Frasse Skolhund
Text & foto: Nina Andersson.

Det här är Frasse! Han är en mopskille på fyra år som
jobbar som skolhund tillsammans med mig i en skola på
Väddö i Roslagen. Mopsar är fantastiska på alla sätt och
de vill och kan göra precis vad som helst! Jag tänkte här
berätta vad Frasse gör som skolhund och vad han älskar
att göra när han är ledig.
Frasse är min första mops och han hamnade hos mig
av en slump faktiskt. Jag hade en utbildad terapihund
men jag kände att jag behövde en hund till i mitt arbete. När jag nu börjat fundera på ny hund dök det på
Facebook upp en blänkare från Djurskyddet i Göteborg
om att man hade tagit hand om ett flertal mopsar. Det
lät väldigt spännande! En liten hund som kan sitta i knät,
ligga på och nära, precis vad jag behövde!
Bra förutsättningar
Jag åkte ner till Göteborg och möttes av två tikar med
sina valpar. Tror ni att jag svimmade när jag såg dem, jag
blev kär direkt, särskilt i en liten kille som hela tiden ville
sitta i mitt knä och som hela tiden sökte ögonkontakt.
Snacka om bra förutsättningar!
Frasse fick följa med hem och jag kan säga att han har
varit den enklaste av alla de hundar jag haft; han har en
sån ”will to please” personlighet utan dess motstycke,
särskilt när det kommer till godis!
Vid två års ålder började Frasse och jag utbildningen

vid Hundens Hus i Stockholm. Frasse visade sig älska
barn; han är så försiktig i kontakten med dem, han förstår precis vad som krävs av honom i dessa möten. Vi fick
praktikplats på skolan hemma på Väddö. Där var vi en
termin och när vi sedan tog examen, fick vi en timanställning som nu övergått i läsårsanställning.
Barnen känner närhet och värme
I skolan träffar vi barn som behöver extra stöd av olika slag. Vi lästränar, räknar matte, pratar engelska, ritar,
leker, pratar och myser ihop. ”Men vad gör ni egentligen?”, frågar många när jag berättar.
Vi träffar barn som behöver lästräna. Barn som har
svårt att läsa vill sällan läsa högt, särskilt inte i klassrummet i stor grupp. Hos oss får man komma med den bok
man vill och läsa för Frasse. Han ligger nära bredvid eller
i knät, det beror på vad barnet vill. Barnet känner närhet
och värme och kan slappna av och läsa i sin egen takt.
Frasse skrattar aldrig när det blir fel. Han lyssnar och tittar på bilder. Han förstår även svåra ord när barnet förklarar vad det betyder. Barnen skriver egna berättelser,
ofta om Frasse på äventyr, och läser upp dem för honom
när de kommer.
I matematiken använder vi ärtpåsar med siffror på,
tärningar och olika spel, Frasse apporterar och barnen
räknar.
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Frasse är även en hejare på pussel och apporterar
gärna bitarna och tillsammans med barnen pratar vi om
bilderna och översätter ibland till engelska och skriver.
Här tränar man även turtagning, tålamod och respekt.
Skrev en saga
Vi har även träffat nyanlända barn. I deras hemländer
ser man ofta på hundar med andra ögon och man är
ofta rädd för dem. Förra terminen träffade vi en liten
flicka som var väldigt rädd, men hon
tyckte att Frasse var jättesöt. Eftersom vi
också har varit med ute på rasterna (för
att så många som möjligt ska få ta del av
Frasse), har den lilla flickan kunna jobba
sig fram till Frasse. Det började med att
hon tittade på honom på avstånd, slutade med att hon kom till oss i hundrummet, spelade spel och kelade med honom. Hon hade skrivit en saga om Frasse
som hon läste för honom och sedan
gick vi på promenad och hon fick hålla
i kopplet. Vilken lycka och vilken seger
för henne!
Ibland träffar vi barn som av olika
anledningar behöver komma och tanka
positiv energi för att få en bra start på
dagen och för att orka vara i skolan. Vi
hämtar hemmasittare och följer dem
till skolan. Allt för att det ska bli så bra
som möjligt. Frasse är en hejare på att få
människor att känna sig behövda! Han
går fint i kopplet och när vi är framme vill
han vara nära och bli klappad på. Mys på
hög nivå!
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Lek och bus inte att förglömma! Det roligaste förstås
och ett sätt att umgås på ett kul sätt där alla får vara med!
När Frasse går av sitt arbetspass vill han gärna springa
av sig, strosa runt och sniffa, leta godis och ligga nära
och sova. Ett annat fritidsintresse vi har är NoseWork,
denna fantastiska sport där alla hundar kommer till sin
rätt! Frasse älskar NoseWork och han jobbar ihärdigt för
att hitta. Sa jag att han älskar godis? 
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