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En liten bok detter inn døren. Inni står det at

boken er blitt til med støtte av Samordnings-

rådet SOR, Stiftelsen Helse og rehabilitering,

Norges Røde Kors, Institutt for sosialt arbeid og

helsevitenskap NTNU, Norske grafiske designere

og illustratører (Grafill), Norsk faglitterær for-

fatter- og oversetterforening (NFF) og Norske

barne- og ungdomsbokforfattere (NBU).

Jeg ber 14-åringen lese boken og fortelle meg hva

den handler om. «Den handler om Tone», sier hun,

«som ikke har venner på skolen. Så begynner hun

på en fritidsklubb. Der får hun venner, og da gjør

det ikke noe at hun ikke har noen på skolen». Hun

er usikker på Tones alder, men foreslår  5. klasse.

Jeg søker råd hos femteklassingen og en

kamerat. «Er Tone en helt alminnelig jente» spør

jeg. «Ja, men en veldig ensom alminnelig jente»

sier de. «Er Eli en alminnelig jente?», spør jeg.

«Ja, bortsett fra at hun og Tone mener de kan

være kjæreste med Jonas annenhver uke», sier de

og ler. «Hvor gamle er de, da?», spør jeg, og får

forslag om alt fra 6 år til ungdom.

Jeg kobler inn vernepleierdetektivgiret. Jeg

tror ikke Tone er en helt alminnelig jente. Jeg aner

at hun kommer betydelig til kort overfor sine

jevnaldrende både motorisk og kognitivt. Slik de

leker, kan ikke hun. Og slik hun liker å leke, vil

ikke de. Hun er ikke som dem, og får ikke «være

med» verken på skole eller fritid. Så begynner

hun på fritidsklubb. Det er ikke den vanlige, på

skolen, «… men en fritidsklubb hvor det går

unger fra hele byen. Tone synes noen av dem er

litt rare. En gutt og en jente kommer bort til

henne. Tone forstår ikke hva de sier…». På fritids-

klubben blir det fart i sakene, og Tone får endelig

noen å være med. Men er så moralen at «like

barn leker best»?

Jeg kontakter forfatteren selv. Hun sier at

hovedtemaet er allmennmenneskelig og handler

om viktigheten av vennskap, ikke at like barn

leker best. Hun forteller videre at boka er tilrette-

lagt for lesere som trenger lett tilgjengelig litteratur.

Og at boken kan passe for barn og unge med let-

tere utviklingshemming, men også for andre.

«Tone vil ha venner» er skrevet i kortfattet,

rent og fint språk. Boken beskriver enkelt og

konkret hvordan det kan være å ikke få være

med, og hva dette kan føre med seg. Den kan

utvilsomt være et godt utgangpunkt for samtaler

rundt dette temaet. Boken er illustrert i en blan-

ding av tegning og collage, med forsiktig farge-

bruk, og hvert bilde bygger godt oppunder tek-

sten det skal illustrere. Boken foreligger ikke i

vanlig bokhandel, men kan bestilles fra Institutt

for sosialt arbeid og helsevitenskap ved NTNU i

Trondheim, tlf. 73591930.
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Ønsker du
å være faglig orientert?

Vil du gjerne være oppdatert?
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Rapport utgis av SOR og er tidsskriftet som henvender

seg til alle som arbeider med mennesker med utviklingshemning,

eller har interesse av dette fagfeltet for øvrig.

• artikler og fagstoff

• reportasjer fra inn- og utland

• synspunkter og meninger

• informasjon

Slå opp på vårt nettsted www.sor-nett.no der du finner tidligere utgaver.
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