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Dnr 15-0190 
 
2015-04-30 
 
Till ledamöter i 
Programnämnden Barn och Utbildning 
Örebro kommun  
 
 

 

Bästa ledamot av Programnämnden Barn och Utbildning, 
 
Du är en nyckelperson när beslut fattas om framtidens skolverksamhet i Örebro 
kommun. Därmed bär Du också ansvar för att den aviserade nedläggningen av Ris-
bergska Gymnasiet genomförs på ett sätt som fullt ut tar hänsyn till elever inom 
Riksgymnasierna för Döva respektive Hörselskadade (RGH och RGD). Vi förväntar 
oss att Du och dina kollegor redan vid nämndmötet den 6 maj diskuterar vilka 
initiativ som är nödvändiga för att så blir fallet.  

Risbergska skolan är byggd utifrån genomtänkt arkitektur och anpassad för hörsel-
skadade, döva och elever med dövblindhet. Vi har förståelse för behovet av att se över 
olika skollokalers användning när elevunderlaget förändras. Men vi kräver att en 
omorganisation av gymnasieverksamheterna för vår målgrupp präglas av respekt för 
målgruppens behov i utbildningen och gedigen sakkunskap om vad detta konkret 
innebär när det gäller ljudmiljö, hjälpmedel, språk och pedagogik.  

Följande punkter måste därför finnas med när kommunen utarbetar direktiv till de 
fortsatta utredningar som ska ligga till grund för det praktiska genomförandet av 
översynen; 

1) Tydliga och skarpa krav på att lokalerna ska vara tillgängliga för målgruppen är 
nödvändiga. Höga krav ska därför ställas på ljudmiljön, vilket innebär minst ljud-
klass B enligt svensk standard (SS 25268:2007). Vidare ska höga krav ställas på 
den hörteknik som ska användas i undervisningen. Även den visuella tillgänglig-
heten måste beaktas. God belysning och frånvaro av motljus och röriga bakgrun-
der är viktigt för att underlätta kommunikation med teckenspråk. Åtgärderna i 
skolmiljön måste vara genomförda innan verksamhet överförs från Risbergska till 
nya lokaler. 

2) Det måste ställas krav på kompetent och informerad personal. Att de lärare som 
idag undervisar döva och hörselskadade ges möjlighet att följa med eleverna är 
viktigt. Dessa lärares erfarenheter behöver tas tillvara och nya lärare som ännu 
inte har undervisat målgruppen måste få relevant utbildning. All personal på 
skolan måste ha grundläggande kunskaper om döva respektive hörselskadade 
elever. Även lärarnas arbetsmiljö måste beaktas. Döva och hörselskadade lärare  
måste ges förutsättningar att obehindrat kunna kommunicera vid olika möten, 
utbildningar och liknande som är förlagda till arbetsplatsen.  
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3) Samråd med de intresseorganisationer som företräder de berörda elevgrupperna 
måste genomföras kontinuerligt. Vår kunskap och erfarenhet i utbildningsfrågor 
är viktiga att ta del av. Vi ser fram mot löpande kontakter med de tjänstemän som 
ansvarar för omorganisationen, men förväntar oss att processen inleds med sam-
råd mellan våra organisationer och de politiker som har det yttersta ansvaret för att 
överenskommelsen om likvärdig utbildning mellan Örebro kommun och staten 
angående Riksgymnasieverksamheterna respekteras fullt ut. Vi ser därför fram 
mot att träffa Dig eller kolleger till dig i Programnämnden Barn och Utbildning. 
Det är också viktigt att detta samråd äger rum på ett tidigt stadium när olika 
alternativ fortfarande vägs mot varandra och inte efter att preliminära beslut har 
fattats. 

Att RGH-RGD-programmen flyttas samtidigt med andra gymnasielinjer innebär att 
de även fortsättningsvis förläggs till en skolmiljö där det också finns program med 
liknande teoretiskt innehåll för hörande elever. Det samarbete och erfarenhetsutbyte 
som detta ger möjlighet till för lärare och elever har varit av stort värde. 

Vi, undertecknade organisationer, vädjar till Dig som skolpolitiker att värna den 
unika möjlighet till utbildning på lika villkor som riksgymnasieverksamheterna 
innebär för många hörselskadade och döva elever! 

 
 
 
Vänliga hälsningar, 
 
 
 

Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande 
Hörselskadades Riksförbund (HRF) 

Hanna Sejlitz, förbundsordförande 
Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) 

Pontus Degsell, förbundsordförande 
Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) 

Lena Wettrén, förbundsordförande 
Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning (DHB)  

Sara Bryntse, förbundsordförande 
Unga Hörselskadade (UH) 

Mia Modig, förbundsordförande 
Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF) 

Fredrik Lundgren, förbundsordförande 
Dövblind Ungdom (DBU) 


