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Har ikke opgivet køb af Storebjerg
SKOLE: Gruppen bag der skal indrettes boliger på
matriklen i stedet.
Skolen ved Havet
beder om opbakning DF er positiv
i Hundested for at
Men måske er der hjælp at
overtale politikerne hente for privatskoleplanerne hos borgmesterens
til at sælge Storestøtteparti i byrådet, Dansk
bjergskolen.
Folkeparti, der ellers i forHUNDESTED: Gruppen bag
en privatskole i Hundested
»Skolen ved Havet« håber
- trods en foreløbig afvisning fra borgmester Steen
Hasselriis (V) - fortsat på at
Halsnæs Kommune vil sælge dele af Storebjergskolen,
så man kan åbne skolen her.
Fra starten har det været
ønsket at indrette Skolen
ved Havet i Lilleskolen og
Multihuset på Storebjergskolen, og det har fortsat førsteprioritet, fortalte gruppen på et meget velbesøgt
informationsmøde onsdag
aften i Halsnæs Medborgerhus, hvor knap 100 var mødt
op for at høre om skoleplanerne.
- Vi har brug for jeres opbakning for at vise politikerne, at vi brænder for at
få denne skole i Hundested,
lød det fra initiativtagerne,
som dog samtidig fortalte at
man var begyndt at kigge på
alternative placeringer.
Borgmester Steen Hasselriis har i en mail til gruppen
meddelt at han anser det for
»meget tvivlsomt« at byrådet
vil gå med til at sælge bygningerne på Storebjerg til
privatskolen. Han begrunder det med planerne om at
etablere et aktivitetshus for
ældre i Hundested, samtidig
med at der er tanker om at

bindelse med budgetforhandlingerne har pointeret
vigtigheden af et aktivitetscenter for ældre i Hundested. Med på torsdagens
informationsmøde var således viceborgmester Walter
Christophersen (DF).
- Vi er meget positive og efter sådan et møde i aften går
man hjem med opløftet sind.
Man mærker det er ildsjæle, der brænder for det, og
det glæder mig, at man vil
tilbage til gamle dyder som
morgensang. Men vi har en
udfordring med bygningsmassen, som vi skal prøve at
løse, sagde Walter Christophersen til Frederiksborg
Amts Avis i en pause under
mødet.

Højt til loftet
Efter indledning af Jorun
Anfinnsdottir Magnussen,
der fremhævede at Hundested har brug for et skole-alternativt og at ildsjæle i byen
før havde vist vejen, præsenterede Gitte Mai Mostel
og de øvrige i gruppen bag
Skolen ved Havet tankerne
bag projektet, skolens værdigrundlag, undervisningens indhold og orienterede
om processen frem mod den
åbning af skolen, man stadig
håber på til august næste år.
Værdigrundlaget har tre
overskrifter:
fællesskab,

Initiativgruppen og støttepersoner bag Skolen ved Havet blev præsenteret ved mødets start i den tætpakkede sal.
faglighed og åbenhed. Man
lægger vægt på at der skal
være kort beslutningsproces og ikke langt fra idé til
handling. Der skal være
»højt til loftet på Skolen ved
Havet«, som et motto lyder,
og den åbne skal samarbejde
med lokalsamfundet, herunder også den kommunale
Hundested Skole.
Charlotte Hertel Kristiansen og Maybrit H. Olsen, der
i dag er lærere på Frederiksværk Skole Melby, fortalte
om dagligdagen på den ny

skole med timefordeling på
de enkelte fag og skoledagens længde. Man vil følge Folkeskolens timetal i
dansk, matematik og idræt,
men samtidig prøve nye fagkombinationer og indføre
faglige værksteder for udskolingen.

Mindst 60 elever
Skolen ved Havet vil have
klasser fra 0.-9. kl., men i
første omgang satser man
på 0.-7.klasse, så man venter
med at skulle have elever til

afgangsprøver.
Man anser det for realistisk
at have 80-100 elever på skolen fra start, men man ville
kunne gå igang med et antal
på 60, blev det oplyst. Det vil
så gøre det nødvendigt at
lave samlæsning for nogle
årgange.
Under spørgerunden blev
initiativtagerne bl.a. spurgt
til faglærere og faglokaler,
nødvendig renovering af
bygninger hvis man fik lov
at overtage Lilleskolen og
til alternativer, hvis man
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ikke kunne overtage lokaler
på Storebjergskolen. Og der
blev spurgt til det nærmere
indhold i værdigrundlaget.
- I dag har vi en folkeskole,
der er styret oppefra og ned.
Som lærere, elever og forældre føler man sig sat udenfor
indflydelse. Vi vil gøre det
anderledes, svarede Gitte
Mai Mostel ligesom det blev
understreget at Skolen ved
Havet skal være en lille skole, hvor man kender hinanden.
njl

Indberetningsfejl gjorde Halsnæs til syndebuk
KONTANTHJÆLP:
Det er ikke kun 8
ontanthjælpsmodtagerne, som Halsnæs undtager fra
225-timers reglen.
HALSNÆS: Et manglende
klik i en rigtig boks sendte
pludselig Halsnæs Kommune på landkortet i flere
medier. Kun otte procent af
kommunens 852 kontanthjælpsmodtagere så ud til
at blive undtaget fra den
nye 225 timers-regel. De otte
procent var en af landets laveste procentsatser, og markant lavere end for eksempel
nabokommunen Gribskov,
hvor kommunen havde undtaget 60 procent af kontanthjælpsmodtagerne, fordi det
var skønnet, at de havde så
begrænset arbejdsevne, at
de ikke ville kunne opnå 225
ustøttede arbejdstimer på et
år.

Men de otte procent var
også en fejl.
»Grundlæggende handler
det om, at man i indberetningsdatabasen ikke har
sat et flueben i et bestemt
felt, når en kontanthjælpsmodtager er blevet fritaget.
Og derfor er tallet kunstigt
lavt«, forklarer Martin Kjellberg Ishøy, leder af ledelsesbetjening og kommunikation i Halsnæs Kommune
i en mail til Frederiksborg
Amts Avis.

ikke retvisende« i følge Martin Kjellberg Ishøy.
»Grundet registreringsfejl
i Jobcenterets fagsystem
har undtagelsestallet hele
tiden været langt højere end
8 %. Undtagelserne er nu pr.
30. september 2016 korrekt
registreret. Den manglende registrering har ingen
indflydelse på borgernes
økonomi, da fritagelserne
var markeret korrekt i selve
udbetalingssystemet«, forklarer han.

Ikke retvisende

Når 8 bliver til 41

Avisen.dk skrev en artikel
af 15. september, at Halsnæs Kommune undtog otte
procent af kontanthjælpsmodtagerne fra 225 timers
reglen. Andre aviser har
siden fulgt trop. Tallene de
har brugt er fra en rapport
fra STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) af 13. september, men
tallene for Halsnæs Kommune, som STAR havde til
rådighed »var uanset hvad

Da de første landkort, som
anskueliggjorde situationen
for kontanthjælpsmodtagerne »i netop din kommune«
ramte netaviserne, startede
debatten på de lokale Facebook-sider.
»Der var en fin grafik i Information i lørdags der viste, at Halsnæs er den kommune i Danmark der fritager færrest borgere, kun 8%
fra 225-timers reglen når de
er på kontanthjælp. I mange

kommuner fritager man op
mod 90%. Man ser i øjnene,
at de fleste af dem ikke kan
arbejde. Sådan er det åbenbart ikke i Halsnæs«, lød
det i et opslag fra Lisbeth
Møller(EL), byrådsmedlem i
Halsnæs i gruppen »Fri Debat Halsnæs« den 3. oktober.
Samme dag iler borgmester Steen Hasselriis(V) til
tasterne og konstaterer på
Facebook, at »Tallene er
ikke rigtige«. I virkeligheden er 357 af de 852 af Halsnæs Kommunes kontanthjælpsmodtagere enten ikke
omfattet af reglen eller midlertidigt fritaget. De famøse
otte procent er i virkeligheden 41.
»Når vi opgør tallet for alle
borgere, der er ledige i Halsnæs Kommune inden for de
omfattende ydelser viser
det sig, at der aktuelt er 41,9
% der er undtaget fra 225-timers reglen. De 41,9 % udgør
den andel af kommunens 852
borgere med kontanthjælp,
uddannelseshjælp eller inte-

grationsydelse, der er undtaget fra reglen«, skriver
Martin Kjellberg Ishøy.
De nye tal fra Halsnæs
Kommune betyder, at 58,1
procent af ydelsesmodtager-

ne er omfattet af 225-timers
reglen. Af dem får cirka 16,4
procent - eller cirka 140 borgere - aktuelt nedsat deres
hjælp grundet 225-timers
reglen.
kdd

225 timers-reglen
n 225-timers reglen har virkning fra 1. oktober 2016 og
berører alle, der modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

n 225- timers reglen betyder, at alle der har modtaget
hjælp i sammenlagt 1 år skal have haft 225 timers arbejde inden for de seneste 12 måneder for at bevare retten
til fuld hjælp. Er timekravet ikke klaret, bliver kontanthjælpen sat ned.

n De 225 timer svarer til godt 6 ugers fuldtidsarbejde
eller 5 til 6 timers arbejde om ugen i et helt år.

n Reglen gælder dog ikke den gruppe af kontanthjælpsmodtagere, som kommunerne har valgt at undtage fra
225-timersreglen, fordi de har så begrænset arbejdsevne, at de ikke kan opnå 225 timers ustøttet beskæftigelse
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