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EXTRA lørdag/søndags-tilbud

Morgen: 
8 rundstykker kr. 20,-
Fra kl. 10.00: 
2 franske hotdogs alm. kr. 30,-
Husk! Vi har nu håndkøbsmedicin!
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Tyveri fra tank
■ VEJEN: Et trykluftsappa-
rat, der stod udenfor butik-
ken på Shell tankstationen i
Vejen, blev stjålet i perio-
den onsdag den 1. decem-
ber til søndag den 5. de-
cember.

Apparatet har en værdi af
5000 kr.

En 19-årig mand fra Es-
bjerg er sigtet for tyveriet.
Manden sigtes også for ty-
veri af værktøj i Vejen. hje

Solen blændede
■ Rødding: En 53-årig kvin-
delig bilist fra Gram blev
blændet af solen, da hun
onsdag kom kørende på
Gram Landevej ved Rød-
ding. Hun kørte op i en mi-
ni-truck. Det var en 29-årig
mand, som kørte i mini-
trucken. Kvinden blev kørt
til kontrol på sygehuset. 

hje

To indbrud på
samme vej
■ VEJEN: Politiet i Vejen fik
torsdag to anmeldelser om
indbrud i villaer på Æblevej
i Vejen. Onsdag mellem kl.
9.30 og 11.30 blev der stjå-
let dele af en møntsamling
samt smykker fra et hus,
og mellem kl. 10 og kl. 15
blev en anden villa på ve-
jen gennemrodet af en ind-
brudstyv. hje

Bilist uden plader
kørte fra regning
■ VEJEN: En bilist i en grå
Golf II uden nummerplader
tankede onsdag ved 14-ti-
den benzin for 569 kr. hos
Shell i Fr. d. VII’s Gade i Ve-
jen, hvorefter han kørte fra
regningen, oplyser politiet.

hje

Postkasse sprængt
■ BÆKKE: En postkasse ved
en ejendom på Ribe-Vejle
Landevej ved Bække blev
onsdag kl. 18.35 sprængt i
stykker af fyrværkeri. hje

Tyv tog elektronik
■ JELS: Der blev onsdag
mellem kl. 16.55 og kl. 20
stjålet en bærbar pc af
mærket Dell, en Wii-spille-
konsol samt diverse flasker
spiritus under et indbrud i
en villa i Overbygade i Jels,
oplyser politiet. hje

Tyveri af sodavand
■ BRØRUP: Der var kl.
02.37 torsdag indbrud i
Det Indre marked på Indu-
strivej i Brørup. Tyven tog
sodavand fra køleren, oply-
ser politiet. hje

Bilsyn hjemsøgt
af indbrudstyv
■ VEJEN: En tyv var kl.
02.45 torsdag inde hos Ap-
plus+ Bilsyn på Industrivej
Syd i vejen. Tilsyneladende
er der ikke stjålet noget,
oplyser politiet. hje

VEJEN KOMMUNE: Lærernes under-
visningstid trækkes nu ind i den
langvarige debat omkring skole-
strukturen i Vejen Kommune.

Formanden for skolebestyrelsen i
Læborg, Søren Wamsler, opfordrer
politikerne til at se på lærernes un-
dervisningstid. Ifølge beregninger
vil kommunen kunne spare godt 14
millioner kroner, hvis lærernes un-
dervisningstid sættes i vejret med
halvanden time ugentligt.

Søren Wamsler kommer med sit
opsigtsvækkende synspunkt, efter
at Odense Kommune har indgået en
aftale, hvor de odenseanske lærere
fra næste skoleår forpligter sig til at
undervise op mod halvanden time
mere om ugen mod at bruge tilsva-
rende kortere tid på andre opgaver.

Mere undervisningstid
– Lærernes arbejdstid er sammen-
sat af undervisningstid samt tillæg-
stid. Det, jeg ønsker, er at udfordre
den tid, som lærerne bruger på un-
dervisningen. Hvis der flyttes halv-
anden time fra tillægstiden til un-
dervisningstid, vil besparelsen væ-
re på 14,5 millioner kroner, fastslår
Søren Wamsler.

– Indtil nu har kommunikationen
været sådan, at enten vedtager man
en plan, der lukker en stribe skoler,
eller vedtager man som alternativ at
tilbyde eleverne minimumstimetal-
let. Det her er altså en trebenet stol,
og der er altså endnu en vej at gå.

Jeg synes ikke, det er seriøst, at poli-
tikerne ikke har set på denne tredje
mulighed, mener Wamsler.

Formanden for Udvalget for sko-
ler og børn, Bent Jørgensen (V), er
bekendt med beregningerne:

– Jeg hopper ikke umiddelbart på
vognen, og mit bud er, at det ikke
skal ændre strukturen. Men det er
da noget, man kan se på sideløben-
de, siger udvalgsformanden.
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Lærernes undervisningstid
kan redde skoler

Af Jørgen Schultz
Tlf. 7211 4260, jos@jv.dk

SKOLESTRUKTUR: Hvis lærerne i Vejen Kommune underviser to lektioner mere om ugen, vil det give en
besparelse på godt 14 millioner kroner, hævder skolebestyrelsesformand. Udvalgsformand hopper ikke
umiddelbart på vognen.

Hvis lærerne flytter halvanden time til undervisningstid, så kan kommune
spare 14,5 millioner kroner, viser et regnestykke. Colourbox

FAKTA ■ ■ ■

FÆRRE LÆRERE
■ Hvis det gøres alvor af at lade lærerne undervise halvanden time mere om
ugen, vil det have som konsekvens, at en lang række lærerstillinger forsvin-
der. I Vejen Kommune vil omkring 35 lærere stå til at miste jobbet, hvis kra-
vet til undervisningstiden sættes i vejret med to timer ugentligt.


