbeid.
Epost: 
anninger@hotmail.no

Maiken Lovise Kvåle
Bosted: Trondheim
SørTrøndelag
Født i 1963
Ikke i arbeid
Telefon: 970 71 176
Epost: 
maikenk@online.no

Marte Broderstad Sandvik
Bosted: Harstad, Troms 
Født i 1990
Student
Telefon: 988 60 375
Epost: martebsandvik@
gmail.com

Caroline Sæther
Bosted: Sarpsborg, Østfold
Født i 1989
Telefon: 928 13 367
Epost: Caro.likemann@
gmail.com

Snorre Spilling Øvereng
Bosted: Kristiansand,  
VestAgder 
Født i 1989
Student 
Telefon: 975 84 361
Epost:  
snorreov@gmail.com

Joakim Løberg
Bosted: Skien, Telemark
Født i 1989
I arbeid
Telefon: 934 62 757
Epost: joakim.loberg@
icloud.com

Mari Mosand
Bosted: Trondheim
SørTrøndelag
Født i 1964.  
I arbeid. To barn
Telefon: 911 12 974  
Epost: 
mosandcp@gmail.com

Linda Blålid
Bosted: Førde, Sogn og 
Fjordane. Født i 1964 
Uføretrygdet, delvis i arbeid
Telefon: 917 76 409
Epost:  
blalidlinda@gmail.com

Helle-Viv Magnerud
Bosted: Bergen, Hordaland
Født i 1964
I arbeid, Et barn
Telefon: 971 18 191
Epost: magnerud@online.no

Inger Eline Bille
Bosted: Bærum, Akershus
Født 1960
Ikke i arbeid
Telefon: 
67 13 31 44 / 958 86 691
Epost: 
billeinger@gmail.com

Ewy Halseth
Bosted: Oslo
Født i 1949
Pensjonist
Telefon: 901 87 847
Epost: ewy@halseth.no

Foreldre til barn og unge med CP

Camilla Kløgetvedt
Bosted: Oslo
Mor til jente født 2010
Telefon: 938 72 175
Epost:  
cammyk6@hotmail.com

Ingrid A. Lien
Bosted: Ski, Akershus
Mor til jente født 2010
Telefon: 934 22 275
Epost: netta73@live.no

Gunn Marit Berglund
Bosted: Lyngen, Troms
Fostermor til gutt født i 2007
Telefon: 478 94 639
Epost:  
gunn_m66@hotmail.com

Liv Elin Moldekleiv
Bosted: Bergen, Hordaland
Mor til gutt født i 2005
Telefon: 986 53 343 
Epost:  
emoldekl@online.no

Katrin Austnes
Bosted: Lillehammer 
Oppland
Mor til jente født i 2004
Telefon: 920 94 960
Epost: 
katrinaustnes@hotmail.com

Marthe Risan
Bosted: Trondheim, 
SørTrøndelag
Mor til gutt født i 2003
Telefon: 480 55 981 
Epost: 
marthe.risan@gmail.com

Lisbeth Zachariassen
Bosted: Tromsø, Troms
Mor til gutt født i 2001
Telefon: 920 15 811
Epost: liszac@online.no

Tove Torgnes Kristensen
Bosted: Bindal, Nordland
Mor til gutter født i 1999 
og 2005
Telefon: 959 13 706
Epost: tovetorgneskristensen
@hotmail.com

Charlotte Wesenberg
Bosted: Kristiansand
Mor til jente født i 1991
Telefon: 481 77 721
Epost: 
arlotte2000@yahoo.no

Anita Sjøstrøm
Bosted: Oslo
Mor til jente født i 1988
Telefon: 924 09 435 
Epost: anita_sjostrom@
hotmail.com

Eva Alvilde og 
Ole Alfred Larsen
Bosted: Alta i Finnmark
Foreldre til gutt født i 1986
Telefon: 412 52 848 (Eva) /
918 73 732 (Ole)
Epost: 
eva.larsen@kraftlaget.no

En likemann i CPforeningen har gått på likemannskurs i foreningen og skrevet under  
på en taushetsavtale. En likemann har lyst til å gjøre en innsats for andre. Likemannen 
prøver å skille mellom egne og andres problemer og vet at det er viktig å kunne  
håndtere fortrolige opplysninger. Du kan ringe en av dem når du lurer på hva du skal 
gjøre, når du trenger tips og råd om hva som nytter eller rett og slett når du trenger  
å prate med en som «forstår hva du snakker om». For å lese mer om våre likemenns 
kompetanseområder besøk vår nettside www.cp.no.

Vil du vite mer om 
likemannsarbeid?

Kontakt 
CP-foreningen på 

telefon 22 59 99 00
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0854 Oslo


