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Taastrup, den 9. april 2021

HØRING vedr. udkast til revideret bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor
som dansk tegnsprogs- og skrivetolk - sagsnummer 20/58327.
Tak for muligheden for at kommentere på den foreslåede revision af bekendtgørelsen om
uddannelsen til professionsbachelor som dansk tegnsprogs- og skrivetolk .
Vi bakker op om, at den studerende fremover skal have bestået prøverne i simultantolkning
mellem talt dansk og dansk tegnsprog for at kunne påbegynde det sidste praktikforløb i
uddannelsens 7. semester.
Vi bakker endvidere op om, at fjerntolkning nu bliver nævnt som en færdighed, man skal opnå
både i forhold til tegnsprog og skrivetolkning. Det er særdeles relevant i lyset af, hvor mange
opgaver der i dag løses gennem fjernskrivetolkning pga corona-restriktionerne.
Vi finder det desuden meget vigtigt, at titlen også ændres som foreslået, så titlen fremhæver, at
uddannelsen er målrettet tolkning og at den både vedrører tegnsprogstolkning og skrivetolkning.
Der er dog nogle enkelte ting, vi finder vigtigt at få tilføjet til det bilag, der beskriver den
færdiguddannelses viden, færdigheder og kompetencer. Her savner vi, at man også skriver vores
målgruppe ind, nemlig mennesker med en hørenedsættelse. Det er denne målgruppe, der
benytter sig af skrivetolkning. Nedenfor har vi tilføjet vores ønsker til ændring:
VIDEN
3) viden om døves, døvblevnes og døvblindes vilkår sprogligt og kommunikativt og om sproglige
og kommunikative vilkårs betydning for den enkeltes identitet. Her bør tilføjes mennesker med
hørenedsættelse
KOMPETENCER
2) selvstændigt og i samarbejde med andre udføre tolkeopgaver for døve, døvblevne og
døvblinde ud fra en helhedsforståelse af tolkens rolle i tolket kommunikation Her bør tilføjes
mennesker med hørenedsættelse
Desuden vil vi gerne have tilføjet følgende under FÆRDIGHEDER:
4) ledsage og synsbeskrive for døvblinde – Her bør tilføjes brug af haptiske signaler
Protektor: Hans Kongelige Højhed Kronprinsen

Tak igen for muligheden for at kommenterer. Vi håber at vores bemærkninger tages med i den
endelige version af den reviderede bekendtgørelse.
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