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Wilbur, en møgunge
Anmeldt af:
Jens Ussing-Jepsen, speciallærer
ved Centerklasserne i Horsens
Du har garanteret mødt Wilbur i din dagligdag, møgungen. Den uopdragne møgunge
med de forældre, der ikke har styr på ham.
Er du lærer eller pædagog, har du garanteret
mødt flere af hans slags. De har drevet dig til
grænsen af vanvid.
Men kunne det tænkes, at du og Wilbur
ikke lever i den samme verden? En verden af
overskuelighed, struktur og genkendelighed.
En verden af entydighed og indforståethed.
Gå en tur med Wilbur ind i hans verden. Du
vil sandsynligvis opdage, at han faktisk rigtig gerne vil gøre alting rigtigt. At han ikke
planlægger at irritere dig. Det sker bare. Nok
fordi den verden I færdes i ikke ser ens ud.
Med Wilbur i hånden kunne det godt være,
at din verden fik en nuance mere.
Måske ville de børn, du læser om ham
sammen med, få en større forståelse.
Måske ville I sammen opleve, at I med lidt
tålmodighed ville få øje på en rigtig dejlig
dreng inde bag møgungen.
Måske ville vi alle sammen kunne undgå
at gøre et barn unødigt fortræd.
Tag chancen sammen med Renée Toft
Simonsen og Wilbur. Det er en lille bog med
et stort indhold. Det kunne godt være, at det
blev en rigtig god dag for dig. Og Wilbur.
Med sin fine lille bog om drengen Wilbur
inviterer Renée Toft Simonsen dig med ind
i hans verden. Du får mulighed for at opleve
og måske forstå, hvordan vores verden ser
ud for et barn med ADHD. Hvordan vi og
vores reaktioner virker underlige og uforståelige. Hvordan hans gøren og laden giver
god mening, når man har ADHD. Med stor
nænsomhed, forståelse og respekt skildrer
Renée Toft Simonsen barnet bag barnet med
ADHD.
Bogen giver dig mulighed for og anvisninger på, hvad du kan gøre for selv at komme
til at opleve det dejlige barn.
Hvad enten du er forældre, familie eller
du professionelt beskæftiger dig med børn

med ADHD, er bogen rigtig velegnet til at
få viden og forståelse af. Den vil være yderst
velegnet til brug i klasser, hvor man har et
barn med ADHD, og hvor man ønsker at give
de øvrige elever indsigt i disse børns ”usynlige” handicap.
Af egen erfaring ved jeg, at bogen også er
med til at give barnet med ADHD en forståelse for, hvorfor han/hun er noget særligt og
en måde at håndtere det på. De andre kan jo
ikke altid gøre for, at de ikke forstår os!
Brug den. Den er rigtig god!
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Umiddelbare udsagn efter at nogle børn
selv har læst eller fået læst manuskriptet
til Wilbur ”en møgunge”.

Frederikke 9 år: ”jeg tror dem, der hørte historien lærte meget, - den er go”

Børns reaktioner
Joey 8 år: ”nåhh, det kender jeg godt, handler den bog om mig?”

Voksnes reaktioner
Jytte: ”rigtig god og beskrivende bog for hvad
det vil sige at ha´ ADHD. Jeg blev positivt
bekræftet i mange ting omkring min egen
arbejdssituation.

Theis 9 år: ” bare de voksne på min gamle
skole havde vidst det”
Frederik 9 år: ”så gal kan jeg også blive”
Mads 9 år: ” godt de voksne på min skole
forstår det”
Christoffer 7 år: ”så fik han det godt
igen”
Nanna 7 år: ”jeg kan heller ikke sidde
stille”
Frederik 7 år stod på hovedet under hele
oplæsningen, da bogen var slut råbte
han:
”den var goooo”
Oskar 12 år: ”den var go´, den beskriver,
hvordan han føler rigtig godt”
Anton 7 år: ”øv, er den allerede slut?”
Karoline 14 år: ” den bog kan godt nok
hjælpe mange”

Jens: ”en god bog som giver meget indsigt,
og som bruges både som oplæsningsbog
og ”læs selv””
Per: ”hold da op, jeg syntes godt nok, jeg
lærte meget af den bog”
Udsagnene er indsamlet af
Dorthe Holm
Børnehaveklasseleder ved Centerklasserne,
Højvangskolen, Horsens
www.hvasko.dk
e: d.holm@pc.dk

Hvis du tænker, det er svært at
forstå et menneske med ADHD
forestil dig da, at de har det ligeså
svært ved at forstå dig.
- Måske er det i virkeligheden os,
der skal blive bedre til at forstå og
tilpasse os, og ikke omvendt ......
Dorthe Holm

