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5 dage på tysk børnehjem
Simon Bjærre har boet på Schuberts Minde i 3 år. Han går i 9.
klasse på Ringkøbing Skole, hvor
han stille og roligt arbejder sig
hen imod, at starte på gymnasiet
efter sommerferien.
Han skal gå på den sproglige linje i
gymnasiet, derfor er det nødvendigt
for ham, at være skarp i bl.a. tysk.
For at hjælpe ham med det, har han
besøgt et tysk børnehjem i byen Bad
Fallingbostel. I løbet af de fem dage
han, sammen med en voksen fra
Schuberts Minde, var på hjemmet
Vier Linden fulgte de en 5., 6. og 9.
klasse en hel skoledag.
Det var lidt anstrængende for Simon,
at sidde i 5 lange timer og observere undervisningen i en tysk skoleklasse. Derimod var selve opholdet
på børnehjemmet Vier Linden mere
givende. Alt foregik på tysk, men det
blev aldrig kedeligt, fortæller han.
Tvært imod følte han sig i centrum,
og værdsat hele tiden.

Schuberts Minde. På Vier Linden
havde børnene stort set ingen ”skal
aktiviteter”, men kunne i vidt omfang
selv disponere over deres tid. Han er
ikke i tvivl om, at ”skal aktiviteterne”
på Schuberts Minde er vigtige og
nødvendige for de fleste, så han ønsker ikke tingene skal være, som på
det tyske børnehjem.
I øjeblikket er der lockout for lærerne
på Ringkøbing skole, så Simon er lidt
usikker på, hvornår han får afprøvet
sit forbedrede tysk til en eksamen.
Han glæder sig til at begynde på
gymnasiet i Ringkøbing til august,
og regner med, hans erhvervsmæssige fremtid efterfølgende bliver som
fysioterapeut.

Simon Bjærre husker, at det var
svært med kommunikation i starten.
De tyske børn kunne ikke engelsk,
så det var kun muligt at tale sammen
ved hjælp at tysk, fingersprog og
gestikulationer. Efterhånden gik det
lettere, og mod slutningen af opholdet, blev samtalerne næsten kun ført,
ved hjælp af sproglige færdigheder.
På Vier Linden oplevede han en helt
anden kultur end den han kender fra

Simon Harlund Bjærre på 16 år, har haft stor
glæde af at besøge et tysk børnehjem

