Taleafdelingen bør bevares
Vores søn, Simon på 6 år, har været tilknyttet taleafdelingen siden han var 5 år gammel. Siden han
var 3 år, har han været igennem adskillige udredninger og undersøgelser for endelig at have fået
sin diagnose stillet. Han har verbal dyspraksi. Dette er en diagnose, som skyldes en umodenhed i
hjernens udvikling og derved forsinker sproget markant. Individuel og målrettet træning er den
rette behandling mod dette.
Når vi ser tilbage på de 1½ år, som Simon indtil nu har været tilknyttet taleafdelingen er vi glade
og imponerede over det resultat og de fremskridt, som allerede er sket for Simon. Simon har brug
for ro og nærhed i hans læring og udvikling. Han suger alle indtryk til sig og har svært ved at
koncentrere sig i store forsamlinger. Han ville have svært ved at fungere i en normal klasse pga.
megen støj og uro. Han ville forsvinde i mængden og ikke komme til orde, fordi det kræver megen
koncentration for ham at udtrykke sig. I taleafdelingen er han omgivet af ligestillede børn, som
forstår hinandens situation og som giver plads til hinanden. Han undervises af lærere og
talepædagoger, der er yderst kompetente og ved, hvilke redskaber de skal bruge til det enkelte
barn og som har tid til at fordybe sig i det enkelte individ og dets læring. Børnetallet i klassen gør
det muligt for underviseren at have et overblik og inddrage alle børn i undervisningen. Vi er sikre
på, at det nuværende tilbud er det rigtige for vores søn. Hvis han fremadrettet skal gå i en normal
klasse og kun have understøttende taleundervisning i få timer pr. uge, er vi sikre på at hans
udvikling vil stagnere og give ham problemer i den øvrige undervisning samt omgang med andre
mennesker. Hans diagnose kræver daglig stimulering og regelmæssig opfølgning, hvis det skal
have en optimal effekt. Dette tilbud ydes i øjeblikket til fulde af taleafdelingen og vi kan ikke forstå
logikken i, at det overhovedet er på tale, at disse børns tilbud skal forsvinde.
Man må IKKE se taleafdelingen som en simpel brik I det store spil. Det er børns udvikling og
fremtid som der røres ved, hvis ikke de får den rette hjælp fra starten af deres skoleliv. Disse børn
har krav på at blive set og hørt allerede i deres unge år, hvis de skal fungere i samfundet fremover.
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