TORSDAG 16. JUNI 2016

16 BJERRINGBRO/TJELE
DET SKER
BJERRINGBRO - TORSDAG 16. JUNI
10.00 Åbent på Energimuseet, Tange.
19.30 Urmageren, Bjerringbro Biograf.

Rødkærsbro fik ros for
integrationsindsats
Men økonomien til at gennemføre den svækkes alt imens, at indvandringspresset
på stationsbyen bare vokser og vokser.

BJERRINGBRO - FREDAG 17. JUNI
10.00 Åbent på Energimuseet, Tange.
19.30 Urmageren, Bjerringbro Biograf.

DET SKER
KJELLERUP - TORSDAG 16. JUNI
12.00 Åbent på Blicheregnens Museum, Thorning.
17.00 Sports- og sommerfest i Sjørslev-Demstrup.
19.00 Pramdragerfest i Ans.
19.30 Sommerkoncert i Tvilum Kirke.

KJELLERUP - FREDAG 17. JUNI
12.00 Åbent på Blicheregnens Museum, Thorning.
16.30 Sports- og sommerfest i Sjørslev-Demstrup.
17.00 Pramdragerfest i Ans.

DET SKER
TJELE - TORSDAG 16. JUNI
10.00 Vorning-Kvorning-Hammershøj Efterlønsog Pensionistforening: Stavgang.
15.00-20.00 Friluftsbadet i Hammershøj er åbent.
18.30 Menighedsrådet holder møde i
konfirmandstuen i Vorning Præstegård.

TJELE - FREDAG 17. JUNI
15.00-17.00 Friluftsbadet i Hammershøj er åbent.

SPORT

Skoleinspektør Hasse Mortensen får god tolkebistand af Sissen Sido, der er fra Syrien og kurder, så hun taler arabisk. Foto: Bjarne Nilsson.

MIGRATION

Finaledyst i Mammen IF
MAMMEN: Efter god sæson med fire seniorhold afsluttes foråret i Mammen IF med finale om regionsmesterskabet i syvog 11-mands-fodbold. Finalekampen spilles søndag 19. juni
kl. 12 på Mammen Stadion.
Hvem Mammen IF skal møde i finalen, ved holdet endnu
ikke.
Mammen IF kan se tilbage på et flot forår, hvor alle fire seniorhold har været med i »den sjove ende af tabelen«, som Jørgen Eriksen fra klubben siger.
Klubben har i år taget godt imod ca. 20 nye spillere fra fremmede lande, der alle befinder sig godt i den lille klub.
pcb

KORT NYT

Tyve løb med motorsave
LØVSKAL: Tyve slap mellem tirsdag aften og onsdag middag
væk med to gule motorsave, den ene af mærket Echo, i forbindelse med et indbrud på en landejendom på Næsset. Motorsavene til en værdi af 5000 kroner blev stjålet fra et aflåst
maskinhus, hvor tyvene kom ind ved at klippe en kæde med
hængelås over.

Bjerringbro-avis.dk

Af Bjarne Viggo Nilsson
xbjvn@viborgfolkeblad.dk

RØDKÆRSBRO: »Jeg tror
desværre, at det er kun er et
spørgsmål om tid, før det går
galt herude.« Den dystre profeti kom fra byrådsmedlem
Lone Langballe (DF), da folk
brød op fra det store borgermøde i Rødkærsbro Hallen
tirsdag den 14. juni.
Hun og alle de 119 andre tilstedeværende havde ellers lige
hørt borgmester Torsten Nielsen (K) skamrose Rødkærsbros borgere for den kæmpeindsats, de lægger på integrationens alter. De havde også
hørt projektleder og beboerkonsulent hos Boligselskabet
Sct. Jørgen, Ove Elgaard, remse en lang række aktiviteter og
initiativer op, som foregår omkring »Kvarterhuset« og i fodboldklubbens RIFs regi. Alle
gedigne successer.
Endelig fortalte skoleinspektør Hasse Valdemar Mortensen om, hvordan man forsøger at forhindre, at de mange nye indvandrerbørn, som
lige nu specialundervises i
små grupper à syv elever, i at
lukke sig om sig selv. Meningen er, at børnene også skal
ud iblandt de øvrige børn af
dansk herkomst og blive en
del af skolens almindelige fællesskab.
Men det er nok noget typisk
dansk: Man vil ikke virke negativ og skeptisk, så de advar-

selslamper, der blinkede tirsdag aften, skulle man se godt
efter. Men de var der, og de
blinkede:
Ove Elgaard oplyste, at det
kniber med at rekruttere frivillige nok til at sætte sportsog andre aktiviteter i gang for
de eritreanske flygtninge, som
han primært har med at gøre.
Derfor har man søgt hjælp hos
kommunens udvalg for udannelse, handel og innovation.
Men man fik delvist nej. For
udvalget ville ikke støtte hovedandragendet – og det var
penge til at aflønne en integrationsmedarbejder. Så flere
og flere flygtninge skal hjælpes ind i lokalsamfundet af
de samme frivillige ildsjæle –
og det er en uholdbar situation på den lange bane, lod Ove
Elgaard forstå.

Stor udfordring
Rødkærsbro Skole er også udfordret. Her kom skoleinspektør Hasse Valdemar Mortensen på et tidspunkt med en
klar appel til borgmester Torsten Nielsen:
»På vores skole med 370 elever har vi i dette skoleår taget
imod 20-25 flygtningebørn,
og til august vil vi for eksempel have 25 procent to-sprogede børn i vores kommende
nulte-klasser, som tæller 43
børn. Så vi tager vores del af
slæbet, Torsten«.
Over for avisen uddyber
Hasse Valdemar Mortensen
skolens situation:
»Fra og med august har vi
omkring 50 to-sprogede elever fordelt på to næsten lige
store grupper: Østeuropæi-

Til august vil vi
for eksempel have
25 procent to-sprogede
børn i vores kommende
nulte-klasser, som tæller
43 børn. Så vi tager
vores del af slæbet.

»

HASSE VALDEMAR MORTENSEN,
skoleleder på Rødkærsbro Skole.

er der intet, der tyder på, at de
vil gøre. Snarere tværtimod.
Foreløbig har han måttet sande, at man har sparet 21.000
kroner per flygtningebarn fra
2015 og til i år:
»Fortsætter det, kan vi være
nødt til at justere på holdstørrelsen, og det giver jo næppe
bedre muligheder for at give
børnene en ordentlig undervisning. Jeg tænker derfor, det
er vigtigt, at man overvejer,
hvorledes antallet af flygningebørn bliver fordelt på kommunens skoler.

Plads til ramadan
ske børn og børn fra Mellemøsten/Afrika med muslimsk
baggrund. De to grupper har
forskellige forudsætninger og
skal naturligvis mødes i deres
potentialer og behov. Nogle af
vores syriske flygtningebørn
er udfordret af krigstraumer,
mens andre – i lighed med deres forældre - er analfabeter, og
dem skal vi på kun to år med
basisundervisning forsøge at
bringe op på de danske børns
niveau, så de fuldt ud kan deltage i de almindelige klassers
undervisning. Vi arbejder
ihærdigt og vedholdende på
at lykkes hermed.«
Hasse Valdemar Mortensen tilføjer, at i 2017 kommer
der endnu flere flygtninge til
Viborg Kommune, og Rødkærsbro Skole har allerede fået at vide, at mange af dem ender der.
Det finder Hasse Valdemar
Mortensen vil blive en stor
udfordring, med mindre ressourcerne følger med. Men det

Hasse Valdemar Mortensen
oplyser, at skolen indtil nu
har været forskånet for de store, principielle kultur- og religionsbaserede konflikter med
de muslimske børns forældre
af den type, der er forekommet andre steder i landet.
Lige nu er der nogle af de
muslimske børn, som skal
overholde spisereglerne under ramadanen. Så de sidder
lidt sløve i skolen dagen lang
uden at indtage føde:
»Men vi er en skole, der
værdsætter mangfoldighed,
så vi har ikke sendt sedler med
børnene hjem for at advare
forældrene om, at det kan være uhensigtsmæssigt for børn
at undvære mad helt indtil solnedgang,« slutter Hasse Valdemar Mortensen.

