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Pinse Brunch
Serveres fra den 9. maj til den 17. maj

kl. 10.00 - kl. 14.00
Pr. kuvert kr. 175,-

Pinse Anretning
Serveres fra den 9. maj til den 17. maj

kl. 13.30 - kl. 16.00
Pr. kuvert kr. 185,-

Min. 2 kuverter

CrossEyes Odense
Lottrups Gård 4

Tlf. 5369 5600
wwww.crosseyes.dk

Hos CrossEyes er priserne ALT inkl. Valgfrit stel, synsprøve, Freeform letvægtsglas, bredt synsfelt, anti-rids, anti-refleks samt bygningsfejl.
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Odense

Odense: Om fem år skal 
Odense Letbane køre gen-
nem byen. Inden der kan bli-
ve anlagt skinner, kørestrøm, 
signalsystemer og så videre, 
skal der skabes et otte meter 
bredt område, som letbanen 
bygges på. Derfor skal der 
flyttes vejbaner, cykelstier og 
fortove langs ruten.

Odense Letbane P/S har 
nu udvalgt de virksomheder, 
som får lov til at deltage i de 
kommende udbud af dette 
arbejde. I alt 10 danske entre-
prenører er prækvalificeret til 
at byde på byrumsentrepri-
serne, fortæller letbanen. 

Odense Letbane P/S har 
valgt at opdele letbanestræk-
ningen i syv geografiske om-
råder. Af de syv entrepriser 
bliver tre betegnet som ”sto-

re”, mens fire betegnes som 
”mindre”.

- Vi har gjort os umage med 
at lave denne opdeling for at 
sikre en optimal konkurren-
cesituation, så vi forhåbentlig 
kan opnå nogle gode priser. 
Derfor er det vigtigt at give 
virksomheder af forskellig 
størrelse en mulighed for at 
være med, siger adm. direktør 
Mogens Hagelskær.

Seks virksomheder er præ-
kvalificeret til at byde på alle 
syv entrepriser, herunder de 
tre ”store”. De er i alfabetisk 
rækkefølge: Arkil, Barslund, 
Kamco, Odense, M. J. Eriks-
son, Munck Forsyningsled-
ninger og Per Aarsleff.

Desuden er fire virksomhe-
der prækvalificeret til at byde 
på de fire ”mindre” entrepri-
ser, så der på disse fire udbud 
kommer op til 10 bud på hver 
entreprise. Disse virksomhe-
der er i alfabetisk rækkefølge: 
Entreprenørfirmaet Ollerup, 
Hansson & Knudsen, Odense 
Letbane Egemp (Konsortium 
bestående af Marius Pedersen 
og Egelund Entreprenør) og 
TC Anlæg.

Den første entreprise kom-
mer i udbud til maj. Derefter 
følger de øvrige seks udbud 
frem mod 2018. 

Af Karsten Hüttel
khy@fyens.dk

10 danske firmaer skal 
kæmpe om Odenses letbane

 ■De er udvalgt 
til at byde på 
byrumsentrepriser

 ■Sådan kan Benedikts Plads 
komme til at se ud.

Odense:  I juni 2013 fejede by-
rådet af bordet at ville lave 
en lokalaftale for lærerenes 
arbejdstider, og kun Enheds-
listen mente, det var en god 
idé.

Men nu er virkeligheden en 
anden, der tegner sig nemlig 
et flertal bag, at Odense som 
den femte kommune på Fyn 
og den 63. i landet indgår en 
sådan aftale.

Aftalen vil give hver fuld-
tidsansat lærer fem timer om 

ugen ud af de 40 arbejdstimer, 
som han eller hun frit kan dis-
ponere over, så længe de bli-
ver brugt på arbejde. Det skal 
igen gøre det muligt for læ-
rerne at kunne forberede sig 
derhjemme, selvom lærernes 
arbejdstidsregler siden den 
omstride lærerlockout i 2013 
har krævet, at lærerne tilbrin-
ger alle deres arbejdstimer på 
skolen.

Derudover afsætter skole-
ledelsen et antal timer til den 
enkelte lærer, så man sikrer, 
at der er balance mellem de 
timer, der bruges på under-
visning, og dem der bruges 
på at forberede sig. Med de 
gældende arbejdstidsregler 
har lederne haft fuld bestem-

melse over, hvordan lærerne 
har skullet arbejde. 

Og så skal der også afsæt-
tes 10 for lærerne tvungne så-
kaldte akademi-dage om året. 
De skal bruges til samarbejde 
og fælles forberedelser med 
skolens andre lærere.

Argumentet for aftalen er, 
at den ved både at give lærer-
ne friere tøjler og bevare sko-
leledernes ledelsesrum, altså 
hvor meget de stadig bestem-
mer over, hvad lærerne bru-
ger deres tid på, vil føre til hø-
jere kvalitet i undervisningen.

V, K og DF er med på den
Forslaget til aftalen blev tors-
dag præsenteret af borgme-
ster Anker Boye (S), Radikales 

Ny aftale har 
gode chancer

 ■De borgerlige 
bakker op om forslag 
til lokalaftale for 
lærernes arbejdstider



FIND DEM I DIN LOKALE DAGLIGVAREBUTIK
OG PÅ FACEBOOK.COM/DENGAMLEKORNMOLLE

.

www.garniture.nu

Se mere i vores WEB-SHOP på

www.garniture.nu
• Sandnesgarn
• Isager
• Hanne Falken erg
• Geilsk
• Karen Noe
• Is ex

• Dunlin
• Hjer egarn
• Regia
• Fru Zippe
• Gepard

FORHANDLER AF

ÅbNINGStIDER: MANDAG - FREDAG KL. 10.00-17.30
LøRDAG KL. 10.00-13.00

Kvalitetsgarn
stort udvalg
god service

• CaMaRose
• Rowan
• Kas anies rik
• Lilles rik
• Kni Pro

børn- og ungerådmand Su-
sanne Crawley Larsen samt 
formand for Odense Lærer-
forening, Anne-Mette Kæse-
ler Jensen med rosende ord 
fra alle tre.

Men skal det blive til noget, 
skal byrådet sige ja til den. Og 
det tegner lovende. 

Avisens rundspørge blandt 
de borgerlige partier viser, at 
der er opbakning.

- Vi er positive over for af-
talen, og vi har tillid til, at den 
ikke begrænser skoleledernes 
ledelsesrum, siger Konserva-
tives politiske ordfører, Kri-
stian Guldfeldt.

Alex Ahrendtsen fra Dansk 
Folkeparti siger ja og vil råde 
sine to partifæller i byrådet at 
gøre det samme:

- Aftalen ser fin ud. Jeg er 
tilfreds. Der bliver lidt mere 
råderum, uden at man går ind 
og forstyrrer ledelsesrummet. 
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Odense: Rundt regnet seks år.
Så lang tid tog det den om-

stridte byggeentreprenør 
Thomas Lund Hansen at få 
færdiggjort renoveringen af 
Fattiggården på hjørnet af 
Vindegade og Klostervej.

Men nu er istandsættelsen 
nået så langt, at bygningen 
er blevet officielt godkendt af 
Odense Kommune, og loka-
lerne dermed kan tages i brug 
til kontorudlejning, oplyser 
Odense Kommunes teamle-
der i Byggesag Jens Lindorff.

- Vi har modtaget de sidste 
oplysninger, bekræfter han.

Dumpet på brandsikkerhed
Thomas Lund Hansen har 
tre gange tidligere forsøgt at 
få Fattiggården godkendt, 
men er dumpet alle gange 

på grund af problemer med 
brandsikkerheden i bygnin-
gen. 

Ved det seneste syn, der 
fandt sted tirsdag i denne uge, 
var det dog kun småting, der 
manglede, og nu skulle de sid-
ste detaljer altså være bragt i 
orden.

Istandsættelsen af Fattig-
gården gik i gang i 2010, og 
både politi, Skat og Arbejds-
tilsynet har undervejs haft 
fokus rettet mod aktiviteter-
ne på byggepladsen, efter at 
Fyens Stiftstidende for et par 
år siden afdækkede en række 
forhold omkring byggeriet i 
serien ”De skjulte rumæne-
re”.

I december 2014 konstate-
rede Fyns Politi og Skat des-
uden ved en kontrolaktion, at 
der var illegale bosniske ar-
bejdere i gang på byggeplad-
sen. De blev udvist.

Af Rune H. Blichfeldt
rkr@fyens.dk

Omstridt byggeri 
endelig godkendt

 ■Fattiggården er nu 
officielt godkendt til 
ibrugtagning, oplyser 
Odense Kommune 

 ■En lokalaftale vil være 
et vigtigt første skridt, 
siger formand for Odense 
Lærerforening, Anne-
Mette Kæseler Jensen

 ■ Fem timer om ugen, som  
lærerne selv må bestemme 
over, hvad kommer det til at 
betyde for den enkelte lærer?
- Det kommer til at give  
noget mere fleksibilitet. Den 
her aftale er et første og vig-
tigt skridt. Det næste skridt 
er at få flere penge til vores 
folkeskoler, det vil en højere 
skat give, og det er vigtigt. 
For hvis vi ikke værner om 
vores folkeskole, ender det 
med, at den slet ikke er en 
folkeskole. Med den her aftale 
kommer der ikke en eneste 
ekstra krone ud, men vi gør 
det bedst muligt inden for de 
økonomiske rammer, der er.

 ■ I aftalen står der, at det her 
kommer til at give en højere 
kvalitet i undervisningen. Hvor 
meget højere?

- Friere tøjler  
i et stift system

 ■Anne-Mette Kæseler Jensen, formand for Odense Lærerfor-
ening.  Foto: Jens Wognsen

 ➤Indsigt

- Det er umuligt at sige. Men 
lærerne har en oplevelse af, 
at de aldrig har tid til at  
fordybe sig rigtigt på skolen. 
For der kan man hele tiden 
blive forstyrret. Aftalen  
giver frihed til fordybelse, og 
det vil give bedre undervis-
ning.

 ■ Fungerer hverdagen på de 
odenseanske skoler?
- Der er en oplevelse af, at det 
er et alt for stift system. Når 
man sidder på skolen og prø-
ver at forberede sig, kan man 
blive afbrudt i sit arbejde - af 
elever, af en leder, en kollega 
eller en rengøringsdame, og 
det giver spildtid.

 ■Har du en idé om, hvordan 
det går i de kommuner, der har 
indgået en lokalaftale?
- Det er svært at sige, for de 
aftaler, der er lavet rundt om-
kring i landet, er meget for-
skellige. 

Af Stefan Brix
stbr@fyens.dk

Af Stefan Brix
stbr@fyens.dk

Forskerpark  løbet over ende.  
 Business-Fyn 1. sektion side 10-11

 ■Aftalen gælder i et år. Men 
stod det til Anker Boye (S), 
skal den fornyes med mel-
lemrum. For ham er timingen 
for en aftale nu fornuftig.   
Foto: Jens Wognsen

Det handler om at få glæden 
tilbage blandt lærerne, for det 
er det, der giver resultater, si-
ger han og hæfter sig særligt 
ved, at aftalen er indgået med 
lærerforeningen.

Bo Libergren fra Venstre er 
især glad for, at aftalen kun er 
på et år, og at man kan kom-
me ud af den med tre måne-
ders varsel, hvis det viser sig, 
at den ikke har den ønskede 
effekt.

- Vi stemmer for. Det gør vi, 
fordi det er fornuftigt, at læ-
rerne har fleksibilitet og i et 
rimeligt omfang kan forbere-
de sig derhjemme. Vi har væ-
ret bekymret for, om man gik 
ind og begrænsede ledelses-
rummet, og det tror vi ikke, 
at aftalen gør. Vi synes, at den 
rammer balancen godt.

Til det siger ungerådman-
den: - Hvis ens leder vil have, 
at man løser en anden opga-
ve, end den man havde plan-
lagt, så har han/hun lov til det. 
Det, at lærerne får frihedsgra-
der, giver større arbejdsglæde 
og ro til god forberedelse, og 
det vil børnene mærke, siger 
hun.

Med aftalen kan der være 
en risiko for, at lærerne ikke 
bruger tiden godt, men:

- Jeg er slet ikke bekymret, 
lærerne er ambitiøse med de-
res arbejde, så jeg tror ikke, at 
det bliver pjækketimer, siger 
Susanne Crawley Larsen.

- Vi har gjort sindssygt me-
get for, at der er plads til alle 
partier i aftalen. Jeg håber, at 
den bliver enstemmigt vedta-
get i byrådet, siger hun.

Svaret får vi på mødet 27. 
april.


