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Borlänge Tunabygden IWC  
Distrikt 233 
Sverige 

Månadsbrev nr 10      2021-2022  
                                                                

 
Det är dags för det första riktiga vårmötet!  
Visst behöver vi en riktig liten vårdusch av trevligt sällskap och att få titta på vackra kläder? 
Den 13/4 träffas vi kl. 16.30 på Hermans Bistro för att först inta en tallrik med plockmat och 
något sött efter, för att sedan vid sex gå tvärs över gatan till Mode Eva för att titta på 
mannekänguppvisning. Givetvis finns möjlighet för den som vill att även handla det man vill.  
Vid denna träff har vi inget lotteri. 
Du betalar in 200kr på bg 272-0050 om du vill delta. Betala senast 10/4. 
 

Avanmälan: Om du inte kan komma meddelar du detta till Gen Gustafsson 
gen.gustafsson@gmail.com tel. 0702889208 eller till Anita Persson 
pyret62@hotmail.com tel. 0704240709 
 

Klubbärenden: 

Enligt IWs bestämmelser ska den som vill begära sitt utträde ur klubben göra det senast 

31/3.  

Ludvika IW firar ett lite försenat 50årsjubileum 20/5. Det gör man med galej på Vanbo 

herrgård. Uppträda kommer operasångerskan Maria Keohane att göra. Kostnaden ligger på 

drygt sjuhundrakronor. Möjlighet till övernattning finns och då tillkommer den kostnaden. 

Ingrid Haggårds åker dit för att uppvakta Ludvika IW för vår räkning och den som vill åka med 

tar lämpligen kontakt med Ingrid. 

Till hösten, i november, kommer vår egen klubb att fira 50 år. Styrelsen kommer att sätta 

ihop ett program till dess. Om du har förslag, hör gärna av dig! 

 

Föregående klubbmöte:  

9/3–22 träffades vi i Riksbyggens lokal på Stenhålsgatan i Forssa för ett valmöte samt 

månadsmöte. Uppslutningen var god, vi var 21 ledamöter samt fyra gäster. Lokalen var ny 

för oss men var rymlig och praktisk då vi hade catering. 

Kvällen började på sedvanligt vis med att Kerstin Bergman inledde och hälsade oss 

välkomna. Under kvällen så invigde vi Vera Tannefors i IWkretsen , vi bestämde att kvällens 

behållning från lotteriet samt försäljningen av vin skulle skänkas till Ukraina och, inte minst, 

vi hade valmöte.  
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Kristoffer Molinder är lärare i grundsärskolan och han har skrivit ett brev där han ansökt om 

bidrag från IW för att kunna göra en studieresa till Stockholm med de elever som slutar nian 

till våren. Eftersom vi beviljat detta kom han och berättade om sitt arbete och om det 

närmare upplägget för resan. 

Idag har grundsärskolan 100 elever men för att få gå där måste de ha en intellektuell 

funktionsvariation och det innebär fyra olika undersökningar: medicinsk, pedagogisk, social 

och psykologisk. 

Idag kommer många yngre barn till grundsärskolan och det beror främst på att man testar 

barnen mer idag än förr. Barnen placeras på den nivå de passar in. När de lite äldre barnen 

kommer börjar de ibland som mobbare eftersom de ofta blivit mobbade i den skola de 

kommit från. Efter ett tag försvinner dock det beteendet då skolan arbetar mycket med att 

implementera det viktiga i att vara snäll. 

Man läser alla ämnen som finns i läroplanen för grundskolan utom moderna språk. Man 

läser allt men i begränsad mängd. Grundsär lägger mer vikt vid de praktiska ämnena som har 

utökad tid. Inga elever får underkänt i något ämne och efter nian kommer de till 

Ljungbergsgymnasiet där de får gå den utbildning de vill, som till exempel vaktmästeri- eller 

restauranglinjen. Det är inte vanligt att de får ett lönearbete men att arbeta som 

varuplockare eller att gå vid sidan av någon och hjälpa till går utmärkt. 

Eleverna delas in i två grupper: lindrig nedsättning, man kanske fötts in i en dysfunktionell 

familj, och måttlig funktionsnedsättning, som oftast beror på förlossningsskada. Inte ovanligt 

är att eleverna har multipla diagnoser, som både kan vara medfödda och förvärvade. Det 

kan vara ADHD, ADD, mutism (att man inta talar), dyslexi eller dyskalkuli. 

Kristoffer berättade att eleverna är överlyckliga att de ska få åka till Stockholm, något inte 

skolan bekostar, och att de skickade ett stort tack till IW för gåvan. 

I Stockholm kommer de att ha ett mycket digert program som vi blev alldeles förskräckta 

över. De ska börja med Livrustkammaren för att fortsätta med Gröna Lund, Skansen och 

Tekniska museet. Kristoffer försäkrade oss att det kommer att gå men att de på hemresan 

kommer att vara som släckta ljus! 
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De återstående mötena för våren kommer att vara ett besök av en sökhund som kommer att 

visa exempel på nosework samt att vi som sista möte för våren kommer att ha knytkalas i 

Christinas trädgård, precis som förra året. 

Men först hälsar vi er välkomna till mötet 13/4. 

Varmt välkomna! 

Vänliga IW-hälsningar 

 
Helena Åhrman 


