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TID OG STED
ONSDAG
10.30-12.00: Paraplyen, Frederiksværk: Ældresagens
IT-Café
13.00: Paraplyen, Frederiksværk: Klassisk klaver med
Nicolai Kjølsen
14.30: Karl-e, Frederiksværk:
Samtalecafé på tværs
16.30-21.00: Poppelhuset, Hundested: Linedance
18.30: Hundested stadion:
Fodbold, Serie 2 HI-Virum
19.00: Frederiksværk stadion:
Fodbold, Serie 2 FFK-FC
Gribskov
19.00: Melby stadion: Fodbold,
Serie 4 MLI-Allerød
19.30: Strandgården, Hundested: Debat om kristendom

TORSDAG
14.30-16.30: Skjoldborg, Frederiksværk: Lungecafé om
lungelidelser og alternativ
behandling
15.30-21.00: Poppelhuset, Hundested: Linedance
19.00: Hundested Skole, Storebjerg: Etnografisk foredrag
om de sidste nomadiske
jæger/samlere i Borneos
regnskov
19.00: Frederiksværk kirke:
Luther-aften
19.00: Ølsted Grusgrav: Kaffe
med udsigt
20.00: Gjethuset, Frederiksværk: Peter A.G
Museer
Knud Rasmussens Hus, Hundested.
Åbent alle dage, undtagen
mandag kl.11-16
Palæet, Torvet, Frederiksværk
Særudstilling om Egil Harder
Åbent tirs-fredag kl.10-14

BIOGRAFER
ONSDAG
KOSMORAMA,
Frederiksværk
17.30: Fast and Furious 8
20.00: Du forsvinder

TORSDAG
KOSMORAMA
Frederiksværk
17.30: Frantz
19.30: Du forsvinder
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Privatskole kan undgå lokalplan
SKOLE: Skolen ved
Havet byder til
åbent hus på søndag.
HUNDESTED: De sidste forhindringer for at privatskolen Skolen ved Havet kan
åbne efter sommerferien er
ved at være ryddet af vejen.
Senest har et kommunalt
krav om en lokalplan for
den tidligere børnehave på
Lyngbakken 16 i Lynæs, som
privatskolen har lejet, ellers
truet med at kunne udsætte
skolens start. Den trussel
mener man nu er manet til
jorden,
- Vi sender en ny ansøgning, hvor vi kun anvender
de eksisterende bygninger, og så forventer vi at det
godkendes uden krav om en
lokalplan, siger bestyrelsesformand for Skolen ved Havet Søren M. Jensen.
Tidligere har Halsnæs
Kommune vurderet, at det
krævede en lokalplan og

borgerhøring, bl.a. fordi
man ønskede at udvide den
eksisterende
byggemasse
ved at opsætte undervisningspavilloner på grunden.
- Vi afventer at de fremsender nyt materiale, som vi så
vil tage stilling til. Vi har
sagt til dem, at hvis de ændrer materialet, vil det muligvis alligevel ikke kræve
en lokalplan. Det kan være
afgørende om man kun anvender eksisterende bygninger eller man bygger nyt,
men det skal vi vurdere, når
vi har modtaget en ny ansøgning, siger Pia Weirum,
leder af Plan og Byg i Halsnæs Kommune.

Har elever nok
I følge Søren M. Jensen vil
man kunne åbne skolen til
sommer kun med brug af
de eksisterende bygninger,
hvorefter man så i en fase to
kan indlede en proces med
ønske om udvidelse.
Han understeger at man

Den tidligere Lynæs Børnehave.
fortsat er nok elever - omkring de 60 - til at åbne skolen, selv om nogle forældre
har mistet tålmodigheden
efter den usikkerhed, der
har været om skolens start.
Til gengæld håber man at
nye kommer til nu, hvor
man nærmer sig en endelig
afklaring.

Åbent hus
På søndag inviterer Skolen
ved Havet forældre og børn
til åbent hus på adressen

Foto: Hanne Guldberg
Lyngbakken 16 i Lynæs. Her
vil Søren M. Jensen fortælle
om projektet, ligesom man
vil præsentere både skolens
bestyrelse og den arbejdsgruppe, der står bag privatskoleprojektet.
- Det ser lyst ud, mange
har sagt at Skolen ved Havet
var død, men vi er i høj grad
i live, og vi glæder os rigtig
meget til at komme igang, siger Søren M. Jensen.
Planerne om en ny privatskole i Hundested tog for al-

vor fart i sommer. Ønsket fra
start var at etablere skolen i
nogle af de lokaler, der bliver
ledige på Storebjerg-matriklen, når Hundested Skole
fra august 2017 er samlet på
Lerbjerg. Det har et stort politisk flertal dog afvist med
den begrundelse at man ønsker at sælge Storebjerg-matriklen til boligformål.
Efterfølgende
forsøgte
Skolen ved Havet at købe den
tidligere Vibehus Børnehave, men her valgte et byrådsflertal at sælge ejendommen
til anden side. Det så sort ud
for initiativgruppen, men
kort efter dukkede tilbuddet
op om at man kunne leje den
tidligere Lynæs Børnehave
af det ejendomsselskab, som
købte ejendommen tidligere
på året.
Bliver Skolen ved Havet en
realitet til sommer, vil det
være den tredje privatskole i
Halsnæs Kommune - udover
Halsnæs Lilleskole i Torup
og Vinderød Privatskole.
njl

På vej mod en stærk folkeskole
SKOLE: Ledelse og
tillidsfolk udtrykker
glæde over skoleforlig.
HALSNÆS: Både skoleledelse og medarbejderrepræsentanter udtrykker stor
tilfredshed med det skoleforlig, der er indgået mellem
Venstre, Dansk Folkeparti
og Socialdemokratiet, og
som med de sidste vedtagelser på byrådsmødet i maj
afslutter en dialogproces på
et halvt år. En proces som
borgmester Steen Hasselriis
(V) fløjtede igang i forbindelse med budget-byrådsmødet
i oktober.
- Forliget afspejler nye
muligheder, både faglige og
økonomiske, som i høj grad
adresserer de udfordringer,
der er blevet peget på, sagde
chef for Børn, Unge og Læring i Halsnæs Kommune
Henrik Reumert tirsdag på
et fælles pressemøde med
ledere og tillidsfolk om skoleaftalen.
Henrik Reumert henviste
til at skolerne med aftalen
har fået en mere robust økonomi med styrkede faglige
muligheder, samtidig med
at skolernes råderum og frihedsgrad er blevet øget.
En del af aftalen er at Melby Skole igen bliver selvstændig, mens Ølsted-matriklen får en større grad af
»selvstyre«, men fortsat er
en del af Arresø Skole. Videre har man trukket en række af de indsatspunkter, der
blev opstillet i forbindelse
med implementeringen af

sen i Halsnæs Michael Bie
Andersen hæfter sig ved at
man nu har en anden dagsorden, hvor der tilføres
midler til folkeskolen. Han
ærgrer sig over at man ikke
i første omgang har nedsat
undervisningstiden til lærerne med i aftalen, men ser
frem til analyse og dialog på
dette område også.

Gæld eftergivet

Skolechef Henrik Reumert sammen med Maja Jensen, Irene Madsen, Hanne Byskov, Peter Rohde og Michael Bie efter pressemødet på rådhuset tirsdag.
Foto: N.J. Larsen
folkeskolereformen, tilbage.
Fra 32 punkter er man nu
nede på 15 i alt.
- Det politiske forlig er et
afgørende skridt i retningen
af en stærk og stolt folkeskole i Halsnæs, konstaterede Henrik Reumert som
et fælles budskab på vegne
af kommunens skoleledelse
samt tillidsfolk repræsenteret ved lærerformand Michael Bie Andersen, Irene
Madsen, fællestillidsrepræsentant FOA for Pædagogmedhjælper/Pædagogiske
assistenter for FOA for daginstitutions-skoleområdet,
Hanne Byskov, fællestillidsrepræsentant for pædagogerne i Halsnæs Kommune, valgt for BUPL og Maja
Lillian Jensen, tillidsrepræsentant for BUPL-lederne på
skoleområdet.

Inklusion undervurderet
En konkret udfordring i den
nærmeste fremtid bliver dog

fortsat arbejdet med inklusion, særligt når det handler
om børn med »særlige behov«.
- Den opgave har vi nok
undervurderet i forbindelse
med
folkeskolereformens
indførelse. De mange stemmer i dialogprocessen har
talt deres helt tydelige og
klare sprog. Vi er derfor på
vej med en større handleplan, der sætter gang i yderligere initiativer på inklusionsområdet som supplement til den løsning der er i
skoleforliget, siger Henrik
Reumert.
Man håber at kunne fortsætte et forsøg med ansættelse af inklusionspædagoger i indskolingen, ligesom
der er afsat flere pædagogtimer pr. klasse. En del af
en kommende handleplan
er gennemgang af eksisterende tilbud i kommunen
og kompetenceudvikling af
medarbejderne.

- Vi kigger også på de tilbud unge fra Halsnæs i dag
får udenfor kommunen.
Tanken at at kunne skabe
nogle rammer, så vi tilbyde det samme i Halsnæs til
bedre kvalititet. Hvis et tilbud er i Ballerup, er de unge
langt fra deres nærmiljø og
langt fra vores øjne og ører,
siger Henrik Reumert.

Tilfredse medarbejdere
Peter Rohde ser som formand for skolelederne i
Halsnæs også frem til styrkelse af inklusionsarbejdet
med mere tilfredse medarbejdere og forældre og fremhæver bl.a. fokus på klassekvotienten, som sættes ned
til 24 for børnehaveklasser,
den ny ledelsesstruktur og
konkret at eleverne i Hundested kommer ind i en nærmest ny skole, hvilket i sig
selv er en forbedring af arbejdsmiljøet.
Formand for lærerkred-

Aftalen på folkeskoleområdet rækker budgetmæssigt
fi re år frem og der rettes op
på en række af de økonomiske problemer, som kommunens skoler har kæmpet
med en årrække med underskud og sparekrav.
- Fire år er langt tid, det
er der sat økonomi af til det,
og samtifdig er det aftalt at
i budgetprocessen er folkeskolen fredet område. Det
vil være rigtig svært at skulle lave effektiviseringer og
besparelser, uden at risikere
at underminere de gode ting
man har skabt i forliget, siger Henrik Reumert.
En del af aftalen er at man
eftergiver efterslæb fra
tidligere år på Hundested
og Frederiksværk Skole
på henholdsvis 1,4 mio. og
800.000 kr. Samtidig er Arresø skoles økonomi genoprettet.
- Således sikrer forliget
at skolerne har samme udgangspunkt, en bæredygtig
økonomi og budget allerede
fra år ét, siger Henrik Reumert.

njl

