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«Farmen» er noe svineri
Tja, jeg er en av disse mange som f.eks. synes «Farmen» er noe
svineri mtp at totalt ufaglærte får ansvar for ikke bare hold, men
også slakt av dyr for underholdningens skyld.

@AUTHORCAROLA (NANO ATE)

Twitret om

Rart at ingen reagerer på
dyreplageri på TV
Jeg reagerte også på dette, men mot slutten av programmet ble
det opplyst at den hadde blitt avlivet. Skulle ønske det hadde vært
flere slike plasser. Det finnes mange som av forskjellige grunner
ikke kan ha, eller bør ha hund for enhver pris. Jeg har sett alle
episodene og vet at den dama gjør en kjempejobb.

MAY BRITT ALMAAS

Det fins hjelpemidler for hunder som er lammet i bakparten.
Bakparten kan festes til ei ramme med påmontert hjul. Fins
mange eksempler på lamme hunder som har et fullverdig liv, og
som kan holde tritt med sine lekekamerater ved hjelp av hjelpe-
midlet. Å ta livet av en hund fordi den er delvis lammet er bare
unødvendig, men lette løsninger er jo ganske typisk norsk.

KAI SØRLI

Men kjære..... Når ble hunder mennesker?

LIV HAMMER

Nettdebatt

Trondheim bydrift har satt opp
en bod uten hensyn til om-
givelsene. Ved Bybrua, og helt
inn mot det gamle fredede
Tollboden-bygget, har de satt
opp en bod inneholdende en
liten snøfreser og strøsand. 

Dette skjemmer utsikten

mot byens store attraksjon
gjennom hele vinteren.

Bør kunne flyttes til under
brua, eller på parkeringsplass
inne på Thora Storm skolen.

ERLING PLINGA JOHANSEN

Foto: ERLING PLLNGA JOHANSEN

Bod ved elva skjemmer 
utsikten mot Bybrua

Heller toilldag i Midtbyen to ganger i året enn Black Friday. 

MALI

Det er interessant, men ikke overraskende, at Adresseavisen
setter omtalen om ukultur på trønderske julebord under vig-
netten «Kultur». 

OLA GARLI

Hagen framstår nå som kanskje det viktigste medlemmet i No-
belkomiteen noensinne. Spør du meg.

ATLE

Sagt på smsSkuffet over RBKs innsats mot Real Sociedad
Jeg var på Lerkendal forrige
torsdag og gikk skuffet hjem. Jeg
var skuffet over at RBK ikke
gjorde et ordentlig forsøk på å
vinne kampen som ville gitt
fortsatt håp om avansement. 

I stedet så det ut som både
spillere og trener var fornøyd
med uavgjort. Spillerne brukte
unødig tid i alle situasjoner
(innbytte f.eks.), og jeg kunne
ikke se noen reell vilje til å vinne

kampen. Eksempelvis lå Nicklas
Bendtner igjen på midtbanen de
gangene RBK gikk i angrep. Hele
RBK-laget lå på 30 meter og lot
spanjolene trille ball, i stedet for
å angripe dem høyere opp på
banen med stor aggressivitet,
slik de gjorde i perioder av kam-
pen mot Zenit.

Årsaken til skuffelsen er nok
at jeg synes RBK-laget er bra for
tiden. Alt for bra til at man skal

legge seg bakpå på hjemmebane
og være fornøyd med uavgjort.

Vil også pirke borti spiller-
børsen til Adressa. Uforståelig at
Adegbenro fikk en 5-er. Han var
strålende. Et helt angrep alene.
Synes også Birger Meling hadde
en veldig bra kamp som hadde
fortjent 2–3 poeng mer enn den
6-eren han fikk.

FREDRIK ERIKSEN

Vi er foreldre til tegnspråklige
barn og ser med stor uro på det
som nå skjer i Trondheim.

Torsdag 23. november ble en
ny beslutning kunngjort som
opprørte hele tegnspråkmiljøet i
Norge: Statped vil ikke lenger eie
den eneste rene tegnspråklige
barnehagen i Trondheim. Likeså
vil ikke Trondheim kommune
overta denne barnehagen, da de
mener at de har god kapasitet i
øvrige barnehager i kommunen. 

Barna står nå i fare for å bli
spredt rundt i fremmede barne-
hager. Og det faktum at disse
barnehagene er fullstendig
blottet for tegnspråktilbud og
spesialkompetanse om døve
barn, hørselshemmede barn og
barn av døve foreldre tyder på at
kommunen mangler kunnskap
om hvorfor denne barnehagen
er så viktig.

Språkutvikling hos barn er
avgjørende i de første årene,
samt god tilgang på språklige
miljøer hvor språket blir brukt
naturlig av flere barn og voksne.
Fagkompetansen som de ansatte
i Møller barnehage innehar er
unikt egnet til å stimulere bar-
nas språkutvikling. Når Trond-
heim kommune nå oppfordrer
de ansatte om å søke på ledige
stillinger som dukker opp i

kommunen, viser det at de ikke
forstår den unike spisskompe-
tansen Møller barnehage be-
sitter. 

Flere av oss har barn i barne-
hagen, hørende og døve barn. Vi
ser at barna har fått en viktig
språkutvikling hos Møller bar-
nehage som deres barnehager i
nærmiljøet ikke klarer å opp-
fylle, uansett hvor hardt de
ansatte prøver og selv etter tiltak
som treukers tegnspråkkurs ved
Statped fordelt over ett år. 

Det tar som kjent tid å lære
seg et nytt språk i voksen alder,
ikke minst å beherske språket
flytende. I tillegg skal man sti-
mulere barnas utvikling i et
språk man i utgangspunktet
ikke kunne. Det sier seg selv at
de ikke kan ivareta våre barns
språkutvikling. Denne språkut-
viklingen må skje i naturlig
samhandling med andre tegn-
språkbrukere, barn som voksne.
Og det skjer ikke ved å sende
ansatte på sporadiske tegn-
språkkurs. 

Statped sier at de ønsker å føre
et likt tjenestetilbud til alle sine
brukere i hele landet og oppnår
det ved å kvitte seg med sin
eneste barnehage. Et likt tilbud
lar seg vanskelig gjøre for lav-

frekvente grupper som hørsels-
hemmede, søsken og barn av
døve foreldre, hvilket Statped
utviser manglende forståelse for. 

Kjære Statped og Trondheim
kommune, snu i denne saken!
Ikke raser et av de viktigste
holdepunktene i våre barns liv.
Dere står nå som ansvarlige for
barnas språkutvikling og deres
fremtid. Forvalt dette ansvaret
klokt, vi frykter alvorlige konse-
kvenser på sikt, deriblant psy-
kiske og språklige.

Kommunaldirektør for opp-
vekst og utdanning, Camilla
Trud Nereid, lovte overfor NRK
27. november at kommunen vil
garantere for å holde barna
samlet. Vi er slett ikke beroliget,
og det ble sagt under formann-
skapets møte 28. november at
den bemanningen som er på
barnehagetilbudet i dag er mye
høyere enn det som er i ram-
mene til kommunen, og at det
ligger noen besparelser i å ha en
avdeling, ligger til grunn for
beslutningen. 

Uttalelsene så langt tyder på at
kommunen ikke har forstått hva
et slikt ansvar innebærer.

KODA-UTVALGET 
TRONDHEIM DØVEFORENING

Vi foreldre er slett ikke
beroliget av Nereid

Faksimile: Artikkel i Adresseavisen tirsdag 28. november.


