For by gelseafi s probi me
Ofte r det problemer
med øjnene amsy
net-der gør, at børn
har svært ved at lære at
læse. Det gør man nu
noget ved på Randers
Realskolé~.:.
—

Randers Realskol er
kendt for at tage ud
gang unkt I “Det hele
barn”. De er dermed
også o mærksomme på
sam enhængen mel
lem motorisk kunnen
og
til in æring,
hvorfo de allerede tilby
der motoris testning og
træning af børnene i ind
skolingen.
“Det
utrolig vigtigt
at komme hele vej en
ru dt om den enkelte
el
samt at afdække
og fore ygg eventuelt
kommen e roblemer”,
udtaler Susanne rsted,
afdelingsi er å anders
Realsko e.
Da Susanne ørst
derforbevo
o
å, vor
et er
for lndlæilngen, samt a
syn, samsyn og indlæ
ring
ger ege
je
samme ,
kontak e

ana Be

e Kops Rømer tester øjnene p en elev

i atiindersøge synet på
skolebørn.

Synstest
“Op til 80 procent

af al
indlæring i de første sko
leår foregår visuelt. Hvis
barnet or e sempel ser
dobb
blve
eget
træt øjnene år det læser, f
ove pine eller
hop
t teksten å
grun af samsynsfejl, r
de sv
at blive en god
læs “,
taler optome
ana eadle Ko s

mer,derenin

v

af TrainYourEyes.
hun alnYourEyes, er
aiia eadle orsæt
allered har stor erfaring ter ‘Statistisk se er de

to-fem elever i hver
k~1asse med samsynsfeji.
H •s alle skoler gjorde
som Randers Realskole,
kunne vi i Danmar
spare store ressourcèr I
skolerne, e de en masse
børn fra store ederlag
skoletiden samt gøre det
nemmere for lærerne at
gøre deres arbej e.”
Første
alvdel af
eleverne på Randers
Realskole fik synet
dens gt 6. dktober
st
ommer gennem
e 16 synstests tirsdag
2 okto e å anders
Re skole.
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