Møde i Dansk Tegnsprogsråd torsdag d. 16. april 2020
Dagsorden for 1. møde 2020 kl. 16.15 – 17.00
Sted: Zoom https://us04web.zoom.us/j/9191347172
1. Regnskab for 2019 og godkendelse af budget 2020 (EEP)
2. Ekstra studentermedhjælp (JBN)
3. Meddelelser
4. Eventuelt
Deltagere: Elisabeth Engberg-Pedersen (formand), Asger Bergmann (næstformand), Jette
Hedegaard Kristoffersen (rådsmedlem), Lars Knudsen (rådsmedlem), Thomas Hestbæk Andersen
(direktør for Dansk Sprognævn), Janne Boye Niemelä (medarbejder ved Afdeling for Dansk
Tegnsprog) og Anna Sofie Hartling (medarbejder ved Afdeling for Dansk Tegnsprog).
Fraværende: Anette Thiesen (rådsmedlem)

1. Regnskab for 2019 og godkendelse af budget 2020 (EEP)
Rådet har på mailen godkendt budgettet. Der er ca. 80.000 kr. i overskud. Vi skal finde ud af om
pengene skal bruges til en udvidelse af Danske Døves Landsforbunds undersøgelse af brugen af
dansk tegnsprog i Danmark, til annotering i Korpus for Dansk Tegnsprog eller til WIGN, hvor de kan
lave et specielt forespørgselsskema som afdelingen kan bruge ved forespørgsler om tegn til
referencegruppen.
Bilag til punkt 1:
 Budget for 2020
Kommentarer:
 Det blev besluttet at bruge de overskydende 80.000 DKK fra sidste års budget på
annotering i Korpus for Dansk Tegnsprog. Ved at pengene går til dette projekt (ved at
bidrage med studentertimer), viser rådet at vi bakker op om ordbogsarbejdet. På næste
møde vil vi diskutere rådets og afdelingens forventninger til ordbogsarbejdet.

2. Ekstra studentermedhjælp (JBN)
Eftersom afdelingens studentermedhjælp kun arbejder 5 timer om ugen, har vi ifølge budgettet
mulighed for at ansætte en studentermedhjælp mere til i alt ca. 23.000 kr. i resten af 2020. Fra
afdelingens side vurderer vi at vi med en ekstra studentermedhjælp vil kunne færdiggøre

digitaliseringsprojektet inden udgangen af 2020. Kan rådet tilslutte sig at vi ansætter endnu en
studentermedhjælp?
Kommentarer:
Det blev besluttet at ansætte endnu en studentermedhjælp for de penge der er i overskud til
studentermedhjælpstimer i budgettet.

3. Meddelelser
Orientering om oplæg om formidling for døve på klarsprogskonferencen (JBN) (Link:
http://www.isof.se/klarsprak2020).




JBN fortalte at hun forud for sit oplæg på klarsprogskonferencen gerne vil undersøge
hvordan døve opfatter information på offentlige hjemmesider – i form af hhv. adgang med
tegn (se fx borger.dk) og tegnsprogsvideoer (se fx skat.dk).
EEP foreslog at spørge Anne Kjærgaard til råds om metoden. Hun henviste i øvrigt til en
lignende undersøgelse som Døvefilm har foretaget ("Det sete afhænger ikke kun af øjnene,
der ser -" : analyser af døves forståelse af tegnsproget i TV- og videoprogrammer, 1990).
THA sagde at det ville være godt hvis ADT beskæftiger sig med klarsprogsområdet; siden
Anne Kjærgaard stoppede i DSN, har der ikke været fokus på klarsprog i DSN. Han tilføjede
at det er meningen at den nye forsker i DSN der begynder 1. maj, Michael Nguyen, skal
tage sig af det område – og der kunne skabes nogle synergier med ADT.

4. Eventuelt






THA orienterede om strategien for DSN for perioden 2021-2024:
Den nye aftale med ministeriet er en tretrinsraket: 1)
omverdensanalyse/interessentanalyse – som også skal laves særskilt for ADT, og på
baggrund heraf 2) strategi og 3) planer for næste periode. Omverdensanalysen skal ikke
være en stor undersøgelse. I forhold til ADT ville det være godt hvis rådsmedlemmerne
giver nogle stikord til hvad de forventer af betjeningen af rådet i perioden 2021-2024.
EEP påpegede at rådet er en del af DSN, og understregede at interessenterne i forhold til
DTR og ADT er en lang række institutioner og individtyper.
EEP vil indsamle stikord fra rådsmedlemmerne og sende dem til THA.
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