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Gorm og
Harald er
rykket til Jels
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De sidste
~ vindere er
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Jeg flytter
i nye Lokaler
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77 år og
debuterende
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forfatte r
En 452 sider krønike. Det er, hvad 77-årige
Richardt Jensen fra Vejle har brugt tre år på at
skrive, og som han netop har debuteret som for
fatter med.
Bogen hedder “Kongen og de andre”, og den
tager udgangspunkt i Richardts far og hans slægt
og tager læseren helt tilbage til slutningen af
1700-tallet og 200 år frem.
Bogen er udgivet på forlaget Siesta.
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RichardtJensen kan nu kalde .~igfofatter.
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Kirsten Bonnichen
og en rød kugle. Begge er at
finde hos Klinik for synsop
timering, hvor der blandt
andet sættes fokus på børn,
der har svært ved indlæring.
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Ring for GRATIS undersøgelse...

FASTSIDDENDE IMPLANTATPROTESER
Deiproteser
Heiproteser
Proteser med blød bund
Op til 6 års garanti på nye proteser

/ Protese reparation mens du venter...

TANDPROTESE KUNIKKEN
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Husqvarna 128R
28 cm3 1,1 hk/0,8kW5kg

dder, perfekt til lettere rydnings
opgaver. Nem at starte helt uden problemer
med Smart
Starte
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Gazi sætter
fokus på god
rengøring
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Byens billigste

Super pris

123HD60
22,5 cm3 0,8 hk / 0,6 kW
55 cm 5,1 kg. Robust og
let hækkeklipper, perfekt til
villahaven. Nem at starte
med Smart Start5 og primer.
Stærk dobbeltsidet skær.
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123 D65x
22,5 cm3 0,8 hk / 0,6 kW 60 cm 5,2 kg. Denne effektive dob
beltsidet hækkeklipper er ideel til lettere professionelle opgaver.
Smart StarI~ og brændstofpumpe gør den lettere at starte. Ma
skinen er udstyret med vibrationsdæmpningssystemet LowVib0
og drejebort håndtag.
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Prøv SP-beregneren på sparbank.dk

SPARBANK A/S
DÆMNINGEN 34 - 7100 VEJLE - T 9616 1690
WW W.S PAR BAN 1< DK

Husqvarna 327HDA65x NYHED ~.

24,5 cm3 1,21 hk / 0,9 kW 65 cm 5,5 kg. Den er udstyret med en
E-TECH-motor med reduceret emissionsniveau, og Smart Start4 og brænd-
stofspumpe gør den lettere at starte.
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Åh nej, nu siger mor noget
igen. Hun siger, atjeg skal gå
hen på værelset, hente mine
strømper og tage dem med ind i
stuen og komme dem i tasken,
der stårpå sofaen.

Men jeg er kun seks år, og
jeg kan ikke alle de beskederpå
en gang. Så langtfra. Koncen
trationen svigter mig undervejs,
og dajeg når hen til værelset
harjegglemt alt om det med
strømper, stue og taske. Senere
den dag skaljeg udpå cyklen.
Jeg bruger støttehjuL for ellers
falderjeg. Og det viljeg ikke,
for det gør ondt.

Lige i dag er jeg Jørgen,
seks år, og selvom jeg er en
helt almindelig dreng, kan det
godt for mig blive noget af en
udfordring at starte i skole ef
ter sommerferien.

Derfor er jeg hos Kirsten,
en smilende kvinde, der ken
der noget, jeg som seks-årig
ikke kender noget til. Men
som mine forældre også er
ved at blive mere og mere be
vidst om.

Det drejer sig nemlig om,
at en del børn eksempelvis
har svage område med øjne
ne. Deres samsyn samt evne
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Journalisten på bal.ancebommen

til at fokusere, er måske for
svagt. Og det kan have en stor
betydning, for det gør indlæ
ring mere besværligt, hvilket
er kritisk, for alle os der skal i
gang med at lære efter ferien.- Det vil være en stor for
del, hvis alle kommende sko
leelever lige var forbi til en
screening, så kan jeg hurtigt
finde ud af, om barnet for ek
sempel bruger synet forkert
eller ikke har evnen til at vi
sualisere. Begge dele kan be
tyde meget for indlæringen.
Hvis dine øjne ikke kan følge
en vandret linje, er det jo

svært at holde koncentratio
nen ved at læse. Og hvis man
ikke evner at visualisere kan
man heller ikke fange de sym
boler, som der bliver brugt i
skolen. Eksempelvis er det
svært at tegne et træ, hvis
man ikke kan danne sig bille
det inde i hovedet af, hvordan
et træ ser ud, forklarer Kir
sten, der hedder Bonnichen
til efternavn.

Balancen og en bold
Synet er en af de ting, som
Kirsten Bonnichen tjekker.
Men også balancen er vigtig.
For en dårlig balance er lig
med at der skal bruges en
masse energi på at holde ba
lancen. Og den energi skal
hellere bruges til at indlære.

Jeg skalprøve ting afJeg
skal lege. Juhuu. Først skal
dreje tre gange rundtom mig
selv, stoppe op og kigge på hen
desfinger. Det er svært, men jeg
er sej, så det lykkedes. Derefter
skaljeggå på en lang bræt, hun
kalderfor en balancebom. Hun
~jekker min balance, men jeg
ved nu ikke helt, hvad det bety
der. øv, jeg synes det er lidt
svært. Gad vide om jeg er sej

nok. Jeg skal også prøve at ligge
på gulvet og kiggepå en rød
bold, der svingerfra side til si
de. Jeg må ikkeflytte hovedet,
kun øjnene, og det erjeg vist
ikke helt god til. Men hun
siger, at det kan vi bare træne,
og så erjeg snart god til det.

I god tid
Jeg hopper ud af rollen som
seksårig. Jeg skulle ellers have
været gennem flere test, men
vi stopper her.

Selvom voksne også gør
brug af de muligheder Klinik
for synsoptimering arbejder
med at give, så er jeg ikke helt
målgruppen.- Man kan sige, at hvis
ingen klager, er der nok heller
ikke brug for en kur. Men
man kommer her fordi, der
kan være mistanke om pro
blemer. Så er det mit arbejde
at teste folk og møde dem,
der hvor de er, for ellers bliver
det for svært. På engelsk siger
man fight eller flight (kæmp
eller flygte, red), og det er
vigtigt, at man hele tiden har
gejsten, for ellers mistes lysten
til træningen, forklarer hun

Livets første skolestart

venter for mange børn, andre
børn er for længst startet.- Det er aldrig for sent,
men det er klart, at jo før jo
bedre, for børn i eksempelvis
7. klasse kan stadig rykkes
med, men de har syv års
skolegang med utilstrækkelig
indlæringsgrundlag. Det mest
optimale er, at børnene i før
skolen bliver screenet i forå
ret, så der er god tid inden

skolestart. Men det er aldrig
for sent at starte. Man kan si
ge, at de børn, der starter ef
ter sommerferien vil skullle
arbejde med øvelser til hen i
0-klasse og så vil være klar til
1. klasse, siger hun.

Klinik for synsoptimering
har til huse på Nørretorv i
Vejle.

Af Jørgen Fhndt

En tur på balancebom men før skolestart
Snart starter mange børn i skole. Men ikke alle er klar. Det kan der være mange grunde til, men de færreste tænker på, at det
kan være synet eller labyrintsansen, der ikke er optimeret nok. Det kan gøre indlæring mere besværligt, men er noget man
kan gøre noget ved. Journalisten blev for en stund seks år og på besøg hos Klinik for synsoptimering i Vejle.

Om syn og indlæring
Folkeskolen varer 10 år... en screening tager 45 min!
Sådan skriver Klinik for Synsoptimering blandt andet på
hjemmesiden www.synsoptimering.dk Her kan man vide
re læse, at synet er en væsentlig faktor ved indlæring.

Børn kan have svage områder i deres syns-system, som
giver dem problemer med indlæring / læsning. Det er
vigtigt at øjnene kan bevæge sig præcist, eksempelvis
følge bogstaverne og linjerne i en bog. Er øjenbevæ
gelserne upræcise og er der problemer med samsynet, kan
barnet springe i ord og linjer, og teksten kan ses uklart.

Visualisering er evnen til at tænke og huske i billeder.
Det er vigtigt når barnet regner, staver genkender ord,
bogstaver og ta og modtager beskeder.

Motoriske færdigheder er ligeledes elementære for indlæ
ringen. Nedsat rum og retningssans, balance og koordina
tion besværliggør indlæring.

Varn~e
tilbud

Ind ækning
fra 490,-

1.5~5~-

Før O~ til 3.295,_

Individuelle løsninger i 4 materialer:
Dansk producerede energirigtige vinduer og døre.
DVC-mærket • 5 års produktgaranti • 90°lo kernetræ i malede produkter

ønsker du det, klarer vi også montagenl

~ FYRRETRÆ TRÆ/ALU • MAHOGNI • PLAST

Omgående levering
- ele sommer n
Kæmpe lager med produkter i de mest
brugte màl. Alle klar til omgäende levering.
Se mere pâjvk.dk eller kom ind i butikken.

Tagvi nduer
Vippevinduer. Kan vendes 180.
Alu-profiler udvendigt. Lake
eller hvidmalet fyrretræ indvendigt

Fyrretræstrappe
LIGELØBS Standard Iigeløbstrappe

TRAPPE til hurtig levering.
KUN Højde fra gulv til gulv: 260cm

7.495~ Længde 242 cm.

LHK-9
Med fyldninger.
240x201 cm. -

EKSTRA
VARMT

KUN

Hvid Isoleret stålport

Topstyret ~
Umalet, Type 98
149x139cm

SPAR Før 2.750,-

45% LHK-1Q KUN

Med lameller. 5 495
260x215cm. .~

Begge porte er inkl. standard6e~lag.
Portautomatik 2.195,~
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Mønten 3
6000 Kolding
Tlf. 7010 3999
jvk@jvk.dk

Lars Søren Tommy

jvk.dk
GJydslç
cvjnduesjçompag7~j

Der tages forbehold for udsolgte varer.
Tilbuddene kan ikke kombineres med en finansieringsaftale.4


