
Odense:  De sætter sig selv til 
salg, de skriver breve, de laver 
picnic-protest og opfordrer 
til boykot af H.C. Andersen-
børneoptoget på fredag. De 
laver happenings og loppe-
markeder.

En nystiftet aktionsgruppe 
med over 300 utilfredse for-
ældre kører i denne uge en 
kampagne, der skal skabe op-
mærksomhed omkring vilkå-
rene i skoler og daginstitutio-
ner i Odense Kommune. 

Der er i mange år skåret 
på de kommunale budgetter, 
og Odense Kommune ligger 
i bund blandt kommunerne, 
når det handler om, hvor 
mange penge, man bruger 
per elev og per barn i dagin-
stitutionerne. 

Det er udsigterne til endnu 
flere besparelser på det kom-
mende kommunale budget, 
der har fået forældregruppen 
til at gå i aktion.

Udtraditionelle metoder
Og der skal tages nye og utra-
ditionelle metoder i brug for 
at skabe opmærksomhed, 
mener gruppen. 

- Vi vil gerne være et sup-
plement til det, der er i gang. 
Der skal noget andet og mere 
til end underskriftsindsam-
linger, høringssvar og de-
monstrationer. Det er vigtigt 
at gøre noget her og nu, og 
give forældrene en magtfuld 
stemme, siger Signe Bøgh, 
den ene af to initiativtagere til 
aktionsgruppen. Den anden 
er Kir Klysner. 

- Vi er et løst og åbent net-
værk for folk, der bare har lyst 
til at gøre et eller andet. Kam-
pagneugen her er vores første 
indsats, der rummer protest 
på en masse nye måder. Vi er 
ikke bange for at skyde med 
spredehagl, siger Signe Bøgh. 

Ulmende oprør
Aktionsgruppen er en del 
af et ulmende oprør blandt  
forældre og fagfolk, der har 
med børn at gøre i Odense 
Kommune. Især i denne tid, 
hvor tiden for de endelige 
budgetforhandlinger nærmer 
sig, bliver protesterne tyde-
lige. 

Mandag skrev daglig leder 
af Børnehuset Hjertegården 
Christine Meinhardt Wille 
et læserbrev i denne avis på 
vegne af 51 daglige ledere i 
Odense Kommune. 

”Vi stiller os uforstående 
og undrende, når vi endnu en 
gang ser besparelser på børn- 
og ungeområdet. Et område, 
som de sidste mange år er ble-
vet beskåret markant gang på 

gang”, lød det blandt andet i 
læserbrevet. 

I går var Danmarks Lærer-
forening Odense på banen, da 
den sendte politikere op i he-
likopter for at gøre opmærk-
som på de trange økonomisk 
kår på kommunens skoler, 
og i sidste uge stod Kenneth 
Brandhøj-Pedersen frem 
og fortalte om et stort event  
på Flakhaven den 19. septem-
ber. 

Her vil forældre og fagfolk 
mødes for at råbe politikerne 
op til  et event, de kalder ”Bør-

nenes nutid - byens fremtid”.
Aktionsgruppen ”Prioriter 

børnene nu” kører kampagne 
i denne og næste uge, men 
fortsætter også herefter. 

I denne uge har familier sat 
sig selv ”til salg,” der er skre-
vet breve til politikerne, og 
der var picnic and protest på 
Provstegårdskolen onsdag 
aften. 

Fredag opfordrer aktions-
gruppen til boykot af H.C. 
Andersen-børneoptoget gen-
nem byen, og på lørdag er der 
happeningen ”Hæng Odense 

til tørre” på Flakhaven. Søn-
dag er der loppemarkedet 
”Odense sælger ud” i Bolbro. 
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Da Børn - og Ungeudvalget i 
sommer gik i gang med at se på 
det kommende års budget, så 
det i første omgang ud til, at ud-
valget skulle spare ikke mindre 
end 71,4 mio. kroner svarende til 
160 stillinger. 

Heraf  var 41 mio. kroner såkald-
te interne omprioriteringer, der 
blandt andet skyldes et merfor-
brug på udsatte børn og unge. 
Siden rullede  regeringen sit 
omprioriteringsbidrag tilbage, 
og udvalget kan nu trække be-

sparelser for 25 mio. kroner fra. 
Børn - og Ungeforvaltningens 
budget er på 2,7 milliarder kro-
ner, og der er ansat cirka 6100 
medarbejdere.
Siden 2012  er der sparet 243 
mio. kroner.

Sparekrav til Børn- og Ungeforvaltningen

Odense: Politikerne bør se tin-
gene lidt mere fra oven, me-
ner Odense Lærerforening, 
der onsdag sendte otte politi-
kere fra Odense Byråd op i en 
helikopter for at give dem en 
flyvetur over kommunens 36 
folkeskoler. 

Meningen var at sætte fo-
kus på, hvordan besparelser 
har ramt folkeskolerne hårdt 
de seneste år, og at fortælle 
politikerne, at man skulle 
tage de kommende planlagte 
besparelser af bordet. 

- Vi vil gerne have politi-
kerne til at se folkeskolen i 

Politikere         

Se video fra picnic 
med forældre 

QR-kode

Ny aktionsgruppe imod    bespar

Af Stine Jessen Jensen
Foto: Michael Bager
sjj@fyens.dk, miba@fyens.dk

 ■Alle kan være med 
til at protestere over 
udsigten til flere 
besparelser på børn 
og unge i Odense 
Kommune

 ■ I går var der i det smukke vejr ”picnic and pro-
test” - på engelsk - på Provstegårdskolen. Der 
var løb for børn, leg med frisbee. Og skolebesty-
relsen optrådte med en informationsstand. 

 ■Odense 
Lærerforening afle-
verer udtraditionelt 
høringssvar

Odense: - Haha, ja jeg så da 
gerne, at den reklame blev 
slukket og pillet ned for tid og 
evighed. Men det er altså kun 
under lysshowet på Flakha-
ven, vi har bedt reklamefol-
kene om at afbryde på toppen 
af bankhøjhuset, siger Steen 
Møller (K), rådmand  for Be-
skæftigelses- og Socialforvalt-
ningen.

- Der har været en masse 
klager over, at den flere etager 
høje og meget lysstærke høj-
husreklame på toppen af det 
grønne højhus generede lys-
showet ”Den lille Havfrue”. 
Vi har talt om sagen i Økono-
miudvalget og var enige om at 
rette en henvendelse til Track 
One for at få stoppet lysrekla-
merne under HCA Festivals 
show, siger han.

Kompliceret at slukke
Det sker dog næppe Track 
One vil ikke gå ind i en proces 
med at afkorte lysreklamen. 
Stadsdirektør Stefan Birke-
bjerg meddeler:

- Som jeg orienterede om 
på dagens Økonomiudvalgs-
møde, har By- og Kulturfor-
valtningen været i kontakt 
med selskabet Track One, der 
står bag lysreklamen. Track 
One stillede sig som udgangs-
punkt positiv over for at med-
virke til at slukke lysreklamen 
senest klokken 22.30 af hen-
syn til lysshowet i forbindelse 
med H.C. Andersen festiva-
len.

Det har imidlertid vist sig, 
at en sådan afkortning skal 
ske efter aftale/dialog med de 
betalende annoncører, og at 
der efterfølgende skal ske en 
omprogrammering af lysre-
klamen. 

Selskabet har meddelt, at 
de ikke er indstillet på at gen-
nemføre en sådan proces un-
der de givne omstændigheder 
meddeler stadsdirektøren.

Af Ivar Juel Nordentoft
ijn@fyens.dk

Højhus-
reklame 
bliver 
ikke 
slukket

 ■Lysreklamen bliver næppe 
slukket under HCA’s store lys-
show ved Flakhaven.   
Foto: Nils Mogensen

 ■Showet på 
Flakhaven generet af 
farvede reklamer på 
bankhuset
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        fik en helikoptertur

 ■Rådmand for Børn- 
og Ungeforvaltningen, 
Susanne Crawley (R), 
glæder sig over aktive 
forældre

 ■Gør det indtryk på dig, når 
forældre og fagfolk laver ak-
tioner og protesterer mod be-
sparelser på børn og unge?
- Grundlæggende gør det 
mig glad, at borgerne bruger 
deres demokratiske ret til at 
ytre sig. Så længe der ikke er 
dårligt sprog eller adfærd, og 
aktionerne er sjove og hygge-

lige, så er de gode. 

 ■Hvordan forholder du dig til 
protesterne ?
- De handler jo om et emne, 
der ligger mit hjerte meget 
nært, og hvor jeg også har 
nogle holdninger til, hvordan 
man skal bruge flere penge 
på området. Jeg er grund-
læggende glad for, at det får 
opmærksomhed. I denne 
uge har jeg skrevet en masse 
breve til børn, der via deres 
forældre har skrevet breve til 
mig. Jeg har svaret med bre-
ve, som om jeg skrev til børn. 

 ➤Indsigt

Rådmand glad for 
fredelige protester

 ■Hvad siger du til forældre, 
lærere og pædagoger, når du 
møder nogle, der synes, I ikke 
gør det godt nok i kommunen?
- Der er jo lange stræk, hvor 
jeg godt kan følge deres be-
kymringer. Jeg fortæller dem, 
hvordan jeg mener, at vi kan 
løse nogle af problemerne 
blandt andet ved at sætte 
skatten op og bruge nogle af 
kommunens event-midler 
anderledes.

 ■Nytter aktionerne noget?
- Det tror jeg faktisk. I hvert 
fald fylder vilkårene for børn 
og unge mere i odenseaner-
nes bevidsthed nu end for 
bare nogle år siden. 

Af Stine Jessen Jensen
sjj@fyens.dk

 ■Hermed 
beviset på da-
gens skolepo-
litiske helikop-
tersightseeing 
med Anne-
Mette Kæse-
ler Jensen, Bo 
Libergreen, 
Brian Dybro og 
Peter Rahbek 
Juul.   
Foto: Erik Schmidt

Ny aktionsgruppe imod    besparelser

helikopterperspektiv, fordi 
vi gerne vil minde dem om, 
at hvis ikke vi styrker folke-
skolen, så risikerer vi, at ikke 
kun folkeskolen, men også 
hele samfundet knækker midt 
over. Folkeskolen bliver et 
fravalg for mange i stedet for, 
at fri- og privatskoler bliver et 

aktivt tilvalg for få. Der er en 
mening med den her happe-
ning, selv om det selvfølgelig 
også er for at skabe opmærk-
somhed, at vi giver politiker-
ne en flyvetur, siger formand 
for Odense Lærerforening, 
Anne-Mette Kæseler Jensen. 

Sammen med helikopter-

turen får politikerne en tur-
guide med statistik, et udpluk 
af, hvad besparelser indtil 
nu konkret har betydet for 
kommunens folkeskoler. Det 
handler om manglende vika-
rer, ingen eller få lejrskoler, 
store klasser og pres på kva-
liteten i folkeskolen generelt. 

- Hvis vi afleverer et hø-
ringssvar, som vi plejer, så 
drukner det bare i bunken til 
politikerne. Det handler om 
at give politikerne et helikop-
terperspektiv, men vi håber 
også, vi kan minde odensea-
nerne, der måske ikke lige har 
et barn i folkeskolen, om hvad 
folkeskolen betyder for hele 
samfundet, siger Anne-Mette 
Kæseler Jensen. 

Af Stine Jessen Jensen, sjj@fyens.dk


