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14 STRUER
Så af sted! Vitus på et år er udset til at blive
den næste skolehund på Parkskolen
i Struer, som er en af landets første
skoler, der har fået en skolehund.

VOV VOV
- SÅ KAN DE LÆRE DET
En ny generation af skolehunde er under oplæring i
det midt- og vestjyske, hvor Vitus fra Struer skal afløse
Eddie, der i dag er børnenes bedste ven på Parkskolen.

Næppe er landets første skolehunde blevet
udklækket fra skolen i Skive, før skolehundeførere som Helle Døj fra Struer går i
gang med at oplære en ny generation. Her
er det Eddie til venstre og Vitus til højre.
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BØRN OG UNGE
Af Jens Work Kristensen og Johan Gadegaard (fotos)
jekr@dagbladetholstebro.dk

STRUER: Vuf!
Hunde på skolebænken er for længst blevet en del af dagligdagen på
Parkskolen i Struer, som har fået en af landets allerførste skolehunde, den
ni-årige labrador »Eddie«.
Sammen med sin ejer, lærer Helle Døj, har Eddie gennemført et otte måneder langt kursus som skolehund-ekvipage.
Det betyder, at hund og hundefører er blevet blåstemplet til at hjælpe
skoleelever med at få en bedre dag, hvis de bliver sure eller kede af det, eller de har brug for ekstra motivation til at klare opgaverne.
Og næppe er Eddie blevet godkendt som skolehund, før Helle Døj er gået i gang med at forberede endnu en skolehund, som måske kan tage over,
når Eddie en gang skal på pension.
Det er Vitus, som er en brun labrador.

Hunden skal tage det roligt
Vitus er påtænkt til at afløse Eddie, men ikke endnu.
Først når Vitus er »gammel nok«, pointerer Helle Døj.
»Vitus skal være to år, før den kan bruges som skolehund,« siger Helle
Døj, der regner med, at der vil gå omkring et år, før det står klart, om Vitus
kan være egnet som skolehund eller ej.
»Først til den tid skal vi vurdere, om Vitus virker, som den skal, på børnene,« siger Helle Døj.
Ogselvomhundenkuneretår,erhunalleredegåetigangmedoplæringen.
»Der er nogle ting, jeg træner allerede nu,« siger Helle Døj.
Det gælder eksempelvis påvirkning med lyd og lys eller mange mennesker, som alt sammen er noget, hunden skal vænne sig til.
»Kravet er, at hunden skal forholde sig rolig. Man skal hele tiden have
følelsen af, at hunden er i balance,« siger Helle Døj.
Forklaringen er lige så simpel, som hunden er rar:
»Ellers kan den jo ikke hjælpe andre med at komme i balance,« siger
Helle Døj, som også sørger for, at hunden får motion og almindelig hundetræning, hvor den eksempelvis skal hente en ting, som Helle Døj kaster.
Et par dage efter Dagbladets møde den kommende skolehund, skal den
til dyrlæge, for dyrlægen har også et ord at skulle have sagt.
»Der skal tages røntgenfotos, og det er især hofter og albuer, der bliver
kigget på. Sådan nogle ting skal være i orden,« siger Helle Døj.
Hunden må i det hele taget ikke have fysiske problemer, for det vil i givet fald kunne betyde, at hunden føler sig generet, når børnene rører ved
den, og så går den nødvendige ro fløjten.
Først når alt det er i orden, kan Helle Døj gå videre med planen om at
lade Vitus træde i Eddies fodspor.
Og der er masser af gode stunder i vente, også for hunden.
»Det er planen, at den nye hund skal have massage og lære at slappe af,«
siger Helle Døj.
Hun er ikke i tvivl om, at massage kan være med til at ruste Vitus til opgaverne som skolehund.
»Det handler om, at den skal finde frem til en tilstand af afslappethed,«
siger Helle Døj.

Børnene elsker Eddie
Indtil alt det er på plads, kan hun glæde sig over, at der stadig ser ud til at
være masser af kilometer, bjæf og logren med halen i Eddie.
»Jeg er sikker på, at mange af børnene har savnet Eddie her i sommerferien,« siger Helle Døj.
Men Eddie er også en robust hund med masser af erfaring med børnene på Parkskolen.
Uddannelsen, som hunden og dens ejer har gennemført, varer otte måneder og foregår på Resen Skole i Skive.
»Man mødes en gang om måneden i Skive, hvor man så kommer ud
for forskellige former for belastninger, som hunden kan øve sig på,« fortæller Helle Døj.
Det kan for eksempel være, at hunden er med til et frikvarter med mange børn omkring sig, samtidig med at den skal være i ro.
Træningen forgår på skolen, mens der er skolegang, og hunden skal også til time.
»Det kan være, den er i selskab med eleverne fra en specialklasse eller
andre elever med særlige udfordringer. Nogle, der er ude af balance eller
frustrerede og kede af det. Dér lærer vi, hvordan man kan støtte sin hund
og samtidig have fokus på børnene, og hvordan de har det,« fortæller Helle Døj.
Som skolehundefører skal hun hele tiden sikre, at hunden er tryg og
hviler i sig selv.
Det betyder også, at der kan opstå situationer, eksempelvis med udadreagerende børn, hvor hun er nødt til at trække hunden væk, så den ikke lider overlast og måske mister lysten til at komme på skolen.
»Man skal passe godt på hunden, men også på børnene,« fastslår Helle
Døj.

De første tre skolehunde er klar
På det kursus, som Helle Døj var på sammen med Eddie, var der i alt tre
ekvipager, som bestod.
På diplomet står der kort og godt, at Helle og Eddie har gennemført skolehundeuddannelsen.
»Et helt utrolig godt forløb. Både i forhold til hunden og i forhold til de
børn, det skal synes, det er værd at komme i skole,« siger Helle Døj.

