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God praksis, 2 case eksempler - England 

Case 1: Evie og Johnny 
Evie er en 6-årig pige, og Johnny er en 3-årig dreng, begge har Downs-syndrom. 
Denne case udforsker den støtte børn modtager fra en britisk velgørenhedsorganisation 'The 
Education Center for Children with Down Syndrome'. 
 
I casen vil du se, hvordan en almindelig skole, en uafhængig børnehave, et lokalt børnecenter og 
velgørenhed arbejder sammen med hinanden og børnenes familier. Dette samarbejde mellem 
organisationer i den offentlige sektor (den almindelige skole og børnecentret), den private sektor 
(børnehave) og en selvstændig velgørenhed (Uddannelsescenter for børn med nedsat syndrom) er 
en model, der fremmes af regeringen i England. Casen fremhæver, hvordan samarbejdet gør det 
muligt for børnene at få adgang til støtte, som ikke kunne opnås af nogen af organisationerne 
individuelt. 
Selv om de er meget forskellige individer, deler både Evie og Johnny lignende udfordringer i forhold 
til deres Downs syndrom. 

I Evies historie er hovednøglen ’samarbejde’ og i Johnnys case ’kommunikation’ - men vi udfordrer dig 

til at se, hvor mange andre du kan finde. 

Case 2: Aiden, en dreng. 
Denne case handler om Aiden. Han er 8 år gammel. 
Aiden var på en almindelig skole indtil han blev 5 år gammel. Mens Aiden gik i denne skole blev hans 
forældre hver dag gjort opmærksomme på hans upassende opførsel, og det blev ofte gjort foran 
andre forældre. De mente, at de beskeder, de modtog om Aiden var meget negative, og at skolens 
etos ikke var inkluderende. Aiden var i fare for eksklusion, og hans forældre var meget bekymrede. 
Aidens forældre besluttede at flytte Aiden til en anden nærliggende skole. Hans forældre fortalte, at 
Aiden har været inkluderet siden han startede i den anden skole. 
Aiden blev diagnosticeret i en alder af 6 med Asperger's syndrom af en klinisk psykolog. Selvom 
Aiden er i stand til at bruge sine akademisk evne, er hans vanskeligheder forbundet med sociale 
interaktioner og kommunikation. Han har styrker i faget matematik, især med antal og mønstre. Han 
er i stand til at give svar og mundtligt beskrive sine tanker på engelsk, men er ofte tilbageholdende 
med at skrive. Aiden har en lærer, der er meget dygtig og vidende om autismespektrum (ASC) og 
som arbejder med inkluderende strategier. Han har også andre lærere til forskellige fag. Alle i skolen 
samarbejder og planlægger dagligt for Aiden. 

Hovednøglerne i denne case fokuserer på kommunikation, og du vil også kunne finde andre 

nøglebegreber. 

 


