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Flicka i aktivetsrummets bollhav. Foto: Anne Agardh

Ett magiskt rum
En pappa tar kontakt med Intact Special School (ISS). Han har letat efter en
lämplig skola för sin lilla dotter och blivit rekommenderad Intacts verksamhet. Flickan är 4 år och autistisk. Hon pratar inte, det är svårt att få ögonkontakt med henne och hon springer gärna omkring på snabba fötter. Hon
är vacker som en liten älva. Flickan får börja hos ISS. Ganska snart ser familjen en förbättring hos henne. Nu är hon lugnare och kan sova på nätterna.
Hon trivs i sin nya skola.
I klassrummet finns lärarens assistent alltid beredd. När flickan reser
sig och ska iväg tar assistenten hennes hand och leder henne tillbaka.
Ibland får hon sitta i knät och hon blir lugn. Ofta sitter hon på en egen stol
vid det gemensamma bordet tillsammans med de andra autistiska eleverna
i gruppen. Då och då lyfter hon sina händer och viftar med fingrarna fram(Fortsättning på nästa sida)
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för ansiktet samtidigt som hon tittar snett uppåt mot
något hon bara själv uppfattar.
De flesta skoldagar får hon vara en timme i
”Sensory Stimulation Room”. Rummet har sponsrats
av Lunds Montessoriskola och där finns sensoriska
hjälpmedel för sinnesstimulerande aktiviteter. Specialläraren som undervisar eleverna i rummet är utbildad för denna typ av undervisning. Flickan är fascinerad av ljusspelet som sätts på i det mörka rummet.
Hon går fram till väggen och stryker med händerna
mot de färggranna cirklarna som rör sig fram och tillbaka. Hon protesterar en smula när rumsbelysningen
sätts på. Läraren tar henne vid handen och går bort
till studsbrädan. De hoppar tillsammans en stund.
Flickan tycker om denna aktivitet och får göra den

då och då som belöning. Andra aktiviteter i rummet
är att gå på olika underlag, få massage, dyka ner i ett
bollhav eller måla med kritor. Att rullas på den stora
bollen är också uppskattat.
Flickan är en de elever som får ridterapi på skolan.
Först står hon bredvid hästen och får hjälp att känna
på den. Sedan lyfts hon försiktigt upp och får sitta
en stund medan hästen står stilla. Hon tar lite lätt
på pälsen och sedan är det dags att lyftas ner. Att
umgås med hästar kan vara ett sätt att öppna upp
för kommunikation. Det har också varit till stor hjälp
för till exempel en annan autistisk elev som börjat på
skolan.
När det är sångsamling på morgonen för hela
skolan sitter flickan sällan still utan vandrar omkring,
sätter sig lite här och där och kan stilla sig en stund i
någons knä. Det finns en tyst överenskommelse hos
både barn och vuxna att hon har detta extra utrymme. Hon kommer säkert att så småningom klara
att sitta kvar på sin plats som så många andra av de
autistiska eleverna lärt sig. Och kanske en dag börjar
hon kommunicera och klara toaletten själv. Än så
länge är hon bara en liten 4-åring i sin egen privata
värld.
Anne Agardh

En upplevelse utöver
det vanliga
Så här nästan ett år efter vår resa har vi nu hunnit landa i våra tankar och känslor och det är
med mycket glädje och skratt som vi ser tillbaka
på våra händelserika praktikveckor på INTACT
India.
Vi är två socionomstudenter från Högskolan
Dalarna vid namn Johanna Gustafsson och Linda
Qvicker, som för cirka två år sedan bestämde oss
för att göra vår sista praktikperiod utomlands. Efter
mycket planering och kontakt med personer från
både INTACT India och Intacts vänner åkte vi i mars
2019 ner till södra Indien. Pga försenade flyg, förlo-

rat bagage och en oplanerad övernattning anländer
vi ett dygn senare än planerat till skolan i Trichy.
Morgon därpå blev vi varmt välkomnade av personal
och elever, vi blev överrumplade av deras värme och

genuina glädje, vi blev därmed övertygade om att
det kommande nio veckorna skulle bli en fantastisk
upplevelse.
Upplägget för vår vistelsde planerades tillsammans med Thomas Ebenezer, han tog stor hänsyn till
våra önskemål. I början spenderade vi cirka tio dagar
uppe i Kalrayan Hills, på Intact Nursery & Primary
School. Vi blev hänförda av den fantastiska naturen
och dagarna blandades av interaktion med eleverna
och utflykter som gav oss en inblick i livet bland bergen. Väl tillbaka i Trichy spenderades den kommande
tiden på Intact Special School med förberedelser
till den stora skolavslutningen, ”The Annual Day”. Vi
lärde ut en dans som eleverna fick framföra och det
var något speciellt att få dela denna ceremoni med
dem. Att få se elevernas glädje över att få visa upp
det som de har tränat på inför sina nära och kära
värmde inombords. Kvällen avslutades med en festlig
måltid tillsammans. Dagen till ära fick vi även tillfälle
att bära det traditionella klädesplagget, sari, något
som kändes fint och högtidligt.
Resterande veckor var vi involverade i projektet
”Opportunity Campus”, där vi bland annat bistod
med kunskap om den svenska välfärden. Vidare fick
vi genom projektet möjlighet att träffa många som
kämpade för mänskliga rättigheter på olika nivåer i
det indiska samhället, vilket var givande och lärorikt
för oss blivande socionomer.
Då ingen av oss tidigare har varit i Indien blev kulturkrocken påtaglig många gånger. Att lämna ”landet
lagom” och vanan av att vara en i mängden, till att
landa i Trichy där vi var de enda blonda blev en väldigt stor kontrast. Utöver detta var maten till en början väldigt främmande för oss och ingen jättehit, men
ju längre tiden gick vande vi oss mer och mer vid de
indiska smakerna. När vi sedan lämnade landet hade
vi fått nya favoriträtter och idag hemma i Sverige
kan vi många gånger sakna det indiska köket. Innan
resan såg vi fram emot att lämna det kalla Sverige för
varmare breddgrader, men aldrig hade vi kunnat ana
hur påtaglig den 40-gradiga värmen skulle bli. Även
hygienen utmanade oss dagligen, framförallt när det
kom till besök på offentliga toaletter. Allt detta lärde

vi oss dock att hantera och anpassa oss efter, och så
här i efterhand har det gett oss perspektiv på mänskliga levnadsvillkor.
Det är svårt att sätta ord på alla känslor och
intryck vi bär med oss från resan, men det är med
mycket värme och glädje vi tänker tillbaka på alla
minnen. Vi är oerhört tacksamma över det varma
bemötandet och omhändertagandet från elever och
personal inom INTACT. Alla lärdomar och minnen
kommer vi att bära med oss resten av livet.
Johanna och Linda

Kallelse till Intacts Vänners årsmöte
21 mars kl. 14.00 på Föreningarnas hus,
Slottsgatan 13A i Örebro

Välkomna till årsmöte!
Vi börjar med årsmötesrutiner. Sedan följer en presentation av Anne Agardh som inkluderar filmer från
hennes tid på Intact i höstas. Disa Jernudd, ordförande och Catharina Grins Kjellander ger sedan en
uppdatering från rapporteringsresan som de är nyligen hemkomna från. Efter mötet samlas vi över en fikastund med lotteri med vinster från arbetsträningen
och andra donationer. Vi säljer även handbroderade
kort. Den som vill och har möjlighet får gärna ta med
något hembakat som efter mötet säljs till högstbjudande ... om det inte äts upp. Och har du ett bidrag
till lotterivinst tas det glatt emot. Varmt välkommen
och ta gärna med intresserade vänner.
Disa Jernudd, styrelseordförande

Kort från kassören
Ett varmt tack till Gisela Döhler för gåvan i samband
med 80-årsdagen och Jörel för att hon tänkte på
Intacts Vänner i samband med sitt 50-årsfirande.
Tack för gåvorna!

Om adressaten är okänd returnera till
Ulla Winroth, Ekevägen 6B, 702 37 Örebro

Intervju med Mahswari,

mångsysslare på Intact Special School
Mahswari, eller Maggie som
hon kallas, är ansvarig för de
yngre eleverna som bor på
Intact Special School. Maggie är nu 32 år och kortvuxen. Trots att flertalet elever
på skolan är längre än henne
har hon mycket god hand
med barnen och de lyssnar på henne.
Maggie, vill du berätta lite om dig själv?
Jag heter Ruth Mahswari och växte upp med mina
morföräldrar och en morbror. Jag hade inga föräldrar
eller syskon. Jag gick i vanliga skolan och trivdes bra.
Efter skolan föreslog staten att jag skulle arbeta i en
kolgruva, men det ville jag inte. Jag kom till Intact
Special School när jag var 20 år och har nu arbetat
här 12 år. Thomas och Karuna Ebenezer har varit
mycket stöttande. Första året serverade jag te till
personalen, sedan fick jag börja arbeta med eleverna
som bodde på skolan. Det gick bra och jag har fått
alltfler uppgifter.
Hur ser din arbetsdag ut?
När jag stigit upp klockan fem följer jag med och ser
till att de äldre pojkarna går till badrummet. Sedan
hjälper jag de yngre eleverna vid duschningen. Efter
det är jag med vid frukosten på skolan kl 8 och sedan
delar jag ut medicin till 15 av de yngre eleverna. Skö-

tarna tar sedan hand om eleverna som behöver hjälp
med påklädning. Kl 9.30 börjar skolan och då äter
jag frukost. Därefter går jag till badrummen och ser
till att allt är i ordning, jag kikar in i köket där maten
förbereds och skriver ner vad som behöver köpas.
12.30 får eleverna på skolan sin lunch. Jag delar ut
medicin efter lunchen, inspekterar badrummen och
köket. Vid 14-tiden får jag två timmars rast. När eleverna slutar skolan 16 serveras lite mellanmål. Klockan
19 har jag hand om kvällssamlingen och vi sjunger
lite. Sedan får eleverna kvällsmat. 20.30 delar jag ut
medicin och klockan 21 går de yngre eleverna och
lägger sig. Själv sover jag i TV rummet tillsammans
med 6 barn.
Vad tycker du mest om i ditt arbete?
Jag tycker om kvällarna när barnen tittar på tv och vi
sitter och småpratar med varandra.
Vilka utmaningar har du i ditt arbete?
Några av eleverna kan vara svåra att hantera ibland.
De kan vara oroliga eller få utbrott.
Vad är speciellt med Intact?
Eleverna här är vänliga, accepterande. Jag vaknar på
morgonen och känner mig glad att jag är här.
Anne Agardh
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Intacts Vänner
Intacts Vänner är en ideell förening som stödjer stiftelsen INTACT i södra Indien.
Intacts Vänner är en religiöst och politiskt obunden förening som bistår fattiga
och utsatta barn och familjer ur de lägsta kasterna i delstaten Tamil Nadu. Intacts
Vänner stödjer en skola för barn med funktionsnedsättning och sponsrar unga
flickors utbildning. Intact har också yrkesinriktad verksamhet för unga vuxna
med funktionsnedsättning. Dina pengar kommer fram! Intacts redovisning av
90-kontot visar att nästan 97 procent av pengarna når projekten i Indien.
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