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Ghristinq Lynge er onsot som ergoteropeut på en olmindelig folkeskole. Hun skulle
selv overbevise skolemiljøet om, of en ergoteropeut kunne gØre en forskel, og det

er foreløbig lykkedes meget godt. Ergoteropien giver rum til de eleuer, der har d,et
svært, og skober somtidig en ny rummelighed i klosserne.

CHRISTINAS
RUM

ylden blomstrer, og kun Emil og
Christino Lynges snok bryder for-
middogsstilheden ved bænke-
bordet på en stump terrosse lidt
væ'k fro skolegården. De spiller en
slogs mikodo, hvor mon skol fier-
ne så monge brikker som muligt
uden ot udløse en fieder, der får
brikkerne til ot springe.

Emil løfter koncentreret den
ene blå brik efter den onden fri
og fortæller Christino Lynge, ot
hon lovede mod til sin for på fors

dog forleden, ot hon hor plontet korn i hoven der-
hjemme - og ot hon i oftes bogte pizzo til mod-
pokken.

Så springer fiederen pludselig, og det giver et
sæt i den spinkle drengekrop.

Emil er 9 år og går i z. klosse. Christino Lynge
er ergoteropeut og onsot på Holbergskolen i Dio-
nolund for ot give.børnenes trivsel en hjælpende
hånd. På døren ind til hendes kontor i en klubbyg-
ning i tilknytning til skolen hænger en tegning fro
Emil. "Christinos rum" står der med let skævbene-
de blokbogstover. Og her i "Christinos rum" får

Christina Lynge

Ergoterapeut

Holbergskolen

chruooor6lskskoler.dk

de børn, der of en eller onden grund trænger til
en pouse fro timerne i klossen, motoriktræning el-
ler onden opmærksomhed, ro og ergoteropi. En of
dem er Emil, som i dog får styrket sin finmotorik.

- Mikodospillet er godt, fordi det træner finmo-
torikken - ikke mindst pincetgrebet, som mon skol
bruge for ot få fot på de små brikker. Somtidig er
spillet godt for koncentrotionen, fordi mon hele ti-
den er på vogt iforhold til, om fiederen springer,
forklorer Christino Lynge.

Spillet er bore et of de redskober, hun bruger
i orbejdet med skolebørnene, En onden øvelse er
qt sætte perler på spoghetti. Fordi spoghettistrå-
ene knækker så let, bliver det tydeligi for de uro-
lige børn, ot de hor uro i kroppen, og dermed for-
står de bedre, ot de skol forsøge ot få ro på.

Kroppen betyder mere, end vi tror
Emil er her også, fordi hon er ekstro følsom over
for klosselokolets monge sonseindtryk, og sådon
er der monge børn, der hor større eller mindre ud-
fordringer med ot trives i de gængse rommer, for-
tæller Christino Lynge.

Hun hor sin doglige gong i indskolingen og udor-
bejder som første skridt sonseprofiler på de børn,
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der ikke trives optimolt - typisk J-4 børn i hver
klosse.

- Vi er nødt til ot onerkende, ot sonsebeorbejd-
ning og det kropslige niveou hor større betydning
for vores odfærd, end vi går og tror, og jeg ople-
ver, qt det er en lettelse for både forældre og læ-

rere ot få en forkloring på børnenes odfærd, siger
hun og uddyber,

- Jeg hører tit lærere sige om et born, ot det er
"et mærkeligt born". For eksempel vor der en dreng,
der oltid sotte sig ned under bordet, når hon skul-
le spise sin modpokke. Læreren hovde sogt til hom
hundrede gonge, ot hon skulle sidde ved bordet
og spise ligesom de ondre, men hon blev ved med
ot krovle ind under bordet, og når læreren spurg-
te hvorfol kunne hon ikke forklore det.

- Men børn reogerer rotionelt, hvis de overho-
vedet kon, og derfor tænkte jeg, ot forkloringen
måtte være sonsemæssig. Jeg lovede en sonse-
profil på hom og observerede hom i situotioner-
ne, og det viste sig, ot når vi kom til formiddogs-
moden eller middogsmoden, som ligger til sidst i et
modul, så hove hon brugt olle sine ressourcer og
hovde behov for ot skærme sig selv for sine omgi-
velser. Hon kunne ikke overskue ot spise sommen
med klossekommeroterne.

- Fordijeg som ergoteropeut kon gå et spode-
stik dybere på det kropslige niveou, fik vi løst en si-

tuotion, hvor drengen ellers blot ville blive ved med
qt få skældud, og der ville opstå en dårlig stem-
ning omkring hom i klossen, når de skulle spise, si-

ger Christino Lynge.

Hendes erforing er, ot løsningen på et problem
ofte kon være ret enkel. Men ot det kræver ergo-
teropeutisk indsigt ot få øje på, hvod der egent-
lig er golt.

Drengen, der ville sidde under bordet og spise,
fik i stedet en spiseplods i et ofskærmet område,
hvor hon hovde fred, men sod ved et bord og spiste.

- Ret monge børn hor sonsemotoriske udfor-
dringer, som ikke bliver opdoget. Det er ikke nød-

vendigvis børn med diognoser, men børn som i de-

res odfærd typisk kommer til ot virke uopdrogne
eller ligeglode. Mon ser umiddelbort et born, der
signolerer, Jeg gider dig ikke, og derfor ender de
børn ofte med ot blive ekskluderet of fællesskobet,
siger Christino Lynge.

Og netop det med ot få øje på de børn, der
hor brug for en ekstro hånd for ot trives i skolen,
er ifølge Jokob Storm, der er skoleleder på Hol-
bergskolen, netop fordelen ved ot hove en ergo-
teropeut onsot.

(,
I

((
dækket. Den troditionelle udredning of børn med
forskellige udfordringer er primært en kognitiv ud-
redning, men Christino kon ofdække børnenes be-
hov i forhold til de sonser, som psykologer og psy-
kiotere ikke ser, forklorer Jokob Storm og tilføjer:

- Vi kon godt rekvirere en ergoteropeut ude-
fro, men det kræver, ot vi er i stond til ot spotte
de børn, der hor behov for ergoteropi, og det hor
vi simpelthen ikke forudsætningerne for. Derfor er
det en kæmpe styrke, ot vi hor en som Christino,
der er foronkret lokolt på skolen og derfor ser bør-
nene i hverdogen.

Christino Lynge selv, oplever også nærheden
som et plus.

- Lærerne kender mig og hiver fot i mig, hvis

der er problemer med et born, eller hvis de undrer
sig over et borns odfærd. Men når jeg færdes på
skolen, spotterjeg ofte også selv de børn, der hor
behov for hjælp. Er der 6n, der tit hænger i gorde-
roben, mens de ondre er til time, tolker jeg det ofte
som bornets forsøg på ot regulere sig selv for ek-

Vier nØdttil
atanerkende,
of sonsebeor-

bejdning og det
kropslfge niveau

har større
betydningfor
vores adfærd,
endvigår ogDe ergoteropeutiske briller

- Fordelen ved ot hove Christino Lynge på skolen
er, ot hun ser hele bornet, for det betyder, ot vi får
ofdækket nogle behov, som vi ikke tidligere fik of-

tror.

Christino Lynge
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sempel iforhold til lyd eller bevægelse. Her kon en

sonseprofil vise, hvod det hondler om, og jeg kon
finde ud of, om et por hørebøffer kon hjælpe, om

bornet måske skol hove en vippestol for ot få noget
bevægelse ind - eller om behovet er et helt ondet.

- I nogle tilfælde bliver børnene i den situoti-
on, som de egentlig ikke bryder sig om, og så bli-
ver de måske overstimuleret, og der kon komme
en voldsom reoktion, når bægeret flyder over. Det
kon være, ot de pludselig begynder ot råbe eller
græde uhæmmet, siger Christino Lynge og forklo-
rer, ot det typisk drejer sig om børn, som ikke re-

sponderer positivt på pædogogiske tiltog, fordi
problemotikken ftndes på et kropsligt eller neu-
rologisk niveou.

Resultqterne
Skoleleder Jokob Storm hqr ikke målt specifikt på
effekten of Christino Lynges orbejde som ergotero-
peut, men hon er ikke i tvivl om, ot det bærer frugt.

- En hel del of børnene hor kombi-problemqtik-
ker, og derfor er det ikke så enkelt ot måle på ef-
fekten of ergoteropien olene, men vi kon se, ot det
fungerer super godt. Blondt ondet viste en under-
søgelse blondt qlle kommunens skoler, ot

((

vihar enaf dehøjeste inklusions-
grader, ogjeg er sikker pd, ot
Christinos orbejde medbørnene er
en medvirkende faktor.
Jokob Storm mener også, ot det spiller ind, ot
Christino Lynge både er uddonnet ergoteropeut
og pædogog.

- Det er en dejlig dobbeltfoglighed, som vi ny-

der godt of, siger hon.

Den vigtige qnerkendelse

Et qf Christino Lynges nøgleord er'bnerkendelse'.
Anerkendelse of børnenes udfordringer er nemlig
i hendes øjne en del of løsningen.

Et eksempel viser, hvod det typisk hondler om'
En pige ville ikke komme til time, når klokken rin-
gede ind. Det hovde stået på i længere tid, og læ-

rerne kunne ikke ffnde en løsning.
Christino Lynge lovede en sonseprofil på pigen,

og det viste sig, ot hun vor ekstro følsom over for
lyd, og ot årsogen til, ot hun ikke kom til time, vor,

ot hun ikke kunne tqckle den lorm, der vor, når
olle klossekommerqterne myldrede ind efter fri-
kvorter. Somtidig hovde hun det svært med træng-
slen i gorderoben.

o
Lr:

- Jeg lovede den qftole med pigen, ot hun kun-
ne vente syv minutter med ot gå ind til time, ef-
ter klokken hovde ringet, fordi så vor der foldet ro
over klossen, og hun slop for lormen og trængslen
i gorderoben. Siden hqr vi ændret oftolen, så hun

i dog går ind, når klokken ringer, men hun bruger
en qnden indgong end sine kommeroter. Hun hor
hørebøffer på og kon på den måde være i situoti-
onen, fortæller Christino Lynge.

- Det er et simpelt redskob, jeg giver bornet til
ot håndtere en situotion, der ellers let kunne ud-
vikle sig negotivt. Men det vigtigste er foktisk, ot
mon onerkender bornets reoktion og oplevelse of
situotionen. Pigens lærere sotte ord på problemet

Christino Lynge og Emil
spiller mikodo for ot
træne Emils ffnmotorik

- somtidig skærper det
koncentrotionen.
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Fra pædagog til ergoterapeut

Ud over qt være ergo-
teropeut, er Christinq
Lynge også uddonnet
pædqgog.

ld6en med ot bringe ergoteropien ind
på Holbergskolen opstod, do Christino
Lynge vor onsot som pædogog på
skolen og blev mor til en for tidligt
født pige. Pigen hovde problemer med
overstimulering og blev derfor henvist
til en børneergoteropeut.

- Hun var fire-fem måneder, og jeg blev imponeret over,
hvor hurtigt den ergoterapeutiske behandling virkede. Det
var så konkret - blandt andet børsteprogrammet, og fra at
have en pige, der lå og gemte sig med dynen oppe over ho-
vedet. fik jeg en pige, der sad op i barnevognen og pludre-
de til folk, fortæller Christina Lynge.

Hun begyndte at lege med tanken om, at ergoterapi kun-
ne hjælpe nogle af de børn, som havde problemer i skolen.
Tanken voksede, og da hun kom tilbage efter sin barsels-
orlov, plantede hun ideen om, at man skulle møde de sko-
lebørn, der ikke kunne sidde stille i timerne, på et kropsligt
niveau ... med ergoterapi.

Skolelederen syntes, det lød spændende, og Christina Lyn-
ge fik uddannelsesorlov og læste til ergoterapeut. To dage
efter sin dimission var hun tilbage på Holbergskolen i zor7.

- Jeghar kosfet mig ud i detmedhovedet

først, oghar på denmådeskobt min egen
stilling i et skolem iljø, som ikke kendte til
ergoterapi, siger hun.

Den største udfordring er at overbevise det traditionelle sko-
lemiljø om, at en fremmed faggruppe kan gøre en forskel i
folkeskolen, mener hun, men her har det været en fordel, at
hun allerede var et kendt ansigt på skolen, da hun kom til-
bage med en ny faglighed i bagagen.



ved ot sige til hende, ot de godt kunne forstå, ot
det ikke vor rort ot stå i gorderoben med olle de
ondre børn - og dermed onerkendte de hende.

((

- Når barnetbliver anerkendt,kan
det ånde lettet op, for børn vil som
regel altid gerne gøre det rigtige,
men det er ikke altidmuligtfor dem,

hvis det helebarebliver for meget.

Det hondler om børnenes kroppe og hvordon de
sonser, og det kon selv de bedste lærere med de-
res didoktiske tilgong ikke love om på, forklorer
Christino Lynge.

Hun tilføjea ot der somtidig sker det, ot når læ-
rerne onerkender bornet og dets reoktion, gør klos-
sekommeroterne det også. De bliver mere rumme-
lige og occepterer hinondens forskelligheder på
godt og ondt - og dermed undgår mon, ot børn
med forskellige udfordringer bliver sociolt eksklu-
deret.

Christino Lynge mærker det selv på den måde,
ot det er lettere for hende ot intervenere i klosse-
værelserne - og monge of dem bærer do også ty-
deligt præg ol ot en ergoteropeut hor været forbi.

I z. klosse hor odskillige børn en blå tovle stå-
ende foron deres plods for ot skærme dem, så de
bedre kon koncentrere slg om opgoverne. En god
del of børnene hor skiftet den troditionelle sko-
lestol ud med en lille grønstribet vippeskommel,
fordi den tilloder dem ot få noget bevægelse ind
i kroppen, mens de sidder i klossen. Andre hor et
sæt hovedtelefoner, de kon ty til, når de skol hove
ro. En enkelt bruger kuglevest. Nogle hor kæmpe-
elostikker spændt ud mellem stolebenene, fordi det
hjælper dem ot sidde og sporke i elostikken - og
det hjælper resten of klossen, ot de dermed ikke
sporker lormende til bordben eller ondet forhån-
denværende inventor. lgen ondre hor en strimmel
velcro eller koninskind under bordkonten, fordi den
toktile stimulons, de får ved ot lode fingrene løbe
over moteriolet, giver dem ro.

Små tiltog, der omhyggeligt er skræddersyet til
hvert enkelt born ud fro en ergoteropeutisk ind-
sigt. Små justeringer, der gør ot hverdogen i klos-
serne fungerer.

* Emil optræder uden efternovn i qrtiklen,
redoktionen kender hqns fulde nqvn.
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Nysgerrige politikere

Fordi det er nyt med en ergoteropeut på
Holbergskolen hqr Christino Lynge og Jokob
Storm gjort en del for ot fortælle resten of
skolemiljøet somt kommunens politikere om
tiltoget.

- D a v i pr æsenter ede det for b ør neudv alget i S or ø

Kommune, blev de ellevilde. Det var lige før, de tog
det ud af hænder ne p å os, Jfo r de v ille hav e Chr istina
Lynge over i et tværfagligf team, der kører rundt og
servicerer allekommunens skoler. Menfor os er det
vigtigt, at hun er lokalt for ankr et,
siger Jokob Storm.

LÆS MERE

Ergoteropeut Ann Nielsens speciole om
sommenhængen mellem sonsebeorbejdning
og urolig odfærd hos skolebørn
etf.dk/ergoterapeuten/
ann-nielsen-er-foerste-vinder-af -kandidat-prisen

Selve speciolet ffnder du i Etfl videnbonk
etf.dk/ folkeskoleelevers-sanseprofiler

I en emneuge med musi-
col på skemoet hor ergo-
teropeut Christino Lynge
ekstro opmærksomhed på
de børn, der bliver udfor-
dret of lyd og uro, når den
kendte struktur forsvinder
fro skoledogen. Her sidder
hun lidt væk fro en omgong
fællessong på en troppe
med Emil, for ot hon kon
være med uden ot blive
overstimuleret.

I

t
x \

Æ> .)
a

I z. klosse på Holbergskolen hor monge of
eleverne små hjælpemidler. Flere hqr en skærm
foron deres plods, fordi det hjælper dem med ot
koncentrere sig. Nogle sidder på vippeskqmler,
fordi det giver dem mulighed for qt bevæge
sig somtidig med, qt de sidder og orbejder.
Nogle bruger hørebøfier eller får stimuleret
toktilsonsen of forskellige moterioler. Emil får
ind imellem en tre kilo tung kuglevest på,fordi
det hjælper hom til ot somordne de forskellige
sqnseindtryk, en skoledqg giver. Hon kon godt
lide vesten og oplever ot den giver hom ro.

Jakob Storm
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Skoleleder

Holbergskolen

jsto@soroe.dk


