D. 6. jan. 2017

Til Varde Kommune
Vedr. Strukturændringer.
Hej. Jeg vil gerne fortælle lidt om vores oplevelse af den tid vi har haft med
Taleafdelingen i Næsbjerg. Vores søn Kristian var sen til at få et sprog og det
resulterede i at der allerede i starten af børnehaven var fokus på hans sprog.
Han bliver tilbudt en talepædagog som arbejder med ham.
Talepædagogen foreslår at han skal indstilles til en plads i Taleboblen for at
intensivere træningen med hans sprog.
Han er heldig og får en plads fra januar 2015. Her går han 2 formiddage i ugen
indtil sommerferien. Det går rigtig godt og han rykker sig, men ikke nok til at
han kan klare en almindelig skolegang.
Han er igen heldig og får tildelt en af de 8 pladser der er i 0.t for skoleåret
15/16. Starten er svær for ham, da han nemt bliver nervøs for alle de nye ting,
steder, personer som han ikke kender, men i Taleafdelingen er det dagligt de
samme voksne han møder og de tager sig tid til at lade ham vænne sig til det
hele. Han rykker rigtig meget i 0.t, men har meget svær ved at holde fokus i
længere tid ad gangen, og det har krævet meget fra de voksne at skabe de
rammer der gør at han kan holde fokus på at lærer. Hans sprog og
sprogforståelse bliver meget bedre, men ikke godt nok til at han kan klare at
komme i den almindelige klasse med 26-28 elever. Han går derfor i 1-2t nu og
er rigtig glad for det.
Vi er meget taknemlige for at vi har fået det tilbud til Kristian. Det ville ikke
have været muligt for Kristian at rykke så meget hvis ikke det havde været for
den undervisning han får i Taleafdelingen med fokus på sprog og forståelse
fordelt på hele dagen. Det lave antal elever i klassen gør det også nemmere for
lærerne at hjælpe hver elev bedst muligt, fremfor at gå i en større klasse hvor
man evt. skal være tilknyttet en talepædagog, som vil øve en time om dagen
med ham. Vi som forældre gør hvad vi kan for at hjælpe, men vi har ikke de
faglige kompetencer til det og det kræver det.
Mvh. Gitte Riber (mor til Kristian 1-2t)
Søndergade 22, ST.
6855 Outrup

