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Plan for ændrede færgefaciliteter

Som led i forberedelserne af Molslinjens indtog på 
Bornholm skal regionskommunens politiske niveau tage 
stilling til en ændring af den lokalplan, som er gældende 
for blandt andet færgelejerne på Rønne Havn.

Årsagen er, at den eksisterende lokalplan ikke giver mu-
lighed for bygning af faciliteter, der er nødvendige for at den 
ny operatørs færger kan anvende færgelejerne.

Der skiftes færgeoperatør 1. september 2018, hvorefter 
Molslinjen er ansvarlig for færgetrafikken til og fra Born-
holm. En ændring af faciliteterne er en forudsætning for, at 
rederiet kan opfylde sine forpligtigelser.

Teknik- og miljøudvalget tager hul på den politiske be-
handling på et møde mandag.

Bridgenyt
Tirsdag den 4. april spillede Rønne Bridgeklub 7. og sidste 
runde af sæsonens holdturnering.

1. division:    
Nanna Rybak mod Niels Fensbo 17,31-2,69
Jørgen Edvardsen mod Peter Ringsted 17,60-2,40
Keld Andreasen mod Gudrun Edvardsen 9,35-10,65 
Erik Mortensen mod Gert J. Hansen 15,50-4,50                                    
2. division:
Kirsten Bech mod Aase Pihl 15,76-4,24
Gert Hansen mod Aeino Poulsen 16,68-3,32                                  
Ole Lundbæk mod Ingelise Cordua 10,22-9,78
Lone Malling mod Jørn Kofoed Hansen 4,63-15,37
3. division:
Kirsten Tolstrup mod Jørgen Henriksen 3,54-16,46
Bent Pedersen mod Lucie Ipsen 17,41-2,59
Inga Lund Jensen mod jytte Hassing 5,91-11,47                                                      
Bent K. Nielsen mod Jytte Pelle 8,53-11,47
Disse resultater giver følgende vindere i de tre divisioner:

1. division: 
Jørgen Edvardsens hold (Jørgen Edvardsen, Axel Koefoed, 
Poul Hansen , Hans Aage Munch)

2. division: 
Ole Lundbæks hold (Ole Lundbæk, Jørgen Kofoed, Bente 
Lind, Bodil Sommer)

3. division: 
Bent Pedersens hold (Bent Pedersen, Mogens Pedersen, Kar-
sten Grooss, Kjeld Pedersen) 

Tirsdag den 11. april holder Rønne Bridgeklub afslutning 
på sæsonen med generalforsamling, spisning og en 
miniturnering. Aftenen begynder kl. 18.               

Påskefrokost for de firbenede 
Maxi Zoo Rønne i Vibegårds Runddel inviterer alle byens 
hunde til påskefrokost, hvor menuen vil bestå af sild med 
tunmousse, lammesteg med fåresoufflé og lammebacon 
samt isdessert, mens ejerne kan hygge sig sammen. Maden 
er selvfølgelig lavet specielt til hunde. Det fortæller butikken 
i en pressemeddelelse. Påskefrokosten foregår søndag den 9. 
april. Det er gratis at deltage, men man skal huske at tilmelde 
sig hos personalet i butikken eller på telefon. heni

Bekymret mor:  
Børnene er  
de store tabere

 
 
 
Af Helene Høm

SKOLE
En frustreret forælder til et barn på på Åvangsskolen 
har nu valgt at flytte sin datter til Rønne Privatskole, 
hvor hun starter efter sommerferien. Natasja Schou 
Hansen har som forælder sendt et opråb til Born-
holms Tidende på baggrund af det, hun kalder ”uri-
melige vilkår for børn og voksne” på Åvangsskolen. 

Hun står frem, fordi hun er bekymret for de børn, 
der fortsat skal gå på skolen, og for skolens ansatte 
lærere. 

– Børnene er de store tabere, og lærerne kan ikke 
løfte den opgave alene, siger hun.

Beslutning om at lade datteren skifte skole falder 
efter, at datteren gennem de seneste tre måneder 
har vist symptomer på stress. 

– Kvaliteten i undervisningen er faldende, og læ-
rerne lægger sig syge på stribe, siger Natasja Schou 
Hansen og understreger, at de voksne har en fagfor-
ening og kan sygemelde sig, det kan børnene ikke.

– På den måde er vi forældre børnenes advokater, 
siger hun og forklarer, at datteren faktisk slet ikke 
har lyst til at skifte skole. 

Hun er også bekymret for de børn, hvis forældre 
måske ikke har de nødvendige ressourcer til at flytte 
deres børn fra skolen.
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Bornholms Lærerforening:

Alle er under pres

Skoleleder Andreas Grosbøll:

Mindre forberedelse  
og mere undervisning
Af Helene Høm

SKOLE
Leder af Rønneskole, Andreas Grosbøll, 
vil ikke helt give Bornholms Lærerfor-
ening ret i, at Åvangsskolens ledelse er 
under et stort pres.

– Det vil jeg kalde lidt af en spidsfor-
mulering, siger Andreas Grosbøll, der ik-
ke mener, at de komplicerede arbejdsfor-
hold skyldes omrokeringer i forbindelse 
med den nye skolestruktur.

Åvangsskolen fik et påbud fra Arbejds-
tilsynet for mere end et år siden, der ikke 
har noget med omstruktureringen at gø-
re.

– Det handler om arbejdstidsaftale og 
overenskomst, der har haft den konse-
kvens, at lærerne har mindre tid til forbe-
redelse og skulle undervise mere. Det har 
blandt andet betydet mindre tid til sam-
men med kollegerne til at være på for-
kant og f.eks. planlægges svære forældre-
samtaler.

– Det arbejder vi på lige nu, så lærere 
og pædagoger får mere tid sammen til at 
mødes, så de sammen kan løfte under-
visningen, siger han.

En budgetforøgelse har gjort det mu-
ligt for skolen at reducere undervis-
ningstiden og strukturere anderledes, så 
der er mere tid til sparring med kolleger-
ne. 

– Omstruktureringsperioder er jo i 

bund og grund noget rod, og det koster 
selvfølgelig på ressourcekontoen, men 
det er ikke umuligt at arbejde som lærer 
på skolen, selvom det er belastende. Der 
er klart forvirring for elever, personale og 
forældre, når man laver ting om, men jeg 
er overbevist om, at vi får en bedre skole 
lige om lidt, siger han.

Det har ikke været muligt at få en kom-
mentar fra Åvangsskolens leder, Hanne 
Vest, i forbindelse med artiklen.

Af Helene Høm

SKOLE
Christian Faurholdt Jeppesen, formand 
for Bornholms Lærerforening, kender 
godt til problemerne på Åvangsskolen, 
der netop nu også har et påbud fra Ar-
bejdstilsynet at tage sig af.

– Jeg ved, at de er midt i en vanskelig 
proces, fordi de er ved at omstrukturere. 
Men jeg tvivler på, at det bliver meget 
bedre. Nu går ombygningen snart i gang, 
og så skal de undervise i byggerod de næ-
ste måneder, siger han.

– Vi er i en vanskelig proces, siger han 
om situationen for øens lærere generelt.

Ved den årlige generalforsamling i 
Bornholms Lærerforening i sidste uge 
stillede to bornholmske skolelærere sig 
da også på talerstolen og beskrev, hvor 
galt det står til med arbejdsforholdene på 
nogle af øens folkeskoler. De berettede 
om hyppige personlige sammenbrud, 
gråd blandt kollegerne og langtidssyge-
meldinger. Den ene var selv blevet opfor-
dret af sin egen læge til at trække stikket.

Bornholms Lærerforening arbejder li-
ge nu på, at gøre processen så god som 
muligt.

– Jeg kan godt forstå, at der er foræl-
dre, der bliver bekymrede, men det er 

først og fremmest en politisk beslutning, 
beklager Jeppesen. Som han ser det, 
mangler de fornødne ressourcer.

– Der er afsat midler til selve omstruk-
tureringen, men ikke midler til de ekstra 
ressourcer, det kræver. Det vil ledelsen 
på Åvangsskolen sikkert give også mig 
ret i, den er også under et stort pres lige 
nu.

 º Vi er i en  
vanskelig proces

Christian Faurholdt Jeppesen,  
formand for  
Bornholms Lærerforening

 º Omstrukturerings- 
perioder er jo i bund 
og grund noget rod
Andreas Grosbøll,  
leder af Rønneskolen

– Jeg har i det sidste stykke tid mistet tillid til, at 
mit barn får det faglige udbytte, som hun har brug 
for.

Lærer stress at kende i skolen
Ifølge Natasja Schou Hansen er stress ikke en del af 
arbejdslivet, man skal lære at kende allerede i skole-
tiden. Hun forklarer, at børnene også bliver bange 
for, om de er årsagen til, at lærerene f.eks. sygemel-
der sig med stress.

– Min datter kom hjem og sagde: ”Det kan da ikke 
være på grund af vores klasse, for vi larmer slet ikke 
så meget”, da endnu en lærer var blevet sygemeldt, 
fortæller hun. 

 º Kvaliteten i  
undervisningen 
er faldende, og 
lærerne lægger 
sig syge på stribe
Natasja Schou Hansen

En bekymret forælder har 
valgt at flytte sit barn fra 

Åvangsskolen til Rønne Pri-
vatskole på baggrund af det, 
hun kalder ”urimelige vilkår 

for børn og voksne”. Foto: Be-
rit Hvassum


