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ATS
At tænke sig

SKOLENYT

Af vor skolemodarbejder
Niels Buchsewann

Kommunelærer A. Svendsen,
Nøvling Centralskole,
protesterer nu også imod de
omdiskuterede elevplaner:

»Det var meget nemmere at
lægge planer for den enkelte
elev før i tiden, da de fleste gik
ud af 7. klasse for at grave tørv
eller stable gåsemøg. Men i
dag vil de unge mennesker jo
gerne have mere udfordrende
job. Drengene vil helst repare-
re grammofoner og stereo-
radioer, og pigerne vil være
hulledamer eller sågar rute-
bilchauffører«, siger A. Svend-
sen, som mener, at der går for
meget tid med at udarbejde
elevplanerne:

»Jeg kan lige så godt sige
det, som det er: Hvis jeg bliver
pålagt at lave elevplaner i tide
og utide, vil det komme til at
gå ud over andre aktiviteter.
Så vil det for eksempel være
slut med 6. klasses ekskursion
til kridtgraven i Ellidshøj, lige-
som det kan komme på tale at
droppe den årlige forevisning
af ’Bæveren – den lille ingeni-
ør’ fra Statens Filmcentral.
Især det sidste ville være me-
get trist, for den film giver
børnene et fantastisk indblik
i, hvordan de små, vakse fyre
klarer sig gennem tilværelsen
– for slet ikke at tale om de
enestående optagelser af bæ-
vernes parringsritual«, siger
kommunelærer A. Svendsen
og tilføjer:

»I værste fald kan arbejds-
presset med at lave elevplaner
også få konsekvenser for
undervisningen i træsløjd. Vi
kan komme så langt ud, at vi
ikke længere kan give elever-
ne mulighed for at brænde
deres egne navne i træplader«.

SIDSTE!!!
Klimaforskere forudsiger, at
København som følge af den
globale opvarmning vil blive
oversvømmet af politikere
allerede i 2009.

ats@pol.dk

Bagsideredaktion: Bjarne Schilling. E-mail bagsiden@pol.dk
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BESØG VORES NETBUTIK:
www.interieur-aarhus.dk

Åboulevarden 70 • 8000 Århus C
Tlf. 8676 1130

salg@interieur-aarhus.dk

www.oresundshoj.dk

Det gør ikke noget man er foran

tlf. 88 20 93 30

Skab rammen om jeres nye liv 
centralt i Nivå

HUDP LE J E & MAKE -UP

Grønnegade 31 · Kbh K · Tel 3317 0070 · www.pureshop.dk

Se yngre ud, når solskader, ar og
pigmentændringer reduceres, hud-
tonen udjævnes og elasticiteten øges

Undgå parabener og skadelige
kemikalier med økologisk hudpleje

Besøg butikken i Grønnegade og få 
rådgivning tilpasset din hudtype hos
Danmarks største økologiske parfumeri

Aktiv anti-age og anti-pigment creme fra det 
eksklusive London-mærke The Organic Pharmacy

The Organic Pharmacy · Jurlique · Logona · Dr. Hauschka m.fl.

Træt af at høre - og tale om problemer?

Behov for forandring og udvikling?
Dyrk succesen ! - 

Vend verden på hovedet

1. Find det der virker
2. Find ud af hvorfor det virker
3. Styrk det
4. Gentag det
Gør mere af det der virker !
Newways tilbyder virksomheder og private personer 
støtte til at formulere mål, skabe udvikling og nå 
resultater på en positiv, effektiv og livgivende måde. 

Appreciative Inquiry – dialogprocesser - coaching - Tel: 3055 3355. info@newways.dk, www.newways.dk

Tlf: 86 18 17 22   •   info@attractor.dk    •    www.attractor.dk

Ny 7x2 dages proceskonsulentuddannelse med masser 
af teoretisk tyngde og konkret træning.

Du får bl.a:
• en stor værktøjskasse med de nyeste proceskonsulentmetoder 
   og -teknikker
• grundfærdigheder til at skabe effektive og udviklende samtaler
• redskaber til afklaringsmødet og design af udviklingsforløb
• afklaring og udvikling af din personlige stil
• evaluering som et værdiskabende udviklingsredskab
• netværksdannelse og faglig sparring

LEDER TIL SOCIAL-
PSYKIATRIEN SØGES

Vil du være med til at udvikle socialpsykiatrien, har 
vi en spændende mulighed på Bocenter 
Lindegården i Roskilde.

Læs mere om jobbet på 
www.bocenter-lindegården.dk

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en 
ressource og værdsætter, at medarbejderne hver 
især bidrager med deres særlige baggrund, person-
lighed og evner.

www.kk.dk

MADS NØRGAARD-COPENHAGEN SØGER 
ERFAREN DESIGNER TIL VORES HERRETØJ.
Under chef-designer Mads Nørgaards ledelse bliver du ansvarlig for 
udarbejdelsen af vores herretøjskollektion.

Du kommer til at arbejde tæt sammen med vores indkøber, konstruktør 
og produktionschef, og dine arbejdsopgaver vil være udvikling og design 
af hele herretøjskollektionen, inkl. tilbehør. 

Det er afgørende at du har erfaring med herretøj på tilsvarende niveau, 
samt at du har et forhold til identiteten i Mads Nørgaard-Copenhagens 
designs.

JOBBET INDEBÆRER
• Udvikling og opbygning af 4 årlige kollektioner 
• Udarbejdelse af kollektionsoplæg 
• Kommentering af prøver 
• Formidling af koncept og kollektioner til salgsstaben 
• Inspirationsrejser og messebesøg 

VI FORVENTER AT
• Du skal have et godt humør, positiv livsindstilling og høj arbejdsmoral. 
• Du behersker engelsk i skrift og tale.
• Du er uddannet designer med mindst fem års erfaring fra tilsvarende 
stilling i en dansk eller international virksomhed.

Løn efter aftale. Ansøgningsfrist 10.04.07. Tiltrædelse 01.08.07.

Skriftlig henvendelse til Mads Nørgaard personligt, tak.

MADS NØRGAARD - COPENHAGEN
AMAGERTORV 15, 1 · 1160 KØBENHAVN K· DENMARK

WWW.MADSNORGAARD.DK

MADS

COPENHAGEN
NØRGAARD

Gratis bolig i Nordsjælland
Storken er på vej tilbage, men den er
boligløs. Og det skal der gøres noget
ved, mener folkene bag storkene.dk,
som er gået i gang med en landsdæk-
kende redeopsætningskampagne.
Starten gik i går i Nordsjælland, hvor
der burde være gode chancer for at

lokke ynglende storke til. Dansk Orni-
tologisk Forening melder i normale år
om op til 300 observationer herhjem-
me, men sidste år var der 344. Og stor-
ken ynglede på Sjælland i 2004 – for
første gang siden 1967.

I Lynge, syd for Hillerød, blev der sat

to flotte reder op – med galvaniseret
jernstel og flettet kant og fyldt med
dejlig hestegødning, spagnum og
halm. Fuglene behøver ikke at røre et
næb – det er bare at flytte ind. (bs)

Mere om projektet på www.storkene.dk

BOLIGSIKRING. Lars Juel Søren-
sen (tv.) og Thomas Clausen (skjult)
satte en rede op i går på ’Storkedal’ i
Lynge – komikeren Jan Gintbergs
barndomshjem. Men han er flyttet, så
fuglene skal nok få fred og ro til at
yngle. Foto: Jens Dresling

Læserne higede og søgte - og fandt
G uldhornsforskerne Stine Wiell

fra Rosenborgsamlingen, Anne
Katrine Gjerløff fra Saxo Insti-

tuttet og og Michael Lerche Nielsen fra
Københavns Universitet gjorde klogt i
at spørge bagsidelæserne om hjælp for
en uges tid siden. De var på jagt efter
folkelige udgaver af de to guldhorn fra
Gallehus ved Møgeltønder. Og jagten
gav et stort udbytte.

Omkring 30 henvendelser senere er
de taknemmelige forskere klar med en
foreløbig konklusion: Der kendes nu
tre forskellige guldhornsoplukkere
med henholdsvis ni, otte og fem ringe.
Lignende nirings-guldhorn sidder
som skafter på papirknive, og motivet
går også igen på et askebæger. 

Øloplukkerne er yderst forskellige
med hensyn til vægt, materiale, støb-
ningens kvalitet og udsavningen, og
det tyder på, at der er tale om husflid
eller resultatet af meget udbredt fusk
på arbejdspladser. I øvrigt påpeger fle-
re læsere, at guldhornsoplukkerne er
stærkt uegnede til at åbne øl med. 

Også på det punkt ligner kopierne
formodentlig de rigtige. (bs) 

KULTURARV. Til venstre en oplukker af femringstypen. Askebægeret til højre viser den halvt knælende Kirsten Svends-
datter, som i favnen holder guldhornet, hun fandt i 1639. Foto: Erik og Rita Kanstrup (tv.) og Kjeld Arendahl Andreassen

Oh Danmark
DET STÅR SKIDT TIL 
MED DOLLARKURSEN
I Mexico har politiet beslaglagt 208
millioner dollar, svarende til 1,1 millio-
ner danske kroner.
(TV-avisen)

DE BEHØVER IKKE ENGANG 
AT GÅ I GÅRDEN
Rambøll konkluderer i en ny rapport
på baggrund af 25 ny boreprøver, at de
to møghuse i Rødovre er sikre at bo i.
(Ingeniøren)

HAN GIK MÅSKE I SØVNE
En 60-årig sygdomssvækket mand
blev sent søndag aften udsat for et
usædvanligt groft overfald, da han gik
på en sti i Vapnagård helt uden grund.
(Frederiksborg Amts Avis)

SELSKABSTØMMER?
Det som kunne få smilet frem i mig,
det var hvis jeg snart var færdig med
min tømmeruddannelse.
(Ugebladet Præstø)

SAD HAN PÅ ET PAR TELEFONBØGER?
En 2-årig kørte i stjålen bil med tyveko-
ster.
(Fredericia Dagblad)

VI LÆGGER NEMLIG VÆGT PÅ KONTROL
Efterlysning: 50 overvægtige personer
som ønsker at tabe sig på 30 dage i
vægtkontrolleret vægtkontrolpro-
gram.
(Annonce i Søndagsavisen)

GODT KØB
Jeg har aftalt med sælgerne af det ty-
ske hotel, at prisen ikke kan oplyses.
Det drejer sig dog om et tocifret beløb

i euro, siger Emand Galary.
(Jyllands-Posten)

DET TØR VI IKKE
Den laves lige som grød, bare tyndere,
og serveres med flødeskum iblandet
ristet flødeskum. Prøv det.
(Birkerød Avis)

VI GARANTER FOR AT DET SLANKER
Smør eventuelt bagepapiret med lidt

olie og bag det ved 200 grader til over-
fladen er gylden i ca. 20-30 min.
(Slank med Vægtkonsulenterne)

GODT AT KNÆGTEN IKKE SKAR SIG
En 17-årig dreng stak en mandlig med-
passager i ryggen med en foldekniv.
Drengen er ifølge politiet uden for livs-
fare.
(Ritzaus Bureau)

HVAD MED RESTEN?
I forvejen har vi ingenting. Og nu vil
de også tage dét fra os, sagde han lidt
senere.
(Information)

LEVEPOSTEJ KLISTRER JO SÅ DEJLIGT
Stryhn’s gør det meget lettere at holde
badevægten.
(Annonce i Samvirke)
hugo.truelsen@pol.dk

HUGO TRUELSEN


