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ASK Alternativ og supplerende kommunikasjon

• Innledning ASK

• Lovverk

• Drammen kommune 

• Frydenhaug skole  ASK skole

• Samarbeidspartnere

• Drøm

• « Det å ikke gi et barn muligheten til 
et språk, er både hjerteskjærende og 
diskriminerende» - agenda magasin nov 2020



ASK  Alternativ og/eller supplerende 
kommunikasjon 

• Håndtegn

• Grafiske symboler

• Digitale løsninger

• Kroppslig utrykk som andre må tolke og tillegge 
mening 
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Lovverk 

ASK i OPPLÆRINGSLOVEN 



Nasjonal veileder - Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming -
Helsedirektoratet

https://www.helsedirektoratet.no/horinger/nasjonal-veileder-gode-helse-og-omsorgstjenester-til-personer-med-utviklingshemming


Historisk språklov 12.05.2020

• Aldri før har Noreg hatt ei heilskapeleg
språklov.

• Føremålet med lova er å sikre norsk språk 
som nasjonalt hovudspråk.

• Lova anerkjenner samiske språk som

likeverdige med norsk

• offentlege organ skal fremje og verne 
kvensk, romani og romanes

• Norsk teiknspråk får status som nasjonalt 
teiknspråk

Men det kommer 
ikke inn i 

språkloven? 
NEI



Drammen kommune



PPT ( pedagogisk psykologisk tjeneste) 



Søke om hjelpemidler

• 1. Kartlegging

• 2. Henvisning om utprøving

• « Jeg trenger hjelp til vurdering og 
utprøving av hjelpemidler»

• 3. Søknad





Frydenhaug skole og ressurssenter

ASK – skole



Eksempler på løsninger :

PODD



Eksempler på løsninger :

GRID 3 

• en komplett kommunikasjonsløsning 
som gir en stemme, 
omgivelseskontroll og muligheten til 
å leve et mer selvstendig liv. Den er 
designet for personer med alle typer 
kommunikasjons- og 
betjeningsbehov og inkluderer et 
bredt utvalg ressurser som kan 
styres via touch, brytere, øyestyring 
eller pekeutstyr



«veien til språket» 

Hvem gjør hva 

Kompetanse



• Erfaringer

• Muligheter



Eksterne samarbeidspartnere STATPED 



Mål: Bruker i sentrum for tjenesteutvikling



Aktiviteter

Faser Henvisning, kartlegging og søknad 

tema

Tilpasning og 

opplæring
Oppfølging Evaluering og avslutning

Henvisning Kartlegging
Tilbakemelding 
og søknad 

Utlevering og 
tilpasning

Opplæring Oppfølging
Daglig 
drift ** Evaluering Avslutning

***

Bruker m 

familie

)

)

1

Skole

PPT

(PPOT)

NAV
Hjelpemidler

Ergoterapi
Fysioterapi-
tjenesten

Støttepedagog 
henviser til 
PPT

Spesialpedagog 
henviser





Språk er en menneskerettighet 


