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DEBAT

STATSMINISTEREN

LÆSERBREV
Jeg har været sammen med seks af øens unge folkeskolelæ-
rere ved et møde på Rønne Bibliotek.

Snakken kom hurtigt til at handle om folkeskolerefor-
men og den store lockout i 2013, og den måde regeringen 
håndterede sagen på. De seks unge lærere er især meget, 
meget utilfredse med tilstedeværelsespligten i den fulde 
ugentlige arbejdstid og den manglende forberedelsestid.

”Sig noget, lærer”. Ja, dette var overskriften på et glimren-
de læserbrev af journalist Kjeld Pedersen. Da jeg foreslog læ-
rerne at sige noget, sagde de samstemmende: “Det tør vi 
simpelthen ikke. Vi skal jo forsørge vores familier”.

De unge læreres store ønske er, at man her på øen i lighed 
med mange af deres kollegaer i det øvrige land og andre fag-
grupper får lov til at forberede sig i hjemmet, hvis man øn-

sker dette, for eksempel fem-seks ugentlige timer.
De sagde, at forberedelse på skolerne i Rønne skulle fore-

gå på skolerne på grund af teamsamarbejde, men at fælles 
samarbejde meget sjældent kan lade sig gøre på grund af an-
dre arbejdsopgaver.

Så kære kandidater til den nye kommunalbestyrelse, 
hvad siger I til at forbedre den bornholmske folkeskole til 
gavn for elever, forældre og ansatte:

A) Vil du arbejde for en bedre undervisning ved at give læ-
rerne lov til at forberede sig i hjemme, for eksempel fem-
seks ugentlige timer, hvis de ønsker der? Og mere og fast for-
beredelsestid.

B) Vil du vurdere omfanget af inklusion?
C) Vil du vurdere ledelsen af øens folkeskoler?
D) Vil du arbejde for en kortere skoledag for børnene?

Lærerformand Christian Faurholdt Jeppesen har blandt 
andet udtalt: ”Pas på folkeskolen”.

Det er med stor glæde at læse om Morten Riis’ udmelding 
om Enhedslisten til den bornholmske folkeskole, den opfyl-
der eller næsten overgår de seks læreres ønsker. Tak!

Bente Johansen, Radikale Venstre, bakker også op om fol-
keskolen. Tak!

Det vil være rart for os vælgere, hvis kandidaterne vil skri-
ve om deres holdninger i læserbreve inden valget den 21. no-
vember 2017. På forhånd tak.

Ove Andersen
Strandvejen 128A
Rønne

Den nye kommunalbestyrelse  
og øens folkeskole
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Vi må (også) finde plads til 
en folkerace motorbane!
LÆSERBREV
Ja – de støjer mens de morer sig og får afløb for fart 
og spænding, når de kører om kap i de udrangerede 
biler – men jeg synes, de, der vedkender sig denne 
fritidsinteresse skal have mulighed for at dyrke den. 
Derfor må kommunalbestyrelsen – og andre be-
hjæpelige sjæle – finde et egnet sted.

Kunne det for eksempel være grusgraven bag 
Knudsker Kirke? 

En beliggenhed tæt på Rønne kunne også give en 
øget publikums interesse.

Jeg skynder mig at sige, at fagfolk med forstand på 
støjgener og decibel skal ind over her, for JA – den 
endelige placering skal være dér, hvor den generer 
færrest mulige. At nævne en beliggenhed nær Røn-
ne kan være uklogt rent politisk for en kandidat til 
det kommende kommunalvalg, men jeg gør det alli-
gevel for at vise, at jeg ikke har berøringsangst hver-
ken med dette spørgsmål, eller med spørgsmål om 
vindmøller, kunst i rundkørsler etc. Etc.

Min holdning er klar: NEJ til vindmøller på land. 
NEJ til krænkende kunst i rundkørsler, NEJ til en la-
den stå til i forhold til store tomme bygninger (Gym-
nasiet i Søborgstræde i Rønne som er sat til salg) JA 
til offensiv i forhold til at skaffe nye arbejdspladser 
(Almegårds Kasserne er en mulighed i det foreståen-
de forsvarsforlig…håber borgmester Winni Grosbøll 

m.følge har lagt pres på Christiansborg). JA til stadig 
flere varme hænder til et ældresegment, der bliver 
vedvarende større, JA til en friere folkeskole hvis 
succes ikke måles i antallet af læringstimer, JA til en 
GRATIS busordning for alle skolesøgende børn. Og 
først og fremmest JA til at kunne stemme i KB salen 
udfra personlig overbevisning og sund fornuft – det 
kan jeg, fordi jeg stiller op på Bornholmerlisten. 
Præcis dér kan jeg lytte til dig, og stemme for, hvad 
der gavner os alle bedst! 

Lisbeth Riemann
Kandidat på Bornholmerlisten (W)
Pistolstræde 2
Rønne

Bornholm opdelt  
i tre kommuner
LÆSERBREV
Bornholmernes Parti, liste H, vil have Bornholm opdelt i tre 
kommuner.

For eksempel, det, der før var Allinge-Gudhjem og Hasle 
Kommuner med cirka 12.000 indbyggere, bliver Nordborn-
holms Kommune.

Nexø og Aakirkeby Kommuner med cirka 12.000 indbyg-
gere bliver Sydbornholms Kommune. 

Og Rønne-Knudsker med cirka 15.000 indbyggere bliver 
Rønne Kommune.

Hvid vi ikke organiserer Bornholm på den måde, ender 
alt uden for Rønne med at blive et fuglereservat. Vi har set, 
hvordan Klemensker, Østermarie, Nyker, Østerlars, Vester-
marie og Svaneke skoler er blevet nedlagt i Bornholms Regi-
onskommunes tid. Ligeså er flere børnehaver og ældrehjem 
blevet nedlagt. 

Vi vil give beboere over hele Bornholm mulighed for at 
være med til at udvikle deres områder. Med egne kommu-
nalbestyrelser og demokrati.

Danmarks mindste kommune har kun godt 1600 indbyg-
gere. Så med tre kommuner på Bornholm, som her foreslået, 
er de store nok, og vi vil alle have mere demokrati og indfly-
delse - demokrati er bedst.

Indtil 1970 var Bornholm inddelt i 21 selvstændige kom-
miner, og hver åt blev vi flere indbyggere på Bornholm.

Tonny Borrinjaland, 
kandidat for Bornholmernes Parti, liste H, 
Østergade 18
Allinge

Der må kunne findes plads til Folkerace, mener Lisbeth 
Riemann. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen


