DAMMSDAL I VINGÅKER! – Vargar vs Samer!
Assistenten och jag diskuterar en del om skolgång och brist på samhällsliga och
matematiska kunskaper, men det är ju så att Dammsdal är en grön skola och de
använder Teacch metoden!
En pedagogik som innebär att konkretera för personer med Aspergers och Autism.
Det var ju också under gröna vågen som jag var på Dammsdal.
Därför vi var ute mycket i skog och mark, bildade ett Miljöparti på Dammsdal. Lärde
oss om djurrätt och grön socialism. Att jakt och djurförsök var helt förkastligt och att
det är onda personer som skjuter djur och gör experiement på djur!
Att de vilda djuren är våra bröder och systrar och att djur är lika mycket värda som
människor och att vi på Dammsdal identifierade oss med djur och genom lek och
musik lärde vi oss att älska djuren!

Teacch-metoden
Teacch står för Treatment and Education of Autistic and related Communication
handicapped Children. Teacch-metoden är en metod som framförallt är användbar
för människor med autism och är en individuellt anpassad pedagogik som utgår från
en helhetsyn av människan. Den används framförallt vid habilitering och
undervisning av barn med autism och autismliknade tillstånd som t.ex. Aspergers
syndrom. Metoden bygger på struktur och visuellt stöd samt på ett nära samarbete
mellan föräldrar och professionella.
I testerna tittar man inte bara på vad personen kan eller inte kan utan man tittar
också på vad personen håller på att lära sig. Målsättningen är att förstå
konsekvensen av personens kognitiva brister och använda sig av den kunskapen för
att minska skillnaden mellan personens sätt att tänka och det som krävs för att
kunna fungera på ett tillfredsställande sätt i samhället. Målet är inte att normalisera
individen utan snarare att acceptera de skillnader som finns. Den enskilda individen
skall hjälpas till ett självständigt liv utifrån sina egna förutsättningar.

KÄLLA!

© Smirre Kirax 2016
mailto:smirre.fox@telia.com
Finja

ÄMEN PÅ DAMMSDAL!
ÖÄ = Naturlära, Djurrätt och Miljö.
ADL = Vara i ADL-lägenheten, dammsuga, laga mat, tvätta sig och städa.
Matte = Räkna med leksakspengar och veta hur mycket man ska ha tillbaka när
man handlar. Träna klockan och att dygnet har 24 timmar även om klockan bara går
till 12. Att förstå vad klockan 15 och klockan 18 betyder.
Skrivning = Skriva dagbok och skriva uppsatser, stava någorlunda vettigt.
Slöjd = Träslöjd och syslöjd för både killar och tjejer.
Historia = Tyda runor, hur man levde och åt på Vikingatiden, hur man klädde sig på
vikingatiden och om Asatron.
Simning = vara i badhuset och lära sig simma.
Idrott = fotboll på sommaren och innebandy på vintern.
Ridning = på torsdagskvällar på Vårnäs ridskola.
Fredagar fritt val = vara hos Gunilla och hjälpa henne i stallet, bygga med Lego,
rita, titta på tecknade filmer, lyssna på musik i myshörnan eller sitta vid datorn och
spela Tetris eller Pacman.
Det var det vi gjorde under veckan på Dammsdal, så vidare vi inte hade lägerskola
och var ute i naturen, sov i tält och paddlade eller cyklade.
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VARGAR vs SAMER!
Dock tycker ju en del personer omkring mig att det var fel att vi fick lära oss att
samer är varghatare/rovdjurshatare och att vi i egenskap av vargar lekte krig och
krigade mot samerna.
Idag vet jag att det finns många samer som är stora djurvänner och även samer som
är engagerade för vargarnas och andra rovdjurs rätt!
Varghatare och djurplågare finns i alla landskap och sunt förnuft säger att man kan
inte se saker svartvitt, utan verkligheten är mer grå!
Iaf så var det en lek som jag och några andra tonårsgrabbar höll på med på
Dammsdal och i skogen. Att vi klädde ut oss till vargar och sprang runt med airsoft
vapen och lekte att vi krigade mot samerna eller att vi lekte att vi var vargar som var
stridspiloter när vi cyklade och att vi bombade samebyar med napalm!
RÖD SNÖ!
2006 så fick jag genom Janne och Pontus kontakt med bröderna Törling i
Katrineholm, som håller på med rollspel och fantasy. Vi skulle sätta upp ett spel som
hete "RÖD SNÖ" - som bygger på Counter Strike, där vi moddat gubbarna till vargar
och målen var olika samebyar, där vi skulle kriga mot samerna och även kunde kalla
in flygunderstöd med Phantomplan och släppa napalm på samerna. Målet i varje
sameby var att ta kontroll över paddocken som innehåller renar och renarna var då
vinst för vargarna. Skapade detta online på en spelserver och satte upp en hemsida
om Röd Snö.
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Här håller vi på att skapa gruppen "Vintervargarna" som vår flock av vargar som är
elitkrigare.

Bröderna Törling arrangerade även figurrollspel. Här är deras slagfält med flera olika
varelser. Varav det var vargar, drakar, orcher och alver osv.
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Presenterade projektet på mejlinglistan Vargar-SE, men det tog hus i helvete då.
Kalle Blåholtz som är admin för Vargar-SE, krävde att projektet och sidan skulle
stängas ner, för annars skulle han och hans samiska vänner vidtaga åtgärder mot
mig.
Förklarade för Kalle att det handlar om ett dataspel/rollspel, men Kalle hävdade att
det var brott mot FN,s folkrätt och diverse konventioner om ursprungsbefolkningar.
Att hemsidan och spelet om Röd Snö - Vargar vs Samer, var ett brott mot mänskliga
rättigheter enligt Kalle. Så vi la ner projektet. Väldigt tragiskt att ta ett
dataspel/rollspel som något hot och kräva att vi ska stänga ner hemsida och server.
Vi ville göra ett kul spel byggt på de lekar vi hade på Dammsdal på 80-talet under
gröna vågen.
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