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Vindere af
ferieophold fundet
■ HOLSTED: Erik Sørensen,
Holsted, blev den heldige
vinder af et ferieophold til
en værdi af 3000 kroner
ved den store julefrokost i
Medius. 

Ferieopholdet er sponse-
ret af DanWest Feriehusud-
lejning, som udlejer som-
merhuse ved Vesterhavet
og Ringkøbing Fjord. Præ-
mien er overrakt af Keld
Christensen fra Støttefor-
eningen. 

Endvidere blev der truk-
ket lod om et halv års gra-
tis adgang til Medius Fit-
ness til en værdi af 1.300
kroner, og her blev vinder-
ne Peter Kjær Nielsen fra
Holsted og Peter Eckhaus
fra Ribe. 

På festaftenen havde
Hjortshøjs Partyservice,
der leverede maden, som
en lille overraskelse gemt
fire mandler i risalaman-
den, som hver udløste en
gave på et minicruise Fre-
derikshavn-Olso med over-
natning til en værdi af 690
kroner for to personer. 

Kun tre af mandlerne
blev fundet, så derfor blev
der også trukket lod om
den sidste mandelgave.
Vinderen er Hans Schmidt
fra Holsted. 

Præmierne kan alle af-
hentes i Café Medius, oply-
ser støtteforeningens for-
mand Søren Olesen.

Han oplyser desuden, at
arrangementets regnskabet
er lige på trapperne. SR

Erik Sørensen og Keld Chri-
stensen ved overrækkelsen.
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NYE MULIGHEDER FOR 
BESPARLESER PÅ SKOLEOMRÅDET

Erfaringer fra Odense Kommune, hvor lærerne har
accepteret mere undervisningstid, viser, at der er
alternativer til skolelukninger.

Af Jørgen
Schultz

Tlf. 7211 4260,
jos@jv.dk

DØDSFALD
Flemming Jensen, Vejen, er
død 73 år.

NAVNE

Vejen frem

VEJEN/ODENSE: Det er en
ganske markant og opsigts-
vækkende aftale, som Oden-
se Kommune har indgået
med folkeskolelærerne.

Allerede fra næste skoleår
har de odenseanske skolelæ-
rere forpligtet sig til at under-
vise halvanden time mere om

ugen i gennemsnit. 
Til gengæld skal de bruge

tilsvarende kortere tid på an-
dre opgaver.

Sparekrav
Når aftalen kom i hus, skyl-
des det, at Børn- og Ungefor-
valtningen i den fynske stor-
by står foran krav om trecifre-
de besparelser over de næste
fire år.

Fra lærerforeningen var

der massiv modstand mod
planerne om at hæve under-
visningstiden, men trods det
lykkedes det embedsmænde-
ne at forhandle en aftale på
plads med Odense Lærerfo-
rening.

Aftalen har betydelige kon-
sekvenser, for cirka 75 lærer-
stillinger forsvinder, mens
der i Odense blev opnået en
besparelse på 35 millioner
kroner.

Skolechefen i Odense
Kommune erkender, at afta-
len ikke er uden omkostnin-
ger.

Ikke uproblematisk
– Det er en aftale, som rykker,
og man kan godt kalde det en
sejr, men det er ikke en upro-
blematisk en af slagsen. 

– Selvfølgelig vil det kunne
mærkes, at der spares 35 mil-
lioner kroner om året, og der

bliver færre lærere. Det ville
være mærkeligt andet, fast-
slår skolechefen Jørgen
Schaldemose i Fyns Stiftsti-
dende.

Fra lærerforeningens side
understreges det, at der nu
bliver færre lærere til at løfte
undervisningen og til at leve-
re den kvalitet, som lærerfo-
reningen gerne vil være ga-
rant for.

Lærerne i Odense sagde ja til at undervise mere
SKOLER: Selv om der var voldsom modstand, så skal lærerne i Odense fra næste skoleår undervise halvanden time mere
om ugen. Det koster 75 stillinger.

VEJEN KOMMUNE: Forman-
den for Vejen Lærerkreds,
Birthe Cramon, mener ikke,
at den aftale, der er indgået
mellem Odense Kommune
og lærerne, umiddelbart
kan overføres til Vejen Kom-
mune.

I følge lærernes formand
er der rundt i kommunerne
arbejdstidsaftaler, som in-
deholder et maksimalt antal
undervisningstimer. 

– Det er aftaler, som ikke
bare kan flyttes fra den ene
kommune til den anden. Vi
har indgået en arbejdstids-
aftale med skolechefen i Ve-
jen Kommune, og den aftale
ønskes ikke ændret, siger
Birthe Cramon.

– Men man kan vel godt
principielt diskutere, hvor
meget lærerne skal undervi-
se?

– Ja, det kan man. Og jeg
vil sige det sådan, at der er
helt sikkert mange af mine
medlemmer, som gerne vil
undervise mere. 

Overenskomst
– Men hvis det skal være til-
fældet, så skal det samtidig
fortælles, hvad det er, som
vi så ikke længere skal lave.
For man kan ikke bare hæve
undervisningstiden og sam-
tidig fastholde de samme
opgaver ved siden af. Det vil
give overtid, fastslår lærer-

kredsformanden.
Formanden for Udvalget

for skoler og børn, Bent Jør-
gensen (V), fastslår, at lærer-
nes undervisningstid ikke
har været inddraget i arbej-
det med den nye helheds-
plan for kommunens skole-
væsen.

– Jeg kan på sin vis godt
forstå, hvis nogle borgere i
Læborg klamrer sig til et
halmstrå. 

– Men jeg mener ikke, at
de besparelser, der kan op-
nås ved eventuelt at få un-
dervisningstiden skruet i
vejret, skal bruges på struk-
turen. Jeg vil godt være med
til at se på området, men læ-
rernes undervisningstid er
altså et overenskomstmæs-
sigt anliggende, understre-
ger Bent Jørgensen.

I Vejen Kommune udgør
lærernes undervisningstid
godt 39 procent af deres
samlede arbejdstid i gen-
nemsnit.

Lærerformand: Fortæl os
så, hvad vi ikke skal lave
SKOLESTRUKTUR: Lærernes arbejdstidsaftale med Vejen Kommune ligger fast, mener lærerformand.
Udvalgsformand vil godt fremadrettet se på undervisningstid.

FAKTA ■ ■ ■

NY AFTALE
■ Hvis Vejen Kommune skal indgå en lignende aftale som i
Odense Kommune, skal den nuværende aftale med lærerne
opsiges.
Det skal ske med seks måneders varsel, så hvis Vejen Kom-
mune og lærerne eventuelt skal have en ny aftale, som skal
træde i kraft den 1. august 2011, skal den nuværende aftale
opsiges senest med udgangen af januar.

Formanden for Vejen Læ-
rerkreds, Birthe Cramon,
fastslår, at den arbejds-
tidsaftale, som lærer-
kredsen og Vejen Kom-
mune har indgået, ligger
fast. Foto: Chresten Bergh

»
Vi har indgået en ar-
bejdstidsaftale med
skolechefen i Vejen
Kommune, og den af-
tale ønskes ikke æn-
dret.

Birthe Cramon, 
formand for lærerkredsen

Vanvidsbilist 
fik straksbøde
■ VEJEN/ESBJERG: Ved 18-
tiden i aftes modtog politi-
et flere opkald fra utrygge
bilister, der kørte mod vest
på motorvejen ved Vejen.

En mand i en amerikaner-
bil kørte som en sindsyg og
overhalede indenom flere
gange.

Bilen var på paraguayske
nummerplader. Det lykke-
des politiet at få bragt bilen
til standsning ved Esbjerg.

Manden bag rattet var en
63-årig udenlandsdansker,
som skulle nå Englandsfær-
gen i Esbjerg. 

Han fik på stedet en
straksbøde på 1000 kroner
for sin vanvidskørsel. Om
han nåede færgen, melder
historien ikke noget om.

POLITI


