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AAbenrAA: Lørdag morgen klok-
ken 4.30 måtte politiet anholde en 
24-årig kvinde fra Aabenraa. Hun 
råbte ad en politipatrulje, som før-
te tilsyn ved Storetorv.  
   I første omgang blev hun sigtet i 
henhold til ordensbekendtgørel-
sen, men da patruljen ville vide 
hvem hun var, nægtede hun at op-
lyse det.  
    Derfor blev hun anholdt i hen-
hold til retsplejeloven. Politiet 
fandt et kørekort på hende, hvor-
efter hun blev løsladt. 
/bvn

24-årig kvinde 
råbte ad politiet

AAbenrAA: Politiet sigtede lørdag 
klokken 4.18 en 28-årig mand i 
henhold til ordensbekendtgørel-
sen, fordi han urinerede på for-
skærmen af en personbil.  
/bvn

28-årig mand 
urinerede på bil

AAbenrAA: Lørdag morgen klok-
ken 5.07 fik politiet anmeldelse 
om hærværk hos Hjemmeplejen i 
H.P. Hanssens Gade. Der var knust 
en rude i en hoveddør.  
/bvn

Hærværk hos  
Hjemmeplejen

Løjt: Fredag den 5. maj holder 
Løjt Forsamlings- og Kulturhus 
fest i anledning af Danmarks be-
frielse for 72 år siden. Klokken 
17.30 serveres der helstegt patte-
gris med salat og flødekartofler, 
og til dessert er der brownies med 
is. Efter spisningen bliver der pak-
keleg, så alle bedes medbringe en 
lille pakke.  
    Der bliver sat lys i vinduerne, og 
der vil  blive sunget fra Højsko-
lesangbogen. Det koster 85 kro-
ner for voksne og 25 kroner for 
børn op til 14 år at deltage. Til-
melding skal ske senest 24. april 
til lojtforsamlingshus@gmail.com 
eller på tlf. 244 26 244 (17-19).

befrielsen fejres med 
gris og pakkeleg

Stubbæk: Så er Ensted Tennis klar 
til en ny tennissæson. Sidste år 
oplevede man stor tilgang af nye 
spillere, særligt på ungdomssiden. 
Derfor tilbyder klubben  igen i år 
træning til juniorerne. 
    Tennisklubben sørger for et va-
rieret udbud af træningshold for 
alle børn og unge fra seks år og op 
efter.

Første gang er onsdag den 3. 
maj kl. 16. Her opdeler man spil-
lerne afhængig af deres erfaring 
og alder. 

En tennissæson for en ung-
domspiller koster 300 kr., hvori 
træning er inkluderet. Derudover 
kan man spille på banerne i lø-
bet af sæsonen – lige så meget 
man har lyst til.

tennistræningen 
begynder på onsdag

når niårige nicklas trykker på den grønne hovedkontakt, afspiller han for ergoterapeut Camilla strauss en fortælling fra skolen om, hvad han har lavet. det er 
en af de måder, han i dag kan kommunikere på, men projektet skulle gerne give ham flere muligheder. Foto: søren Gylling

tiLtAg
Mette thomsen  
met@jv.dk

AAbenrAA: Det er kun en måned si-
den, at Aabenraa Kommunes bør-
ne- og uddannelsesudvalg beslut-
tede at ønske 25 millioner kroner 
til en opgradering af børnehandica-
pområdet, når der til efteråret skal 
lægges budget.

Døgninstitutionen Posekær og 
Børnehuset Lille Kolstrup er nem-
lig højt specialiserede tilbud, som 
trækker børn til fra hele Sønderjyl-
land, og som beskæftiger godt 140 
medarbejdere.

Og nu er de to institutioner i gang 
med at tage endnu et skridt mod 
at gøre livet lettere for deres børn. 
I samarbejde med UC Syd, Region 
Syddanmark og den private virk-
somhed Applikator har Aabenraa 
Kommunes børnehandicapområ-
de udviklet et projekt, der har som 
mål at give blandt andre multihan-
dicappede børn, der ikke har noget 
verbalt sprog, mulighed for at kun-
ne kommunikere på alternative 

måder.
- Der findes allerede meget tekno-
logi på området, men det kræver of-
te, at børnene er mobile, så de kan 
trykke på for eksempel en interak-
tiv skærm, forklarer lederen af bør-
nehandicapområdet, Syrén Mor-
tensen.

En række medarbejdere, der har 
været igennem IKT-uddannelsen – 
IKT står for informations- og kom-
munikationsteknologi – har arbej-
det med idéen gennem længere tid.

- Vi var ved at løbe en smule sur i 
det, fordi vi ikke vidste, hvordan vi 
skulle komme videre i forhold til at 
skaffe pengene til det, men så fik vi 
Region Syddanmarks CoLab Reco-
very & Rehab med ind over, fortæl-
ler Syrén Mortensen.

gennem hele livet
Det gav afsæt til at få søgt de rigtige 
steder, og TrygFonden donerede 1,3 
millioner kroner, der dækker hele 
det toårige projekt.
- Den store tanke er, at børnene, al-
lerede når de er helt små, får nog-
le værktøjer, der er individuelt til-
passet til dem, og som kan følge 

dem gennem hele livet, fordi alle 
de tilbud, de møder, kan håndtere 
det. Men hvad det ender med, ved 
vi ikke. Sådan er det jo at arbejde 
med innovation og forskning, siger 
Syrén Mortensen.

Det bliver dog højst sandsynligt 
noget i retning af en manual til, 
hvad man skal være specielt op-
mærksom på, nåt man skal arbej-
de med kommunikation, og hvor-
dan man kan tilpasse de mange ek-
sisterende muligheder til det enkel-
te barn.

Uanset hvilken form, arbejdet i 
sommeren 2018 munder ud i, så er 
ét sikkert:

- Vi oplever, at der er rigtig stor 
interesse for det, og jeg har leder-
kolleger rundt om i landet, der hele 
tiden spøger ”må vi snart få noget at 
vide?”, siger lederen af kommunens 
børnehandicapområde.

tryg-penge skal give en 
stemme til børn uden sprog
Otte multihandicappede børn fra Posekær og lille Kolstrup er med i forskningsprojekt, 
der skal give dem bedre mulighed for at kommunikere, selv om de ikke kan tale. 
Initiativet er taget lokalt og støttes med 1,3 millioner kroner fra TrygFonden.

 zbørnehandicapområdet Aabenraa Kommune, Region Syddanmarks 
CoLab Recovery & Rehab, UC Syd og det private firma Applikator, der blandt 
andet har udviklet ”Touch & Play”-konceptet, der bruges på en lang række 
plejehjem, bosteder og institutioner. En app med en lang række funktioner, 
der kan hjælpe i dagligdagen – enten på en tablet eller en storskærm.

 zFor UC Syd er engagementet i projektet tænkt til at kunne opkvalificere det 
specialmodul, der er på pædagoguddannelsen. 

 

FAktA
De er meD i projektet
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