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Studieplan nr. 19203: Opplæring i det å stå på stand 
 

Minst 4 deltakere 

4–40 timer 

Mål/læringsmål 
Læringsmål: kunnskapsmål (K), ferdighetsmål (F) og/eller holdningsmål (H) 

 

K – få kunnskap om behov for informasjon om tilbud og tjenester som organisasjoners 

medlemmer og andre interesserte har 

K – få kunnskap om metoder for kommunikasjon med medlemmer og andre interesserte 

F – utvikle tilbud og tjenester i tråd med medlemmers og andre interessertes behov 

F – legge grunnlaget for utvikling av informasjonsmateriell for medlemmer og andre 

interesserte 

F – bidra til at medlemmer og andre interesserte opplever en positiv kommunikasjon ved 

kontakt med organisasjonen 

K – deltakerne skal få kunnskap om HLF 

F – deltakerne skal kunne veilede og gi hørselsfaglig informasjon til personer som deltakerne 

kommer i kontakt med 

F – deltakerne skal bidra til godt omdømme for HLF, samt rekruttering av nye medlemmer 

H – deltakerne skal fremstå på en slik måte at HLFs omdømme blir styrket 

Målgruppe 
Frivillige i HLF og tillitsvalgte i HLF som skal informere og rekruttere nye medlemmer 

gjennom bruk av stand 

Kursinnhold 
• Teoretisk opplæring i hvordan HLF fungerer 

• Kommunikasjonsstrategier 

• Hvordan opptre på en stand 

• Informasjon om hørselstekniske hjelpemidler og hvordan man veileder rundt dette 

• Informasjon om HLF 

• Informasjonsmateriell og medlemstilbud 

Andre ressurser 
Organisasjonens eget materiell som er relevant for de respektive temaene 

Arbeidsmåter og organisering 
Studiering 

Fellesundervisning 
Gruppearbeid 
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Andre arbeidsmåter/organisering 
Tiltaket kan gjennomføres som en studiering eller dagskurs. 

I forkant av den praktiske gjennomføringen, skal deltakerne ha gjennomført teoretisk 

opplæring i HLF som organisasjon samt rekrutterings- og kommunikasjonsstrategier samt de 

øvrige læringsmål. 

Veiledning og informasjon om nedsatt hørsel. 

Kursbevis. 

Lokaler, studiemateriell og den pedagogiske framføring og progresjon må være tilrettelagt for 

alle grupper med hørselshemmede (høreapparatbrukere, tinnitus-rammede, døvblitte og 

lignende). 

Overordnede mål 
Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling 

ved å engasjere og utvikle aktive medborgere. 

Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon. 

Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for 

voksne. 

Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering. 

 


