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Innledning
Utdanningsdirektoratet har gitt Statped
i oppdrag å gjennomføre prosjektet Vi
sprenger grenser (VSG) fra 2013 til
utgangen av 2017. Oppdraget har bakgrunn i Stortingsmelding 18 Læring og
Fellesskap, hvor det kommer frem at
mange barn og unge med utviklingshemning og store sammensatte lærevansker,
møtes av for lave forventninger og en
mangelfull pedagogisk innsats i barnehage og skole. Det er derfor nødvendig
å gjøre noen grep som sikrer at barn og
unge i denne gruppen får bedre læringsutbytte og opplever større grad av inkludering.
I Vi sprenger grenser har Statped
så langt (juni 2015) gjennomført pilotprosjekter rettet mot kommuner, barnehager,
skoler og foreldre, hvor det er prøvd ut
forskjellige arbeidsformer. Hensikten
har vært å skape forbedringer knyttet til
læring og inkludering for barn i barnehage/skole og foreldre, og samtidig gi økt
kunnskap og bedre samhandling mellom
personer og systemer som på ulike nivåer ivaretar utviklingshemmedes pedagogiske behov.
Pilotprosjektene er blitt følgeevaluert
av NTNU Samfunnsforskning gjennom
individuelle intervjuer og fokusgruppeintervjuer med ansatte i barnehager og

– Barna har fått god oppfølging, de ansatte har
fått økt sin kompetanse
og foreldrene har
opplevd å bli inkludert og
tatt på alvor.
NTNU Samfunnsforskning

skoler, foreldre, PP-tjeneste og prosjektlederne i Statped. Forskerne har også
deltatt på pilotsamlinger i barnehager
og skoler samt i prosjektgruppemøter
på ulike nivåer. (Anne Kittelsaa og Jan
Tøssebro, Følgeevaluering av pilotprosjektene i Vi sprenger grenser, NTNU
rapport juni 2015)
Pilotprosjektene har gitt Statped erfaringer og læring som forbedrer kvaliteten
i de tjenestene som direkte eller indirekte
gis til barn og unge med utviklingshemning og store sammensatte lærevansker.
For å illustrere arbeidet har Statped valgt
å trekke frem deler av to pilotprosjekter
og reportasjer fra de samme pilotene
(StatpedMagasinet nr. 3, 2014 og magasinutgaven av årsrapporten 2014).
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Hovedfunn
NTNU Samfunnsforsknings rapport oppsummerer at pilotprosjektene i hovedsak har vært vellykkede. Det har vært en
positiv utvikling både for elever og ansatte. Barna har fått
god oppfølging, de ansatte har fått økt sin kompetanse og
foreldrene har opplevd å bli inkludert og tatt på alvor.

Pilotene har vært solid forankret i Statped både sentralt og regionalt. Spredning av resultatene fra pilotprosjektene
er blitt gjort kjent gjennom reportasjer og
intervjuer i Statpedmagasinet, på
statped.no og gjennom erfaringsfilmer.
God spredning er viktig for å videreføre
erfaringer og arbeidsmåter. Foreldresamarbeidet i Vi sprenger grenser har
blant annet gitt Statped viktige erfaringer
i arbeidet med en helhetlig modell for
samordnet foreldreopplæring, som er en
satsing i 2016.
Hovedfunnene i følgeevalueringen til
NTNU samfunnsforskning stemmer godt
med Statpeds egne funn og vurderinger i
pilotprosjektene. Det er blant annet:
• Godt samarbeid med PP-tjenesten,
avklaring av roller og ansvar mellom
PPT og Statped.

Følgeevalueringen kommenterer dette
punktet: «En følge av dette ser ut til å ha
vært at ansatte i PP-tjenesten tar til orde
for å utvikle ny praksis når det gjelder
forebygging og systemisk arbeid rettet
mot barnehager og skoler.»
• Tett og konkret veiledning og oppfølging fra Statped i barnehagepilotene
• Vilje hos ansatte og styrere til å gå inn i
prosjektene
• Godt samarbeid med foreldrene
Følgeevalueringen kommenterer disse
punktene: «Suksesskriterier som kan
identifiseres i pilotprosjektene i barnehagene er tett og konkret veiledning og
oppfølging fra Statped og vilje hos ansatte
og styrere til å gå inn i prosjektet med
entusiasme og engasjement og vilje til å
lære. Både tverrfagligheten innad i Stat-
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Anne Kittelsaa og Jan Tøssebro,
NTNU Samfunnsforskning:
«Oppsummert viser pilotene i Vi
sprenger grenser at det er mulig å
få til en positiv utvikling med støtte,
engasjement og tilføring av kompetanse. Utfordringen er imidlertid
hvordan en kan få overført dette
til skolehverdagen. Her har Statped en viktig rolle. Imidlertid er
det lite sannsynlig at innsats fra
Statped er tilstrekkelig. For å få til
spredning på bred front trengs det
politiske signaler og kanskje klare
mål som skoleeiere og skoleledelse kan styre etter, slik at undervisningen av barn med utviklingshemning og sammensatte vansker
kan bli en mer sentral oppgave for
barnehager og skoler.»
ped og et godt utviklet samarbeid med
foreldre er en del av suksessen.»
• En begynnende holdningsendring blant
ansatte i skolen
Følgeevalueringen kommenterer punktet: «Skolepilotene ser ut til å ha vært
mest vellykket i småskolen, mens det er
større utfordringer i storskolen og ungdomsskolen. Fra flere lærere og skoleledere blir det uttalt at alle elever hører
hjemme i skolen og i klasserommet. Der

konsekvenser av dette er tatt på alvor fra
skoleledelsens side, har ansatte som har
vært involvert i pilotene en opplevelse
av at det går i rett retning. Avklaring av
roller mellom kontaktlærer, spesialpedagog og assistent er viktige faktorer for å
få til samarbeid rundt elevene. Like viktig
er det at det blir satt av tid til samarbeid.
Tydelige roller og godt samarbeid er en
vesentlig forutsetning for at elever med
utviklingshemning og sammensatte vansker skal ha faglig og sosialt utbytte av
skolegangen.»
Organisering og gjennomføring
Vi sprenger grenser ble organisert som
et prosjekt i Statped. Direktøren for
Statped og regiondirektørene er styringsgruppen for prosjektet. Det er også en
nasjonal prosjektgruppe med en prosjektleder, fire regionale prosjektledere,
en person fra Statped læringsressurser
og teknologiutvikling (SLoT) og en kommunikasjonsrådgiver. På denne måten er
ulike deler av organisasjonen representert. Prosjektgruppen er også et forum
for å diskutere erfaringer og problemstillinger knyttet til målgruppen og pilotene,
noe som gjør det mulig å trekke veksler
på hverandre og se utfordringene på
tvers av fag og regioner.
Pilotene har vært forskjellige, men alle
har hatt fokus på bruk av teknologi, opplæring av ansatte i barnehage og skole
og opplæring av foresatte. Det har vært
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dialog med brukerorganisasjonene om
deres deltakelse i prosjektet. I overenstemmelse med disse, er brukerorganisasjonene orientert i regionale
og nasjonale brukerråd.
Sommeren 2015 avsluttet fasen med
arbeidet i pilotene, og Statped valgte
å endre organisering av den videre
oppfølgingen av oppdraget fra prosjektorganisering til aktiviteter som en del
av Statpeds tjenester. Erfaringene tar
Statped med seg i den videre utviklingen
av etatens tjenester. Dette gjelder blant
annet arbeidsformer, forholdet til andre
aktører, foreldreopplæring, teknologibruk,
behovet for koordinering av tiltak – et
godt grunnlag for å få til inkludering av
barn og unge med utviklingshemning og
store sammensatte lærevansker.
Inkludering i barnehage og skole
I barnehagepilotene er barna i ordinære
barnehager i nærheten av der familien
bor. Tankegangen rundt inkludering er
derfor integrert i kommunens tjenestetilbud, men det er lite forskning på temaet inkludering av barnehagebarn med
funksjonsnedsettelser og andre særskilte
behov (Borg m.fl. 2008). Det er også liten
forskning på mobbing og utestengelse
av barn som tilhører flere risikogrupper
(NOU 2015: 2).
Like fullt synes barnehagen å fungere
bedre enn skolen med hensyn til sosial
inkludering. De fleste barn har plass i

nærbarnehagen, og det synes som om
barnehagen tilbyr gode vilkår for inkludering (Tøssebro & Lundeby 2002: 47).
Dette betyr likevel ikke at barnehagene
ikke trenger veiledning. Tvert imot synes
pilotene å vise at barnehagene profiterer
på at fagpersoner kommer inn og lærer
opp ansatte i hvordan barna best kan
inkluderes i ulike aktiviteter og hvordan
samarbeidet mellom barnehagen og
foresatte kan fungere mest mulig. Barnehagene synes å være innstilt på at
barnet skal delta med resten av barnegruppen, og de framstår som interesserte
og motiverte for å ta imot innspill fra
både helse- og utdanningssektoren for å
få dette best mulig til.
Skolen har større utfordringer med
inkludering enn barnehagen. Mens det i
barnehagene knapt eksisterer segregerte
tiltak, er dette vanlig i skolen. Jo lenger
opp i skolesystemet elever med særskilte
behov kommer, jo mer segregerte blir
tilbudene (Tøssebro & Wendelborg 2014:
44). Dette kan tyde på at selve tilstedeværelsen av spesialiserte tilbud gjør at
disse fylles opp. Inkluderingstankegangen er heller ikke selvsagt i alle
kommuner – det pekes fra enkelte hold
på at eleven får et bedre tilbud dersom
hun/han tas ut av ordinær undervisning
og at tilretteleggingen er bedre gjennom
et segregert tilbud. Større kommuner har
også en tradisjon for å samle opp elever
med spesielle behov på et fåtall skoler
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og bruker ekstra ressurser på disse.
Tøssebro og Wendelborg fant at kommunestørrelse nesten var like viktig som grad
av funksjonshemning for hvorvidt eleven
får opplæringen sin i klasse eller utenfor
(Tøssebro & Wendelborg 2014: 41).
Tid til samarbeid var en av problemstillingene som kom opp i skolepilotene.
Siden lærerne i skolen har store deler
av sin tid som ubunden, det vil si at de
ikke trenger å være til stede på skolen,
kan det være utfordrende å få alle som
er involvert i et barn til å møtes og diskutere strategier og erfaringer. I tillegg
er det ulikt i hvor stor grad både ledelse
og lærere ser på elever med særskilte
opplæringsbehov som sitt ansvar – dette
legges ofte til spesialpedagogen.
Statped bidrar på det spesialpedagogiske området. Det er en nær sammenheng mellom inkludering i opplæringen
og sosial inkludering på fritiden. Jevnt
over har barn med nedsatt funksjonsevne lavere sosial status enn sine medelever og særlig utviklingshemmede har
problemer med relasjoner til jevnaldrende og å utvikle vennskap (Wendelborg
2010: 33). Gjennom å sikre at elevene
inkluderes i skolehverdagen legger man
samtidig til rette for større sosial deltakelse på fritiden og økt livskvalitet.
Læringsutbytte
For mange elever med særskilte opplæringsbehov vil undervisningsformene

være en kombinasjon av plenumsundervisning, stasjonsundervisning, adskilt
smågruppeundervisning og én-til-énundervisning. Disse undervisningsformene må henge sammen både når
det gjelder mål og innhold, helst på en
slik måte at ferdigheter barnet lærer i
smågruppe eller én-til-én kan tas i bruk i
plenumsundervisning. Når vi snakker om
at et barn er inkludert i skole og barnehage, innebærer det ikke at barnet alltid
er involvert i de samme aktivitetene som
de andre barna, men at man arbeider
aktivt for å styrke barnets muligheter for
å delta i fellesskapsaktiviteter. Hvilke
løsninger man finner for det enkelte barn,
avhenger av en rekke forhold, som barnets funksjonsnivå, klassetrinn og hvilke
lokaliteter skolen besitter (Tøssebro og
Ytterhus, 2006).
• Ansvar: PPT skriver en sakkyndig
vurdering, men det er uklart hvilket
mandat de har når det gjelder å følge
dette opp inn i skolen. Statped har
en veiledende funksjon, men har ikke
mandat til å beslutte hvordan undervisningen skal organiseres eller hva
skolene må gjøre for å tilrettelegge for
elever med særskilte opplæringsbehov.
PPT har heller ingen direkte myndighet
inn mot skolen. Kontaktlærer har et ansvar, men skolene legger ofte ansvaret
til spesialpedagogen som lett kan bli
alene om å sikre elevens opplærings-
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tilbud. Både følgeforskning og pilotene
peker på betydningen av et godt og tett
samarbeid mellom spesialpedagogen
og kontaktlæreren, og hvor rollene
mellom dem er avklart.
• Inkludering: Det er vanskelig å legge
til rette for gode læringsprosesser i
klasserommet dersom ikke lærerne og
skoleledelsen ser det som sitt ansvar
å sørge for dette. Segregerte tilbud
ses ofte som en måte å sikre elevene
rettigheter på, samtidig som det kan
være lettere å organisere. Både følgeforskning og pilotene viser til en begynnende holdningsendring blant ansatte
på skolene når det gjelder å inkludere
alle i fellesskapet.
• Måling: Siden elevgruppen ikke følger
samme læreplan som de andre eller
får karakterer i fag, er det behov for å
tenke langsiktig i hvordan eleven
følges opp. I 2015 utviklet Statped
en veileder for en ny type Individuell
opplæringsplan myntet på elever med
omfattende og kombinerte lærevansker. Lærerens tilrettelegging og støtte
er helt avgjørende for disse elevenes
muligheter for å lære, utfolde seg, oppleve trygghet og få gode opplevelser.
IOP-en legger derfor opp til at læreren
grundig skal beskrive hvordan eleven
skal følges opp, både med henblikk på
overordnede pedagogiske strategier og

måten konkrete aktiviteter gjennomføres på. (Se www.statped.no/
laringsressurser)
• Kompetanse: Elever med særskilte
opplæringsbehov er spredt over hele
landet. Det er store forskjeller i hvilken
kompetanse de ulike skolene og kommunene har om elevgruppen. For å
øke kompetansen har Statped gjennom
hele 2015 satset på kompetanseheving
av ansatte i PP-tjenesten gjennom SEVU-PPT , Strategi for etter- og videreutdanning i PPT.
Teknologi, læringsressurser og
veiledningsmateriell
Å orientere seg og beherske en digitalisert hverdag er grunnleggende i dagens
samfunn. Dette innebærer at alle elever,
også de med særskilte opplæringsbehov, skal få muligheter til å lære digitale ferdigheter og trene på å håndtere
en digital hverdag. Men teknologi i skolen handler om mer enn det. Den nye
teknologien gir noen unike muligheter
for tilpasning og støtte som både kan gi
grunnlag for kommunikasjon, økt mestring, økt læringsutbytte og ikke minst –
økt inkludering.
Kommunikasjon er en forutsetning
for deltakelse, egenverd og selvrespekt.
Erfaringer viser at ny teknologi og nye
læringsressurser åpner helt nye muligheter for kommunikasjon og læring for
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barn med særskilte opplæringsbehov.
Forskning viser at talehjelpemidler med
lyd på en særlig måte støtter språk og
kommunikasjonsutvikling (Thunberg
m.fl. 2014). Det samme gjør forskning
på bruk av pc for barn med språkvansker (Arendal m.fl. 2010). Bruk av
digitale læringsressurser bidrar til økt
motivasjon, at elevene konstruerer sin
egen kunnskap fremfor å rekonstruere
kunnskap. Kunnskap, visualisering og
simulering gir en rikere presentasjon av
kunnskap som understøtter differensiering (Stubdal 2013). Nettbrett, apper
og kommunikasjonsteknologi gir disse
barna tilgang til helt nye lærings- og
kommunikasjonsmuligheter. Alle pilotene har på bakgrunn av dette hatt fokus
på hvordan teknologi og læringsressurser kan utnyttes for å skape inkludering
og legge til rette for kommunikasjon og
samhandling. Prosjektet har ønsket å
utfordre deltakerne i pilotene til å tenke
teknologi for ulike barn i ulike aldre på
ulike måter.
Erfaringene er presentert i form av
korte «erfaringsfilmer» som viser hvordan teknologi er brukt i de ulike pilotene.
Det har vært et poeng å få fram forskjellige erfaringer, og pilotene har derfor hatt
ulikt fokus.
Pilotene har blant annet hatt fokus på
bruk av teknologi knyttet til:
• Samarbeid barnehage – hjem

• Erfaringer med bruk av Smartboard
som inkluderingsverktøy
• Bruk av teknologi i fjernveiledning
Arbeidsmåter
Statped har en flerfaglig tilnærming i
brukersaker. For barn og unge med
utviklingshemning og store sammensatte lærevansker er dette særlig viktig
da de har vansker som spenner over
flere fagfelt. En måte er å organisere
flerfaglige team hvor fagpersoner med
forskjellig spisskompetanse utveksler
erfaringer og samarbeider om løsninger.
Statped er geografisk plassert på
mange steder, men å følge opp brukersaker medfører mye reising. I de nordligste fylkene er dette en særlig utfordring både tidsmessig og økonomisk.
Det å møte noen ansikt til ansikt har en
selvsagt verdi. Det gjør at man kommer
nærmere hverandre og det er enklere
å etablere et tillitsforhold som er avgjørende for å ha god kvalitet i tjenestene.
Imidlertid kan en større del av veiledningen foregå per videokonferanse, slik
at veiledningen kan være hyppigere og
koste mindre tid og penger. Statped har
gode erfaringer med videokonferanser i
prosjektet.
Foreldreopplæring
Foreldreopplæring har vært en del av Vi
sprenger grenser. Dette prosjektet handler om barn og unge med utviklings-
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hemning og store sammensatte lærevansker, en gruppe med lavfrekvente
vansker. Selv om det er noen områder
som er felles for alle, som rettigheter,
emosjonell støtte og tilrettelegging i hjem
og barnehage/skole, er det er behov for
individuell veiledning utfra det enkelte
barnets behov. For foresatte som har
barn med utviklingshemning og store
sammensatte lærevansker, er det positivt
å få kontakt med andre i samme situasjon. Kanskje gjelder dette særlig for
foresatte som har barn med sjeldne diagnoser eller et sammensatt vanskebilde.
Samarbeid med andre aktører
For Statped er PPT den viktigste samarbeidspartneren, og det må sikres en god
arbeidsfordeling mellom barnehagepersonale/lærere, PPT og Statped. PPT
er svært ulikt organisert i landet, varierer i
størrelse og har ulik kompetanse avhengig av geografi og personell. For å sikre
at brukerne har tilgang til likeverdige tjenester er det nødvendig at samarbeidet
speiler denne ulikheten og kompenserer
for denne. Dette er særlig utfordrende
fordi Statped ikke er en lovpålagt tjeneste
og derfor er avhengig av at kommuner
(skoler/barnehager/PPT) har god kjennskap til hva Statped kan bidra med i ulike
saker. For å komme tett på og sikre likeverdighet i tjenestetilbudet inngår Statped rammeavtaler og samarbeidsavtaler
med kommuner og fylkeskommuner.

Hjelpeapparatet fremstår ofte som fragmentert, og det kan være vanskelig for
brukerne å orientere seg i hvilke tilbud de
ulike aktørene har (Kittelsaa m.fl. 2015).
Selv om det er et skille mellom hva
helsesektoren og utdanningssektoren
tilbyr, vil måten tilbudene organiseres og
presenteres på kunne gjøre det enklere
for brukerne. Særlig foresatte bruker mye
tid på å finne fram til ordninger som er
bra for barna sine. Dette kan være en
utfordring når det gjelder likeverdighet i
tjenestene som tilbys – du kan ikke be
om noe du ikke vet hva er.
Personer med utviklingshemning har
større risiko for andre diagnoser som
kommer i tillegg til den kognitive funksjonsnedsettelsen. De har økt risiko for
å utvikle kroniske sykdommer og for å
utvikle livsstilssykdommer som følge
av usunt kosthold og inaktivitet (NAKU
2007). Samarbeid mellom helse- og
utdanningssektoren er derfor viktig for å
sikre et godt tilbud til denne gruppen. Da
helse og utdanning har ulike utgangspunkt, er det ikke gitt at de alltid er enige
om innretningen av tilbud og målsettinger
for brukeren, noe som gjør at kommunikasjonen overfor foresatte kan være
utfordrende.
I pilotene ser vi at det er behov for en
større grad av koordinering av tjenester
ut mot brukeren enn det som er tilfelle i
dag. Dette er et område som alle aktører
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peker på og som er kjent fra forskningen
på denne målgruppen (se for eksempel
NOU 2009:24). I denne sammenhengen
pekes det ofte på Individuell Plan (IP)
som et konkret verktøy for å sikre helhetlig innsats og samarbeid.
En viktig forutsetning for god koordinering er at alle aktørene har tydelige ansvarsområder. Det vil bidra til en
tydeligere forventningsavklaring overfor
brukere og samarbeidspartnere.
Måloppnåelse
I oppdragsbrevet for Vi sprenger grenser
er det satt opp to konkrete hovedmålsettinger:
1. Øke oppmerksomheten om utdanningstilbudet til barn og elever med
store sammensatte lærevansker og
utviklingshemninger.
2. Øke denne gruppens faglige og
sosiale utbytte i barnehage og skole.
Dette er målsettinger for hele prosjektperioden, altså ut 2017, men hvordan
ligger vi an i forhold til målsettingene så
langt? Hvordan svarer pilotene på målsettingene i prosjektet?
Den første målsettingen handler om
å synliggjøre utdanningstilbudet til barn
og unge med utviklingshemning og store
sammensatte lærevansker. Gjennom
pilotene har Statped forsøkt å synliggjøre

både utfordringer og muligheter på flere
måter.
Det er laget erfaringsfilmer som peker
på hvordan teknologi kan øke denne
gruppens faglige og/eller sosiale utbytte
i de barnehagene og skolene som har
deltatt. Erfaringsfilmene er lagt ut på
www.statped.no og informasjon om disse
er spredt på sosiale medier. Det er arrangert små «lanseringsfester» for noen av
filmene hvor relevante personer har vært
invitert (samarbeidende barnehager,
oppvekstsjef og andre sentrale personer
i kommunen osv.), og som på flere steder
har gitt oppmerksomhet i lokale medier,
NRK-oppslag og økt erfaringsdeling.
Det er opprettet en egen side for
prosjektet på www.statped.no/vi-sprenger-grenser. Her er det lagt ut informasjon om prosjektet, lenker til ressurssamlinger, erfaringsfilmer og artikler fra
arbeidet i prosjektet. En del av stoffet på
hjemmesiden er også lagt ut på Statpeds
Facebook-side.
Det er i tillegg opprettet en prosjektside på Statpeds intranett med oversikt
over personer som deltar i prosjektet,
møtereferater, oversikt over omtale av
prosjektet osv. Målgruppen har vært Statpeds egne medarbeidere, da det er viktig
at arbeidet også er godt kjent internt.
Det er skrevet flere artikler i StatpedMagasinet om prosjektet, blant annet en
reportasje fra barnehagepiloten i Statped
vest i nr. 3–2014 og reportasje fra barne-
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hagepiloten i sørøst i Statpeds årsrapport 2014.
Personer fra den sentrale prosjektgruppen har holdt presentasjoner om
prosjektet i regionalt og nasjonalt brukerråd, på interne og eksterne samlinger,
kommunestyremøter og konferanser,
hvor vi har fortalt om prosjektet.
Det er produsert mye som kan være
relevant for målgruppen å bruke. Gjennom prosjektet er det gjort et arbeid for
å samle de mest relevante læringsressursene som er tilgjengelig for barn og
unge med utviklingshemning og store
sammensatte lærevansker. Oversikten
er gjort tilgjengelig på www.statped.no,
både som en del av Statpeds oversikt
over læringsressurser og i tilknytning til
informasjon om prosjektet.
I tillegg er det laget et eget veiledningsmateriell rettet mot skoler og lærere
som får et barn med utviklingshemning
eller sammensatte lærevansker. Guiden
Veien til en meningsfull skolehverdag tar
for seg de mest sentrale spørsmålene
som melder seg når en skole får et barn
med disse utfordringene. Heftet er ment
som en praktisk og konkret hjelp for å
kunne legge best mulig til rette med tanke på tidlig innsats. Heftet er lagt ut på
www.statped.no både som digital tekst
og som nedlastbart dokument.
Den andre målsettingen dreier seg om
å øke gruppens faglige og sosiale utbytte

i skole og barnehage. Tiltakene som er
nevnt knyttet til den første målsettingen,
er delvis gjeldende også for den andre
målsettingen, men i tillegg er det gjort
noen grep for å styrke dette:
• Det er utarbeidet en guide for skoler
som skal ta imot elever med utviklingshemning og store sammensatte lærevansker.
• Det er laget flere videoer med Jan Tøssebro hvor han forteller om resultatene
fra forskningen sin.
• Det er utarbeidet en oversikt over de
mest relevante læringsressursene for
denne målgruppen.
• Det er gjort mange erfaringer i opplæringen av ansatte i skoler og barnehager som er nyttige i utviklingen av
materiell og opplæring videre.
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Pilot i Statped sørøst

Oppfølging av tre barn fra
barnehage til skole
Piloten var et samarbeid mellom PP-tjenesten i Oppegård og
Statped sørøst og handlet om pedagogisk oppfølging av tre
barn med særskilte opplæringsbehov. Hensikten var å bidra til
at hvert enkelt barn skulle få et pedagogisk opplegg som gir
et godt læringsutbytte og størst mulig grad av inkludering. Et
viktig element i arbeidet har vært å sørge for å gi de tre barna
en best mulig overgang fra barnehage til skole.
TEKST: Knut Slåtta, prosjektleder Statped sørøst FOTO: Morten Brun

Statpeds bistand til kommunen kan
betraktes som en pilotutprøving av en
arbeidsform som handler om støtte til
PPT og kompetanseutvikling for barnehage, skole og foreldre.
Prosjektet hadde målsettinger på to
nivåer. På det lokale nivået handlet det
om tilrettelegging og pedagogisk oppfølging av enkeltbarn og kompetansetilførsel til systemene som skal ivareta
barnet. På det statlige nivået handlet
prosjektet om å vinne erfaringer om
Statpeds arbeidsformer, slik at disse
kvalitativt kan utvikles videre.

Oppegård kommunes
behov for støtte fra Statped
Oppegård PPT hadde i 2013 ansvar for
oppfølging av tre barnehagebarn med
lærevansker og behov for alternativ og
supplerende kommunikasjon (ASK).
Disse gikk i forskjellige barnehager og
skulle høsten 2014 ha oppstart i samme
førsteklasse på Sofiemyrtoppen skole,
avdeling Sofiemyr.
I siste barnehageår ønsket PPT bistand fra Statped for å legge til rette for
at disse barna kunne utvikle seg språklig
og kommunikativt. De ønsket et samar-
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beid innrettet mot bruk av alternativ og
supplerende kommunikasjon og bruk av
nettbrettløsninger. Det var ønskelig at
både foreldre og barnehageansatte skulle
få tilført kompetanse.
Ved overgang fra barnehage til skole
ønsket PPT å ha Statped som drøftingspartner og bidragsyter inn mot skolen
knyttet til barnas overgang til skole. Første skoleår ønsket PPT at Statped skulle
bidra til at barna fikk et godt læringsutbytte og et mest mulig inkluderende
tilbud første skoleår. De ønsket også at
Statped skulle videreføre veiledning knyttet til alternativ og supplerende kommunikasjon, nå rettet mot lærere og foreldre.
Gjennomføring av samarbeidet
PPT og Statped har vært drøftingspartnere i den perioden prosjektet har vart.
Begge parter har hatt veiledningsoppgaver og støttende funksjoner inn mot
barnehager, skole og foreldre. Underveis
er det gjort løpende avtaler om hva som
skal gjøres i fellesskap og hva som skal
gjøres separat.
Individuell oppfølging
For alle de tre barna ble det lagt opp til et
veiledningsløp med regelmessige møter.
Pedagogisk ansvarlige i barnehage og
skole, PPT og foreldrene har deltatt i
Statpeds veiledning. Tilrettelegging for
kommunikasjon og bruk av kommunikasjonshjelpemidler har vært sentrale

temaer, men problemstillinger knyttet til
andre typer pedagogisk og sosial tilrettelegging har også blitt berørt. I arbeidet
med å utarbeide kommunikasjonsoppsett
på nettbrett er det blitt avholdt workshops.
Observasjon i barnehage og skole har
vært gjennomført. Videopptak av pedagogiske aktiviteter og sosiale situasjoner har
blitt brukt som utgangspunkt for veiledning.
Veiledningens form, og det tette
samarbeidet med PPT hadde en erfaringsmessig begrunnelse. Skal en veiledende instans som Statped lykkes i å
styrke nærpersonenes kompetanse og
gjennom det styrke læringsmulighetene
til barn med store behov, må man bevege seg tett på barnas liv slik det arter seg
i barnehage eller skole. Veiledningen må
skje i samarbeid med PPT som representerer kontinuitet i oppfølgingen av
barnet og som kan ta kunnskap videre.
Siden utfordringene knyttet til det enkelte barn er komplekse, er det nødvendig
for Statped å være inne over lengre tid, i
typiske saker fra et halvt til halvannet år,
noen ganger lenger. Når veiledning, som
i dette tilfellet, også innebærer å følge
barn i overgangen fra barnehage til skole, vil den ha ganske lang varighet.
Drøftingsmøter, planleggingsmøter
med veiledning og etablering av
inkluderingsgruppe
I tillegg til veiledningsmøter knyttet til
enkeltelever har Statped bidratt i en
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lang rekke drøftingsmøter. Hensikten
med dem har vært å bidra til gode
prosesser knyttet til planlegging og
evaluering. Temaet for drøftingsmøtene
har for eksempel dreid seg om hva som
kan gjøres for å skape god overgang
og god oppstart for de tre elevene, hva
som kan være gode grep for å styrke
barnas inkludering i skolen og hva
slags rollefordeling som er hensiktsmessig mellom Statped og PPT i oppfølging av skolen.
Det ble etablert en egen inkluderingsgruppe som fra våren 2014 til sommeren
2015 regelmessig oppsummerte erfaringer og drøftet problemstillinger rundt
elevenes skoletilbud. PPT, skoleledelse,
lærere og Statped deltok i denne gruppa.
Statped har også deltatt i planlegging og
gjennomføring av foreldremøter i forbindelse med skolestart.
Gruppas eksistens har utvilsomt hatt
positiv betydning for å bevare fokus og
å holde energien oppe i det som tidvis
har vært en ganske krevende prosess for
skolens lærere.
Støtte gjennom undervisningstiltak
I tillegg til den undervisningen som ligger
i veiledningsmøtene rundt det enkelte
barn, har Statped blant annet gjennomført flere halvdagssamlinger om alternativ og supplerende kommunikasjon
(ASK) for ansatte i de tre barnehagene
og PPT samt orientert samtlige lærere

på Sofiemyrtoppen skole om ASK. Statped har også invitert barnehageansatte,
lærere, PPT og foreldre med på faglige
samlinger med forskjellige foredragsholdere (pilotsamlinger).
Statpeds hensikt med disse undervisningstiltakene har vært å bidra til at
barnas nærpersoner får et kunnskapsgrunnlag som hjelper dem til å møte
problemstillinger på en kompetent måte.
Innholdsmessig supplerer undervisningstiltakene den veiledningen som ellers er
gitt fra Statpeds og PPTs side.
Råd og veiledning til kommunen
Statpeds fagpersoner har i prosjekperioden vært tilgjengelige for epostog telefonkonsultasjoner. Det er blitt gitt
råd og veiledning til ansatte i barnehager, skole og foreldre. Dette er en
type oppfølging som er enkel og ubyråkratisk og som gjør at man raskt kan
finne løsninger.
Støtte til kommunen knyttet til bruk og
tilgang til lærings- og kommunikasjonsteknologi
Statped har anskaffet nettbrett og apper
som er tilpasset to av barna og som kan
brukes både hjemme og i barnehage/
skole. For skolen er det gjort tilgjengelig
et sett på fem nettbrett med tilhørende
apper som skal brukes til stasjonsundervisning i klasserom. Dette har vi gjort for
å styrke de funksjonshemmede barnas
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muligheter for å ta del i pedagogiske og
sosiale aktiviteter sammen med andre
barn.
Drøftingstemaer i individuelle
veiledningsløp
PPT har for alle de tre barna hatt veiledningssamarbeid mot barnehage, skole
og foreldre for å styrke det enkelte barns
mulighet for kommunikasjon og for å bruke teknologisk baserte kommunikasjonsløsninger. Bakgrunnen har vært at barna
fra tidlig alder har strevd med talespråket
og derfor hatt behov for alternativ og
supplerende kommunikasjon (ASK).
Statpeds veiledning er gjennomført i
samarbeid med PPT. Veiledningen har
bygd på informasjon innhentet fra nærpersoner, observasjoner i naturlig miljø
og erfaringer vunnet gjennom planlagt
utprøving av hjelpemidler. Videoopptak
fra situasjoner og aktiviteter i barnehage
og skole har blitt brukt som utgangspunkt
for diskusjoner og veiledning.
Innholdsmessig har veiledningen tatt
utgangspunkt i det enkelte barns kognitive og kommunikative ståsted og det man
har sett på som aktuelle mål. Veiledning
har samtidig hatt fokus på a) å finne
fram til og å prøve ut hva som kan være
egnede uttrykksformer for barnet, bl.a.
via teknologi, b) styrke nærpersonenes
kompetanse som samtalepartnere og
språkmodeller, og c) utvikle aktiviteter
som gir barnet tilpassede utfordringer og

repeterte kommunikative erfaringer
(Siegel og Cress, 2002).
For alle barna har temaet inkludering
stått sentralt. Hvordan kan pedagogiske
og sosiale aktiviteter tilrettelegges, slik at
barna kan delta på linje med andre? Hva
slags støtte trenger det enkelte barn for
å ta del i lek og undervisningsaktiviteter?
De mulige svarene på disse problemstillingene har Statped og PPT utforsket i
samarbeid med nærpersoner i barnehage og skole. Vi har drøftet erfaringer, sett
på muligheter og gjort utprøvinger. Arbeid
med å finne de inkluderende løsningene
er et arbeid som ikke bare må bedrives
innenfor en veiledningssetting, det må
inngå som en ordinær arbeidsoppgave
for alle som skal ivareta funksjonshemmede barns trivsel og læring i barnehage
og skole (Hjelmbrekke m.fl. 2014).
Lærere, PPT-ansatte, Statpedansatte, ansatte i skolefritidsordninger
og skoleledere har møttes regelmessig for
å oppsummere erfaringer, drøfte problemstillinger og utvikle ideer for veien videre.
Gruppa har vært særlig opptatt av å drøfte
hva som vil være gode grep for å styrke
det enkelte barns tilhørighet i barnefellesskapet, både i pedagogisk og sosial forstand. Videoopptak fra ulike aktiviteter har
blitt brukt som utgangspunkt for drøftinger.
Drøftingstemaer i samtaler med PPT
I kraft av sin rolle som kommunal instans
med oppfølgingsansvar overfor de tre
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involverte barna, har PPT hatt rollen som
premissleverandør for prosjektets innretning. Statped har vært en drøftingspartner knyttet til mål og virkemidler og
en bidragsyter i det konkrete veiledningsarbeidet. Som i andre saker der det samarbeides tett med PPT, har Statpeds
ansatte lært mye.
PPT og Statped har også drøftet sine
respektive roller som bidragsytere der
barn med særskilte behov skal over fra
barnehage til skole og hvor inkludering er
et eksplisitt siktemål. PPT vil alltid ha en
viktig rolle ved slike overganger, ved for
eksempel å bidra til informasjonsflyt mellom aktører og ved å utforme en sakkyndig vurdering som skolen kan bruke som
plattform for sin virksomhet. I Oppegård
kommune har man et overlappsystem,
hvor fagpersonene fra PPT som har vært
inne i barnehageperioden, også gir oppfølging første skoleår.
Statpeds rolle der barn med særskilte
behov går over fra barnehage til skole
gjøres først gjeldende der PPT søker og
innvilges bistand, enten i en individsak
eller en systemsak. I Statpeds sørøst er
det relativt sjeldent at PPTs bestillinger
eksplisitt handler om hjelp til å innfri inkluderingsambisjoner knyttet til skolestart.
Det er vanligere at Statpeds innsats handler om at vi er inne i en sak på slutten av
barnets barnehageløp og følger barnet
over til skolestart. Da vil spørsmålsstillinger knyttet til inkludering ofte komme

inn i bildet og tas inn som en målsetting i
veiledningen som er bestilt hos Statped.
Temaer av overordnet karakter
Inkluderingsgruppa har tatt opp problemstillinger av konkret art knyttet til det
enkelte barn, grupper av barn og til
klassen som helhet, men har også sett
nærmere på temaer av mer overordnet
karakter, for eksempel:
– Hvordan kan vi forstå inkluderingsbegrepet?
En måte å forstå det på er at inkludering handler om likeverdig tilhørighet i et
fellesskap som favner alle. Likeverdig
tilhørighet er da en subjektiv opplevd
kvalitet ved tilværelsen. Den som er
funksjonshemmet, opplever seg selv
som lik de andre og de andre opplever
den som er funksjonshemmet som lik
dem selv. Inkludering kan også nyanseres til å handle om forskjellige situasjoner et menneske kan ta del i. Det kan
skilles mellom organisatorisk, sosial og
pedagogisk inkludering. Organisatorisk
inkludering handler bare om fysisk tilstedeværelse, mens sosial og pedagogisk
inkludering handler om at man sammen
med andre tar del i aktiviteter som enten
er av ren sosial karakter eller aktiviteter
som har pedagogiske siktemål.
For mange elever med store bistandsbehov vil de undervisningsmessige løsningene man finner fram til, innebære en
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kombinasjon av plenumsundervisning,
stasjonsundervisning, adskilt smågruppeundervisning og én-til-én-undervisning. Disse undervisningsformene må
henge sammen både når det gjelder mål
og innhold, gjerne også på en slik måte
at ferdigheter barnet lærer i smågruppe
eller én-til-én kan tas i bruk for eksempel
i plenumsundervisning. Når vi i dagligtale sier at et barn er inkludert i skole og
barnehage, innebærer det ikke at barnet
i alle henseende er involvert i de samme
aktivitetene som de øvrige barna, men at
man arbeider aktivt for å styrke barnets
muligheter for å delta i fellesskapsaktiviteter. Hvilke løsninger man finner for det
enkelte barn, vil avhenge av en rekke
forhold, som barnets funksjonsnivå, hvilket klassetrinn barnet går på og hvilke
lokaliteter skolen besitter (Tøssebro og
Ytterhus, 2006).
– Hva trengs av holdninger, kunnskaper
og ferdigheter hos lærere, assistenter og
ledelse for å skape en god inkluderende
skole?
For barn med store støttebehov kan det
være en krevende oppgave å skape en
skoledag som byr på sosial og faglig
deltagelse sammen med andre barn.
Det er avgjørende at ledelsen er engasjert
og involvert. Ledelsens rolle er mangesidig: gi støtte til lærerne, legge til
rette for samhandling mellom lærere
og ansatte i skolefritidsordning, begrun-

ne skolens inkluderings-policy ovenfor lærere og sørge for at bevilgende
myndigheter gir midler som gjør reell
inkludering mulig. Ledelsen har også
et ansvar for at lærere og assistenter
får den kompetansen de trenger for å
løse oppgavene på en faglig forsvarlig
måte. I møte med barn med lærevansker og store støttebehov kreves mange
typer kompetanse. Noe kompetanse
kan være vanskespesifikk, for eksempel knyttet til autisme eller CP. Noe
kompetanse kan være metodespesifikk
eller fagspesifikk for eksempel knyttet til
utvikling av ASK-løsninger, opplæring i
lesing og skriving eller bruk av læringsteknologi. Noe kompetanse kan være
inkluderingsspesifikk, knyttet til støtte
og tilretteleggingsstrategier som kan
brukes for å hjelpe barn til deltagelse
sammen med andre barn.
Spesiallærere, kontaktlærere og
faglærere vil trenge kompetansetilførsel
gjennom hele elevens skoleløp. Forskjellige opplæringsmål vil gjelde på ulike
trinn, og den sosiale strukturen som
eleven er en del av, vil endres gjennom
hele skoleløpet. Kunnskapskravene som
stilles til lærerne vil derfor være i endring
gjennom skoleløpet, og det er nødvendig
at de gis anledning til å skaffe seg den
kunnskapen som trengs.
Forskning viser at elever med særskilte opplæringsbehov utsettes for økende
segregering med økende klassetrinn.
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Dette skyldes nok mange ting, blant
annet at fagene over tid blir mer abstrakte og at det dermed blir krevende å få til
god undervisnings- og oppgavedifferensiering i klasserommet. Om lærerne tilføres kompetanse om hva som kan være
gode undervisningsgrep, vil sjansen for
segregert undervisning bli mindre.
– Hvordan kan samarbeid mellom
kontaktlærer, spesialpedagoger og
faglærere best gjennomføres?
– Hvordan skape kvalitet i undervisningen og helhet og sammenheng i elevens
skoledag?
En kritisk variabel for å lykkes med
inkludering er sannsynligvis eksistensen
av et fagteam hvor spesialpedagoger,
kontaktlærer og eventuelle faglærere

inngår. Disse må sammen, og ut fra
Kunnskapsløftet og elevens funksjonelle behov, meisle ut opplæringsmål og
undervisningsmetoder. De må lære av
hverandres erfaringer og de må skape et
innhold i barnets skoledag, hvor det er
en sammenheng mellom fag og en sammenheng mellom undervisningsinnhold
i én-til-én-situasjoner, smågruppesituasjoner og plenumssituasjoner.
Vi har hatt mange drøftinger av temaer
som er blitt aktualisert ved de erfaringene
som lærerne har gjort første skoleår. For
eksempel problemer med personalressurser, der det kan være vanskelig å
få gitt elever tilstrekkelig støtte i klasserommet fordi lærer-/assistentressurser
må brukes på annet hold. Vi har også
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reflektert rundt de andre elevenes nytte
og glede av å ta del aktiviteter som er
tilpasset spesielt for elevene med særskilte behov. Lærerne har sett mange
eksempler på at andre elever har stor
glede av å være med på smågruppeaktiviteter på grupperommet som er tilsluttet klasserommet, for eksempel tavletime med iPad og Smartboard-apper.
Diskusjonen om muligheter og barrierer knyttet til inkludering har vært
sammenvevd med diskusjoner rundt det
enkelte barns trivsel og læringsutbytte.
Skolen er en læringsarena, og det er
et absolutt siktemål at det enkelte barn
skal få utnyttet sitt læringspotensial best
mulig. Siden de tre elevene ved avdeling
Sofiemyr i tillegg til lærevansker har store utfordringer knyttet til kommunikasjon,
trenger hver av dem et skreddersydd
opplæringstilbud.
Gjennom året har inkluderingsgruppa
holdt fast i temaer som kan være betydningsfulle for å skape kvalitet i tilbudet for
det enkelte barn og for å styrke lærerne i
de utfordringene de står oppe i.
Første skoleår for de tre elevene –
status juni 2015
De tre elevene begynte i klasse 1A i
august 2014. Enkeltvis og som gruppe
hadde de blitt forberedt på skolestart.
PPT hadde etablert en egen førskolegruppe hvor de tre møttes én gang i uka.
Da ble de kjent med hverandre og tok

del i ulike aktiviteter sammen. I ukene før
sommerferien ble gruppas aktiviteter lagt
til skolen de skulle gå på. Tanken var at
de skulle bli kjent med både lokaliteter
og mennesker på skolen og at skolestart
dermed skulle bli så «myk» som mulig.
På vårparten ble det klart hvem som
skulle være kontaktlærer og spesialpedagoger for de tre barna med særskilte behov. De ble kjent med barna ved å besøke barnehagene og ved å få informasjon
fra barnehageansatte, foreldre, PPT og
Statped. Videoopptak fra ulike aktiviteter
i barnehagene ble gjennomgått.
I tilknytning til klasserommet til klasse
1A lå et annet klasserom som lærerne
tilrettela, slik at det kunne fungere som et
tilpasset grupperom. Grupperommet fikk
navnet Stjerna og skulle brukes til andre
undervisningsformer enn det som var
mulig i det ordinære klasserommet til 1A.
Rommet gav mulighet for både smågruppeaktiviteter og én-til-én-undervisning.
Det ble etter hvert et rom som mange av
elevene i 1A hadde glede av.
Avdeling Sofiemyr har en tradisjon for
at fjerdeklassingene har et fadderansvar
for nye førsteklassinger. De tre elevene
fikk sammen med andre barn i 1A sin
egen faddergruppe og var jevnlig involvert
i aktiviteter sammen med dem det første
skoleåret. For at foreldrene til elevene i 1A
skulle vite at de tre elevene trengte spesiell oppfølging, fikk de alle et informasjonsskriv fra skolens ledelse før skolestart. På
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det første foreldremøtet fortalte foreldrene
til de tre litt om barna sine.
Som for alle førsteklassinger innebar
skolestarten for de tre elevene med særskilte behov et møte med en fremmedartet arena. Omgivelser og mennesker er
nye, aktivitetene er nye, voksne og barn
er for en stor del ukjente for hverandre
og kravene som stilles er større. Fra
starten av var kontaktlærer og spesialpedagoger opptatt av at det enkelte barn
skulle få ivaretatt sitt behov for trygghet
og oversikt samtidig som det skulle oppleve gledesfylte aktiviteter sammen med
andre. Siden barna var forskjellige, var
det nødvendig med ulik tilrettelegging og
oppfølging. Erfaringene har vist at barna
har trengt høyst ulik tilvenningstid, for en
av dem gikk det svært raskt, mens det
tok lengre tid for de to andre.
Skolens lærere har over tid utviklet en
IOP og et innhold i skolehverdagen som
er tilpasset hver enkelt. Undervisningen
gjennomføres som en kombinasjon av
plenumsundervisning, smågruppeundervisning og én-til-én-undervisning. Omfanget av det ene eller det andre avgjøres
av to faktorer: hva eleven vurderes å ha
utbytte av sosialt og faglig og hva som
praktisk lar seg gjennomføre med de personalressursene man har til rådighet. Per
i dag har to av elevene fullt skoletilbud
på avdeling Sofiemyr, mens ett av barna
går der to dager i uka og de øvrige på
Sofiemyråsen (spesialavdelingen).

Da skoleåret nærmet seg slutten, vurderte
lærerne at de har lyktes med å skape et
skoletilbud som ivaretar de tre elevene
på en god måte. Barna lærer, har det bra
og har en god tilhørighet til barnefellesskapet.
Veien videre for avdeling Sofiemyr
Da avdeling Sofiemyr høsten 2014 fikk
tre førsteklassinger med særskilte behov, innebar det starten på en prosess
for å bli dyktig til å inkludere elever med
behov for mye støtte og tilrettelegging.
Gjennom det første året har skolen vunnet mye erfaring om hvordan ting kan
gjøres. For skolen vil den videre veien
handle om å dra veksler på egne og
andres erfaringer og om å legge til rette
for prosesser som støtter lærerne og
leder til kompetanseutvikling i ulike ledd
i organisasjonen.
Over tid vil målet være at skolen utvikler en kultur og en undervisningspraksis som er kunnskapsmessig bred nok til
å skape et inkluderende skoletilbud for
elever som kan ha mange ulike vansker.
Lærerne må utvikle ideer om hvordan inkluderende undervisning kan understøttes gjennom pedagogisk differensiering
innenfor ulike fag og på ulike trinn.
For skolen er det viktig å bidra til helhet og sammenheng i barnets tilværelse,
noe som innebærer samkjøring med
ansatte i skolefritidsordningen og samarbeid med foreldre.
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Lærerne som har ansvar for elever med
store utfordringer må få rom og tid for
samarbeid, slik at de kan gå i dybden
når det gjelder diskusjoner om mål og
undervisningsmessig samkjøring. De må
få faglig påfyll gjennom kurs og andre
kompetansehevingstiltak. Det må legges
til rette for at lærere med erfaring kan
dele sin kunnskap med andre lærere.
For skolen blir det også viktig å videreutvikle samhandlingsformene den har
med PPT. PPT representerer en ressurs
med en mulig rolle som drøftingspartner
og veileder. Skolen kan også nyttiggjøre seg andre offentlige instanser i sine
bestrebelser for å skape kvalitet i under-

visningen. Avhengig av utfordringenes
art kan Statped, habiliteringstjenesten og
BUP hjelpe skolen til å finne løsninger for
barn som krever mye støtte og tilrettelegging.
En kan også se for seg at kompetansen som skolen utvikler, kan komme
andre skoler i Oppegård kommune til del.
Nærskoler som får nye elever med store
støttebehov vil trenge å få tilført ideer
om mulige organiseringsformer og mulig
undervisningspraksis. For å lykkes vil de
trenge inspirasjon fra andre skoler som
har gått veien før dem og som har lykkes
i å skape inkluderende skoletilbud av god
kvalitet.
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Ja takk, begge deler!
Da Randi Hovde og mannen skulle velge opplæringstilbud
for datteren sin, ble valget tatt med stor usikkerhet. Skulle
de satse på et segregert tilbud eller full integrering i en vanlig
klasse? Løsningen ble det beste fra begge, og for Ingvild
fungerer det godt.
TEKST: Lene Fjellstad FOTO: Morten Brun

Ingvild er en glad og fornøyd førsteklassing ved Sofiemyrtoppen skole i
Oppegård kommune. Det er vanskelig å
overse henne der hun kommer togende
mot klasserommet, klar for dagens første
time. De lyse krøllene hopper i takt med
resten av kroppen, favorittkjolen flagrer
rundt beina, og smilet er på plass, selv
om det er tidlig om morgenen. Ingvild
elsker å gå på skolen, og fritiden er fylt
av aktiviteter som svømming, riding og lek
med to eldre søsken og andre venner.
Forsinket utvikling
Ingvild har en genfeil som gjør at hun er
forsinket i utviklingen både motorisk og
læringsmessig. Det gjør at hun trenger
ekstra støtte i opplæringen. Ingvilds for-

eldre valgte derfor å utsette skolestarten
ett år i påvente av et opplæringstilbud
som de trodde ville være det beste for
jenta deres.
– Vi mente det var viktig for Ingvild å
bli integrert i en vanlig klasse. Det sosiale livet hennes er avhengig av at hun har
mange barn å spille på, og derfor ønsket
vi ikke at hun skulle gå i en spesialklasse
der det kanskje ble mye én-til-én-undervisning sammen med en voksen. For
Ingvild er ikke det stimulerende nok. De
andre barna i klassen er viktige forbilder
som Ingvild hermer etter, og det betyr
mye for hvordan hun for eksempel velger
å oppføre seg. Samtidig ønsket vi heller
ikke at hun skulle være alene med særskilte behov i en stor klasse. Vi var redd
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Mamma Randi Hovde gleder seg over at Ingvild har
blitt mye mer selvstendig
etter at hun ble skolejente.
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De andre elevene i klassen er viktige forbilder som Ingvild kan herme etter, sier Merete Stormo,
spesialpedagog i Stjerna-gruppen.

for at hun ikke skulle bli sett, forteller
Randi Hovde.
Omfattende undersøkelser
Foreldrene gjorde grundige undersøkelser i forkant av skolevalget. Allerede
tre år før skolestart dro de på omvisning
i en spesialavdeling. De snakket med
foreldre som hadde valgt ulike skoleformer for sine funksjonshemmede barn og
lyttet til deres erfaringer. Og ikke minst
diskuterte de saken med PP-tjenesten.
Samtidig utviklet Ingvild seg mye i løpet
av denne tiden. Hun startet både å gå
og snakke, og med det endret også
behovene seg.

– Det er et valg du tar med stor usikkerhet. Og når du så begynner å stå hardt på
at ungen din skal inn i normalskolen, så
sier du jo samtidig at du har ambisjoner
på hennes vegne. Det hadde nok vært
mest bekvemt for kommunen å få henne
inn i en spesialklasse. Så man må være
litt «umulig forelder» for å få på plass et
annet tilbud, mener Randi Hovde.
Løsningen ble å utsette skolestarten til
Ingvild i ett år, og så la henne starte i 1A
og samtidig bli en del av Stjerna-gruppen
sammen med to andre jenter som også
har særskilte behov. Sofiemyrtoppen er
ikke nærskolen til noen av de tre jentene,
men foreldrene er enige om at det er
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verdifullt at de tre jentene får være
sammen.
– Ingvild får det beste fra to ulike
undervisningsopplegg. Jeg er redd for
at hun i langt større grad ville blitt tatt ut
av klassen dersom hun var den eneste
med særskilte behov der. Nå får hun dels
undervisningen i stor klasse og dels i et
mindre miljø sammen med klassekamerater og de to andre jentene som
også trenger ekstra støtte, konstaterer
mammaen fornøyd.
Kommer hele klassen til gode
Merete Stormo er en av to spesialpedagoger i Stjerna-gruppen. Hun mener
også at løsningen fungerer godt. – Det er
gjennom den omvendte integreringen på
Stjerna at de lærer mest faglig, sier hun.
Jentene starter alltid dagen sammen
med resten av klasse 1A i klasserommet.
Så fortsetter de på Stjernas eget rom
som ligger vegg-i-vegg og hvor de har et
eget opplegg to ganger daglig. Det ene
er en tavletime, og da inviterer de alltid
inn to barn fra klassen. Dette rullerer vi,
slik at alle som har lyst, får lov til å være
med. Videre er det en fysisk aktivitet hver
dag, og da er det også med klassekamerater. Stormo mener elevene utenfor Stjerna også tjener på ordningen.
– De blir sett på en annen måte og
får mer oppmerksomhet enn når de er
sammen med hele klassen. Her får de
føle seg som de flinkeste, og det er spesi-

elt fint for dem som ikke er blant de flinkeste i klassen. Flere av elevene har også
stor glede av den ekstra motoriske treningen når vi har fysisk aktivitet. Barna gleder seg til å komme inn og være sammen
med Stjerna-gruppen. Og i og med at de
er her så mye, ser de på Stjerna-rommet
som sitt klasserom også. Det er helt naturlig for dem. Stjernajentene kommer inn
i klasserommet, og klassevenner kommer
inn på Stjerna-rommet, forteller hun.
Er en del av gjengen
Alle jentene på Stjerna er med i prosjektet Vi sprenger grenser, og det er et mål
i prosjektet at Statped skal støtte kommunen i å skape et inkluderende tilbud
for jentene.

– Det er gjennom den
omvendte integreringen
på Stjerna at de lærer
mest faglig.
MERETE STORMO
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– Det at barn kommer bort og hilser når det er skoletilsendinger eller vi er ute i Kolbotn sentrum, er
med på å bekrefte at Ingvild er en del av gjengen.

– Det har vært en del utfordringer på
noen plan, det skal vi ikke legge skjul
på. Men jeg synes vi har landet godt
og funnet det som passer for oss. Vi
er sammen med klassen på starten av
dagen og vi deltar i måltidene. Vi er med
på uteaktiviteter, stasjonsundervisning og
ellers når det skjer noe spesielt. Samarbeidet med klasseforstanderen i 1A er
godt, og det gir stor fleksibilitet. Jentene
på Stjerna er en del av klassen, og det ser
vi for eksempel ved at de blir invitert med
på bursdager, forteller Merete Stormo.
Mamma Randi er også fornøyd med
hvordan Ingvild er integrert i klasse 1A.
– Det at barn kommer bort og hilser
når det er skoletilsendinger eller vi er ute
i Kolbotn sentrum, er med på å bekrefte
at Ingvild er en del av gjengen. Jeg har

sett videoopptak fra klassesituasjoner
og observerer at Ingvild deltar på lik linje
med de andre barna og får oppgaver
som er tilpasset henne. Hun kjenner nok
av og til på frustrasjon over å ikke klare
det som de andre får til. For eksempel
har hun ikke finmotorikk til å holde en
blyant. Det fine da er at hun kan bruke
en iPad til for eksempel tegneoppgaver,
sier Randi Hovde.
Differensierte oppgaver
Teknologien er et viktig verktøy i integreringsarbeidet ved Sofiemyrtoppen skole.
Interaktive tavler og utstrakt bruk av iPad
gjør det mulig for alle elevene å jobbe på
det samme programmet med differensierte oppgaver, så hver elev får tilpasning
til sitt nivå. Og fordi byttet mellom de
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Ingvilds sosiale liv
berikes av at hun
har mange barn
å spille på.

forskjellige nivåene går raskt og skjer
nesten umerkelig, blir det ikke noe tema i
gruppen. Faglig sterke elever staver ord
som en bamse i programmet ber dem
skrive ned, mens elever som ikke kan
bokstavene, trener på finmotorikken ved
å kle på den samme bamsen.
– Barna reagerer ikke på at de får forskjellige oppgaver. De gjør de oppgavene
de får og sitter interessert og følger med
på den interaktive tavla når andre løser
oppgavene sine, forteller Merete Stormo.
iPad ble en milepæl
Randi forteller om en svært teknologiinteressert datter. Dette startet de med
allerede i barnehagen for å stimulere
språkutviklingen. I starten brukte hun
nettbrettet for å kommunisere det hun

ville via bilder. Det var tydelig at Ingvild
tok til seg ord og forstod dem, men hun
klarte ikke å reprodusere dem. Etter
hvert begynte hun å gjenta ordene på
nettbrettet i stedet for å peke på bildene.
Nettbrettet brukes også flittig hjemme.
– Vi har en iPad som speiler mange av
programmene Ingvild bruker på skolen,
slik at hun kan gjøre lekser. Det er kjekt
å ha en iPad hjemme så Ingvild slipper
å dra den med seg til og fra skolen. Hun
er ei aktiv jente, og det ligger to knuste
nettbrett hjemme allerede, forteller Randi
Hovde og ler hjertelig.
Hun beskriver skiftet fra Windowsbaserte nettbrett til iPad som en milepæl.
– For Ingvild var iPaden intuitiv på en
helt annen måte. Hun fant enklere frem
og overlot ikke så mye til oss lengre. Nå
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åpner hun programmene selv og sitter og
jobber med tall og bokstaver. Drevet av
nysgjerrighet tester hun apper og prøver
og feiler, forteller en stolt mamma.
Fra barnehage til skole
Jentene på Stjerna gikk i forskjellige barnehager, og forberedelsene til felles skolestart startet ett år i forkant. Det første
halvåret møttes de fast hos PP-tjenesten
én gang i uken, og etter jul ble disse førskolesamlingene flyttet til skolen. Slik ble
jentene kjent med lokalene. De fikk hilse

på fadderne og møte lærere etter hvert
som dette ble klart.
– Forberedelsene gjorde Ingvild mye
tryggere før skolestart. Vi fulgte opp på
hjemmebane og snakket om det som
skulle skje, forteller Randi Hovde. Hun er
fornøyd med overgangen fra barnehage
til skole, men beskriver samtidig overgangen som stor.
– Barnehagen lå nære hjemmet vårt,
og vi gikk alltid dit sammen og traff de
ansatte hver dag. Nå setter Ingvild seg
på bussen, og vi har ikke lengre den
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– Vi ønsker at Ingvild
skal kunne bo for seg
selv, ha en jobb hun liker
og kanskje til og med en
utdanning.

daglige kontakten med de voksne. Samtidig ser vi at Ingvild er blitt mye mer
selvstendig etter at hun startet på skolen.
Nå trekker hun opp glidelåsen selv, og
der utfordringer før var uoverkommelige,
går hun på med krum hals.
Spesialpedagogen mener også at
overgangen har vært smertefri takket
være gode forberedelser. – Ingvild er ei
tøff jente som finner ut av det og klarer
seg godt, konstaterer Merete Stormo.
Mor innrømmer glatt at hun i forkant
av skolestart ofte var bekymret. Desto

bedre er det i dag å kjenne på at valget
har vært riktig. Det fungerer for Ingvild
både med hensyn til læringsutbytte og
det sosiale.
– PP-tjenesten, skolen, Statped og vi
har jobbet for å få til et godt tilbud, og det
har vært mye arbeid for å komme dit vi
er i dag. En god skolehverdag for Ingvild
i normalskolen krever mye både av oss
og skolen. Prosjektdeltakelsen i Vi sprenger grenser har vært en fin mulighet for
skolen til å bygge opp nødvendig kompetanse.
Randi Hovde ser optimistisk på fremtiden. – Vi ønsker at Ingvild skal kunne
bo for seg selv, ha en jobb hun liker og
kanskje til og med en utdanning. Og ikke
minst et meningsfylt liv. Måten å gjøre
det på, er å se potensialet til Ingvild og
styre mot det. Jeg ser jo det blir en kamp
videre også. Mye av storsamfunnet vil
gjerne plassere de funksjonshemmede
ute av syne og sinn. Det er åpenbart for
meg at vi ikke kan slappe av, avslutter en
ambisiøs mamma.
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Pilot i Statped vest

Fått kunnskap – bidrar i
nettverk

Foreldra har vore med på den same opplæringa og rettleiinga
som barnehagen. I tillegg har det vore jobba med å opprette
eit nettverk for andre foreldre i kommunen som har barn med
liknande vanskar.
TEKST: Anita Sande, prosjektleder i Statped vest FOTO: Sveinung Wiig Andersen og Lene Fjellstad

Statped vest har gjennomført ein barnehagepilot, ein foreldrepilot, ein skulepilot og eit kompetansehevingsarbeid
med PPT. Alle pilotane har vore i Askøy
kommune. Arbeidsformene i prosjektet
har ført til kompetanseauke og praksisendring i både barnehage, skule og PPT.
Statped har fokusert på å kompetanseheve både dei som jobba nært barnet/
eleven og systemet rundt. Det kan sjå ut
som at ved å jobbe med ei slik individsystemisk tilnærming aukar ein sjansen
for at kompetansen vert verande i organisasjonen og at det får ringverknadar
for andre barn/elevar. Prosjektet har vore

med å initiere kompetansehevande aktivitet som skal fortsette etter at prosjektet
er over.
I denne rapporten presenteras foreldrepiloten.
Foreldrepiloten har vore knytt til barnehagepiloten som ble gjennomført i
Skogen barnehage i Askøy kommune.
Barnehagen har fleire barn som har
utviklingshemming og store samansette
lærevanskar. I piloten følgjer vi Henrik
som var to år da prosjektet starta. Henrik
har ein kromosomfeil som gjer at han er
forsinka på alle utviklingsområder,
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spesielt knytt til språk og kommunikasjon. Fokusområde var grunnleggande
kommunikasjon, tidlig start med alternativ og supplerende kommunikasjon
(ASK) og implementering av ASK i heile
barnehagen.
Målsetjinga med foreldrepiloten var at
foreldra skulle tileigne seg kunnskap om
alternative kommunikasjonsformer, slik at
dei kan bli gode rollemodellar som støtter
språk- og kommunikasjons-utviklinga til
Henrik. Dei skulle få kjennskap til rettigheter dei har og få oversikt over kven i
hjelpeapparatet som kan hjelpe med kva.
Foreldra har delteke i den same rettleiinga som personalet på avdelinga til

Henrik i barnehagen. I tillegg har regional
prosjektleiar hatt samtalar med foreldra.
Begge foreldra har sitte i prosjektgruppa
og vore med og utforma innhaldet og
målsetjingar for seg sjølv og for barnehagen.
Foreldra har delteke på kurs og workshop om ASK i regi av Statped vest og
dei deltok på pilotkonferansen i Oslo.
Foreldra si evaluering av pilotarbeidet
– Det har vore heilt avgjerande for Henrik si utvikling at vi fekk være med i dette
prosjektet. Det tok litt tid å komme inn i
den faglige tankegangen og forstå dei
ulike omgrepa, uttrykker foreldra.
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Foreldra har teke i bruk ASK heime. Dei
brukar mest symbolplansjar og Pegasus
(kommunikasjonsreiskap), men også nokre teikn. ASK-kurs i regi av Statped var
viktig for å lære og forstå ASK. Foreldra
tenkjer at det er viktig at dei innimellom
er med på slike kurs.
Foreldra meiner frekvensen på rettleiinga har vore passande og er nøgd med
den faglige kunnskapen og rettleiinga dei
har fått. Dei er nøgd med at rettleiinga
gjekk føre seg saman med personalet i
barnehagen. Det har gjort at dei er blitt
ekstra godt kjent og fått innsikt i korleis
barnehagen jobbar med Henrik.
Om Statped og eigne kurs til foreldra
uttrykker dei at det ville vore bra. Dei
fekk mykje kunnskap på Frambu senter
for sjeldne diagnosar, men det er eit styr
å skulle vere borte så lenge om gangen.
Det å møte andre foreldre er viktig for
å lære, og bli «dradd vidare» og «få eit
spark bak». Kunnskap om rettigheter er
også viktig å få.

for foreldre til døve og sterkt hørselshemma. I tillegg til den faglige delen av dette,
gir desse vekesopphalda tilgang til å bli
kjent med andre foreldre til barn med
hørselshemming. For mange har dette
vore til stor støtte.
Statped har fått i oppdrag å utvikle
«helhetlig modell for samordnet foreldreopplæring». Dette gir høve for foreldre å
få det tilbodet som «pilotforeldra» etterlyser: Kurs i kommunikasjon og ASK –
med jamne mellomrom, knytte kontaktar
med andre foreldre og vere oppdatert
på rettane sine. Foreldra til Henrik ser
for seg at todagars samlingar med jamne mellomrom kan vere gode løysingar
framfor vekesopphold, fordi ei veke er
lenge å vere borte frå jobb. Dei syns det
er viktig at slike foreldregrupper har barn
i omtrent same alder og nivå av funksjonshemming.
Referanse:
• Tøssebro, J., Ytterhus, B. (2006) Funksjonshemmede barn i skole og familie. Inkluderingsi-

Ny modell for samordna
foreldreopplæring
Tøssebro og Ytterhus (2006) beskriv at
foreldre strever med å få informasjon om
rettar dei har og å finne ut kvar ein skal
gå med ulike problemstillingar. Systemet
blir beskrive som eit «mangehoda troll»,
og at kampen mot hjelpeapparatet er
verre enn å ha eit funksjonshemma barn.
Statped har lenge hatt foreldreopplæring

deal og hverdagspraksis. Gyldendal Akademisk.
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Barnehagestyrer Linda Kjørsvik Larsen og
pedagogisk leder Camilla Dale Urke ønsker
å dele kunnskapen og erfaringene sine med
andre barnehager i kommunen gjennom en
hospiteringsordning.
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Grensesprengende i Askøy
De fryder seg over økt kompetanse og god utvikling hos
alle barna i barnehagen. Skogen barnehage, Askøy PPT
og foreldre tok med åpne armer imot tilbudet om å delta i
prosjektet Vi sprenger grenser.
TEKST: Lene Fjellstad FOTO: Sveinung Wiig Andersen og Lene Fjellstad

Det er tidlig morgen i Skogen barnehage
i Askøy. Henrik kommer sammen med
pappa Manuel Hofstätter og storesøster Lene Marie og er i strålende humør.
Frokosten er allerede inntatt hjemme, så
når ytterklær og sko er skrellet av, går
ferden inn til Camilla Dale Urke som er
pedagogisk leder ved barnehagen. Hun
sitter med to andre barn på fanget allerede, men jammen blir det ikke plass til
Henrik også. I hendene holder Camilla et
nettbrett hvor kommunikasjonsverktøyet
Pegasus er installert.
Henrik er to og et halvt år og har en
kromosomfeil han så langt er alene om i
hele verden. På det grovmotoriske ligger
han ett år etter sine jevnaldrende, mens
avstanden er enda litt større når det
gjelder språklige ferdigheter. Henrik er

derfor avhengig av alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Foreldrene
til Henrik er begge musikere, og det ser
ut til at Henrik har arvet interessen for
musikk. Så selv om ordforrådet fortsatt er
begrenset til noen få ord som «lalle, hallo
og brum», kan Henrik mange melodier.
Kjærkommen invitasjon
Skogen barnehage er Statped vests
pilotbarnehage i prosjektet Vi sprenger
grenser.
– Endelig var det noen som grep fatt i
utfordringene våre. Og da tenker jeg ikke
bare på Henriks behov, sier Linda Kjørsvik
Larsen, barnehagestyrer i Skogen barnehage. – Prosjektdeltakelsen og alt vi får
tilført av kompetanse, er med og utvikler
alle barna. Vi sprenger grenser kom på
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– Prosjektdeltakelsen og alt vi får tilført
av kompetanse, er med og utvikler alle
barna. Vi sprenger grenser kom på et
veldig riktig tidspunkt for vår del.

et veldig riktig tidspunkt for vår del. Vi
har hatt barn med særskilte opplæringsbehov før og kan det generelle, men
påfyll og spesialisering er kjærkomment.
Nå ønsker hun at barnehagen skal dele
kunnskapen og erfaringene sine med
andre.
– Planen er at vi skal være en hospiteringsbarnehage for andre som har lyst
til å komme og lære. Vi har også lyst til
å starte en «Foreldrekafé» med faglige
innlegg og erfaringsutveksling, forteller
den engasjerte styreren.
Må tidligere inn med ASK
Behovet for påfyll og kompetanseheving
var også motivet for at Askøy PPT ble
med i Vi sprenger grenser. Nina Jarlind er
saksbehandler for Henrik og PPT sin representant i den regionale prosjektgruppa.
– Vi har ikke vært gode i ASK, og det
var noe vi har hatt lyst til å lære mer om

lenge før Vi sprenger grenser ble
aktuelt. Via prosjektet har hele
PPT-kontoret som består av 12
personer, fått mer kompetanse i
ASK gjennom to egne kursdager,
og flere skal vi ha. Til og med vår
kontoransatte har deltatt, fordi hun
er så god i IKT og har satt seg inn
i de tekniske løsningene. Vi hadde
også med oss folk fra PPT i naboregionene Fjell, Sund og Øygarden,
forteller Nina. Til våren har PPT
planer om å danne et nettverk for
pedagoger med ASK-brukere.
Nina Jarlind synes prosjektdeltakelsen har vært nyttig. – Jeg deltar
når barnehagen har observasjon
og veiledning fra Statped i prosjektet og har lært mye om systematikken med bildekommunikasjon. Jeg
ser at vi må inn på et mye tidligere
tidspunkt enn det vi har gjort for
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Henrik er veldig glad i musikk og elsker
sangstundene i barnehagen. Nå har de begynt med tegn til sangene i håp om at han
vil vise interesse for bruk av tegn-til-tale.

barn som trenger alternativ og supplerende kommunikasjon, konstaterer hun.
Et magisk øyeblikk
I Pegasus er det mange morsomme
oppgaver. Hele barnehagegruppa er ivrig
og har slett ikke gått trett av nettbrettet
ennå, selv om de har sittet konsentrert
en time allerede. Titt tei-leken skaper
mye latter, og det er bildet av Henriks

mamma som forsvinner fra skjermen for
plutselig å dukke opp igjen. Stemningen stiger ytterligere når Camilla Dale
Urke kommer med såpeboblene. «Blåse
såpebobler» lyder det fra nettbrettet.
Camilla blåser, og ungene spretter rundt
og klapper dem i stykker med hendene.
Henrik ler høyt idet en stor såpeboble
treffer kinnet hans og sprekker. Men så
blir det plutselig nok. Henrik skyver igjen
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døra til et av de små rommene og viser
tydelig at han ønsker litt alenetid. Etter
noen minutter går døra opp igjen, og så
durer han rundt med gåvogn. For knapt
ett år siden lå Henrik på gulvet, og ingen
visste om han noen gang ville kunne gå.
Nå småløper han!
Camilla Dale Urke forteller at Henrik
ga en utrolig respons første gang de
tok i bruk nettbrettet. – Han så meg rett
i øynene, tidligere strevde vi med å få
blikkontakt. Et magisk øyeblikk! Og han
forstod raskt dette med årsak – virkning.
Trykket han på skjermen, ville sangen
fortsette. Først brukte han hele håndflata, men etter hvert som finmotorikken
kom på plass, kunne han bruke pekefingeren. Og det beste av alt, nettbrettet
fenger hele barnehagegruppa, sier hun
begeistret, og forteller at de hele veien
har spunnet videre på de små tegnene
Henrik har gitt.

– Han så meg rett i
øynene, tidligere strevde
vi med å få blikkontakt.
Et magisk øyeblikk!

– Når han for eksempel begynte å synge
på deler av melodier på stellebordet, så
grep vi fatt i det og jobbet videre med
sangen. Nå håndleder vi ham til å gjøre
bevegelser til sangene i håp om at han
vil vise mer interesse for tegn-til-tale.
Symbolkort
Det er klart for utetid, og for en utenforstående ser det ut som et salig kaos i
garderoben når alle småtrollene skal ha
på seg ytterklær, luer, sko og votter. Kort
tid etter står de ferdig påkledd og klare til
å ta i bruk de flotte utearealene. Henrik
spankulerer litt rundt før han bestemmer
seg for å slå seg sammen med noen
andre på karusellen. Det kiler i magen
når de voksne gir karusellen fart og det
går rundt og rundt. Etter en stund tar
Camilla frem symbolkortene til Henrik
og spør om han har lyst til å prøve seg i
klatrestativet. Det kommer ikke et ord fra
Henrik, men hele kroppsspråket uttrykker
klart at han akter å fortsette på karusellen, mens han peker på karusellsymbolet. Med symbolkortene kan Henrik være
med på å påvirke hverdagen sin, selv om
han ennå ikke kan uttrykke seg verbalt.
Litt mer hjelp og litt mer tid
Gerd Meland og Manuel Hofstätter,
Henriks foreldre, så ingen grunn til ikke å
takke ja da tilbudet om å bli med i prosjektet kom. – For oss var det et stort
pluss at noen endelig grep tak og at fag-
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Henrik er alene i verden om sin diagnose, og
derfor vet ingen hvordan han vil utvikle seg.
Men hjelperne rundt er ambisiøse på Henriks
vegne og vil få frem det potensialet som finnes.
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Mamma Gerd og pappa
Manuel håper Henrik en
dag skal bli selvstendig
og klare seg selv.

folk kunne fortelle oss hvordan vi skulle
jobbe med Henrik. På det tidspunktet
hadde Henrik ennå ikke fått en spesialpedagog, forteller Gerd.
Hva kan man forvente av en gutt
som er helt alene med sin diagnose, og
hvor starter man opplæringen? Hadde
han hatt Downs syndrom for eksempel, hadde det vært en utviklingstrapp å
sammenligne ham med. Men akkurat det
synes Gerd også er en fordel.
– Når vi ikke har noen andre barn
med samme diagnose å sammenligne
ham med, finnes det heller ingen grensesetting for hva han kan lære. Vi har det
utgangspunktet at han skal kunne lære
det meste bare med litt mer hjelp og litt
mer tid.
Pappa Manuel er også ambisiøs på
sønnens vegne. – Mitt ønske er at han
skal lære seg å kommunisere, slik at vi
kan ha en samtale med ham utover det
helt grunnleggende. Vi ønsker at han
skal lære seg å lese og skrive, selv om

det blir enkelt og med skrivefeil. Målet
er at Henrik en dag skal bli selvstendig,
skjønt akkurat nå liker vi ikke tanken på
at han en gang skal flytte fra oss, sier
Manuel og smiler.
«Hade»
Når ettermiddagen kommer er Henrik
og de andre barna slitne etter en begivenhetsrik dag. Små bein har tilbakelagt
store avstander, og mange nye inntrykk
er fortært. Ute begynner det å skumre,
og da er det deilig å slappe av på en
madrass og bli lest for. Barna ligger stille
og hører på og har en fin avslutning på
en fin dag.
«Hade», sier plutselig Henrik idet han
ser at jeg som har vært på besøk for å
skrive, tar på meg jakka og skal gå. Jo
visst ligger det et kommunikasjonspotensial der, og med mange gode hjelpere
rundt seg ligger alt til rette for at Henrik
skal få utvikle sitt potensial.
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