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FEST I GANGNAM STYLE. Cirka 800 borgere i Sædding og Ådals-området var i går til bydelsfest
med bla. motionsløb på programmet. Opvarmning til løbet var en lystig Gangnam Style-dans. ESBJERG / SIDE 8

Både regeringen og Esbjerg Kommune har på ét år do-
neret hver en mio. kr., og det samme forventes at ske i
de næste to år. Formålet er at øge anvendelsen af it i
folkeskolen, så eleverne i stadig større grad bliver un-

dervist via digitale portaler på internettet. 
Alle skoler bliver inden årets udgang udstyret med

kraftigt trådløst internet, der har kapacitet til, at alle
elever på samme tid logger på nettet fra smartphones,
tablets og computere. ESBJERG / SIDE 1 OG 7

Esbjergs skoler får
fart på internettet
Af Julie Tanggaard, tlf. 7211 4403, jul@jv.dk

Bestil rejser og katalog på www.PanterRejser.dk eller Tlf. 7585 7333

PanterFesten 2013 
Vælg mellem to datoer, fre/lør 25. - 26. januar og lør/søn 
26. - 27. januar 2013. Festen er på 4* hotel i Bad Bramsted.
Sådan en festaften skal der ikke mangle noget, så I bliver 
budt på kæmpe buffet med vin, øl og vand ad libitum under 
spisningen. Underholdning med de festlige spillemænd, 
Alpenspektakel. 4* bustransport fra hele Danmark.

Pris pr. pers. i db. vær.

Kr. 999,-
Tillæg for enkeltvær. Kr. 250,-

Køb din billet via 
www.ribeesbjerghh.dk

og spar kr. 15,- i forhold til
køb v. indgangen

Vi sætter alle sejl til... Live musik 

fra kl. 15.00

“Easy Living” spiller 60’er rock

Pauseunderholdning

”Vidste du, at Ribe-Esbjerg HH får lov at indvie Blue Water Dokken - den helt nye hal i Esbjerg?

Vi støtter REHH

Ribe-Esbjerg HH vs. 
Skjern Håndbold
Lørdag d. 13. okt. kl. 17.10
i den ny Blue Water Dokken, Esbjerg
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Trine Gadeberg er sammen med
skuespiller Frank Thiel netop nu
aktuel i den musikalske komedie
»Smilet er den korteste afstand«.
Stykket havde i aftes premiere i
Mungo Park i Kolding. SIDE 2-3

Røde næser
i Mungo Park

fredagsfri
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ØSTERS
I VADEHAVET

BENGT BURG
TILBAGE PÅ
SKÆRMEN

SCHWARZENEGGER
SLOG ET SLAG
FOR MILJØET
I KØBENHAVN

INDLAND / SIDE 12

ANALYSE:
SØVNDAL
OVERLEVER

INDLAND / SIDE 8

Mike Legarth (K) er en af 
de få, der ikke vil lukke
sydjyske kaserner.

Med få undtagelser er de
sydjyske folketingspoliti-
kere klar til at lukke lokale
kaserner, hvis omstændig-
hederne taler for det.

Sognerådspolitik er på
retur, vurderer politisk
kommentator. 

INDLAND / SIDE 6-8

FÅ LOKALE 
POLITIKERE
VIL FREDE 
KASERNER
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ESBJERG: Kasper Kristensen
fra 8.C på Præstegårdssko-
len har en iPhone, en iPad og
en bærbar computer. Alle
tre enheder bruger han flit-
tigt i skolen, hvor en stor del
af undervisningen foregår
på internettet. 

På væggen i klasselokalet
har den gammeldags kridt-
tavle måttet vige pladsen
for et moderne smartboard,
og ned fra loftet hænger led-
ninger klar til at give strøm
til de elektroniske enheder,
som eleverne kan opbevare
i hver sit aflåste og sikrede
skab på gangen.

800.000 kr. har det kostet
Præstegårdsskolen at reno-
vere den pavillon, hvor
overbygningen holder til,
men så er elever og lærere til
gengæld også sikret optima-
le vilkår i den digitale under-
visning.

– Jeg er meget glad for de
nye forhold, der er helt i
overensstemmelse med
kommunens it-politik, siger
skoleleder, Ole Hansen.

I 8.C er eleverne mindst li-
ge så begejstrede, for det
falder dem helt naturligt at
bruge elektronikken.

– Det er meget sjovere,
nemmere og mere spæn-
dende, og så slipper vi for

gammeldags kladehæfter,
siger Kasper Kristensen.

Klassekammeraten, Nan-

na Hansen, der har købt en
bærbar computer for sine
konfirmationspenge, er

enig.
– Der er mange flere ting

at lave. F.eks. kan læreren gi-

ve os en quiz, hvor vi svarer
på spørgsmål fra vores mo-
biler, og så kan svarene ses
på tavlen. Det er lidt som en
leg, fortæller hun.

Ved smartboardet står
Morten Fruergaard, der un-
derviser 8.C i flere fag og
primært bruger den digitale
metode.

–Jeg kan mærke, at elever-
ne er med og kan lide den in-
teraktive form. Der er mas-
ser af muligheder, og under-
visningen bliver mere spon-
tan og levende, siger han.

Digital undervisning er en leg

Nanna og Kasper er i forvejen vant til at bruge internettet, og computer, telefon og tablet er en naturlig del af såvel deres
privat- som skoleliv. 8.C har endda sin egen Facebook-side, hvor læreren informerer om lektier. Foto: Annett Bruhn

Af Julie Tanggaard
Tlf. 7211 4403, jul@jv.dk

MODERNE: På Præstegårdsskolen benyttes it og internet i stor stil i undervisningen, som bliver sjov, spontan og spændende.

FAKTA ■ ■ ■

REGLER
■ Når eleverne konstant
er på nettet, er der natur-
ligvis risiko for, at de spil-
ler, surfer eller tjekker
Facebook i stedet for at
bruge tiden på fagligt rele-
vante projekter. 
■ På Præstegårdsskolen er
reglen dog, at gør man det
i timerne, bliver elevens
computer, tablet eller mo-
bil afleveret på kontoret
og skal afhentes af en for-
ælder.

ESBJERG: Hvis det skal give
mening at indkøbe digitalt
undervisningsmateriale, er
det et basalt krav, at skoler-
nes adgang til internettet
fungerer optimalt. Derfor
har et hold it-eksperter væ-
ret på rundtur på Esbjerg
Kommunes skoler for at må-
le og sikre kapaciteten på
det trådløse internet. 

Det resulterer i en opgra-
dering rundt i hele kommu-
nen.

– Det er en stor forbed-
ring. Vi sikrer god forbindel-
se både i klasselokaler og
der, hvor eleverne laver
gruppearbejde og opholder
sig i frikvarterne, forklarer
kommunens projektansatte
it-konsulent, Jacob Elholm.

Eksperterne har haft helt
faste kriterier at opfylde, og
det betyder, at elever i 0.-6.
klasse senest til nytår samti-
dig kan gå på nettet med
hver halvanden digitale en-
heder som computer, tablet
eller mobiltelefon, mens det
for overbygningen er to og

en halv enheder pr. elev.
–Efter konfirmationsalde-

ren har de fleste elever de-
res egen bærbare computer,
men tendensen er, at de bli-
ver yngre. Det er og bliver
dog ikke et krav, og skolerne
har udstyr til udlån, siger Ja-
cob Elholm.

Kan bruges overalt
Tanken er, at de nye digitale
undervisningsportaler skal
kunne benyttes fra alle ty-
per af enheder, og idet un-
dervisningen ligger på in-
ternettet, er der heller ikke
krav om at have bestemte
programmer installeret.

– Det hele ligger ude i sky-
en, så eleverne skal bare ha-
ve adgang til nettet, og så
kan de arbejde når som
helst og hvor som helst, si-
ger Jacob Elholm.

Skolernes trådløse 
internet forbedres
FREMSKRIDT: For at sikre optimale vilkår for netbaseret 
undervisning skal den trådløse internetforbindelse opgraderes.

Af Julie Tanggaard
Tlf. 7211 4403, jul@jv.dk »

Efter konfirmations-
alderen har de fleste
elever deres egen 
bærbare computer,
men tendensen er, 
at de bliver yngre.

Jacob Elholm

Håndbold, 2. division, da-
mer: Team Esbjerg – Team
Haderslev KFUM 27-21.

ESBJERG: Team Esbjergs
hold i 2. division fik en god

start på tilværelsen i Blue
Water Dokken, hvor de
vandt deres første kamp
over Team Haderslev KFUM. 

En tidlig føring blev sat
over styr i starten af anden

halvleg, men esbjergenser-
ne genvandt det gode spil
mod slut, så der blev ikke
tvivl om kampens udfald. 

lajo

Team Esbjerg fik god start på ny æra
Uldsnedkeren

Digevej 7, Sønderho, 
tlf. 75 16 41 31

Udgåede farver i 

t-shirt sælges til kun 

50 kr. pr. stk.
Vi fylder hele tiden op med varer, så 

ingen kommer til at gå forgæves.

Flot designet tøj i naturmaterialerne hør, uld og bomuld.

KÆMPEBESPARELSER!
På tøj fra Haugland collection,  Kiks & Cookies og Relax.
Før op til 2295 kr.

Frit valg pr. del 
kr. 300,-  Ta’ 2 dele for KUN kr. 500,-

ÅBNINGSTIDER:
Lørdag og søndag: 
kl. 11.00-16.00
Mandag og tirsdag: 
kl. 11.00-17.00

Vi har også 

lammekød, 
lammeskind 
og garn 
af egen avl.

KOM TIL SØNDERHO
4 raske dage med restsalg hos Uldsnedkeren

START LØRDAG DEN 13. OKTOBER KL. 11.00
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ESBJERG: Esbjerg Kommu-
nes skoleelever kan se frem
til, at skoletasken i fremti-
den bliver lettere. Der bliver
nemlig færre bøger at slæbe
på, fordi undervisningen
gradvist flyttes fra de tradi-
tionelle lærebøger og ud i
cyberspace. Faktisk vil kom-
munens folkeskoler allere-
de fra årsskiftet være klar til
at øge mængden af under-
visning på de digitale plat-
forme.

– Vi er i gang med at ind-
købe tilskudsberettiget un-

dervisningmateriale, der
ligger som digitale portaler,
hvor eleverne med deres
elev-id kan logge ind uaf-
hængigt af tid og sted, for-
klarer it-konsulent, Jacob El-
holm, der er ansat i en pro-
jektstilling af kommunens
skoleadministration.

Pulje fra regering
Esbjerg Kommune får der-
med del i den pulje på 500
mio. kr., som regeringen
over en fireårig periode har
afsat til øget anvendelse af
it i folkeskolen. Der er alle-
rede bevilget en mio. kr. til
Esbjerg, mod at kommunen

også selv sætter en mio. kr.
af til formålet. Det samme
forventes for de følgende to
år.

– I det første år er de fokus
på fagene matematik, en-
gelsk, dansk og natur/tek-
nik, og året efter følger en
ny faggruppe og nye midler,
siger Jacob Elholm, der selv
er læreruddannet og bruger

en del af sin arbejdstid på at
udvikle lærernes it-kompe-
tencer. 

Den politisk ansvarlige
for skoleområdet, udvalgs-
formand Hans Erik Møller
(S), imødeser udviklingen
med glæde.

–Det er den helt rigtige vej
at gå, og det ligger os meget
på sinde i børn- og familie-

udvalget, at der satses bredt
på brugen af it i skolerne og
faktisk også i daginstitutio-
nerne. Det er fremtiden, og
vi skal være fremme i skoe-
ne, for ellers kommer vi lyn-
hurtigt håbløst bagud, siger
Hans Erik Møller.

Skolebøger afløses af 
undervisning i cyberspace

Præste-
gårdsskolen
har renove-
ret overbyg-
ningens pa-
villon, så for-
holdene er
optimale til
brug af it i
undervisnin-
gen. 
Foto: Annett 
Bruhn

Af Julie Tanggaard
Tlf. 7211 4403, jul@jv.dk

FREMTID: Skoleelever kan forvente, at
undervisning via internettet vinder over
den gammeldags metode. 

FAKTA ■ ■ ■

IT-STRATEGI
■ På baggrund af regerin-
gens pulje har Esbjerg
Kommunes skoleadmini-
stration og it-afdeling ud-
arbejdet en strategi for
styrkelse af hele it-områ-
det for skolevæsenet i de
kommende år. Strategien
kan læses på kommunens
hjemmeside.

14-årige taget
for butikstyveri
■ ESBJERG: To piger på 14
år blev tirsdag først på af-
tenen taget for butikstyve-
ri. Det gik ud over en butik
i Kronprinsensgade, hvor
pigerne havde stjålet for
584,70 kroner.

Tyv tømte automat
■ ESBJERG: Fra et solcenter
i Vandmandens Kvarter er
der fra en automat stjålet
1590 kroner i kontanter.

Beruser kørt hjem
■ ESBJERG: Politiet måtte
natten til onsdag klokken
fem køre en beruser hjem.
Der var tale om en 26-årig
mand, der stavrede rundt i
Strandbygade. 

74-årig kvinde
stjal fra butik
■ FANØ: En 74-årig tysk
kvinde blev tirsdag ved
13.30-tiden snuppet for
butikstyveri på Postvejen. 

Uændret husleje
i kollektiv-boliger
■ SØNDERHO: Fanø Byråd
har godkendt regnskabet
for den selvejende institu-
tion Kollektiv boliger på
Fanø. 

Der er tale om fem kol-
lektivboliger i Sønderho,
ejet af den selvejende insti-
tution Boligfonden A.P.O,
Aktive Pensionisters Orga-
nisation.

Både regnskab og budget
er godkendt af bestyrelsen.
Der foreslås uændret hus-
leje, hvilket Fanø Byråd
godkendte på byrådsmø-
det. hjk

Gratis cykler 
til studerende
■ ESBJERG: Virksomheden
Studiecykel.dk deler i dag
fem gratis cykler ud til stu-
derende. 

En af betingelserne for at
få en gratis cykel er, at der
skal monteres reklamer på
begge sider af cyklens bag-
hjul, så den bliver en rul-
lende reklamesøjle. På Es-
bjerg-cyklerne bliver det
reklamer for virksomheden
Deloitte.

Den studerende har cyk-
len i et år, hvorefter den
skifter reklamer og ejer-
mand. nst

Möger positiv over for moms-forslag
Skatteministeren kigger med velvilje på momsfritagelse af hotelovernatninger.

Business side 15 JYDSKEVESTKYSTEN

LÆS I DAG OGSÅ

 6700 Esbjerg

Tlf.: 53 600 610  www.denovohair.dk

Salonen i Bjarkesgade 
flytter til Jyllandsgade 134

Jeg holder lukket i uge 42  
og glæder mig til at 
byde velkommen hjemme  
i Jyllandsgade d. 22. okt! 

På gensyn - Gitte Joensen Flytter

ACTION I GULDAGER 
.....ER NU ÅBENT

Guldagervej 111 • 6710 Esbjerg V
Tlf. 4070-6814 - 4036-9070

Alle kan være med, og er velkommen til
en fornøjelig oplevelse.

Vi tilbyder :
• Fodboldgolf, 
• Cross Gokarts, 
• Vandski m.m., 
• samt ATV`er for børn op til 12 år.

SES VI PÅ

Tlf. 75 17 38 38 . www.el-huset.com

v/Allan Krogh
ak@el-huset.com
Industrivej 55
6740 Bramming

g
Gør dit køb af solceller
til en sikker investering!
Hvorfor satse de penge du 
investerer i solceller på et 
discountprodukt fra en ukendt 
producent, når du kan få kvalitet 
fra en af verdens førende
elektronikproducenter LG?

Du bliver overrasket, når du ser,
hvor lidt det koster ekstra.

Ring og bestil tid på  
telefon 76 11 00 82  

 
Storegade 31–33 
6700 Esbjerg 
møllerknutzen.dk

Er du over 45 år og generet af dine briller eller kontaktlinser 
– så kan en operation måske være en løsning for dig.

TRÆT AF BRILLER?
Vi udfører også grå stær operationer 

udenom den offentlige sygesikring. 

Lille egenbetaling ved medlemskab af 

sygeforsikringen “danmark”.

Tommy Rosenkrands Løvenkrands
22 87 91 36

Malermester Løvenkrands


