Den 20. marts 2012

Hej Gitte
Som aftalt sender vi en status på, hvordan Mikkels forløb, har været hos jer.
Mikkels (4. klasse) synes selv; at han er begyndt, at læse hurtigere end før. Han kigger mere på ordene,
inden han læser dem - og at han er blevet bedre til at læse.
Han siger; at han har lettere ved at sidde stille i skolen, og at han bedre kan koncentrere sig.
Mikkel synes, at de fleste øvelser har været sjove. Men at det er svært, at finde på hvad han skal tegne og
svært at huske billederne, som blev dækket.
Han synes. det var kedeligt med bolden i loftet, kuglerne på snor, snoren med den blå kugle og vippebrættet.
Jeg (Hanne) synes; at Mikkels forløb hos jer har været sjovt, spændende, lærerigt og til tider hårdt.
Vi har været skrappe og vedholdende og øvelserne skulle laves hver dag. Dette var en aftale fra start og
Mikkel var med på det. Men ind imellem har det været et puslespil, at få øvelserne passet ind i hverdagen
med kammerater og fritidsinteresser.
Det har klart været nemmest at få øvet, når der ingen kammerater var og inden aftensmaden, da Mikkel
ellers var for træt.
Det er jo nemmest, at komme igennem øvelser som er "nemme" - og i takt med, at Mikkel har trænet, er
øvelserne blevet nemmere.
Det har været spændende, at følge Mikkel gennem processen og øvelserne har oftest været en hyggelig
pligt.
Herhjemme oplever vi; at Mikkels læsning blevet mere flydende og at læsehastigheden er steget lidt.
Mikkels skrift er forbedret og mere "ordenlig". Mikkel kan nu faktisk fastholde sig selv i at lave lektier, uden at
der sidder en voksen ved siden af hele tiden.
(Mikkel har for første gang nogensinde haft et danskhæfte med i seng, for at lave lidt inden han skulle sove).
I skolen oplever lærerne, at der er kommet mere ro på Mikkel. Han sidder nu ved siden af en
klassekammerat, hvor han før sad alene.
Vi tror roen skyldes massagen og har tænkt, at genoptage den, når vi slutter med de andre øvelser.
Alt i alt er vi enige om, at det har været hele umagen værd - og vi takker for hjælpen.
Venlig hilsen Mikkel og Hanne.

