Oktober 2010
Hej Gitte
Med hensyn til evaluering, er det ikke noget, som Torbjørn rigtig gider udtale sig så meget
om så det bliver lidt kortfattet fra ham, men suppleret af mig.
Torbjørn giver uforbeholdent udtryk for, at det er godt, at han er blevet bedre til at læse.
Jeg tror, at han oprigtigt har været meget glad for, både at komme ude hos dig og at
resultatet med en bedre evne til at læse, betyder langt mere for ham, end han er i stand
til at udtrykke. Han har aldrig beklaget sig, når der stod konsultation på Klinik DineØjne i
kalenderen.
I forhold til at træne dagligt, herhjemme, har det været en udfordrende proces for ham.
Og i starten næsten for udfordrende.
Men mor var jo ikke til at komme uden om og med tankefelt-behandlingen, som hjælper
gik det den rigtige vej.
Og som den positive udvikling skred frem, er det også blevet lettere og lettere for ham ind imellem ligefrem sjovt, som et eksempel på det, er den seneste staveøvelse, med
kasserne, som har vi lavet en af hver dag, men også stavemaskinen, der var en rigtig god
igangsætter. Alt, hvad der mindede om leg og sport var rigtig gode veje til hans
motivation.
Som jeg har fortalt, var fremgangen i starten til at tage og føle på, hvor Torbjørn gik fra
at læse på 1. klasseniveau til at læse mere alderssvarende, på 3. klasseniveau, på kun tre
måneder.
Men også senere, hvor han efter ca. 6 måneder, læser Grimms Eventyr, med den
historiske udtryksmåde, uden at være mere end passende udfordret, i forhold til hans
forståelses- og nuværende læseniveau.
Torbjørn har endda været så glad for at læse netop Grimms Eventyr, at han i en periode
slæbte den tunge bog frem og tilbage mellem skole og hjem, hver dag, så han også kunne
læse selvstændigt i den, på klassen, i det daglige "læsebånd".
I forhold til at bruge sine øjne, er Torbjørn et helt andet sted i dag, så vi er rigtig glade.
Tak for det Gitte.
Mvh Torbjørn og Lene

