
Från: Joakim Nömell joakim@nomell.se
Ämne: Re: SV: SV: Köpa ut denise Nömells dator

Datum: 25 augusti 2015 09:56
Till: Gunilla Rylander-Melin Gunilla.Rylander-Melin@haninge.se

Kopia: denise@nomell.se, Maria Nömell maria@nomell.se

Hej igen Gunilla.

Här kommer en fortsättning på vår tråd från i våras ang. Denise Nömells skoldator enligt nedan.

Här om dagen kom en av pedagogerna till Denise, tror det var Guniulla och säger att hon inte får köpa ut sin dator för den ska användas
för en ny kille. Jag hoppas inte det stämmer? Jag skulle uppskatta om vi kan lösa detta nu en gång för alla. Denise ska ha samma rätt
som alla andra klasskompisar att köpa ut en dator som hon kan använda och hennes datorer har ni fått kommunalt bidrag för. Får ni en
ny elev med liknande behov gäller samma där.

Denise kan inte köpa ut en standarddator av det enkla skälet att hon inte kan använda den. Hon fick den här specialbeställda datorn just
för sin stora tydliga skärm och jag anser att det är djupt diskriminerande om hon inte ska ha samma möjlighet som alla andra. Hittills har
jag avstått från att lämna in ett klagomål till kommunen som jag blev uppmanad att göra i våras när både det här med datorn och hur
hennes betygssättning hanterades. Du sa att datorn skulle lösa sig och hon fick möjlighet att studera igen ämnet nu i höst och det kändes
som en bra lösning. Det känns lite jobbigt om det här med datorn fortfarande verkar vara oklart.

Så, vad gäller?

Tack på förhand.

-- 
Joakim Nömell
Telefon: 070-7713100
Epost: joakim@nomell.se
Web/Blog: http://nomell.se/

On Mon, 1 Jun 2015, Gunilla Rylander-Melin wrote:

Ang datorn så får jag undersöka vad den kostar vid utköp, vad jag ser så kan det inte möta något hinder.
Ang EN6 så har jag fått en "lapp" där Spec ped säger att Denise vill ha förlängd tid på den kursen. Det är klart att hon får det.

Mvh Gunilla

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Joakim Nömell [mailto:joakim@nomell.se]
Skickat: den 1 juni 2015 13:55
Till: Björn-Olof Söderholm
Kopia: Gunilla Rylander-Melin
Ämne: Re: SV: Köpa ut denise Nömells dator

Hej igen.

Gunilla, du får kopia på denna långa tråd då Björn-Olof hänvisar till dig.

Ang. Denise specialbeställda dator; jag har nu varit i kontakt med Carina Berglund på Centrala stödenheten som bekräftar det jag
förvisso redan visste, att ni fått stöd för Denise fördyrade dator, både vid start i skolan när hon fick sin första 15" MacBook och nu
senast när det byttes ut mot en ny 15" med Retinaskärm. Därmed borde det inte vara något stort problem för er att låta henne köpa ut
den till en likvärdig kostnad som övriga studenter.

Ang. bedömningen av Denise i engelska kommer jag kontakta kommunens jurist Madeleine Marjasin för att framföra just klagomål på
bristerna i att Denise inte fått mer tid, inte fått material i tillgänglig form och inte någon extrahjälp som hon ska ha på grund av sin
synnedsättning och det
läs- och skrivhinder den innebär.

Att hon har svårare att läsa böcker för att tillgodogöra sig stavningen, titta på film och TV där hon inte ser texten, utan är hänvisad till
talböcker där man inte får stavningen. Det är något som borde vara självklart för en pedagog och har man inte den kunskapen för att
man inte har så många elever med den typen av funktionsnedsättning, får man skaffa sig den.

--
Joakim Nömell
Telefon: 070-7713100
Epost: joakim@nomell.se
Web/Blog: http://nomell.se/

On Mon, 1 Jun 2015, Joakim Nömell wrote:

Hej igen.

Vi kanske inte kommer så mycket längre i datorfrågan. Jag tycker iofs
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Vi kanske inte kommer så mycket längre i datorfrågan. Jag tycker iofs
inte att jag får svar på det jag undrar; varför övriga klasskamrater
kan köpa ut datorer som bytts ut, varför hennes första
specialbeställda dator i så fall byttes helt istället för att lagas då
det lär ha varit garanti kvar? Då hade hon haft samma chans som andra att köpa ut den.

Dessutom blev jag just uppringd av en upprörd Denise som just fått
besked att hon inte blivit godkänd i engelska. Av det hon fått som
motivering till varför är precis det som borde vara bedömning för
någon med ett läs- och skrivhinder. Denise har inte fått material i
tillgänglig form annat än undantagsvis, hon har inte fått mer tid
vilket hon har rätt till vid skrivningar. Läaren motivderar bland
annat betyget med att det hoppar i texten när hon skriver så att hon
ibland råkar skriva mitt i en annan mening och just att hon har svårt
att läsa igenom skrivna texter -- för att hon har ett läs och
skrivhinder. Det kan aldrig vara rätt att bedömma en elev på det viset och knappast efter samma vilkor som alla andra.

Jag antar att man kan få en skriftlig motivering till att Denise inte
blev godkänd i engelska.


