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Krogmodnet
Limousine Kød.
opdrættet med omtanKe og respeKt

www. k . k

gårdbutiKKen er åben hver Lørdag 10.00-13.00.
De Fynske Gårde, Blæsbjergvej 51, 5462 Morud. Tel.: 2911 1215

(Kun 10 km fra Odense C og 7 km fra motorvejsafkørsel).

godt tiLbud
netop nu:

træt af, at bøffen eLLer stegen Krymper?
prøv Krogmodnet Limousine Kød!
Ferskt limousine kød i en helt særlig 1. kl. kvalitet.
Kødet har skøn smag og en lækker konsistens.

Vil du være sikker på levering, så bestil på
www.defynskegaarde.dk eller tlf. 2911 1215.

Besøg gårdbutikken og få en oplevelse - I er også
velkomne til at se besætningen. Vi glæder os til at se jer.

haKKet Limousine
bøfKød, 7-10%
5 k – Kun k . 350,-*

2 WienerschnitzLer
á 200 – Kun k . 64,-*

*Leveringsomk. kr. 85,- eller afhentning i gårdbutikken.
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Odense: Det giver ikke i sig 
selv mere kvalitet, at skoleda-
gen er længere.

Det mener Rosengård-
skolen, der med skoleleder 
René Kaaber i front er en af 
fi re folkeskoler i Odense, der 
indtil nu har vist interesse 
for at bruge folkeskolelovens 
mulighed for at skære lidt af 
dagens længde for en udvalgt 
elevfl ok. 

Ikke for at give eleverne 
mere fritid, men for at hæve 
kvaliteten i de timer, de bru-
ger i klasseværelserne, forkla-
rer René Kaaber.

- Vi vurderer, at det vil være 
en fordel for den kommende 
7. årgang. De rykker op i et 
ungemiljø, hvor de skal lære 
en ny kultur at kende, de fag-

Særligt udvalgte klasser 
kan få kortere skoledage 

Odense: Det er ikke kun sko-
ledagens længde, der - i hvert 
fald i særlige tilfælde - nu ser 
ud til at kunne få en mere 
fl eksibel form på Odenses fol-
keskoler.

Også lærernes arbejdstids-
aftale skal der rokkes ved.

I 2013 lagde Enhedslisten 
forgæves et forslag frem i by-
rådssalen for at give lærerne 
mere fl eksibilitet i skolehver-
dagene, men nu viser der sig 
et stort fl ertal for at lave en 
såkaldt lokalaftale. 

Den skal blandt andet æn-
dre på kravet om, at lærerne 
skal bruge deres arbejdstid - 
og dermed også forberedel-
sestid - på skolen.

Opfordringen kommer fra 
børn- og ungerådmand Su-
sanne Crawley Larsen (R).

- Jeg ønsker et opgør med 
meningsløs tilstedeværelse. 
Jeg er overbevist om, at en 

Lærere håber på mindre  bureaukrati med lokalaftale

 ➤ I forbindelse  med folke-
skolereformen og de længere 
skoledage blev der indført en 
ny bestemmelse i folkeskole-
lovens paragraf 16 b. Den giver 
kommunerne mulighed for 
at afkorte undervisningstiden 
ved at veksle understøttende 
undervisning til færre timer, 
men med to voksne. Formå-
let skal være at understøtte 
elevernes faglige udvikling og 
give mulighed for større un-
dervisningsdiff erentiering.

 ➤Undervisningsministeriet 
 har ingen tal for, hvor mange 
kommuner der har skåret i 
skoledagene, men i januar 
sendte minister for børn, un-
dervisning og ligestilling El-
len Trane Nørby et brev til alle 
kommunalbestyrelser for at 
minde dem om muligheden.

 ➤Senest har Hjørring  Kom-
mune - angiveligt som en af 
de første - givet skolerne lov til 
selv at beslutte, om de vil gøre 
skoledagen kortere. (caje)

Minister minder om muligheden

 ■René Kaaber, skoleleder på Rosengårdskolen, vil søge om lov 
til at lade næste års 7. årgang få kortere dage.  Arkivfoto: Morten Rode

 ■Børn- og Unge-
udvalget vil vurdere 
ansøgninger fra 
folkeskoler, der 
ønsker at skære i 
dagenes længde for 
at få to voksne i flere 
timer

lige krav stiger i væsentlig 
grad, og så er der også noget i 
forhold til den sociale trivsel, 
siger han.

Derfor søger skolen om lov 
til at veksle en bid af de så-
kaldte understøttende under-
visningtimer til færre timer, 
men med to voksne.

Det betyder konkret, at de 

fi re 7. klasser i nogle timer vil 
have otte voksne at deles om.

- Det giver gode mulighe-
der for holddeling, som vil 
understøttexv eleverne bedre, 
når der er en stor faglig spred-
ning, mener René Kaaber.

Giv reformen en chance
Politikerne i Børn- og Unge-

udvalget har netop besluttet, 
at de i hvert fald foreløbig vil 
se og vurdere alle ansøgnin-
ger fra byens skoler.

- Jeg er meget, meget skep-
tisk, konstaterer Venstres Bo 
Libergren på forhånd.

- Jeg synes, skolereformen 
og de længere skoledage skal 
have lov til at virke, og derfor 
vil vi behandle de enkelte an-
søgninger konkret, forklarer 
han.

Pernille Bendixen fra 
Dansk Folkeparti er enig:

- Egentlig kan jeg godt lide 

skolernes selvbestemmelse, 
men ønsker man bare at korte 
skoledagen ned, strider det 
imod skolereformen. Vi er 
nødt til at have hånd i hanke 
med det.

Også børn- og ungeråd-
mand Susanne Crawley Lar-
sen (R) ”vil give skolerefor-
men en chance og lade den 
vise, hvad den kan”.

- Men der kan være situa-
tioner, hvor det for eksempel 
giver bedre mening at skære 
lidt af skoledagens længde og 
så sætte en læsevejleder ind 

i en time i en 2. klasse, hvor 
8-10 elever mangler at knæk-
ke læsekoden, siger hun og 
understreger, at skolerne ikke 
kan søge om at gøre dagene 
kortere for samtlige elever. 

Tværtimod skal der argu-
menteres for enkelte klasser.
På Rosengårdskolen under-
streger René Kaaber, at an-
søgningen om kortere skole-
dage for næste års 7. klasser 
hverken er en protest eller 
modstand mod folkeskolere-
formen.

- Vi vil ikke lave reformen 
om. Men er der årgange eller 
klasser, hvor vi kan fi nde en 
bedre måde at bruge ressour-
cerne på, så skal vi bruge mu-
ligheden, mener han.

Derfor vil Rosengårdsko-
lens ansøgning ligge i bun-
ken, når Børn- og Ungeud-
valget efter planen skal tage 
stilling til de første ansøgnin-
ger på et af de kommende ud-
valgsmøder.

Af Camilla 
Ahlmann-Jensen
caje@fyens.dk

 ■Politisk flertal vil 
give Odenses lærere 
mere fleksibilitet og 
balance i opgaverne

aftale vil medvirke til bedre 
trivsel og større arbejdsglæde, 
og det er forhold, som i sidste 
ende er afgørende for børne-
nes læring, og som der i høj 
grad er brug for, hvis vi skal 
lykkes med folkeskolerefor-
men og inklusionsopgaven, 
har hun forklaret.

Lærerforeningen glæder sig
Mere end halvdelen af lan-
dets kommuner har forhand-
let en sådan lokalaftale med 
lærerne, og hos Odense Læ-
rerforening glæder formand 
Anne-Mette Kæseler Jensen 
sig over, at også Odense kan 
komme med i den fl ok.

- Der er kæmpe økonomi-
ske udfordringer på skoleom-
rådet, og der kommer ikke 
fl ere lærere eller nyt under-
visningsmateriale med det 

her forslag. Men det er be-
stemt positivt, for nu kan vi 
sætte os ned og i fællesskab 
se på, hvordan vi bruger tiden 
bedst muligt, siger hun.

Lærerformanden håber, at 
en lokalaftale for eksempel vil 
sikre en bedre og mere sam-
menhængende forberedel-
sestid og også kan være en 
hjælp til at rydde op og prio-
ritere i opgaverne.

I byrådet
- Frem for at bruge tid på at 
gøre undervisningen god, har 
lærerne en masse opgaver 
udenom. Der skal beskrives, 
arkiveres, dokumenteres, og 
der er altid udviklingspro-
jekter, man bliver presset ind 
i eller indfanget af, forklarer 
Anne-Mette Kæseler Jensen. 

Susanne Crawley Larsen vil 
bringe sagen i byrådet, hvor 
en fl ertal kan beslutte at lade 
Børn- og Ungeforvaltningen 
indlede en forhandling med 
lærerforeningen. 

Af Camilla Ahlmann-Jensen
caje@fyens.dk

[ Jeg ønsker et opgør 
med meningsløs 
tilstedeværelse.
Susanne Crawley Larsen (R), 
børn- og ungerådmand
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