
Tranebjerg

Der er stor forskel på,
hvor meget af lærernes tid,
der går til undervisning. Samsø
ligger dårligst i en opgørelse fra
Undervisningsministeriet.

Lærerne bruger mest tid på
undervisning i Haderslev

Kommune. 38,6 procent af
lærernes samlede tid går til
undervisning, viser en
opgørelse fra Undervisnings-
ministeriet.
- Vi har prioriteret, at der

undervises forholdsvis meget.
Men det er en afvejning, for når
mere tid går med undervisning,
så er der mindre tid til for
eksempel forældresamarbejde
og arrangementer på skolen,
siger skolesouschef Pia
Werberg fra Haderslev
Kommune.
I den anden ende af skalaen

ligger Samsø Kommune. Ifølge

Undervisningsministeriet går
30,7 procent af lærernes tid på
undervisning.
Men det er ikke et tal, som

man kan genkende i Samsø
Kommune.
- Det er altså ikke de rigtige

tal. Jeg er træt af, at det ser
sådan ud. Ifølge vores egne tal
underviser vores lærere 34,5
procent af tiden, siger vice-
skoleleder Kirsten Posselt fra
Samsøs eneste folkeskole,
Tranebjerg Skole.
Men det er ikke bare fra

kommune til kommune, at
lærernes tid på undervisning

varierer meget. Det gør den
også fra skole til skole. I
Haderslev står lærerne bag
katederet i 48 procent af tiden
på den skole, hvor der under-
vises mest. På andre skoler
bruger lærerne kun 33 procent
af tiden på undervisning.
- Det har noget at gøre med,

hvordan skolerne prioriteres.
Nogle skoler prioriterer for
eksempel, at alle lærerne skal
være til stede den sidste dag
inden juleferie eller til den
årlige fest på skolen, siger Pia
Werberg fra Haderslev
Kommune.

TRANEBJERG: Det kommende møde i Samsø Hygge-
klub finder sted i medborgerhuset 21. januar fra
klokken 15.
Her er det lagt et program med lokalhistorikeren

Niels Henrik Nielsen, som tager publikum med på
en rejse i de samske aner. Samtidig vil han fortælle,
hvordan man kan benytte sig af slægsforskning til at
finde frem til forfædrene langt tilbage. Her er det
især kirkebøger og folketællingslister, som er inter-
essante, når det gælder den form for forskning.

Slægsforskning i hyggeklubben

Ballen

70 energiinteresserede
mennesker besøgte
energiakademiet, hvor
ideerne blomstrede.

AF JENS ØSTER-MORTENSEN

Ganske som i et computer-
program, hvor man benyt-
ter betegnelser som version
1, 2 eller 3, var det version 2
af Samsø som energiø, som
var på programmet tirsdag
aften i energiakademiet i
Ballen.
70 interesserede samsin-

ger brugte en aften på at
høre om visionerne for
fremtiden og som start var
det Søren Stensgård som
bød velkommen, som sagde
at han havde set frem til
den aften i mange år og at
gerne ville være med til at
gøre en forskel lige nu med
Samsøs fremtid som en ver-
sion 2.
Så præsenterede akade-

miets nyudnævnte forret-

ningsfører Jesper Kristen-
sen sig selv og nævnte, at
der nu skal arbejdes med
forretningsudvikling, glo-
bal virksomhed og viden
om produkterne.
Søren Hermansen var på

banen med en snak om-
kring fremtiden og ikke
mindst det faktum at der
var brug for et sådant ener-
gisted i Danmark, som si-
den kunne vises frem til
hele verden.
Hermansen nævnte også

gode relationer til Energi-
ministeriet og minister
Lykke Friis (V) og slog fast,
at det ganske som under

Svend Auken (S) var et po-
litisk spil at have med ved-
varende energi at gøre.
- Nu bliver der jo snart

valg, men vi har snakket
med oppositionen, som
også er med til fremtiden,
sagde Søren Hermansen,
mens han også nævnte den
klare opbakning fra Samsø
Kommunes politikere. Han
fortalte også sine mange
rejser rundt i verden og
nævnte blandt andet, at
han havde lavet en oplæg
for Pentagon, hvor genera-
lerne ønskede at gøre deres
ø-baser uafhængige af fast-
landets energiforsyning og

indrette dem som ener-
giøer. Eller da borgmeste-
ren på den lille Korea-ø
Ulum Du slæbte Herman-
sen med til det årlige
blækspruttefiskeri, som var
livsvigtigt for øens eksi-
stens.

Nørretranders i sit es
Tor Nørretranders var in-

viteret til at tale om energi
og lagde ud med at over-
række Søren Hermansen en
bowle lavet som et selv-
stændigt økosystem, som
ved hjælp af lys gav liv til
rejser, alger, næring og bak-
terier skabte nærmest evigt
liv i bowlen.
Nørretranders holdt et

fængende foredrag om
fremtiden med at søge,
finde og lede og glædede
sig over at leve i en verden,
hvor man var så heldig, at
alting omkring bæredygtig-
hed skal genopfindes.
- Vejen til at blive rig er

at redde verden, og faktisk
så lever vi lige nu i en høj-
teknologisk stenalder i en
slags Web 2.0, sagde Nørre-
tranders blandt andet, in-
den der lige var tid til en
lille diskussion i salen om-
kring de kommende 10 år
på Samsø. red.sam@nordvest.dk

Energiøen fik idé-
pust med vinden

TORSDAG
Kl. 9.30-10.40 Konfirmandstuen, Tranebjerg.Yoga.
Samsø Aftenskole.

Kl. 10-12 Medborgerhuset. Motion & samvær.
Kræftens Bekæmpelse Samsø Lokalafd.

Kl. 10.50 Konfirmandstuen, Tranebjerg.Yoga.
Samsø Aftenskole.

Kl. 11.50-13 Konfirmandstuen, Tranebjerg.Yoga.
Samsø Aftenskole.

Kl. 13-14.40 Medborgerhuset. Få det bedre.
Samsø Aftenskole.

Kl. 14 Carlos Savværk, Nordby. Travetur.
Ældre Sagen.

Kl. 14.30 Kildemosen, hus 3. Gudstjeneste
- Johannes Glenthøj.

Kl. 18-21.40 Skolekøkkenet, Tranebjerg.
Madlavning for mænd. Samsø Aftenskole.

Kl. 18.30 Idrætshallen. Step. Den ny Forening.
Kl. 19 Nordby Kro. Sct. Poulsmøde. Nordby
Borgerforening.

Kl. 19.30 Idrætshallen. Kun for mænd«.
Den ny Forening.

Kl. 19.30 Biografen. »Spis, bed, elsk«.

FREDAG
Kl. 9.30-13 Permelille 18. Acrylmaleri.
Samsø Aftenskole.

Kl. 10.30 Biografen. »Spis, bed, elsk«.
Kl. 10-30-11.30 Kildemosen, hus 7. Træning for
kvinder der er gravide eller har født.
Sundhedsafdelingen.

Kl. 15-17.15 Medborgerhuset. Hyggeklub.
Kl. 19.30 Biografen. »Spis, bed, elsk«.
Kl. 19.30 Kildekjær. Generalforsamling.
Samsø Køreselskab.

Det sker på Samsø

ONSBJERG: Samsø Familie Forum er hvert år ude med
spændende foredrag, og det næste, som finder sted
på Nordgården i Onsbjerg tirsdag 25. januar, er
ingen undtagelse.
Da er det lykkedes for foreningen at få Pusle

Helmuth til at fortælle om et liv som barnestjerne
og om, hvordan det var at vokse op uden sin far -
Frits Helmuth.
Foredraget begynder klokken 19.30, og ikke med-

lemmer betaler 150 kroner, mens medlemmer af
foreningen kan slippe med at betale en halv-
tredser.

Foredrag med Pusle Helmuth

12SamsøOnsdag den 19. januar 2011

Ruth Lange og Henrik Abild får overrakt en gavekurv af forretningsfø-
rer Jesper Kristensen og en tak fra daglig leder Søren Stensgård.

’’Det er altså ikke
de rigtige tal. Jeg er træt
af, at det ser sådan ud.
Ifølge vores egne tal
underviser vores lærere
34,5 procent af tiden.

Kirsten Posselt,
viceskoleleder på Tranebjerg Skole

’’

Lærerne på Samsø underviser mindst

Et boble med evigt liv - rejer
og alger - blev overrakt

til Søren Hermansen
af Tor Nørretranders


