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LOKALARKIV UDGIVER HÆFTE
RUDBJERG Rudbjerg lokalhistoriske Ar-
kiv har lavet et hæfte med en beretning 
om, hvordan det var i 1910 at køre til 
Nakskov i hestevogn ude fra landet og 
lave alle sine juleindkøb. Det er en sand-
færdig og meget hyggelig fortælling, op-
lyser arkivleder Britt Walbum.
Det var meningen, at hæftet skulle være 
solgt på julemarkedet i Rudbjerghallen 
21. november, men det blev desværre af-
lyst, så derfor ligger arkivet nu inde med 
en del hæfter. Er man interesseret, kan 
hæftet rekvireres ved at kontakte arkiv-
leder Britt Walbum på telefon 21483375. 
Hæftet koster 20 kroner. Det er en fin 
lille mandelgave, påpeger arkivlederen.

Hæftet har titlen “På juleindkøb i Nakskov 
1910”. 
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Det er tid til at lytte og gå i dialog i stedet for at angribe og forsvare, 
mener formanden for Lolland-Falsters Lærerforening

Lærerforening opfordrer 
til dialog om specialskole

Specialskolen Lolland har i de seneste måneder været 
udsat fra hård kritik fra både skolebestyrelsen, 104 
forældre i en underskriftindsamling og fra medarbejdere, 
hvilket er sket i både anonyme henvendelser til pressen 
samt i medarbejderudvalg. Kritikken lyder blandt andet 
på mistrivsel, manglende lovpligtig undervisning og 
ringe kvalitet i tilbuddene. 

LOLLAND Der er brug 
for en våbenhvile i 

striden om specialskolen, jo 
før, jo bedre. Det påpeger 
formanden for Lolland-Fal-
sters Lærerforening, Birger 
H. Petersen, i det seneste 
nummer af kredsnyt, som 
foreningen har sendt ud til 
sine medlemmer.

Hvad mener du med vå-
benhvile?

- Det er nok et lidt Karl 
Smart ordspil. Men det, jeg 
mener, er, at nu må parter-
ne i dialog med hinanden 
og lytte til hinanden. Det er 
der brug for.

Det gælder såvel foræl-
dre og skolebestyrelse som 
administration og politike-
re, uddyber han.

Ifølge formanden sker 
der nemlig lige nu det, at 
forældre og skolebestyrelse 
er i angreb, mens admini-
strationen og politikerne er 
i forsvar.

- Det er ikke så konstruk-
tivt, mener han.

- I stedet for at fortsætte 
med at føre krig i pressen 
må de i gang med at føre en 
samtale med hinanden.

Han peger på, at det er 
fint, at det er blevet synlig-
gjort i pressen, at der er 

problemer i Specialskolen 
Lolland.

- Men det løser ikke pro-
blemerne, siger han.

Gensidig interesse
Ifølge formanden handler 
noget af løsningen af kon-
flikten om at forstå, at der 
ikke kun er én virkelighed, 
men mange virkeligheder i 
spil.

- Derfor skal der gensidig 
interesse til, og så må vi se, 
om vi ad den vej kan finde 
en vej, siger han.

Kendsgerningen er i 
hvert fald, at parterne ikke 
er enige om tingenes til-
stand, fastslår han.

- Så hvad nu? Hvem har 
ret/uret? Hvad er op og ned 
i specialskolen, spørger 
han.

Noget af det handler også 
om, at parterne ikke er eni-

ge om, hvad kvaliteten skal 
være i specialtilbuddene, 
vurderer han.

Her skal det nævnes, at 
Lolland-Falsters Lærerfor-
ening i øvrigt også selv har 
udtrykt betænkeligheder 
ved forholdene på spe-
cialskolen, både overfor ad-
ministration og politikere. 
Det gælder blandt andet, 
om børnenes retskrav på 
undervisning er opfyldt.

Men formanden fremhæ-
ver, at indholdet af lærer-
foreningens slogan netop 
er, at “god skole laver vi 
sammen”.

- Så det nytter ikke at rå-
be af hinanden, siger han.

Lolland-Falsters Lærer-
forening opfordrer derfor 
til, at børne- og skoleudval-
get meget hurtigt får iværk-
sat en proces i samarbejde 
med forældre, skolebesty-

relsen og andre relevante 
parter, som kan frembringe 
de nødvendige oplysninger 
og forskellige opfattelser af 
virkeligheden i specialsko-
len. Ifølge formanden er et 
fælles grundlag og en fæl-
les opfattelse af virkelighe-
derne nemlig en forudsæt-
ning for at komme videre 
med forbedringer og få 
genoprettet tilliden mellem 
parterne. Desuden kan in-
gen være tjent med tinge-
nes tilstand - mindst af alt 
børnene, mener han.

Derfor mener lærerfor-
eningen ligesom skolebe-
styrelsen heller ikke, at det 
er gjort med at lappe hullet 
i økonomien i 2021 med de 
ekstra millioner eller ved at 
afvente evalueringen af 
specialskolestrategien.

- Der er brug for en spe-
cifik evaluering af, hvad 
specialskolen er sat i ver-
den for, og hvordan det går 
med det, fastslår han.

Børne- og skoleudvalget 
skal i dag på et udvalgsmø-
de have en status og en 
drøftelse af status på spe-
cialskolen.

RIKKE FOLM BERG 
rfb@ftgruppen.dk

Birger H. Petersen, formand for Lolland-Falsters Lærerforening, håber, at politikerne i børne- og skoleudvalget vil etablere en dialog 
om forholdene til specialskolen. - De begår en fejl, hvis de tror, det er løst, siger han. Foto: DaviD arnholm/arkiv

- Det vil være et problem, hvis politikerne tror, de har gjort nok med de ekstra millioner og 
den kommende evaluering af specialskolestrategien, for det har de ikke, siger formanden 

SVAR PÅ OPGAVE 2

ORD: _______________________________

Navn: ________________________________

Gade: ________________________________

Tlf.nr: _______ By: ___________________
Vi skal have dit svar senest FREDAG 17. december klokken 12.

Vinderne får direkte besked, og navnene offentliggøres i 
Folketidende 23. december. Blandt alle rigtige løsninger trækkes der lod om 10 
gavekort á 400 kroner og en hovedpræmie, som er et gavekort på 1.500 kroner. 

Gevinsten kan ikke ombyttes. Gevinster skal afhentes på et af vores kontorer.

Du deltager i lodtrækningen ved at skrive det manglende ord. Klip 
kuponen ud og gem den til alle 10 opgaver har været bragt og 
send dem samlet til: Folketidende, Tværgade 20, 4800 Nykøbing 
F., mærk kuverten ”Julekonkurrence”. Du behøver ikke sende alle 
kuponer ind for at være med i lodtrækningen. Du kan også a� eve-
re kuponerne på vores kontorer i Nykøbing, Maribo og Nakskov. 
Du behøver ikke sende svar på alle kuponerne for at deltage i 
konkurrencen.

Sætternissen har igen i år været på spil og 
fjernet et af ordene i en af overskrifterne fra avisen i

 går. Hvad er det for et ord, der mangler?

STORE 
julekonkurrence

Stor lokal opbakning til projektet ? til gavn

OPGAVE NR. 2

Deltag i 
Folketidendes STORE Deltag i 

Du behøver ikke sende svar på alle kuponerne for at deltage i 


