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            Trondheim 03.08.2017 

Er du tegnspråklig og ønsker å jobbe ved en  

tegnspråklig arbeidsmarkedsbedrift i Trondheim? 
 

 

Bakgrunn for spørsmålet 

Oslo, Bergen og Sandefjord har tegnspråklige arbeidsmarkedsbedrifter. De har Signo Rycon, 

Signo Dokken og Signo Grantoppen. Der er det bl.a. vanlige arbeidsplasser, tilrettelagte 

arbeidsplasser og muligheter for arbeidspraksis før videre arbeid i andre bedrifter.  

 

Der er det muligheter for å jobbe innen f.eks. administrasjon, sjåfør- og transporttjenester, 

lager og logistikk, pakking og ekspedisjon av frukt, produksjon av produkter i tre, vedlike-

hold, service og renhold, bakeri, kantinedrift og catering, produksjon og salg av håndverks-

produkter, produksjon og salg av ved, fjøs og gårdsdrift, digitalisering og filmproduksjon 

m.m. Se http://www.signo.no/ dersom du ønsker mer informasjon om bedriftene nevnt 

ovenfor. 

 

Trondheim Døveforening jobber for å få opprettet en tegnspråklig arbeidsmarkedsbedrift også 

i Trondheim. Vi tenker oss en bedrift med flere forskjellige arbeidsplasser i. Det trenger ikke 

være nøyaktig samme typer arbeid som i Oslo, Bergen og Sandefjord, men noe av det - og 

kanskje noe annet i tillegg også. Send oss gjerne tips dersom du tenker at det er marked for 

flere typer arbeid enn de som er nevnt ovenfor. 

 

 

Er det mulig å opprette en tegnspråklig arbeidsmarkedsbedrift i Trondheim? 

Ja det er det, om flere instanser samarbeider om dette. Slik som i Oslo, Bergen og Sandefjord. 

Trondheim Døveforening ser positivt på at Trondheim kommunes bystyre i mai gjorde et 

vedtak om at det skal ses på muligheten for videre utvikling av arbeidsmarkedstiltak for døve 

og døvblinde. De skal også se på erfaringer fra Oslo, Bergen og Sandefjord. Dersom 

kommunen og NAV får forståelse for at det vil være meget positivt for flere tegnspråklige i 

Trondheim å få jobbe ved en tegnspråklig arbeidsmarkedsbedrift, kan det hende at de vil bidra 

til at det blir opprettet en slik bedrift. Vi kan ikke love dette, men vi er optimistiske - og håper 

at en tegnspråklig arbeidsmarkedsbedrift kan komme på plass i byen om ikke så alt for lenge. 

 

Men det er viktig nå, at vi «smir mens jernet er varmt» i kommune og NAV. Vi må prøve å få 

dokumentert behovet. Til dette trenger vi hjelp fra alle som mener det vil være veldig positivt 

for seg å få jobbe, enten hel- eller deltid, ved en tegnspråklig arbeidsmarkedsbedrift i byen. 

 

           Forts. 

 

Klostergata 60 

7030 Trondheim 

E-postadresse: trondheim.df@online.no  

Hjemmeside: www.trondheimdf.no  

Telefon: 73 53 19 01 / 97 11 58 38 

Organisasjons nr.: 9714 37 782 

Bankkonto 4200.32.13360 

 

Hjemmeside: www.trondheimdf.no 
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august 3, 2017 

Det vil si: Om du kan svare «Ja» på spørsmål nr. 1 nedenfor, ønsker vi at du sender oss svar 

på alle (eller i hvert fall de fleste) spørsmålene nedenfor. (Send oss svarene kun 1 gang). 

 

1. Tror du det vil være veldig positivt for deg å få jobbe ved en tegnspråklig  

 

    arbeidsmarkedsbedrift i Trondheim? __________________________________________ 

 

2. Vil du eventuelt starte med å jobbe heltid eller deltid? (Oppgi stillingsprosent): _________ 

 

3. Navn (skriv helst ditt navn, men skriv «Anonym» om du ønsker å være det): 

 

    _________________________________________________________________________ 

 

4. Alder (Ca.): Alternativer: «18 - 30», «31 - 40», «41 - 50», «51 - 67»: _________________ 

                                             

5. Har du jobb nå? (Svar gjerne på dette, men frivillig) _______________________________  

 

6. Er du arbeidsledig nå? (Svar gjerne på dette, men frivillig) __________________________ 

 

7. Er du uføretrygdet nå? (Svar gjerne på dette, men frivillig) __________________________ 

 

Det er selvfølgelig frivillig om man vil sende inn svar på spørsmålene. Men for at vi skal få  

et mest mulig riktig bilde på om det er behov for tegnspråklig arbeidsmarkedsbedrift i 

Trondheim, er det viktig at flest mulig som kan svare «Ja» på spørsmål nr. 1, gir oss svar. 

Man kan også få noen til å hjelpe seg med å svare, dersom man ønsker det.  

 

NB: Du trenger ikke bo i Trondheim for å sende inn svarene. Det holder at du bor i rimelig 

nærhet slik at du kan komme deg til og fra jobb i Trondheim, eller at du vil flytte til 

Trondheim dersom du får tilbud om jobb ved en tegnspråklig arbeidsmarkedsbedrift i byen. 

 

Send svarene enten pr. post til Trondheim Døveforening, Klostergata 60, 7030 Trondheim, 

eller på mail til trondheim.df@online.no, eller på sms til mobil nr. 97 11 58 38, eller kom 

innom kontoret som er åpent tirsdager og torsdager kl. 9–15, eller legg svarene i postkassen. 

 

Om man ønsker å være anonym må man sende svarene pr. post eller legge de i postkassen. 

Når det er sagt: Alle svar vil bli behandlet konfidensielt av døveforeningen, dvs. ingen navn 

vil bli gitt videre til andre. Det vi vil informere kommune og NAV om, er hvor mange som 

mener det vil være veldig positivt for seg å få jobbe ved en tegnspråklig arbeidsmarkeds-

bedrift i Trondheim. 

 

Svarfrist: Så snart som mulig og senest 25. august! 
 

Vi kan som sagt ikke her og nå love at det i nærmeste framtid blir opprettet en tegnspråklig 

arbeidsmarkedsbedrift i Trondheim. Men vi vil gjøre så godt vi kan for å få kommune og 

NAV til å forstå behovet. 

 

Med vennlig hilsen 

Trondheim Døveforening 

v/politisk utvalg 
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