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Skolechef: Terrorøvelse var OK
JULETRÆSFEST
Mandag den 28. december kl. 14
Ta’ HELE familien med til

Sædding Fritidscenter ∙ Sædding gl. Skole
Musik v/Erland Thomsen
- bindende tilmelding tlf. 20 76 26 58
SENEST 20. december kl. 18
PRIS: kr. 40,- (medlemmers børn)
kr. 60,- (ikke-medlemmers børn)

www.saeddingborgerforening.dk
Sædding Borgerforening
Har du brug for hjælp til

Så kan du bruge tiden på det, du er god til!
Jeg kan blandt andet hjælpe dig med:
• Kontering, bogføring og afstemning m.v.
• Fakturering
• Løn - beregning, indberetning og
afstemning
• Momsafstemning og -indberetning
• Klargøring til revisor
• Effektivisering af administrative opgaver
• Diverse ad hoc opgaver
Jeg arbejder på konsulentbasis - enten
hos dig eller på egen adresse, så du
betaler kun for den tid, du har brug for.

PERRIK Bogføring
mail: post@perrik.dk - mobil: 40 31 57 01

stOR FROkOst

BuFFet
(med forbehold)

FRA KL. 11.30 HVER LØRDAG OG SØNDAG

178

,-

DET ER NATURLIGVIS HJEMMELAVET
ÅBENT: Se åbningstider på sjelborgstrand.dk

RestauRant

sJeLBORG stRanD
Sjelborg Strandvej 40
6710 Esbjerg V

Tlf. 75 11 70 71

sjelborgstrand.dk

Har du ikke fået din avis?
Så send en mail med din adresse
og telefonnummer på

mail@hjertingposten.dk

Men hvad skulle eleverne
selv få ud af øvelsen rent praktisk?
”Når vi gerne vil øve det,
er det jo fordi, vi opfatter
det som nødvendigt. Her er
det noget andet uden hørlig alarm – det er en helt anden øvelse, end når vi f.eks.
øver brandalarm.”
Vi ved jo fra f.eks. beredskabsøvelser, at de skal øves
igen og igen, så
den

sikerer vi at rippe op i det,
og nu gennemføres øvelsen
uden elever,” parerer Henrik Schou.
”Vi aflyser, fordi øvelsen
har fået alt for megen medieopmærksomhed,
og det var

vi har hørt holdninger både
for og imod. Jeg synes ikke,
folk har været for følsomme i forhold

rigtige reaktion kommer
ind på rygmarven –
skulle børnene så også det?
”Nu skal der jo ikke øves
med børnene alligevel.”
Hvad skulle f.eks. en seksårig elev i 0. klasse få ud af
sådan en øvelse her?

ikke meningen. Den anden grund
er, at mit personale ikke
skulle stå ude i klasserne
og tage diskussionen med
forældrene.”
Men du siger også, at du
står på mål for beslutningen.
Hvis øvelsen med elever er

til emnets følsomhed. Men
hvis vi nu skal kritisere os
selv for noget, så er det timingen i forhold til hændelserne i Paris,” erkender
Henrik Schou.
”Men det er en urolig
tid, og svaret er nok ikke at
stikke hovedet i busken.”

nødvendig, så er der vel stadig et behov – uanset medieopmærksomhed og kritik fra
forældre?
”Vi er gået fra 26 til otte
skoler, hvor vi skal have opdateret beredskabet. Og når
vi kigger rundt i verden, vil
det jo ikke være urealistisk,
at den slags også kan ske i
Esbjerg.”
Er forældrene for følsomme?
”Folk er jo forskellige, og

Kommer der en ny øvelse
med deltagelse af eleverne?
”I en overskuelig fremtid, nej. Hvis vi skal involvere eleverne, skal der
komme et centralt direktiv.
Ellers får vi diskussionen
igen, men vi skal altså have
et beredskab.”

Børnenes rolle uklar

Rikke Thrane

Sild, lune retter,
dessert og ost

TERRORØVELSE - Beslutningen var rigtig og
nødvendig, men timingen
kunne have været bedre i
forhold til hændelserne i
Paris.
Sådan lyder essensen af
svarene fra kommunens
skolechef, når man spørger
ind til den meget omdiskuterede terrorøvelse for skoleelever, som endte med at
blive aflyst.
Men der er også et par oplagte uddybende spørgsmål, han ikke ønsker
at gå ind i.
”Sagen blev hurtigt meget kompliceret
og følelsesladet,” siger
Henrik Schou, skolechef
ved Esbjerg Kommune,
som egentlig ikke har den
store lyst til at tale mere om
den sag.
Meningen var, at samtlige elever på alle klassetrin
skulle deltage i øvelsen. Det
fremgår af en orientering til
forældrene på Auraskolen
(afbildet), at eleverne ’skal
være i klassen, at de skal
være stille, at eleverne skal
gør det, de voksne siger, at
vinduer og døre skal være
lukkede.’
Efter ti minutter skulle
der så dukke en kendt person op og afblæse øvelsen.
Hvad var det rent praktisk,
eleverne skulle have ud af at
deltage i sådan en øvelse?
”Det fremgår jo af de
mails, der har været rundt
og skolernes interne alarmeringsinstrukser.”
Nu har I så besluttet, at det
alene er de ansatte, der skal
deltage i en ny øvelse - var det
nødvendigt at børnene skulle
være med uden at foretage sig
noget?
”Der har været en masse
misforståelser om, hvad
øvelsen gik ud på. Men det
skulle ikke være en folkeafstemning om øvelsen. Det
var grunden til, at jeg i sidste ende trak stikket,” siger
Henrik Schou.

”Det har jeg ingen kommentarer til – jeg har udtalt
mig om det her. Du får ikke
flere kommentarer - du
spilder min tid. For hver
eneste gang jeg svarer, ri-
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Salonen holder
Vi laver o
julekurve gså
o
vingaver g

Søstjernen
Norddalsvej 58 ∙· 6710 Esbjerg V ·∙ Tlf. 75 15 37 01 · Fax: 75 15 02 37
mail:
mail:0720631@minkobmand.dk
0720631@minkobmand

juleferie lukket
23. december
til 3. januar ’16
Loa Hansen

Gl. Guldagervej 37
Hjerting
6710 Esbjerg V

Tlf. 75 46 03 91

begge dage inkl.

God jul

8 - 16 · Tirsdag 9 - 17 · Onsdag 8 - 16
Torsdag 9 - 17 · Fredag 9 - 14 · Lørdag lukket
ÅBNINGSTIDER: Mandag
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Vejen til skønhed og velvære...

LAILABRITT®
KOSMETOLOG | FODPLEJER | ZONETERAPEUT

HJERTING STRANDVEJ 30 I 6710 ESBJERG V
TLF 40 19 80 19 I WWW.LAILABRITT.DK

GOD JUL & GODT NYTÅR!

FERIELUKKET FRA 19. DECEMBER

Skulle eleverne foretage sig
noget rent praktisk under
terrorøvelsen - og var det i
det hele taget nødvendigt at
involvere dem?
Det er svært at blive klog på,
når man læser informationen
til forældre (nederst).
Skolechefen vil ikke svare,
men nu øver de ansatte uden
børn (info om aflysning t.h.).

SÆDDING
AUTOFORRETNING
Auto- & dækservice
Reparation og salg
af alle bilmærker
Glarmestervej 14-16
6710 Esbjerg V

= Et godt resultat med garanti

7515 4988
GRATIS ENTRE

Konfirmationsmesse

Her får du:
- Over 25 års erfaring
- Den rigtige pris
- Oprydning hver dag
- De bedste materialer
- En håndværker, der
kommer til tiden
- Salg af maling
til ”gør det selv”

i Esbjerg Conference Hotel
Stormgade 200, Esbjerg

Søndag den 10. januar 2016
kl. 13-17
KOM & KIG: Der uddeles
rabatkort til VOSS PAPIR

Arrangør:

VOSS PAPIR

Jyllandsgade 46 · 6700 Esbjerg · 7516 7733

Storegade 21, 1. tv · 6700 Esbjerg · www.lillemaler.dk

Fit&Sund tilbyder EKSTRA
GODE FORDELE resten af året!
NYT MEDLEM?

TRÆN 2

ER DU ALLEREDE MEDLEM?

BETAL FOR 1

MED GRATIS

RESTEN AF 2015
GRATIS oprettelse for begge

RESTEN AF 2015
GRATIS oprettelse til din ven

Tilbuddet gælder til d. 20. dec. 2015
Tilbuddet gælder ved oprettelse af PBS

Fit&Sund
LangliHuset, Havborgvej 8
6710 Esbjerg, T: 72 20 03 54
hjerting@fitogsund.dk
www.fitnees.dk
www.fitogsund.dk

TA’ EN VEN
Tilbuddet gælder til d. 20. dec. 2015
Tilbuddet gælder ved oprettelse af PBS

Åbent alle dage

kl. 05-23

