TSS/TECKEN SOM STÖD-KURSER FÖR DIG MED

HÖRSELNEDSÄTTNING OCH
BEHOV AV VISUELLT STÖD
TSS/Tecken Som Stöd 2022
TSS-kurs A:9
TSS-kurs B:4

VT 2022
14-18 februari
14-18 mars

Anmäl dig helst en
månad innan kursstart!

TSS – Tecken som stöd
Aktiveringskurser i TSS för dig med hörselnedsättning, ex. grav hörselskada.
Vi har många års erfarenhet av arbete med TSS-kurser. På TSS-kurser får du lära
dig att använda TSS. Det bygger på det svenska språket och det lånar tecken
från teckenspråket. Kursen är uppdelad i steg och följer ett studiematerial.
Deltagare beviljas oftast 10 kursveckor fördelade på 2 tillfällen per år. Därmed
pågår kurserna i 5 år för dig som deltagare. Undervisningen genomförs av
särskilt utbildade TSS-lärare. Kurserna hålls vanligen måndag-fredag. Kursen
kan även ge mervärden i mer än TSS. Du får under dessa veckor rika tillfällen till
möten med andra kursdeltagare från skolans olika linjer.

Sundsgårdens folkhögskola
-med sundsutsikt
Sundsgårdens folkhögskola ligger strax
söder om Helsingborg, nära fiskeläget Råå,
med utsikt över vackra Öresund.
Skolan startade 1938 och är i dag en av
landets största folkhögskolor. Vi har även
stor kurs- och konferensverksamhet med
förnäma lokaler och utsökt god mat.

Anmälan, samarbete med regioner och SPSM
Anmälan helst en månad före kursstart!
Först tar du kontakt med Hörselvården där du bor. Efter deras godkännande
gör du en anmälan till lämplig TSS-kurs på Sundsgården. Behöver du skrivtolk
och/eller dövtolk måste du anmäla det i god tid före kursstart. Vi har sedan
många år ett väl fungerande samarbete med 4 olika Regioner. Hörselvården i
Region Skåne, Halland, Blekinge och Kronoberg är våra samverkanspartners och
står för en del av kostnaderna gällande kost och logi. Kursen har även stöd från
SPSM/Specialpedagogiska Skolmyndigheten.

Folkhögskolekurs, anhöriga och ekonomi
Undervisningen är kostnadsfri. För samtliga kurser betalar du en egenavgift
på 100 kr/dag, totalt 500 kr per kurs. Detta är din kostnad för 5 dagar inklusive
helpension. Detta är möjligt tack vare ett särskilt statligt stöd genom SPSM
som täcker extrakostnader för till exempel ökad lärartäthet, teknisk utrustning
och kursmaterial. SPSM samordnar nätverket av folkhögskolor som bedriver
aktiveringskurser. Kostnader för kost och logi täcks i första hand genom bidrag
från Regionerna.
Kurserna är också öppna för deltagarnas anhöriga. Egenavgiften är 250 kr per
dag (subventionerat pris). Du som är yrkesverksam och som deltar i dessa kurser
kan erhålla korttidsbidrag från SPSM. Bidraget är 97 kr per timme i upp till åtta
timmar per dag och högs 14 dagar eller 112 timmar per kurs. Du kan som mest
få bidrag för 240 timmar under ett kalenderår.
Bidraget för resor är högst 952 kr per person och kalenderår. Du får bara bidrag
om resekostnaden till och från kursorten är minst 239 kr. Om du reser med egen
bil kan du få milersättning med 18,50 kr per mil. Om flera deltagare samåker i bil
kan bara en person få bidrag för resor.
Egenavgift vid färdtjänst ersätts inte.

Hörselenheten vuxna
Hörsel- och Dövenheten
Carl Gustavs väg 46, 214 21 Malmö
040-33 27 00 Fax: 040-96 59 35
Texttel: 040-96 94 12
hod.vux@skane.se
Kontaktpersoner Skåne
Kommunikationspedagog
Lisbeth Håkansson
0768-93 07 79
lisbeth.hakansson@skane.se

Göteborg
Ängelholm E20

E6

Kontaktperson Halland
Hörselteamet Kungsbacka
Teckenspråkslärare: Alexander Rabnor
0104-56 31 99
alexander.rabnor@regionhalland.se
Kontaktperson Sundsgården
Studierektor
Anna Cronberg
042-19 38 59
anna.cronberg@sundsgarden.se
Administration
Sara Rooth
042-19 38 46
sara.rooth@sundsgarden.se
SPSM
Specialpedagogiska Skolmyndigheten
www.spsm.se
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HELSINGBORG N

Helsingborg
Knutpunkten

Kontaktperson Kronoberg
Avdelningschef
Margaretha Danielsson
0470 -588 824
margaretha.danielsson@kronoberg.se
Kontaktperson Blekinge
Hörselpedagog
Madelene Österberg
0455-73 44 03, Texttel: 0455-73 44 11
madelene.osterberg@ltblekinge.se
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Välkommen till Sundsgården
Med tåg/buss

Med tåg/buss:Från Helsingborg C/Knutpunkten där SJ’s och Skånetrafikens tåg
stannar. Ta buss 218 eller 219, stig av vid
hållplats Sundsgården, restid knappt 15
min. Ca 500 m promenad..

Med bil

E6 och E20, välj första avfarten söder om
Helsingborg S, vid Rydebäck.
Sväng av från motorvägen och kör sedan
norrut i rondellen,mot Råå. Följ skylt mot

Anmälan och kursarrangör
Sundsgårdens folkhögskola
255 92 Helsingborg
Tel 042-19 38 00 • Fax 042-19 38 50
www.sundsgarden.se

