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Autist kan ikke få udsat skolestart
Om udsættelse af skolestart for barn med autisme
Spørgsmål:

s ocialt s øger andre børn, og hvor ogs å de andre
børn s øger ham. Hvordan får vi dem til at fors tå, at
han har brug for et år mere til at modnes ? Det
s varer jo til at s ende en lige knap 5-årig i s kole
med en flok 6- og 7-årige (nogle af de andre, der
s kal af s ted, har allerede ventet et år). Vi frygter, at
han ved at s kal lægge s in energi i at lære A BC og
forholde s ig til de krav der er i s kolen, vil lukke af,
fordi han ikke magter det og gå i s tå på alle andre
områder, hvor han er bagud (s ocialt og
følels es mæs s igt os v.).

Hej
Vi har en s øn fra april 2006, s om er infantil autis t
(klinis k fremtræder han dog s om en A s perger),
men da han s amtidig har dys fas i (et s progligt
handicap), har man ikke kunne give ham A s pergerdiagnos en. Han er ca. 10 måneder til 1½ år bagud i
s in udvikling afhængig af hvilke områder, vi s er på.
Kognitivt er han fx 10 måneder bagud og s ocialt er
han 1½ år bagud. Men han indhenter det liges å
s tille kan vi s e, når han tes tes hvert halve år.

Han har aldrig fået lavet en s koleparatheds tes t kan vi forlange en s ådan? (Vi har førs t nu opdaget,
at en s ådan tes t findes ). Vi har 4 uger til at anke.
Hvis vi får afs lag, kan vi s å gå videre eller er det
det? Må vi s å bare acceptere deres afgørels e?

Han går i en almindelig børnehave med 10
s tøttetimer om ugen og s kal s tarte i almindelig
folkes kole. Vi har dog s øgt uds ættels e, da han ikke
er alders s varende, og da han s ocialt kun leger
meget med årgangen efter ham. Han formår at
lege med dem trods s in diagnos e, omend det
varierer hvor længe af gangen, han magter det, og
det er indenfor de s ids te 5 måneder ca. at han
rigtig er kommet i gang med at lege. Tidligere var
det kun i glimt og mes t parallelt, han legede. Han
har legeaftaler og inviteres til deres føds els dage.
Hans egen årgang vil han ogs å gerne lege med,
men de gider ikke ham. Han er en glad og
harmonis k dreng. Han er aldrig udadreagerende,
og dette gør ogs å at man nemt kan tro, at "alt er
vel", men han har jo s ine vans keligheder alligevel.
Han bliver bare ikke frus treret over dem. Han er
s pecielt ikke glad for, at der s tilles krav til ham, og
her reagerer han ofte ved "at lukke af" - s pecielt
hvis kravene bliver for s tore. Sprogligt s nakker han
rigtig meget, men har s vært ved s pecielt
s ætnings opbygningen og den pragmatis ke brug
af s proget. Ligeledes har han s vært ved at fange
de kollektive bes keder, og mere "abs trakte"
s amtaler er s være for ham at fors tå. Til s amling er
han førs t her i efteråret begyndt at kunne s ynge
de fors kellige s ange.

Venligs t K

S va r :
Kære K
Tak for jeres grundige bes krivels e af jeres dreng.
Jeg kan godt fors tå jeres frus tration, da det ud fra
jeres bes krivels e er indlys ende for mig, at jeres
dreng vil have gavn af et år mere i børnehaven.
Men der kan være flere grunde til, at I har fået et
afs lag. Det er formodentlig s kolelederen på hans
kommende s kole, der har s agt nej til
s koleuds ættels en. (Det er hans kompetence). I
s kriver ikke, hvad børnehaven s iger, men det vil
s kolelederen s ikkert lytte til, da pædagogerne s er
jeres dreng i s ams pillet med de andre børn. Jeres
drengs fys is ke udvikling kan ogs å s pille ind ved
afgørels en. Man prøver at undgå, at en elev er
meget s tørre end de andre, da det kan give
vedkommende problemer. Kan I s krive lidt mere
om det? Der er et s tort s pring fra at gå i børnehave
med 10 s tøttetimer og s å komme i s kole uden
s tøtte. Eller har man tilbudt s tøtte til jeres dreng?
Jeg ville klage over afgørels en med de
begrundels er, I s kriver i mailen. Det vil være

Kommunen har nu givet afs lag på uds ættels e med
den begrundels e af, at han jo bes krives s om en
glad og harmonis k dreng, s om
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godt, hvis I kan få den ps ykolog, s om s er jeres
dreng hvert halve år til at s krive noget om hans
udvikling. Er det jeres lokale PPR eller er jeres
dreng på Børneps yk.? Man har ikke krav på en
modenheds tes t, men I kan bede om PPR’s
vurdering. Typis k vil en ps ykolog obs ervere jeres
dreng i børnehaven og tale med de voks ne
omkring ham (s tuepædagog og s tøttepædagog).
Det s iger mere end en tes t efter min vurdering.
Han er s ikkert tes tet i forbindels e med s in
diagnos e. Jeg ved ikke, hvor I bor, men hvis det er
muligt, vil jeg gerne deltage i et møde med jeres
kommune for at få en afgørels e alle kan leve med. I
kan nemlig ikke anke et evt. nej, s å vi s kulle gerne
nå til enighed ved dialog. Når I har bes varet
ovens tående, kan jeg være mere præcis i min
rådgivning. Hvis I s kriver, hvilken kommune I bor i,
og hvem der har truffet afgørels en, kan jeg ogs å
målrette mit s var, s å I kan bruge det i klagen.
Venlig hils en Forældrerådgivningen
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