Ungene måtte nærmest holdes fast da de
mottok overraskelsen: – Rørende

Det var flere av elevene som helst ville hoppe rett på de nye syklene fra Kiwanis
Svelvik. Foto: Ine-Elise Høiby
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Kiwanis Svelvik hadde torsdag med en
overraskelse til barna på SPA Tømmerås.
Torsdag formiddag kom organisasjonen Kiwanis Svelvik på besøk til
spesialpedagogisk avdeling (SPA) på Tømmerås skole. Årsaken var en
gave de hadde med seg til de totalt 13 barna som til vanlig går på
avdelingen.
Denne dagen var det sju elever som tok imot Kiwanis som kom gående
med tre «ambulanse»-trehjulssykler.

Og det var ingen tvil om at gaven ble godt tatt imot. For da syklene
kom inn i området elevene holder til på i skolegården, var det flere av
dem som nærmest måtte holdes fast av lærerne for å ikke «stikke av»
med syklene med en gang.
Etter rundt 30 sekunders venting fikk de endelig kaste seg på og sykle
rundt:

Endelig fikk elevene kaste seg på syklene. Foto: Ine-Elise Høiby

– Kjempefint
Oddveig Engen Birkeland, en av lærerne på SPA, kunne fortelle at de har
hatt to lignende sykler, men at det nå kun er én som fungerer. Disse
syklene har avdelingen arvet fra en av barnehagene i Svelvik.
– Disse nye syklene kommer veldig godt med. Det var veldig midt i blinken.
På disse syklene kan man ha både ting og passasjerer bakpå, forteller
Birkeland mens hun følger med på elevene som tester de nye syklene.
Inne på lekeområdet sitt har avdelingen et bord. Dette blir ofte brukt
som stoppested, forteller Birkeland, og elevene later gjerne som at de
er bussen på vei til Drammen.
– Disse syklene kan de leke mye med, det er ikke bare sykling.

Barna byttet på i tur og orden med hvem som skulle få prøve de nye
syklene. Foto: Ine-Elise Høiby

– Visste det manglet
Ingen av elevene visste noe som helst om syklene som skulle komme, og
reaksjonen over å motta de nye syklene var spontan.
– Dette er kjempefint. Det er veldig rørende. Den mottakelsen med en
gang, det var morsomt at de ikke visste noe, sier Birkeland.
Wenche Halvorsen og Anita Kittelsen fra Kiwanis Svelvik synes også det
var veldig fint at elevene ble så glade for de nye syklene.
– Jeg er bestemor til en av barna her, og jeg visste at dette manglet.
Alle på møtet var enige om at barna skulle få disse syklene, sier
Halvorsen stolt.

