
  
 

Elever i førskolen 

              Klassearbejde i grundskolen  

            Fremvisning af medalje  

           Glade børn til nytårsfest 

       

 
 
Kære faddere, 

I det forløbne år har jeres støtte igen muliggjort, at børnene på 
døveskolen i Colombo har haft et godt og vellykket år.  På skolen 
sikrer man, at børn fra fattige familier med et hørehandicap eller med 
indlæringsvanskeligheder får en maksimal undervisning og sociale 
færdigheder frem til 10.klasse. 
 I 2018 har vi støttet 93 børn. Heraf bor 91 på børnehjemmet. 
 
Afgangselever 
I begyndelsen af året 2018 blev 11 unge voksne elever færdige med 
skolen. De kan nu alle forsørge sig selv og er med til at tjene som 
eksempler for de nuværende elever, der er i et jobtræningsprogram. 
For disse nuværende 14 elever arrangeres der møder med de 
tidligere elever, der kan dele deres erfaringer med de kommende 
dimittender. 
3 elever forlod skolen og blev integreret i normale skoler. De udviser 
alle fremskridt med indlæringen og med den sociale integration.  
 
Forældreinddragelse  
Gennem seminarer og forældremøder samt oprettelse af forældre- 
grupper, sørger skolen for at inddrage forældre i den opgave, det er 
at have et hørehæmmet barn. Det giver dem mulighed for at håndtere 
deres egne følelser og bekymringer og at forstå vigtigheden af, at 
deres barn blander sig med andre børn. 
Skolen har årlige besøg af hørende børn fra andre skoler, hvor man 
dyrker sport og leg sammen. 
 
Uddannelse mv. 
Ud over undervisning i lovpligtige fag arbejdes der i grupper og 
individuelt med tegnsprog og med at forbedre sprogudvikling, lytte- og 
taleevne. Børnene er glade og stolte over deres kunnen både i de 
boglige, kreative og praktisk betonede fag som madlavning, syning, 
frisør eller gartnerfaget. Men også sporten fylder meget i deres 
tilværelse. 
Eleverne vinder hvert år flere fine præmier i sportsstævner. Skolen 
markerer begivenheden, når de vender hjem. En pige i 7. klasse 
deltog i en landsdækkende konkurrence inden for de para-atletisk 
lege i længdespring og fik en 3. plads for børn under 15 år. Andre 
elever kom stolte hjem fra sportsstævner med 3 guld, 2 sølv og 3 
bronze medaljer i forskellige discipliner.  Børnene elsker at danse og 
optræde, og der er oprettet dansegrupper og skoleorkester. 
Repræsentanter fra undervisningsministeriet har igen besøgt skolen. 
De udtrykker deres store anerkendelse af det arbejde, der udføres.. 
 

Problemer 
På trods af den positive udvikling har skolen fortsat problemer med at 
skaffe penge til høreapparater til nye elever og til vedligeholdelse af 
bygninger. 
 
Tak 
Sammen med børnene og ledelsen af skolen vil vi i Verdens Børn 
sende jer en stor tak for jeres støtte i 2018.  
 
Med ønske om et godt nytår 
Ludwig Chr. Nissen 
Projektansvarlig for National Council for the Deaf 
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