Fördjupat stöd

TUFF

Teckenspråksutbildning
för föräldrar
Är ditt barn beroende av teckenspråk för sin
kommunikation? Då kan du delta i Teckenspråksutbildning för vissa föräldrar, även kallad TUFF.
TUFF vänder sig även till dig som har vårdnaden
för barnet eller till exempel är sambo med en av
barnets vårdnadshavare eller föräldrar.
TUFF består av kurser på olika nivåer: bas, fortsättning och fördjupning. Sammanlagt kan du få
upp till 240 timmars utbildning. Syftet med utbildningen är att föräldrarna ska kunna använda
teckenspråk i den dagliga kommunikationen med
sitt barn. Utbildningen anordnas av fem arrangörer på olika platser i Sverige.
Olika upplägg

Innehållet är detsamma oavsett arrangör, men upplägget av utbildningarna ser lite olika ut. Det kan
vara allt ifrån att läsa en kvällskurs några timmar i
veckan till att vara på lägervecka tillsammans med
hela familjen.
Som förälder har du möjlighet att läsa TUFF hos
den utbildningsanordnare som har det upplägg som
passar dina behov bäst. Du kan också byta mellan de
olika utbildningsanordnarna under dina 240 timmar.
Krav på förkunskaper

Innan du blir antagen till TUFF måste du ha förkunskaper i teckenspråk. Det får du genom att gå en
introduktion i svenskt teckenspråk via ditt hemlandsting. Kontakta Hörselvården i landstinget där du bor.
Utbildningens mål

Målet med utbildningen är att du ska
• förstå vardagligt teckenspråk
• kunna använda teckenspråk för att beskriva och
berätta
• kunna samtala med ditt barn om vardagliga ämnen
samt ha viss förmåga att anpassa ditt språk efter
situationen

• kunna urskilja språkliga strukturer och följa
språkliga normer i svenskt teckenspråk
• ha tilltro till din egna språkfärdighet och våga
använda teckenspråk i vardagliga situationer
med personer som använder teckenspråk.
Kostnadsfri utbildning

Utbildningen, boendet och barntillsynen är kostnadsfri. Men familjen betalar för kost. Du kan få viss
ersättning för förlorad arbetsinkomst och resekostnader från Centrala studiestödsnämnden.
Mer information och anmälan

På vår webbplats kan du läsa mer om var TUFF finns,
olika utbildningsanordnares upplägg, möjligheter till
barntillsyn med mera.
Du kan också kontakta vår samordnare för TUFF
via e-post statsbidragsavdelningen@spsm.se eller
telefon 010-473 50 00.
Anmälan hittar du hos den utbildningsanordnare
du väljer. På vår webbplats har vi länkar till dem.
www.spsm.se/tuff

Best.nr: 00426

TUFF

Fördjupat stöd
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar
för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska
få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör
vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens
vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna
resurser. Läs mer på vår webbplats www.spsm.se.
SPSM fördelar bidrag till dem som anordnar TUFF-utbildning.
Myndigheten utvärderar också utbildningen och arrangerar
nätverksträffar för lärarna.

Vad är teckenspråk

Svenskt teckenspråk är ett fullvärdigt språk med egen
grammatik. Språket är visuellt och uppfattas med
synen. Teckenspråk utnyttjar händer, ansikte och övre
delen av kroppen. Trots att rösten inte används har
även munrörelser en mycket stor betydelse. Grammatiska signaler förmedlas via ansiktsuttryck, kroppshållning och blickriktning.
I Sverige uppskattas att 30 000 personer som är
döva eller har en hörselnedsättning kommunicerar
med svenskt teckenspråk.

www.spsm.se
Du når oss på telefon 010-473 50 00
Norra regionen
Box 1100
871 29 Härnösand
E-post: norra@spsm.se

Östra regionen
Box 12161
102 26 Stockholm
E-post: ostra@spsm.se

Mellersta regionen
Box 6074
700 06 Örebro
E-post: mellersta@spsm.se

Västra regionen
Kruthusgatan 17
411 04 Göteborg
E-post: vastra@spsm.se

Södra regionen
Neptuniplan 7
211 18 Malmö
E-post: sodra@spsm.se

