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Hvem er vi 
Oddbjørg - ergoterapeut Åse Marie - spesialpedagog

Åse Marie



Gartneriet barnehage
▪ Startet opp i 2008
▪ Knutepunktfunksjon for ASK siden 2013. Som støtte for 

barnehager i Trondheim kommune og tilhørende kommuner.
▪ Basebarnehage med en storbarnsbase og en småbarnsbase 

opprinnelig. Men det siste året har vi også utviklet en egen base 
for barn med nedsatt funksjonsevne - kalt Skansen.



Skansen

▪ 10 garantiplasser for barn med nedsatt funksjonsevne. 
▪ Godt tilrettelagt areale med fokus på barn med nedsatt 

funkskjonsevne. 
▪ Barnehagelærere, ergoterapeut, vernepleier, spesialpedagoger, 

fagarbeidere og assistenter.
▪ Tanken er at alle barna tilknyttet Skansen skal også være 

tilknyttet storbarns- eller småbarnsbasen, men ha mulighet til å 
kunne trekke seg tilbake på Skansen eller få besøk av 
lekekompiser over på Skansen. 



Hvilke barn har nytte av ASK?
● Barn som av ulike grunner ikke kan 

snakke
● Barn som har problemer med uttale
● Barn som har problemer med 

språkforståelsen
● Barn med annet morsmål
● Barn som er veldig sjenerte eller av 

andre årsaker velger å ikke snakke i 
enkelte situasjoner

● Barn med nedsatt hørsel eller 
synsproblematikk

● Barn med ekstra behov for oversikt 
og forutsigbarhet

● Småbarn som ennå ikke har lært å 
snakke

● Barn som skal kommunisere med 
de”overnevnte” 



ASK for alle - et språkmiljø for alle 
barn

Maria (fagarbeider småbarn)

“Når jeg har remsen på meg kommer småbarna naturlig bort og finner fram bildene. Ofte har de behov for å si at de er lei 
seg og savner foreldrene. Dette hadde de ikke kunne fortalt uten bildene”

Synnøve (pedagogisk leder storbarn)

Vi har jobbet med dette i snart 10 år, men føler det er først i år jeg virkelig har skjønt hvor nyttig dette er. Når jeg ser barn 
som ikke snakker norsk får  formidlet  behovene sine gjennom bilder og tegn - blir jeg glad.



Deltagelse og medbestemmelse

Hvordan kan vi gi alle barn best 
mulighet til å kommunisere?

- Hvor har vi 
ASK-hjelpemiddlene?

- Hvordan er kompetansen 
hos de voksne?

- ASK mellom barn?



Tilgjengelighet

Vi har gode erfaringer med å ha remser med PCS-symboler på oss til 
enhver tid. Vi opplever at det er trygt for barna, skaper rom for 
samtaler og en god støtte for store og små i blant annet 
overgangssituasjoner. 

Tematavler ved aktuelle aktiviteter - f.eks. lego, forming, bilbane er god 
støtte til hverdagssamtaler.

Talemaskiner skal være oppladet og klare til bruk. Hvor hyppige de blir 
brukt avhenger av hvor langt man er i prosessen med opplæring, både 
for den voksne og barnet. 



Meningsfull og nødvendig aktivitet

▪ Mulighet for kommunikasjon og samhandling anses som 
den mest nødvendige og  meningsfulle aktiviteten i 
hverdagslivet 

▪ For barn med behov for ASK kreves tilrettelegging for å 
forstå og bli forstått, og for å kunne uttrykke seg 

▪ LEIKEN den viktigste arenaen



Ulike materialer

▪ ASK-startpakke - Utviklet på Gartneriet av Oddbjørg og Guri

▪ Remser - Språkstøtte vi alltid har med oss. Hengende på buksa, 

rundt halsen eller på hjelpemiddel.

▪ Tematavler - Tilgjengelig i fastsatte aktiviteter og til

prosjekter vi jobber med.

▪ Talemaskiner - Tobii med Snapcore first og 

Pathways.



ASK-startpakke

▪ Starthjelp for å kunne komme raskt og tidlig

i gang

▪ Basic-symboler til daglige aktiviteter i hverdagen

Tematavler, spisebrikke, dagtavle remser, 

knipper med symboler og tegn til tale: følelser, 

inneaktiviteter, uteaktiviteter, stell/toalett

øyepeketavler

▪ Utgangspunkt for å opparbeide seg erfaring sammen med barnet, 

og med egen programvare kunne utvide og videreutvikle barnets 
ordforråd. 

▪ Aktivere og bevisstgjøre for et språkmiljø

ASK må være enkelt og kunne brukes av alle!



Hvordan forplikte og engasjere?

▪ ASK-gruppe
▪ Planleggingsdager
▪ Temakvelder
▪ Personalmøter
▪ Rollemodeller for hverandre



Kommunikasjonsstøtte i 
garderoben



Kommunikasjonsstøtte i lekmiljø



Lenker: Tips

▪ ASK e-læring - Statped
▪ kunnskapsbanken

▪ http://www.tegnbanken.no

▪ www.isaac.no
▪ https://www.statped.no/alternativ--supplerend

e-kommunikasjon-ask/ask/
▪ Facebook-gruppa “ASK i barnehagen”

https://www.statped.no/laringsressurs/ask/e-laring-grunnkompetanse-i-alternativ-og-supplerende-kommunikasjon-ask/
http://www.kunnskapsbanken.net/kommunikasjon
http://www.tegnbanken.no
http://www.isaac.no/
https://www.statped.no/alternativ--supplerende-kommunikasjon-ask/ask/
https://www.statped.no/alternativ--supplerende-kommunikasjon-ask/ask/

