
Aulerød barnehage for hørselshemmede   

Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for 

den de er, og synligjøre den enkelts plass og verdi i felleskapet.  

(KD; 2017) 

Vi vil gi barn et språk, gi dem muligheten til å forstå og bli forstått. 

Vi ønsker at barn av hørselehemmede / døve foreldre, barn som har 

søsken som f.eks er CI operert eller bruker høreapparat skal ha 

muligheten til å snakke samme språk. Vi vet at Språk er livet og at 

med et språk som andre kan forstå, så gir handlinger mening.  

Vi samarbeider også med andre instanser i Vestfold fylke, men også 

Statped, Rikshospitalet og NBHP (Nasjolnalt behandlingstjeneste for 

hørsel og psykisk helse) som ligger side om side med Rikshospitalet.  

Vi er opptatt av å se hele barnet. 

Kontaktinformasjon; 

Styrer: 

Cecilie Byholt 

Telefon: 952 14 885 

ellen.cecilie.byholt@tonsberg.kommune.no 

Adresse: 

Aulerødveien 32, 3170 Sem 

Åpningstider:  

Kl. 07.15 - 16.30 

Tønsberg kommune  

Oppvekst – barnehage 

Telefon: 33 40 60 00 
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Aulerød barnehage for hørselshemmede   

Aulerød barnehage for hørselshemmede er en kommunal barnehage 

i Tønsberg kommune. 

Barnehagen har plasser for barn i alderen 0-6 år. Vi har prioriterte 

plasser for hørselshemmede barn og barn i nær familie med 

hørselshemmede. Vi har også ordinære plasser for hørende barn.  

Vi har som mål å være en tospråklig barnehage med vekt på 

tegnspråk og norsk med tegnstøtte. Norsk med tegnstøtte (NMT) er 

norsk talespråk med visuell støtte, bruk av naturlige tegn, konkreter 

og tegn lånt fra norsk tegnspråk. NMT brukes metodisk for å 

stimulere talespråkutviklingen til hørselshemmede barn. 

Aulerød er en språklig, fysisk og auditiv tilrettelagt barnehage med 

forsterket bemanning. Vi følger barnehageloven og jobber etter 

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og gir i tillegg et 

audiopedagogisk tilbud. Dette innebærer blant annet et godt tilbud 

innen tegnspråkopplæring.  

Hvordan få plass:  

Det foreligger en egen samarbeidsavtale om barnehagetilbud i 

Aulerød barnehage for barn bosatt i andre kommuner. Foresatte 

som ønsker plass i Aulerød barnehage må kontakte 

barnehagemyndigheten i kommunen der de bor. Det må foreligge 

godkjenning for søknad fra bostedskommunen før Tønsberg 

kommune tildeler plass i Aulerød barnehage.  

Henvendelser knyttet til opptak rettes til  

Tønsberg kommune v/ oppvekst – barnehage, som vil veilede 

foresatte i videre saksgang. Henvendelser knyttet til innhold, 

organisering etc rettes til styrer i Aulerød barnehage.  

Dersom barnet får tilbud om barnehageplass, er det pedagogisk 

psykologisk tjeneste (PPT) i Tønsberg kommune som utreder 

barnets behov for tegnspråkopplæring og/eller spesialpedagogisk 

hjelp. Bostedskommunen fatter enkeltvedtak basert på sakkyndig 

vurdering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har foreldre som ønsker å ha barn i vår barnehage 

fordi de opplever seg sett, hørt og tatt på alvor.  

Vi ser hvilken fremgang barn har av å lære to språk 

og å bli bimodale. 

 

Barn som selv er 

hørende med døve 

foreldre blir 

tospråklige og 

trenger gode 

rollemodeller som 

kan både deres 

første språk og 

andre språk. 

Vår oppgave er å ha fokus på;  

til det beste for barn og Aulerød 

barnehage skal være en barnehage i tiden, 

med sin kunnskap og nærhet til barn, 

foreldre, fag og den stor verden! 

 


