
Handlingsplan tilgængelighed

(Bekendtgørelse om tilgængelighed af programvirksomhed på grundlag af tilladelse og registrering for personer med handicap -be-
kendtgørelse nr. 944 af 18. juni 2020)

Udbyder

1 Navn Canal6000

Adresse Østerbrogade 30,  6000 Kolding

Telefonnummer 60660618

E-mail kasserer@canal6000.dk

Kontaktperson og kon-
taktoplysninger 

Gunnar Thomsen

Hjemmeside www.canal6000.dk

Cvr.nr. 39371537

Evt. ID-nr.

Angiv om I udøver fjern-
syns- eller on demand 
virksomhed? 

Fjernsyn & ondemand

Angiv kanalens/tjene-
stens navn

Canal6000

Handlingsplanens periode
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2 Angiv hvilken periode handlingsplanen dækker.
(Skal som udgangspunkt gælde for 3 år) 

1.2.2022 - 31.1.2025

Redegørelse (§ 2)

3 Redegør for hvordan I ved hjælp af forholds-
mæssige foranstaltninger løbende og gradvis 
vil gøre jeres programvirksomhed mere til-
gængelig for personer med handicap.

Beskriv jeres overordnede plan for tilgænge-
liggørelse.

Vi vil gøre mere for at øge synligheden på de sociale medier som er det sted 
hvor flere og flere ser vores udsendelser også mennesker med handicap.

Vi vil gradvis prøve med undertekster på udvalgte udsendelser 1-2 gange i må-
neden og følge op på dette via bl.a. høreforeningen for at følge med i interes-
sen for dette. Når et program vises med undertekster vil vi annoncere det på 
vores programoversigter.

Tegnsprogstolkning

4 Planlægger I at anvende tegnsprogtolkning 
som led i tilgængeliggørelsen? Hvis ja, rede-
gøres nærmere herfor. Oplys omfang og tids-
horisont.

Nej, tegnsprogstolkning er blandt de evner vi p.t. desværre sjældent ser blandt 
medarbejdere og frivillige på stationen. Vi har ikke været så heldige , at vi er 
stødt på nogen der kan det. Tegnsprogstolkning som produkt er en udfordring, 
fordi vi udover udgiften til at skulle købe arbejdskraften, også vil stå med et 
stykke internt ekstra arbejde i redigeringen af udsendelsen. Det er på 
nuværende tidspunkt for omfangsrigt.

Undertekster

5 Planlægger I at anvende undertekster som 
led i tilgængeliggørelsen? Hvis ja, redegøres 
nærmere herfor. Oplys omfang og tidshori-
sont.

Ja vi vil fra tirsdag den 1 februar2022 påbegynde forsøg med undertekster. Dog
kun i beskeden omfang, da det er meget tidskrævende for os, hvis det skal 
have en ordentlig kvalitet. Vi vil på nuværende tidspunkt ikke kunne binde os 
for mere end 1-2 udvalgte udsendelser pr måned.

Oplæste undertekster

Radio- og tv-nævnet Side 2 af 4



6 Planlægger I at anvende oplæste undertek-
ster som led i tilgængeliggørelsen? Hvis ja, 
redegøres nærmere herfor. Oplys omfang og 
tidshorisont.

Nej, vi taler dansk i alle vore udsendelser. Og vi har altid en oversættelse eller 
genfortælling på dansk med i eks. indslag hvor der kan forekomme andre sprog.

Synstolkning

7 Planlægger I at anvende synstolkning som 
led i tilgængeliggørelsen? Hvis ja, redegøres 
nærmere herfor. Oplys omfang og tidshori-
sont.

Nej. Vore programmer er hovedsageligt programmer med tale og uddybning af 
billedsiden, hvor der ikke vil være meget der skal fortælles derudover.
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Øvrige hjælpetjenester

8 Planlægger I at anvende øvrige hjælpetjene-
ster som led i tilgængeliggørelsen? Hvis ja, 
redegøres nærmere herfor. Oplys omfang og 
tidshorisont.

Vi vil optimere vores programoversigter og hjemmesider så seerne vil kunne 
følge med i udviklingen af vore tiltag på handicapområdet.. 
Vi vil lade seere med handicap komme til orde om hvad de mener behovet er 
for disse  tjenester, og om hvad de finder vi bør vægte mest.
Hvis der kan frigøres flere midler til os vil vi naturligvis også være i stand til, at 
kunne udvide antallet af programmer med undertekster. Vi har testet 
tidsforbruget for undertekstning og fordi 90% af vores programmer er 
taleprogrammer, så er omfanget af det materiale der skal tekstes enormt. Vi 
regner med at denne opgave vil kræve ansættelse af 1,5 mand mand mere, 
hvis 90% af vores udsendelser skal tekstes i en ordentlig kvalitet..
Men nu vil vi gå igang, så vi kan få indarbejdet en rytme, så vi kan lære antallet
af arbejdstimer bedre at kende, i de forsøg vi vil lave.

Bekræftelse 

9 Dato 28 januar 2022

Underskrift Gunnar Thomsen

Handlingsplanen med eventuelle bilag indsendes til   rtv@slks.dk  

Alternativt kan handlingsplanen med eventuelle bilag indsendes med almindelig post til:
Slots- og Kulturstyrelsen
Medier – att. Radio og tv-nævnet
Hammerichsgade 14
1553 København V
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