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”Der var en gang.. en historie.. en lang historie, kort”
(så hæld kaffekoppen op, og læs en forkortet version, af historien om

”…
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Høringssvar:
Indenfor de sidste par år, hvor I, kære politikere/kommunefolk, åbenbart synes, at når nu de her børn, klarer
sig så godt, så må vi hellere lige få ændret lidt på det… måske vil de klare sig lige så godt, ”billigere”….. OG
NEJ…… det der kommer til at ske, er at I nu ser en stigning i skolevægring, børn som får tillægsdiagnoser,
læge/hospitalsbesøg- måske med en masse medicin til følge….
Derudover, ved netop at fortsætte med at nedgradere deres skoletilbud, der ødelægger I muligheden for at
disse børn, ikke kommer til at blive en økonomisk byrde for samfundet…. Frem for at de netop med en god
skolegang, og læring (såvel socialt som fagligt) i bagagen, kan blive så godt som selvforsørgende, eller måske
kun får behov for minimal støtte af/fra samfundet.
Derudover, så prøv lige at vende jeres blik til jeres almene skoler, hvor ”inklusionen” lige nu er i fuld gang…
Hvor GODT, går det rent faktisk med det??
Ingen tvivl om, at der sikkert, er nogle børn, som kan have gavn og glæde af at være en del af noget større…
Men for størstedelen af disse børn,
klassekammerater, der bliver de ALDRIG ”mere normale” af at sætte dem sammen med de
”normale”..
Tværtimod, så får de nederlag på nederlag, for ikke at snakke om, at de andre børn, som har krav på ordentligt
og koncentreret undervisning, bliver tabt på gulvet…. For der er jo ikke tilføjet ekstra hænder (for ikke at tale
om KOMPETENTE hænder) til disse børn, som nemt bliver ”forstyrrende elementer”. I har heller ikke planer
om at gøre klassekvotienterne mindre? (hvilket lige præcis er alfa og omega for disse børn), ELLER planer om
at personalet på disse skoler, bliver ”klædt på”, til opgaverne med disse børn- som hvert og en, er unikke, til
trods for måske en sammenlignelig diagnose.
Nej, der hvor man forsøger at implantere ”den rette undervisning” i klasserne, der bliver disse børn, ”Udstillet
som dyr i et bur”, ved at lille ”Anton”, får lov til at få et bord i klassen, som vender ind mod væggen, mens
alle de andre i klassen, vender mod tavlen (fordi det, måske ganske rigtigt, fremmer Antons arbejdskoncentration) MEN… Hvori er det lige, I mener, at det barn, bliver og føler sig ”som de andre” med dette??
Og hvad sker der med de ”normale” børn, som føler de ikke kan koncentrere sig, ikke føler deres lærer har
tid til at hjælpe dem (fordi de forsørger at hjælpe det inkluderede barn)….
Hvad sker der, når forældrene til disse børn, finder ud af, at deres barn, ikke får den rette faglige eller sociale
undervisning? Og hvad sker der, når man møder sygemelding på sygemelding af stresset personale, som føler
sig utilstrækkelige på deres arbejde? En del skal sågar finde sig i trusler fra børn i mistrivsel….
STOP disse nedskæringer på vores børn…. Se langsigtet…
Ved
, blev vi mødt af et stykke papir, med hvordan tiden i klassen nu
bliver brugt…. og der taler besparelserne sit tydelige sprog, selvom det forsøges at serveres så positivt og
optimistisk som muligt (for de arme personaler, hverken kan eller må ytre sig om sine bekymringer, af frygt
for at miste deres job, som de løber rundt for at kunne passe)
Der ryger endnu to personaler
Markant mindre kontakt fra kontaktpersoner (som også er skåret ned fra to

