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Lokale nyheder 
til hele landsdelen

Lørdag 7. maj udkommer Folketidende 
som ”mega avis” i 6 sektioner med nyheder, 

reportager, beretninger og stort fokus 
på livsstil, biler og boliger. 

”Mega avisen” frigives digitalt og kan 
læses af alle på Lolland-Falster 

- og i verden omkring os.
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SÅDAN KAN DU LÆSE                    MEGA AVISEN GRATIS:

PC: WWW.FOLKETIDENDE.DK/E-AVIS 
Tryk på billedet af Folketidende avisen 
og tryk på Folketidende logoet i ”Avis-
vælger”. Herefter kan du læse MEGA 
Avisen Gratis.

MOBIL/TABLET: 
Download Folketidendes app 
(i App store eller Google Play) og 
tryk på lørdagens MEGA Avis.

på livsstil, biler og boliger. 

”Mega avisen” frigives digitalt og kan 
læses af alle på Lolland-Falster 

- og i verden omkring os.
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Minister kommenterer
sagen om Specialskolen Lolland
- Det er selvsagt ikke acceptabelt, hvis der er
børn, der ikke får den nødvendige hjælp til
at komme på toilettet eller skiftet ble i løbet
af skoledagen - eller børn, der ikke får de
nødvendige kommunikationshjælpemidler,
de har behov for i skolen, lyder det fra
børne- og undervisningsministeren.

Rikke Folm Berg
rfb@ftgruppen.dk

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S)
kommenterer nu sagen om Specialskolen Lolland.
Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Herefter påpeger ministe-
ren forældres mulighed for at
klage til Klagenævnet for Spe-
cialundervisning.

En lang liste
Ministeren oplyser også, at
Styrelsen for Undervisning og
Kvalitet (Stuk) har modtaget
henvendelser om manglende
overholdelse af reglerne i fol-
keskolelovgivningen og an-
den lovgivning på den pågæl-
dende specialskole.
Det gælder en lang række

forhold, herunder blandt an-
det regler om fagrække, time-
tal, specialundervisning og
anden specialpædagogisk bi-
stand - herunder manglende
eller forældet pædagogisk-
psykologisk vurdering (PPV)
ved (re)visitering, kvalifika-
tionskrav til undervisere, fra-
værsregistrering, opfyldelse
af undervisningspligt, syge-
undervisning, folkeskolens
prøver, skolebestyrelser, ud-
dannelsesparathedsvurde-
ringer og magtanvendelse.
Henvendelserne handler

blandet andet også om inha-
bilitet i kommunen. Endvide-
re nævnes der forhold, der er
omfattet af andre ressortom-
råder.
Ligesom ministeren oply-

ser, at Stuk på den baggrund,
som tidligere omtalt i Folke-
tidende, har bedt Ankestyrel-
sen vurdere, om der skal rej-
ses en tilsynssag. Det skete 27.
april.
Sidstnævnte er samtlige

byrådsmedlemmer i øvrigt
blevet individuelt orienteret
om i en mail fra Stuk sendt 2.
maj. Her lyder det ligeledes:
"Byrådet i Lolland Kommune
er ansvarlig for kommunens
folkeskoler. Styrelsen forven-
ter derfor, at byrådet hurtigst
muligt undersøger forholde-
ne på specialskolen og sørger
for, at i de tilfælde, hvor der
måtte foregå lovovertrædel-
ser, at træffe de nødvendige
beslutninger for at bringe dis-
se overtrædelser til ophør.
- Så sker der da noget, lyder

det fra Leo Christensen (LL).

LOLLAND: Uanset, at udvalgs-
formanden afviser kritikken
af den politiske håndtering af
sagen om Specialskolen Lol-
land, så ruller sagen videre.
For nu har børne- og under-
visningsminister Pernille Ro-
senkrantz-Theil (S) også, på
foranledning af et spørgsmål
fra løsgænger i Folketinget
Karina Adsbøl, kommenteret
sagen.
Hun lægger ud med at slå

fast, at kommuner og folke-
skoler skal overholde folke-

skolelovgivningen, og at det
er et kommunalt ansvar at
sikre, at der er de nødvendige
ressourcer og specialpædago-
giske kompetencer på speci-
alskoler til at imødekomme
elevgruppens udfordringer
og særlige behov.
- Det er selvsagt ikke accep-

tabelt, hvis der er børn, der
ikke får den nødvendige
hjælp til at komme på toilet-
tet eller skiftet ble i løbet af
skoledagen - eller børn, der
ikke får de nødvendige kom-
munikationshjælpemidler,
de har behov for i skolen,
kommenterer hun.
- Det er også et kommu-

nalt ansvar at prioritere de
nødvendige ressourcer til at
udarbejde pædagogisk-psy-
kologiske vurderinger og an-

dre nødvendige opgaver i for-
bindelse med at tilrettelægge
undervisningen for elever
med særlige behov.

Brandalarm udløst
RØDBYHAVN: Onsdag klokken
9.27 trykkede en eller anden
på en brandalarm på Kofo-
edsminde. Indsatsleder Jes-
per A. Pedersen fra Lolland-

Falster Brandvæsen rykkede
ud og kunne konstatere, at
der ikke var nogen ild.
- Der var en, der var kom-

met til at trykke på et brand-

tryk. Jeg ved ikke, hvad årsa-
gen var, fortæller han og til-
føjer, at han nåede at brem-
se kollegerne, der var på vej.

Festival efterlyser frivillige
Apple Flower Festi-
val søger voksne, der
vil være med til at
skabe årets festival.

David Arnholm
dar@ftgruppen.dk

Hessismore med den lokale trommeslager Mikkel Hess er føjet til
programmet for årets Apple Flower Festival. Foto: Ingrid Riis

LOLLAND: 26.-28. maj er der fe-
stival i Claus Meyers æble-
plantage på Lilleø. Festivalen
skal ikke give et økonomisk
overskud til nogen og er base-
ret på frivillig arbejdskraft -
men der mangler hænder og
hoveder.
Derfor efterlyser festivalen

nu lokale, der er fyldt 18 år,
når festivalen begynder, og
har lyst til at give en hånd
med. Opgaverne er mange og
kan for eksempel være at stå
i bar, byde gæster velkom-
men i indgangen, hjælpe til i
børneområdet, opbygge festi-
valpladsen og meget mere.
Til gengæld for indsatsen

får man adgang til at deltage

Festivalen, der altså varer
tre dage, har i øvrigt for nylig
åbnet for salg af endagsbillet-
ter, og så er der føjet endnu
en optræden til programmet,
nemlig bandet Hess Is More,
der har den lokale trom-
meslager Mikkel Hess i front.
Hessismore har udgivet ni al-
bum og vil åbne hovedsce-
nen torsdag eftermiddag.

i festivalen, og der er to mu-
ligheder. Tager man én otte-
timers-vagt, skal man kun
betale 875 kroner for billet-
ten, der ellers koster 1750
kroner. Og tager med to vag-
ter af hver otte timer, får man
billetten gratis.
Man kan skrive til frivil-

lig@appleflowerfestival.com,
hvis man vil vide mere.


