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Stor ros til Børnehuset Lille 
Kolstrup 

DEBAT AABENRAA 

AF: KATHARINA LETTAU NISSEN , PÆDAGOGSTUDERENDE, NIKOLAJ JENSEN , SAGSBEHANDLER 

HOS NATURERHVERVSSTYRELSEN, SØNDERMARKSVEJ 16, VARNÆS, AABENRAA, SKRIVER: 

Publiceret 14. januar 2017 kl. 11:57 

Vores familie skylder specialbørnehaven Lille Kolstrup en særlig stor 

tak.

Det har været en stor følelsesmæssig proces at måtte indse, at vores 

datter har brug for at være i specialregi. Ikke kun vores datters 

stuepædagoger, hele huset har gjort det svære nemmere for os. Der er 

plads til tårer af glæde og af frustration, og de har altid et godt råd 

eller opmuntrende ord at give med på vej.

Vores to-årige datter er hjertebarn, har et sjældent hurtigvækstsyndrom 

(Sotos) og en meget sjælden hjernemisdannelse, som giver hende en 

let halvsidig lammelse og epilepsi. Hun er så høj som et fire-årigt barn 

og vejer knap 25 kg. Sotos og den halvsidige lammelse modarbejder 

hinanden meget motorisk og hun har desuden sproglige udfordringer.

Hun startede i Lille Kolstrup da hun var halvandet år, kunne kun ligge 

på maven eller ryggen og trille. Hvor er der sket meget med hende 

motorisk og sprogligt. Hun lærte at sidde kort efter, tage de første 

selvstændige skridt i en gåvogn, før sommerferien og første ord er 

dukket op. Det topprofessionelle team i Lille Kolstrup forstår at udnytte 

vores datters ressourcer og støtter udfordringerne med velvalgte 

hjælpemidler, intensiv træning, stort engagement, humor og en masse 

tålmodighed. Havde det ikke været for Lille Kolstrup, ville hun ikke 

være nået dertil, hvor hun er nu. Der findes ikke ord, der kan beskrive, 

hvor taknemmelige vi er. Vi håber, at den mulighed fortsat vil være der 

for andre forældre om mange år.
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