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FRA SKABERNE AF

OG

20års fødselsdag
fredag d. 5. september

Fra alle os til alle Jer - Fri entré hele dagen

CIRKUS 3
Teltet på Torvet kl. 17.30

KRISTIAN LILHOLT TRIO
Teltet på Torvet kl. 19.00

FROST
BIO Huset kl. 19.00
Billetter á kr. 20 købes i Min Øjesten 
fra tirsdag d. 2. sept.
BIO Huset “refunderer” billetten 
med en pose slik til kr. 20

GRAVITY
Open air - Torvet kl. 21.15

Arrangementet 
er støttet af:

KRISTIAN LILHOLT TRIO
Teltet på Torvet kl. 19.00
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Bankospil
afholdes hver tirsdag kl. 19.15 

i Låsby Forsamlingshus. Gratis kaffe.
UDLEJNING: tlf. 86 95 14 71 - MANDAG kl. 18-19

STEGT FLÆSK
og persillesovs - ad libitum
Kun kr. 115,- 
(børn under 12 år ½ pris)

HUSK bordbestilling tlf. 86 93 22 22

og persillesovs - ad libitum
Kun kr. 115,- 
(børn under 12 år ½ pris)

Vi har fl ere end 100 pizzaer 
på menukortet. Se evt. 

www.paradisoharlev.dk

Hver onsdag kl. 17.30-21.00:

Også ud af huset

PARADISORISTORANTE 
& PIZZERIA

Gl. Stillingvej 451 • 8462 Harlev • Tlf.: 86 93 22 22
Normale åbningstider: Hver dag kl. 16 - 21.30 (lukket tirsdag)

Vi ses - Marcello

Framlev Sognehus

BANKO hver mandag kl. 19.00
Kontante præmier - gratis kaffe

Mere info: www.harlevbanko.dk

SKOVBY FORSAMLINGSHUS
BANKO HVeR tIRSdAG KL. 19.15

Tag naboen med - Gratis kaffe i pausen
Udlejning tlf. 2035 1660 • ring venligst onsdag kl. 18-19

Et skridt videre i inklusions-processen

del af skolen, var to femteklas-
ser og to sjetteklasser.

De to afdelinger integreres
Formålet med aktivitetsom-
rådet er at tage konceptet om 
”inklusion” til et højere niveau 
og gøre det mere konkret for 
både elever og lærere, hvad det 
betyder.

»Det har længe været vores 
ønske at åbne, så eleverne fra 
de to afdelinger kan blive én 
stor enhed, men alligevel være 
sig selv,« fortalte skolelder Kim 
Egeskov.

Med indvielsen af aktivitets-
området kan Låsby Skole nu 
tage endnu et skridt i inklusi-
onsprocessen.

»Vi har så småt været i gang 
med at integrere de to afdelin-
ger. Nogle af eleverne fra Afde-
ling D har været med i nogle få 
undervisningstimer på den al-
mene del, og det er noget, vi ar-
bejder videre på. Desuden kan 
vi også ved at gøre det på denne 
måde, udnytte speciallærernes 
kompetencer meget bedre. De 
kan måske lære de almene læ-
rerne noget, og på den måde 
kan de to lærergrupper bruge 
hinanden, og eleverne kan få 
mere ud af undervisningen,« 
siger Kim Egeskov.

Han understreger dog, at 
processen skal ske i meget små 
skridt, så alle kan følge med. 
Der var derfor heller ingen krav 
om, at eleverne fra Afdeling D 
skulle møde op til indvielsen.

»Dem, der magtede det, var 
selvfølgelig hjertelig velkomne, 
men hvis ikke, var det helt for-
ståeligt,« sagde Kim Egeskov.

Der er stadig et par småting, 
der skal ordnes og etableres på 

Nedbrydning af de 
fysiske barrierer skal 
styrke følelsen 
af fællesskab og 
samhørighed for alle 
børn på Låsby Skole

I fredags blev det nye aktivitets-
område på Låsby Skole indviet. 
Det skete i øsende regnvejr – 
men stemningen var i top.

Aktivitetsområdet er place-
ret meget strategisk mellem 
den almene del af skolen og Af-
deling D, som er for børn med 
indlæringsvanskeligheder; 
ADHD eller diagnoser inden 
for autismespektret.

Tidligere var der et to meter 
højt hegn omkring den almene 
skole. Et hegn, som på ingen 
måder bidrog positivt til øn-
sket om at inkludere alle under 
samme tag.

»Hegnet var en meget sym-
bolsk afgrænsning mellem 
’dem’ og ’os’, og den afgræns-
ning vil vi gerne af med. Vi vil 
gerne skabe rammerne for, at 
eleverne kan mødes på tværs 
af afdelinger,« forklarede leder 
for specialområdet på skolen, 
Morten Tipsmark.

»Vi har skabt et godt funda-
ment for inklusion,« sagde han 
blandt andet i en kort tale for 
de fremmødte og takkede for 
den store opbakning.

Herefter klippede Mads, en 
af drengene fra afdeling D, sno-
ren over, så aktivitetsområdet 
kunne blive indviet. Og det blev 
det – der var nemlig sat tid af til 
fri leg, hvilket eleverne tog me-
get bogstaveligt. Eleverne, der 
repræsenterede den almene 

Efter en kort tale fra leder af specialområdet, Morten Tipsmark, � k en af eleverne fra Afdeling D, Mads lov til at 
klippe snoren, så aktivitetsområdet o�  cielt kunne blive åbnet. Til højre ses landskabsarkitekt Tina Seerup fra 
arkitekt� rmaet Seeland.

En stor græsplæne med plads 
til fysisk udfoldelse samt en 

"udkigspost" var to af de mange 
pædagogiske og sociale bagtanker, 

Tina Seerup havde med det ny 
aktivitetsområde. Det kuperede 

landskab tjener også som en 
naturlig, men "blød" afgrænsning.

Skoleleder Kim Egeskov holdt tale for de fremmødte. Det skete - som 
det ses her - i øsende regnvejr under tilstedeværelse af elever fra fem-
te- og sjette klasse. "Ringen" i baggrunden er et symbol på fællesskab 
og inklusion. Materiale og farver er også valgt efter bestemte kriterier 

med afsæt i pædagogik, faglighed og socialt samvær. 

det nye aktivitetsområde, men 
det kommer til at ske løbende. 

Kun en del af processen
Landskabsarkitekt Tina Seerup 
fra arkitektfi rmaet Seeland har 
været med til at designe det 

nye aktivitetsområde, og hun 
fortæller, at der ikke er noget, 
der er tilfældigt placeret.

»Der var behov for nytænk-
ning. Det handlede for os om 
at skabe en balance mellem 
adskillelse og inklusion.  Før-
ste skridt var derfor helt klart 
at nedbryde det høje hegn 
og derved vælte de barrierer, 
der - meget symbolsk - var en 
afgrænsning for eleverne. Ud-
formningen er sket i samarbej-
de med lærere, så man kan sige, 
at den pædagogiske idé har fået 
en fysisk form,« forklarede hun.

Den offi cielle indvielse af ak-
tivitetsområdet var en stor dag 
for Låsby Skole, og skoleleder 
Kim Egeskov håber, eleverne vil 
tage godt imod dette nye tiltag. 
Ud fra aktiviteten ved indviel-
sen at dømme, er der dog nok 
ingen tvivl om, at området vil 
blive fl ittigt brugt.

»Dette er kun en del af den 
løbende fusionsprocess, vi er i 
gang med. Fællesskab er nøg-
leordet. Vi skal skabe et fælles-
skab, som alle kan være en del 
af, men hvor der samtidig er 
plads til isolation, for dem, der 
har brug for det. Integration 
skal med andre ord kun ske på 
de områder, hvor det giver me-
ning,« sagde Kim Egeskov.

Afdeling D var tidligere en af-
deling af Firkløverskolen, som 
Skanderborg Kommune købte 
i 2012. Og nu er der altså taget 
et stort skridt for at integrere 
eleverne fra denne skole i den 
almene skole - og omvendt.

CAMILLA RIIS THOMSEN
camilla@galtenfolkeblad.dk




