Hvordan lage en god kommunikasjonsbok?
Jeg har laget en kommunikasjonsbok til min 8 år gamle datter, som er helt uten
talespråk. Gjennom dette arbeidet har jeg gjort meg mange erfaringer som jeg
gjerne vil dele. Og grunnen til at jeg ønsker dette, er jo at jeg ser den store
forskjellen dette gjør for mitt barn i hennes hverdag. Og jeg håper så veldig å
kunne bidra til at andre barn også skal kunne få de mulighetene min Hanne har
fått. Jeg vil gjerne dele mine tanker og erfaringer med dere. – Jeg er lærer og
har jobbet i barneskolen i 10 år, og har også ASK studiet.

Først og fremst,- hva er en GOD kommunikasjonsbok? - Jeg har mine
tanker om dette. Jeg håper dere også har gjort dere opp en mening om hva dere
vil med å lage en kommunikasjonsbok. Vi skal snakke en del om dette,- slik at vi
kan se et mål. Det gjør det lettere å vite hva man arbeider for og mot…

Ordforråd, progresjon og oppbygging… Dette er naturlig å snakke om når
man vet hva man vil. Jeg har gjort meg mange erfaringer som jeg tenker skal få
utfordre deres ønsker og planer. For det er ikke nok at man har funnet ut hva
man vil, man må også vite hva man IKKE vil. Og det er en snedig tanke, når
man endelig har fått i gang noe… Dette krever bred oversikt og langsikitghet, hva får hvilke konsekvenser. Om du har frosk i boken, trenger du rupetroll
også? Hvor gammelt er barnet,- våger vi voksne å legge til rette for det som er
naturlig og vikitig på dette alderstrinnet,- eller sensurerer vi? Og mye annet som
bør tenkes på i prosessen.

Hvem gjør hva? Jeg tror dette kan være viktig å snakke om ettersom ASK og
det å bygge et språk for et annet menneske er litt utenom det vanlige enda i
mange kommuner. Alle vet det er fysioterapeuten som skal tøye lårmuskler, men
hvem skal egentlig sørge for et språk og det å kunne få snakke og meddele seg
om smått og stort? Er dette skolens ansvar kanskje? Hvem har ansvar, hvem bør
på banen, - for dette er et tverrfaglig arbeid i særdeleshet! – Synes vi må innom
dette også…

Jeg håper dere har mange spørsmål og at vi sammen kan finne mange svar. Jeg
gleder meg veldig til å dele med dere!
Vennlig hilsen
Marianne Semner
me too

