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Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no]
Dato: 05.10.2015 11:56:27
Til: Kommunene i VA; Damman, Terje; Vennesland, Sally; Eikeland, Christian; Birkeland, Gunvor; Oksefjell,
Sigmund; Dahn, Stein Inge; Kristiansand eldreråd; Audnedal fellesråd for eldre og funksjonshemmede;
Mandal eldreråd; Liv Ulriksen (Mandal); Flekkefjord kommune; Sirdal kommunale råd for funksjonshemmede;
Vennesla kommunale råd for funksjonshemmede; Songdalen fellesråd for eldre og funksjonshemmede; Liv
Tone Askildsen; 'Marnardal fellesråd for eldre og funksjonshemmede'; 'Lindesnes fellesråd for eldre og
funksjonshemmede'; 'Lyngdal kommunale råd for funksonshemmede'; 'Hægebostad eldreråd'; Åseral
fellesråd for eldre og funksjonshemmede; Kvinesdal eldreråd; Nina Hansen
(Nina.Hansen@farsund.kommune.no); randi.overland@uia.no; tore.askildsen@mandal.kommune.no;
Skjulestad, Hilde M (Hilde.M.Skjulestad@austagderfk.no)
Kopi: to-peer@online.no; Åse Tønnessen Sæbø (aasabo@online.no); Tor Mathisen (Medlem); Oddbjørn
Aardalen; Gudrun Strengenes (Medlem); Vidar Kleppe (Medlem); birte.simonsen@uia.no; Karl Johan (kjtveit@frisurf.no); Torkelsen, Jan H.; Macdonald, Cheryl; Richardsen, Wanja; Politisk sekretariat;
fmvapostmottak@fylkesmannen.no
Tittel: TVAgder i kveld, 05.10.15 - Lyttevennfilmen

Vedlagt følger et informasjonsskriv om Lyttevennfilmen på TV Agder som sendes fra og med i dag, 5.
oktober.
Tor Peersen har sendt til frivilligsentralene.

-

Kommunenes eldreråd

-

Kommunenes oppvekstetat

-

Frivilligsentralene

Lyttevennfilmen på TVAgder
Fra og med mandag 5. oktober vises «Lyttevennfilmen» på TV Agder.
Mange av dere har erfart at det har vært vanskelig å rekruttere lyttevenner. Den
utfordringen kan, - etter noen visninger på TV Agder, - være historie.
Inntil nylig har filmen vært tilgjengelig på you-tube. Det er den ikke lenger- av ukjent
årsak. Men den er fremdeles tilgjengelig på hjemmesiden til vest Agder
fylkeskommune; wwwVAF.no,
Fylkeseldrerådet ber kommunenes oppvekstetat, eldreråd og frivilligsentralene
medvirke i rekrutteringsarbeidet.
Lærere med erfaring på området kan fortelle at lyttevenner i skolen bidrar til et godt
skolemiljø og bedre leseforståelse for elevene. En viktig sideeffekt er lyttevennenes
opplevelse av «å være til nytte» og - ikke minst - få mange gode nye venner. Lærere
forteller at elevene gleder seg til den dagen lyttevennene kommer. Det er ukas
høgdepunkt!
Vansker med rekrutering av nye lyttevenner kan, etter noen visninger av filmen på TV
Agder, være historie. Fylkeseldrerådet minner om at lyttevenner må underskrive
taushetserklæring. Det legger skolen til rette for, Politiattest må også innhentes. Det
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kan den enkelte ordne på nett, men det ville være fint om kommunens oppvekstetat
medvirket til det.

Kristiansand, den 3, oktober 2015
For fylkeseldrerådet i Vest-Agder
Vennlig hilsen
Tor Peersen

Kopi:
-

Lyttevennkoordinator i Aust-Agderv/arl Johan Tveiten

-

Aust-Agder fylkeseldreråd v/sekr. Hilde Skjulestad

-

Vest -Agder fylkeseldreråd v/sekr. Marion Erichsen

-

Universitetet i Agder v Dekan/ Birte Simonsen

Focus Film v/Bjørn
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