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Barn med lærevansker har 
også glede av å mestre et
fremmedspråk, mener Julie
Monsen. Nå gir hun ut eget 
læreverk, «Learning English
with Teddy», for denne 
elevgruppen, barn i barne-
hage og 1. og 2. klassetrinn.

Torhild Fennefos Jacobsen tekst
Fredrik Refvem foto

VÅGHALS: I ett år skulle hun være i
Norge. Nå er det 25 år siden engelske
Julie Monsen kom til Stavanger, som
nyansatt lærer ved British internatio-
nal school på Gausel. I dag er hun spe-
sialpedagog ved Ressurssenteret ved
Grannes skole i Sola, og har ikke ang-
ret et sekund på at hun våget seg ut i
det ukjente. 

– Jeg kjente ikke et menneske i
Stavanger da jeg kom hit, ikke i hele
Norge for den saks skyld, men visste
at det var dette jeg skulle gjøre, ler
hun. Hun hadde en glimrende jobb i
nærheten av London, men kom til-
feldigvis over en annonse, der den
britiske skolen i Stavanger averterte
etter lærer. Kort tid etter var jobben
hennes, i konkurranse med 60 andre
søkere.

I bagasjen hadde hun store porsjo-
ner medfødt entusiasme, utstrakt ev-
ne til å bli kjent med nye mennesker
og ikke minst lang erfaring med ar-
beid for barn med lærevansker. 

I tillegg har hun med årene lært
mye om å være ny et sted og helt ale-
ne. Om hvor viktig det er å bli møtt
med vennlighet.

– Jeg traff så mange fantastiske
mennesker! Politimannen som møtte
meg på Fremmedkontoret, ønsket
meg så varmt velkommen at jeg send-
te brev til hans kone da han døde for
å fortelle henne hvor mye han hadde
betydd for oss utlendinger. Han var
blant dem som gjorde at jeg trivdes
fra første dag i Stavanger. At trivselen
bare har økt med årene, har nok også
ektemannen Kristian sin del av æren
for. Julie ser bortimot nyforelsket ut
når hun snakker om ham.

Som 13-åring i Lake District nord i
England ble hun medlem i Røde Kors,
og kom dermed i kontakt med Ches-
hire Homes, et hjem for multifunk-
sjonshemmede i nærheten av der
hun bodde. Entusiasmen som den
gangen ble vekket, er minst like sterk
i dag. 

– Disse barna har kanskje ikke like
lett for å lære som andre barn, derfor
er det desto viktigere at lærerne har
godt verktøy, er hennes utgangs-
punkt. Hun saumfor miljøet både i
Norge og England, men læremateriel-
let hun savnet, fantes rett og slett
ikke. Derfor gikk hun selv i gang med
å lage et opplegg spesielt tilrettelagt
for denne elevgruppen. Og dermed
ble Teddy født.

HVEM ER TEDDY? Han er en teddy-
bjørn som hjelper utviklingshemme-

de barn å lære engelsk. Få, om noen,
hadde tro på ideen hennes da hun sat-
te i gang. Hvorfor i all verden skulle
man stresse med å lære disse barna et
fremmedspråk, når de strevde nok
som det var med å lære sitt eget mors-
mål?, var omkvedet. 

– Se på mulighetene, ikke pro-
blemene! Hvorfor i all verden skal
ikke også utviklingshemmede ha gle-
den av å kunne engelsk?, var hennes
motspørsmål.

Nå har hun og Teddy vært nære
samarbeidspartnere i sju år. Lang-
somt, langsomt, støttet av enkle ord
og bilder, lekes og læres språket inn i
oppmerksomme elever. Og opplegget
virker!

Begeistret har hun formidlet idee-
ne sine til lærerstudenter, som ofte er
helt uforberedt på at de faktisk kan få
barn med spesielle lærebehov i klas-
sen.

NYTT LÆREVERK: Så godt fungerer
hennes spesielle metode at det nå 
blir lærebøker av det, med enkel og
lettfattelig veiledning også for lærer-
ne. 

– Lærerne skal også ha det kjekt
når de underviser, sier hun og har
samlet hele sin lange erfaring i ma-
teriellet. Hun vet så godt at ikke bare
elevene, men også lærerne gir opp
om informasjonen blir for kompli-
sert.

– Denne veien har vært lang, 
og faktisk ganske tung å gå. Men jeg
har så stor tro på opplegget at jeg 
heldigvis ikke har gitt opp, ler hun
og ser da heller ikke ut som en som
gir seg i første sving. For tre år siden
søkte hun Utdanningsdirektoratet
om pengestøtte til å gi ut læremateri-
ellet.

– Du må først danne eget firma, var
svaret.

Julie dannet firma, «Teddy Lang-
uage Enterprise», og søkte på ny.

– Bra, men du trenger et forlag, sa
byråkratene.

Nå er omsider alle formaliteter i or-
den, og om tre uker presenteres hen-
nes læreverk i engelsk samlet for førs-
te gang. Teddy skal ut til folket.
«Learning English with Teddy» er su-
perenkel begynneropplæring i en-
gelsk for barnehage, 1.-2. klasse og
barn med langsom progresjon. 

Julie Monsen er både stolt og glad,
og har mange flere planer på lager.
Læreverket hennes vil være like aktu-
elt utenlands. Hun ser i tillegg for seg
gode opplegg for barne-tv, men skal i
første omgang gi ut guidebok på en-
gelsk for barn i Stavanger, med like
enkle og lettfattelige bilder som i læ-
reboka. 

Teddy er selvfølgelig med også her.
torhild.jacobsen@aftenbladet.no

Teddy lærer barna engelsk

PELSKLEDD KOMPANJONG: Bamsen Teddy forstår bare engelsk, og er Julie Monsens viktige og trofaste medarbeider i arbeidet med
å lære utviklingshemmede barn et fremmedspråk. Nå får også andre lærere mulighet til å ta i bruk hennes metode. 

DAGENS
NAVN

Julie
Monsen
FØDT: 8. august
1956.

BOSTED: 
Tananger.

SIVILSTAND: Gift,
en datter.

YRKE: 
Spesialpedagog.

ANLEDNING: Gir
ut nytt læreverk
i engelsk for barn
med lærevansker.

BESKRIV DEG
SELV MED TRE
ORD? 
Entusiastisk, 
masse humør, 
positiv.

HAR DU NOEN
LASTER? Jeg er
dessverre ikke så
sporty, og skulle
gjerne ha trimmet
mer!

HVILKE 
FORVENTNINGER
HAR DU TIL 
KULTURBYÅ-
RET2008? 
Store! Dere aner
ikke hvor stort
dette er, og hva
dette året kan 
bety for byen. Jeg
er så spent og 
gleder meg til å gå
på mange av 
arrangementene!

Se på 
mulighetene,
ikke 
problemene! 


