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Ja til en god 
folkeskole med 
velforberedte 
lærere!
Af Bjarne Hartung Kirkegaard, kommunalbestyrelsesmedlem og 
kandidat for Kristendemokraterne  
Pilebroen 11,  
Allinge

SYNSPUNKT 
”Kristendemokraterne ønsker en skole, hvor børnene mø-
des af velforberedte, engagerede lærere…” Citatet her kom-
mer fra vores valgprogram. 

Anledningen er et læserbrev i Bornholms Tidende fredag 
den 27. oktober fra Ove Andersen, Rønne – som spørger kan-
didater til den nye kommunalbestyrelse: ”Hvad siger I til at 
forbedre den bornholmske folkeskole til gavn for elever, for-
ældre og ansatte?”

Mit svar er: Ja, tak – det vil jeg super-gerne være med til!
Også ja til ”at arbejde for en bedre undervisning ved at gi-

ve lærerne lov til at forberede sig hjemme”, som Ove Ander-
sen skriver i sit spørgsmål.

Det kunne for eksempel være en væsentlig del i en lokal-
aftale mellem Bornholms Regionskommune og lærerne – at 
der ændres på det totale tilstedeværelseskrav. En regel som 
daværende undervisningsminister Antorini var tilfreds 
med – men som jeg aldrig har været vild med.

Vores ældste datter er folkeskolelærer i Greve – og har ik-
ke totalt tilstedeværelseskrav. Her er løsnet op – skolen og 
kommunen viser lærerne tillid. Hun har været på kurser 
med lærere fra Allinge, som er frustrerede over, at de ikke 
har samme muligheder. Det må kunne give den bedste for-
beredelse og dermed den bedste undervisning. Måske når 
den gamle kommunalbestyrelse at lægge op til en lokalafta-
le uden totalt tilstedeværelseskrav. Ellers gør vi det i den 
nye!

Ove Andersens spørgsmål: Vil du vurdere omfanget af in-
klusion?

Mit svar er: Folkeskolen skal være rummelig og inklude-
rende – men på en måde, så de socialt sårbare, de bogligt 
svage, de handicappede og de velbegavede børn tilgodeses. 
Der skal også tages godt hånd om invandrer- og flygtninge-
børn, som skal integreres i vores samfund. Alt under forud-
sætning af, at den inkluderende skole skal være på barnets 
præmisser – og ikke vælges på grund af økonomi. Børn med 
vidtgående eller særlige behov skal stadig kunne tilbydes at 
gå i særlige klasser eller skoler.

Altså: Ikke inklusion for en hver pris. Men afvejet efter 
barnets tarv. Og så naturligvis under forudsætning af, at der 
er de fornødne lærer-resurser og dermed muligheder for 
vellykket inklusion. For ikke så mange år siden handlede 
det om, at så mange børn som muligt skulle ud i special-til-
bud. Nu er vi måske røget over i den anden grøft.

Jeg har det fint med, at Folkeskoler kan profilere sig for-
skelligt. Men ledelsen på alle skoler skal tilbyde lærerne at-
traktive arbejdspladser – og det kan der være flere måder at 
nå til. En lydhør og ansvarsbevidst ledelse er vigtig. Men det 
er kommunalbestyrelsens ansvar til stadighed at sikre, at 
Folkeskolen har tidssvarende rammer og mulighed for højt, 
fagligt og pædagogisk niveau. Her mener jeg at den nuvæ-
rende kommunalbestyrelse er på rette vej. Både nær det gæl-
der om at sikre gode bygningsmæssige rammer og ind-
holdsmæssige rammer.

Vil du arbejde for en kortere skoledag for børnene?
Mit svar: Ja, det vil jeg!
Når skoledagen igen gøres lidt kortere, vil skoledagen ik-

ke blive så langtrukken. Jeg tror, at skoledagene så bliver 
mindre kedelige, mere indholdsmættede og mere lærerige. 
Og en del børn vil få mulighed for mere tid sammen med 
forældre og bedsteforældre.

Så ja, jeg vil gerne være med til at passe på Folkeskolen. 
Men jeg vil også være med til at passe på frie og private sko-
ler på Bornholm – hvor en tredjedel af de bornholmske børn 
går i skole.

 

Unyttig viden kan være nyttig, hvis den er korrekt!

Solcelleparken ved 
Kannikegårdsvej… En ommer..

LÆSERBREV
Bornholms Tidende skriver den 14. oktober: Varmt 
vand er tungere end koldt vand. Forkert!

Da molekylehastigheden er hurtigere i varmt 
vand kontra koldt, vil der i et analogt rum være min-
dre plads til varmt end koldt vand (jvf. fysikkens 
grundlove).

Og iøvrigt i overensstemmelse med avisens refe-
rence s. 84, pkt. 906.

Endvidere skriver Bornholms Tidende den 18. ok-
tober: Prostitution er ikke verdens ældste erhverv, 
men det tredieældste. De ældste er henholdsvis 
handel og spionage.

Hvilket betvivles!
Prioriteret rækkefølge må være:
1) Agrarer / landmand

2) Bartskærere / Bedemænd
3) Nat-, skrællemænd / Renovationsarbejdere

Kategori 1) er forudsætning for alt liv.
Kategori 2) er yderst nødvendig efter livets afslut-

ning.
Kategori 3) er en forudsætning for at vi ikke står i 

lort til halsen.
De af Bornholms Tidende anførte erhverv kan så-

ledes komme ind på en samlet fjerdeplads, idet de 
alle mere eller mindre er hinandens forudsætnin-
ger.

Hans J. Rømer
Fabriksvej 30
3782 Klemensker

LÆSERBREV
Det er helt fint, at Bornholm vil være selvforsyende 
med el i år 2025.  Bravo - sådan!

Men den skruppelløse og udemokratisk måde, 
processen foregår på, er jeg helt uforståelig overfor, 
og giver de gode ambitiøse hensigter et unødvendig 
dårligt image. 

Man opkøber en tilfældig mark af en heldig sæl-
ger og tapetsere så markerne med solfangere. Ond-
skabsfuldt lukker man en landejendom inde fra tre 
sider, Pæregård, Kannikegårdsvej 48, i den gode sags 
tjeneste. Det kan da kun opfattes som en provoke-
rende magtdemonstration.

Undertegnedes ejendom ligger på Sprøjtevejen. 
Den har jeg købt for tolv år siden, som fritidsbolig, 
fordi den havde en skøn beliggenhed med kort af-
stand til Balka strand, det store fuglereservat og en 
pragtfuld udsigt over landskabet op til Almindin-
gen. 

Jeg har været  total uvidende om projektet, indtil 
jeg i sidste uge blev underrettet om sagen af mine 

fortvivlede, gode naboer. Ingen brevpost eller mails 
har jeg modtaget. 90 meter fra min ejendom mod Al-
mindingen skal jeg glo på et 37 ha stort og 2,5 m højt, 
glitrende solfanger landskab.

På grund af beliggenheden er området mere og 
mere præget af nyistandsatte fritidsgårde og ejes nu 
af folk, som vil Bornholm og har valgt at slå sig ned i 
dette naturskønne område. Jeg færdes meget rundt 
på øen og har iagttaget, eksempelvis de store ubebo-
ede områder nord og vest for Almindingen, som lig-
ger hen med tomme forladte ejendomme. 

Det må være nemt på et kort over øen at finde ste-
der, hvor man generere folk mindst muligt, så vi alle 
kan være stolte over, vi bor her og ikke generes af 
øens progressive grønne energipolitik.

Hans E. Madsen,
en kommende bornholmer,
Sprøjtevejen 2
Poulsker

Det burde være nemt at finde et sted på øen, hvor en solcellepark ikke vil genere omkringboende mennesker, 
mener Hans E. Madsen. Arkivfoto: Allan Rieck


