Hogstadietfdrladesfr o m llirflret1964- 65 till institutetsskolhempi
Lidingo. Skolhemmetblev i samband&irmed foremfll fdr ett omfattande
renoveringsarbete.
Frirliiggningspaviljonger
frir ett 60-taleleveruppfrirdes.
De som genomgitt hogstadietpi Lidingd skolhemeller pi annathill
forvtirvatmotsvarande
kompetenskundeviilja yrkestekniskaoch teoretiska
utbildningarav olika slag.
Yrkesutbildning.
Under 1960-taletgenomfdrdesen omfattandeomstruktureringav den
yrkesinriktadeverksamhetensom hittills varit inriktad pi hantverksutbildningarvarav minga kravdeganskastor rdrelseformiga.Dessalades
efter handner och ersattesmedutbildningarsombettrelampadesig for det
elevklientel med svira funltionshinder som nu institutet i allt storre
utstr0ckningfick ta emot.De centralaoch mestefterfrigadeutbildningsavdelningarnablev nu de i specialfotografering,i verkstadsteknikoch
elteleteknik.Den senaregav differentieradutbildning fren 1 till 4 ar. Det
sistaag:t omfattadespecialutbildningi medicinskelekronik. Under nigra
ar for&om ocksi utbildning i Automatisk dutub.h*dling, ADB, (i
samarbetemed yrkesskolan i Solna) och en Z-Frig kontorskurs i
arbetsvArdens
regi. Innan intagningenskeddepa en avdelningfick den
sokandeofta genomgien arbetsprorming,
antingenvid statensArbetsklinik
eller vid institutetsegenarbetsprovningsavdelning.
Teoretiskautbildningar.
Storasatsningargjordesunder 1960-taletpi denteoretiskaundervisningen,
ocksi denminga ginger medyrkesforberedande
innehill.
Fackskola.
F o m lasaret1964- 65 piborjades2-6rigfackskolamedinriktningpi samvetenskapligaoch ekonomiskadmnen.Fackskolansom skolform fanns
bara under en kort tid och avskaffadesi och med inforandet av
gymnasieskolan
I l7 1971.
Frivilli g pibyggnadsundervisning.
Fdr de eleversom pi grund av sjukdomeller handikappinte hadekunnat
tillgodogorasig grundskolansundervisningoch dlirfor ej linnu var mogna
ftir yrkesval anordnadesen frivillig tvf,irig pibyggnadsundervisning
fcir
kompletteringoch fordupning av grundskolans
kunskaper.

ElevftirestindareHjdrdis Bostr6m medelwer somavlagt realexamen

RektorKarl Erik Fylking tar emotdenftirsta studentkullenvid Norrbackainstitutet

Estetisksoecialkurs.
Denna kurs erbj6ds de elever som av olika anledningarinte kunde eller
ville vtilja de ordinarie fortbildningarna efter hOgstadiet.Undervisningen
gavs i litteratur, bild, musik och inriktades dessutomi h6g grad pi social
triining.
Gymnasieavdelningen
Under lasiret 1964- 65 inrattadesen gymnasieavdelningpa Norrbacka i
samarbete med Solna leroverk, vars rektor kom att svara for den
pedagogiska ledningen och vars liirare undervisade vid gymnasieavdelningen.Det f0rekom fiedrig undervisningpi humanistisk,naturvetenskapligoch ekonomisklinje. F<irstastundentexamen
avlades1967.
Den ut6kade verksamhetenstiillde krav pi stone lokalutrymmen.Dessa
tillgd[osags bl a genombyggande av skol- och forlaggningspaviljongeri
anslutningtill huvudbyggnaden(Tallbo).
Sociil ntining. fritidsverksamhet.
Stor vikt ladesunder detta skede(1960-taleQvid elevernassocialafiiining.
Denna leddes av sjukgymnasteroch arbetsterapeuter.Stor betydelseur
rehabiliteringssppunkt hadeocksi den omfattadefritidsverksamhetensom
bedrevs i elevhemmensregi. Stirskilt stort infiesse vtickte handikappidrotten som leddesav stirskildidrottslf,rare.
Virdarservice.
H0sten 1967 pib0{ades i institutets regr en fors0ksverksamhetmed
rdrdarservice, avsedd frr de f d elever vid gymnasieavdelningensom
fiskade fortseftasina studierStockfiolmsUniversitet.
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Hur gestaltadesig livet pfl en s.k vanfiireanstalt?

Den ovangjordakorta historikenger de yttre konturernaav denverksamhet
i Stockholm,somsi sminingom forladestill
vid den s k vanfdreanstalten
Solnaoch di undernamnetNorrbackainstitutet'
De yttre "konturerna"Ar givna- menhur gestaltadesig det dagligalivet
, u , irrifreopi dennamyckit speciellainstitution,en kombinationav sjukhus,
ungdomar? Hur skildedet sig fran
skolaoch internatfor funktionshindrade
tillvaron vid andraskolorinom det ordinarieskolviisendet?
vid'1'{orrbacka"sedd
Hiir nedanskall gesnigra glimtar frin verksamheten
perspektiv.Jagbegrlinsar i huvudinifrin, ur elevernu,otl personalens
"tt-q
saktill senareer , fren slutetav 1950-talettill slutet avl97}-taletdi verksamhetenawecklades.
Den yttre miljdn
i
somfick ersiittaanstaltenvid Grevturegatan
Norrbackainstitutet,
Stdckholm,uppfordesunder inen1932- 1935pi det s.k.Norrbackaomrideti
s6draSolna,pn gransentill Stockholm.Det blev d:irmedgrannetill Eugeniahemmetsomfunnitsdtir sedanslutetav 1800-talet.Si sminingom,under
tqfO ir970 talet,uppfdrdespi dettaomride ocksi det viildiga sjukhuskomplexsomkallasKarolinskaSjukhuset.
s underde
kringgiirdade
(NBI)ochEugeniahemmet
Norrbackainstitutet
tidigare6renav storagronomriden,somdock i och medKarolinska
tillbyggnadsi sminingomkrympte.Bl.a. gfordesdenstora
sjukhusets
invid Solnaviigen,somelevernakunnatutnyttja,till
idrottsplatsen
for detviixandebilbes
parkeringsplats
tandet.
lig alltsi i utkantenav ett ttitortsomride,menmedgoda
Norrbackainstitutet
kommunikationertill bide Stockholmoch Solna.
verksamhetsombedrevsvid NBI inrymdesi en
Den mf,ngskiftande
mycketstorbyggnad.Dess8 trapporhdgatornbyggnadsyntesvida omkring
o.t ..Ujod en siorslagenutsikt 6ver storadelarav Solnaoch de norradelarna
somNBI byggdesi allmiinheti
av stockholm.I sammastorleksordning
instutitionerfor barnochungdomarvid dennatid'
fdr blindaoch Manilla, skolafor horselExempelpi det iir Tomtebodaskolan
skadadeutepi Djurgarden.
Instutitionerav dettaslagforladestraditionellt till de storastiidernaoch hade
Man fErkommaihflg att det giiller en tid
mycketstoraupptagningsomriden..
eler socialrehabiliteringvar utbyggdsomi vira dagar.
di varkenmeOiCinsk

Elewird och socialtrflning.
Milsiittningenfdr skolverksamheten
skildesig inte i princip fr6n den
ordinarieskolans.Sammaliiroplanergrilldeoch sammaforfattningar
tillampades.Ltirarnahadeutoversin pedagogiska
utbildningofta specialliirarkompetens.Skolanmiste emellertidsiigasha en vidaremAlsiittningiin den
vanligaskolan.De elewardandeitgiirdenavar mer omfattandeiin i denna.
Dessafltglirderavsf,gmedicinskomvardnad,behandlingar
av olika slag,
kuratorinsatser
etc.Med hiinsyntill elevernasofta mycketsvira funktionshindervar dettanodviindigt.
Socialtriining.
Ett viktigt inslagi forberedelsen
for egetboendeefter skolanoch det
arbetslivsomvdntadevar densocialafriiningen.I dennatriining forenades
skolaSchelevhemi sinaansfriingningar.
Individuelltrlining gavsmenmycket
skeddegruppvis,t ex i samtalsgrupper
och studiecirklari samlermadsfrflgor.
Idro*en.
Somexempelpfr fruktbzirande
samarbete
mellanskolaoch elevhemkan
ndmnasidrotten.Somi en vanlig skolaforekomgymnastikundervisning.
Vid
de fdrstalektionernatestadesde nya elevernaav gyfimastikliirarna,
for att
utninavilka forutsattningarde hadefor nigon iArottsligaktivitet,bordtennis,
bocciaetc.Idrottenblev ocksflen mycketpopuliirfritidsaktivitet.
Dettaintresseutveckladesstarktunder1950-och60-talenochkom att
omfattaallt fler idrottsgrenar: basketboll,bollhockey,badminton,grenarsom
alla utovade,oavsetthandikapp,oftastsittandei rullstol. Tyngdlyftningblev
ocksi en omtycktgrensomkundeutcivasmedstor framgangocksi av dem
somhadesvira ryggskadors k paraplegiker.
1956bildadesvid NBI pfl initiativ av en av idrottsliirarnaen idrottsfrirening
frr handikappade.
Den blev landetsfdrstaoch har iin i dagen omfattande
verksamhet.Med sitt setei Solnaanordnardenvarje ar de s k Solnaspelen,
idrottstiivlingarsomdrartill sig tiivlandefran hela Sverige.Medlemmari
dennalandetsiildstaidrottsforeningfdr handikappade
harhavdatsig vtil bide
inom landetoch internationellt,t ex vid handikappolympiader.
Varldsmiisterskap
har erowatsi bordtennisochhastighetsikningi rullstol.
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Bild 12. Elefdreningens"Maskeradbal"

Bild 13. Modevisningi samlingssalen

Rullstolsdans.
Somett inslagi aktiviteternakan manocks6sedansen.Vid NBI
introducerades
pi ett tidigt stadiumrullstolsdansen.
Diskotekoch dansanordnades
i samlingssalen
flera gangeri terminenoch dfl
ofta pi initiativ av denlivaktigaelevforeningen
Norrhackakumraterna.B6de
niir det gtilleridrott och dansutveckladesett samspelmellande handikappade
elevernaoch personalen
pi NBI : liirare,elevassistenter,
elevhemspersonal
.
De senaredeltoglivligt i de idrottsligaaktiviteternaoch fick dAdeitasittande
i rullstol ! Det galldeidrottsgrenarsombadmintonoch bollhockey.Det blev
for demen viktig erfarenhethur detktinns attvarasvdntrcirelsehindrad
och
bundentill rullstol.
Amattirteater.
Blandandraaktivitetersombidrogtill elevernasutvecklingoch sociala
mognadoch sombyggdepi samarbete
mellanskolaoch elevhemkan namnas
11ut${-.uler. under mtnga ar fannsen mycket aktiv teatergruppsom gav
forestiillningarav teaterpjdser
av HjalmarBergman(swede-nhjeims;
octr
vilhelm Moberg ( Marknadsafton)m fl kiinda forfattare
Vid de s k hostfesterna,
arligakamrattraffarfor f d eleveroch andra
intresserade,
spelademanrevy och skiimtadefriskt medlivet pi skolan.
Musik och sflng
forekomi storutstrdckning,bide somunderhillningav giistandeartisteroch
medelevernasegnaaktivamedverkan.En siirskildfond fannsfor inkcipav
musikinstrument.
Skolanhadeegenkor och en allsingssupp somkallades
'lngeinund
Singers".Den iir fortfarandeaktiv under;uro;t"SHmbandet',
och bestir av f d eleverochpersonal.
Studiecirklar.
Fdr owigt ftirekomi studieftirbundens
regi ett stortutbudav studiecirklaroch
hobbykurser.Fritidsverksamheten
bedrevsalltsi inte barainternt.Man kunde
" t ex deltai cirkelverksamhet
pi denntirliggandeBirkagirdensfolkh<igskola.
Teaterbesiikm m
- viktigt var att elevernaocksi, somett led i densocialafriningen, fick
bekantasig meddet kulturellautbudsomfannsi stockholm: t"it"i,
, mus6eretc.Enskilt eller i gruppbesoktesrestauranger
och
diskotek.

Bitd 14.

Bjrirn Larssonsdtterfart pa bocciabollen
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Bild I 5.

- nr 11- visarmeden overtygande
" Segerniir var" ! Rolf Johansson
gestatt
Sverigehar vururit 6ver Tysklandi nrllstolsbasket1982med siffrorna 83 - 59

Hela tidenvar milsiittningenaff elevernaskullelzirakannaoch m6talivet
utanfdrinstitutionenoch ffi hjalp att brytadenisoleringsomdi liksomi dag
mhngasvfu'tfunktionshindrade
personerriskerasatt drabbasav.
Fiiriild rafii reningen.
I boryanav 1960-talet
bildadesen foriildraforening
vid NBI. Denblev ett
viktigt samarbetsorgan
mellarffordldrar,personaloch eleveroch gavut en
egentidning, sladden.Den tog m6ngaviktiga initiativ och nigra iv dess
medlemmar
blev ledamdteri NBI:s styrelse.Den gfordeocksdviktigainsatser
niir det galldeelevernasfritidsverksamhet.
Man samladepengarf<iratt
finansieradenmycketomfattandeskolreseverksamhet
somagderum bide
inom landet,medbussresor
till Dalarna,Vzirmlandoch Skdneoch utom
landet,friimst deNordiskalanderna.I foriildrafdreningens
regi gjordesbl a
charterresor
till Riva del sol i Italien ochtill Kanarieoarna.
Samrrynhfi llningen efter skoltiden.
Skolverksamheten
vid NBI aweckladesi ochmedutgingenav lasaret
1978/79. skolanhadede fr o m lasaretr97l-72 ghtt,rnd.,namnet
Ingemundskolan.
Bide eleverochpersonalkandeemellertidett behovav
fortsattkontaktefterskolansnedlaggning.Ett flertal kamrattriiffaranordnades,nigta av demi DHR:sregi ochforlagdatill desshotellochrehabiliteringscentra: Tranisbaden,sommarsol,AreviddenochDellenborg.
uppslutningenkring dessatraffarhar varit mycketstor.
Det harkiints angeliigetatt idag,niir minga f d eleverdnnuhar institutionsvistelseni friskt minne,sokalflta demge en bild av sinapersonligaerfarenheter,pAgott och ont. Dettahar ett storthandikapphistoriskt
intrJsse.
I syfteatt stimuleratill sidanapersonligaskildringarstartades
i mittenav
1990-taleten ftirening,"Eugenia- Norrbackavanner',.Foreningensamlar
dokumentation
av merapersonligtslag.Ett rikhaltigt bildmateria'lfinns redan
i foreningensarkiv : fotografier,filmer, etc.En goddokumentation
finns dven
frfln Lidingo Skolhemsverksamhet.
Foreningens
verksamhetharmdtt livligt intressebide frin f d eleveroch
personal.Minga personligaskildringarharnedskrivitsoch nhgraharocksfl
givits ut i tryck.
GertBostrom
Maj 1999.
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