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Rebild

Åbent hus i nyt rådhus i Støvring
STØVRING: For de borgere der ikke havde mulighed for at deltage i den offici-

elle indvielse af det nye rådhus i Støvring fredag 6. juni er der onsdag 18. juni
mellem klokken 17 og 20 mulighed for at se det nye rådhus indefra ved
guidede rundvisninger fra kælder til 2. etage.

Telefon 98527000 E-mail rebild@nordjyske.dk
Adresse Adelgade 56, 9500 Hobro

Ressourcestatus
i Natur og Miljø
REBILD: Teknik- og Miljøud-

valget bad på det seneste
møde i maj om at få en orientering om, hvordan rammen på 1 mio. kr. til akut at
afhjælpe ressourcesituationen i Center Natur og Miljø planlægges anvendt.
Forvaltningen forventer
primært at anvende midlerne til konsulenthjælp:
ca. 350.000 kr. til virksomhed (miljøgodkendelser),
ca. 350.000 kr. til spildevand (høring af spildevandsplanen, udlednings-

og tilslutningstilladelser)
og ca. 150.000 kr. til landbrug (miljøgodkendelser).
Herudover forventes ca.
25.000 kr. anvendt til kortvarigt at forlænge en ansættelse inden for grundvand (digitalisering).
De resterende midler forventes anvendt dels til at
sende nyansatte på uddannelse og dels til programmer og data, der også
fremadrettet kan lette arbejdet.
Pædagog Lotte Bjerregaard siger, at det tit er pædagogen, der opdager, når et enkelt barn falder ud
under undervisningen - måske på grund af en uløst konflikt i frikvarteret.

Siem Forsamlingshus er blandt de forsamlingshuse, der nu får
tilskud fra en særlig pulje til energiforbedringer.
Arkivfoto

Energipulje fordelt
REBILD: Fem forsamlings-

huse i Rebild kommune får
andel i den pulje til energibesparende forbedringer,
der er afsat i 2014.
Forsamlingshusene i
Lyngby, Mejlby, Siem, Sørup og Aarestrup opfyldte
betingelserne, mens Ll.
Rørbæk og Ll. Binderup ikke opfyldte betingelserne.
De fem forsamlingshuse
får dog ikke helt så stor
dækning af udgifterne,
som der først var lagt op til.

Som udgangspunkt skulle puljen dække 75 procent
af udgiften, men for at sikre alle, er opfyldte betingelserne kunne få tilskud i
år, blev parterne enige om,
at kommunen finansierer
cirka 66 procent.
Det fortæller formanden
for Kultur- og Fritdsudvalget Lene Aalestrup (K), der
roser forsamlingshusene
for deres positive samarbejde, da energipengene
skulle fordeles.

Nye vindmøller
nord for Skibsted
Af Ole Jensen
ole.jensen@nordjyske.dk

SKIBSTED: Teknik- og Miljø-

udvalget samt økonomiudvalget afgjorde i marts
2014, at der skal arbejdes
videre med planlægningen
for fire 125 m. høje vindmøller nord for Skibsted.
Ansøgerne ønsker nu at
ændre ansøgningen til tre
stk. 140 m møller med omtrent samme placering.
De større møller er nemlig mere rentable, og den

ene mølle som fjernes stod
indenfor beskyttelseszonen for Skibsted Kirke.
Center Plan, Byg og Vej vil
nu arbejde videre med projektet med tre 140 meter
høje møller.
Center Plan, Byg og Vej
forventer at starte forhøringen om projektet i starten af august ved at udsende et debatoplæg.
Debatoplægget kommer
ikke til politisk behandling
inden det sendes ud.

Pædagoger
skal i skole
REFORM: Karensmindeskolen ansætter tre pædagoger
på fuld tid for at leve op til krav i ny folkeskolereform
Af Margit Sig
margit.sig@nordjyske.dk

STØVRING:
Pædagogernes
fagforening frygtede det
værste for deres medlemmer
i Rebild Kommune i vinter,
da forvaltning og politikere
var i gang med at sætte rammerne i forhold til skolereformens indførelse fra august 2014.
Men nu viser det sig, at der
i høj grad bliver brug for pædagoger i det lokale skolevæsen i fremtiden.
På Karensmindeskolen i
Støvring har man ligefrem
ansat tre pædagoger på fuld
tid - hentet ind fra skolefritidsordningen Søhulen, som
får kortere åbningstid, når
skoledagen bliver længere.

Ikke nogen fagenes kamp
Skoleleder Torben Rune forklarer, at skolen har brug for
at have pædagogernes fulde
faglighed til rådighed for at
kunne løfte reformen:
- På den måde bliver pædagogerne samarbejdsmæssigt
ligestillet med lærerne, så de
kan planlægge sammen. Det
skal simpelt hen være sådan,
at når der er børn til stede, er
der pædagoger og lærere til
stede. Men det skal ikke være fagenes kamp. Fælles-

»

Men det skal ikke
være fagenes
kamp. Fællesmængden er barnet, som
profiterer af begge fagligheder og deres forskellige perspektiver.

TORBEN RUNE, skoleleder

mængden er barnet, som
profiterer af begge fagligheder og deres forskellige perspektiver, siger han.
De tre pædagoger har hidtil været med i tre-fem lektioner om ugen i de yngste
klasser på skolen.
- Men det er jo både noget
og ingenting, siger Lilli Rasmussen.
- Indtil nu har vi typisk været med til at starte noget op.
Nu kan vi selv være med til at
føre tingene i havn, siger
Lotte Bjerregaard.
Ane J. Eriksen er ikke som
de to andre AKT-vejleder,
men hun har været med til at
starte udeskole på 0. årgang,
hvor man har brugt naturen
og uderummet i undervisningen i dansk og matematik.
- Hovedoverskriften er jo
at gøre børnene gladere, så

Lilli Rasmussen ser frem til at få mere tid til at gennemføre aktivitetsforløb i skolen sammen med lærerne.
de kan modtage læring. Vi
kan være med til at gøre undervisningen spændende,
og det er jo der, børnene lærer bedst, siger Ane J. Eriksen.
At fortælle om egen faglighed
De tre pædagoger har aldrig
selv tvivlet på, at der var
brug for deres faglighed også i den reformerede skole:
- Det er jo os, der har fokus
på børnenes trivsel og relationer, og vi har også den tætte kontakt til forældrene.
Men måske er pædagoger
ikke så gode til at skriftliggøre, hvad vi kan, siger Lotte
Bjerregaard.
- Som pædagoger er vi rig-

tig dygtige til at se, hvad de
enkelte børn er gode til. Hvis
de ikke læser så godt, kan de
noget andet, så det bliver
mere spiseligt at læse, siger
Ane J. Eriksen.
Torben Rune forklarer, at
skolen hidtil mest har brugt
pædagoger i forhold til trivsel og udnyttet deres socialpædagogiske kompetencer.
- Men nu vil vi tænke meget bredere i læring for alle
børn, og alle børn har jo behov, vi skal opfylde, siger
han og minder om det overordnede mål for skolereformen: ”Alle børn skal blive så
dygtige, som de kan.”
- Det krav gælder jo også
medarbejderne. De skal og-
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Sidste bankospil på Birkehøj før ferien
ØSTER HORNUM: Pensionistforeningen i Øster Hornum arrangerer

onsdag 18. juni om eftermiddagen bankospil på ældrecentret Birkehøj i Øster Hornum. Det bliver sæsonens sidste inden sommerferien,
lyder meldingen fra pensionistforeningen.

Mere samarbejde
om fritidslivet
Af John Jensen
john.jensen@nordjyske.dk

REBILD: Samarbejdet mel-

lem foreningslivet, Center
Kultur og Fritid og byrådspolitikerne må gerne blive
tættere og mere omfattende. Sådan har ønsket længe lydt fra alle parter, og
nu skal der gøres noget
konkret ved det, lyder det
fra formanden for Kulturog Fritidsudvalget, Lene
Aalestrup (K).
- Vi vil gerne lidt tættere
på foreningerne, så vi kan
være mere opmærksomme
på, hvad der rører sig i dagligdagen. så vi for eksempel får en bedre fornemmelse af, hvad der er udfordringerne i foreninger-

ne, siger hun.
Udvalget har nikket ja, til
at forvaltningen nu klan
finde en måde, samarbejdet kan formaliseres på,
men på forhånd er det besluttet, at Fritidsrådet skal
fungere som bindeled i
samarbejdet.
- Det er jo foreningernes
organ, så det er vigtigt de
får mulighed for at bruge
det på en god måde. Vi og
forvaltningen skal sørge
for, at foreningerne føler,
de får den opmærksomhed
de fortjener, siger Lene Aalestrup.
Fritidsrådet skal dog også have mulighed for på
eget initiativ at sætte en
dagsorden, når det finder
det nødvendigt.

Først skal der
høstes erfaringer
Af John Jensen
john.jensen@nordjyske.dk

De tre erfarne sfo-pædagoger glæder sig til at gå ind i skolearbejdet på fuld styrke fra august - fra venstre Lotte Bjerregaard, Ane J. Eriksen
og Lilli Rasmussen. 
Foto: Michael Koch

FAKTA
PÆDAGOGER PÅ SKOLEN

Ane J. Eriksen vil gerne være med til at gøre undervisningen mere spændende, så flere lærer mere.

»

Det bliver jo altid mere spændende, når
man bliver tvunget til at stå på tæer.

ANE J. ERIKSEN, pædagog

så blive så dygtige, som de
kan, og den organisatoriske
læring skal foregå i et fællesskab med flere faggrupper.
Vores positive udfordring
her er at gøre vores allerede

meget dygtige børn endnu
dygtigere, siger han.
- Det bliver jo altid mere
spændende, når man bliver
tvunget til at stå på tæer, siger Ane J. Eriksen.

- Men tænk, hvis vores
børn ikke kan blive dygtigere. Så har vi jo et problem,
siger Torben Rune med et
skævt smil:
- Men det kan de jo!

{{Karensmindeskolen har
ca. 690 elever i 0.-9. klasse
og ca. 80 medarbejdere.
{{Skolens sfo bliver efter
sommerferien ændret på
grund af skolereformen, hvor
skoledagen bliver længere
og sfo-åbningstiden tilsvarende bliver kortere.
{{Til gengæld har byrådet i
Rebild Kommune besluttet at
åbne et nyt firedages SFO
2-tilbud på alle skoler for elever i 4.-6. klasse. Tilmeldingen foregår via kommunens
digitale pladsanvisning.
{{SFO Søhulen på Karensmindeskolen har 15 medarbejdere fra næste skoleår,
hvor tre af de nuværende ansatte trækkes ind på skolen
som såkaldte flexpædagoger
på fuld tid.
{{12 af de tilbageværende
sfo-pædagoger har fortsat
hver fem ugentlige timer
i indskolingen.
{{Flexpædagogerne skal referere til skolens to læringskonsulenter - den ene er den
hidtidige inklusionsvejleder
Susanna Jacobi, mens den
anden er en nyopslået stilling i samarbejde med de tre
børnehaver i Støvring Syd. Fire af 31 ansøgere er indkaldt
til samtale om jobbet.

REBILD: Der bliver råd til én

kunstgræsbane i første omgang i Rebild Kommune,
og den skal anlægges i
Støvring i 2015. Det har
Kultur- og Fritidsudvalget
besluttet, og det imødekommer dermed det ønske, som en række klubber
i fællesskab har ønsket.
Udvalget er positiv over
for på sigt at anlægge en

bane eller to mere, men
først skal der høstes en
række erfaringer med den
første.
Politikerne lægger op til
at den næste bane eventuelt kan komme på tale et
par år efter den første, fortæller udvalget formand,
Lene Aalestrup (K).
- Nu skal vi først se, hvordan behovet bliver, og
hvordan det fungerer i
praksis med den første bane, siger hun.

DET SKER

Kinorevuen viser ”The Salvation”. 
I DAG
19		St. Brøndum Forsamlingshus.
Nordlys-møde. Arr. St.
Brøndum Samvirke.
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18.30 A Million Ways To Die
In The West.
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20.45 The Salvation.
I MORGEN
Kinorevuen
18.30 The Salvation.
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In The West.
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