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DEBAT
En ekstraordinær indsats  
i en ekstraordinær situation
LÆSERBREV 

Ferie, ferie, ferie… 
De bornholmske skoleelever har fortjent en god som-

merferie efter et temmelig anderledes skoleår.
Elever og personale har evalueret den gradvise genåbning 

af skolerne, og svarene er entydigt positive. 
Lærerne har haft tid til at koncentrere sig om undervis-

ningen og har gjort brug af anderledes og kreative undervis-
ningsforløb. Vi oplever, at eleverne trives og har fokus på 
skolearbejdet i de timer, de er i skolen - med få konflikter i 
løbet af skoledagen.

Ofte har vi haft eleverne i små grupper eller været to lære-
re. Det har givet tid til at hjælpe de elever, som synes, har det 

var svært og tid til at ”skubbe” til de elever, der kunne bruge 
lidt flere udfordringer. 

I timerne har vi oplevet elever, der var motiverede og un-
dervisningsparate, og de har generelt haft mere overskud til 
skolen – når de var i skole. 

Som en elev sagde: ”Jeg kan godt overskue skolen og kon-
centrere mig, for jeg skal ikke være her hele dagen”.

Efter et par uger med hjemmeundervisning savnede de 
fleste elever skolen. For lærernes vedkommende opstod 
savnet allerede på dag 1. Hjemmeundervisningen gav dog 
visse gode erfaringer - både elever, forældre og lærere er ble-
vet superbrugere af Aula og MinUddannelse. Eleverne har 
haft møder på Skype, de har filmet fremlæggelser og været 
tålmodige, når teknikken drillede.

Tak til alle forældre, som har kastet sig ind i jobbet som 
hjemme-lærere samtidig med, at I har passet eget job og alt 
andet, der hører med. 

Tak for alle de positive tilkendegivelser, I forældre har gi-
vet os. De varmer og motiverer.

Bornholms Lærerforening vil gerne arbejde med nye til-
tag i den bornholmske folkeskole. Coronatidens erfaringer 
har vist os, at kortere skoledage, to lærere i klassen og færre 
opgaver til lærerne skaber mere kvalitet i undervisningen. 
Det skaber en bedre skole og mere tilfredse og dygtige elever. 
Dette vil vi arbejde for.

På vegne af Kredsstyrelsen i Bornholms Lærerforening
Signe Schmidt, Østergade 55, Rønne

Arkivfoto: Berit Hvassum

En banebrydende opfindelse skal til Bornholm 

LÆSERBREV

En demenssimulator er en banebrydende opfindelse, som i 
fremtiden vil kunne give en langt større forståelse for syg-
dommen demens.

Simulatoren giver en unik mulighed for at lære om de-
mens, hvor man oplever på egen krop, hvad det vil sige at le-
ve med sygdommen. Man får med andre ord et indblik i den 
demensramtes virkelighed.

Simulatoren er en interaktiv og sanseforvrænget bolig, 
hvor intet i boligen er, som det giver sig ud for at være.

Ting bytter plads eller fungerer ikke som forventet. Det 
gør det svært at bevare overblikket og at udføre selv simple 
hverdagsopgaver. På den måde simuleres livet med demens 
på en meget realistisk måde for deltageren.

Simulatoren følges op af en debriefing, hvor man både 
sætter ord på oplevelsen og handling bag ordene med hen-
blik på at forbedre plejen af demente borgere.

Både demensramte, deres pårørende og de sundhedsfag-
lige medarbejdere kan få stor glæde af simulationen.

Jeg vil i Ældrerådet arbejde benhårdt på, at der også kom-
mer en demenssimulator til Bornholm.

Medlem af Ældrerådet på Bornholm
Jens Oskar Pedersen (JOP)
Jordbærhaven 5, Snogebæk
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OM DEBATINDLÆG 

 Indlæg skal være individuelt fremstillede, skrevet af 

bornholmsk bosatte eller bornholmsk relaterede per-

soner – eller de skal handle specifikt om Bornholm. 

Indlæg kan redigeres af redaktionen. 

 Læserbreve må højst være på 2.000 anslag inklusive 

ordmellemrum. Synspunkter på indtil 4.000 anslag 

kan kun forventes optaget efter aftale. Man kan ikke 

påregne at få returneret indlæg. 

 Klager over restaurationsbesøg og varekøb henvises 

til de respektive klagenævn. 

 Læserindlæg skal holde sig inden for lovens rammer 

og være affattet i et sobert og anstændigt sprog. 

 Debatindlæg modtages pr. post eller direkte afleveret 

hos Bornholms Tidende i Rønne. De kan dog med 

fordel sendes via e-mail til redaktion@bornholmsti-

dende.dk – husk altid fuld postadresse på skribenten. 

Indlæg kan bringes i alle Bornholms Tidendes publi-

kationer i en rækkefølge efter redaktionens skøn.

DAGENS DEBAT-CITAT

 Tak til alle  
forældre, som 
har kastet sig 
ind i jobbet 
som hjemme- 
lærere samtidig 
med, at I har 
passet eget job 
og alt andet, 
der hører med. 

Tak for alle de 
positive tilken-
degivelser, I  
forældre har  
givet os. De 
varmer og  
motiverer.
Signe Schmidt
Kredsstyrelsen  
i Bornholms Lærerforening

Jeg mener at have hørt, at vi skulle have liv på hele øen

LÆSERBREV
 

“Se mor! Er det ikke en grøn ø?”
Nej, nej, det er bare kejserens nye klæder!”
Kommunen indleder sit oplæg om udvidelse af 

boligområdet Rønne Syd med, at der har været stigende ef-
terspørgsel efter byggegrunde. Det er borgere og ejendoms-
udviklere, der efterspørger. 

Jeg vil rigtig gerne have konkrete tal på bordet.
Hvor mange borgere har efterspurgt byggegrunde i Røn-

ne Syd?
Hvor mange ejendomsudviklere har efterspurgt bygge-

grunde i Rønne Syd?
Hvor mange ejendomsmæglere har efterspurgt bygge-

grunde i Rønne Syd?
Hvor mange bygherrer har efterspurgt byggegrunde i RS ?
Og så er det da interessant, hvor stor en udbredelse Rønne 

skal have.
Jeg taler med borgere, der ønsker at sælge deres huse i 

blandt andet Nexø, Allinge og som gerne vil finde ældreven-
lige lejligheder/boliger i deres nærområder. 

Jeg mener at have hørt, at vi skulle have liv på hele øen. 
Men det er nok ikke trenden mere.

Jeg bliver nærmeste nabo til det påtænkte byggeri. Og 
man er jo ofte sig selv nærmest.

Og at bytte en dejlig eng med skøn flora og fauna, blandt 
andet det fredede markfirben, med et byggeri i 3. etager! 

Det synes jeg, er en hård nyser. 
Men jeg tænker, at hvis jeg får problemer med nye naboer, 

så kan jeg nok henvende mig til mine kommunale rødder.
Mon ikke de gerne vil stille deres baghaver til rådighed for 

mine æsler, får og geder, høns og hane. Her må jeg nok tilfø-
je, at Walter mit ene æsel er noget højtskrydende, og min ha-
ne har det med at gale på uautoriserede tidspunkter.

Nej, tak Winni og co. Det altså en ommer. 

Anni Pauck
Strandvejen 173, Rønne

Trist at marken bliver mejet ned

LÆSERBREV 

Det er dejligt, at kommunalbestyrelsen nu vil undersøge 
området for truede arter i forbindelse med Rønne Syd etape 
3, men det er trist, at alt grønt er blevet høstet nogle dage før 
den gode nyhed.

Derfor er der næsten ingen vilde blomster, insekter, som-
merfugle - ja, dyreliv tilbage på marken.

Vi var tilskuere til et harepar, som desperat prøvede at 
redde deres harekillinger fra mågerne ude på den bare mark, 
hvor mågerne havde frit spil. Over marken kredsede masser 
af måger og krager, som jagtede på den nyslåede mark.

Jeg synes, det er trist, at marken bliver mejet ned/høstet 
en uge før, der skal undersøges for truede dyrearter.

Jeg synes også, det er trist, at Miljø- og Fødevareministe-

riets vejledning til landmænd ikke bliver efterlevet, hvor der 
netop står:

”Når du fra primo maj til ultimo juli høster dine græsmar-
ker og andre marker med foderafgrøder, er der ekstra stor ri-
siko for at skade eller dræbe vildt på marken. For det er i den-
ne periode at rålam, harekillinger og jordrugende fugle er på 
markerne. Og de er ikke ret mobile i denne periode”. ”Dyre-
etik. Der bør gøres mest muligt for at undgå at ramme dyr 
ved høst. Det etiske vedrører både dyr, der mister livet og un-
ger og klækkefærdige æg, der lades alene, når moderdyret er 
dræbt af høstmaskinen. At undgå at dyr lider eller dør er vig-
tigt af dyreetiske årsager.” 

Lena Mohr Andersen
Valmueløkken 15, Rønne

Arkivfoto: Berit Hvassum


