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En aktiv kille som älskar skolan
Hemma i det stora och rymliga
köket i Hammarby Sjöstad sitter
Sigge, tillsammans med mamma
Anna och pappa Johan. När föräldrarna stökar i köket tittar Sigge
på sitt favoritprogram som handlar om stora fordon som traktorer,
truckar och motorcyklar.
I vanliga fall går Sigge i Jorielskolan
med sina kompisar om dagarna.
Men sedan flera månader har skolan
stängt och undervisningen får ske
hemifrån i stället.
Sigge som älskar skolan tycker inte
alls om förändringarna som det nya
viruset innebär. Istället för att åka till
skolan varje dag klockan nio måste
han nu logga in via skype för att träffa
sina lärare och klasskompisar. Anna
och Johan är egenföretagare och jobbar väldigt nära hemmet och turas
om att hjälpa Sigge med skolarbetet.
-Under coronaepidemin får vi vara
både assistenter, lärare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och logopeder,
säger Johan och Anna.
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Namn: Sigge Josephson
Ålder: 8 år
Familj: Mamma Anna, pappa Johan
och storebror Edvin 22 år.
Bor: Hammarby Sjöstad
Skola: Jorielskolan
Fritidsintressen: Race Running, bada,
åka motorbåt och fyrhjuling

Sigge kommunicerar med hjälp av en
elektronisk PODD där han pekar på
olika bilder för att berätta vad han
vill göra. Han lär sig mer och mer
hur han ska göra sig förstådd på ett
bra sätt.
Varje dag följer de det ordinarie
skolschemat och får uppgifter att jobba med. Varje tisdag är det till exempel poddträning där han och kompisen Isabelle tränar tillsammans med
läraren via Skype. På onsdagar är det
Konduktiv pedagogik (KP) på agendan och på torsdagar teater och bild.
Sigge tycker att Bild och Hemkunskap är bästa ämnena i skolan. Han

berättar också att fredagar är bästa
dagen i skolan för då är det disco. Då
är det hög musik, discokulor och rulledans för hela slanten.
Vanligtvis tränar Sigge racerunning
i Sätrahallen varje vecka, men nu har
det varit ett längre uppehåll på grund
av pandemin. Nu ser han fram emot
att utomhussäsongen snart ska börja.
Sigge fick sin första cykel förskriven
av habiliteringen för tre år sedan för
att det var en så bra träningsform. Till
att börja med tränade han hemma
både utomhus och i källarens gångar.
Men sedan ett år är han med i en racerunninggrupp söder om stan.
-Sigge älskar när vi ropar Klara, färdiga, gå, och är snabb i starten, men
sedan brukar han vänta in bästa
kompisen Isabelle efter ett tag eftersom han gärna vill ha sällskap, säger
Johan med ett leende.
Johan är funktion är i racerunninggruppen och hälsar att alla som vill är
välkomna att komma och prova på.
På somrarna brukar familjen vara på
en skärgårdsö där Sigges morfar har
ett lantställe. Sigge älskar att åka
i morfars motorbåt och helst sitter
han vid rodret och får hjälpa till att
styra. Att bada och åka fyrhjuling
med pappa är inte heller så dumt.
Nu ser de fram emot att få segla med
RBU i Saltsjöbaden i veckan som
kommer och hoppas även få komma
med på familjedagen på Samstorps
gård*. De har varit med ett tag i RBU
och minns bland annat den fina helgen med RBU på Kolmården för ett
par år sedan.
-Bamses värld var bäst, tycker Sigge.
TEXT OCH BILD: ANETTE WÄLLSTEDT

*när tidningen trycks har seglingen och familjedagen redan varit.
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