SJEKKLISTE
Sjekklisten er et praktisk redskap for å sjekke ditt arrangement. Jo flere punkter man
kan innfri totalt sett, desto nærmere vil man komme målet om et tilgjengelig
arrangement. Der hvor tilgjengeligheten ikke er optimal, gjelder det å finne gode
løsninger for det enkelte arrangement. HUSK å informere godt på nett og i trykket
materiale. Lag gjerne et kart over området/lokalet og husk å ta med parkering,
offentlig kommunikasjon og Taxi.
(Denne sjekklista bygger delvis på tilsvarende sjekkliste fra Deltasenteret og FFO)
Sjekkliste
Informasjon
Transport
Er den offentlige kommunikasjonen tilgjengelig for
bevegelseshemmede?
Parkering/Adkomst
Er det reserverte parkeringsplasser for bevegelseshemmede i
nærheten av inngangen?
Er det trinnfri gangvei fra parkeringsplass til inngang?
Er det trinnfri adkomst? Hvis det er trapp, finnes det i tillegg rampe?
Er utearealene tilgjengelig for alle eksempelvis syn- og
bevegelseshemmede?
Hjemmeside/trykketmateriell
Er det kart over området/ lokalet med tilgjengelighetsinformasjon på
hjemmesiden?
Er det kart over området/lokalet med info om tilgjengelighet i
trykketmaterialet
Billettsalg
Godtar dere ledsagerbevis?
Kan ledsagerbillett bestilles på nett?
Kan de som trenger flere personlige assistenter i løpet av en festival.
Kan de bruke samme ledsager billett.
HC toalett
Er det HC WC
Er HC WC toalett ryddet?
Trinnfri adgang
Er det tilgjengelige skranker og garderobe?
Er gulvene sklisikret?
Er det mulig å få sitte for de som ikke kan stå lenge?

Ja

Nei

Finnes det terskler? Terskler må ikke overskride 2,5 cm og de skal
avfases.
Finnes det heis som tar elektrisk rullestol mellom etasjer, og er det
betjeningspanel i sittehøyde?
Teleslynge/tolketjeneste
Har dere teleslynge?.
Har dere tolketjeneste?
Skilting
Finnes det orienteringspunkter som lys, kantlister og markert underlag
som kan fungere som ledelinjer ute og inne?
Er skiltene plassert lett synlig for både sittende og stående?
Er glassdører og andre utsatte områder som innebærer kollisjon eller
annen fare (søyler, utspring, nivåforskjeller, vaiere) utstyrt med
markører, farget tape eller liknende
Sikkerhet
Er nødutgangene merket?
Kan brannalarm oppfattes av syns- og hørselshemmede
Er det utarbeidet planer for evt. evakuering av deltakere med
funksjonsnedsettelse(syn, hørsel-eller bevegelseshemming)?
Matallergi
Er all mat merket?

