Teckenspråkstolkning för studerande

Bilaga 1

Enkät
Enkäten besvaras av lärosäten som har eller har haft teckenspråkiga studenter under något
eller några av de tre senaste läsåren.
Lärosäte:
Ansvarig handläggare:
Telefon:
E-post:

Lokal organisation
1. Beskriv kortfattat er egen organisation för stöd till teckenspråkiga studenter.
2. Hur går ni konkret tillväga för att lösa behov av teckenspråkstolk?

Samarbeten, överenskommelser och avtal
3. Har ni något samarbete eller överenskommelse med en eller flera andra högskolor för
att lösa ert behov av teckenspråkstolkning? Om JA, uppge vilka och redogör för hur
ert samarbete ser ut samt vilka erfarenheter ni har av samarbetet.
4. Har ni någon överenskommelse eller avtal med kommun eller landsting för att lösa ert
behov av teckenspråkstolkning? Om JA, uppge vilka och redogör för hur er
överenskommelse ser ut samt vilka erfarenheter ni har av överenskommelsen.
5. Har ni någon överenskommelse eller avtal med andra organisationer eller privata
företag för att lösa ert behov av teckenspråkstolkning? Om JA, uppge vilka och
redogör för hur er överenskommelse ser ut samt vilka erfarenheter ni har av
överenskommelsen.

Nuvarande nationella organisation och finansiering
6. Redogör för fördelar och nackdelar med den nuvarande nationella organisationen?
(Med den nuvarande nationella organisationen avses Stockholms universitets uppdrag
att samla in uppgifter och fördela nationella medel.)
7. Redogör för fördelar och nackdelar med den nuvarande finansieringsmodellen?
(Med den nuvarande finansieringsmodellen avses att varje lärosäte avsätter 0.3 procent
av grundutbildningsanslaget för särskilt pedagogiskt stöd till funktionshindrade samt
får ansöka om medel från ett nationellt ramanslag för kostnader som överstiger denna
summa.)

8. Om ramanslaget höjdes – skulle nuvarande organisation och finansieringsmodell vara
tillfredställande? Om NEJ, varför inte?
9. Finns det en risk att stödet till utbildningstolkning går ut över stöd till andra grupper
av funktionshindrade studenter?

Alternativ organisation och finansiering
10. Bör teckenspråkstolkning lyftas ut ur nuvarande organisation?
(Med den nuvarande organisationen avses här varje lärosätes arbete med att ge
pedagogiskt stöd till funktionshindrade studenter.)
11. Bör teckenspråkstolkning lyftas ut ur nuvarande finansieringsmodell?
12. Bör även pedagogiskt stöd till teckenspråkiga studenter, t.ex. anteckningshjälp, lyftas
ut ur nuvarande organisation om teckenspråkstolkning lyfts ut?
13. Är det ett ändamålsenligt alternativ att utbildningstolkning finansieras av landstingens
tolkcentraler?
14. Är det ett ändamålsenligt alternativ att utbildningstolkning både organiseras och
finansieras av landstingens tolkcentraler?
15. Är det ett ändamålsenligt alternativ att en central statlig myndighet finansierar
utbildningstolkningen?
16. Är det ett ändamålsenligt alternativ att en central statlig myndighet både organiserar
och finansierar utbildningstolkningen?
17. Lämna gärna förslag på andra alternativa organisatoriska lösningar och/eller
finansieringsmodeller!

En öppen fråga
18. Lämna gärna andra synpunkter som ni vill ska komma utredningen till del!

Frågor med anledning av enkäten besvaras av Charlotte Ejsing på telefon 08-563 087 68.
Enkäten ska vara Högskoleverket tillhanda senast den 12 mars.

