
BARNPLANTORNA SYD

En källa till 
kunskapsutbyte, 
information och nätverk

Barnplantorna Syd
Din regionala organisation

En regional organisation inom Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat



Vi verkar utifrån ett regionalt perspektiv och i nära sam-
arbete med riksförbundet Barnplantorna.

Barnplantorna Syd samarbetar med förskolor, skolor och 
lokal hörselvård regionalt för ditt barns bästa.

Du och din familj är viktig i vårt arbete. Tillsammans är 
vi starka. Våra barn behöver målmedvetna och engagerade 
föräldrar.

FÖRÄLDRAR FORMAR VÅR VERKSAMHET
Vi anordnar regelbundet sociala träffar för medlemmarna. 
Familjerna sätter sin prägel på verksamheten.

Tillsammans med riksförbundet Barnplantorna anordnar 
vi kurser där personal från förskola, skola, hörselvård, CI-
team och leverantörer av hörhjälpmedel informerar.

Vilken information och kunskap behöver vi för att fatta 
kloka beslut avseende våra barn? Kom ihåg att det är vi som 
styr innehållet i kurserna. Dina erfarenheter är viktiga!

HUR BLIR DU MEDLEM?
Via Barnplantornas webbsida www.barnplantorna.se länk 
”Om Barnplantorna/regionala organisationer”, finner du 
information om oss i styrelsen i Barnplantorna Syd. Tveka 
inte att ta kontakt med oss.

Medlem blir du via webbsidan. När du blir medlem 
så tar omedelbart både riksförbundet Barnplantorna och 
vi i Syd kontakt med dig. Genom vårt riksförbund får du 
och din familj vid medlemskap ett ”välkomstpaket” med 
information.

BARNPLANTORNA SYD 
Vi är en riksorganisation för barn med cochleaimplan-
tat (CI), konventionella hörapparater och benförankrad 
hörapparat.

Oberoende av vilken typ av hörapparat ditt barn har så 
verkar Barnplantorna för att sprida saklig information om 
våra barns behov såväl nationellt som regionalt.

Vi anordnar kurser i samarbete med Barnplantorna 
Riks för både föräldrar men också för de som är yrkesverk-
samma i förskola, skola och inom habilitering.

FAMILJEN I CENTRUM
När ditt barn får diagnosen hörselnedsättning/dövhet 
uppstår en ny situation för ditt barn, men även för dig 
som förälder, syskon och andra anhöriga.

Genom att vara en aktiv och kunskapssökande förälder 
får du självförtroende att fatta kloka beslut för ditt barn 
under hela ditt barns uppväxt. Varje barn är unikt. Varje 
familj är unik.

Du behöver komma i kontakt med andra föräldrar i 
samma situation för att utbyta erfarenheter och tankar.
Tillsammans delar vi med oss av viktiga erfarenheter.

BARNPLANTORNA
 Visste du att:

• Sommaren 1995 bildades Barnplantorna 
i Göteborg av fyra familjer, som var 
bland de första familjerna i Sverige 
som valde cochleaimplantat (CI) för 
sina döva barn.

• Döva barn är idag barn med en utveck-
lingsbar hörsel. 

• I april 2007 utvidgade Barnplantorna 
(efter förfrågan från föräldrar) sin mål-
grupp till att omfatta även barn med 
hörapparat och Baha (benförankrad 
hörapparat). Dessa barns behov inom 
förskola/skola och habilitering är lik-
nande de behov barn med CI har.

• Sverige först globalt där det blivit regel, 
inte undantag, med bilaterala CI på 
barn. 



BARNPLANTORNA
Vaktmansgatan 13A

426 68 Västra Frölunda
Telefon 031-29 34 72

ordforande@barnplantorna.se
www.barnplantorna.se

Informationspärm 
om hörselhabilitering
Föräldrar behöver kunskap om habilitering, förskola och skola 
för att fatta kloka beslut. Professionella behöver veta vilken 
information föräldrarna får. Kunskap hos föräldrar och profes-
sionella främjar dialog och samarbete för barnets bästa. 

40 sidor av högkvalitativt informationsmaterial till såväl 
föräldrar som professionella. Mer information och beställ-
ningsblankett finner du på www.barnplantorna.se

G
rafisk produktion: Xtrovert M

edia, w
w

w
.xtrovertm

edia.se Foto: M
adeleine G

yllenram
; G

öteborg 2009


