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JCI-Esbjerg overrakte ’børnepenge’

Renovering af skole bliver forsinket

VELGØRENHED Store bededag arrangerede JCI-Esbjerg Børneløb i
’Gryden’, og forinden havde man været ’forbi’ mange af de lokale
virksomheder og søgt om støtte. I år gik pengene til hospitalsklovenes arbejde på Sydvestjysk Sygehus børneafdeling. I alt deltog
297 børn – trods skolernes lockout, og forleden overrakte foreningen så 7.500 Kr. til hospitalsklovene Filop og Fiola på SVS.

RENOVERING Renoveringen af Valdemarskolen bliver forsinket
med helt op til et halvt år. Årsagen er, at der under nedbrydningsarbejderne er fundet bly i den maling, som har været anvendt på
væggene. Et typisk problem for ældre bygninger, idet anvendelsen af bly i Danmark først blev helt forbudt i byggeriet 1. november 2007.

Få et job i Norge og mere i løn
Af Rune Weitling

JOBS Er du sygeplejerske, læge,
jordemoder eller fysioterapeut? Håndværker, tekniker
eller ingeniør? i så fald er der
brug for din ekspertise i Norge. Her efterlyses medarbejdere med disse kvalifikationer
nemlig, og hvis du har mod på
at bosætte dig i et andet land,
kan du møde op til et informationsmøde på jobcenteret
i Exnersgade 33 i Esbjerg onsdag den 19. juni og høre nærmere om dine muligheder.
Informationsmødet finder sted i tidsrummet mel-

lem klokken 13-15, hvor medarbejdere fra de to Jobcentre
i Varde og Esbjerg fortæller
mere om de mange konkrete muligheder, og hvad man
skal være opmærksom på, hvis
man bosætter sig og arbejder i
Norge.
"Ja, det kan godt lyde lidt
paradoksalt i disse tider. Men
selv om vi mangler ledige til
mange jobs her i kommunen,
og primært ingeniører, ja så
er der faktisk folk, som ikke
kan finde det rigtige lige her.
Men nej, vi skal selvfølgelig
ikke sende folk til Norge, hvis
vi selv kan finde jobs til dem

her," siger Thomas Reil, kommunikationschef ved Esbjerg
Kommune, med et smil.
På mødet vil der også deltage forskellige medarbejdere
fra både Skat, arbejdsløshedskassen, rekrutterings-branchen m.m.
Jobcentrene forventer, at
rigtig mange borgere i Varde
og Esbjerg kommuner melder
sig til arrangementet, og du
bedes derfor kontakte Bente
Olesen fra Jobcenteret Esbjerg
for at melde dig til. Det kan ske
via e-mail på benol@esbjergkommune.dk eller på telefon
76167335.

Esbjerg Kommune har netop udstyret alle institutioner med iPads som et led i det udviklingsarbejde, der skal klarlægge nye muligheder for understøtte børns læring ved brug af digitale redskaber.

iPads i alle
kommunale institutioner
Alle børn med en plads i Esbjerg Kommunes
institutioner har nu adgang til en iPad
FORSØG Uanset om man som
voksen kan lide det eller ej, så
kommer man ikke udenom
den digitale verden - slet ikke
på sine børns vegne. Nogle få
formår fortsat at holde computere og iPads fra døren
derhjemme, men nu går den
ikke længere i de kommunale

daginstitutioner.
Esbjerg Kommune har netop udstyret alle institutioner med iPads som et led i det
udviklingsarbejde, der skal
klarlægge nye muligheder for
understøtte børns læring ved
brug af digitale redskaber.
Det er kommunens hensigt, at

iPads på sigt skal blive et ligeså naturligt og integreret redskab i dagligdagen som andre
pædagogiske redskaber.
Esbjerg Kommune melder
om stor interesse for arbejdet,
og derfor er det blevet besluttet, at både de kommunale dagplejere, støttepædagoger og altså institutioner alle
deltager.
/lri

7-9-13 - start ægteskabet
med bank under bordet
BRYLLUP Missede I de seneste års
populære talkombinationer, så
fortvivl ikke: 2013 byder nemlig
også på en eventuel bryllupsdag,
der vil være til at huske - selv for
glemsomme mænd.
Det er lørdag den 7. september 2013, der er tale om.
Omskrevet til rene tal giver
netop den dato: 7-9-13. Med
tre bank under bordet, når

ja'erne gives, ja så burde uheld
i ægteskabet jo nok kunne holdes fra døren - hvis man altså
tror på en smule overtro.
Hos Esbjerg Kommune satser man på, at den specielle
dato vil få en del par til at realisere bryllupsplanerne, og derfor gøres der lidt ekstra ud af
dagen på både Esbjerg Rådhus
og Det Gamle Rådhus i Ribe.

"Vi byder på et glas champagne efter vielsen og selvfølgelig vejrer Dannebrog, mens
den røde løber er rullet ud,
fortæller giftefoged, Tove Falby Erichsen, der også oplyser at
Esbjerg Kommune gerne stiller
vidner til rådighed denne dag,
hvis nogen ønsker at sige ja til
hinanden uden tilstedeværelse
af venner og familie.

Hvad skal du lave
i sommerferien? Læse måske?
KONKURRENCE Bare fordi at
klokken ringer til sommerferie behøver man jo ikke at
glemme alt om at læse. Særligt
for de små nylæsere kan mange ugers ferie uden at åbne en
bog give ret meget at indhente, når det igen er skoletid i
august.
Det er en af de gode grunde

der er til at være med, når landets biblioteker i skolesommerferien inviterer til læsekonkurrencen "Sommerbogen".
Hvert barn skal læse mindst
fem bøger og anmelde dem på
enten skrift eller en video. Hver
uge trækkes der lod om gode
præmier blandt de indsendte
anmeldelser. Alle der indleve-

rer fem anmeldelser deltager
til sidst i lodtrækningen om
en iPad. Også på de lokale biblioteker kører konkurrencen,
og her er meget mere information at hente.
I sommerferien sidste år
producerede danske børn flere end 12.000 boganmeldelser.
lri

Endnu et by-forsøg har set dagens lys i Esbjerg. Det drejer sig om krydset i Kongensgade og Kirkegade, hvor der er blevet etableret opholdspladser.
Foto: Rune Weitling

Nye byforsøg er i gang
Af Rune Weitling

BYFORSØG Vi har endnu til
gode at se nogle officielle evalueringer fra sidste års store
byrums- og trafikforsøg "By
til Havn", men det forhindrer
nu ikke kommunen i at sætte
gang i endnu et forsøg.
Denne gang drejer det sig
om krydset i Kongensgade
og Kirkegade, hvor der er blevet etableret opholdspladser,
Ligesom der er mulighed for

at krydse Kongensgade med
bil.
Formålet er at teste kvaliteten af denne indretning af
krydset, da man ved forsøget i sommeren 2012 lukkede
helt af for biltrafik over Kongensgade, hvilket flere forretninger udtrykte utilfredshed
med. Forsøget løber frem til
21. oktober 2013
I Kongensgade, vest for
Stormgade, åbnes der frem
til 21. oktober 2013 yderlige-

re op for ensrettet sivetrafik
med parkeringsmuligheder i
gaden.
"By til Havn" -forsøget i
2012 omfattede det centrale
byområde i Esbjerg omkring
Kirkegade, Havnegade, Smedegade og Kongensgade, samt et
velkomstcenter og mødested
ved Stormgade.
Der blev både lavet trafikale ændringer, skabt ændringer
i byrummene og gennemført
forskellige aktiviteter.

SUC-fonden har uddelt 90.000 kr.
PENGE Der har været udlodning i SUC-fonden, og der er
blevet uddelt 90.000 kroner.
80.000 kr. gik til Syddansk
Universitet, Institut for Miljø& Erhvervsøkonomi, til en ny
engelsksproget kandidatuddannelse i Cultural Sociologi.
Der indlægges tre seminarer
for at skabe variation i undervisningen, dels for at aktivere
de studerende og dels for at
få inspiration udefra. Fonden
giver 40.000 kr. til honorar til
oplægsholdere, plus 40.000 kr.
til indkøb af teknisk udstyr til
fjernundervisning for at øge
studenteroptaget, idet det vil
give en stor gruppe af professionsbachelorer, som bor

lagt væk, mulighed for at tage
uddannelsen i Esbjerg.
5.000 kr. gik til tre civilingeniørstuderende på Aalborg
Universitet Esbjerg til deltagelse og publikation af en videnskabelig artikel i de samlede
publikationer fra konferencen: ”Psyco 2013” konference
i Caen, Frankrig.
5.000 kr. gik til medialogistuderende ved Aalborg Universitet Esbjerg til finansiering
af deltagelse og præsentation
af artikel på ”The 15th International Conference on HumanComputer Interaction 2013”
konference i Las Vegas, USA.
Det er en konference, hvor forskere fra hele verden præsen-

SUC-fonden har uddelt 90.000
kr.

terer deres arbejde indenfor
design og brug af teknologi.
Fondens kapital er det beløb,
der blev tilbage efter nedlæggelsen af Sydvestjysk Universitetscenter. Fondens formål
er at yde støtte til uddannelse
og forskning på universitetsniveau og aktiviteter beslægtet
hermed i Sydvestjylland.

