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Navne- og adresseoversigt
Kommuneforeningsformand
Ketty Christoffersen, Ommevej 2, 6740 Bramming 
Tlf. 75191259 / 22534209 Mail: keot@mail.dk

Næstformand Klaus Fog, Hillerupvej 44, 670 Ribe
Tlf. 21156909 Mail: kfog@bbsyd.dk 

Kasserer Lilian Andersen, Roald Amundsensvej 31, 6715 Esbjerg N
Tlf. 75132500 Mail: la@apalaw.dk

Vælgerforeningsformænd:
Bramming: Jimmy Nonbo, Rønnesvinget 2, 6740 Bramming 
Tlf. 30112887 Mail: nonbo@bjnonbo.dk

Darum: Peter Lundgaard, Gl. Darumvej 23, 6740 Bramming 
Tlf. 20229078 Mail: pl@kvg-is.dk

Hviding-V.Vedsted Venstreforening: Thomas Bjerrum Rosenstand, 
Bjørnkærvej 5, Egebæk, 6760 Ribe
Tlf. 23605017 Mail: thomasbjrosenstand@gmail.com

Esbjerg: Henning Lyager, Fynsgade 10 st.3., 6700 Esbjerg 
Tlf. 41999012 Mail: lyager@privat.dk

Esbjerg opland:  
Frederik Rahbæk, Forum Hovedvej 155, 6715 Esbjerg N 
Tlf. 75167153 Mail: frederikrahbek@gmail.com

Esbjerg Vest: Lena Schou Jørgensen, Galeasen 7, 6710 Esbjerg V
Tlf. 29299115 Mail: lena.s.j@bbsyd.dk 

Grimstrup  - V. Nykirke:  
Ketty Christoffersen, Ommevej 2, 6740 Bramming  
Tlf. 75191259 Mail: keot@mail.dk

Vejrup-Gørding:  
Hans Erik Andersen, Kløvermarken 49, 6690 Gørding 
Tlf. 76223482 Mail: hans-erik-andersen@jubii.dk

Jernved: Bent Jepsen, Plougsvadvej 13, 6771 Gredstedbro
Tlf. 51549469 Mail: bkj@ofir.dk

Nr. Farup:  
Hans Marten Lund Smidt, Tanderupdigevej 36, 6760 Ribe
Tlf. 75424345 / 61169649 Mail: tanderupgaard@gmail.com

Obbekjær-Kalvslund: Leif Møller, Obbekærvej 100, 6760 Ribe
Tlf. 75441316 / 23397916 Mail: varmingsminde@live.dk 

Ribe: Annemette Knudsen-Andersen, Øster Vestedvej 74, 6760 Ribe 
Tlf. 75424979 / 21215633 Mail: ankan@esbjergkommune.dk

Roager-Seem-Spandet: Alex Sørensen, Roagervej 329, 6760 Ribe
Tlf. 75443130 / 40122102 Mail: alesr@esbjergkommune.dk

Tjæreborg-Sneum:  
Henrik Andersen, Sønderbyvej 28, 6731 Tjæreborg,  
Tlf. 75175421 / 40123355 Mail: hat@post.tele.dk

Vester Nebel: Egon Rasmussen, Gl. Lifstrupvej 33, 6715 Esbjerg N 
Tlf. 75169343 Mail: erna-egon@bbsyd.dk

Formand for Kandidatbestyrelsen Esbjerg By: 
Arne Paabøl Andersen, Roald Amundsensvej 31, 6715 Esbjerg N
Tlf. 75132500 / 22694230 Mail: aa@apalaw.dk

Formand for Kandidatbestyrelsen Esbjerg Omegn:
Thomas Bjerrum Rosenstand, Bjørnkærvej 5, Egebæk, 6760 Ribe
Tlf. 23605017 Mail: thomasbjrosenstand@gmail.com

EU udvalgsmedlem: Alex Sørensen, Roagervej 329, 6760 Ribe
Tlf. 75443130 / 40122102 Mail: alesr@esbjergkommune.dk

LOF Esbjerg: Jørgen Engkebølle, Rosenparken 9, 6740 Bramming
Tlf. 75 17 27 35 Mail: joergen-engkeboelle@mail.tele.dk

VU Esbjerg og Ribe: 
Emil Hoffmann Madsen, Sønder Nytoft 25, 6720 Fanø   
Tlf. 22670444 Mail: emil.madsen@gmail.com

Byrådsgruppen:
Borgmester Johnny Søtrup, Kirkegade  1, 3 th, 6700 Esbjerg
Tlf.: 75125070 / 27241200 Mail: johs@esbjergkommune.dk

Viceborgmester Jesper Frost Rasmussen, Tranbergvænget 21,  
Vr. Nebel, 6715 Esbjerg N 
Tlf. 27241800 / 75169382 Mail: jesra@esbjergkommune.dk

Jakob Lose, Hostrups  Allé 1, 6700 Esbjerg
Tlf. 26744053 Mail: jl@esbjergkommune.dk

Henning Ravn, Lunagård 22, 6740 Bramming 
Tlf. 40101246 Mail: henra@esbjergkommune.dk

Bente Bendix Jensen, Kibsgårdsvej 11, 6715 Esbjerg N 
Tlf. 75167712 / 28967712 Mail: bebj@esbjergkommune.dk

Kurt Bjerrum, Gørdingvej 70, 6771 Gredstedbro 
Tlf. 22955266 Mail: kurbj@esbjergkommune.dk

Alex Sørensen, Roagervej 329, Vodderbro, 7660 Ribe  
Tlf. 40122102 Mail: alesr@esbjergkommune.dk

Kurt Jakobsen, Vester Vedstedvej 65, 6760 Ribe
Tlf. 22750767 Mail: kuja@esbjergkommune.dk

Annemette Knudsen Andersen, Øster Vedstedvej 74, 6760 Ribe  
Tlf. 75424979 / 21215633 Mail: ankan@esbjergkommune.dk

Karsten Degnboel, Alsædvej 2E, 6740 Bramming 
Tlf. 23238249 Mail: kade@esbjergkommune.dk

Henrik Andersen, Sønderbyvej 28, 6731 Tæreborg 
Tlf. 40186224 Mail: hat@post.tele.dk

Jørn Schultz, Åbirken 13, 6690 Gørding
Tlf. 75178332 / 24640120 Mail: jschu@esbjergkommune.dk

Anders Rohr Jørgensen, Hillerup Markvej 6, Hillerup, 6760 Ribe 
Tlf. 22562494 Mail: arj@arjshop.dk

Tommy Noer, Merkurvænget 79, 6710 Esbjerg V. 
Tlf. 40174301 Mail: tommynoer@gmail.com

Jens Vind Petersen, Gl. Vardevej 78M, D15, 6700 Esbjerg 
Tlf. 40122111 Mail: jep4@esbjergkommune.dk

Regionsrådsmedlem Stephanie Lose, Hostrup Allé 1, 6700 Esbjerg 
Tlf. 25330982 Mail: slo@rsyd.dk

Europa medlem 
Ulla Tørnæs, Skjernvej 133, Nr. Felding, 7500 Holstebro 
Tlf. 61625504 Mail: vullt@ft.dk

Fanø: 
Kommuneforeningsformand og byrådsmedlem
Dennis Feldberg, Kirkevejen 39, 6720 Fanø,
Tlf. 75162490 Mail: dennis@fanonet.dk 

Borgmester Erik Nørreby, Strandvejen 10A, 6720 Fanø
Tlf. 76660102

Viceborgmester Marius Nielsen Landevejen 63, 7620 Fanø
Tlf.  75164399
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BLADUDVALG
Lena Schou Jørgensen, Esbjerg, Tlf. 29299115, Mail: lena.s.j@bbsyd.dk

Jørgen Lehnemann Prenslev, Ribe, Mail: jorgen@prenslev.dk
Søren Kristensen, Esbjerg, Tlf. 22743728, Mail: aaseogsoren666@gmail.com

Sidste frist for indsendelse af artikler/læserbreve til næste nummer 
er d. 24. april 2015 - sendes til mail: lena.s.j@bbsyd.dk

Venstre for fremtiden
Venstre i Esbjerg Kommuneforening takker for godt samarbejde 
i 2014 og ser frem mod 2015 med gode arrangementer til glæde 
for vore trofaste medlemmer.
2014 har været et udfordrende år for Venstre, hvor der både in-
ternt og i befolkningen blev slået skår i tilliden, men den er ved 
at være genvundet.  

Det seneste år havde vi valg til Europa-Parlamentet, hvor Ulla 
Tørnæs i de kommende år skal vise os danskere, at Venstre har 
løsningerne på Europas udfordringer.

Vi ved, at det nye år byder på folketingsvalg.
Og vi ved, at vi i Venstre er klar til at kæmpe. 
2015 skal blive året, hvor vi vinder nøglerne tilbage!
Venstre for fremtiden - Det er vores nye slogan.
Jeg glæder mig til de udfordringer, som vi sammen skal løfte i 2015.

Ketty Christoffersen, 
Formand for Kommuneforeningen

Kære læser 

Vi har som tidligere fortal valgt at prøve at bygge bladet op om et tema - denne gang 
skolepolitik. Derfor får I et blad, hvor forskellige emner indenfor skolepolitik og skole-
reformen i praktsis debatteres af vores politikere. 
Næste gang vil der ikke være et tema, da vi tror folketingsvalget nærmer sig.

Vi vil meget gerne opfordre Jer til at skrive et lille læserbrev (maks 1.000 anslag) til 
næste blad med udgangspunkt i dette blads artikler. 

Har Du et emne, Du gerne vil have vi skal tage op i Kornblomsten, er du meget velkom-
men til at sende os en mail.
Læserbreve, spørgsmål og forslag til emner sendes senest den 24. april 2015 til 
mail: lena.s.j@bbsyd.dk 
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Året der gik!
Af Johnny Søtrup, borgmester 

Utroligt så hurtigt et år kan gå.
I skrivende stund er det første år af den fireårige byrådsperiode 
nu allerede gået.
Det har været et godt år, synes jeg. Et nyt parlamentarisk grun-
dlag, som har gjort det politiske arbejde væsentlige nemmere. 
Flertallet på 16 består som bekendt af 15 venstrefolk og den en-
lige konservative. Jeg valgte at afbryde samarbejdet med Freddie 
Madsen, da jeg vurderede, at stabilitet og loyalitet vægtede tun-
gere end det at kunne have et lidt større, men til gengæld ustabilt 
flertal. En beslutning jeg har været rigtig glad for og samarbejdet 
med Henrik Vallø fungerer fint.

En ny og større venstregruppe har også været en fornøjelse. Alle er trukket i arbejdstøjet 
og leverer en flot og engageret indsats i de forskellige udvalg.
En række af de punkter Venstre gik til valg på for et år siden kan vi nu allerede sætte 
flueben ved:

Esbjergs position som Danmarks Energi Metropol skal cementeres (og her går det 
rigtig fint, Epinion foretog i sommer en landsdækkende undersøgelse heraf, og her 
scorer vi højt)
Udviklingspulje for landsbyerne (her nøjes vi ikke alene med en sådan pulje, vi er 
også i fuld gang med at få lavet en decideret landdistriktspolitik)
Flere ungdomsboliger, også i Esbjerg City (i budgettet for 2015 har vi afsat midler 
til etablering af yderligere 50 nye ungdomsboliger, heraf vil en del blive i Esbjerg 
City)
Realisering af Nordhavns visionerne er vi godt i gang med. Semco Maritime er ved 
at opføre deres nye domicil til ca. 500 medarbejdere, Claus Sørensen har også købt et 
grundstykke her, for ligeledes at etablere nyt domicil og vi er dialog med flere andre 
interesserede. Som en del af dette laver vi nu også en forlængelse af H.E. Bluhmes 
vej, så vi sikrer nem og ny adgang til denne nye bydel.
Bedre kollektiv trafik, bl.a. nærbane (her har vi fået overbevist Folketinget om at give 
ca. 35 mio. til en ny nærbanegård i Østerbyen)
Pedel - ordninger i lokalsamfundene (her har vi med stor succes haft 4 landsbype-
deller i gang i det forgangne år)
Bedre udnyttelse af turismens potentialer (med sommerens optagelse på Unescos 
Verdensnaturarvsliste må vi sige, vi også kommet et væsentligt skridt videre)
Tiltrækning af flere events i hele kommunen (VM i speedway i maj og WM i Curl-
ing senere på året sammenholdt med et Tall Ships Race i 2018 viser, at vi også her 
er godt på)
Remisegrunds projektet igangsættes (her afslørede vi vinderprojektet i nov. måned og 
det vil stå færdigt allersidst på året 2015)
Skatter og afgifter skal holdes i ro (det er de også blevet)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Det er rigtig fint, at så mange ting lykkes. 

En anden meget stor udfordring ser også ud til at lykkes, nemlig at få styr på kom-
munens skolestruktur. En ny struktur som bl.a. betyder, at der bruges færre penge til 
administration og det kan vi jo som venstrefolk kun hilse velkomment.
Der er dog også lidt malurt i bægeret. Vi har en betragtelig udfordring med at få skabt 
en holdbar balance mellem kommunens indtægter og udgifter. Udgifterne stiger lidt 
hurtigere end indtægterne og som i enhver anden husholdning er det ikke holdbart. 
Vi har derfor sat et større udrednings- arbejde i gang med henblik på at få tilvejebragt 
denne balance. Vi har allerede nu fået konstateret, at på visse serviceområder bruger vi 
væsentlig flere kroner end i sammenlignelige kommuner. Vi tror, at vi med dette arbejde 
kan få nogle gode værktøjer til den kommende budgetlægning.

Lad mig slutte med nogle gode tal - alene i 2014 er der kommet små 30 nye energivirk-
somheder til vores kommune og antallet af studerende på videregående uddannelser 
satte i 2014 igen rekord med ca. 6600 studerende. Fortsætter denne trend får vi ingen 
vanskeligheder med at nå målet med 10.000 studerende i 2020.

Vores partis nye slogan - VENSTRE FOR FREMTIDEN - synes jeg passer fortrinligt, 
også til Esbjerg kommune.
Godt nytår til jer alle.

EDC Fanø 
strandvejen �0A
nordby 
6720 Fanø
tlf.: 76 66 0� 02
Fax.: 76 66 0� 0�
E-mail: 67�@edc.dk
www: www.edc.dk/Fano
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· ·

Webitall ApS
Sædding Strandvej 61
6710 Esbjerg V

Tlf. 70 26 62 63
www.webitall.dk
E-mail: home@webitall.dk

Hjemmesider
...eksempelvis
  · Statiske hjemmesider
  · CMS løsninger
  · Webshops

Database-løsninger
...eksempelvis
  · Online tidsregistrering
  · Nyhedsbreve
  · Opgavestyring

Opdatering af eksisterende løsninger
...eksempelvis
  · Redesign og udvikling af eksisterende hjemmesider
  · Søgemaskineoptimering
  · Strategisk sparring

Mangler du hjælp..?

Jakob Lose, indehaver
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Tirsdag den 24. februar 2015, kl. 19.00 på Adgangsvejen, Esbjerg

åbner Blue Water Shipping dørene for Venstre medlemmer i Esbjerg kommune.
Nuværende bestyrelsesformand og stifter af det Verdensomspændende firma Kurt Skov, 
vil stå for en rundvisning på hovedkontoret i Esbjerg. Efterfølgende vil Kurt fortælle 
om, hvordan udviklingen er gået, fra at være et firma med 2 ansatte på et kontor i Esb-
jerg, til hvad det er nu et Verdens omspændende firma med ca. 1200 ansatte på næsten 
60 kontorer i 26 lande.

Blue Water Shipping beskæftiger sig med alle mulige og umulige transporter til lands, 
til vands og i luften. Firmaet har udviklet sig kraftigt på grund af handlekraft, viljestyr-
ke og en flok loyale medarbejdere, som løfter alle opgaver indenfor transportbranchen 
efter mottoet ingen opgaver er for små og ingen er for store.

Tilmeld jer snarest og kom og få en interessant og humoristisk indsigt i dette velrenom-
merede firma.

Der er kun plads til 50 deltagere til arrangementet, så alle kan få noget ud af aftenen.

Der vil på aftenen blive serveret kaffe, kage, øl og vand til en pris af kr. 50,- pr. person

Tilmelding senest den 14. februar 2015 kl. 20.00 efter først til mølle princippet til:
Jimmy Nonbo, lions@bjnonbo.dk eller tlf. 30 11 28 87
Ketty Christoffersen, keot@mail.dk eller tlf. 22 53 42 09

Besøg hos Blue Water Shipping
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Slip skolerne fri
Af Carl Holst, folketingskandidat, Esbjerg Omegnskredsen

Folkeskolen skal være folkets skole.
Men det kræver, at forældrene føler, at det er deres skole. Jeg tror 
meget på selvejende institutioner og i hvert fald større medbe-
stemmelse. Er det mon et tilfælde, at forældre på fri- og privats-
koler tydeligvis ofte føler et større forældre-ansvar for det, der 
foregår, end i folkeskolen?

Mit budskab er: Slip skolerne fri!

Indtil jeg ret pludseligt blev amtsborgmester i Sønderjylland til-
bage i år 2000, arbejdede jeg seks år som skolelærer i folkes-

kolen. Måske ikke så overraskende for en fyr, hvis far var højskolelærer og mor var 
pædagog. Min barndom blev tilbragt i et højskolemiljø i selskab med en masse elever 
og forældre. Og jo, jeg blev da opdraget af mine egne forældre – men så sandelig også 
af pedellen.
Jeg klarede mig bedre på fodboldbanen end i klasselokalet. Jeg følte, at mange af mine 
lærere i skolen var decideret dårlige. Det må kunne gøres bedre, tænkte jeg – og gik 
seminarievejen.

Jeg nød at undervise i primært overbygningen på Povlsbjergskolen i Vojens, hvor jeg 
lærte fra mig om idræt, samfundsfag, kristendom, historie samt lidt filosofi som linjefag. 
Men det, der tiltalte mig allermest, var glæden ved at blive en vigtig del af andres liv: 
Jeg kunne gå hen ad gaden i Vojens, og så kom de lokale børn styrtende hen til mig: 
”Carl, min storesøster har fødselsdag i dag!” Eller ”Carl, har du hørt, at jeg scorede et 
flot mål ved ishockeytræningen?” Det at gøre sig fortjent til at være en så vigtig person 
i andre menneskers liv, at de føler behov for at betro sig til en, tale med en – det var det, 
der gav mig mest.
Men det var samtidig irriterende at betragte, hvordan skolen allerede dengang forsøgte 
at tage ansvaret fra forældrene, bl.a. med forslag omkring tvungne sunde madpakker. 
Samtidig virkede skoleverdenen utrolig ufleksibel – ekskursioner skulle eksempelvis 
arrangeres med halve års varsler.
Problemet er også, at forældre allerede på første skoledag bliver bedt om ”endelig at 
sige til” og ”endelig at blande sig”, hvis de vil noget med barnets skole. Uden at skolen 
egentlig mener noget med det. Det virker, som om man ikke altid gider det bøvl med 
forældrene.

Jeg er meget fascineret af de tanker, der har været i eksempelvis Herning Kommune, 
hvor folkeskoler har ansøgt om at blive selvejende. Og hvor man i øvrigt også har en 
OPP-skole (opført som et offentligt-privat partnerskab) og flere af slagsen på vej.
Vi skal fortsat gøre alt for at kvalitetssikre den eksisterende folkeskole. Men vi bliver 
ligeledes nødt til at udfordre det eksisterende system og give lov til nye og ikke-bu-
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reaukratiske måder at gøre tingene på. 
Hvilket i øvrigt gælder hele den offentlige sektor.
Det offentlige må og skal give plads til det private initiativ, civilsamfundet og folk, som 
vil gøre en frivillig indsats. Eksempelvis når en folkeskole ønsker at blive selvejende 
med mere frihed til følge.
Vi politikere skal ind imellem være villige til at træde et skridt tilbage og slække på 
kravene om retningslinjer, evaluering og dokumentation.

Det handler politik også om.

Skolereformen – ”en ommer”
Af Jesper Juul Larsen, folketingskandidat, Esbjerg Bykreds

Kun et halvt år efter introduktionen er det åbenlyst, at der 
skal ske betydelige ændringer.

Danmark skal allerede have ændret den nye skolereform. Det 
står klart, fordi resultatet er utilfredsstillende for både frustrerede 
skoleledere, lærere og forældre.

Reformen slår ikke til på væsentlige områder, og mest af alt fe-
jler den i forholdet til lærerne. Selv de mest forandringsvillige 
lærere står tilbage med en såret faglig stolthed.  En stolthed, som 
dagligt lider knæk, når der ikke er tilstrækkelig tid til forbere-

delse og til at give eleverne det, de allerhelst vil ha´ – nemlig en veloplagt og god lærer, 
der leverer spændende, lærerig undervisning.

Grundtanken bag inklusion er god og positiv. Den skal vise, at der er plads og rum for 
ethvert barn. Men i alt for mange af de klasser, hvor der er kommet nye elever ind med 
specielle behov, er det endt med skuffelser hele vejen rundt; lærerne mangler overskud 
til at tage hånd om de nye elever. Forældre til klassens oprindelige elever oplever en 
mangelfuld og utilstrækkelig undervisning med al for megen spildtid. Og også blandt 
forældre til elever med de krævende og specielle behov er begejstringen ikke udtalt.

Men reformen indeholder også mange gode elementer. Nu mødes lærerne f.eks. hver 
dag på skolerne og sparrer hinanden. Man deler viden og giver erfaring videre. Gode 
ideer spredes og skaber arbejdsglæde. På negativsiden har vi den manglende efterud-
dannelse. Den er nu på vej, men burde have været gennemført inden reformen blev 
søsat. Alene derved kunne man have fået etableret og rodfæstet et større ejerskab til 
reformen blandt lærerkræfterne.

Ejerskab til forandringer – det bør politikerne i langt højere grad sikre sig, når der 
gennemføres de mange store og nødvendige forandringer i disse år.  
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Bente Bendix
Socialkonsulent
Coach

bb bb

Kibsgårdsvej 11
6715 Esbjerg N
Tlf. 28 96 77 12
mail@bentebendix.dk

Tøj,
arbejdstøj
og sikkerhed

- på gården

- på byggepladsen

- på messen

- på værkstedet

- i direktionslokalet

- i ministeriet

carl backs er
et sikkert valg
uanset stilling

carl backs - tøj til enhver stilling

MALERVEJ 10  6710 ESBJERG V  7515 1177  INFO@CARLBACKS.DK  WWW.CARLBACKS.DK MAN-FRE 8.00 - 17.00
LØR 9.30 - 12.30
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Af Alex Sørensen, byrådsmedlem

Skolereformen er i Esbjerg Kommune ved at tage form. Jeg er 
sikker på, at resultatet bliver rigtig godt. Det skulle gerne betyde, 
at vore unge får en bedre indlæring og dermed ballast og lyst til 
at tage en uddannelse. Det vil i fremtiden være af stor betydning, 
at unge mennesker har lyst til at tage en uddannelse. Vi har rigtig 
mange unge mennesker, der virkelig har resurser til meget mere, 
end de gør i dag. Især unge fra landdistrikterne har en stor udfor-
dring med hensyn til transport til en videregående uddannelse, 
og det er vigtigt at vi som politikere, gør en stor indsats for at 
sikre transportmulighederne fra landsbyerne og ind til uddannel-
sesstederne.  Skolereformen skulle også gerne ende op med, at 

de ansatte alle finder det godt at arbejde med den nye reform, for dermed at kunne gøre 
brug af deres kompetencer i indlæringen til de unge. 
Da vi også fra næste skoleår samler skolerne i Esbjerg Kommune i 9 nye skoledistrikter, 
bliver det en stor omvæltning for skolerne – ikke mindst ledelsesmæssigt. Jeg er sikker 
på, at man i vores forvaltning har ansat de dygtigste skoleledere, administrative ledere 
og pædagogiske ledere til alle skoledistrikter.

Det bliver spændende at følge både skolereformen samt de nye skoledistrikter i frem-
tiden. Med denne løsning har Esbjerg Kommune et godt og stabilt skolevæsen, der er 
klar til fremtidens udfordringer.

Jeg vil samtidig benytte lejligheden til at ønske alle et godt nytår.

Spændende at følge skolereformen 
og de nye skoledistrikter
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Europa på vej i den rigtige retning
Af Ulla Tørnæs, medlem Europa Parlamentet

Det første halvår i Europa-Parlamentet er ved at gå på held, og 
sikke et halvt år det har været. Overgangen fra mange år i dansk 
politik til europapolitik, har været både udfordrende, spændende 
og til tider hektisk. 
Men først og fremmest er jeg utrolig glad og stolt over, at jeg 
har fået mulighed for at repræsentere Danmark og Venstre i et så 
vigtigt politisk hus som Europa-Parlamentet.
 
Jeg er gået til min opgave i Europa-Parlamentet med en klar 
dagsorden. Vi skal skabe ny vækst og nye arbejdspladser i Eu-
ropa. 26 millioner Europæere mangler et arbejde og store dele af 

Europa hænger fast i lavvækst. Dernæst skal vi gøre det lettere at drive virksomhed i 
Europa. Alt for mange virksomheder sidder fast i en jungle af EU-bøvl og -bureaukrati. 
Det skal vi have gjort noget ved. 
Og endelig er det en hjertesag for mig at sikre en bedre balance mellem arbejdskraftens 
fri bevægelighed og retten til nationale velfærdsydelser. EU-reglerne, som de er i dag, 
udfordrer på lang sigt det danske velfærdssamfund. Derfor skal de regler ændres. 

Europa-Parlamentet er et stort hus med 751 politikere, der hver har sin mening om, 
hvor Europa skal bevæge sig hen. Derfor gør jeg mig heller ikke forhåbninger om, at vi 
med et snuptag kan dreje EU i den rigtige retning. Men jeg glæder mig over, at det nye 
Europa-Parlament og den nye EU-Kommission, under ledelse af Jean-Claude Juncker, 
allerede har vist gode takter. 

EU-Kommissionen fremlagde i efteråret en investeringspakke, der skal bringe ny vækst 
og nye arbejdspladser til Europa. Pakken indeholder mange gode takter, investeringer i 
transportnettet, i energiinfrastrukturen og i den digitale infrastruktur. Alt sammen er det 
noget, der kan skabe ny vækst og forbedre EU’s konkurrenceevne. Investeringspakken 
er et skridt i den rigtige retning, men bringer os ikke i mål. Derfor glæder jeg mig til at 
starte arbejdet med pakken og sikre, at den vækst, som pakken skaber, bliver til rigtige 
arbejdspladser i hele Europa. 

EU-Kommissionen har også fremlagt et arbejdsprogram for 2015. Arbejdsprogram-
met indeholder to positive overraskelser. Det indeholder en stærk dagsorden for afbu-
reaukratisering og regelforenkling, og en liste over 80 forslag, der skal trækkes tilbage. 
Det vil jeg bruge som springbræt for bedre og mere effektiv regulering i EU. 
Derudover lægger arbejdsprogrammet op til, at vi skal ændre reglerne for koordinering 
af sociale sikringsydelser. Det er de regler, der har betydet, at EU-borgere kan få danske 
børnepenge på den første dag på det danske arbejdsmarked.
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EU-Kommissionen har i sine første måneder vist rigtig gode takter. Men bare fordi 
Kommissionen har slået en godt takt an og budt Europa-Parlamentet op til dans, er vi 
ikke i mål. Tværtimod venter der et stort arbejde forude, hvis de gode takter skal bringe 
os helt i mål. Jeg glæder mig til det nye år, og de mange spændende opgaver, der venter 
i Europa-Parlamentet. 

Der er rigtig mange gode elementer i reformen…
Af Kurt Bjerrum, byrådsmedlem

Et af de mest omdiskuterede emner det sidste år har nok utviv-
lsomt været skolereformen og lærernes overenskomst. Der har 
været bragt utrolig mange artikler om emnet i medierne. Folkes-
kolen er jo også noget som rigtig mange mennesker er i berøring 
med som elever, forældre og ansatte.
Hele forløbet omkring konflikten var ikke særlig opløftende. 
Parterne stod stejlt (især arbejdsgiverne, vil mange nok mene!) 
og man kunne hurtigt se, hvor det bar hen. Et regeringsindgreb 
afsluttede konflikten. Og det har jo (naturligt nok) ført til en 
masse frustrationer hos lærerne.

Reformen har givet nogle meget store udfordringer ude på skolerne. Der er rigtig mange 
gode elementer i reformen, men de bliver lidt overskygget af de mange historier om 
arbejdstidsregler og praktiske problemer.

Nu har vi så samtidig taget et stort skridt i Esbjerg kommune, og ændret skolestrukturen 
markant fra næste år. Der bliver kun 9 store skoledistrikter, hver med flere undervis-
nings steder. Mange giver udtryk for at det er dårlig timing, lige oven i en skolereform. 
Men de økonomiske udfordringer i kommunen gør, at vi er nød til at tage skridtet nu.

Det som jeg især hæfter mig ved i den nye struktur er, at det her kun er på det adminis-
trative område, at vi finder besparelser. Samtidig bliver ledelsesområderne delt mere op, 
så nogle kun kommer til at stå med administrative opgaver, mens andre får mere pæda-
gogiske opgaver. Det må være den bedste måde at udnytte ledernes kompetencer på.

Det som jeg tror, er det bedste for skolerne lige nu, er, at de får arbejdsro, og at alle par-
ter i fællesskab får skabt nogle skoler hvor alle parter kan trives. Trivsel er jo tvingende 
nødvendig for at børnene får en god oplevelse ved at gå i skole. I sidste ende er det jo 
børnenes vilkår der tæller!!!



��
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Skolereformen set fra en skoleleders bord
Af Klaus Fog, næstformand i Esbjerg kommuneforening og skoleleder på regionens bedste skole: Lykkes-
gårdskolen i Varde

Folkeskolen er ikke længere en supertanker, som næsten ikke kan vendes. Omvendt er 
vi heller ikke en manøvredygtig kanonbåd, der let styrer rundt i søen, som ordrer fra 
skiftende flotilieadmiraler byder. Skolereformen er et kæmpeprojekt at skulle imple-
mentere, og med alt respekt for de politiske intentioner og ønsker, så kommer det til 
at tage nogle år, før alle reformens elementer har fundet det rette leje på kommunernes 
forskellige skoler. Med den politiske forandringslyst som Folkeskolen er vant til, er 
det endda sandsynligt, at elementer ændres eller udfases, førend de er faldet på plads 
- sådan er Folkeskolens vilkår.

Den åbne skole
Det er endnu for tidligt at sige noget sikkert omkring effekten af “den åbne skole”, hvor 
skolerne skal samarbejde med det omgivende samfund. Medierne bringer forskellige 
vinkler. Fx om et fritids- og foreningsliv der lider under reformen pga. børnenes længe-
re skoledag og de mange trænere/instruktører (ofte lærere), der nu ikke kan være i klub-
berne om eftermiddagen. Ligeledes er der historier om et fritidsliv, der stortrives, fordi 
man har fået et samarbejde med de lokale skoler, som gør det hele meget nemmere. Fak-
tum er vel at alle forandringer medfører netop forandringer. Nogle områder hæmmes 
og andre nyder godt af forandringerne. Det må vi vel formode, at embedsmændene i 
Undervisningsministeriet og de politikere der havde vagten, da reformen blev vedtaget, 
havde lavet grundige analyser af - eller?
Samarbejdet med erhvervslivet har vist sig som en udfordring mange steder. Det kræver 
en særlig indsats af begge parter at få noget godt op at stå. Jeg vil vove den påstand, at 
det kræver en koordinator, som tager hånd om dette - enten på den enkelte skole, det en-
kelte lokaleområde eller kommune. Virksomhederne kommer altså ikke rendende af sig 
selv, og lige nu har skolerne masser af andre presserende opgaver. Mit gæt er, at denne 
del af reformen kommer til at køre på lavt blus på mange skoler.

Trivselen i Folkeskolen skal styrkes - Et af reformens hovedmål
Sandheden findes som bekendt hos børn og fulde folk. Vi kan jo starte med at spørge 
børnene, om de trives i den “nye” skole. Deres svar vil næsten udelukkende afhænge 
af, hvor dygtige og engagerede lærere og pædagoger de har i skolen. Deres arbejde af-
hænger igen af de rammer, jeg som skoleleder er med til at byde dem, og sådan fortsæt-
ter kæden til ministeriet. Personligt tror jeg sagtens, at børn kan trives i den længere 
skoledag, men det kræver, at indholdet er tilpasset denne. Så når skolerne er i mål med 
en varieret skoledag med bevægelse og varierede måder at lære på, så tror jeg også at 
børnene kan trives. Hvis vi bare laver dagen længere og bedriver undervisning, som den 
vi selv var udsat for, så vil børnene helt sikkert ikke trives.

(fortsættes)
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Er det synd for lærerne?
Lockouten af lærerne for efterhånden 1 1/2 år siden endte i Lov 409, som definerer ar-
bejdstidsregler, hvor man før var vant til at have arbejdstidsaftaler. Det medførte mange 
desillusionerede lærere, og lige så mange ikke-lærere der mente, at klynkeriet måtte 
stoppe, og at lærerne jo bare kunne komme i gang med at arbejde, som alle andre jo 
gjorde, med de vilkår som gælder i det virkelige liv. Det gjorde det nok ikke nemmere 
at være lærer, selvom standen efterhånden er vænnet til hån, nedladenhed og disres-
pekt - enhver lærer kan nikke genkendende til dette fra diverse sociale sammenkomster. 
Pædagogerne kom mere nænsomt igennem samme proces. De undgik lockout, fik lavet 
arbejdstidsaftaler og så en (job)mulighed for at komme mere ind i skolen. Sådan tænkte 
BUPL i hvert fald, men det er altså en stor omvæltning for mange pædagoger, at skulle 
arbejde i skolen - faktisk på højde med forandringerne for lærerne. Man kan sammen-
ligne omfanget af ændringerne i arbejdsforholdene med en kontoransat, der pludselig 
skal til at arbejde i aftenvagt, selvom vedkommende egentligt var ansat i et 8-16 job.

Hvem vil være leder?
Reformen skal altså implementeres i et arbejdsmiljø fyldt med frustrationer, og post-
traumatisk lockoutsyndrom hos nogle (få). Man skal nok være lidt aparte eller kronisk 
småberuset som leder, før at man springer på opgaven. I mit tilfælde må det være det 
første - jeg synes, at det er udfordrende og drønspændende. Ledelsesopgaven er at få 
medarbejderne til at udfolde deres kreativitet, engagement og faglighed og være med til 
at udvikle løsningerne. Det er vi godt på vej med i Folkeskolen. Selv om mediebilledet 
mest rummer de historier, hvor tingene går skævt. 

I Esbjerg Kommune har man valgt at lave skolestrukturreform, inden skibet havde fun-
det kursen for skolereformen. Man ryster posen og laver områdeledelse. Det er egentligt 
et spændende projekt, og behovet for at finde besparelser er til at få øje på. Men timin-
gen er ikke just velvalgt. Lige som skolerne er i gang med at finde retningen, skal der ny 
kaptajn på broen. Der svarer til, at Esbjerg kommunes byråd bytter plads med Kolding 
kommunes byråd, og så forventes at køre en kommunalreform i hus. Er I friske på den 
kære byrødder?

Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
Jeg har endnu til gode at høre nogen, der ikke kan tilslutte sig dette hovedformål med 
reformen. Enkelte i branchen har dristet sig til at påpege, at det i sig selv ikke er vold-
somt revolutionerende. Men ikke desto mindre er det vigtigt, at vi hele tiden holder 
fast i målet. Det må trods alt være derfor, vi har skolen. Mere tid i dansk og matematik, 
understøttende undervisning, engelsk fra 1. klasse og tysk fra 5. klasse er nogle af nø-
glerne til dette. Der er naturligvis skønhedsfejl. De forsøg og undersøgelser jeg nåede at 
orientere mig i, da jeg endnu underviste i Engelsk, viste ikke nogen synderlig effekt ved 
at starte engelskundervisningen før. Men signalværdien er ikke til at tage fejl af - vi er i 
en global tid, og vi skal tage kampen op med kineserne.
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Ser tiden lidt an inden min bedømmelse
Af Anders Rohr Jørgensen, byrdsmedlem

Hele skoleområdet er et område som jeg indtil for et år siden 
havde meget ringe erfaring med. Jeg er dog blevet en del klogere 
her ved afslutningen af byrådets første år. Jeg har prøvet at sætte 
mig ind i skolereformen og konsekvenserne af dens tilblivelse, 
og i den forbindelse har jeg talt med folkeskoleelever, folkes-
kolelærer, og ikke mindst forældre. 

Og jeg har noget overraskende konstateret at tilfredsheden virker 
størst hos eleverne. En elev fortalte mig at mange i hendes klasse 
(8. klasse) tidligere havde problemer med koncentrationen når 
klokken nærmede sig 14, i dag siger hun at de nærmest ikke be-

mærker at klokken bliver 15. Dette skyldes helt klart tiltagene i reformen som sikrer 
eleverne frisk luft og motion som en del af skoledagen. 

Lærerne er efter min bedste overbevisning delt i to lejre, de yngre lærer på min egen 
alder fornemmer jeg tager pænt i mod de nye udfordringer, min opfattelse er noget 
anderledes af de ældre lærere, de virker på mig meget mindre omstillingsparate og 
modtagelige for disse nye tider. Sidst men ikke mindst er der forældrene, som jeg også 
har talt med flere af, og her er det generelle svar at “det er for tidlig at sige noget om det 
endnu, men vores børn er meget godt tilfredse”.

Så jeg tror også at det er for tidlig at komme med konklusioner om reformen har været 
en succes, eller det modsatte. Så jeg hører til dem der ser tiden lidt an inden jeg vil 
komme med min bedømmelse. 

Hvis lærere og pædagoger får den understøttende undervisning til at spille sammen med 
fagene, som de skal understøtte, og de formår at variere undervisningen nok og samtidig 
får inddraget eleverne i deres egen læring, så tror jeg bestemt, at vi hæver elevernes ud-
bytte af undervisningen. Det kræver, at skoleledelserne, forvaltningerne og politikerne 
giver rammer, hvor dette kan lykkes og hjælper på vej med retningen og ikke mindst 
opkvalificeringen i forhold til de nye opgaver.

Hvad mener inspektøren selv om reformen?
Ja jeg er jo embedsmand og skal som sådan ikke mene noget, men blot forvalte de 
opgaver som jeg bydes. Heldigvis er jeg også far til to drenge, og kan jo mene alt det 
jeg vil med forældrekasketten på. Jeg synes, at det er fint, at skolerne får mere tid til 
at hjælpe mine drenge til at nå læringsmålene. Jeg håber, at mine børns lærere får den 
nødvendige opkvalificering og bliver så dygtige, at de kan hjælpe mine børn til selv at 
tage medansvar for deres læring og dermed blive så dygtige, som de kan. Men jeg ved, 
at når man justerer en motor, kommer der ofte et dyk i ydeevnen, og ofte kræves der 
flere justeringer, før den kører bedre end før.
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Ny skolestruktur i Esbjerg Kommune
Af Jesper Frost Rasmussen, byrådsmedlem

Et af de mest omtalte emner i forbindelse med budgetvedta-
gelsen i efteråret 2014 er forslaget til at samle folkeskolerne i 9 
distrikter. Forslaget er i høring mens disse linjer skrives, og på 
byrådsmødet den 16. februar 2015 vil de endelige søm blive slået 
i, så den fremtidige skolestruktur kan implementeres.
Hvert skoledistrikt vil bestå af flere afdelinger (de nuværende 
skoler). I hvert skoledistrikt er der en skoleinspektør, en admin-
istrativ leder og en fritidsleder. Herudover vil der være afdel-
ingsledere på hver afdeling.

Der er flere formål med at samle skolerne i færre distrikter – og et meget væsentligt ele-
ment er, at vi med denne model kan spare 20 mio. kr. årligt på ledelse og administration 
på skoleområdet. Det er en særdeles intelligent optimering, da kommunens økonomi 
jo er presset, og hvis vi ikke havde kunnet finde reduktionerne på denne måde, ville 
alternativet være at skære på kerneydelsen – undervisningen samt normeringen i skole-
fritidsordningerne (SFO).

Et andet væsentligt formål med strukturændringen er at sikre bedre ledelse på skoleom-
rådet. Folkeskolereformen kræver i høj grad god ledelse på skolerne, og i den nuværende 
struktur har de 25 skoleledere i nogle tilfælde nærmest skulle være alt-muligt-ledere, 
hvor de både har skullet håndtere de strategiske og langsigtede opgaver. Samtidig har 
de skullet være daglig ledere for en stor lærerstab, sætte plaster på knæet og ikke mindst 
håndtere dialogen med (utilfredse) forældre.

I den kommende struktur bliver disse opgaver nu adskilt, så der både er tid til strategisk 
ledelse og afdelingslederen på hver matrikel har den daglige ledelse og sparing med 
lærerne, som er et ret væsentligt element i den nye folkeskolereform, som vi endnu ikke 
har fået indført i tilstrækkelig grad. Og – da vi samtidig udnytter de stordriftsfordele, 
der er ved at samle distrikterne, er jeg overbevist om, at vi opnår en bedre ledelse på 
skoleområdet for færre midler.

En så omfattende strukturændring rejser selvfølgelig også en række spørgsmål og be-
kymringer, og enkelte lokale avis-medier har desværre også bragt skræmmekampagner 
omkring planerne, som har pustet til ilden. De fleste bekymringer omhandler om der 
skal flyttes børn til andre skoler (afdelinger). Hertil er svaret et klart NEJ. Alle elever 
kan fortsætte på deres nuværende skoler (afdelinger) og det økonomiske potentiale i 
denne model bliver alene hentet på ledelse og administration.

Andre bekymringer har gået på om lærerne skal pendle mellem afdelingerne. Det skal 
de som udgangspunkt ikke – men de kan godt komme til at undervise flere steder, og 



�9

man kan vel godt forestille sig, at man kunne udnytte en faglærer bedre, hvis vedkom-
mende underviste et par dage det ene sted og et par dage det andet sted. 

De kommende ledere er udpeget og de sidste afdelingsledere bliver besat i den nærmeste 
fremtid, og når byrådet så har truffet den endelige beslutning, forestår der et større plan-
lægningsarbejde for at få styr på praktikken inden næste skole år. Det bliver en spæn-
dende tid vi går i møde…

Folkeskolereform og ny skolestruktur
Af Jakob Lose, byrådsmedlem

Der arbejdes rigtig meget med folkeskolereformen for tiden. 
Samtidig introduceres der i Esbjerg Kommune en ny skolestruk-
tur, som betyder at der fremover kun vil være 9 folkeskoler i 
forhold til de nuværende 25. Der vil fortsat være undervisning på 
alle matrikler, og strukturændringen er primært en organisatorisk 
ændring. Strukturændringen træder i kraft 1. august 2015, og 
samtidig med at dette sker, flyttes det politiske ansvar for SFO-
området over i Kultur- og Fritidsudvalget. Udvalgets opgave 
bliver at etablere et fælles SFO- og klub-tilbud, samt samarbe-
jde med Børn- og Familieudvalget om tankerne vedrørende Den 
Åbne Skole, som ligeledes introduceredes med folkeskolerefor-
men. 

Den nye model giver rigtig god mening af flere grunde: Klubområdet har ligget under 
Kultur- og Fritidsudvalget i mange år, og man har i Esbjerg Kommune et fantastisk 
stærkt klubtilbud. Ved at samle SFO og klub i ét Fritids-tilbud, vil de to enheder kunne 
lære af hinanden, og pædagogerne vil fremover være ansat under fritids-tilbuddet, og 
ikke i klub eller SFO. Ideen med Den Åbne Skole er, at folkeskolen skal åbne sig op 
mod det omkringliggende samfund, og det er tanken, at foreninger, kulturinstitutioner, 
erhvervsliv mv. skal inddrages i børnenes læring. Her har vi en masse at byde ind med 
på det kulturelle område, og helt konkret har de to politiske udvalg sat et arbejde i gang 
med at etablere 3 centrale partnerskaber, som skolerne kan benytte sig af ved skoleårets 
start d. 1. august 2015. De tre centrale partnerskaber kommer til at omhandle: idræt 
og bevægelse, kulturinstitutioner og fritidskulturelle aktører. Ud over de centrale part-
nerskaber vil de enkelte skoler etablere decentrale partnerskaber med lokale klubber, 
foreninger og virksomheder. 

Det er rigtig spændende at arbejde med den nye struktur og reform, som alle har en 
holdning til. Derfor er det vigtigt at vi i Venstre er fremme i skoene for at kunne forme 
en folkeskole, som sikrer at alle elever lærer så meget som de evner.
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Af Kurt Jakobsen, byrådsmedlem

Den kommende gymnasiereform

Regeringen har før jul fremlagt et udspil til ny gymnasiereform, 
som ifølge planen fra sommeren 2016 skal afløse den tidligere 
reform fra 2005. Målet med at styrke studieforberedelsen, så de 
unge mennesker efterfølgende står endnu bedre rustet til at gå i 
gang med en videregående uddannelse bør alle kunne støtte op 
omkring, det springende punkt er, hvordan man når dette mål.

Bibeholdelse og styrkelse af gymnasiets grundforløb er en rigtig 
god ting. På Ribe Katedralskole, hvor jeg er bestyrelsesformand, 
har vi ved at tilrettelægge det første halv års grundforløb, så 
eleverne har et reelt valg af studieretning, kunnet konstatere, at 

omkring halvdelen vælger en anden studieretning end den de havde angivet ved opta-
gelsen i gymnasiet. Det har resulteret i 3 ting:

En langt større del vælger naturvidenskabelige fag, hvilket understøtter det generelle 
mål i samfundet om en naturvidenskabelig retning
Færre har behov for at tage suppleringsfag for at komme ind på drømmestudiet
Færre falder fra i løbet af gymnasieforløbet

Det er en udfordring og kræver en arbejdsindsats af ledelsen og skemalæggerne på 
de enkelte skoler at tilrettelægge en reel mulighed for studievalg efter grundforløbet. 
Det er måske årsagen til, at der i gymnasiekredse er en vis modstand mod at bibeholde 
grundforløbet, men det er faktisk besværet og indsatsen værd. Husk gymnasiet er til for 
de unge ikke omvendt. 
Udspillet til reform indeholder dog også elementer, som Venstres forhandlere må lægge 
sig endog rigtigt meget i selen for at få ændret. Ifølge regeringens oplæg skal de unge 
fremover have et karaktergennemsnit på mindst 02 i både dansk og matematik efter 9. 
eller 10. klasse. Kravet til karaktergennemsnit skal som udgangspunkt hæves til mini-
mum 4. Et lavere karaktergennemsnit giver ingen mening og forhåbentlig vil man heller 
ikke fra folkeskolens side anbefale en ung optagelse i gymnasiet med en gennemsnits-
karakter på 02 i dansk og matematik. Det vil være at gøre den unge en bjørnetjeneste 
med de krav der i øvrigt ligger i gymnasiet.
Der er lagt op til at øge antallet af undervisningstimer, hvilket umiddelbart kan lyde 
meget fornuftigt. Hvis man forlænger undervisningstiden med en time 4 dage om ugen, 
vil det have særdeles uheldige konsekvenser for disse unges fritidsliv og deres mu-
ligheder for at deltage i foreningslivet i lokalområderne, hvem har energi til andet end 
skolearbejde, hvis man først er kommet hjem efter kl. 17.30?
Man kan undgå den markante forøgelse af timetallet ved at undlad at indføre det ekstra 
valgfag på C-niveau, som er lagt ind i reformforslaget. Et C- fag er reelt kun et orienter-
ingsfag, hvor der ikke er tid til fordybelse, så det vil ikke give dårligere studenter.

Jeg håber det vil lykkedes Venstres forhandlere at lande en gymnasiereform, som 
forbedrer regeringens udspil på de rejste punkter.

1.

2.
3.
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På ” Borgen ”
Af Bente Bendix, byrådsmedlem

Den 7. nov. 2014 indtrådte jeg i Folketinget som stedfortræder 
for Ellen Trane Nørby. Vikariatet var kun for en kort periode på 
6 uger, men det blev både en hektisk og travl periode samt en 
uforglemmelig oplevelse for mig.
Inden jeg overhovedet kunne sætte mine ben på Christiansborg, 
måtte jeg underskrive en erklæring:
”Jeg lover hermed på ære og samvittighed at holde rigets 
grundlov ”.
Derefter kunne jeg tage sæde på stol nr. 41 i Folketingssalen, i 
Venstres Folketingsgruppe samt i Udenrigsudvalget, Kulturudv-
alget, Klima/ miljøudvalget, Grønlandsudvalget samt være sted-
fortræder i Udenrigspolitisk Nævn.

Som MF’er, for en kort periode, var det meget vigtigt for mig at udfylde tiden optimalt, 
så jeg spurgte derfor Kristian Jensen, hvad Gruppen forventede af mig. Kristian sagde ” 
Lyt og lær”. Det blev min læresætning, og jeg mødte op til alle de gruppemøder, udval-
gsmøder og arrangementer, jeg kunne nå at deltage i.
Udenrigsudvalget og Udenrigspolitisk nævn blev de 2 områder, hvor jeg deltog mest. 
Verden brænder mange steder lige nu, så der er nok at tale om. Konflikten med Rusland 
/ Ukraine, Syriens mange flygtninge, terrorgruppen Isis, Israel og Palæstina. Ofte var 
der mange udenlandske gæster tilstede, som ønskede at besøge Danmark for at få en 
dialog med Folketinget.

Til de møder fik vi altid kaffe og småkager. Herligt :) De som kender mig ved, at jeg har 
det med at gå sukkerkold. 

Det var tydeligt at mærke i Folketingssalen, til spørgetime med Statsministeren, til 
samråd med Ministre eller til gruppemøde i Venstre, at der snart skal være valg. Alle 
forsøgte at være helt ”fremme i skoene” og politisk markante. Dog er der en del, som 
ikke genopstiller bla. Birthe Rønn. Jeg nærer en dyb respekt for Birthe, for hun er en 
dygtig og meget arbejdsom politiker. Birthe højnede også underholdningsværdien ved 
Venstres gruppemøder, når hun bla. revsede de unge og efter hendes mening absolutte 
uerfarne gruppemedlemmer, som kun har et i hovedet, at gå på gangene for at blive set 
af pressen. Birthe har masser af selvironi, siger tingene rent ud, så ingen er i tvivl om, 
hvad hun mener. Hun fremkalder både smil og latter, og jeg tænker, hun vil blive et stort 
savn for Venstre.

Ved siden af de mange politiske møder bød mit ophold på Borgen også på andre oplev-
elser. Venstre gruppen arrangerer ofte aftenmøder med besøg i erhvervslivet, og denne 
gang var det på Carlsberg Bryggeri. Det blev en meget spændende aften med foredrag, 
rundvisning og selvfølgelig ølsmagning.
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Om skolereformen
Af Henrik Andersen, byrådsmedlem

Det er nu næsten et halvt år siden, den nye skolereform trådte 
i kraft. En så stor reform tager selvfølgelig tid at komme i mål 
med, der er sikkert sket fejl nogle steder og ting, som måske skal 
laves anderledes. Klart at så store ændringer i hverdagen som re-
formen er udtryk for, kræver meget af skoleledere og lærer, men 
al forandring er svær, det skal bare have tid.
Når jeg taler med forældre omkring skolereformen, er mit ind-
tryk at de alle tager godt imod den og de fleste mener, at den har 
påvirket deres børn i en positiv retning og at børnene klarer den 
længere skoledag på en god måde. Lektiehjælpen er også blevet 
godt modtaget, her lokalt i Tjæreborg har der været behov for 

ekstra bemanding i forhold til det planlagte.

Inden reformen trådte i kraft gav mange, især idræts og gymnastik foreninger, udtryk 
for at de længere skoledage ville ramme dem på medlemstallet, og det ser desværre 
ud til at være rigtig. Jeg hører fra flere foreninger, at de føler sig presset, fordi de ikke 
længere kan udnytte de tidlige trænings tider.

Det er rigtig godt at børnene i skolen får dyrket motion, for dermed får vi også dem med 
som måske ikke bryder sig om de traditionelle tilbud. Men skolens tilbud må ikke stå 
alene, for så risikerer vi at stå med en flok børn, som mister motivationen til at dyrke 
sport, fordi de ikke får deres behov dækket. Så her er en udfordring til både skoler og 
foreninger evt. gennem øget samarbejde. Vigtigt at tænke muligheder frem for begræn-
sninger, så vi ikke ødelægger vores foreninger.
Godt nytår

 Jeg fik tillige også den store fornøjelse, at deltage i Kulturministerens julekoncert i 
Holmens kirke. Dette blev en uforglemmelig smuk oplevelse. Julen blev sunget ind af 
Hernings drengekirkekor og hele kirken var fyldt til bristepunktet af forventningsfulde 
mennesker. Aftenen blev rundet af med en julemiddag for Venstregruppen hos Bertel 
Haarder i hans lejlighed på Christiansborg.
Hvad kan man politisk nå på 6 uger? Ja, man kan nå at få kendskab til lovgivningsar-
bejde, at fornemme dagligdagen i Folketinget, at være synlig i dagspressen samt danne 
sociale relationer med andre MF’er både i eget men også i andre partier. Man kan også 
nå at opleve, hvordan det er at bo i en kuffert og tilbagelægge turen frem og tilbage fra 
vest til øst i tog eller bil, og kun se familie og venner i weekender.

Vi befinder os nu i et valgår, og vi må ikke tage for givet, at vi vinder næste valg. Med 
ønsket om et godt nytår til jer alle, skal vi nu på gaden for at formidle ”Venstre For 
Fremtiden”.   
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På besøg ved TV2, Odense
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Frihed eller fodlænke?
Af Tommy Noer, byrådsmedlem

Det er et af de store spørgsmål, når man ser de nye skolereformer 
fra lærernes synspunkt.
Reformen omhandler ikke kun folkeskolen, men også erhvervs-
skoler mm..
At være underviser i dag kan efterhånden sammenlignes med 
lønmodtagerjob fra en produktionsvirksomhed, hvor ledelsen 
suverænt bestemmer tid og sted for løsning af opgaver, og hvor 
man skal stemple ind og ud.
Frihed under ansvar har i mange år været drivkraften i god under-
visning. Lærerne har været i stand til at møde eleven på dennes 
nærmeste udviklingstrin, fordi der var god tid til forberedelse og 

faglig og pædagogisk fordybelse og samarbejde kollegaer imellem.   
Nu er der så godt som 100 % tilstedeværelsespligt på skolen, dvs. alt forberedelse, 
fordybelse, faglig og pædagogisk udvikling og kreativitet nu skal foregå i meget dår-
lige fysiske rammer. Tidligere havde skolerne lærernes private boliger stillet gratis til 
rådighed – et dårligt bytte for begge parter. Samtidig viser det sig at tilstedeværelsesp-
ligten er et dårligt planlægningsgrundlag, set i forhold til tidligere arbejdstidsaftaler.
Intentionen med at elever skal have flere undervisningstimer med mere kvalitet i, er 
hæmmet af tilstedeværelsespligten, da det at være fuldt tilstede og nærværende en hel 
dag kan være udmattende. Derfor oplever man ofte en ”standby” tilstand og får ikke 
lavet det, man havde et ønske om.
Mange ”forstyrrende elementer” i forberedelsestiden mærkes tydeligere nu. Samtaler 
med elever, forældre, arbejdsgivere, telefon og mail mm, møder og vikardækning mm. 
Nævnte kan være meget svære at planlægge og man må tage det, som det kommer med 
et smil på læben, uanset hvor ubelejligt det måtte komme. 
Hvis vi skal kunne skabe en mærkbar tryghed og empati for andres læring, skal vi 
som undervisere have overskud, som kan opnås ved at mere eller mindre ændre til-
stedeværelsespligten til opgavepligter og lade det være op til den enkelte lærer, hvor 
og hvornår man ønsker at forberede sig, udvise kreativitet, fordybe sig i et emne eller 
rette.
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Af Jørgen Prenslev, Ribe

Når dette nummer af Kornblomsten bliver udsendt, er julen for 
længst overstået. Men alligevel har jeg lyst til at fortælle lidt 
om mit juleønske, som dog ikke har at gøre med små eller store 
pakker. Derimod et ønske om at vi måtte huske på det fantastisk 
gode, liberale begreb: Det nære Samfund. 
Der er netop kommet et ny skolestruktur, hvor Esbjerg Kom-
mune opdeles i 9 distrikter med hver deres leder. Den gamle 
Ribe Kommune er blevet reduceret til et enkelt skoledistrikt. 
Tankevækkende.
Samtidig stormer privat og friskoler frem. Det Nære tiltaler 
mange forældre. 

Jeg tror vi som liberale skal passe på ikke at glemme Det nære Samfund. Det var faktisk 
vores ide. Hvorimod socialdemokraterne i lang tid gik ind for centralisering.  
Det handler efter min menig ikke altid om at lave regneark hvor tallene stilles op og ser 
gode ud. Det handler også om trivsel og nærhed. 
Det er muligt, det har en omkostning i kroner og ører. 
Men er det ikke det værd?

Et forsinket juleønske
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Af Jens Vind, byrådsmedlem og Anna Dose, formand for VU Esbjerg

Den nye struktur for skole-, SFO- og klub, 
fremlægges ofte med de økonomiske briller 
på. Det er ganske forståeligt, for det økono-
miske rationale er vigtigt, men der er mere 
i den nye skolestruktur end besparelser.

Det giver nemlig mulighed for at samle 
skolernes ressourcer, og for at tilbyde flere 
muligheder og en anderledes og bedre un-
dervisning, også på de mindre matrikler. 
Med en fritidsleder som en del af ledels-

esteamet skabes muligheden for at tænke sammenhængende og helhedsorienterede 
løsninger mellem skolen og foreningslivet. Opdelingen mellem den administrative og 
pædagogiske leder styrker muligheden for bedre ledelse og videreudvikling af person-
alet, og gør det muligt at effektivisere administrationen væsentligt.

Den nye struktur er en gevinst for Esbjerg Kommune, som er med til at vise, at det er 
muligt at finde store besparelser, og samtidig videreudvikle skoleområdet til det bedre. 
En enkelt bekymring, som vi i VU kan pege på, er nedlæggelsen af klubtilbuddet. Klub-
berne stiller sikre rammer til rådighed for børn og unge, som uden klubberne kan flytte 
det sociale samvær til gaderne, hvor der ikke er voksent opsyn. Vi er derfor glade for, at 
klubberne i de tre mest socialt udsatte områder består, og vi er spændte på at se, om det 
nye fritidstilbud under skolen kan udfylde den vigtige rolle, som klubberne har haft.

Ny skolestruktur er ikke kun besparelser
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Opslagstavlen
Mandag den 2. februar, kl. 18.30

Afholder Vester Nebel Venstre generalforsamling 
i Sognehuset m/ gule ærter

Gæstetaler Carl Holst
Tilmelding til Egon Tlf. 75169343, Mail: erne-egon@bbsyd.dk

Torsdag den 5. februar kl. 19.00 
Afholder Venstre Esbjerg Vest generalforsamling

i Jagtstuen i Jon og Dittes hus, Hjerting
Gæstetaler Jesper Juul Larsen 

Tirsdag den 17. februar kl. 19.00
Afholder Bramming Venstre generalforsamling

i Bramming Kosmorama, Storegade 8
Se program i bladet

Tirsdag den 17. februar kl. 19.30
Afholder Obbekær Kalvslund Venstre generalforsamling

i Kalvslund
Gæstetaler Kurt Bjerrum

Onsdag den 18. februar kl. 19.00
Afholder Grimstrup – Vester Nykirke Venstre og Gørding - Vejrup Venstre

generalforsamling på Endrup Møllekro
Gæstetaler Carl Holst

Torsdag den 19. februar kl. 19.00
Afholder Sneum Tjæreborg Venstre generalforsamling
på Blichers Kro i Tjæreborg m/ fællesspisning kl. 18.00

Gæstetaler Carl Holst
Tilmelding til spisning til Henrik Tlf. 40123355

Tirsdag den 24. februar kl. 19.00
Afholder Hviding - V. Vedsted Venstre generalforsamling

i Egebæk - Hviding Kultur- og Aktivitetscenter
 Gæstetaler Carl Holst

Tirsdag den 24. februar kl. 19.00
Afholder Esbjerg Venstre generalforsamling 

på Restaurant Parken, Søvej 9, Esbjerg

Tirsdag den 24. februar kl. 19.00
Besøg Blue Water Shipping, Adgangsvejen, Esbjerg

Se program i bladet

Tirsdag den 17. marts kl. 19.00
Afholder Venstre Kommuneforeningen Esbjerg generalforsamling

I Darum Fritidscenter, Nørrebyvej 16A, St. Darum
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Bramming Venstre indkalder til Generalforsamling

Tirsdag den 17. februar 2015 kl. 19.00 i Bramming Kosmorama, 
Storegade 8, 6740 Bramming

Bramming Venstre holder generalforsamling ifølge vedtægterne.

Efter generalforsamlingen:
Indlæg fra Regionsrådsformand Carl Holst
John Hansen orienterer kort om Kosmoramas udvikling og fremtid
Super Brugsen Bramming holder vinsmagning
Bramming Venstre er værter ved oste bord
Der kommer også et lille festligt indslag

Vi håber på god tilslutning og ledsagere er også velkomne (der er dog 
kun stemmeret for medlemmer).

Vel mødt

•
•
•
•
•
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Afsender: lena s. Jørgensen, Galeasen 7, 67�0 Esbjerg V

Har du venner, bekendte, naboer m.v. som ønsker at vide mere om 
Venstre eller Venstre Ungdom, så giv dem dette brevkort.

� Jeg vil gerne vide mere om (emne):

    

� Jeg vil gerne kontaktes af den lokal  

    Venstre formand

� Jeg ønsker at blive medlem af Venstre

� Jeg vil gerne kontaktes af en lokal VU’er

� Jeg ønsker at blive medlem af VU

navn: 

Adr: 

Postnr./by: 

sendes til:

Ketty Christoffersen

ommevej 2

67�0 bramming

Eller mailes til:

keot@mail.dk


