
Fakta om tegnsprogsuddannelsen 

At være en arbejdsplads med tegnsprog som fællessprog betyder, at der skabes betingelser, så den 

enkelte kan udvikle sine tegnsprogsfærdigheder og at enhver – bruger/borger eller ansat – har ret til at 

forstå og blive forstået. Tegnsprogsfærdighederne udvikles gennem deltagelse i CFD’s 

tegnsprogsuddannelse. 

Specificering af ydelsen 

Tegnsprogsuddannelsen består af fire blokke: 

• Niveau 1, 2 og 3: "Tegnsprog for begyndere"

• Niveau 4, 5 og 6: "Tegnsprog på mellemniveau"

• Niveau 7, 8 og 9: "Tegnsprog for øvede"

• Niveau 10, 11 og 12: "Sikker i tegnsprog"

Det kræver intet forudgående kendskab til tegnsprog at deltage på første niveau af "Tegnsprog for 

begyndere". Kurset er åbent for alle med interesse i tegnsprog og døves kultur.  

Tegnsprogskurserne bygger naturligt videre på hinanden, og derfor skal du som hovedregel have 

gennemgået Niveau 1, inden du deltager på Niveau 2, og Niveau 2 inden du deltager på Niveau 3 og så 

fremdeles.  

Hvert niveau har fokus på særlige elementer inden for dansk tegnsprog som f.eks. proformer og locus m.fl. 

Emneområder gennemgås som f.eks. større danske byer, møbler, erhverv og sport m.fl. Det lærte fra 

foregående niveauer repeteres. 

Læs mere om kurserne her 

Målgrupper for ydelsen 

Medarbejdere som er ansat hos CFD, samt private og organisationer uden for CFD’s regi. 

Ydelsen retter sig mod følgende: Alle, der møder tegnsprog i arbejdet eller privat. 

Visitation (finansiering er kun relevant, hvor der er tale om eksterne ydelser) 

https://flipflashpages.uniflip.com/3/1112/1120983/pub/html5.html


Ydelsen er gratis for CFD’s medarbejdere, mens eksterne deltagere skal betale kursusafgift – 4600 kr. per 

uge. 

Tværfagligt Teams målsætning med ydelsen 

Langt de fleste brugere af CFD's tilbud kommunikerer vha. tegnsprog.  En høj tegnsprogskompetence hos 

medarbejderne er således afgørende for tilbuddenes kvalitet. Den niveauopbyggede tegnsprogsuddannelse 

er derfor en af de centrale kursusaktiviteter. 

Tværfagligt Team ønsker med ydelsen at kvalificere CFD’s medarbejdere og andre i tegnsproglig 

kommunikation.  

Aktiviteter som ikke indgår i ydelsen: Individuel undervisning i tegnsprog 

Kontaktoplysninger og træffetider 

Tværfagligt Team 

Oktobervej 22A  

2730 Søborg  

Administrationen: 

Mail: tsu@cfd.dk 

Tlf: 4439 1145 

Tegnsprogskonsulenter: 

Kristin Martinsen: 

Mail: kri@cfd.dk 

SMS: 2136 0494 

Mette Washuus 

Mail: mw@cfd.dk 

SMS: 9117 1550 

Kim Kanstrup Kjeldsen 

Mail:   kik@cfd.dk 

SMS:   2061 2896 

Træffetid:  Efter aftale 

mailto:tsu@cfd.dk
mailto:kri@cfd.dk
mailto:lke@cfd.dk
mailto:kik@cfd.dk

