
Tekst til video om CODA-gruppe 

Hej jeg hedder Gitte. Jeg hedder Tine. 

Gitte: Vi er familiekonsulenter ved CFD… sidste efterår prøvede vi at lave CODA-grupper, men vi fik ikke nok 

tilmeldinger, så nu prøver vi igen.  Nu gør vi det om lørdagen og håber på succes. 

Tine: Ofte er der forvirring om, hvem er Coda og hvem er ikke CODA. 

I denne omgang har vi besluttet, at de Coda-børn, der kan deltage:  

1. har døve forældre 

2. bruger tegnsprog hjemme 

3. går i almindelig folkeskole. 

Det betyder, at man kan have CI eller høreapparat. 

CODA betyder noget særligt, og det er vigtigt, at CODA-børn har mulighed for at snakke med andre CODA-

børn. 

Gitte: Ja og faktisk har vi en døv far, der fortæller, hvorfor han føler det er vigtigt, at hans barn deltager i en 

CODA-gruppe. 

Troels: Ja, min søn er til dagligt sammen med en masse børn og har det fint, men alligevel er han lidt 

anderledes for hans forældre er døve …hvilken forskel gør det.. han kan ikke identificere sig med de andre 

børn på alle områder. Derfor har jeg tænkt på, at det er bedst, at han deltager i en CODA-gruppe, der kan 

han være sammen med andre CODA’er, som ved, hvad det er, der gør den lille forskel og min søn kan se, 

hvorfor der er forskel på de andre venners forældre og hans egne forældre. Det giver en bedre forståelse 

for ham, og det forbereder ham til voksenlivet. Så jeg vil gerne melde vores søn til CODA-gruppen og håber, 

at I også har lyst til at komme med, så mange børn på samme alder kan mødes og se, hvad de har tilfælles 

er døve forældre. 

Gitte: Tak Troels. 

Tine: I denne omgang er CODA gruppen for børn mellem 8 og 13 år, og det foregår i Valby om lørdagen med 

start d. 24 august fra kl. 10- 14 og er i alt fire gange. 

Hvis I har søskende, er de begge CODA, men kun én af dem skal med i gruppen, og det er faktisk bedst, at 

det er den ældste. For det er ofte den ældste, der er mest CODA . 

Gitte: Ja og vi har informationsmøde d. 20. august fra kl. 17-18 så hvis I har lyst til at deltage kan i sende en 

mail til os på gst@cfd.dk eller tap@cfd.dk 

 

Vi håber at se jer – på gensyn. 
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