Plads til forskellighed
Vi er 270 børn og unge i alderen 0-18 år, som skal gå i specialdaginstitution og
- skole her. Mest af alt er vi glade børn og unge, som også har fysiske og/eller
psykiske handicap og meget forskellige udfordringer.

Arthur
• Jeg elsker at komme i skole, og det bedste er at hoppe på hoppepuden
• Jeg er fysisk sund og kan rigtig meget selv i dagligdagen med billed- og voksenstøtte
• Jeg hører alle lyde og ser alle bevægelser omkring mig. Hvis jeg sidder et helt roligt
sted, kan min lærer og jeg øve bogstaver i 10 minutter
• Jeg har brug for at bevæge mig udenfor - men har svært ved at begå mig sikkert i
trafikken
• Jeg råber nogle gange meget højt, når jeg bliver frustreret

Bertha

Carla
• Jeg er næsten aldrig syg og er glad for
at komme i skole
• Jeg har lige lært at læse lidt og skrive
mit navn
• Jeg vil gerne lege med andre, men jeg
kan ikke så godt se, om de gerne vil
være sammen med mig, så der er altid
voksne med
• De voksne hjælper mig altid, så jeg er
aldrig alene på digitale medier. Ellers
ser jeg ting, som gør mig bange
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• Jeg holder af at være i kontakt, men der skal være helt ro
omkring mig for, at jeg kan se og høre dig
• Du kan nemt se, når jeg ”siger” ja og nej, selv om jeg ikke
har et talesprog
• Jeg kan sige lidt mere med it-hjælpemidler og vil gerne fortælle noget om, hvad jeg har lavet sammen med mor og
far i weekenden
• Jeg er udfordret på mit fysiske helbred, men jeg kan godt
lide at bruge min krop. Jeg kan cykle på specialcykel,
bevæge mig i vand og elsker at få massage
• Når jeg skal spise og på toilet, så hjælper de voksne mig
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Daniel
• Det er allerbedst, når dagene er ens og genkendelige, så det er tit svært for mig,
når det er jul, for så er dagene forskellige
• De voksne har lavet et skema til mig med alle de ting, som jeg skal på en dag, så
jeg hele tiden kan se, hvad jeg skal bagefter
• Jeg har få ord og kan godt vise, hvad jeg gerne vil - men det er ikke altid, de andre
børn forstår mig
• Når jeg skal lære noget nyt, så skal jeg øve mig rigtig mange gange. Det hjælper
de voksne mig med
• Jeg har svært ved at vente, når der er noget, jeg gerne vil
• Jeg kan komme til at reagere kraftigt eller skade mig selv, når der er noget jeg
ikke forstår

Emir

Frederikke

• Jeg har et multihandicap, og de voksne hjælper mig med
mange ting
• Jeg forstår mange ord og kan selv ”sige noget” med en
computer ved at pege med mine øjne på skærmen
• Jeg elsker at høre musik og elsker, når vi synger Stensagersangen
• Jeg kan godt lide at være sammen med mine venner
– særlig når vi ligger sammen på trampolinen
• Jeg får mad via sonde, for ellers får jeg nemt maden galt
i halsen

• Jeg har Downs syndrom
• Jeg elsker, når der er mange samlet,
musik og at give kram til mine venner
• Jeg er næsten altid i godt humør, kærlig og så nysgerrig, at de voksne altid
skal vide, hvor jeg er, og hvad jeg laver
• Jeg kan sige mange ord, og de fleste
forstår fint, hvad jeg siger
• Jeg har brug for hjælp til at vaske mig
og komme på toilettet

Gregers
• Jeg får ro ved at gynge i lang tid og hver eneste dag. Jeg kan
gynge helt op i himlen
• Jeg har 10 billeder, som viser mine daglige rutiner. Dem kan
jeg pege på, når jeg vil fortælle den voksne, at jeg fx er tørstig
eller sulten
• Jeg øver mig også med billeder på en Ipad, som siger ordene
• Jeg har det bedst alene. Det er så svært for mig at forstå de
andre børn, så jeg kan finde på at bide mig selv i hånden
• Jeg har det tit ikke så godt, fordi jeg er urolig og sover dårligt
om natten
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