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FranckAlukkerog
blivertilJensensBøfhus
■ Fra i dag er der lukket i byens ældste café, der
først åbner igen til april efter renovering. Til
den tid er der plads til 150 spisende gæster
Centrum: Oprindeligt var tan-

ken, at her skulle være musikalsk underholdning og god
servering til ud på de små timer. Men efter at have drevet byens ældste café Franck
A i Jernbanegade med et underskud, der i løbet af de seneste fem år har været tæt på
20 mio. kroner, har stedets
ejer Palle Skov Jensen valgt

at lukke. Det betyder, at navnet, som siden 1920’erne har
været en del af gadebilledet,
droppes, og at der på adressen fremover vil være et nyt
Jensens Bøfhus. Restauranten
vil stå klar til indvielse i april.
- Beslutningen var vanskelig, jeg er jo også odenseaner
med følelser for stedet. På
den anden side kan man ikke

fortsætte, når forretningen
bliver ved at give underskud,
siger restaurantkædens ejer.
Elever mangler lærepladser
Ansatte på Franck A fik besked om ledelsens beslutning
på et møde i går kl. 16. Ifølge
Palle Skov Jensen bliver de
fleste af de knap 50 medarbejdere tilbudt job i en af restaurantkædens lokale afdelinger
i Skoven, Rosengårdcentret
eller i Kongensgade.
- Heldigvis koster det ingen
arbejdspladser. Det, der na-

ger mig mest, er de fire elever,
som ikke kan gøre deres uddannelse færdig hos os, fordi
vi som kæde ikke er berettiget
til at have elever. Så nu håber
jeg, at det lykkes at finde fire
steder, hvor de kan afslutte
deres uddannelse, siger han.
Afhænder Kongensgade
Når det forhenværende
Franck A er klar til åbning, vil
det samtidig betyde afslutningen for den hidtidige afdeling
af Jensens Bøfhus i Kongensgade. Ifølge Palle Skov Jensen

Nyborg side 20-21

vil det ikke være rentabelt at
drive to så ens restauranter i
bymidten, og han mener, at
der er bedre udviklingspotentiale i lokalerne i Jernbanegade, som er større og giver den
bedste mulighed for udendørsservering.

Af MaleneBirkelund
mal@fyens.dk
Stadiggladforstedet
Side 2-3

Assens side 14-15

■ Succes. Fremmødet
oversteg de allerstørste
forventninger hos arrangørerne, da der i går
blev holdt legepladsmøde på Ejerslykkeskolen
på Rødegårdsvej. Initiativet var stablet på benene af forældre til børn
på skolen. Formålet var
at fortælle forældre til
kommende skolebørn
om det gode ved skolen,
der til tider må slås ned
et noget blakket ry. Skolen har et højt antal af
tosprogede børn og fravælges af mange dansksprogede forældre, der i
stedet vælger andre skoler. (sasa) Foto: Robert Wengler
Sådanervoresskole
Side 6-7

Sol & All Inclusive i Sharm
El-Sheikh på skønne Sinai

De Dansk Vestindiske Øer
-Jomfruøerne i paradis

Inkluderet i Stiftenfordele-prisen

12. - 19. marts 2013

SPAR 1.300,PR. VOKSEN

Bravo Tours · 70 10 10 77 · arr. 1018

Inkluderet i Stiftenfordele-prisen

Bus t/r Billund, fly t/r m. mad og transfer t/r,
14 nætter med morgenmad, 1 middag,
5 udflugter, danske rejselederservice.

18.198,20. marts – 4. apr. 2013
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fra kun

Nu har du endelig muligheden for at få
produceret din helt egen professionelle
reklamefilm til din virksomhed, og det til
en pris, hvor alle kan være med.

2975,prisen er
excl.

moms.

DIREKTE FLY

Bravo Tours ∙ tlf. 70 10 10 77 ∙ arr. 1229
er avisens fordelsklub og kun for abonnenter.
-tilbud er kun for fordels-medlemmer.

Fyn rundt

er avisens fordelsklub og kun for abonnenter.
-tilbud er kun for fordelsmedlemmer.

Scan koden
og se hvor
nemt du
kan få din
egen ﬁlm

Film

Bus Billund t/r (v. min. 15 pers.), fly t/r, 7
nætter på Dessole Pyramisa, All Inclusive,
skrå havudsigt, dansk rejselederservice.

5.698,-

Pris pr. person i
delt dobbeltværelse

Far og søn
overtager
campingplads

Reklameﬁlm
Færdigproduceret
virksomhedsﬁlm
på op til 1 minut

Pris pr. person i
delt dobbeltværelse

Ansøgere
i kø for at bo
i lejligheder
på havnen

Tlf. 65 45 57 57 · www. vidibili.dk
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■ Helle Lund har sin datter gående i 2. klasse på Ejerslykkeskolen trods utallige opfordringer om at indskrive hende og lillebroren på privatskole. Helle Lund håber, at langt flere forældre
fra lokalområdet fremover vil bakke op om skolen i Kragsbjergkvarteret.

Forældre:
Sådan
ervores
skole

■ Ejerslykkeskolen kan muligvis være blevet
en god portion skolelever rigere efter vellykket
og velbesøgt legepladsmøde i går
Bakopomdinskole
Meninger 1. sektion side 13
Odense: Inden længe skal Lise
Taanum-Willumsen bestemme sig for, hvor sønnen Linus
skal gå i skole. Sønnens skolegang kan meget vel komme
til at udfolde sig på Ejerslykkeskolen de næste mange år.
- Jeg har fået et fantastisk
godt indtryk af skolen og engagementet forældrene imellem. Jeg står med en rigtig
god fornemmelse i maven, siger Lise Taanum-Willumsen.
Hun var en af de forældre
til kommende skolebørn, der

Ejerslykkeskolen
Ejerslykkeskolen - der inden
sammenlægningen med Ejbyskolen hed Kragsbjergskolen
- har i flere år kæmpet med et
dårligt ry blandt ressourcestærke familier i lokalområdet.
Det har blandt andet betydet, at
mange har fravalgt skolen, og
omkring halvdelen af eleverne
på skolen er nu tosprogede.
I efteråret fik skolen massiv
omtale og opmærksomhed,
efter skoleleder Birgitte Sonsby
sagde ”jeg er så skide træt af jer
muslimer” til en flok elever.
Ejerslykkeskolen ligger geografisk tæt på Munkebjergskolen, der kun har få tosprogede
elever.

i går havde lagt vejen forbi
skolen for at tage del i det såkaldte legepladsmøde. Et initiativ, som er sat i verden af en
kreds af forældre til børn på
Ejerslykkeskolen.
Arrangementet var det første af to, der skal få forældre
i Ejerslykkeskolens distrikt til
at satse og tro på den lokale
skole i stedet for at sende børnene til skoler andre steder.
Leg og spørgelyst
Mødet på legepladsen var en
succes lige fra sin begyndelse
midt på formiddagen.
Iklædt farvestrålende vintertøj boltrede børnene sig på
legepladsen, mens klynger af
forældre snakkede ivrigt med
hinanden rundt omkring legepladsen.
Linda Klokker og Kasper
Madsen skal efter sommerferien sende datteren Josefine
i skole. Mens Josefine afprøvede legeredskaberne, prøvede hendes mor og far at blive
klogere på, om Ejerslykkeskolen kan være en mulighed.
- Det er en rigtig god idé at
kunne komme her og snakke
med forældre, der allerede
har børn gående på skolen.
Du kan læse en masse informationer på nettet, men for
os er det også meget vigtigt at
kunne danne vores egne indtryk, siger Linda Klokker.
At Ejerslykkeskolen er en

■ Linda Klokker og Kasper
Madsen skal snart sende datteren Josefine i skolen. I går
var familien forbi Ejerslykkeskolen for at finde ud af, om
skolen er noget for dem. Og
indtrykket var positivt.
skole med et stort antal tosprogede elever ser forældreparret ikke som noget problem.
- Det kan være sundt både
for hende og os. Det er vigtigt, at man lærer at forstå og
acceptere forskellige kulturer,
konstaterer Kasper Madsen.
Opfordret til privatskole
Helle Lund har sin datter Maria gående i 2. klasse på Ejerslykkeskolen, mens August
skal begynde i 0. klasse efter
sommerferien. Hun håber, at
langt flere forældre fra lokalområdet vil få øjnene op, at
Ejerslykkeskolen er værd at
satse på.
- Vi flyttede til området i
2004 og blev straks mødt med
holdningen om, at vi skulle
skynde os at få vores børn
meldt i privatskole. Det er
selvfølgelig sagt i bedste mening. Men det er meget ærgerligt, at holdningen er sådan herude.
Helle Lund fortæller, at
hun fra allerførste færd har
oplevet Ejerslykkeskolen som

værende en rigtig god skole.
Derfor håber hun, at gårsdagens og det kommende forældrearrangement kan være
med til at overbevise flere
forældre om, at Ejerslykkeskolen er langt bedre end sit
til tider flossede ry.
Line Øberg er en af initiativtagerne til arrangementerne på Ejerslykkeskolen. Hun
var ovenud tilfreds med gårsdagens fremmøde og dialog
på legepladsen.
- Jeg er så begejstret. At der
kommer så mange overstiger
selv vores allerstørste forventninger. Tænk at så mange
bruger en kold vinterdag på at
komme herop for at høre om
vores skole.

Af SanderSchmidtAstrup
Foto: RobertWengler
sasa@fyens.dk, rwe@fyens.dk

Forældrevil
tegneetandet
skolebillede
■ Forældre til børn på Ejerslykkeskolen har
taget initiativ til såkaldte legepladsmøder
med potentielle elever og deres forældre for at
skabe et mere realistisk syn på skolen
Odense: Da Line Øberg sammen med sin familie flyttede
ind i Ejerslykkeskolens skoledistrikt for nogle år siden, lød
opfordringen fra flere sider:
- Så skal I skynde jer at skrive jeres børn op til friskole eller privatskole. For den lokale
folkeskole er ikke god.
- Alt det der gift, vi hele tiden hører. Det er irriterende,
synes Line Øberg.

For hun er ikke enig i, at
Ejerslykkeskolen ikke er god.
Tværtimod. Det ved hun nu,
hvor hendes søn går i 1. klasse
på skolen.
Og de erfaringer vil hun
gerne give videre til de forældre, hvis børn skal begynde
skolelivet efter sommerferien.
Derfor har hun sammen
med en flok Ejerslykkeskole-
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Skoleleder: Man
bliver varm og glad
■ Ejerslykkeskolens
leder Birgitte Sonsby
er begejstret for
forældreinitiativ
Odense: - Det er et fantastisk
initiativ.
Skoleleder på Ejerslykkeskolen Birgitte Sonsby har
store smil til de forældre,
der to søndage i januar arrangerer legepladsmøder for
at dele deres erfaringer med
andre forældre, hvis børn nu
skal skrives op til skolestart.
- Det er dejligt for en skole, at der er nogle forældre,
som tager det her initiativ
og på den måde markerer,
at der bliver leveret god undervisning på skolen, og at
forældrene vil fortælle, at de
både er glade og stolte over,
at deres børn går på Ejerslykkeskolen, uddyber skolelederen.

- Man bliver varm og glad.
Og jeg er sikker på, at det betyder noget, at det er forældrene, der siger, at de gerne
vil fortælle om skolen. Det
er troværdigt på en helt anden måde, end når jeg stiller
mig op og fortæller, hvor fantastisk en skole vi har, mener
Birgitte Sonsby.
Når forældrene næste gang
inviterer til legepladsmøde det bliver den 20. januar - så
møder også Birgitte Sonsby
og andre medarbejdere op og
byder på boller og varm kakao.
- Det er for at støtte forældrenes initiativ, og så kan de,
der møder op, også lige komme ind og se, hvordan skolen
ser ud, og vi kan præsentere
lokalerne, forklarer skolelederen.
Af CamillaAhlmann-Jensen
caje@fyens.dk

I København
rykker dialogen
København: I mere end 10 år

har forældreforeningen Brug
Folkeskolen arbejdet for at få
flere københavnske forældre
til at vælge folkeskolen til deres børn.
Og et af redskaberne
er
netop møder
forud for skoleindskrivningen, hvor
forældre
og
potentielle elever
kan se skolen og snakke med nuværende forældre
om erfaringerne med folkeskolelivet netop der.
- Vi har gode resultater og
kan klart se en effekt på elevsammensætningen på skolerne, fortæller projektleder
Mette Kirk fra Brug Folkeskolen.
- Der er også forældre, der
henviser til, at det netop var
arrangementerne og dialogen, der overbeviste dem om
at give folkeskolen en chance.
Så der er ingen tvivl om, at
det er vejen at gå. At opsøge
dialogen og få reel viden og

kendskab frem for rygter. Det
er det, der virker, i forhold til
at rykke forældrene og få deres øjne op for fordelene ved
at bruge den lokale folkeskole.
Det kan imidlertid godt
kræve tid og flere forsøg
at få de overvejende
forældre til at møde op
til arrangementerne,
viser de københavnske
erfaringer.
- Men man skal jo starte
et sted, og bare det at få fat i
en eller to forældre, der så kan
gå videre med erfaringerne
og sprede dem til flere, giver
jo også noget, mener Mette
Kirk.
Brug Folkeskolen blev stiftet af forældre på Nørrebro i
2003, har i dag har et sekretariat med fire ansatte og er aktive flere steder i København,
blandt andet i Sydhavnen, på
Amager og Nørrebro. Foreningen er finansieret af Københavns Kommune.

Sådan gør
andre

■ Mens snakketøjet rendte derudaf hos forældrene, fornøjede
den yngre generation sig på legepladsen ved indskolingen på
Ejerslykkeskolen.
forældre arrangeret to såkaldte legepladsmøder på
skolen, hvor potentielle og
nuværende forældre og elever kan møde hinanden og
dele ord og tanker.
- Ingen skoler er perfekte,
men det her en god en af slagsen. Og vi vil gerne tegne et
mere realistisk og nuanceret
billede af skolen, forklarer
Line Øberg.

Hun er blevet inspireret af
lignende forældre-møderforældre-arrangementer
i
København. Og ville egentlig
gerne selv have haft muligheden, dengang hun selv stod
med skolevalget.
- Vi havde heldigvis nogle
venner med børn på skolen,
og de var glade for den. Vi
bor 100 meter fra Ejerslykkeskolen og ville gerne give den

lokale folkeskole en chance.
Det har vi ikke fortrudt, for
der er masser af kvalitet, understreger hun.
Men fremtiden kan godt
bekymre hende lidt.
- Vi er glade for, at der er
mange tosprogede, for det er
en gave til vores børn, og de
kan lære af hinanden. Men
hvis udviklingen fortsætter,
og de såkaldte ressourcestærke familier fravælger skolen, så er det op ad bakke at
lave en god skole, siger Line
Øberg.
Omkring halvdelen af
de 630 elever på Ejerslykkeskolen har anden etnisk
oprindelse end dansk. Men
den procentsats ønsker Line
Øberg og de øvrige initiativtagere i højere grad vil afspejle det lokalområde, skolen er
en del af.
Et rart sted at være
Til legepladsmødet vil hun
fortælle interesserede ører,
at Ejerslykkeskolen allerede
har erfaring med de længere
skoledage, som nu bredes ud

til alle Odense-skoler.
At det er en folkeskole med
morgensang og danske værdier - og at også de etniske
minoriteter ønsker sig det sådan.
At de voksne lytter. At det
faglige niveau er højt, lærerne
føler ejerskab til skolen, det
sociale vægtes højt, og at det,
ja, er et rart sted at komme og
være.
- Som forældre skal man
selvfølgelig mærke efter i maven, hvad der er rigtigt for
ens barn, understreger Line
Øberg.
- Men vi ønsker os, at forældrene vil træffe deres beslutning på et bedre grundlag.
Alle børn i skoledistriktet
med alder til at begynde skole
efter sommerferien er inviteret til legepladsmøderne gennem opslag i børnehaver og
breve fra Ejerslykkeskolen.
Første møde var i går - næste møde er søndag den 20.
januar.
Af CamillaAhlmann-Jensen
caje@fyens.dk

Af CamillaAhlmann-Jensen
caje@fyens.dk
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Jeg er så begejstret. At
der kommer så mange
overstiger selv vores allerstørste
forventninger. Tænk at så mange
bruger en vinterdag på at komme
her for at høre om vores skole.
LineØberg, en af initiativtagerne til legepladsmøderne

