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Formanden har ordet
”Kom og dans! Musikken begynder nu!
Rejs jer op fra de bløde hynder nu!
I, som sidder grublende, tænkende,
vil I bare opvarme bænkene?”
(Ejnar Kampp 1961)
Af Brita Mannick Laursen
Hermed skal der lyde et varmt velkommen i
2010. Året hvor vi kan fejre 10-års jubilæum for
Landsforeningen Downs Syndrom. Til november har vi som forening eksisteret i et årti, og
sikke et af slagsen. Vi har valgt at festliggøre
jubilæumsåret på forskellige måder.
Allerede her i marts tager vi hul på begivenhederne, når vi til landskurset blandt andet skal
opleve et teaterstykke med udviklingshæmmede som skuespillere. Det er elever fra teater/
udtrykslinien på Djurslands Folkehøjskole, som
kommer og viser stykket ”Hvorfor bliver de fede
aldrig mætte”.
Hen mod sensommeren vil vi afholde aktivitetsweekend, og mon ikke jubilæumsåret også
vil blive markeret her? Der arbejdes i øjeblikket
hårdt på at få en jubilæumskonference i hus,
denne vil blive afholdt i november. Jo, vi er klar
til at fejre de 10 år.
Hvis vi lader nostalgien hvile et øjeblik, ser vi
tilbage på 10 år, hvor vi har som forening har
opnået mange gode resultater. Vi tæller nu ca.
800 medlemmer, og medlemstallet er stadig
stigende, vi afholder kurser for pårørende, hvor
der er rift om pladserne, vi afholder konference,
hvor primært fagfolk kan udveksle erfaringer og
videregive nyeste viden, vi afholder weekendtur
for hele familien, vi forsøger at støtte op omkring forældre/søskendeproblematikker, vi har
udgivet en række pjecer, vi udgiver foreningsblade og kalendere, vi formår at skabe debat i
landets medier, vi informerer skoler/journalister
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om viden, vi... og alt sammen gøres det af frivillige kræfter. DET KAN VI GODT VÆRE STOLTE AF.
Jeg har stor respekt og er dybt taknemmelig for
de mennesker, der gennem årene har medvirket
til at skabe den forening, vi har i dag.
Men for at vi fortsat skal være en forening
i udvikling, kræver det stadig støtte/hjælp/engagement. Hermed skal jeg opfordre alle til at
møde op til generalforsamlingen, som afholdes
20. marts kl. 16 på Hotel Vejle Fjord. Kom og
tilkendegiv din mening om bestyrelsens arbejde,
kom og bak op omkring de aktiviteter, vi ønsker
søsat, kom og vær med. Det er et stort ønske
fra alle i den siddende bestyrelse, at så mange
som muligt deltager i generalforsamlingen,
da det jo er der, vi i grove træk planlægger det
kommende års aktiviteter. ”Så kom og dans”
som Ejnar Kampp ville have udtrykt det.
Landskurset i marts afholdes i år på Hotel
Vejle Fjord. Det tidligere sanatorium for tuberkulosepatienter der i dag blandt andet også er
behandlingssted for sen-hjerneskader. Rammerne er skønne, og den overordnede linje for
landskurset i år er: Medbestemmelse - selvbestemmelse. Vi kan melde om ”alt udsolgt”, så
tilbage er der vist kun at sige vel mødt til marts.
Vi oplever, at langt de fleste kommuner fortsat støtter pårørende, som ønsker deltagelse til
landskursus. Det er godt at se. Desværre oplever
vi også, at enkelte kommuner giver useriøse
begrundelser for afslag. Det er vores håb, at vi
som forening kan hjælpe og støtte op omkring
de familier, som rammes af sådanne evt. afslag.
Vi gør vores bedste for at være behjælpelige
med ankeskrivelser, når vi får henvendelser fra
medlemmerne.
Med ordene fra Lars H.U.G skydes jubilæumsåret i gang:
Så kom lad os danse, kom lad os le,
kom lad os danse, alt kan der ske..”
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Bestyrelsen
pr. november 2009
Brita Mannick Laursen
formand, ansvarlig for filmudvalg
E-mail: downs@downssyndrom.dk
Lars Surrow, næstformand,
ansvarlig for oplevelses- og
aktivitetsweekend
E-mail: downs@downssyndrom.dk

Kirsten Sørensen, redaktør,
ansvarlig for bladudvalg
E-mail: medieudvalg@downssyndrom.dk

Grete Fält-Hansen, næstformand,
ansvarlig for kommunikation
E-mail: downs@downssyndrom.dk

Troels Krogh, sekretær,
ansvarlig for SU
E-mail: downs@downssyndrom.dk

Jørn Blander Nielsen, kasserer
E-mail: downs@downssyndrom.dk

Lasse Ditlevsen, bestyrelsesmedlem
E-mail: downs@downssyndrom.dk

Aktivitetsweekend 2010
Vi kan nu bekræfte, at der også bliver en aktivitetsweekend i 2010.
Fredericia Vandrerhjem er igen reserveret, og vi har fået tilsagn
om midler til arrangementet.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen i weekenden 24.-26. september.
Med venlig hilsen bestyrelsen
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PRESSEMEDDELELSE:

Join us and help celebrate
World Down Syndrome Day
21st March 2010

Oversat af Grete Fält-Hansen
næstformand LDS
samt bestyrelsesmedlem i DSi
Down Syndrome International (DSi) har officielt øremærket den 21 . marts hvert år til
World Downs Syndrome Day (WDSD) . Denne
dag blev valgt, fordi datoen den 21 . marts har
en særlig relation til Downs syndrom, idet den
understreger den særlige tredobling (trisomi)
af det 21 . kromosom .
Siden vi startede begivenheden i 2006, har
dagen vokset sig til en global mærkedag .
Målene med WDSD er at medvirke til at
skabe opmærksomhed om – og forståelse for
Downs syndrom samt at fremme støtte og
anerkendelse af værdighed, rettigheder og trivsel for mennesker med Downs syndrom rundt
om i verden .
DSi udpeger ikke et særligt tema hvert år,
men ønsker derimod at give fleksibilitet for
individer og organisationer til at vælge hver
deres egne specielle temaer, der er relevante i
netop deres lokalsamfund .
De sidste fire år har WDSD-aktiviteter gjort
en stor forskel ved at skabe opmærksomhed
om mennesker med Downs syndroms mange
evner, talenter og bedrifter; og de har samtidig
givet folk en anledning til at fremkomme med
deres synspunkter i nærsamfundet og derved
opnå positive resultater .
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Internettet er et magtfuldt redskab til at
skabe opmærksomhed om Downs syndrom
verden over, og vi opfordrer alle til at fejre og
annoncere WDSD via deres internetsider, blogs
og sociale netværks-sider . Imidlertid har DSi
også kapacitet til at annoncere fejringen af
WDSD via hjemmesiden:
www.worlddownsyndromeday.org
Til marts 2010 vil DSi også relancere vor
egen hjemmeside: www .ds-int .org med særlig
fokus på WDSD, og vi vil præsentere WDSDAWARDS den 21 . marts for at anerkende det
utrættelige arbejde udført af enkeltpersoner
og organisationer, der er involverede i research,
opmærksomhed og promotion af interessen
omkring mennesker med Downs syndrom via
positiv omtale og uddannelse .
For yderligere information om vor nye hjemmeside eller for at nominere nogen til en
pris, venligst kontakt DSi på dsint123@
googlemail.com
Down Syndrome International sender vore bedste ønsker og dybtfølte tak til enhver forud for
World Down Syndrome Day 2010. Lad os i fællesskab gøre det til den bedste indtil videre!
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Kilde: Lighedstegn nr. 1, 2010

Faglighed i specialskoler

og specialklasser
74% af eleverne i specialskoler og specialklasser går ikke til folkeskolens afgangsprøve. Er det et udtryk for, at eleverne ikke
magter at tage afgangsprøverne?
Eller er det et udtryk for, at der ikke er nogle
faglige forventninger til disse elever? Sikkert
er det i hvert fald, at elever uden afgangsprøver har sværere ved at gå videre i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.
Af Kira Hallberg & Signe Stensgaard
Afgangsprøver er én af de indikatorer, man kan
måle på for at se, hvordan elever med funk
tionsnedsættelse klarer sig i folkeskolen. Men
for at kunne gennemføre afgangsprøverne er
det nødvendigt, at man har modtaget en kvalificeret undervisning. Derfor har Center for Ligebehandling af Handicappede (CLH) fundet det
interessant at undersøge, hvordan det står til
med fagligheden i specialskoler og specialklasser.
Faglighed er ikke nogen let størrelse at fastsætte mål for. Alligevel kan en undersøgelse af
området give nogle indikationer på, hvor der
kan være basis for udvikling og forbedring. CLH’s
undersøgelse skitserer nogle vigtige problemstillinger, hvor resultaterne er i tråd med to
nye undersøgelser fra henholdsvis Capacent og
AKF. Disse undersøgelser viser, at mange elever
med funktionsnedsættelse ikke gennemfører
folkeskoles afgangsprøver, og at de har svært
ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet efter
folkeskolen.
8

Manglende afgangsprøver?
CLH har med undersøgelsen kunnet konstatere,
at 74% af de elever, som indgår i undersøgelsen,
ikke har gennemført hverken hele eller dele af
folkeskolens obligatoriske afgangsprøve. Det
skal ses i lyset af, at 25% af de skoleledere,
CLH har adspurgt, har en oplevelse af, at der
procentvis er flere elever i dag end for fem år
siden, som går til afgangsprøve.
Om en elev går til afgangsprøve eller ej, må
afhænge af elevens indlæringspotentiale. Det
er derfor vanskeligt at vurdere, hvorvidt 74%
er den rette andel af elever, som ikke går til
nogen form for afgangsprøve. Men det er CLH’s
opfattelse, at resultatet er påfaldende og giver
grund til at overveje, om elevernes indlæringspotentiale udnyttes bedst muligt.
Utilstrækkelig undervisning
CLH’s undersøgelse viser desuden, at mere end
halvdelen af eleverne ikke modtager undervisning i samtlige obligatoriske fag på deres klassetrin. En bagvedliggende årsag, til at få går til
afgangsprøve, kan altså være, at eleverne slet
ikke har modtaget undervisning i de fag, som
de har mulighed for at gå til prøve i.
Der er ikke tvivl om, at der kan være saglige
argumenter for ikke at gå til afgangsprøve og
modtage mindre undervisning. Hvis en elevs
funktionsnedsættelse eksempelvis gør, at eleven hurtigt bliver træt, og derfor ikke magter
en lige så lang skoledag som andre, så bør der
være mulighed for, at eleven i sidste ende kan
blive fritaget fra dele af undervisningen.
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Problemet opstår i tilfælde, hvor der slækkes på de faglige tilbud eller krav til eleverne i
specialskoler og specialklasser – ene og alene
fordi der er tale om specialtilbud. Det er derfor vigtigt til stadighed at holde sig for øje, at
specialskoler og specialklasser er en del af folkeskolen, hvorfor der som udgangspunkt skal
være de samme tilbud og stilles de samme
faglige krav til alle elever.
Fremtiden
Uddannelse er afgørende for at blive en del af
arbejdsmarkedet og for at deltage i samfundslivet generelt. Men desværre oplever 50% i unDown & Up 1.2010

dersøgelsen, at der ikke findes de rette tilbud
efter folkeskolen til eleverne i specialskoler og
specialklasser. Samtidig er der også elever, som
mangler vejledning fra for eksempel en UUvejleder om deres videre uddannelsesforløb.
For at elever med funktionsnedsættelse kan
blive en del af samfundet efter folkeskolen, er
det vigtigt at sikre, at de får det bedst mulige
fundament at bygge videre på. Der må derfor
naturligvis være de højest mulige faglige forventninger til elever med funktionsnedsættelse.
Et notat om undersøgelsens resultater samt
en længere artikel findes på www.clh.dk
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Kilde: Lighedstegn 1, 2010

Evaluering af

handicapindsatsen 
Det overordnede formål med handicapindsatsen på beskæftigelsesområdet er at få
flere personer med funktionsnedsættelse
i beskæftigelse. Rambøll har for Arbejdsmarkedsstyrelsen set nærmere på, om den
nuværende indsats fungerer.
Af Lene Maj Pedersen
Overordnet set viser Rambølls analyse, at der
eksisterer to forskellige paradokser. Det ene
er, at personer med funktionsnedsættelse udtrykker et meget stort ønske om at komme i
beskæftigelse, men at kun halvdelen af gruppen af personer med funktionsnedsættelse
har gjort en konkret, aktiv indsats for at søge
arbejde inden for det sidste år. I kontrast til det
viser analysen, at eget initiativ er den væsentligste årsag til, at de personer med funktionsnedsættelse, som i dag er i beskæftigelse, har
fået arbejde.
Det andet paradoks handler om, at ledige
med funktionsnedsættelse oplever deres funktionsnedsættelse som en barriere i forhold til at
komme i beskæftigelse og efterlyser rummelighed i arbejdet. Derimod oplever stort set ingen
af de beskæftigede personer med funktionsnedsættelse diskrimination på arbejdsmarkedet.
Hertil kommer, at kontakt til arbejdsmarkedet
tilsyneladende påvirker den enkeltes vurdering
af egen arbejdsevne i positiv retning.
Jobcentrenes indsats
Rambøll konkluderer derfor, at der er et stort
potentiale i en øget jobsøgning blandt ledige
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med en funktionsnedsættelse. Analysen viser,
at jobcentrene behandler ledige med en funktionsnedsættelse på lige fod med andre ledige,
men jobcentrene skal være mere aktive omkring jobsøgningen og give aktive tilbud som
for eksempel virksomhedspraktik. Der skal ske
et holdningsskifte fra et barriereperspektiv til
et mulighedsperspektiv blandt ledige med en
funktionsnedsættelse.
Jobcentrenes tilbud er kun i begrænset omfang rettet mod vejledning i job med løntilskud
og virksomhedspraktik. Ifølge Rambøll er det
et problem, idet virksomhedsrelaterede tilbud
har stor betydning for ledige personer med
funktionsnedsættelse. Det har de, fordi ledige
med funktionsnedsættelse i en del tilfælde
står over for flere barrierer end andre ledige,
og fordi betydningen af virksomhedsrettede
tilbud stiger med graden af funktionsnedsættelse, viser analysen.
Kompensationsordningerne
Jobcentermedarbejderne er blevet bedt om at
vurdere de forskellige kompensationsordninger i forhold til hinanden for at se på, hvilke
ordninger der virker bedst. Her er det særligt
personlig assistance, hjælpemidler og arbejdspladsindretning, der vægtes højst og opleves
at gøre en forskel. Derimod vægtes isbryderordningen og fortrinsadgang ikke højt. I forhold til fortrinsadgangen vurderer Rambøll,
at værdien af denne er begrænset, fordi den
er relativt svær at anvende i praksis, samtidig
med at den ikke er populær blandt personer
med funktionsnedsættelse.
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på beskæftigelsesområdet
Rambøll foreslår, at kompensationsordningerne i lov om kompensation til handicappede i
erhverv m.v. indarbejdes i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Det vil ifølge Rambøll skabe
en forenkling og give mulighed for et større
fokus på kompensationsordningerne. Endvidere
foreslår Rambøll, at det bliver undersøgt, om
der kan laves en forbedret transportdækning
mellem hjem og arbejde.
De kompenserende ordninger, som for eksempel personlig assistance, er i overvejende
grad tilstrækkelige. Men Rambøll efterlyser i
evalueringen, at der er mere fleksibilitet i forhold
til nogle af ordningerne, da kompensationsbehovet kan være vekslende over tid for blandt
andet personer med sindslidelser. Samtidig er
muligheden for at understøtte sociale relationer
på arbejdspladsen ikke god nok.
Rambøll vurderer dog, at den udvidede mentorordning, der efterfølgende er kommet, formentlig vil afhjælpe problemstillingen, men
Rambøll pointerer, at det samtidig er et område, der bør holdes fokus på.
Endelig anbefaler Rambøll, at samarbejdet
mellem socialområdet og jobcentrene på det
lokale plan styrkes ved, at der udpeges nøglepersoner på socialområdet, som kender nøglepersonerne på jobcentrene for dermed at sikre
et mere gnidningsfrit samarbejde.
Rambøll vurderer, at kendskabet til kompensationsordninger er i orden, men 10% af
nøglepersonerne i jobcentrene oplever, at de
ikke, eller i ringe grad, har forudsætningerne
for at rådgive øvrige medarbejdere om kompensationsordningerne.
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Organisering af indsatsen
I hvert jobcenter er der en nøgleperson, der
er ansvarlig for kendskab til handicapindsatsen. Hertil kommer specialfunktionen Job og
Handicap, som blandt andet skal informere
og støtte nøglepersonerne i forhold til personer med funktionsnedsættelses kontakt til
arbejdsmarkedet.
Analysen viser, at der er opbakning til den
nuværende organisering i forhold til Specialfunktionen Job og Handicap og nøglepersonerne
og særligt til den videreformidling, der finder
sted fra nøglepersoner til Specialfunktionen via
hotline såvel som netværk på tværs af kommunerne. Dog fremhæves det, at Specialfunktionen ikke har tilstrækkelig gennemslagskraft
i forhold til medarbejdere i jobcentrene, hvor
der er et for lille kendskab til funktionens tilbud blandt medarbejderne. Derudover er det
Rambølls vurdering, at nøglepersonernes rolle
er utilstrækkelig. På den baggrund vurderer
Rambøll, at adgangen til information og sparring for jobcentermedarbejderne er for usystematisk organiseret.
Analysen viser også, at der er nogle snitfladeproblemer på det sociale område i forhold
til bevilling af hjælpemidler og transport og i
forhold til vurdering af arbejdsevne og funk
tionsevne. Man kan risikere, at sagsbehandlingstiden i nogle tilfælde bliver lang, blandt
andet på grund af dobbeltarbejde, og at nogle
personer falder udenfor kategori.
Undersøgelsen Evaluering af Handicapindsatsen kan læses på Arbejdsmarkedsstyrelsens
hjemmeside www.ams.dk
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Fredsaftale om den 
vederlagsfri fysioterapi
SUNDHEDSPOLITIK: KL og Danske Fysiotera
peuter spillede med musklerne og tog mennesker med handicap som gidsler i en faglig
kamp. Nu er der atter faldet ro på.
Kilde: DH nyhedsbrev 4, 2009.
Af Jeppe Sørensen, sundhedspolitisk konsulent
Mange mennesker med handicap og behov
for fysioterapi har været berørt af efterårets
konflikt mellem Kommunernes Landsforening
(KL) og Danske Fysioterapeuter. Baggrunden for
konflikten var, at KL nedsatte betalingen for de
vederlagsfri patienter, fordi de mente, at udgifterne til ordningen var steget mere end aftalt.
For at kunne overholde den aftalte økonomiske ramme opfordrede Danske Fysioterapeuter
til gengæld sine medlemmer til at afslutte de
mest behandlingskrævende patienter og overlade behandlingsansvaret til kommunerne. Det
betød, at mange medlemmer af organisationerne i DH pludselig kom i klemme og mistede
adgangen til fysioterapi, hvilket naturligvis medførte utryghed og forvirring.
DH’s afdelinger, medlemsorganisationer og
centrale niveau var hurtige til at reagere på
den uacceptable situation. Der blev skrevet
læserbreve til aviserne, givet interviews til radio
og tv, snakket med politikere og embedsfolk.
Mange midler blev taget i brug – og heldigvis
bar indsatserne frugt.
Den 16. oktober indgik KL og Danske Fysioterapeuter en fredsaftale, og konflikten sluttede. Aftalen indebar, at de praktiserende fyDown & Up 1.2010

sioterapeuter ikke længere afslutter de mest
behandlingskrævende patienter. De patienter,
der nåede at blive ”afsluttet”, skulle gerne være
blevet kontaktet af deres fysioterapeut og behandlingen genoptaget.
Fremadrettet indebærer aftalen også en
styrket dialog mellem kommunerne og fysioterapeuterne bl.a. gennem en genoplivning
af den såkaldte følgegruppe vedr. vederlagsfri
fysioterapi, hvor DH sidder med.
Et dårligt grundlag
Fredsaftalen ændrer imidlertid ikke på, at den
vederlagsfri fysioterapi fortsat bygger på nogle
dårlige regler. Det er stadig uacceptabelt, at
overenskomsten mellem KL og Danske Fysioterapeuter fastlægger det behandlingsfaglige
serviceniveau ud fra nogle rent matematiske
kalkuler.
Det begrænser fysioterapeutens frihed til
at skræddersy behandlingen efter den enkelte
patients behov. Og når en overskridelse af budgettet modregnes i honorarerne, så modtager
fysioterapeuterne en ringere honorering for
behandling af borgere med ”et svært handicap”
end for andre borgere. Det er ikke rimeligt.
DH vil derfor fortsat kæmpe for, at fysioterapien alene skal baseres på borgernes behov – og ikke på en økonomisk formel. DH vil
derfor også holde sundhedsministeren fast
på den kvalitetsudviklingsproces af ordningen
om vederlagsfri fysioterapi, som var del af den
politiske aftale fra 2007 om overflytning af
myndighedsansvaret.
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VIBORG
24-timersløb og Estvadlejr
Vi er en lille gruppe af familier med børn med
Downs syndrom i Viborg. Gruppen blev startet
for snart 10 år siden. Vi mødes ca. 4 gange om
året til kaffe og hygge samt masser af tid for
børnene til at lege i, og vi voksne får snakket
om stort og småt. Vi har været så heldige at
kunne mødes i børnenes SFO, så der er god
plads til at lege.
Årets højdepunkter er dog ubetinget de 2
gange årligt, hvor vi tager på lejr sammen en
hel weekend. Hver gang tager vi til Estvadlejren
ved Flyndersø i nærheden af Skive. Men sådan
en lejr koster jo penge at leje, og efter nogle år
med penge fra først LEV´s lokalafdeling og senere
penge fra en lokal forretningsdrivende, var kontoen ved at være tom. Vi ville gerne fortsætte
traditionen, men hvor skulle vi få pengene fra?
I Viborg har vi de sidste år haft en stor begivenhed, nemlig et 24-timers løb rundt om
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Søndersø. Det har udviklet sig til en rigtig folkefest med mange både løbere og tilskuere. En
del hold løber også gode sponsorpenge ind til
velgørende formål.
Her var vi så heldige at få en aftale med fysioterapeuterne fra Benefit. De ville gerne løbe
penge ind til vores Estvadlejre, hvis vi også ville
stille op og være aktive. Vi var 3 familier, der
gerne ville være med og bruge en weekend på
i fællesskab at få pengene samlet ind. For de
3 børn med Downs Syndrom og deres familier
blev det en rigtig hyggelig weekend, hvor nogle
forældre og søskende også løb nogle omgange,
og vi andre sørgede for opbakning og friske
forsyninger. Landsforeningen Downs Syndrom
havde sponsoreret balloner, plakater og pjecer,
så vi også på den måde blev synlige.
Vi havde en rigtig hyggelig weekend, hvor
vi en del af tiden var nede ved Benefits telt, og
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derudover havde vi også en hyggelig grillaften
hjemme ved os. Det er tydeligt, at børnene
(både børnene med Downs og søskende) er vant
til at være sammen, så de går straks i gang med
at lege sammen. Da løbet sluttede søndag kl.
12, løb vi alle samlet i mål. Det lykkes os at få
samlet 18.610 kr. ind, så nu er vores Estvadlejre
sikret et par år frem i tiden.
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I september tog vi så afsted til Estvadlejren
igen. Udover hygge og tid til leg laver vi altid
mange forskellige planer for, hvad vi skal lave.
Denne gang var vi inspireret af 24-timers
løbet, så vi lavede vores eget 24-minutters
løb rundt om lejren. Alle var med til at løbe på
familiehold, og en omgang tog i gennemsnit
et minut, så der blev lavet mange stafetskift.
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Stemningen var høj, og hver omgang blev belønnet med et stykke slik, som kom i familiens
skål, og så blev resultatet talt op til sidst. Resultatet blev vist uafgjort, da nogle pilfingre ikke
kunne vente med at spise slikket.
Vi havde også flere melkampe (en kop mel
i en bold lavet af en nylonstrømpe). Igen en
aktivitet hvor alle børn (i alderen 2-17 år) og
voksne kunne være med. Udover disse forskellige aktiviteter hjælpes vi med at lave mad,
hvoraf meget af det laves på bål. Det er nemlig
blevet en af vores helt faste traditioner, at vi
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skal have bål og pandekager. De fleste af os har
været med på Estvadlejre mange gange, og selv
de ældste søskende vil meget nødigt gå glip af
en Estvadlejr. Vi er allerede begyndt at glæde
os til næste gang, vi skal afsted i maj måned.
Hvis nogle familier fra Viborg og omegn har
fået lyst til at være med i vores gruppe, er I
meget velkomne. Det ville være dejligt, hvis vi
var lidt flere.
Kontakt Lone Bech tlf. 86612108 eller
mail: wormbech@gmail.com
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Inklusion i idrætsundervisningen
- en fordel for alle
På Asgaardskolen i Ringsted går der både
børn med og uden funktionsnedsættelse. For
fem år siden indførte skolen fælles idrætsundervisning for alle børn. Erfaringerne har
været så positive, at idrætslærerne nu går
og håber på, at den inkluderende undervisning vil brede sig til resten af skolen.
Af Inger Hindhede Kjær
Før den fælles idrætsundervisning havde børnene med og uden funktionsnedsættelse på
Asgaardskolen i Ringsted ikke megen kontakt
med hinanden. I dag ser det helt anderledes ud,
for nu kommer børnene også sammen uden
for idrætstimerne.
Jette Selmer er en af de fem idrætslærere på
skolen, som har været med fra starten og har
fulgt den positive effekt. ”Vi kunne jo mærke,
at den fælles idrætsundervisning smittede af
på resten af skolen. Børnene begyndte at hilse
på hinanden, være sammen og lege sammen.
Det var så tydeligt, at de sociale kompetencer
smittede af fra idrætstimerne”.
Fokus på ressourcer
Ifølge Jette Selmer forsøger idrætslærerteamet
at udfordre børnene med funktionsnedsættelse frem for at beskytte dem. Det gør de
ved at fokusere på børnenes ressourcer frem
for deres mangler.
”Idrætstimerne skal jo ikke bare opfattes
som et servicefag, hvor vi inddrager alle immobile og handicappede i undervisningen.
Inklusionstanken handler om at se på hinandens ressourcer frem for hinandens mangler”,
siger Jette Selmer.
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Hun fortsætter: ”Det handler også om, at
de skal lære at begå sig i en sammenhæng med
andre mennesker uden handicap. Vi forsøger at
udvikle dem, så de forstår, at når de kommer ud
og skal begå sig i samfundet, så skal de kunne
fortælle, hvad de har brug for, hvad de kan og
ikke kan. Det er selvfølgelig ikke alle, der kender
deres grænser lige med det samme, men det
kommer med tiden.”
Idrætslærerne har en drøm
Resultaterne fra den inkluderende idrætsundervisning har været så positive, at idrætslærerne
drømmer om, at de gode resultater vil blive
brugt på resten af skolen:
”Vi vil jo så gerne have, at alle de gode resultater, som vi ser i idrætsundervisningen, kunne
trækkes med over i al anden undervisning, for
det er så givende at se alle de positive ressourcer, som børnene faktisk har. Det er noget, som
burde kunne bruges også i de boglige fag. Vores
håb er, at inklusionen med årene vil sprede sig
til resten af skolen. Men der er vi ikke nået til
endnu. Det vil kræve rigtig mange ændringer.
Men det er vores mål, og det er der, kampen
står lige nu”.

Læs artiklen i dens fulde omfang på
www.handicapmainstreaming.dk
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Indkaldelse til

GENERALFORSAMLING
I forbindelse med landskurset lørdag og søndag den
20.-21. marts 2010 afholdes der generalforsamling
lørdag den 20. marts 2010 kl. 16.15-17.15.
Sted:
Vejlefjord Hotel & Konference
Sanatorievej 26, 7140 Stouby
Tlf. 76 82 33 80
receptionen@vejlefjord.dk
Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Tilmelding til
generalforsamling
er nødvendig og
skal ske til sekretær
Dorte Kellermann:
dorte.kellermann@
gmail.com.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen – altså senest den 6. marts.
Indlæg sendes til email: downs@downssyndrom.dk
eller til formanden : Brita Mannick Laursen, Ægirsvej
26, 7500 Holstebro.
Du kan deltage i generalforsamlingen, selvom du ikke
deltager i landskurset.
Materiale vedr. generalforsamling og landskursus
er udsendt.
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”Glassets Ånd”
Min mor er glaskeramiker . Blandt andet! Hun
laver også stearinlys – af lysestumper, som hun
får af Gud og hver mand, der ved, at hun bruger
dem . Engang malede hun porcelæn, hun har
syet en anseelig mængde af sine 15 børnebørns
tøj, og hun har lavet batikfarvning, mærkelige
ting i ler; hun er en ivrig bager – og så laver hun
litervis af saft og syltetøj .
Min far er skibstømrer og vanvittig dygtig
til at få træ til at forvandle sig til både små
og store ting og sager . Han snitter og drejer,
hamrer og saver . Kort sagt: mine forældre er
meget kreative, og mine fire søstre og jeg har
altid fået lov til at boltre os med sakse, papir,
træ, ler, søm, skruer og meget meget mere .
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Forleden var ungerne og jeg på besøg hos
min mor og far . Inden vi kørte hjem – godt
fyldte af hjemmebagte vafler – skulle vi lige et
smut ind på mormors værelse og se, om der
skulle være nogle lys eller noget andet, vi bare
måtte have med hjem .
Mit øje fangede straks et fad i glas . Det var
firkantet og turkist med nogle fine, diagonale
striber . Og så på det ene hjørne var der et finurligt, lille ansigt . Min far så straks, hvad jeg kiggede på og sagde, ”Ja, se! Det er Glassets Ånd!” .
Min mor viste stolt værket frem og fortalte,
hvordan glas nogle gange under brændingen
Fortsættes side 25
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laver nogle mystiske krumspring, der gør netop
dét fad, eller dén skål helt, helt unik.
Som jeg stod og betragtede fadet, gik mine
tanker tilbage til dengang for længe siden, da
jeg var en lille pige, og sad og tegnede eller
lavede fine ting i ler. Når noget ikke lige blev,
som jeg ville have det, blev jeg altid rost og opmuntret til at se, hvad det SÅ kunne blive. ”Nej,
se – hvis du drejer den sådan her, kommer der
en hel lille hest frem”. Eller: ”Det er da den flotteste fantasiblomst JEG nogensinde har set!”.
Nogen gange var det selvfølgelig helt vildt
irriterende. Det var jo IKKE en hest, jeg ville lave,
men en ko. Men jeg kunne jo som regel også
godt se, at det faktisk var en ret flot hest. Og så
ville det jo være skørt at forsøge at lave hesten
om til en ko, ikke?! Og når nu den tiltænkte rose
så åbenbart havde tænkt sig at være en sjælden
fantasiblomst – hvem var jeg så, til at komme
og forlange at den skulle være en rose? Som
Tove Ditlevsen så smukt udtrykker det ”Det er
på vilde buske verdens sjældne blomster gror”.
Al skabelse er unik. En kreativ proces kan kun
til en vis grad styres. Det er ofte i det uventede,
det smukke og unikke vokser frem; man skal
blot have øje for det. Have viljen til at se det.
På en glasfabrik var min mors fad med ”Glassets Ånd” sikkert blevet kasseret, eller sorteret
fra som 2. eller 3. sortering. Men her i ”IngeLises værksted” var det en unik sjældenhed,
som stolt blev vist frem og beundret som noget ganske specielt. Sådan har det altid været
hjemme hos os.
Fadet med Glassets Ånd, og mine forældres
fremvisning og præsentation af det, må have
rørt noget dybt inde i mig. På vejen hjem fra
mine forældre kom jeg i hvert fald til at tænke
på, hvordan deres tilgang til kreativitet og skabelse må have præget mig som menneske.
Da jeg for 8 år siden blev mor til Karl Emil
med Downs syndrom, var der mange, der havde
vanskeligt ved at acceptere min glæde og taknemmelighed over at have fået en dejlig dreng.
Jeg oplevede det særligt barskt, når andre menDown & Up 1.2010

nesker – især pårørende, psykologer og andre
forældre til børn med Downs, ”forklarede” min
glæde med ”fortrængning” eller ”fraspaltning af
sorgen”. Jeg følte mig forkert, fordi jeg dybest
set bare var glad. Selvfølgelig var jeg bekymret; nej, rædselsslagen for, at han skulle have
medfødte følgesygdomme, der kunne være
livstruende. Og selvfølgelig var jeg usikker på
mange ting. Jeg anede intet om Downs syndrom, eller hvad det måtte medføre. Men jeg
vidste én ting, og det var, at min glæde over
– og kærlighed til min søn, var og er ægte. Jeg
husker tydeligt, at en overlæge ville give mig en
masse litteratur om Downs, men at jeg takkede
nej med ordene: ”Karl Emil har jo ikke læst din
bog, og jeg vil hellere lære ham at kende, som
den han er!”.
På mange måder minder ”Glassets Ånd”
mig om Karl Emils ekstra kromosom. Der, hvor
ansigtet toner frem på fadet, er det klart tyndere, og i større risiko for at gå itu, og de fine,
diagonale linjer er brudt. Men det er også præcis
der, fadets helt specielle charme og særpræg
kommer frem. Det giver fadet en autonomi,
en udstråling af ”Jeg-er-sgu-min-egen”, som
tiltaler mig. Ligesom Karl Emil og alle de andre
dejlige og helt unikke Downsbørn, jeg kender!
Fadet? Ja, det kom selvfølgelig med hjem!

Af Grete Fält-Hansen
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”Sammen
er vi
stærkest”

Vi ses til landskursus
i Stouby ved Vejle i weekenden
20.-21. marts 2010

Små 120 medlemmer af Landsforeningen Downs Syndrom
er tilmeldt landskurset, og fra bestyrelsens side glæder vi os
over den store opbakning til arrangementet.
I år er det bestyrelsen, der har sammensat programmet, da
ingen meldte sig til landskursusudvalg ved generalforsamlingen 2009. Bestyrelsen vurderede dog, at det er vigtigt, at
foreningen afholder landskursus hvert år og har derfor prioriteret dette.
Med venlig hilsen bestyrelsen
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En drøm går
i opfyldelse

En hverdagshistorie
I forbindelse med den 3-årige ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (STU)
skal den unge i praktik flere gange i løbet
af studietiden.
Af Kirsten Sørensen
Rikke startede på uddannelsen i august 2009,
og nu var det tid for hendes første praktik.
Rikke, der er 17 år, har siden hun var en
meget lille pige elsket at sætte eget og andres
hår. At komme til at arbejde i en frisørsalon er
derfor hendes helt store drøm.
Rikkes lærer havde dog overbevist Rikke om,
at hun skulle i praktik på Ellehøj i Vejle – Ellehøj
er et center for beskyttet beskæftigelse – og
der har Rikke ikke lyst til at komme i praktik –
hun har jo fortalt Gert (UU-vejleder), at hun
gerne vil i en frisørsalon, så hun kunne slet
ikke forstå, hvorfor hun skulle på Ellehøj og var
rigtig ked af det.
Ifølge hendes lærer er det svært at finde en
frisør, der vil tage praktikanter fra skolen, men
i forbindelse med en opfølgningssamtale aftales det, at drømmen selvfølgelig skal forfølges,
og jeg tilbyder at afsøge mulighederne for en
praktikplads i Give, hvor vi bor.
En dag besøger vi den salon, som Rikke allerhelst vil i praktik hos – Salon 1400 i Give.
Down & Up 1.2010

Indehaveren af salonen, Annette, siger, at de
er holdt op med at tage praktikanter, men hun
lover at overveje det og ønsker at snakke med
sit personale, inden hun evt. siger ja – måske
kunne hun se, at Rikke blev ked af det ved udsigten til et nej…
Efter et par dage vender Anette tilbage. De
har snakket om det, men er blevet enige om
at sige nej, for det ville tage for meget tid fra
kunderne, når det var hele dage. Jeg siger, jamen det er ikke hele dage, for det vil Rikke slet
ikke kunne magte – at jeg forestillede mig, at
hun var der om formiddagen fra 9–12. Jamen
så turde hun godt sige ja. Og sådan blev det.
Rikke blev så glad, da hun fik beskeden, at det
var lige før, at juleferien var uoverskuelig lang.
Praktikken skulle nemlig finde sted i uge 2.
Rikke fik lov til rigtig meget i de dage, hun
var i praktik : Hun vaskede hår, redte hår, satte
hår, farvede hår og selvfølgelige lavede hun også
nogle af de knap så spændende ting, der også
skal gøres i en salon: Foldede sølvpapir (bruges
når der laves striber i håret), lagde håndklæder
sammen, fejede hår op m.m.
Rikke har fået et godt indtryk af, hvad der
foregår i en frisørsalon. Det var en fantastisk
uge for Rikke, og vi er meget taknemmelige
for, at Salon 1400 gjorde det muligt for Rikke
at leve drømmen ud.
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