Checklista tillgänglighet
Vad man ska tänka på när man har döva, hörselskadade och dövblinda deltagare på
kurs, möte, seminarium osv.
! Belysning
o Det ska finnas bra belysning. Helst i hela möteslokalen och utanför.
! Flyttbara stolar
o I lokalen ska det inte finnas fastskruvade stolar. Det finns personer med
dövblindhet som har egna tolkar. Tolkarna ska kunna flytta på sig och
anpassa sig efter personens behov, kommunikationssätt. Det är också
för de som sitter i rullstol. Det ska helst vara möblerade som biosittning
utan bord i lokalen.
! T-slinga och mikrofon
o Det finns hörselskadade som behöver T-slinga. Lokalen ska ha en bra
T-slinga och mikrofon. Det finns bärbara T-slinga.
o Gärna fler än två mikrofoner!
! Mörk bakgrund bakom den som tecknar
o Det finns personer med synnedsättning som har svårt att avläsa
teckenspråket. Därför ska man ha en mörk bakgrund. Gärna mörkblå
tyg, duk eller skärm bakom den som tecknar. Storleken får gärna vara
ganska bredd.
! Turtagning
o Alla som talar/tecknar ska ha en ordnad turtagning så att alla hänger
med.
! Teckenspråk- och dövblindtolkning
o Alla som inte är van användare av teckenspråks- och dövblindtolkning
bör få information om hur det fungerar innan för att mötet ska bli bra.
! Scen
o Om det är många deltagare så ska man helst ha en scen som höjer sig
ovan markhöjden. Personen som pratar eller tecknar ska synas bra. Så
man kan se teckenspråket och avläsa på läpparna.
o Tejpa gärna en bra punkt på golvet som den som tecknar/talar ska stå
på. Så att alla ser personen bra.
o Tejpa fast eventuella sladdar till projektorn eller likadant
o Ha ramp till scenen.

! Ha ramp
o Rörelsehindrade ska kunna komma in i lokalen och kunna ta sig till
”scenen”.
! Allmänna utrymmen
o Markera pelarna/vägghörarna som inte har kontrast mot väggarna med
tejp.
o Markera dörrarna som är genomskinliga av t.ex. glas. De finns oftast i
korridorer på våningarna till hotellrummen.
o Flytta på bord och stolar som står i vägen. De finns oftast utanför
konferenslokalen. De ska vara flyttade mot väggarna för att personer
med dövblindhet inte snubblar på dem.

