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Hvorfor tror noen at 
det er noe «feil» med 
mennesker som har 
en funksjonshemning? 

Hvorfor mener noen at vi må 
kureres, aborteres, ekskluderes 
og diskrimineres?
Hva er det som er «feil» egent-
lig? Vi er jo bare annerledes. 
Akkura t  som a l le  andre             
mennesker. Akkurat som du er 
annerledes enn dine venner, 
medelever, arbeidskolleger, 
naboer eller familiemedlem-
mer.
På NHF sitt landsmøte er det 
akkura t  l i ke  fo rsk je l l i ge              
mennesker som på ethvert      
annet politisk møte, arbeids-
møte eller folkemøte. Der har vi 
ulike religiøse overbevisninger, 
ulik legning, ulik familiesam-
mensetning, ulik utdannelse og 
ulike meninger.
Men de fleste av oss har altså, 
ifølge noen, en feil. Eller vi har 
et barn med feil – en ektefelle, 
en søster, bror, mor eller far 
som har en feil!?
Jeg kan ikke se den feilen. Jeg 
ser bare mange flotte, enga-
sjerte kvinner og menn som 
ønsker å gjøre sin kommune, 
sitt land, verden, til et bedre 
sted å leve for alle mennesker. 
Burde ikke en slik innstilling og 
et slikt pågangsmot, et slikt liv 
feires, beundres og bejubles?
I stedet er det altså noen men-
nesker som helt seriøst mener 
at disse flotte folkene bør utryd-

des. At verden ville blitt et 
bedre sted om de ikke hadde 
eksistert. At «alle andre» ville 
fått et bedre og lettere liv om vi 
ikke var blitt født.
Hvilken verden er det vi ønsker 
oss da? En verden der alle men-
nesker er perfekte. Der vi desig-
nes før fødselen slik at vi blir 
perfekte kvinner og menn, ak-
kurat slik som eliten mener at 
det perfekte mennesket skal 
være. Hvem bestemmer hva 
som er perfekt? Hva og hvem er 
det som bør utryddes?
Dersom man med en enkel test 
kan finne ut alt om et menneske 
før det blir født, hvem er det da 
som bør regnes som «feil»? Hvor 
stopper denne grensen for hva 
som er feil? Kan og bør vi gripe 
inn dersom barnet har feil kjønn, 
feil hårfarge, feil IQ, feil legning 
eller feile gener? Skal vi gå enda 
lenger og også tillate aktiv døds-
hjelp, slik at vi blir kvitt alle eldre, 
alle som blir skadet eller syke, 
alle med feil politisk overbevis-
ning, feil religion, feil inntekt eller 
feil livsstil? Blir det da en perfekt 
verden? Er det et slikt samfunn 
vi vil ha?
Det finnes allerede i historien 
mennesker som har forsøkt å 
skape en slik verden. Ettertiden 
har fordømt dem som diktato-
rer, terrorister og som gale og/
eller syke mennesker. Bare 
navnene deres får det til å gå 
kaldt nedover ryggen på de 
fleste av oss. Deres verdens-
bilde omtales som et skrekksce-
nario og et terrorvelde.
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Likevel har altså noen av ideene 
deres fått fotfeste hos noen 
mennesker også i dag. I vårt 
trygge, frie, demokratiske land.
Kjære medmenneske, jeg har 
en bønn til deg. I stedet for å 

lete etter feil og mangler hos 
andre, vær heller glad for at vi 
er forskjellige! At vi er født ulike 
og både ser og høres forskjel-
lige ut. Det er det som gjør oss 
til mennesker.

Vi har sannsynligvis alle sammen 
en eller annen «feil». Synlig eller 
usynlig. Men det betyr ikke at det 
er noe feil med oss alle sammen. 
Bare at vi er forskjellige.
Heldigvis!

Nå har NHF kalenderen 
2018 kommet sammen med 
Handikapnytt. Det er frivillig 
om man ønsker å betale for 
denne, men vi oppfordrer 
alle til å støtte NHFs arbeid. 
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BPA - Ikke Bare På Artig

Av: Kjell Vang, Seniorrådgiver 
Pasient og Brukerombudet i 
Nord-Trøndelag 

BPA, brukerstyrt personlig       
assistanse, er ei ordning som 
har eksistert i mange år. Den er 
en måte å organisere kommu-
nale tjenester på når noen 
trenger personlig assistanse i 
form av f.eks. praktisk bistand 
og støttekontakt. Kommunen 
kan også gi den personlige       
assistansen uten at den er bru-
kerstyrt. Det er naturlig å tenke 
seg at den da blir tjenestestyrt 
med mindre grad av frihet for 
brukeren.

Det følger av helse- og omsorgs-
tjenestelova at kommunene 
skal ha tilbud om BPA-ordning. 
Tilbudet kan gis til alle som 
trenger personlig assistanse. 
Bistanden kan omfatte person-
lig stell og hygiene, reingjøring, 
dagligdagse gjøremål i heim     
og husholdning, og hjelp til å 
komme seg ut og delta i sam-
funnet. Helsetjenester omfattes 
ikke. Personen som er tildelt 
BPA, betaler egenandel som om 
vedkommende mottok om-
sorgstjenester på annen måte.

Hensikten med BPA er at bru-
keren skal kunne opprettholde 
et mest mulig vanlig liv, f. eks. 
ved å delta i arbeid og sosiale 

aktiviteter. Brukerens egen 
styring skal bidra til større grad 
av livskvalitet enn når tjenes-
tene styrer. Det innebærer mer 
frihet og fleksibilitet, som i valg 
av tider for når ulike gjøremål 
og aktiviteter skal foregå.         
Brukeren er arbeidsleder. Hvis 
en sjøl ikke er i stand til å lede 
assistenten, kan dette overlates 
til en annen i samarbeid med 
eller på vegne av brukeren. Den 
som er assistent, er omfatta av 
arbeidsl ivets  a lminnel ige           
bestemmelser, bl.a. arbeids-
miljølova.

Det er ingen særskilte grenser 
for hvem som kan søke om og 
tildeles BPA når behovet for 
personlig og praktisk bistand er 
der. Riktignok er det kommunen 
som etter eget skjønn vurderer 
og vedtar hvordan tjenesten skal 
organiseres, og det kan skje uten 
tildeling av BPA. Søkeren har 
imidlertid rett til å medvirke, og 
framsatte behov og ønsker skal 
tas alvorlig.

Både forsvarlighet og livskvalitet 
må være vurderingstema når 
det fattes vedtak om hvordan 
tjenestene best bør organiseres 
i konkrete tilfeller.

Fra 1. januar 2015 trådte en ny 
bestemmelse i pasient- og bru-
kerrettighetslova i kraft. BPA ble 
en lovfesta rettighet for perso-
ner under 67 år med langvarig 
og stort behov for personlig 
assistanse. Retten gjelder også 
avlastningstiltak for personer 
med foreldreansvar når barn 
under 18 år er heimeboende og 
har nedsatt funksjonsevne. 
Behovet anses som «langvarig» 

når det strekker seg ut over to 
år, og det er «stort» når det 
trengs minst 32 timer assis-
tanse pr. uke. Personer med 
behov for 25-32 timer i uka in-
kluderes også i retten til BPA 
med mindre kommunen doku-
menterer at slik organisering 
betyr vesentlig aukt kostnad for 
kommunen.

Kommunen har ikke anledning 
til å vedta opphør av BPA kun 
med grunnlag i at personen ikke 
lenger omfattes av rettighetens 
aldersbestemmelse og mini-
mumstimetall. Tilbudet om BPA 
skal være reelt også når en ikke 
omfattes av rettigheten, altså 
sjøl om brukeren fyller 67 år 
eller får et tjenestebehov som 
er mindre enn 25 timer. Enhver 
endring i tjenestetilbudet skal 
skje etter individuell vurdering, 
grundig forhandsinformasjon 
og brukermedvirkning.

Pasient- og brukerombudet 
mottar et begrensa antall hen-
vendelser om BPA. I noen tilfel-
ler hører vi at personer med 
tjenestebehov og deres pårø-
rende ikke har fått informasjon 
om at BPA-ordninga fins som et 
tilbud i kommunen. Noen fortel-
ler også at når de sjøl tok opp 
BPA som tema, ble de avspist 
med at denne typen tjeneste 
ikke tilbys. Det er lovbrudd når 
kommuneansatte ikke informe-
rer om et tilbud kommunene er 
pålagt å ha, og når et framsatt 
ønske om BPA avvises på gene-
relt grunnlag.

Noen kommuner benytter BPA 
i mye mindre grad enn andre 
uten at det skyldes lavere fore-
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komst av aktuelle brukere. Vi 
har også sett at kommuner 
vedtar reduksjon i tjenesteom-
fanget, tilsynelatende uten at 
det foreligger behovsendringer. 
Tilsvarende ser vi tilfeller der 
bistandsbehovet har vokst, 
uten at det vedtas opptrapping 
av BPA-timetallet. En ytterligere 
variant er når kommunen øn-
sker å kutte ut BPA til fordel for 
andre typer tjenester som ikke 
er brukerstyrte. Brukere som 
utsettes for sånt, rapporterer 
om slitsomme og utmattende 
kamper med kommunen og 
tilhørende klagerunder med 
involvering av Fylkesmannen.

Det hender at ulike instanser 
vurderer tjenestebehovet for-
skjellig. En person kan ha vært 
under behandling og rehabili-

tering etter ulykke eller sjukdom 
og fått med seg ei funksjonsvur-
dering med angivelse av bi-
standsbehov, sjøl om det egent-
lig er kommunen som skal 
vedta tjenestenivået. Dialogen 
mellom bruker og kommune 
kan bli dårlig både når sjukehus 
og rehabiliteringsinstitusjon 
lover mer enn det kommunen 
kan holde, og når kommunen 
oppleves ikke å gi nødvendige 
tjenester.

Fylkesmannen er klageinstans 
når en ikke er tilfreds med tje-
nester fra kommunen. Det 
gjelder også BPA. Vi er kjent 
med personer som er svært 
godt fornøyd med ordninga for 
sin egen del. Og vi kjenner til 
andre som ikke er det. Vi trur at 
for få benytter retten til å klage. 

Noen orker ikke, og noen er 
redd for at det vil slå negativt ut 
for dem. Pasient- og brukerom-
budet har sett at klager virker, 
både der en ikke fikk innvilga 
søknad, der det ble fatta vedtak 
med lavere tjenesteomfang enn 
det var søkt om, og der det ble 
vedtatt reduksjon i tjeneste-  
nivået som brukeren hadde 
tidligere.

Når BPA i stor grad handler om 
livskvalitet, forutsigbarhet og 
innflytelse på eget liv, kan og 
bør ordninga brukes, både av 
personer som oppfyller den 
lovfesta retten til BPA, og av 
andre som kan nyttiggjøre seg 
tilbudet. Men kommunen må 
synliggjøre at tilbudet fins og er 
reelt. For BPA-ordninga er der 
ikke Bare På Artig. 

Verftsgata 5, 7800 Namsos vTlf. 74 21 80 00 v www.tinoshotell.no

TT TRANSPORT - STJØRDAL TAXI - TT -
TILRETTELAGT TRANSPORT

V I K N A
FROSTA TORV AS

Kvamme, 7633 Frosta, tlf. 74 80 70 00 

F R O S T A

Flytanking AS
7500 Stjørdal, Tlf. 74 83 46 40

S T J Ø R D A L

Nils Williksen AS
7900 Rørvik, Tlf. 74 36 09 02

V I K N A

Magneten Drift AS
7606 Levanger, Tlf. 74 01 28 70

__________________________________________

Art In Dent Levanger AS
Håkon den godes gate 2A, 7600 Levanger, Tlf. 74 08 04 33

__________________________________________

Skogn Pizza Restaurant AS
7620 Skogn, tlf. 74 09 72 00

L E V A N G E R

Tlf.: 74391252
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Er du under 30 år og vil være med 
på Handikapforbundets 
Talentutviklingsprogram (TUP) ?
Rettighetene til personer med 
funksjonsnedsettelser i Norge 
er konstant under press, og vi 
opplever at innarbeidete gode 
ordninger reduseres eller faller 
bort.  Våren 2017 har NHF hatt 
fokus på hjelpemiddelformid-
lingen gjennom flere kampanjer 
overfor beslutningstakerne på 
Stortinget for å sikre at ordnin-
ger som fungerer godt i dag ikke 
skal svekkes.  Ny teknisk for-
skrift (TEK 17) inneholder etter 
NHF’s mening alvorlige svek-
kelser i krav til bygg og boliger.
NHF har vært og er aktiv på-
virker for å sikre at krav til til-
gjengelighet ikke skal svekkes.  
Dette er eksempler på saker 
organisasjonen jobber mye 
med.
NHF er opptatt av at samfunnet 
vårt skal gi alle borgere like 
muligheter. Enten du har en 
funksjonsnedsettelse eller ikke, 
er det viktig at alle skal være 
sikret utdanning, arbeid, trygge 
økonomiske levekår, en trygg 
bosituasjon og anledning til å 
ha en aktiv fritid.
NHF har en viktig rolle som 
«vaktbikkje», si ifra når noe er 
galt, men også komme med 
gode løsningsmuligheter.  Våre 
tillitsvalgte og ansatte må være 
påpasselig til stede sentralt, 
regionalt og i kommunene.

TUP kull 5 – oppstart i 2018
Organisasjonen har signalisert 
ønsker om å videreføre pro-
grammet med en ny runde i 

2018 og 2019.   Deltakerne 
rekrutteres fra hele landet.  

Aktuelle deltakere i TUP anbe-
fa les av regioner ,  lands-               
foreninger og NHFU.  Du kan 
også selv melde din interesse.  
Deretter foretar en prosjekt-
gruppe en utvelgelse av ca. 20 
personer som blir telefon-         
intervjuet av prosjektleder. 
I intervjuet får kandidatene 
orientering om programmet og 
hvilke forutsetninger vi legger i 
invitasjonen for å kunne delta.    
Det forutsettes at du deltar på 
alle fire samlingene.  
NHF dekker alle dine kostnader.

Etter innstilling fra prosjekt-
gruppen, gjennomfører gene-
ralsekretæren og forbundsle-
deren et nytt intervju med ak-
tuelle kandidater. I intervjuet 
vektlegges kandidatenes moti-
vasjon og mulighet for å delta i 
programmet.  Terskelen for å 
bli med er høy!

Utvelgelsen blir tatt i løpet av 
høsten.  1. samling blir trolig i 
mars / april neste år.  Kursene 
avvikles i løpet av en helg fra 
fredag til søndag og kurssted er 
Oslo.
Den røde tråd i programmet er 
påvirkning!  

Samling 1 (vår 2018): Identitetsbygging, påvirkning, 
    organisasjonens ideologi og
     interessepolitiske arbeidsoppgaver.   
Samling 2 (høst 2018): Grunnleggende medietrening
Samling 3 (vår 2019): Valgkamp, møte med ungdomspolitikere.
Samling 4 (høst 2019: NHFs interessepolitikk

Kontaktperson er studiekonsulent Torleif Støylen
     epost: torleif.stoeylen@nhf.no  
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Med hjerte for din bolig

NYHET!
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AKSELLIA HANEBORG

Bestill våre kataloger eller uforpliktende veiledning på hedalm-anebyhus.no

Hedalm Anebyhus feirer sitt 
50-årsjubileum med fem helt nye boliger. 
Se våre jubileumsmodeller og alle våre 
øvrige boliger på hedalm-anebyhus.no

» Stort utvalg av eneboliger og prosjektboliger
» Spesielt utviklet for norske forhold
» Norskproduserte hus med god kvalitet og rask levering
» Vi hjelper deg med å oppfylle boligdrømmen

50årsjubileum_HedalmAnebyhus_186x130mm.indd   1 22.08.2017   09.06
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«På konsert med gode venner, nyter 
god musikk og litt forfriskende i 
glasset – Livet er herlig! Uten min 
personlige assistent ville ikke dette 
vært mulig!»

I Uloba er det du som bestemmer 
hvem som skal assistere deg, hva 
assistenten skal gjøre, hvor og når 
assistansen skal finne sted.

Ulobas BPA er skapt av oss 
funksjonshemmede og det er vår 
måte å organisere hverdagen vår på. 

Ta kontakt med oss på telefon: 
32 20 59 10 så hjelper vi deg videre!

For mer informasjon se våre 
nettsider: www.uloba.no 

BPA gir meg 
friheten til å leve 

livet – fullt ut!

RAGN SELLS
En del av kretsløpet

Din totalleverandør innen
avfallshåndtering

08899 www.ragnsells.no

HUSEBYBADET
Saupstadringen 13, 7078 Saupstad

For åpningstider ring: tlf. 952 63 749 eller se 
www.trondheim.kommune.no/husebybadet

Vanngymnastikk • Trimsvømming
Treningsstudio • Babysvømming 
3 bassenger, rutsjebane, badstuer, 

boblebad og 4 solarier

Tlf. 95 26 36 88

For åpningstider ring: 
Tlf. 952 63 749

eller se 
www.trondheim.kommune.no

/husebybadet

3 bassenger, badstuer, 

boblebad og 4 solarier

E-mail: sandmoen.kro@dialogus.no
www.sandmoenkro.no
Tlf. 72 59 61 80
Sandmoflata 3, 7093 Tiller

Alle er velkommen til en koselig og sosial atmosfære på Sandmoen Kro. 

Alltid et godt tilbud til alle typer arrangement. 

Alltid hjemmelaget mat av beste kvalitet. 

Velkommen skal dere være. Ta kontakt med oss.

Krovert Ove Hanssen
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Prinsenkrysset

«På konsert med gode venner, nyter 
god musikk og litt forfriskende i 
glasset – Livet er herlig! Uten min 
personlige assistent ville ikke dette 
vært mulig!»

I Uloba er det du som bestemmer 
hvem som skal assistere deg, hva 
assistenten skal gjøre, hvor og når 
assistansen skal finne sted.

Ulobas BPA er skapt av oss 
funksjonshemmede og det er vår 
måte å organisere hverdagen vår på. 

Ta kontakt med oss på telefon: 
32 20 59 10 så hjelper vi deg videre!

For mer informasjon se våre 
nettsider: www.uloba.no 

BPA gir meg 
friheten til å leve 

livet – fullt ut!

I «Trondheimsguiden» som ble utgitt av 
NHF Trondheim i 1983 finner vi denne intrikate 
informasjonen om hvordan rullestolbrukere 
skal krysse Prinsenkrysset. Selv om Prinsenkrysset 
fremstår langt bedre i dag, har man relativt kort tid 
på å krysse på grønt lys i folkemengden
På hverdager er det 12 000 personer som går på 
bussen i Prinskrysset. 

Heis opp trappa
I Brøttørgata i Trondheim 
har Per Knudsen arkitekt-
kontor, Lusparken arkitek-
ter og Optiman etablert 
seg i samme bygg. Selv om 
bygget har heis, er det en 
lang trapp opp til etasjen 
hvor heisen starter. Dette 
lover ikke godt for firma 
som skal ha kompetanse 
på universell utforming. 

En gang var målet at Norge skulle 
være universelt utformet i 2025. Vi 
ligger langt bak skjema. Når vil vi slip-
pe å se slike skilt?   

FlexStep.   Løfteplattform og trapp i et. 

 
     https://youtu.be/vaQKTfL-qxw 
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Åpner heisene i 
videregående skoler
Gjennom flere år har 
vi gjennom Rådet for 
funksjonshemmede 
i Sør-Trøndelag, arbei-
det for at heisene i    
videregående skoler 
skal være ulåst. Nå 
skjer det endelig noe. 

Egen nøkkel
I dag velger mange skoler å 
utstyre funksjonshemmede 
elever og lærere med eget heis-
nøkkel. Tanken er at heisen 
bare skal brukes av de som har 
behov for den. Skolene argu-
menterer også med at de øn-
sker kontroll på hvem som er i 
bygget. Men likevel er det ingen 
kontroll på trappene. Her kan 
hvem som helst gå uten å be 
om lov. 
Problemet med låste heiser 
oppstår når det kommer besø-
kende som har behov for å 
bruke heisen og ikke har nøkkel. 
Da må vedkommende lete opp 
noen som har nøkkel. Vi har fått 
flere tilbakemeldinger fra for-
eldre Særlig på kveldstid har vi 
fått flere tilbakemeldinger fra 
foreldre med behov for heis for 
å delta på foreldremøter og 
andre arrangement, møter 
stengte heiser. 

Forbudt
Likestillings- og diskriminerings-
ombudet har uttalt at det ikke 
er lov å stenge heis, mens trap-
pen er åpen. Heis er en ordinær 
ferdselskanal og må likestilles 

med trapp. Ingen må være av-
hengig av andre for å kunne 
bruke et bygg. 
Skolene i Sør-Trøndelag har 
derfor fått følgende beskjed:
Krav i diskrimineringsloven
medfører at personer med ulike 
bevegelseshemninger som 
krever bruk av heis, må likestil-
les med personer som kan be-
vege seg fritt i trapper. Dette 
gjelder også besøkende.
Utfra lovens krav samt behand-
ling i rådet for likestilling av 
funksjonshemmede, må en-
kelte skolers praksis med bruk 
av lukkede heiser opphøre så-
fremt bygget ikke er designet 
slik at det også er adgangskon-
troll i lukkede trapperom.
  
Nord-Trøndelag 
Det er ikke lenge til fylkene slår 
seg sammen til ett fylke. Rådet 

for funksjonshemmede i Nord-
Trøndelag følger derfor nå opp 
vedtaket i Sør og «ber om at alle 
videregående skoler i fylket 
innfører åpne heiser på lik linje 
med Sør-Trøndelag fylkeskom-
mune, slik at mennesker med 
nedsatt funksjonsevne ikke må 
be skolens ansatte om hjelp og 
eller lov til å benytte heis, jfr 
diskriminerings- og tilgjengelig-
hetsloven § 9 tredje ledd, jfr § 9 
fjerde ledd.»

Si ifra
Dersom noen opplever å bli 
utestengt på grunn av låst heis 
i skole, barneskole eller andre 
steder, så ønsker vi å følge opp 
dette. Ta kontakt med Region-
kontoret. 
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Relieff
Relieffet av Julie Næss er laget 
av Kristofer Leirdal og opprin-
nelig gitt til 25 års jubileet til 
Munkvoll Rehabiliteringssenter 
(tidligere Trøndelag Vanføre-
hjem) Etter senteret ble revet 
har vi ikke hatt noe verdig plass 
for dette relieffet. Det passet 
derfor bra å gi det til Roan kom-
mune hvor det nå henger ved 
inngangen. Julie Næss som 
stiftet NHF Trøndelag i 1926, 
betyr mye for både oss og Roan 
kommune. Rådhuset ligger 
forøvrig i Julie Næss vei.

Jule Næss
Julie Næss ble født inn i en tid 
da ord som vanskapning, krøp-
ling, pukkelrygg, og sikkert 
mange andre og enda verre ord 
var vanlig å bruke på mennes-
ker med nedsatt funksjonsevne. 
”Vi var lovløse,- kasteløse. Var 
overhodet ikke tatt med i be-
traktningen på like fot med 
andre mennesker” som Julie 

Næss selv omtaler funksjons-
hemmedes rettigheter den 
gangen. 
Da hun var med å stifte laget i 
1926 så het det Trøndelag Van-
førelag. Den nye lagdannelsen 
var nærmest en protest mot 
Trøndelagens forening for van-
føres vel. Hun var selv medlem i 
styret for denne tradisjonelle 
støtteforeningen, men fant ut at 
funksjonshemmede hadde liten 
innflytelse. Til tross for at hun var 
født uten armer, så hadde hun 
opplæring som syerske og fikk 
jobb som trygdekasserer i Roan. 
I 1931 deltok Trøndelag Vanfø-
relag i dannelsen av Norges 
Vanførelag som en landsomfat-
tende organisasjon. Siden da 
har våre tillitsvalgte i hele landet 
kjempet for å skape et samfunn 
der alle kan delta under like 
forutsetninger. NHF Trøndelag 
er nå vokst til en interesseorga-
nisasjon med nesten 2000 
medlemmer.
En av mange milepæler i Julies 
og lagets historie var kampen for 
å opprette et hjem for vanføre. 
Etter mange år med innsamling 
av midler fikk man bygd Trønde-
lag Vanførehjem på Munkvoll i 
Trondheim. Hjemmet kunne 
åpnes av Julie Næss den 28.mai 
1960. I grunnsteinen ble det 
murt inn et skrin som innehol-
der frimerker, mynter og tegnin-
ger fra denne tiden. Tanken om 
tilgjengelighet for alle var så fjern 
på denne tiden at selv Vanføre-
hjemmet ble først tegnet med 
massiv trapp til hovedinngan-
gen. Rullestolbrukere skulle gå 
bakveien. Vanførehjemmet ble 
senere solgt til Sør-Trøndelag 
Fylkeskommune.

Siden 1926 har samfunnet gjen-
nomgått en total forandring når 
det gjelder funksjonshemmedes 
rammebetingelser. Det tok 50 år 
med påvirkning før vi i 1976 fikk 
de første bestemmelsene som 
ivaretok funksjonshemmedes 
krav til bygninger og miljø. Bare 
i løpet av de 10 siste årene har 
gatemiljøene blitt bedre, butik-
ker og bygninger er mer tilgjen-
gelige og integrering på skoler 
og arbeidsplasser skjer i raskere 
tempo. Vi har fått hjelpemidler 
som letter hverdagen til mange 
i stor grad. NHF står bak denne 
utviklingen gjennom stadig på-
virkning av det offentliges ansvar 
for funksjonshemmedes mulig-
het til likestilling. Fra å være en 
organisasjon som i stor grad 
måtte dekke funksjonshemme-
des behov gjennom økonomiske 
bidrag, har NHF blitt en interes-
sepolitisk organisasasjon som 
ivaretar funksjonshemmedes 
interesser i samfunnsmessig 
sammenheng.

Relieffet fikk en fin plass på inn-
siden av hovedinngangen til 
rådhuset i Roan.

Gave til Roans 125-års jubileum

Regionleder Kirsti Stenersen 
overleverer relieffet til ordfører 
Einar Eian i Roan. 

NHF Trøndelag vedtok å gi vårt relieff av Julie Næss til Roan kommune sitt 125 års jubileum
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I den nye byggeforskriften har 
regjeringen lempet på kravene 
til tilgjengelighet, særlig i boli-
ger. Brattere ramper, mindre 
snuareal i boliger og redusert 
krav til lydisolasjon for å nevne 
noe. NHF Trøndelag laget der-
for det nye snuarealet og lot 
politikere og andre prøve selv. 

Snurektangel
Regjeringens nye grep for gi 
billigere boliger er å innføre et 
alternativt snurektangel på 

1,3x1,8m i boliger. Dagens 
snusirkel med diameter på 
1,5m er internasjonalt aksep-
tert. De 20 cm som reduseres 
på den ene siden, gjør at man-
ge med bakhjulsdrevne rulle-
stoler ikke vil kunne snu. Der-
med blir mange funksjons-
hemmede utestengt fra det 
ordinære boligmarkedet. 

Studentboliger
I studentboliger er det ikke 
lenger krav om at det skal byg-

Snurektangel gir     
dårligere boliger

ges bod til oppbevaring av 
sportsutstyr, barnevogner og 
lignende (sportsbod). Det er 
også reduserte krav til lydiso-
lering mellom en boenhet og 
ut til trapperom og fellesgang. 
For studentboliger som har 
krav om tilgjengelighet, er det 
nå tilstrekkelig med en snusir-
kel på 1,3 meter.

Prøve selv
Vi laget et snurektangel i papp 
som vi stilte opp i Nordre gt i 

Her monteres vårt snurektangel 
med vegger av papp

Greit å ha ekstra vegger i 
bakhånd når politikerne møtte 
veggen

Ungdomspolitikere fra Senter-
ungdommen likte ikke trange 
byleiligheter

Stortingsrepresentant Snorre 
Valen sliter med handlings-  
rommet

Leder i Byutviklingskomiteen Fer-
hat Güven liker ikke utviklingen.

NHFU fikk god underholdning 
av håpløse manøvreringsforsøk. 
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Trondheim to helger før val-
get. Her kunne politikere og 
andre prøve å snu en rullestol. 
Ingen klarte å snu uten å herje 
kraftig med veggene våre. Vi 
fikk i tillegg mange byggstu-
denter til å prøve, og dette ga 
nyttig læring. Synd ingen fra 
Høyre hadde tid til å prøve……

Liberalistene oppdager at ikke 
alt må liberaliseres  

Torgeir Anda fra Venstre gir seg 
ikke før alle har like muligheter.

Karin Bjørkhaug, KrF, slapp omsider 
ut etter lang kamp mot omgivelsene  

Vi har tatt befaring på ferga 
mellom Ytterøy og Levanger. 
Den gamle reserveferga er 
utilgjengelig og hovedferga får 
stryk for evakueringsheisen. 
Denne skal egentlig kunne 
brukes alene, men vår test 
viste at vi er helt avhengig av 
betjening for bruke den. Vi 
mener heisen ikke tilfredsstil-
ler kravspesifikasjonene Nord-
Trøndelag fylkeskommune har 
satt for fergedriften i den ak-
tuelle strekningen og har 
sendt vår rapport til både fylke 
og vegvesen. 

Ytterøyferga

Toalettet er særdeles trangt.

Mange terskler og ingen heis 
på reserveferga.

Evakueringsheisen på den nye 
ferga er for liten og kan ikke 
brukes uten hjelp.

Vi involverer oss!
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Brukerstyrt personlig 
assistanse i Aleris er 
supert!

BPA gir deg som er funksjonshemmet 
mulighet til et fritt og selvstendig liv.
Hos Aleris får du veiledning og bistand
enten du vurderer å søke BPA, 
eller har hatt BPA i mange år.

Les mer om vårt BPA-tilbud på
 www.aleris.no/bpa

Ta kontakt for en uforpliktende 
BPA-samtale!

Maja Mortensen  tlf: 911 71 018
maja.mortensen@aleris.no    ·
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PRIDE
Rundt 35 av dem som var med 
fra paradens start, gikk under 
fanen til Norges Handikapfor-
bund, men mange kom til        
underveis. 
Vårt budskap kom klart frem i 
både paraden og i appellen til 
Marianne Knudsen fra NHFU 
Trøndelag. Hun høstet stor      
applaus fra forsamlingen på 
torvet med sin klare appell om 
diskriminering og menneskers 
holdninger. Deltakelsen i Pride-
paraden var en del av en større 
samling NHF Trøndelag hadde 
denne helga, med fokus på vår 
nye strategi for organisasjonen 
som ble vedtatt på landsmøtet.

NHF Trøndelag sørget for at Pride-paraden gjennom Trondheims gater ble 
enda mer fargerik – med et klart budskap mot alle former for diskriminering.

Marianne Knudsen fra NHFU holdt en fantastisk appell på torvet
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Ny i sentralstyret

Martine var sentral i gjenopp-
byggingen av NHFU Trøndelag 
i 2015, og har på kort tid bidratt 
med kunnskap og nye ideer til 
både NHFU og NHF. Når hun 
ikke driver organisasjonsarbeid, 
skriver hun på sin Masteropp-
gave i faget «Funksjonshem-
mede og samfunn» på NTNU. 
Hun har deltatt i NHFs Talent-
utviklingsprogram og reist 
rundt flere steder i landet for å 
motivere flere ungdommer til å 
engasjere seg i NHF og NHFU.

Engasjert
Under Landsmøtet holdt hun et 
flammende innlegg som høstet 
stor applaus.
- Vi ønsker et samfunn med 
plass til alle, men er vi en orga-
nisasjon med plass til alle? 
Spurte hun, og fortsatte:
- Vi i NHFU vil være aksjonister. 
Vi vil ut fra møterommene. 
Dessverre opplever vi at neon 
ikke finner sin naturlige plass 
videre i NHF etter tiden i NHFU. 
Om vi ikke klarer å inkludere
alle i organisasjonen, hvordan 
skal vi da klare å skape et mer 
inkluderende samfunn? Vi må 
bli et sterkere «vi», slo hun fast.

Mer ungdommelig
Landsmøte
Under Landsmøtet fikk NHFU 
gjennomslag for mange og vik-
tige endringsforslag til vårt in-
teressepolitiske program. Men 
også selv landsmøtet hadde en 
mer ungdommelig og nye profil. 
Store deler av landsmøtet ble 

direktestreamet via Facebook, 
i tillegg til at medierådgiver og 
NHFUer Johannes Loftsgård 
gjorde flere intervjuer med     
involverte under landsmøtet. 
Svært mange regioner og lands-
foreninger fant plass til yngre 
medlemmer på sine delegat-
plasser. 

Lykke til
Vi ønsker Martine lykke til i ar-
beidet i sentralstyret for å 
styrke NHFs organisasjon og 
gjennomslagskraft. NHF ønsker 
å fornye seg inn i en ny tid, og 
da trenger vi unge og nye ideer.  

Enhet for Rehabilitering; dag- og døgntilbud
Enhet for Helse og Arbeidsliv; dagtilbud

Betania Malvik er en helsevirksomhet innen spesialisthelsetjenesten som
gir behandling og rehabilitering innen fysisk og psykisk helse, og har oppgaver 
innenfor både pasientbehandling, opplæring og fagutvikling. 
Betania Malvik har avtaler med Helse Midt-Norge RHF.

Ytterlige opplysninger om de enkelte tilbudene:
www.betaniamalvik.no / tlf. 73 98 08 00

Søknad fra fastlege sendes:
Regionalt Henvisningsmottak i Helse Midt-Norge
Sykehuset Levanger, 7600 Levanger

Landsmøtet vedtok en ny strategi med fokus på synlighet, aktivitet og 
tenke ungt. Da passet det bra at Martine Eliasson fra NHFU Trøndelag 
ble valgt inn i sentralstyret i NHF. 
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Kulturarrangement for alle
Vi forventer at alle festiva-
ler, markeder, konserter, 
revyer og lignende er univer-
selt utformet og gir alle   
besøkende, uansett funk-
sjonsevne, et godt og like-
verdig tilbud. Men slik er det 
ikke alltid. 

Foto: Anne M. Sandvik

NHFU og NHF har fått prosjekt-
midler fra Sør-Trøndelag fylkes-
kommune til å avholde en     
temadag for arrangører med 
fokus på universell utforming. 
For å kunne gi best mulig infor-
masjon, er vi avhengig av å få 
inn erfaringer fra medlemmene 
om gode og dårlige opplevelser 
og løsninger. 
Vi er opptatt av parkering, toa-
lett, ledsagerbevis, lyd og sikt, 
billettering, underlag, hindrin-

ger og alle små og store detaljer 
som avgjør om man får en god 
opplevelse. Kan man delta på 
arrangementet sammen familie 
og venner? Er det lett å finne 
riktig informasjon? Er det lett å 
handle i kiosk og boder? 

Sitter Du med erfaringer fra ar-
rangement her i Trøndelag som 
vi kan dra nytte av, så ta kontakt 
med regionkontoret på 
tlf 72 900 720 eller 
e-post nhf.troendelag@nhf.no

AKTUELT

Mange på minstesats
70.000 uføretrygdede lever på 
minstesats, melder Fri Fagbeve-
gelse. Det vil si 2G, (grunn-        
beløpet (G) er per 1. mai 2017 
kr 93 634.) og tilsvarer et beløp 
under definert fattigdomsgren-
sen (EU: vedvarende lavinntekt). 
Det vil si hvis inntekten ligger 
under 60 prosent av median-
inntekten.  Tota l t  mottar 
321.300 personer mottar ufø-

retrygd i Norge, en økning på 
4.000 sammenlignet med samme 
periode i fjor. Antall uføre har økt 
i gruppen 18 til 29 år og i gruppen 
30 til 54 år. Blant de over 55 år har 
antall uføretrygdede gått jevnt 
nedover siden 2010.

Skjerpelser i Sverige
Sverige skjerper sin diskrimine-
ringslovgivning på feltet til-
gjengelighet til å også omfatte 
bedrifter med ti eller færre an-
satte, melder Funktionsrätt 
Sverige i en pressemelding. – 
Foretak med ti eller færre         
ansatte utgjør som vi vet største-
delen av foretak som tilbyr varer 
og tjenester. Nå kommer flere 
lokale frisørsalonger, butikker 
og cafeer til å bli tilgjengelig for 

alle. Det er ingen selvfølge i dag, 
sier Lars Ohly, ordfører i Funk-
tionsrätt Sverige.

Ingen endring
IA-avtalen har ikke ført til posi-
tive endringer i sysselsettings-
graden for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne, viser 
rapporteringen til faggruppen 
for IA-avtalen. « Etter fag-      
gruppens vurdering viser både 
sysselsettingsutviklingen blant 
funksjonshemmede og utviklin-
gen på AAP-ordningen og over-
ganger til arbeid og uføretrygd 
relativt små endringer de siste 
årene. Dette indikerer at vi fort-
satt har uendret måloppnåelse 
innenfor avtalens delmål 2», 
står det å lese i rapporten som 
kom i sommer.
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V I K N A

L E V A N G E R

www.inntre.no

S T E I N K J E R

N A M D A L S E I D

www.designbh.no

Rørvik Sanitetsforening

post@kysthotellet.no
www.kysthotellet.no
Booking: 74366600

www.berg-bygg.com

www.salonge6.no

RØSTAD
Helge Ingstadsv. 2, 7600 Levanger

74 08 22 50

www.naqua.no

Kirkegata 75A, 7600 Levanger
Tlf.: 74 07 00 00 • Fax: 74 08 56 75

www.falstad.no

Future-Eiendom AS
Postboks 361

7601 Levanger

Hjørnet Restauran AS
Kirkegata 31

7600 Levanger

L E V A N G E R

Heia og Skjerve
Eiendom AS

Kirkegata 75, 7601 Levanger
Tlf.: 74 05 69 08

Himal 
Innovation AS

Mule, 7600 Levanger

Bil2 AS
Mule 3

7609 Levanger
Mob: 99 33 30 57

48 10 04 82
www.bil-2.no

N Æ R Ø Y

NÆRØY KOMMUNE
7970 Kolvereid

Tlf. 74 38 26 00 • Fax. 74 38 27 00

Nordsivegen 29, 7732 Steinkjer
www.tommen.no

Tlf.: 907 71 843
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Et inkluderende liv i et bo-  og arbeidsfellesskap
for og med mennesker med spesielle behov.
www.camphill.noCamphill Landsbystiftelse 

Telefon: 73 97 84 60 (kl. 9 - 15 man. - tor.) | E-post: sekretariat@camphill.no

FRAMskolen - Jøssåsen - Camphill Rotvoll - Vallersund Gård

Å F J O R DO R K D A L

Idrettsveien 2, 7072 Heimdal
prima@prima-as.no www.prima-as.no

Tlf 72 89 43 00

M E L H U S

H-Bygg AS
Auto-N

7212 Korsvegen

Tlf. 72 87 98 85

Tlf : 72 53 54 00

T & T MAT AS
7550 Hommelvik, tlf. 73 60 50 05

__________________________________________

Baz Berg Aktivitet og Zumbasenter AS
7560 Vikhammer, tlf. 92 09 76 08 • post@baz-lade.no

M A L V I K

Hepsø
Maskinstasjon

Brennav. 229, 7228 Kvål
Tlf. 72 85 22 08

Fax. 72 87 56 29 • Mob. 915 97 465
Elektropunkt AS

Sollihagaen 8, 7374 Røros

R Ø R O S

www.washingtonmills.no

T R O N D H E I M

O P P D A L

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AQUA SEAWORK AS 
Stokksundveien 1422 

7177 REVSNES 

Mobil: 90 50 88 59 / 92 45 21 61 

Våre 6 båter går som servicefartøy for 
havbruksnæringen  

AQUA SEAWORK AS
Stokksundveien 1422
7177 REVSNES
Mob.: 90 50 88 59
            92 45 21 61
Våre 6 båter går som
servicefartøy for
havbruksnæringen

MALVIK

post@nortek-elektro.no

• Elektriske installasjoner
• Svakstrøms-

     installasjoner
• Gatelys, egen liftbil

• Varmepumper
• Elkontroll. Næring, 

     landbruk og bolig.
• Termografering

F R Ø Y A M E L H U S

SHR BYGG AS
Industriveien 5

7340 Oppdal
Tlf. 483 21 222

e-post: hans@shrbygg.no

R I S S A

Nemo Transport 
7290 Støren, tlf. 97 42 75 40

M I D T R E  G A U L D A L

Tlf.: 74 39 03 33 Behov for 
grunnarbeid?
ring 91518939

T R O N D H E I M

En stor takk

til alle våre

annonsører
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Lokallag NHF Trøndelag pr. 01.09.17
NHF Agdenes
v/ Torill Bendiksen
Nygård
7318 Agdenes
Mobil: 901 92 703
E-post: krbendi@online.no 

NHF Bjugn og Ørland
v/ Nynke Feenstra
Ursfjellveien 1
7167 Vallersund
Mobil: 400 90 221
E-post: nynkkl-f@online.no

NHF Flatanger
v/ Inger Vedvik
7777 Nord-Statland
Mobil: 918 71 862

NHF Frosta 
v/Janne Viktil
Vigtil Øvre
7633 Frosta
Mobil: 901 24 793 
E-post:janne58viktil@gmail.com 

NHF Frøya og Hitra
v/ Ruth S. Johansen
7273 Norddyrøy 
Mobil: 995 39 900
E-post: rutjo@online.no
 
NHF Grong 
v/ Ann Mari Haugen
Høgbakken, 7870 Grong
Mobil: 926 46 635
E-post:
ann.mari.haugen@me.com

NHF Hemne
v/ NHF Trøndelag 
Tlf: 72 900 720

NHF Høylandet 
v/ Johannes Okstad
7977 Høylandet
Mob: 922 69 986
E-post: kjokstad@hotmail.com 

NHF Klæbu
v/ Karin M. Solheim Tillerbakk 
Ordfører J. Nerviksv. 17a
7540 Klæbu
Mobil: 924 47 725
E-post: karintillerb@gmail.com

NHF i Leksvik
v/ Monica Berget
Vollavegen 4
7125 Vanvikan
Mobil: 481 74 040
E-post: monica@wessels.no

NHF Lierne
v/ Ann-Kristin Støvik
7882 Nordli
Mobil: 976 67 649
E-post: astoevik@online.no 

NHF Malvik
v/ Tone Wiig
Naustanv. 24
7560 Vikhammer
Mobil:  957 26 165
E-post: tone.wiig@vegvesen.no

NHF Melhus
V/ NHF Trøndelag 
Tlf: 72 900 720

NHF Meråker
v/ Tove Kvamseng 
Stordalsvegen 
7530 Meråker 
Tlf: 452 85 442 
E-post: stovek@ntebb.no

NHF Midtre Gauldal
v/ Trine Anita Korsgat
Spjeldbakkan 17 e
7290 Støren
Mobil: 952 30 635  
E-post:
trineanitakorsgat@yahoo.no
 
NHF Mosvik 
v/Aino Nyeng
Øverbygdvn. 140, 7690 Mosvik
Mobil: 482 94 167

NHF Namdalseid
v/Mariann Gladsø
Mellomvegen
7750 Namdalseid
Mobil: 995 64 598
E-post:
mariann.gladso@ntebb.no

NHF Nærøy
v/  Brynjulf Flasnes
7970 Kolvereid
Mobil: 901 52 184
E-post: brynjulf.flasnes@
            naroy.kommune.no

NHF Oppdal
v/Eirik Lien
Bjerkehagen 7a
7340 Oppdal
E-post: eirik.lien@oppdal.com

NHF Orkladal
v/ Jan Morten Almli
Håggåveien 5a 
7320 Fannrem
Mobil: 992 50 895
E-post: j.m.almli@loqal.no

NHF Rennebu
v/Gun Aune
Løkkjvn. 16, Berkåk
7391 Rennebu
Mobil: 992 66 599
E-post: gunaune@yahoo.no

NHF Rissa
v/ Anne Berit Berge
Djupdalsveien 32
7100 Rissa
Mob: 90511034
E-post: abeber@online.no
 
NHF Roan og Osen
v/ Solveig Harsvik 
Hofstadbakkan 9 
7194 Brandsfjord 
Tlf: 418 03 767 
E-post: sharsvik@online.no
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Lokallag NHF Trøndelag pr. 01.09.17
NHF Røros
v/NHF Trøndelag 
Tlf: 72 900 720

NHF Selbu
v/Ingar Lien
Innbygda
7580 Selbu
Mobil: 412 15 208
E-post: ingarlien@neanett.no

NHF Skaun                        
v/Morten Handegard
Håggåveien 6, 7353 Børsa 
Mob: 456 30 927
E-post: 
morten.handegard@loqal.no

NHF Steinkjer og omegn
v/ Tommy Borg
Rishaugen, 7760 Snåsa
Mobil 936 92 408
E-post: tommyborg@live.no

NHF Trondheim
v/ Trine Korsgat
Boks 3093 Lade
7441 Trondheim
Mobil: 975 31 074
Tlf. kontoret: 73 92 24 55
E-post: nhftrondheim@nhf.no

NHF Verdal og Levanger
v/ Odd Steinkjer
Reinsholmen 1 F
7654 Verdal
Mobil: 413 34 469 
E-post: odd.steinkjer@vktv.no

NHF Vikna 
v/ Arve Nordahl
Karl Furresv. 1
7900 Rørvik
Mobil: 958 50 770
E-post: ahara@online.no

NHF Ålen og Haltdalen
v/Marit Ingeborg Hegseth
Hessdalsvegen 793, 7380 Ålen
Mobil: 944 99 452
E-post:
marit.hegseth@gauldalen.no

NHF Åfjord
v/Bjørg Hansen
Strandaveien 31, 7170 Åfjord    
Mobil: 909 63 037
E-post: bjorg.kr@online.no

NHF Stjørdal
v/ NHF Trøndelag 
Tlf: 72 900 720

LFA Trøndelag
v/ NHF Trøndelag 
Tlf: 72 900 720

LARS Trøndelag
v/ Tommy Borg
Rishaugen, 7760 Snåsa
Mobil 936 92 408
E-post: tommyborg@live.no

LKB Trøndelag
v/Marthe Kristin Haugan
Nytrøa 3
7657 Verdal
Mobil: 907 68 205
E-post: mkh@vktv.no

LFPS Trøndelag 
v/ Gunnbjørg Lambertsen
Margrethe Thomsetsveg 17
7036 Trondheim
Mobil: 980 59 169 
E-post: ol-mla@online.no
 
A.L.F. Trøndelag
v/ Marit Rokkones
Øvre Flatåsvei 3 B,
7079 Flatåsen
Mobil: 905 69 718
E-post: marokko@online.no
http://www.alf-trondelag.no

LFS Trøndelag
v/ Hilde Andresen
Boks 4188 Valentinlyst
7451 Trondheim 
Mobil: 960 17 389
E-post: lfs.trondelag@gmail.com

NASPA i Trøndelag
v/ Anne Berit Nilsen Alstad
Okkenhaugveien
7604 Levanger
Tlf. 47 26 03 58
E-post: an_neb@live.no

HBF Trøndelag
v/Lene Kathrine Gullikstad
Vollberget 58
7372 Glåmos
Tlf 930 61 178
E-post: lenekatgull@gmail.com

LFN Trøndelag
v/  Randi S. Gilles 
Snauan
7074 Spongdal
Mobil: 932 49 831
E-post: lfnrandi@gmail.com

NHFU Trøndelag
v/ Marianne Knudsen
Ladehammerveien 11
7040 Trondheim 
E-post: marianne.knudsen1999  
       @gmail.com 
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Navn:..............................................................................................

Adresse:..........................................................................................

Postnr/sted:....................................................................................

Løsning sendes innen
1. november 2017 til: 

NHF Trøndelag
Kvenildmyra 4, 7093 TillerRiktige svar er med i trekningen av 2 Quick-lodd.

Vinner forrige nummer:
Anne Elin Holberg, Ronglæn

KRYSSORD
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  Returadresse: 
  NHF Trøndelag
  Kvenildmyra 4
  7093 Tiller

Mange små og store saker

Heis til scene i Namdalseid 
samfunnshus
Alstadhaug Kirke
Nova Hotel Trondheim
Torvet i Trondheim
Ferge Flakk-Rørvik
Ferge Ytterøy-Levanger 
Kommunedelplan Steinkjer
Nidarøhallen
Rosendal teater
Flatanger Sykehjem
Nidarvoll skole
Klæbutorget
Klage på Flybuss

NHF Trøndelag arbeider med mange små og store saker gjennom hele 
året. Her er noen av sakene vi har involvert oss i den siste tiden.

NHF Trøndelag har fått Vipps og MobilePay. 
Gjennom viktige tilskudd fra lokallag og medlemmer har vi 
mulighet til å kjempe de små og store kampene for at 
Trøndelag skal bli et godt sted å bo for alle.  

TT- ordningen 
Dialogmøte med Pasientom-
budet i NT
Parkeringsplan Trondheim 

Torgkvartalet Stjørdal
Kimen Kulturhus
Lokaliseringskrav for bostøtte

Transportsentral

FOR KOLLI SOM HASTER
Tlf. 73 52 77 00  •  www.kollitaxi.no

 • Varebiler
 • Plattbiler
 • Liftbiler m/ skap og Thermo 
 • Lager / Distribusjon
 • Ekspresskjøring hele Europa

Vi er sertifisert 
for transport av ADR. Gods.
e-post: kollitaxi@kollitaxi.no

 
 
 
 
 
 

Har du psykiske eller fysiske utfordringer?

Trenger du ekstra oppfølging for å fullføre en 
videregående opplæring?

Vi gir elever fra hele Norge en unik mulighet 
i et trygt miljø.

Vi hjelper deg å lykkes!

www.krokeide.vgs.no      

 ✓ Elektrofag  ✓ Påbygg til generell studiekompetanse
   ✓ Service og samferdsel  ✓ IKT-servicefag


