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besværlige: I folkeskolen lukker man øjnene for, at børns problemer kan skyldes
høj begavelse. Det er derfor, mentiqa-skolerne har kunder i butikken

Dem

de andre ikke
vil lege med

Af Berit Holbek Jensen
redaktion@nordjyske.dk

N

æsten 300 af Danmarks
bedst begavede børn er i
dag nødt til at gå i privatskole, hvis de overhovedet skal have en chance for at lære noget. I folkeskolen kan de ikke rummes - det
er de alt for mærkelige til.
Den største og ældste af landets
tre friskoler for højt begavede børn
er Athene-skolen i Søborg, der har
syv år på bagen og nu rummer næsten 150 børn. Og netop rummelighed er altafgørende, fortæller skoleleder Lea Ørsted.
- Hovedårsagen til, at vores elever

vælger os, er, at de ikke i trives i folkeskolen, hvor man har et andet syn
på dem, end vi har. Dér synes man,
det er et problem, at de er sære og
nørdede og skiller sig ud. Hos os ser
vi det som noget positivt, fortæller
Lea Ørsted.
Der er noget galt med mig
De fleste mennesker har en IQ mellem 90 og 110. Under 90 er man
småt begavet, og under 70 er man
udviklingshæmmet i varierende
grad. De fleste kan forestille sig,
hvor ensom og forkert et normalt
begavet barn ville føle sig i en klasse, hvor alle de andre var evnesvage, og al kommunikation og faglig-

- Alle børns hjerner har brug for at blive udfordret med noget, der er lige præcis tilpas svært. Da Kasper blev det, så kørte det.
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fakta
Skoler for højt begavede børn
{{Der findes tre skoler i Danmark
for højt begavede børn, og de er
alle private: Mentiqa-Nordjylland i
Aalborg, Mentiqa-Odense og Athene-skolen i Søborg.
{{Athene-skolen forlanger, at barnet er intelligenstestet, mens de
andre to skoler forbeholder sig ret
til at kræve barnet testet, hvis de
er i tvivl om, hvorvidt en mentiqaskole er det rigtige valg.
{{Ved Folkeskolens Afgangseksa-

men i år lå eleverne fra mentiqaskolerne højt. På Athene-skolen lå
gennemsnittet for eksempel på.
9,7 i fysik og 11,1 i engelsk, mens
Mentiqa-Nordjylland holdt et snit
på f.eks. 11,2 i engelsk og 10 i matematik.
{{Mentiqa-Nordjylland har informationsmøde mandag, 27. juni.
{{Læs mere på atheneskolen.dk,
mentiqa-nordjylland.dk og mentiqa-odense.dk

differentiering

Intelligenstest

{{Rapporten om manglende differentiering i folkeskolen, ”Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip”, kan
læses på www.eva.dk

{{Intelligenstesten, der typisk bruges til børn, hedder
WISC III. Prøven måler generel intelligens, verbal intelligens og handle-intelligens.
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hed var tilrettelagt efter dem. Men
det er åbenbart svært for mange at
forstå, at elever med en IQ mellem
130 og 150 (cirka to procent af alle
børn) kan have lignende vanskeligheder i en almindelig børnehave eller folkeskoleklasse.
- De fleste lærere lukker øjnene
for, at disse børns problemer kan
skyldes høj begavelse. I stedet mistænker de dem for at have ADHD
eller for eksempel Asperger. Hos 90
procent af de børn, vi har, er deres
høje begavelse blevet spottet af forældrene. Det er meget sjældent skolen, siger Lea Ørsted.
På de tre mentiqa-skoler tilrettelægges undervisningen efter det
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enkelte barn og der tænkes i niveau
frem for årgang. Lea Ørsted fortæller, at et barn i 4. klasse for eksempel sagtens kan gå på hold 6 i engelsk.
Den brede midte styrer
- Det virker, som om man synes, den
slags er dødbesværligt ude i folkeskolen, siger hun, og det har hun ret
i, erklærer formanden for skolelederne, Anders Balle.
- Vi tænker for traditionelt i klassetrin. Én lærer, én klasse, ét fag og
ét lærebogssystem, siger han.
En ny undersøgelse fra Danmarks
Evalueringsinstitut har netop slået
fast, at folkeskolen svigter både de

svage og de dygtige, fordi lærerne på trods af al snak om undervisningdifferentiering - fortsat fokuserer på midtergruppen, når de tilrettelægger timerne.
- Ja, jeg sidder lige med rapporten, og det er rigtigt: Der er lang vej
endnu, siger Anders Balle.
Folkeskolen skal blive bedre
Formanden for skolelederne mener, det er en dårlig idé at fjerne sit
højt begavede barn fra det fællesskab, der er i folkeskolen, men han
erkender, at det kan være en nødvendig løsning.
- Der er nok ikke den store velvilje
over for den type elever i folkesko-

len, og det er jo ikke godt at gå og
føle sig isoleret og sær og mærkelig.
Vi skal blive bedre til at rumme
dem, siger han.
På Athene-skolen, hvor børnene
står på venteliste for at komme ind,
har leder Lea Ørsted dog ikke den
store tiltro til, at folkeskolen snart
bliver et bedre sted at være for dem.
- Generelt er danskere ikke glade
for nogle, der skiller sig ud. Det er
bedst, hvis vi alle sammen ligner
hinanden. Man taler ganske vist om
at sætte fokus på talent. Målgruppen er bare ikke vores elever, men
de velbegavede børn. Og der er stor
forskel på at være velbegavet og
højt begavet.

»

Der er nok ikke den
store velvilje over
for den type elever i
folkeskolen, og det er
jo ikke godt at gå og
føle sig isoleret og sær
og mærkelig. Vi skal
blive bedre til at rumme dem, siger han.

ANDERS BALLE, formand for skolelederne

Kasper blev glad igen
ANERKENDELSE: Allerede i 2. klasse blev Kasper stemplet som autist og ADHD-barn og opgivet
af lærerne. En Mentiqa-skole i Aalborg blev hans redning
- Alle børn har brug for anerkendelse. Men hvis man ikke må række
hånden op eller få opgaver, der svarer til ens niveau, så mister man
langsomt sit selvværd.
Da vi taler med Eva Antonsen første gang i 2007, er hun dybt fortvivlet, for hendes søn, Kasper, på 10 år
har det ikke godt. Man skulle ellers
tro, det var fedt at have en IQ på
130, men i skolen har det kun voldt
problemer. Han har fået diagnoserne ”atypisk autisme” og ”ADHD”,
selv om han aldrig har set en børnepsykiater, og de seneste år har han
gået i klasse med autister, hvilket
han egentlig var ret glad for. Dér
har man dog opdaget, at han ikke er
autist, så nu skal han tilbage til
landsbyskolen, som har betinget
sig, at Kasper kommer i behandling
med nervemedicinen Ritalin. Ganske vist er han nummer ét i klassens
fag, men lærerne siger, at når han
sidder med opgaver, som ikke interesserer ham, så bliver han urolig,
og det skal pillerne dæmpe.
- De mener også, at medicinen
kan gøre noget for hans følelsesmæssige udsving, så han ikke så ofte oplever, at verden falder sammen
om ørerne på ham, fortæller Eva

Antonsen.
Kaspers mor gik modstræbende
med til, at hendes søn fik Ritalin.
Det virkede bare ikke, og så gav lærerne op. Det sidste halve år af hans
offentlige skolegang blev drengen
undervist otte timer om ugen af en
pædagog i fritidsordningen. Så - i
2008 - åbnede der en Mentiqa-skole i Aalborg.
- Jeg sprang på med det samme,
fortæller Eva Antonsen i dag.
Fik lov at være sig selv
- Det er klart, at Kasper i starten
havde nogle dårlige erfaringer med
i rygsækken. Når ting gik ham imod,
og han syntes, verden var for hård,
så lå han ude på toilettet. Men efter
et års tid faldt han til ro og blev normal, og i dag har han det fantastisk.
Der er ingen problemer, og så er han
endda teenager.
Hun mener, det afgørende var, at
han fik lov til at være lige præcis sig
selv.
- Én af Kaspers særheder var hans
store følelser. Han kunne være meget glad og meget ked af det og de
ekstreme følelsesudbrud gjorde lærerne nervøse. Der var også andre
ting - f.eks. havde han nogle gange

brug for at sidde på knæ ved bordet.
Alt det kunne den nye skole godt
rumme.
Kasper blev nu også mødt fagligt,
hvilket var en anden afgørende forskel fra folkeskolen
I hovedhøjde
- Alle børns hjerner har brug for
at blive udfordret med noget, der er
lige præcis tilpas svært. Da Kasper
blev det, så kørte det, og generelt er
det min oplevelse, at så snart børnene falder til ro, så begynder de at
yde helt af sig selv, og så ryger de op
i de høje karakterer uden at blive
pacet, fortæller Eva Antonsen.
Sådan er det også gået for Kasper.
Han har netop sluttet 8. klasse af
med syv 10-taller og to 12-taller.
- Men han står altså ikke på ét ben
og spiller violin og taler latin. Han
er en helt normal dreng på snart 15
med almindelige, sunde interesser
og en stigende nysgerrighed efter
piger, sex, alkohol og alt, hvad der
sådan ellers er spændende i den alder, fortæller Eva Antonsen, som i
dag undrer sig over de diagnoser,
hendes barn fik. På Mentiqa-skolen
ryster lærerne også på hovedet.
- De siger, det er noget pjat. Det

eneste, Kasper lider af, er en ekstremt høj begavelse.
Eva Antonsen forstår ikke, at det
tilsyneladende er så svært for folkeskolen at rumme en dreng som Kasper.
- Jeg er godt klar over, at de har
høje klassekvotienter, men jeg tror
ikke, det er hele forklaringen. Børn
er meget forskellige, nogle kommer
fra andre kulturer, er ordblinde eller har måske en far, der drikker.
Det har den gode lærer blik for.
Men når det kommer til de to procent, som er ekstraordinært godt
begavede, så tror jeg, der sniger sig
en snert af jantelov ind. Man vil
simpelt hen ikke anerkende, at høj
intelligens kan gøre et barn anderledes, siger hun.
Eva Antonsen tror ikke, den megen snak om talentudvikling og eliteklasser kommer til at ændre meget for børn som Kasper.
- Det er fantastisk, at der nu er fokus på talent, og det vil sandsynligvis komme de kvikke, velfungerende børn til gavn. Men ikke de højt
begavede. Ikke før vi lærer at acceptere dem og få dem igennem folkeskolen som hele mennesker.

Mentiqa-Nordjylland i Aalborg deler eleverne på skolen op i følgende kategorier i forhold til,
hvordan de har haft det i deres tidligere skole:

ELEVERNES BAGGRUND
{ Mentiqa-Nordjylland
deler eleverne på skolen
op i følgende kategorier i
forhold til, hvordan de
har haft det i deres tidligere skole
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Mentiqa-Nordjylland i Aalborg deler eleverne på skolen op i følgende kategorier i forhold til,
hvordan de
haft
det i deres tidligere
skole: elever, der søger faglige udfordringer.
ca.har
10%
Almindelige
velfungerende
10% Almindelige
velfungerende
elever,”tålt”
der søger
faglige
udfordringer.
ca. 10%ca.
Velfungerende
elever,
der har været
i deres
hidtidige
miljø.
10% Velfungerende elever, der har været ”tålt” i deres hidtidige miljø.
ca. 20%ca.Elever,
der har været holdt udenfor i deres hidtidige klassemiljø.
ca. 20% Elever, der har været holdt udenfor i deres hidtidige klassemiljø.

ca. 60% Elever, der har været holdt udenfor, drillet og mobbet i deres
hidtidige
afværet
disseholdt
eleverudenfor,
har helt
været
”droppeti deres
” ud
ca.klassemiljø.
60% Elever, Flere
der har
drillet
og mobbet
af et normalt
grundskoleforløb.
hidtidige
klassemiljø. Flere af disse elever har helt været ”droppet ” ud
af et normalt grundskoleforløb.
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Især i fagene engelsk, samfundsfag, geografi og færdighedsregning er der
et forbløffende højt
snit. Eleverne er
mindst vilde med de
fag, der er præget af
rutine og konkrete færdigheder og foretrækker generelt diskussionsfag - det er deres
stærke side.

KIM CALLESEN, skoleleder, MentiqaNordjylland

