
8-9 og 14.30-15.30   
Park Vendia, Vandhuset.
Svømning, S 71.

13.30  Fodslaw Hjørring.
Motionstur fra Nr. Lyngby 
gl. Kirkegård. 

14.30  Vendelbohus.
Nytårskoncert. Arr.:  
Hjørring Brass Band og 
Hjørring Musiske Skole.

DET SKER I HJØRRING KOMMUNE
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Kr. 750,-
Værdi kr. 1500,- Spar 50%

Bliv røgfri 
med akupunktur
Dagens deal er 4 akupunkturbehandlinger 

til rygeafvænning 

Køb dit værdibevis på deal.dk fra 
d. 23. januar eller giv det som gave
*Kig ind på deal.dk allerede i dag 

- enkelte tilbud er først til mølle.

Lades Akupunktur, Nørregade 18E, 9800 Hjørring

Også, hvis du ikke har handlet hos os

Få førstehjælp til:

• Antenner / Paraboler

• Montering og vægophæng

• Indstilling og justering

• Ekstra rum, ekstra udtag

• Netværk

• TV pakker og valg af udbyder

Behov for førstehjælp til dit TV?

• Ekstra rum, ekstra udtag

• TV pakker og valg af udbyder

Bestil et servicebesøg, 
og få hurtig hjælp! Vi leverer til 

Private og Erhverv 
og er specialister 
i sommerlandet!

UDSALG 
– Masser af varer til 

STÆRKT 
NEDSATTE PRISER 

i hele Januar

Af Poul Christoffersen 
og Hans Ravn (foto)
poul.christoffersen@nordjyske.dk

HUNDELEV: Et stort ur med 
springvand belyst med for-
skellige farver som blikfang. 
En stor tegning i Korsbæk 
stil malet på Dagli’Brugsens 
gule facade ud med Løk-
kensvej. Forskellige spil af-
mærket på asfalten i det åb-
ne område mellem skole, 

dagligvarebutikken og mul-
tibanen. Etablering af en 
parkour bane eller af en klat-
revæg for børn. En linje med 
lys eller anden slags blik-
fang, der leder ens opmærk-
somhed indtil et nyt aktivi-
tetsområde i Hundelev.

Det var blot fem af de ide-
er, der kom frem ved et bor-
germøde i Hundelev, hvor 
70 voksne og fire ungdoms-
klubmedlemmer foretrak en 

diskussion om udvikling af 
et centralt område i byen 
frem for en EM kamp i hånd-
bold foran tv mellem Dan-
mark og Ungarn.

Inspirationstur i området
Ideerne kom frem ved sum-
memøder hen over bordene 
i byens idræts- og kulturcen-
ter efter indlæg fra Anders 
Jensen, Udviklingsgruppen 
for Hundelev og Omegn og 

fra landskabsarkitekt Anita 
Munch Jensen, ByMunck.

- Vi er en tremands ar-
bejdsgruppe, som har arbej-
det med, hvordan vi kan få 
forskønnet området ved sko-
len og brugsen. Kommunen 
har hjulpet os ved at hyre 
landskabsarkitekten til at 
hæve tankerne. Vi har sam-
men gået en tur i området, 
og fået en masse inspiration. 
Det vil hun fortælle om. Der-

Ideerne 
kom  
vrimlende 
OPLÆG TIL FORSKØNNELSE: Borger-
møde gav megen inspiration til  
indretning af nyt aktivitetsområde 

Oversigt over området i Hundelev, der skal forskønnes. Privatfoto

Af Jane Bünemann
jane.buenemann@nordjyske.dk

HJØRRING: BUPL Nordjylland 
skal nok ikke regne med, at 
Hjørring Kommune lige 
umiddelbart genansætter al-
le de pædagoger, der 1. de-
cember fratrådte det kom-
munale skolevæsen.

Flemming Gade, faglig se-
kretær i BUPL Nordjylland, 
har tidligere udtalt, at han 

forventede, at kommunen 
ville kontakte nogle af de 
fratrådte pædagoger og gen-
ansætte dem.

Selvom der tilsyneladende 
er tilmeldt flere børn i de 
genåbne SFO’er end man i 
første omgang troede, så 
kommer der nok alligevel ik-
ke flere pædagoger. 

De blev netop sagt op for 
snart et år siden, fordi bud-
getterne skulle tilpasses en 

ny struktur.
- Som det ser ud nu forven-

ter jeg ikke, at der i vores 
skolecenter skal ansættes 
flere pædagoger, men jeg 
forventer, at der skal rokeres 
mellem undervisningsste-
derne, siger Mona Larsen, 
pædagogisk leder for 
SFO’erne i Højene og Bjerg-
by.

Det kan komme til at gå ud 
over samarbejdet med sko-
len, da de ansatte pædago-
ger på skolen skal dække 
det, der tidligere var frivillig 
undervisning og FO. Den 
sidste del blev tidligere vare-
taget af daginstitutionerne, 

men på nogle skolecentre, 
hvor pædagogerne ikke have 
fuldtidsstillinger var det 
”skolens” pædagoger, der 
varetog denne opgave - dog 
lønnet af daginstitutioner-
ne.

- Man kan sige, at på Høje-
ne Skole skal de samme pæ-
dagoger nu skal strækkes 
ud, så de dækker morgen, 
aften og feriepasning i 
SFO’en - arbejde, som tidli-
gere blev varetaget af de om-
kringliggende daginstitutio-
ner, siger Mona Larsen.

Det tværfaglige er ellers 
noget af det, politikerne og 
forvaltningen ønsker styrket 

Mindre tid i skolen   til pædagogerne
SFO: Pædagoger skal bruge mere tid 
i SFO’erne - blandt andet i ferierne



efter håber jeg der kommer 
en masse gode ideer fra jer. 
det eneste I ikke skal tænke 
på er økonomien, sagde An-
ders Jensen.

Ideer med hjem
Anita Munch Jensen havde 
taget nogle foto fra området, 
og lagt ind på en computer, 
hvor hun sammenstillede 
dem med virkemidler i pro-
jekter hun tidligere har væ-

ret involver i andre steder.
- Asfalt og facader er ikke 

bare nogle flader. Det er fem 
dimensioner, vi har med at 
gøre. Der er også beplant-
ning, luften med lys, dufte 
og farver, som vi kan bruge 
fra værkstøjskassen. Lys er 
ikke bare lys. Det kan give 
forskelige effekter, sagde 
hun og viste nogle eksem-
pler på hvilken forskel farve-
de lys kan gøre på et ellers 

kedeligt område.
- Jeg har lavet Novo Nor-

disk nye parkeringsareal, 
hvor det drejede sig om at få 
meget ud af lidt. Der er også 
brugt overskudsjord. Vi prø-
ver på at bruge meget med 
genbrug og grønne løsnin-
ger, sagde hun og forsatte:

- Det der er godt i Hunde-
lev. Stræk det videre ud og 
tænk på hvad der kan bruges 
af andre virkemidler i stedet 

for traditionelle løsninger.
Efter summemødet ved 

bordene fik Anita Munch 
Jensen alle ideer med hjem.

- Dem skal hun bearbejde 
og se, hvad der kan passes 
ind i en helhed. Det var kun 
den bedste ide, vi fik præ-
senteret fra hvert bord på 
borgermødet, så vi er også i 
udviklingsgruppen spændt 
på, hvad det er for et oplæg 
hun kommer med til os, si-
ger et andet medlem af ud-
viklingsgruppen Poul Berg 
efter mødet.

Han er imponeret over in-
teressen for projektet og for-
tæller om en mindre ord-
veksling mellem en repræ-
sentant fra Hjørring Kom-
mune og Anders Jensen før 
mødet.

- Stiller i virkelig ind til otte 
borde. Kommer der så man-
ge?

- Ja, der kommer 65, sva-
rede Anders Jensen efter at 
stukket en finger op i luften 
som for at få en fornemmel-
se af stemningen.
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Landskabsarkitekt Anita Munch 
Jensen (th) kom med inspirati-
on til deltagerne i borgermødet 
i Hundelev.

Mindre tid i skolen   til pædagogerne

Pædagogisk leder, Mona Larsen, forventer ikke at skulle ansætte 
flere pædagoger i sine SFO’er.  Foto: Peter Broen

Et sikkert hit - Hjørrings børn og unge har i årevis været på smal-
kost, når det gælder muligheden for at skøjte - men nu giver natu-
ren en hjælpende hånd. Foto: Karl Hansen

 » Selv om der snart kommer tøvejr, 
så regner vi med, at folk kan skøjte 
på isen hele weekenden.
PER PEDERSEN, teamleder i Park & Vej.

Af Thomas Nielsen
thomas.nielsen@nordjyske.dk

HJØRRING: Der er jubel - især 
blandt børn og unge - over 
den bæredygtige udvikling i 
Folkeparken i Hjørring. 

Onsdag aften blev der 
nemlig banket et skilt i jor-
den, hvor det blev slået fast, 
at isen er så stærk, at man 
kan lege og skøjte på Soppe-
dammen.

- Selv om der snart kom-
mer tøvejr, så regner vi med, 
at folk kan skøjte på isen he-
le weekenden, lyder det fra 
Per Pedersen, teamleder i 
Park & Vej.

- Isen er mindst 14 centi-
meter tyk, og der er vist in-
gen steder, at Soppedam-
men er mere end en meter 
dyb, tilføjer teamlederen.

Soppedammen er som re-
gel det første sted i Hjørring, 
der er klar til skøjteløberne 
på grund af dens lave dybde. 
Og fordi kommunen lukker 
for en underboring mellem 
Soppedammen og Svane-
lunds-søen, hvilket skaber 
ro til is-dannelsen.

Søen i Svanelunden er 
straks mere genstridig, når 
det gælder bæredygtig is, da 
søen er flere meter dyb, lige-
som svømmende ænder og 
svaner kan spolerer skøjte-
prinsessernes hede is-drøm-
me.

Kommunen har fået mel-
dinger om, at enkelte perso-

ner har leget med ilden ved 
at bevæge sig ud på Svane-
lunds-søens is, men det er no 
go.

- Reglerne er sådan, at 
man kun må gå ud, når vi 
har sat et skilt op. Ellers må 
man ikke, forklarer Per Pe-
dersen.

Hjørring Kommune vil 
tjekke isen på Soppedam-
men i løbet søndag for at un-
dersøge dens holdbarhed 
igen.

Afspærring
Isens tykkelse måles helt 
konkret ved, at man borer et 
hul, som man så stikker et 
stykke ståltråd, der er bøjet i 
enden, ned i. Ståltrådens 
længde måles så med en 
tommestok.

Et stykke af Soppedam-
mens overflade er afspær-
ret, men det skyldes især, at 
isen er meget ujævn netop 
der.

Der er såmænd også mu-
lighed for at få sig en stem-
ningsfuld skøjtetur om afte-
nen, idet en gadelampe lyser 
op på stedet.

I en årrække blev der hvert 
år etableret skøjtebane på 
Hjørring Stadion, men den 
har man ikke set skyggen af 
siden 2012 på grund af 
stram, kommunal økonomi. 
I stedet arbejdes der - på sigt 
- på at etablere en bane i 
Park Vendia.

Bæredygtig 
udvikling i 
Folkeparken

i de nye SFO’er. I den ”Mål og 
indholdsbeskrivelse for SFO 
i Hjørring Kommune”, står 
der, at der ”for at tilgodese 
den fælles pædagogiske op-
gave er der ikke noget til hin-
der for, art man lokalt og i et 
vist omfang anvender de pæ-
dagogiske ressourcer, hvor 
de bedst kommer det enkel-
te barn og grupper af børn til 
gode. 

Dette gælder både i for-
hold til at bruge undervis-
ningens ressourcer i fritids-
delen og fritidsdelen res-
sourcer i undervisningsti-
den”.

- Mange af pædagogstillin-

gerne er kombinationsstil-
linger, hvor de arbejder no-
get af tiden i skolen. Ligeså-
dan kan lærerne arbejde i 
SFO’en. Det tværfaglige og 
brobygningen skal styrkes, 
forklarer Peter Larsen, dag-
tilbuds- og skolechef i Hjør-
ring Kommune.

Afskedigelserne af de 28 
pædagoger skete i foråret, 
hvor skoledistriktslederne 
skulle bestemme, hvem der 
skulle fyres og hvem, der 
skulle arbejde videre i den 
nye skolestruktur. Ud af de 
73, der blev varslet fyret, var 
28 pædagoger og tre pæda-
gogmedhjælpere.

» Reglerne er sådan, at man kun må gå 
ud, når vi har sat et skilt op. Ellers må 

man ikke.
PER PEDERSEN, teamleder i Park & Vej


