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– en informasjonsfilm om skolestart  
og det å bli en del av et fellesskap for  
et barn med utviklingshemning 

Skolestart er en viktig milepæl for mange foreldre. 
Det forberedes, pyntes og fotograferes. Skolestart er en stor 
overgang for alle barn. Men hva når barnet har en utviklings-
hemning? Hva når skolestart krever mer en bare innkjøp av 
skolesekk? Hva er viktig å tenkte på og hvordan kan skolestart 
bli en god opplevelse også for utviklingshemmede barn? Og 
ikke minst – hvordan kan skolen bli en inkluderende arena der 
barnet med utviklingshemning også kan bli en ressurs?  
 

Viktor begynner på skolen.
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Det å begynne på skolen og bli en del av et 
klassefelleskap krever forberedelser langt 
ut over nye klær og nytt penalhus for 
foreldre til et barn med utviklingshemning 
– og for skolen. Noen foreldre gruer seg i 
årevis til første skoledag. Da blir 
planlegging, overføring av kunnskap, 
informasjon og å skape trygge rammer 
viktigere enn ved en vanlig skolestart. 

I informasjonsfilmen «Skoleveien» 
møter vi Viktor (7) og Thea (7) som skal 
begynne på skolen. Vi følger dem fra 
forberedelsene i barnehage og skole, ved 
skolestart og gjennom det første halve året 
på skolen. Gjennom filmen ønsker 
produsentSveinung Wiig-Andersen å 
belyse gledene ved å være sammen med 
andre, men også utfordringene ved å være 
en del av et felleskap. Viktigheten av 
helhetlig og bevisst tenkning når et barn 
med utviklingshemming skal inkluderes er 
stikkord for prosjektet. En ser også at disse 
erfaringene har stor overføringsverdi 
uavhengig av diagnose. Sluttproduktet skal 
bli en informasjonsfilm med flere formål.
Formålet med prosjektet er tredelt:  
1) Filmen skal være en «erfaringsspreder» 
overfor familier som har et barn med 
utviklingshemning, deres nærmiljø, 

hjelpeapparat og skole. 2) Filmen skal 
kunne være et redskap for familier med et 
barn med utviklingshemning som står 
overfor skolestart. Filmen kan brukes som 
et «verktøy» for dem i møte med skole, 
nærmiljø, og venner. 3) Prosjektet skal 
bidra til å øke mulighetene for riktige 
tiltak og oppfølging ved at fagpersoner i 
skoleverk og hjelpeapparat som ser filmen 
får økt kunnskap og forståelse for 
problematikken. 

Dette forebyggingsprosjektet er 1 årig 
og startet opp i 2009. Resultatet blir en 
25 minutters informasjonsfilm I DVD-
format. Filmen kopieres opp i 500 eks. 
som stilles til disposisjon for Norsk 
Forbund for Utviklingshemmede. Det vil 
også bli tatt initiativ til å få vurdert filmen 
satt opp som fjernsynsdokumentar i NRKs 
dokumentarformat Faktor. Produsent 
Sveinung Wiig-Andersen har tidligere vært 
ansvarlig for tilsvarende produksjoner her. 
Norsk filminstitutt vil også bli kontaktet.

Filmen produseres av Sørlandet kompe-
tansesenter i samarbeid med Norsk 
Forbund for Utviklingshemmede og 
er støttet av stiftelsen Helse- og 
Rehabilitering  • • •

Viktor tuller.
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