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By KarMa 3020/3125 G
Elevationssæt m. trådløs fjernbetjening
bestående af polstret indbygningsbund
m. 28 lameller, vendbar madras med
5-zonet pocketfjedre og poly-polstring
fås i medium eller fast hårdhed, monteret
med kraftigt skumlamineret stof, som fås
i 2 farver. Topmadras m. 40 mm latex eller
viscoelastisk, temperaturfølsomt skum
monteret med vaskbart betræk. Ekskl.
ben. 80/90x200 cm. Grå eller sort.
Vejl. udsalg. 8.697,-

By KarMa 6070
Continental seng bestående af sengeram-
me m. 12 cm bæreskum,vendbar madras
m. 5-zonet pocketfjedre og latexpolstring
- begge dele monteret med kraftigt møbel-
stof, som fås i 4 farver. Fås i medium eller
fast. Topmadras med 40 mm latex eller
viscoelastisk, temperaturfølsomt skum
og trenssyninger. Ekskl.hovedgavl. 1 stk.
160/180 x 200 cm. og 180 x 210
Vejl. udsalg. 20.499,-

tilbud

10.999.-
Spar 9.500,-

*Pr. md. 364,-

tilbud
2 s k.

9.999.-
Spar 7.395,-

*Pr. md. 336,-

HYGGELIGE
OPLEVELSER

Odense: Det kniber med enga-
gementet, med tilfredsheden 
med både job og ledelse, kra-
vene er for høje, og det sam-
me er stressniveauet. 

Igen i år viser kommunal 
trivselsundersøgelse, at byens 
folkeskolelærere placerer sig 
markant under gennemsnit-
tet i en sammenligning med 
Odense Kommunes øvrige 

ansatte. Og sådan har billedet 
set ud hvert år siden 2012.

- Forhåbentlig er der nogle, 
der synes, det her ikke bliver 
ved med at gå, konstaterer 
Anne-Mette Kæseler Jensen,  
der er formand for Odense 
Lærerforening.

- Skidt ser det ud, erkender 
konstitueret direktør i Børn 
- og Ungeforvaltningen Poul 

Anthoniussen.
- Det bør ikke være sådan. 

For når man trives i sit job, så 
tyder alt på, at man leverer 
bedre resultater.

Lærerformanden mener, 
at noget af årsagen til den 
stadig dårlige lærertrivsel er 
for mange opgaver og for få 
penge.

- De økonomiske udfor-
dringer gør, at der er blevet 
færre medarbejdere, medgi-
ver Poul Anthoniussen.

- Men samtidig er der kom-
met flere opgaver.

Et af hans løsningsbud er 
efteruddannelse af lærerne.

- Det er vi i gang med, og 
det vil klæde lærerne bedre 
på, mener han, men under-
streger samtidig, at trivsels-
problemerne ikke løses let.

- Jeg er bange for, at vi kom-
mer til at tåle, at det tager 
længere tid, end vi har lyst til.

Anne-Mette Kæseler Jen-
sen siger:

- Så længe, der ikke er fle-
re penge, må vi skære ned på 
ambitionsniveauet. Det er 
vældig, vældig trist, men tin-

gene skal hænge sammen.
Både i dagpleje og dagin-

stitutioner er trivslen over-
ordnet set god, mens det som 
hos lærerne også er skidt hos 
Børn- og Ungerådgivningen, 
hvor der for nylig er doku-
menteret lovbrud.

Faaborg-Midtfyn  side 10-14
Nyborg side 15-17
Assens side 18-21
Kerteminde side 22-23
Svendborg side 24-25
Nordfyn side 26-28
Middelfart  side 29-31

Fyn rundt

Svendborg side 24-25
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Færgen på 
havbunden 
er toppen

Assens: 
 Gunnar og 
Ebba har holdt 
sammen i 70 år
Side 20-21

Kerteminde side 22-23

En tung låge 
lukkede 
madhuset

Se og hør 
budding-
forfatteren

Faaborg-Midtfyn
side 12-13

 ■Nysgerrige grise.  
 Sofie Rendboe Rasmus-
sen fra 5. a på Tarup 
Skole var en af de mo-
dige, som havde roen til 
at lade frilandsgrisene 
fra Hindsholm komme 
helt tæt på. Hun og hen-
des klassekammerater 
besøgte bondemand 
Poul Lang Nielsen og så, 
hvordan hans grise le-
vede - for så bagefter at 
sætte tænderne i frika-
deller med kød fra netop 
Hindsholmgrisen. Hvor-
dan det gik, kan man se 
og læse mere om inde i 
aivsen. (uss)  Foto: Kim Rune

Har grisene fået hårlak?
Side 6-7

Rådmand vil prioritere
Side 2-3

Lærerne har det stadig 
skidt på folkeskolerne

 ■Fjerde år i træk er trivslen i bund hos folke-
skolelærerne. Skidt, erkender direktør, mens 
lærerformand vil skrue ned for ambitionerne

Af Camilla  
Ahlmann-Jensen
caje@fyens.dk



Ost og DelikatesserA/S .Vestergade 97 . 5000 Odense C . klingenberg@hjhansen.dk . www.klingenberg-ost.dk . GRATIS PARKERING - INDKØRSEL FRAVINDEGADE

EfE tf et rerårst
på god
oste
fro

E
a o

SORTDANBO
Fra Taulov Mejeri.
27% fedt - lagret ost
med blød, kraftig smag.

SPAR 30.-
Pr. 1/2 kg
nu kun 35.-
HIMMELBLÅ
Blåskimmelost.
Blød, cremet og ekstra moden.
Kæmpe stykker, ca. 350 gr.

SPAR 20.-
nu kun 35.-

VESTERHAVSOST
Økologisk 28% fedt.
Modnes i klitterne ved Bovbjerg Fyr
i 26 uger. Sødlig smag og fast,
med saltkrystaller.

SPAR 20.-
PR. KG

nu pr. 100 gr. 1950

KLINGENBERGSILD
Store flotte Nordsøsild, modnet i de skøn-
neste lager. Alm. marinerede sild,
Sherry sild, gl. dags modnede kryddersild,
Marinerede stegte sild
og tomatsild

Løsvægt
100 gr. fra 15.-
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Vrag: Det er bilejeren, 
der skal sørge for, at 
en havereret bil fjer-
nes. Kun hvis den er 
til gene for trafikken, 
sørger politiet for det 
på ejerens regning. Og 
indtil videre har den 
22-årige fører af en Fiat 
Punto, der forulykkede 
ved Banegårdspladsen 
natten til lørdag end-
nu ikke fjernet sit vrag, 
der lige nu får mere 
opmærksomhed end 
Bjørn Nørgaards H.C. 
Andersen-skulptur. 
(oms)  Foto: Erik Thomsen

 ➤Strandet bil står der stadig
 ➤Med en ny  erhvervsskole-

reform skal elever mindst have 
karakteren 2 i folkeskolens af-
gangsprøve i dansk og matema-
tik for at komme ind på en ung-
domsuddannelse.

 ➤Det fik  Odense Kommune til 
at investere fem millioner kro-
ner i en ekstra hjælp til de ele-
ver, der i sommer risikerede at 
dumpe i de to fag.

 ➤ I et samarbejde  med virk-
somheden True North med den 
tidligere jægersoldat Nicolai 
Moltke-Leth i front var udvalgte 
elever i februar, marts og april 
del af en fire uger lang lærings-
camp med test, intensiv fagun-
dervisning og en række aktivite-
ter, der skulle give dem mod på 
at lære. 

 ➤Knap halvdelen  af de 89 ele-
ver, der gennemførte campen, 
bestod folkeskolens afgangs-
prøve i både dansk og mate-
matik.

 ➤Og så viser  evalueringen, at 
camp-eleverne - sammenlignet 
med øvrige elever i folkeskolen - 
har flere skoleskift bag sig, flere 
er blevet mobbet, færre er glade 
for skolelivet, de har mere fra-
vær og flere psykologsager.

 ➤Der bliver ingen  ny basecamp 
næste år efter præcis samme 
opskrift. Men ifølge rådmanden 
venter der formentlig en anden 
hjælp til de unge, der er i risiko 
for at dumpe dansk og matema-
tik og dermed miste chancen for 
at komme ind på en ungdoms-
uddannelse.

Kort fortalt om kurset

Af Camilla  
Ahlmann-Jensen
caje@fyens.dk

paspunkterne. Det får en til 
at se anderledes på tingene, så 
man ikke kommer langt ned 
på bunden.

Mads Andersen efterly-
ser også flere lærere. For det 
ville have gjort en forskel for  
hans egen skoletid, vurderer 
han.

- Jeg havde brug for hjælp, 
men det var der også mange 
andre, der havde. Og når man 
sidder og venter længe, så 
mister man fokus og bliver 
ukoncentreret, forklarer han.

Anderledes er det nu, hvor 
skoledagene på Kold Col-
lege rækker frem mod kokke-
drømmen.

- Det er fedt at have den fø-
lelse, at jeg står op om morge-
nen og glæder mig til at gå i 
skole. Det prøvede jeg ikke i 
folkeskolen.

Politikerne i Børn- og Un-
geudvalget er netop blevet 
præsenteret for en foreløbig 
evaluering af campen, senere 
venter en uddybning og så 
også beslutningen om, hvor-
dan erfaringerne og den nye 
indsigt konkret kan og skal 
bruges i byens folkeskoler.

Odense: Måske kan de holde 
færre og kortere møder. Må-
ske skal der siges ja til at tage 
del i færre udviklingsprojek-
ter.

Børn- og ungerådmand Su-
sanne Crawley Larsen (R) vil 

give folkeskolens lærere en 
hånd med at prioritere i ar-
bejdsopgaverne.

Hun vil det i en erkendelse 
af, at kombinationen af færre 
penge og flere opgaver igen i 
år sender lærertrivslen i bund.

Og hun vil det for at få fo-
kus på kerneydelsen: Under-
visningen af børnene. 

- Der er så meget, man kan 
have lyst til. Men noget af det, 
jeg hører lærerne sige, er, at 
de savner nogle, der tager an-
svar for at prioritere. Det har 
man kunnet i Canada, hvor vi 

lige har været på studietur, si-
ger Susanne Crawley Larsen.

- Og der kan vi som politisk 
udvalg godt sende et signal 
om, hvad der er det vigtigste. 
Det skal vi tage en snak om.

Hos Odense Lærerfor-
ening understreger formand 
Anne-Mette Kæseler Jensen, 
at ”der ikke er en masse opga-
ver, vi bare kan lade være med 
at lave”.

- Men det er positivt, hvis 
de vil tage et politisk ansvar. 
Jeg håber, det bliver i en dia-
log, for det vigtige er, hvad 

der gør en forskel for under-
visningen i klasseværelserne. 
Det skal vi finde ud af i fæl-
lesskab, mener hun, der især 
er enig i, at de mange udvik-
lingsprojekter tager dyr tid.

- Lærerne oplever projek-
ter, der ikke når at få fat, før 
noget nyt overhaler det. Og 
der går meget mødeaktivitet 
med at halse efter de udvik-
lingsprojekter, der konstant 
skydes ud over folkeskolen.

Af Camilla Ahlmann-Jensen
caje@fyens.dk

Rådmand vil hjælpe med at prioritere
 ■Politikere skal 

hjælpe lærere med at 
sortere opgaver fra, 
foreslår rådmand

Lærerne har det stadig skidt
Denne sektions forside

Phong Thanh  har haft sushibar i 
Odense. Nu er han udtaget til VM 
i Sushi.  Middelfart side 30-31

[ Jeg har bestået alle mine eksamener og er be-
gyndt på Kold College. Jeg er rigtig glad, og mine 
forældre synes, det er sejt.
Mads Andersen, elev på Kold College


