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Først kom Roda og Ruwayda Abdisalan tilbage til deres
undervisning på Nyborg Gymnasium, selvom kommunen havde
meldt ud, at de var udelukket skolegang. Nu lægger gymnasiet
også lokaler til undervisning af familiens tre yngre skolebørn
med hjælp af frivillige undervisere. Børnene starter mandag.

Nyborg-rektor udvider hjælp
til somalisk familie: Yngre
børn i skole mandag

Familien Abdisalan Hussein fra Nyborg har otte børn. To af dem, Roda og Ruwayda, der ses her,
har af rektor på Nyborg Gymnasium Henrik Vestergaard Stokholm fået lov til at fortsætte deres
undervisning, selvom kommunen siger det modsatte. Nu hjælper rektoren også familiens tre
andre skolebørn fra henholdsvis 0., 5., og 8. klasse, og sørger sammen med en frivilligstab nu for
undervisning til dem i gymnasiets lokaler. Foto: Michael Bager
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Nyborg: Et frivilligt team og lokaler på Nyborg Gymnasium. Det bliver
rammerne for en skoledag for familien Abdisalan Husseins tre yngre
skolebørn, der i december blev smidt ud af deres henholdsvis 0., 5., og
8. klasse.

Efter Nyborg-familien Abdisalan Hussein fik inddraget sin
opholdstilladelse, valgte kommunen at lukke kassen. Siden er det
udelukkende de to døtre, Ruwayda og Roda Abdisalan Hussein, der har
gået i skole. Og det kun fordi rektor Henrik Vestergaard Stokholm har
valgt at lade pigerne fortsætte deres undervisning i 10. klasse på
gymnasiet. Imens har resten af familien har været sat på pause.
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Rektor på Nyborg Gymnasium Henrik Stokholm har siden slutning af december arbejdet på en
løsning, så familien Abdisalan Husseins tre andre skolebørn også kan få undervisning. Foto: Sugi
Thiru

Fra på mandag starter de tre yngre børn så igen deres skolegang. Men
det bliver ikke i de faste rammer i den folkeskole. de kender. Det bliver i
lokaler på Nyborg Gymnasium og med en underviserstab af frivillige.

Udover elevrådet med rektor i ryggen har igangsat en indsamling, så
familien Abdisalan Hussein kan fortsætte med at bo i byen, har rektor
på Nyborg Gymnasium Henrik Vestergaard Stokholm siden slutningen
af december også arbejdet på at finde en løsning, hvorpå familiens tre
yngre skolebørn kan få undervisning.

- Vi vil også gerne hjælpe de mindre børn, så de oplever noget, der
ligner en almindelig og struktureret hverdag. Derfor stiller vi nu lokaler
til rådighed, siger Henrik Vestergaard Stokholm.

At de tre yngre børn nu kan gå i skole, kan også kun lade sig gøre, efter
en flok frivillige er trådt til.

- Vi ved, at mange har sympati for familien. Lad os bruge den til at
hjælpe børnene og give dem undervisning, indtil der kommer en anden
løsning, lyder det fra Henrik Vestergaard Stokholm, der mener, at man
stopper børnenes faglige og personlige udvikling ved pludselig at
trække dem ud af skolen, som Nyborg Kommune har gjort.

Børn på forskellige niveauerBørn på forskellige niveauer
Undervisningen for de tre børn starter mandag, men hvordan det helt
præcis kommer til at at foregå, er stadig ved at blive arrangeret.

En af primus motorerne for den frivillige stab er Mariann Brandt fra
Regstrup, tidligere lærer på Nyborg Gymnasium og en kendt person i
frivilliglivet i Nyborg. Hun har gennem sine kontakter fået samlet en
stor flok frivillige.

- Jeg lavede et opslag på en af vores Facebooksider, og så væltede det
ellers ind med kommentarer fra folk, der ville hjælpe, fortæller hun.

Der er nærmest overflod af frivillige undervisere nu, og Mariann Brandt
skal så koordinere arbejdet.

- Der er en hel del logistik i det her. Og det er tre børn på forskellige
niveauer, hvilket også skal koordineres i forhold til
undervisningsmateriale. Og de små kan måske ikke være lige så længe i
skole ,som de store, fortæller Mariann Brandt.
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Mariann Brandt ses her til venstre har været primus motor for at finde en flok frivillige, der kan
hjælpe med undervisning til familien Abdisalan Husseins tre yngre skolebørn. Foto: Linea
Andersen
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Hvor længe undervisningen kommer til at stå på, vides ikke. Men
sikkert er det, at de tre 0., 5., og 8. klasses-børn fra på mandag får
undervisning på daglig basis.

Mariann Brandt håber dog på at kunne få skabt en nogenlunde fast
gruppe af undervisere til børnene, så det bliver så stabil en hverdag
som muligt.
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