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Høringsbrev ang. Strukturændringer.
STOP STOP STOP op og tænk:
Taleafdelingen på Næsbjerg skole må for alt i verden ikke
lukkes ned.
Ellers bliver børn med sproglige vanskeligheder tabt på gulvet
og deres chance for et ligeværdigt liv taget fra dem. (
forklaring følger senere)
Her er Christians historie.
Christian blev alvorlig syg, da han var 8 uger gammel. Dette
gjorde, at han skulle isoleres fra andre børn, da han havde et
svagt immunforsvar. Ligeledes havde han store problemer med
mellemørebetændelser hele tiden. Disse faktorer gjorde, at han
ikke kunne høre og lære sprog som andre børn. Først da han
var 2 1/2 år kom han i dagpleje for første gang.
I børnehaven fik han hjælp af en talepædagog. Det var også
mens han gik i børnehave, at han startede i taleboblen. Det var
helt fantastisk for Christian at starte der. Han har nu gået der
fra taleboblen til og med 2T. Det er noget af det bedste, der er
sket for Christian. Jeg tør slet ikke tænke på, hvordan han ville
klare sig, hvis han ikke havde haft årene i Taleafdelingen med
sig.
I dag går han på Thorstrup skole som jo også er lukningstruet.
Det bekymrer ham også. Han siger selv: mor de må ikke lukke
min skole. Hvad skal jeg så? Jeg kan ikke klare mig på en stor
skole.
Christians sproglige problemer har bla. Omhandlet hans
sprogforståelse, hans langsomme arbejdshukommelse og hans
ordforråd.

I Taleafdelingen er der en talepædagog, der dagligt har
eneundervisning med eleverne. Det er nødvendigt, hvis
børnene skal rykke sig. Det kan IKKE klares med mindre.
Ligeledes arbejdes der i temaer som gør, at børnene lærer
sproget ind på mange forskellige måder bla. Visuelt, audiotivt,
motorisk, gennem sanserne osv.
Det er en lille enhed. Fordi at der kun er max 8 børn i klassen,
gør det, at børnene får mere voksentid. Lærerne har bedre
mulighed for at nå rundt om alle børn og deres forskellige
vanskeligheder. Se det enkelte barn og give dem et trygt sted
hvor de i ro kan lære. Det er de i Taleafdelingen helt
fantastiske til. Stor ros til dem. De har hjertet på rette sted og
de VIL oprigtigt børnene.
Christian har haft svært ved mange mennesker på et sted.
Været utryg ved nye ting. Følt sig anderledes og utilstrækkelig
i forhold til andre børn.
I Taleafdelingen har han haft andre børn at spejle sig i. Børn
med de samme eller lignende udfordringer. Voksne som skaber
tryghed, forudsigelighed, glæde, trivsel og nærvær. Hvilket er
grobund for læring.
Årene i taleboblen har givet Christian den faglige og sproglige
undervisning, han har haft brug for. En tro på at han er god
nok, som han er på trods af hans udfordringer. Han har knyttet
stærke bånd til både børn og voksne. Han er en dreng, der
vokser med opgaverne dag for dag. Tør mere. Og er i trivsel.
Fantastisk ikke?
Han har fået en chance for et ligeværdigt liv. Et skoleliv hvor
han nu har en chance for en god start, med følelsen af ikke at
være bagefter hele tiden.
Dette var IKKE sket uden taleafdelingens store faglige,
omsorgsfulde og kompetente personale.
Så kære Varde kommune. Tusind tak fordi, at i har givet
Christian en ligeværdig chance i livet.

Jeg ønsker bare af hele mit hjerte, at andre Talebørn i
kommunen ikke bliver tabt på gulvet.
Lad Taleafdelingen på Næsbjerg skole bestå. Giv Varde
kommunes talebørn en ligeværdig chance i livet.
Med venlig hilsen Heidi Iversen. (Mor til Christian)
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