Fakta om TUFF
TUFF-utbildningen är till för dig som har ett barn som för
sin kommunikation har behov av teckenspråk. Syftet med
utbildningen är att ge föräldrar så goda kunskaper i teckenspråk så att de kan använda det i kommunikation med
sitt barn och därmed främja barnets utveckling.
För att få gå en TUFF-utbildning ska föräldern ha gått den
grundkurs i teckenspråk som Landstinget erbjuder eller ha
motsvarande grundkunskaper som den kursen ger. Kontakta gärna oss om du känner dig osäker på vad det innebär.
Även andra som likställs med föräldrar kan antas till
utbildningen t ex den som är gift eller sambo med en TUFFberättigad förälder.
TUFF-utbildningen är på totalt 240 timmar. Undervisningen erbjuds på olika nivåer, bas, fortsättning och
fördjupning.

Kurser
Terminskurser. Vi har terminskurser både på dag- och
kvällstid. Kursdeltagarna träffas en gång per vecka med två
lektionstimmar varje gång.
Intensivkurser. Studier tre vardagar i rad.
Helg- och veckoläger. Vi anordnar helg- och veckoläger,
för hela familjen med barnpassning. När föräldrarna är på
teckenspråkskurs ordnas aktiviteter för barnen. I barngruppen används teckenspråk på ett lekfullt sätt för att stimulera även syskon att använda teckenspråk.
Temadagar/helgdagskurser. TUFF erbjuder även temadagar och helgdagskurser då föräldrarna går på kurs och
barnen är i barngruppen.

Kostnader
Kurserna är gratis. Vid internatboende är boendet kostnadsfritt men deltagarna betalar måltiderna. Den barntillsyn som erbjuds för barn och syskon är också gratis.
Du har möjlighet att få ersättning för förlorad arbetsinkomst eller annat inkomstbortfall genom CSN. En resa per
utbildningstillfälle, till och från utbildningsorten, kan också
ersättas av CSN. Blanketter för att ansöka om ersättning
delas ut efter avslutad kurs.

TUFFs Östra region
Östra regionen innefattar Stockholms, Uppsalas och Gotlands län. Utbildningsanordnare är Södertörns Folkhögskola i Gamla Stan i Stockholm. Du är välkommen att ansöka
till kurser hos alla anordnare av TUFF-utbildningar även i
andra regioner.

TUFF - Teckenspråksutbildning för föräldrar
Södertörns folkhögskola/Gamla stan
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Våren 2015

Teckenspråksutbildningar för föräldrar

TUFF-utbildningar våren 2015
Du går TUFF-utbildningen i din egen takt och på
det sätt som passar dig bäst. Du kan till exempel
välja att samma år gå både en terminskurs, en

intensivkurs och åka på familjeläger. Om du har
andra förslag på utbildningsalternativ kan du
kontakta oss på TUFF.

Terminskurser, ca 15 ggr start vecka 4
Stockholm
Södertörns Folkhögskola, Stora Nygatan 27, Gamla stan

Måndagar				
14.00 – 16.00
TUFF-nivåer: bas, fortsättning
17.30 – 19.30
TUFF-nivåer: bas, fortsättning, fördjupning
Onsdagar
10.00 – 12.00

För föräldrar med annat
modersmål än svenska

.........................
Södertälje
Simmargården, Gymnastikvägen 13

Tisdagar		
18.00-20.00

TUFF-nivåer: bas, fortsättning

.........................

Intensivkurser, 3 dagar
Stockholm
med boende för långväga deltagare, ej barnpassning
Södertörns Folkhögskola, Stora Nygatan 27, Gamla stan

Uppsala
Dövas hus, Repslagaregatan 16 (Grå villan)

Måndagar		
18.00-20.00
TUFF-nivåer: bas, fortsättning

.........................
Västerås
Hörselvårdsavdelningen, Ingång 26, Centrallasarettet Västerås

Fredagar		
13.00-16.00
TUFF-nivåer: bas, fortsättning

Temadagar/lördagskurser
Julgransplundring, Stockholm, lörd 31 jan

mån-ons 9-11 feb 8.30-16.00
TUFF-nivå: bas, för föräldrar som har barn med språkstörning eller annan funktionsnedsättning ex Downs syndrom
mån-ons 16-18 mars 8.30-16.00
TUFF-nivå: fortsättning
mån-ons 13-15 april, 8.30-16.00
TUFF-nivå: bas
mån-ons 18-20 maj, 8.30-16.00
TUFF-nivå: fortsättning

Helgkurs

Södertörns Folkhögskola, Stora Nygatan 27, Gamla stan

Visby, 20-22 mars

10.00-16.00

Främst för Gotlandsfamiljer, med barnpassning
TUFF-nivåer: bas, fortsättning
ybörjare på TUFF/ Fortsät

TUFF-nivåer: bas, fortsättning,

Skansen, Stockholm, lörd 23 maj
10.00-16.00

TUFF-nivåer: bas, fortsättning,

Västerås
Två lördagar, 10.00-16.00, vi återkommer med datum
TUFF-nivåer: bas, fortsättning

Uppsala
Två lördagar, 10.00-16.00, vi återkommer med datum
TUFF-nivåer: bas, fortsättning

Familjeläger
Sportlovsläger, 23-26 feb

Boende på Väddö Folkhögskola, med barnpassning
TUFF-nivåer: bas, fortsättning, fördjupning

Sommarläger, 13-17 juni

Boende på Väddö Folkhögskola, med barnpassning
TUFF-nivåer: bas, fortsättning, fördjupning

