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SOMMERHILSEN FRA SKALDEPANDEN

Når Camilla og David og alle de andre herlige 
elever, vi har på Egmont Højskolen, bliver 
spurgt, hvad de vil, når de slutter deres 
ophold her, kan svaret være: »Jeg vil gerne 
flytte til Århus og tage uddannelse, få en 
lejlighed og have min egen hjælperordning. 
Jeg vil ikke tilbage til Herning ». Det er ble-
vet sværere, endda meget sværere. Ikke fordi 
der ikke er tilgængelige boliger i de byer, 
de unge mennesker ønsker at flytte til, men 
fordi de modtagende kommuner har opdaget, 
at kommer man kørende i en lidt slidt Roltec 
og har tre hjælpere bag sig, kan det blive rig-
tigt dyrt. Pension eller revalidering, hjælpe-
midler, ombygning, bil og en hjælperordning. 
Det er dyrt. Udgifterne løber hurtigt op, og 
hvis nu man kan undgå et få en borger ind i 
kommunen med ret til både det ene og det 
andet, er det jo billigere. 

Sådan må ingen kommune tænke, for borger-
nes rettigheder kommer forud for økonomiske 
hensyn. Men virkeligheden er en helt anden. 
Herning Kommune ved godt, at den skal give 
Daniel et boligtilbud, når han kommer hjem 
fra højskolen, men hvis han ønsker at flytte 
til Århus, hvad så? Tjae… så skal de også 
hjælpe ham, men hvis nu David selv kan finde 
ud af at finde en egnet lejlighed i Århus, så 
slipper Herning for alle udgifter, så længe 
David bor i Århus, og det bliver måske resten 
af Davids liv. Herligt, siger de i Herning… 
Shit, siger de i Århus. Nogle få stykker til 
et sted mellem en halv og en hel million pr 
år er ok, men hvis der pludselig kommer 20 
eller 40, så kan det altså mærkes også i en 
kommune med mange skatteborgere.

I årsskriftet fra sidste år gennemgik Hol-
ger Kallehauge FN’s handicapkonvention. 

Det gjorde han også til 
elevstævnet. Da han 
selv har været en 
af nøglepersonerne 
i konventionens 
tilblivelse, var det 
vægtige ord, der blev 
sagt og skrevet. Og nu 
skal vi altså til at lære at 
bruge FNs handicapkon-
vention, som trådte 
i kraf t den 23. 
august 2009. Kon-
ventionen er gældende 
ret - også i Danmark.

Artikel 19 er væsentlig for Camilla og David 
og handler om Retten til et selvstændigt 
liv og til at være inkluderet i samfundet.
Deltagerstaterne anerkender, at alle personer 
med handicap har lige ret til at leve i samfun-
det med samme valgmuligheder som andre, og 
skal træffe effektive og passende foranstalt-
ninger til at gøre det lettere for personer med 
handicap fuldt ud at nyde denne rettighed 
samt fuldt ud at blive inkluderet og deltage i 
samfundet, herunder ved at sikre:

a) at personer med handicap har mulighed 
for at vælge deres bopæl, samt hvor og med 
hvem de vil bo, på lige fod med andre og 
ikke er forpligtet til at leve i en bestemt 
boform,

b) at personer med handicap har adgang til 
et udvalg af støttetilbud i hjemmet og på 
boligområdet samt andre lokale støttetilbud, 
herunder den nødvendige personlige bistand 
for at kunne leve og være inkluderet i samfun-

3



det samt for at forebygge isolation fra eller 
udskillelse af samfundet,

c) at samfundets tilbud og faciliteter til den 
almene befolkning er tilgængelige for personer 
med handicap på lige fod med andre og tager 
hensyn til deres behov.

Flot, rigtig flot!

Kort før kommunalreformen skulle gennem-
føres, deltog jeg i en rund fødselsdag, hvor 
jeg på et tidspunkt kom til at sidde til bords 
med ikke mindre end  tre amtsborgmestre, 
der alle højlydt klagede over de ustyrlige 
udgifter til de »handicappede«. Hjælperord-
ningen, de nye diagnoser og hjælpemidler 
var omkostningsområder, som ikke engang de 
største kommuner ville kunne klare, når den 
amtskommunale medfinansiering - grund-
taksten – ville bortfalde efter 2007. Ved 
bordet sad også embedsmænd, som vidste, 
at deres fremtid sandsynligvis ville blive i de 
nye kommuner. Disse gav udtryk for, at med 
de nye store kommuner ville de store tals 
love gælde. Det vil sige, at en halv eller en 
hel million til hjælperordning eller lignende, 
ikke ville komme til at betyde noget i forhold 
til »de store tals lov.« 

Riget fattes penge. Både regeringen og 
kommunerne er i fuld gang med at finde be-
sparelser og million- og milliardbeløb svirrer 
i luften. I vores egen lille kommune, Odder, 
har der været gennemført en ret voldsom 
og smertelig besparelsesrunde. Mange er 
blevet fyret i både sundhedssektoren og 
undervisningssektoren, og to folkeskoler 
skal nedlægges. De »gamle« og de »han-
dicappede« må holde for. Skulle en enkelt 
elev med hjælperordning og alt det andet 

her fra skolen formaste sig til at ville slå 
sig ned i Odder, vil det ramme »de små tals 
lov«. Nye udgifter er altid marginale og vil 
kunne mærkes. Tænk på, hvordan vi selv har 
det, hvis en tand knækker, eller gearkassen 
i bilen skal skiftes. Marginale udgifter, som 
der ikke er penge til lige her og nu.

Det bliver vigtigt at fastholde, at konventio-
nen er vedtaget og også skal overholdes, så 
alle må arbejde på, at også mennesker med 
handicap – selv i krisetider – får ordentlige 
vilkår og valgmuligheder. I solidaritetens 
og værdighedens navn vil vi her på skolen 
fortsat arbejde for de bedst mulige livsbe-
tingelser for alle.

Og hvad med svømmehallen? I årsskriftet 
gennemgik vi jo vinderprojektet og  fortalte 
om det kommende arbejde med byggepro-
jektet. Arkitekten og ingeniøren har regnet 
sig frem til, at vi ikke umiddelbart har råd 
til en handicaptilgængelig rutsjebane. De 
siger, at den nødvendige plads og de tekni-
ske installationer koster mindst 10 mio. kr. 
Dem prøver vi nu ufortrødent at skaffe og har 
foreløbigt fået tilsagn fra Vanførefonden om 
kr. 500.000, fra Bevica Fonden om 1 mio. kr., 
fra Jascha Fonden om kr. 100.000, Nykredits 
Fond om 200.000 og Knud Højgaards Fond 
om kr. 500.000. I slutningen af juni får vi 
besked fra andre fonde, og vi krydser fingre 
for, at finansieringen kommer på plads, så 
vi kan få prikken over i’et med.

Alle ønskes en rigtig god sommer, og vi 
glæder os til at se jer igen til elevstævnet 
eller ved andre lejligheder.

De bedste hilsner
Ole Lauth
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SIDEN SIDST
Af Jens Bork

formand for Elevforeningen

Så er det igen et år siden, Den Lille Grønne 
sidst udkom –  og igen har det været et 
år med masser af aktiviteter på Egmont 
Højskolen.

Det er med stor glæde, vi kan konstatere, 
at der fortsat er stor interesse for at være 
elev på Egmont – her på forårsholdet har 
der været 160 elever. Der er også meget 
stor interesse for at blive elev til efteråret; 
med godt 150 elever allerede indskrevet, 
samt venteliste. Det er utroligt flot, når 
man hører, at mange andre højskoler har 
problemer.

Der er fortsat stor interesse for at blive 
ansat som handicaphjælper på de lange 
kurser. Og vi må med glæde konstatere, 
at hjælperne er meget engagerede, hvilket 
jo er med til at gøre Egmont til en unik og 
spændende højskole.

Det ser også ud til, at interessen for sommer-
kurserne er stor. Alle kurserne er i skrivende 
stund stort set fyldt op; Sommersjov i Hou 
i uge 28, som Elevforeningen er med til 
at arrangere, har længe haft venteliste. 
Læs mere om alle de spændende kurser på 
højskolens hjemmeside: www.egmont-hs.dk  
under linket »korte kurser«.

DET STORE PROJEKT
Vi nærmer os de sidste faser i planlæg-
ningen og udførelsen af det store projekt 
Bevæg-Befri-Beløn, med udvidelse af hal-
len til fuld størrelse og nyt supermoderne 
svømmeanlæg med alt, hvad det kræver 
for at mennesker med handicap kan få en 
velfortjent svømmetur.

Der har været afholdt en stor arkitektkonkur-
rence, hvor flere arkitektfirmaer har givet 
deres bud på, hvordan det skal se ud. Det 
blev Cubo Arkitekterne, der kom med det 
mest spændende projekt, og spændende ser 
det ud, når man ser tegningerne, der kan ses 
på hjemmesiden tilegnet projektet:

www.egmont-bbb.dk

Hvis alle planerne holder, skulle projektet 
gerne være klar til indvielse Grundlovsdag 
2012. 

SOMMERSJOV I HOU 2010 
Elevforeningen er igen i år med til at ar-
rangere sommerkurset Sommersjov i uge 28 
i samarbejde med Dansk Handicap Forbunds 
Ungdomskreds, Spastikerforeningens Ung-
dom, Muskelsvindfondens Ungdomsgruppe 
og Egmont Højskolen. Kurset var fyldt op 
tre uger efter, at folderen var sendt ud, så 
de, der kom for sent, må tage chancen på 
ventelisten og håbe på et afbud. Men flot er 
det, at der er så stor interesse. Temaet for 
kurset i år er »FOR FULD UDBLÆSNING«, så 
der skal nok blive gang i den igen i år

ELEVSTÆVNET 2010
Elevstævnet ligger i år i weekenden 
den 29.–31. oktober, og vi er for længst 
startet med planlægningen. Vi håber selv-
følgelig, at der kommer lige så mange stæv-
nedeltagere som sidste år, hvor vi havde 
et rekordstort antal deltagere; næsten 600 
mennesker samlet til festmiddagen lørdag 
aften. Selv om vi måtte fordele os i både 
hallen og spisesalen under festmiddagen, 
fungerede det rigtig godt.
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For at være sikker på at huske weekenden, 
sæt kryds i kalenderen med det samme. Om-
kring 1. september sender vi invitationer ud 
til alle Elevforeningens medlemmer.

MATERIALE TIL ÅRSSKRIFTET 
Deadline for materiale til Egmont Højsko-
lens årsskrift er den 1. november 2010. Vi 
håber, du har lyst til at skrive lidt om, hvad 

ANDE-JOKEN
af Pernille Sørensen

Der var engang en and - den skulle til købmanden for at købe majs.
Da den kom derhen, spurgte den købmanden:
”Har I majs?”
Købmanden svarede:
”Nej, det har vi ikke, dem får vi først om to uger.”
Næste dag går anden igen hen til købmanden:
”Har I majs?”
”Nej, det har vi ikke, det har vi først om to uger.”
Næste dag går anden igen til købmanden:
”Har I majs?”
”Nej din dumme and, og hvis du spørger igen, så sømmer jeg dit næb fast til gulvet!”
Næste dag går anden igen til købmanden:
”Har I søm?”
”Nej, vi har ikke søm.”
”Har I majs?”

The end ;)

du oplever eller synes, der er relevant for 
årsskriftet – vi glæder os til at høre fra 
dig.

Elevforeningen ønsker alle en rigtig god 
sommer og glæder os til at se rigtig mange 
af jer til elevstævnet.

»VI MØDES PÅ EGMONT «
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Studieturen for international linie gik i år til 
Tanzania. Det var et tæt pakket og alsidigt pro-
gram, som ventede deltagerne. Janus Thomsen 
var med som hjælpelærer og fortæller, at selvom 
han var på arbejde, var rejsen en uforglemmelig 
oplevelse.

»Jeg synes, at det største indtryk var at besøge 
Masai-folket. Afrika er langt tilbage i udvikling 
i forhold til Europa, men Masai-folket er endnu 
længere tilbage i udviklingen. Der er ikke sket 
en udvikling de sidste 300 år. Alt hvad de har, er 
hjemmelavet. Der er ikke et møbel eller et red-
skab fra en fabrik. Og så lever de udelukkende 
af deres geder og får. De lever i træhytter. Det 
er spændende at møde nogle 
mennesker, der lever et helt 
andet liv end sig selv. Det sæt-
ter ens eget liv i perspektiv«, 
fortæller hjælpelærer Janus 
Thomsen.

UDEN SIKKERHEDSNET
En anden oplevelse, som gjor-
de stort indtryk, var barsk. Når 
man som dansker er vant til, at 
alle har et vist sikkerhedsnet 
under sig, er det barsk at op-
leve, at sådan er det ikke andre 
steder i verden.

»Vi så et kvindeprojekt som 
støtter kvinder, der enten er 
blevet forladt af deres mand eller hvor manden 
er død. Når en kvinde i Tanzania mister sin mand, 
er der ingen andre, som tør tage hende til kone, 
for de er bange for, hun fejler noget. Og der er 
ingen hjælp at hente fra offentlige steder. Så må 
de klare sig selv og selv tage sig af deres børn«, 
siger Janus Thomsen.

MORGENMAD MED GRÆSSENDE GIRAFFER
Holdet tog på en tredages safari i Tanzanias na-
tionalpark. De overnattede på hoteller i parken. 
Det var en fed oplevelse at være helt tæt på 
vilde dyr.

»På vores safari så vi løver, elefanter, giraffer og 
mange andre dyr. Vi boede på to hoteller i natio-
nalparken. Der var dyr omkring hotellet. Det var 
en stor oplevelse at spise morgenmad samtidig 
med, at der gik giraffer og græssede lige udenfor 
hotellets hegn«, fortæller Janus Thomsen.

VORES KØRESTOLE VAR SPÆNDENDE
Det er ikke almindeligt at møde mennesker med 
handicap i Tanzania. Forholdene er ikke indret-
tet til kørestole, så der var en del hårde løft 
undervejs.

Trods det til tider hårde arbejde, nød Janus at 
være med. De rejsende fra Egmont Højskolen 
gjorde stort indtryk på de lokale.

»Når vi kom med mange køre-
stolsbrugere, var der mange, 
der stod og gloede lang tid. 
De synes, at vi hjælpere gjor-
de et godt stykke arbejde«, 
siger Janus Thomsen.

Forestillingen om mennesker 
med handicap er meget an-
derledes. I Tanzania er det 
nærmest en selvfølge, at 
mennesker med handicap er 
fattige.

»Der var en ældre dame, som 
gav eleverne med handicap 
penge, for hun tænkte, at de 

måtte være fattige. Hun var selv ganske fattig, 
men havde alligevel medlidenhed med vores ele-
ver. Hun var meget mere fattig end dem, men det 
tror jeg slet ikke, hun kunne forestille sig«, siger 
Janus Thomsen.

Til trods for hårde arbejdsbetingelser og et tæt 
pakket program, er Tanzania turen en oplevelse, 
som Janus ikke ville være foruden. Mødet med 
en fremmed kultur og kammeratskabet på holdet 
er ting, som han tager med i sin rygsæk lang tid 
fremover.

SÆTTER VORES LIV I PERSPEKTIV
Af Michael Pedersen

højskolelærer og informationsmedarbejder
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Hej Alle sammen. 

Ih hvor er her dejligt!! Alle hjælper os helt 
vildt, og vi føler os som tre prinsesser i pa-
radis!!

I dag har vi haft 37 grader i skyggen, og det er 
bare så dejligt at blive varmet helt igennem. 
Vi har i dag været i RIO Zoo, som var en stor 
oplevelse uden lige.

Vi gik om morgen ned i lobbyen for at spørge, 
om de ville hjælpe med at finde en taxa. Pic-
coloen gik ud på gaden og hen til en mand 
med meget fint tøj på. Han forklarede om 
vores situation, spurgte om noget på portugi-
sisk, som vi selvfølgelig ikke forstod, men »10 
min«  sagde de, og så stod vi pænt med vores 
hvide hud og pæne kjoler og ventede.

1 2 3 og der kom der en mand, som ikke var 
taxachauffør men som arbejdede for hotel-
lerne i en meget pæn sort bil. Han ville vise 
os rundt i Rio hele dagen for 250 Real = ca. 
800 kr. Egentlig havde vi bare tænkt os, at vi 
ville køres hen til RIO Zoo. Vi aftalte så med 
ham, at han kunne køre os hen til RIO Zoo for 
55 Real, blive sat af dér, og så kunne vi bare 
tage en taxa videre til det marked, som ikke lå 
så langt der fra. (Nadja er for vild til at prutte 
om priser, så hun gik i gang med lidt omvendt 
psykolog.  Hun brugte vendinger som: »Du 
giver mig en god pris« eller »Hvad koster det? 
.. Okay, men hvad skal jeg så betale?«)

Da vi nåede frem til RIO Zoo havde Nadja lavet 
en fantastisk aftale med Marcelo (the driver), 
om at han ville blive og vente på os, mens at 
vi var i RIO Zoo, hvorefter han ville tage os 
med til et lokalt marked ikke så langt derfra. 

TINA I RIO DE JANEIRO
Af Tina Baltzer Jensen

Til sidst skulle han køre os tilbage til hotellet, 
hvor vi så ville finde en god pris.

Så det gjorde vi! To timer i RIO Zoo, og da 
vi kom ned til udgangen igen, ja så stod han 
glad og ventede på os med en vandflaske i 
hånden – fantastisk! Vi hoppede ind i bilen 
igen og kørte mod markedet »Fiera de São 
Christovao«, der ellers kun var for de lokale.

En helt vild oplevelse, og i starten ville Mette 
ikke med derind, fordi det var alt for lokalt og 
ikke spor fint og lækkert på nogen måde. Men 
Marcelo havde ikke i tankerne, at vi skulle gå 
alene derind, tværtimod. Ikke pga. af overfald 
eller kriminalitet, men bare fordi han ville 
vise os en unik del af Rio, som ikke så mange 
turister får lov at opleve. 

Og det var virkelig en helt fantastisk op-
levelse at være på markedet! Aldrig har vi 
prøvet noget så lokalt! Marcelo viste os rundt, 
oversatte og fortalte om den brasilianske kul-
tur, historie, mad og traditioner. Han sørgede 
for, at vi smagte, så og oplevede det hele på 
én gang, alt imens musikken bankede derudaf 
med så høj decibel, at D:A:D ville føle sig 
underkuet. 

Til sidst var vi så trætte, at vi gerne ville 
hjem. Marcelo kørte tre glade prinsesser mod 
deres hotel og uden at vide, at den ene prin-
sesse skulle tisse, kørte han en smuk smuk 
omvej, Laguna, hvor vi passerede en smuk sø 
med udsigt til Corcovardo (Kristus statuen) 
og Sugar Loaf (Sukkertoppen). Laguna er et 
af de mere eksklusive områder i Rio. Her kan 
man købe en lille lejlighed til ca. 1 mio. $ 
- hvis altså man har råd!!!???
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Langt om længe nåede vi tilbage til hotellet, 
hvor to af prinsesserne væltede ud af bilen 
og styrtede ind i lobbyen for at finde et til-
trængt toilet. Den hårdeste af prinsesserne 
blev tilbage for at finde »den gode pris« - og 
den blev god!! 

Den hårdeste af prinsesserne stødte til resten 
af tisse-banden uden for dame toilettet, og 
fortalte stolt, at hun havde tilbudt Marcelo 
170 Real (ca. 610 kr.), men han syntes, at 
det havde været rigtig hyggeligt at vise os 
hans verden, og at han derfor gerne ville gøre 
det for 150 Real (ca. 525 kr.). Derudover var 
vi meget velkomne til at ringe efter ham en 
anden dag, hvis vi ville ud og se mere af Rio 
på samme måde.

Efter en kort slapper på værelset blev vi rin-
get op af en smuk prins ved navn Edinaldo. 
Han stod nede i lobbyen og ventede på en 
smuk prinsesse Tina. Prinsesse Nadja løb med 
det lange ben foran ned efter ham, imens 
prinsesse Tina blev gjort fin på ingen tid 
- pludselig var lakse-kjolen med de fine cho-
kolade pletter blevet forvandlet til en smuk 
rød kjole med pailletter, og duften gik fra en 
lidt svedig brasiliansk kvinde til en ung frisk 
duftende prinsesse. 

Men eventyret brast, da døren gik op og 
prins Edinaldo havde taget sin kone og barn 
med. Dér stod så de tre prinsesser med en 
prins, der kun kunne forstå portugisisk og en 
familie, der var så smuk, at de alle tre følte 
sig stemt hjem. 

Vi fik dog hurtigt tændt for computeren 
(heldigt, at de er begyndt at have elektronik 
i eventyr nu om dage), og kommunikationen 
kom op at køre via googles oversætter. Det var 

noget svært at forstå hinanden i starten, men 
ingen gav op, og isen blev hurtigt brudt, og 
gaver blev uddelt. Isen smeltede helt, da det 
gik op for os, at prinsesse Mettes navn ikke 
var et helt almindeligt navn i Brasilien. Prins 
Edinaldo forklarede grinende, at »Mette« på 
portugisisk betyder »sex«. 

Noget chokeret blev prinsesse Mette dog 
hurtigt enige med de andre og sig selv om, 
at hun hellere ville hedde »sex« end »lort«, 
som det betyder på fransk - lidt sexet er man 
vel altid. :)

Prinsen og hans følge forlod hotellet efter en 
time med grin og hygge, og en aftale i hus 
om at besøge dem i en favela tæt ved Sct. 
Teresa i den kommende uge.

De tre prinsesser sad tilbage med et smil på 
læben, og så tilbage på en dag fyldt med 
eventyr. Prinsesse Cute drømte videre om 
Prins Edinaldo, den hårdeste prinsesse hop-
pede glad og lidt træt i bad og prinsesse sex 
tænkte på, om hendes forældre vidste, hvad 
deres datter i virkeligheden hed?

Love fra 

RIO
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Det var med stor sorg, at vi modtog beskeden om, at Hanne 
Hansens død den 30. april 2010

Hanne var elev på Egmont Højskolen på forårsholdet 1980. 
På opholdet blev Hanne så begejstret for skolen, at hun 
blev medlem af Egmont Højskolens bestyrelse som kasserer, 
hvor hun sad frem til 1996, hvor hun trak sig på grund af 
helbredet.

I den tid, hvor Hanne var med i bestyrelsen, var hun meget 
aktiv med at arrangere busture rundt i det meste af Europa. 
På turene var der plads til alle på trods handicap, turene 
var meget populære blandt elevforeningens medlemmer. 
Hanne var også meget aktiv med at få arrangeret de mange 
elevstævner, der var den tid, hun var med i bestyrelsen. 
Hun var også med i skolens bestyrelse al den tid, hun var 
med i elevforeningen. Her var man heller ikke i tvivl om, 
at hun brændte for Egmont, og hvad Egmont Højskolen 
står for.

Der er ingen tvivl om, at os, der kendte Hanne Hansen, vil 
savne hende meget.

Æret være Hannes minde.

Jens Bork

Elevforeningen

MINDEORD
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SMARTBOARD ER BARE SMART
Af Michael Pedersen

højskolelærer og informationsmedarbejder

I klasselokalet, hvor Flexlinien holder til, 
har de fået en ny tavle. Det er ikke en helt 
almindelig tavle men et smartboard. Det 
nye ved smartboard er, at man fra en com-
puter kan få en tekst op på tavlen, så man 
kan arbejde med teksten uden at skygge.

»Så kan jeg sammen med en elev sætte 
komma og punktum i teksten med en tav-
letusch. Det kunne også være en opgave, 
hvor eleverne skal lære, hvornår man skal 
bruge store bogstaver i en tekst. Mange af 
vores elever har svært ved at læse hånd-
skrift, men de har let ved at læse compu-
terskrift.

Nu er vi fri for at bruge håndskrift på tav-
len«, fortæller lærer på Flexlinien, Maiken 
Graver Blohm. Gennem en computer kan 
man gå på internettet, som kan navigeres 
direkte på tavlen. Det betyder, at en lærer 

og en elev kan stå foran tavlen og arbejde, 
uden man behøver at bruge computeren.

»Man kan selvfølgelig også få et tastatur 
frem på selve tavlen, så man kan skrive 
ved at trykke på tavlen. Det kan være en 
fordel, at man kan stå sammen ved tavlen 
og skrive, frem for at gå til computeren. 
For mange af eleverne er det lettere at se 
på den store tavle«, siger Maiken Graver 
Blohm.

Smartboardet er stadig rimelig nyt. Lærere 
og elever på Flexlinien undersøger stadig 
de mange muligheder, som tavlen giver. 
Det er et godt redskab i undervisningen på 
Flexlinien, men kan også bruges i mange 
andre fag.

»Tavlen kan simpelthen så mange ting. 
Alting bliver meget lettere«, siger Maiken 
Graver Blohm.
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LENE TALER VED HJÆLP AF FOLDBOLDSTØVLER
Af Michael Pedersen

højskolelærer og informationsmedarbejder

Reportage fra Flexlinie

Lene Thygesen Sørensen ser koncentre-
ret ind i computerskærmen, mens musen 
langsomt bevæger sig henover skærmen. 
Ud for et ikon sparker Lene på kontakten, 
som er fastmonteret på hendes fodstøtte på 
kørestolen. Et ord dukker op på det hvide 
felt på computerskærmen, og en mekanisk 
stemme siger »jeg«.

»Lene har fodboldstøvler på, for vi har 
fundet ud af, at det er det bedste fodtøj 
til kontakten, som styrer musen. Så man 
kan sige, at Lene taler med sine fodbold-
støvler«, griner Maiken Graver Blohm, som 
denne dag er eneste lærer på Flexlinien.

Flexlinien er en linie, hvor eleverne, kan 
forbedre deres faglige kundskaber indenfor 
dansk og matematik. Nogle går på VUC og 
kan på linjen få hjælp til lektier, mens andre 
måske gør sig klar til at starte på et eller 
flere fag på VUC eller bare gerne vil blive 
bedre til at læse og regne.

Lene begynder at bevæge foden igen, og 
musen flytter sig. Med et spark får Lene et 
nyt skærmbillede frem, og musen bevæger 
sig henover skærmen. Det hele styres ved at 
foden placeres på forskellige positioner på 
fodkontakten. Lene når frem til næste ord, 
og med et nyt spark dukker ordet »er« op 
på skærmen. Den mekaniske stemme lyder 
»jeg er«. Endnu engang begynder Lene at 
navigere musen hen til feltet, som giver 
hende et nyt skærmbillede.

ORDENE I SIN MAGT
Lene har et dårligt verbalt sprog, og har 
i mange år været vant til at kommunikere 

gennem sin blisstavle. En blisstavle har et 
begrænset ordforråd. Lene har for nylig 
fået en rolltalk, som er en talemaskine til 
mennesker med kommunikationshandicap. 
Rolltalk’en er en computer, hvorpå der kan 
ligge langt flere blisstegn end på en blis-
stavle.

»Lene er stadigvæk på et begynderstadie. 
Hun skal først til at lære alle de nye tegn, 
som der er på rolltalk’en, at kende. Først 
når man kender tegnene, kan man lære at 
bruge dem. Så lige nu arbejder hun på at 
lære ordene at kende. Men det er en lang 
proces med små skridt hen ad vejen«, siger 
Maiken Graver Blohm.

På væggen bagved bordet hænger en tavle 
med alle rolltalk’ens blitssegn. Her kan Lene 
sidde sammen med en hjælpelærer og prøve 
at lære de mange nye tegn at kende. Det er 
hårdt arbejde.

EN KLAR BETYDNING
I dag er det hjælpelærer Tonni Wollerup, 
der arbejder sammen med Lene. De arbejder 
ved computeren, hvor Lene øver sig i at 
formulere hele sætninger.

»Blisstavlens begrænsede ordforråd bety-
der, at Lene er vant til at sige nogle enkelte 
ord, og så har det været hendes hjælpere, 
der lavede sætninger. Men når man siger 
enkelte ord, er meningen med ordene jo 
meget upræcist. Fordi Lene er vant til at 
kommunikere på den måde, fører hun det 
også over på rolltalk’en. Hun skriver løs-
revne ord her. De løsrevne ord giver jo ingen 
mening, og jeg skal bruge langt tid på at 
finde ud af, hvad Lene vil sige«, fortæller 
hjælpelærer Tonni Wollerup.
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Med rolltalk’en har Lene fået mulighed for 
at bruge ordene, men vanens magt er svær 
at komme fra. Tonni Wollerup påpeger der-
for, at selv når Lene har lært de nye ord 
at kende, er der stadig et stort arbejde i 
at lære at sætte de nye ord sammen, så 
det bliver til en hel sætning, der giver 
mening. 

EN HÅRD KAMP
Musen går igen over skærmen, og atter 
engang sparker Lene. Desværre kommer 

hun til at sparke to gange, så computeren 
skriver »for for«. Lene må bevæge foden, 
så musen når frem til det felt, som sletter 
det sidst skrevne ord. Efter langt tid er 
Lene færdig med sin sætning »Jeg er glad 
for at have fået flere ord at udtrykke mig 
med. Men det sværeste for mig er at sætte 
ordene rigtigt sammen. Det er svært for mig 
at styre computeren, og det tager lang tid 
for mig«, skriver Lene Thygesen Sørensen 
på computeren.
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Fredag den 16. april indbød Pedellerne alle 
på skolen til rejsegilde. Det var højskolens 
nye værkstedshal, der skulle fejres. I pedel-
afdelingen ser man frem til at kunne tage 
hallen i brug. 

»På lang sigt er det planen, at den nye hal 
også skal indgå som undervisningssted, 
hvor vi kan søge specialundervisningsmid-
ler til at lave nogle individuelle forløb for 
eleverne. Vi forventer os meget af den nye 
hal«, fortæller leder for pedelafdelingen 
Steen Rasmussen.

Den nye værkstedshal skal dels bruges til 
at opbevare de maskiner, som pedelafde-
lingen råder over. Dels er den ene ende af 

NY VÆRKSTEDSHAL KAN SPARE SKOLEN MANGE PENGE
Af Michael Pedersen

højskolelærer og informationsmedarbejder

hallen indrettet som et autoværksted. Det 
er nyt, at Egmont Højskolen får sit eget 
autoværksted.

»Tanken med et autoværksted er, at vi i dag 
bruger mange penge på reparationer af vo-
res biler. Morten Dam Jensen, der er uddan-
net mekaniker, er ansat i pedelafdelingen. 
Han kan lave mange af reparationerne på 
vores biler fremover og det betyder, at vi 
kan reducere den udgift væsentligt«, siger 
Steen Rasmussen

Planen er, at den nye værkstedshal skal 
stå klar til sommer. Steen Rasmussen og 
de andre pedeller glæder sig til de nye 
muligheder, som værkstedshallen giver.
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ELEVHOLD EFTERÅR 2009 - FORÅR 2010

Abigail Bentil                     
Adam Lyngø Jensen            6100 Haderslev
Amalie Dam-Hansen            8230 Åbyhøj
Anders Bønning Dyhr          6705 Esbjerg
Anders Hauge Hyldgaard      7620 Lemvig
Anders Hoffmeyer Hanssen  6760 Ribe
Anders Tolbøll Jørgensen     5672 Broby
Andreas Ekmann Kidholm     6100 Haderslev
Ane-Sophie Madsen             8464 Galten
Anna Mária Móricz              Ungarn
Anne Sofie Mørup Johansen 8000 Århus C
Anne-Marie K. Laursen        7800 Skive
Antoniett Vebel Pharao       8530 Hjortshøj
Astrid Heiberg Lyhne          8210 Århus V
Ayumu Isomura                  Japan
Barbara Nandutu                Uganda
Bellis Grundtdal S. Ancker    8660 Skanderborg
Bettina Linea G. Eriksen      4300 Holbæk
Birgit C. Hansen                 5471 Søndersø
Bjarke Bach                       5491 Blommenslyst
Camilla Bonde Bech            7100 Vejle
Camilla Landkilde Kolding   8550 Ryomgaard
Camilla Madsen Wollesen     6650 Brørup
Camilla Nielsen                  3230 Græsted
Camilla Skou                      5491 Blommenslyst
Carina Marie Rasmussen      5762 V. Skerninge
Casper Østergaard Hove       7770 Vestervig
Cathrine Kølbæk                 9000 Aalborg
Cecilie H. E. Lauridsen        9500 Hobro
Cecilie Uldall Jensen           2730 Herlev
Charlie Torrarenni Johnsen   5672 Broby
Charlotte Kjeldsen              8520 Lystrup
Charlotte Munk Thomsen     7700 Thisted
Charlotte Osbech                2300 København S
Charlotte Stougaard            8300 Odder
Christian Bo Michelsen        5771 Stenstrup
Christine Doig                    8270 Højbjerg
Christoffer Smith                2980 Kokkedal
Clara Sophia H. Gewecke      8660 Skanderborg
Daniel Busk Kristensen        7900 Nykøbing Mors
David Tue Jensen                7400 Herning
Dea Holm Hansen               5250 Odense SV
Dennis Junkuhn                  8300 Odder
Dennis Kornum                   9500 Hobro
Dorte Dybdahl Larsen          6270 Tønder
Emil Eide Hansen                5960 Marstal
Emil Magaard                     5200 Odense V
Emil Mortensen                  5672 Broby
Emil Aaby H. Jørgensen       5240 Odense NØ

Emma Handrup                   9690 Fjerritslev
Emma Louise Larsen            9000 Aalborg
Eskil Bjerre Mikkelsen         5762 V. Skerninge
Eva von Tangen Buskov       7570 Vemb
Frances Valerie V. Bueza      2770 Kastrup
Francis Anedor Akwasi        
Hannah Christina L.S. Ranch8970 Havndal
Hans Henrik Hansen            8260 Viby J
Hans Kristian Markmann      5580 Nørre Aaby
Heidi Søndergaard              5270 Odense
Helle Squillaci                    7900 Nykøbing Mors
Henriette Lykke Petersen     8740 Brædstrup
Henrik Lykkegaard Poulsen  8230 Åbyhøj
Humnath Aclhikari              
Huo Yu Chi                         Kina
Ida Assarsson                     7470 Karup
Ida Limkilde Petersen         6760 Ribe
Inge Lise Christensen-Dalsgaard5672 Broby
Ingelise Thornvig               7323 Give
Inger Otto                         7800 Skive
Irene Thrane Nygaard          7600 Struer
Jane Tønder                       6270 Tønder
Janne Elise Pedersen           5000 Odense C
Janne Fløjstrup                  6500 Vojens
Jean Damour A. Harilimana  7700 Thisted
Jeanne Bo Quist                 2660 Brøndby Strand
Jens Bauning                     8320 Mårslet
Jens Grønlund Piening        3500 Værløse
Jens Peter Lind-Frandsen     8700 Horsens
Jeppe Forchhammer            2730 Herlev
Jesper Nørgaard                 8300 Odder
Jesper Søgaard Kristensen   7400 Herning
Johanne Damgaard Hansen  5700 Svendborg
Johanne Jepsen                  5700 Svendborg
Johannes G. K. Mikkelsen    4050 Skibby
Johannes Raben                 2700 Brønshøj
John Heri Johansen            Færøerne
Jonas Svenningsen             8000 Århus C
Julie Dalsgaard Jespersen    7700 Thisted
Julie Egesbjergt Jorsal        7700 Thisted
Julie Johanne Albæk           2830 Virum
Julie Tscherning                 5854 Gislev
Junko Tsunoda                   Japan
Jørgen Halsted Hansen       8270 Højbjerg
Kamilla Sevelsted               7470 Karup
Kamilla Steenvinkel            2770 Kastrup
Kasper Dick Henriksen         5800 Nyborg
Kasper Lysholt                    8000 Århus C
Kasper M. Kristiansen          2730 Herlev
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Katalin Szakács                  Ungarn
Kathrine Winther Bogø        8270 Højbjerg
Katja Hvass                        8200 Århus N
Katrine Brodersen Lind        6500 Vojens
Katrine Høgh Sørensen        8500 Grenå
Katrine  Klüwer                  5854 Gislev
Kewin Toft Jørgensen          4040 Jyllinge
Kim Biber Nielsen               4480 Store Fuglede
Kira List                             6100 Haderslev
Kristina Axelsen                 7500 Holstebro
Kristoffer Havn Clasen        5210 Odense NV
Kristoffer N. Petersen         8000 Århus C
Kåre Kyed Hansen               4000 Roskilde
Lars Bo Petersen                6500 Vojens
Lars Jerner Tofte                7120 Vejle
Lasse Ljungmann                6100 Haderslev
Laura Andresen                  6580 Vamdrup
Laura Lønstrup Frendrup      2791 Dragør
Lene Marie Skjød Stranddorf6630 Rødding
Lene Thygesen Sørensen      8300 Odder
Leo Green                          6880 Tarm
Line Juul Levisen                9460 Brovst
Lone Kruse Pedersen           8350 Hundslund
Loui Øhlenschlæger Flarup   6440 Augustenborg
Louise Eriksen                    6580 Vamdrup
Louise Frost Grønbech         6650 Brørup
Louise Kristensen               9210 Ålborg SØ
Lærke Andersen                  5464 Brenderup
Madeleine Poulsen              2850 Nærum
Madhav Kumar Karmacharya
Mads Christian L. Larsen      5270 Odense
Mads Gram Callø                 6100 Haderslev
Mads Staugård                    7700 Thisted
Maganda Julius                   Uganda
Malene Jørgensen               8240 Risskov
Marcella Bech Jensen          6630 Rødding
Maria Vittrup                     6560 Ribe
Marie Axø                          5230 Odense M
Marie Egdal                        5750 Ringe
Marie Tang Bertelsen          7000 Fredericia
Marie-Louise Berg Andresen 6100 Haderslev
Mark Medum Bundgaard       6950 Ringkøbing
Martin Bernth                    8700 Horsens
Martin Eibye                      5250 Odense SV
Martin Jørgensen                6823 Ansager
Mathias Freiesleben            8000 Århus C
Mathilde Brock Nielsen        5462 Morud
Mathilde Højland Hvam       7500 Holstebro
Matilde Grøndahl Petersen   8600 Silkeborg

Mayuko Komiyama              Japan
Mette Glenstrup                 9500 Hobro
Mette Lya Laursen              7800 Skive
Mette Søndergaard             7700 Thisted
Mette Villadsen                  7500 Holstebro
Michael Troelsen                 5400 Bogense
Michelle Angelica Kaptain   9000 Aalborg
Michelle H. Pedersen           8600 Silkeborg
Mie Juhl Koch                    7500 Holstebro
Mike Nielsen                      5750 Ringe
Mikkel Breyen Simonsen      9800 Hjørring
Mikkel Latsch Juhl              6100 Haderslev
Mikkel Mertz                      5270 Odense
Mohammed Abdul-Aziz        
Morten Lang                      8250 Egå
Morten Rydahl Olsen           4684 Holmegaard
Morten Schøt-Bæk              6100 Haderslev
Morten Önnerth                  2830 Virum
Niels Kristian Kristiansen    8653 Them
Nikolaj Johs Nielsen           5762 V. Skerninge
Nikolaj Trolle                      2750 Ballerup
Nobuko  Hieshima               Japan
Paula Volinturi                   6230 Rødekro
Pernille Feldt Poulsen         2630 Tåstrup
Pernille Jørgensen              2880 Bagsværd
Pernille Olsen Larsen          2660 Brøndby Strand
Peter Christensen               8300 Odder
Peter Karstoft Bonde          7200 Grindsted
Pia Enevoldsen                   7570 Vemb
Puk Nygaard Søby               9500 Hobro
Racheal Mwima                   Uganda
Rasmus H. Lindersgaard       8000 Århus C
Rasmus Milan Christensen    5000 Odense C
Rasmus Svold                     6600 Vejen
René Claydy Capion             8300 Odder
Rikke Mia Skovdal Pedersen 7500 Holstebro
Rune Hvid S. Kristensen      5250 Odense SV
Rune Østergaard                 7500 Holstebro
Sámal-Erik Lindholm           4700 Næstved
Sara Christensen                 8000 Århus C
Sara Laursen                      7760 Hurup Thy
Sara Lykke Henriksen          8450 Hammel
Sara Søndergaard                7755 Bedsted
Sarah Boutrup Schmidt        6520 Toftlund
Sarah Gruenbaum Tonnesen 6270 Tønder
Sascha Simone B. Nielsen    7830 Vinderup
Sidse Colstrup Hindhede      7500 Holstebro
Sif List Thorsteinsson          6000 Kolding
Signe Sejrsbøl                    4262 Sandved
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Simon Andersen                  1634 København v
Simone Djernes Nielsen       7500 Holstebro
Siri Ea Råhede Nielsen        8543 Hornslet
Sissel Elisabeth Pedersen     5500 Middelfart
Sissel Gylling Andersen       8200 Århus N
Sofia Arezoo Nielsen           2730 Herlev
Sofia Levring Dimitriou       8900 Randers
Sofie Halborg Sørensen       8830 Tjele
Sophie H. Brændbyge          8400 Ebeltoft
Steen Chrestensen              3460 Birkerød
Steen Riemenschneider       8500 Grenå
Stine Lund Søegaard           5000 Odense C
Stine Thykier                      4300 Holbæk
Susanne L. Iversen              7400 Herning
Søren Hametner Pedersen    7680 Thyborøn
Søren Klüwer                      8544 Mørke
Søren Lindgaard Madsen      8860 Ulstrup

Tanja Annica Jørgensen       9500 Hobro
Tatsuhiko Aizawa                Japan
Thomas Leth Bergnæs         6270 Tønder
Thomas Skjoldborg              7830 Vinderup
Thomas Skaaning Lauritsen 8240 Risskov
Tilde Skouboe                    7800 Skive
Tina Juel Nielsen                8700 Horsens
Tina-Catharina Vestergård    6520 Toftlund
Tine Gottschalk                  4300 Holbæk
Tine Juul Pedersen              9000 Aalborg
Tobias Steen Clausen           2760 Måløv
Tomas Strøbye                    2000 København F
Trine Haubro Lavesen          7800 Skive
Trine Loft Kristensen          9600 Aars
Troels Leth Bergnæs           6270 Tønder
Tsuchiya Tomoko                 Japan
Yuko Ishino                        Japan

Hou Søsportcenter
Villavej 25 · Hou · 8300 Odder · www.hou-seasport.dk · tlf. 87 81 79 99 · fax 87 81 79 79

en naturlig ferie – også for kørestolsbrugere

  Intet mindre end et godt tilbud 
i Østjylland, lige ud til Kattegat. 
Feriehuse med 8 sengepladser, tv, 
radio og brændeovn.

  Området har asfalteret stisystem, 
tennis, beach-volley og 150 meter 
badebro – og ikke nok med det, alt 
er handicapegnet indrettet med god 
plads til kørestole.

  Tror du det ikke, så ring efter en 
brochure på tlf. 87 81 79 99, eller se 
vores hjemmeside på Internettet:

     www.hou-seasport.dk
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ADRESSER, ELEVFORENINGENS BESTYRELSE

Formand, medlem af skolens bestyrelse:
Jens Bork                                                                                 jcbork@stofanet.dk
    Vestervænget 39, 7323 Give                                        75 73 19 95 • 20 46 25 72

Næstformand, medlem af højskolens bestyrelse:
Wilton Jensen                                                                               woj@mail.tele.dk
    Bakkedraget 8, 7490 Aulum                                                            97 47 15 35

Kasserer:
Jørn Skov Hansen                                                              jskovhansen@stofanet.dk
    Museumsparken 36, 6623 Vorbasse                                                   75 33 34 74

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Tina Laursen                                                                                      tina@mtbl.dk
    Dunhammervej 3, 9800 Hjørring                                                      98 92 74 27

Rene Hansen                                                                        rph1969@hotmail.com
    Brøndby Møllevej 23, 2605 Brøndby                                                 39 29 80 65

Dorthe Mortensen                                                  dorthemortensen@mail-online.dk
    c/o Egmont Højskolen, Villavej 25, Hou, 8300 Odder                          20 72 70 02

Suppleanter 
1. Solveig Hansen                                                                     sol1920@gmail.com
    Mølkærvej 2 A, Søbyvad, 8450 Hammel                                            41 17 29 45

2. Frederik Holm Johansen                                                        wesqe@hotmail.com
    Grønjordskollegiet, v. 6307, 2300 København S                                  24 81 84 95

Elevholdsrepræsentant 2009:
Nikolaj Johs Nielsen                                                             niko-johs@hotmail.com
    Sømarksvej 14, 5762 Vester Skerninge                                              21 93 65 77

Egmont Højskolen
Forstander Ole Lauth og Højskolelærer Karin Busk                         mail@egmont-hs.dk
    Villavej 25, Hou, 8300 Odder                                                           87 81 79 00
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Ring til KLO på tlf. 75 36 31 78
og hør om hvilke lydbøger,
der er indlæst.
Du kan også skrive. Adressen er:
KLO, Torvegade 1, 6600 Vejen

Husk Støtteforeningen for KLO
som sikrer KLO's fremtid.
Ring til KLO for nærmere oplysninger.
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29 – 31. oktober 2010

(invitation udsendes omkring 1. september)
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