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Faaborg-Midtfyn  side 14-18
Assens side 20-23
Nordfyn side 24-25
Nyborg side 28-31
Kerteminde side 32-33
Svendborg side 34-35
Middelfart  side 36-38

Fyn rundt

Fredag 18. september 2015

Aarups 
fremtid var 
til debat

Assens side 22-23

Nordfyn: 
Elever på 
træner-
kursus
Side 24-25

Nyborg side 28-29

Ansatte på 
Trioplast skal 
være sunde

 ■Kaffen kommer  i spor 
ét om 30 sekunder. Der 
er hindbærsnitte, lagka-
ge og croissant til dem, 
der har tid, råd og plads. 
Fruens Bøge er blevet 
jernbanecafé med alt til 
faget hørende af damp-
maskiner og møllehjul. 
Kåre Loll er konduktør 
på ”Cafe Velodromen”, 
og han har sørget for 
masser af oplevelser i 
stationsbygningen, som 
har været fredet siden 
1992. Hvis man savner 
Carlslund er der i hvert 
fald en kaffeerstatning 
her, hvor historie og re-
tro mødes på perronen.  
(ijn)  Foto: Birgitte Carol Heiberg

Kaffen kommer nu
side 6-7

En luns til alle
Side 2-3

Odense: 10 millioner kroner 
næste år. Og i alt 55 millioner 
over de næste fire år.

Det er den kontante hånds-
rækning til de økonomisk 
trængte folkeskoler, efter et 
samlet byråd torsdag hurtigt 
enedes om et budget.

- Politikerne har lyttet, 
men beløbet er for lille til, at 
vi kan kalde det en sejr, mener 
Britta Bang, der som skole-

- Skolemillioner skuffer  
og er et absolut miniskridt

 ■De springer ikke rundt af glæde, hverken 
forældre, lærere eller ledere over budget- 
forligets millioner til Odenses folkeskoler

Af Camilla Ahlmann-Jensen
og Karsten Hüttel
caje@fyens.dk, khy@fyens.dk

bestyrelsesformand på Ting-
løkkeskolen er en af hoved-
kræfterne i den flere måneder 
lange forældreprotest.

- Vi er skuffede over, at po-
litikerne ikke har taget ved, 
når nu de har erkendt skoler-
nes problemer, tilføjer hun.

Også Dorte Andreas, for-
mand for Skolelederforenin-
gen i Odense, er skuffet.

- Det er bedre end ingen-

ting, men vi er fortsat meget 
bekymrede for området, siger 
hun og bemærker, at de 10 
millioner i 2016 præcis dæk-
ker det hul, der næste år op-
står, når tidligere ekstrabevil-
linger til vikarer udløber.

Formand for Odense Læ-
rerforening, Anne-Mette 
Kæseler Jensen, har gjort 
samme overvejelse: 

- Så er der ingen investe-
ring, men kun status quo. Og 
der er under ingen omstæn-
digheder skabt balance. Det 
er et absolut miniskridt i den 
rigtige retning.

Børn- og ungerådmand Su-
sanne Crawley Larsen (R) an-
erkender, at der er langt op til 
både de 250 millioner kroner 
årligt, som skolebestyrelserne 
efterlyser, og  de 112 årlige 
millioner, som ifølge Børn- 
og Ungeforvaltningens egne 
beregninger vil bringe Oden-
se på udgiftsniveau med lan-
dets andre store kommuner.

- Man kan være rigtig skuf-
fet over, at beløbene ikke er 
større, eller man kan være 
rigtig glad for, at man fik så 
mange af de penge, der var at 
tage af. Jeg vælger at være det 

sidste, siger hun.
Ud over skolemillionerne 

giver budgettet også penge  til 
blandt andet udsatte børn, til 
ældre, cykelstier, letbane og 
til at skaffe ledige i job.


