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Faaborg-MidtFyn: Mandag 
den 18. maj vender de ældste 
elever tilbage til klasseloka-
lerne på landets skoler som 
led i fase 2 af den nationale 
genåbningsplan.

Mens første fase var omfat-
tet af stramme retningslinjer, 
er det denne gang i højere 
grad op til den enkelte sko-
le at fastlægge, hvordan man 
konkret vil leve op til krave-
ne om god hygiejne og fysisk 
afstand.

På Øhavsskolen i Faaborg 
er det især vask af hænder, 
der er i fokus, fortæller sko-
leleder Henrik Andersen:

- Der er opsat vaske på gan-
gene og installeret udevask, 
ligesom undervisningsloka-
lerne har fået endnu flere 
håndvaske. Vi har 15 vaske i 
ét fysiklokale.

På Nordagerskolen i Ringe 
vægter man særligt anbefa-
lingen om en meters afstand 

fra næsetip til næsetip:
- Vores elever kommer til 

at have forskudte frikvarte-
rer, og vi deler gangarealer-
ne op med pile i forskellige 
spor, så alle husker at holde 

afstand, siger Per Fuglsang 
Midtgaard, skoleleder på 
Nordagerskolen.

alle børn i skole  
fem timer dagligt
Selvom skolerne i vid ud-
strækning selv bedømmer, 
hvilke foranstaltninger der 
skal træffes, har Faaborg-
Midtfyn Kommune vedta-
get enkelte retningslinjer, 
der gælder for alle kommu-
nens skoler. Det fortæller 
Christian Elmelund-Præste-

kær, chef for Opvækst og Læ-
ring og dermed alle folkesko-
lerne:

- Kommunen har valgt at 
fastholde proceduren med 
to gange daglig rengøring på 
samtlige skoler. Derudover 
er det besluttet, at alle børn, 
store som små, skal være i 
skole fem timer hver dag. 
Længere tid kan ikke forsva-
res, hvis kravene om god hy-
giejne og afstand skal kunne 
overholdes på bedst mulig 
vis. Samtidig er fem timer al-

Skoler er 
klar til 
åbning:  
Vi har 15 
vaske i ét 
fysiklokale
Det bliver en ny hverdag med forskudte 
frikvarterer og opdelte gangarealer, 
der venter eleverne i de faaborg-
midtfynske skoler fra på mandag.

torsten Cilleborg  
toci@faa.dk

rySlinge: Mandag kommer 
149 elever tilbage til Ryslin-
ge Efterskole i tre hold.

- For os er det som, da vi la-
vede efterskolen i 2009, for-
tæller viceforstander Sune 
Vesterlund Larsen i en pres-
semeddelelse.

- Vi ser på alle rutiner, ram-
mer og hvordan vi løser tin-

gene, så vi overholder de re-
striktioner, som er kommet, 
siger han og fortsætter:

- Her summer en spæn-
ding, som der gør ved en 
skolestart. Forskellen er blot, 
at vi aldrig har prøvet dette 
 før, så alle tænker i nye løs-
ningsmuligheder og hvor-
dan vi kan implementere 
nogle af de tiltag, som også 
helt generelt kan styrke vo-
res efterskole.

Viceforstanderen siger, at 
åbningen er en udfordring 
for skolen, men den giver 
samtidig mulighed for at 
tænkte nyt, blande elever, 
opfinde nye aktiviteter og 
områder – og det skal ele-
verne da være en del af:

- Vi vil da, så meget vi kan, 
inddrage elever, så de bliver 
en aktiv del af løsningerne – 
det skylder vi dem, det er da 
da en dannelsesproces i, si-

ger han.
Eleverne skal bl.a. onsdag, 

selv være med til, i bogrup-
per, at etablere nogle udeom-
råder, som i den kommende 
periode bliver en vigtigt del 
af samværet på skolen.

Eleverne på Ryslinge Ef-
terskole er vant til at arbejde 
projektorienteret, da skolen 
har projektledelse på skema-
et for alle skolens 149 10. klas-
seselever.

Efterskoleleverne skal være 
en aktiv del af åbningen
149 elever vender tilbage til Ryslinge Efterskole mandag.

CC   
Kommunen har valgt 
at fastholde proce-
duren med to gange 
daglig rengøring på 
samtlige skoler. der-
udover er det beslut-
tet, at alle børn, store 
som små, skal være i 
skole fem timer hver 
dag. 
Per FuglsAng midtgAArd, 
sKoleleder På 
nordAgersKolen

Jakob Haugaard Christiansen  
jhc@fyens.dk

ringe: Vakse vidner fattede 
mistanke, da to mænd i en 
sølvgrå Peugeot 307 ankom 
til Golfparken i Ringe lidt 
over klokken 02.00 natten 
mellem fredag og lørdag. De 
to mænd havde ikke blot en 
trailer på slæb, men iførte sig 
også hættetrøjer, da de an-
kommer til adressen i Ringe.

Da en hundepatrulje fra 
Fyns Politi kort tid efter an-
kom til stedet, fandt de den 
ene af de to mænd, en mand 
på 31 år, på stedet.

- Vi finder også en bolt-
saks og andre redskaber, som 
kunne bruges til indbrud. Vi 

finder også en adresseliste 
med to-tre andre adresser 
rundt omkring på Fyn, som 
indikerer, at de var på vej 
rundt til andre steder, siger 
vagtchef Kenneth Taanquist, 
Fyns Politi.

Den 31-årige mand blev 
anholdt og taget med på sta-
tionen i Odense. Han er løs-
ladt igen, men sagen kører 
videre, siger vagtchefen, der 
føler sig overbevist om, hvad 
de to mænd skulle i Ringe og 
andre steder på Fyn.

- Vi tror, at vi har forpur-
ret en serie indbrud, hvor 
målet var havemøbler, die-
sel og den slags på en række 
forskellige adresser på Fyn, 
siger han.

Taget med boltsaks og 
adresseliste

expressbureauet  
express7@jfmedier.dk

ÅrSleV: Igennem et år har 
kunstneren Tine Louise Kor-
termand kørt hen over Fyn 
i en guldpyntet traktor og 
indsamlet historier fra men-
nesker, hun har mødt på sin 
vej. Historierne er omskabt 
til musikteater og spænden-
de nycirkus.

Nu kan man - takket være 
fonds- og kommunale dona-
tioner - få lov at opleve resul-
tatet ganske gratis ved urpre-
mieren og en række forestil-
linger mandag 8. juni - tors-
dag 11. juni i Polymeren i År-
slev.

De medvirkende i forestil-
lingen "Traktor - Folkets Poe-
si" er den svenske trapez duo 
Mira Leonard og Esmeralda 
Nikolajeff, den dansk-norske 
cellist Live Johansson, den 
ekvilibristiske harmonik-
aspiller og elektronmusiker 
Nicolai Kornerup samt den 
fynske sanger, video-, lyd- 

og performancekunstner Ti-
ne Louise Kortermand. Sam-
men tilsætter de teatermagi 
til de rørende og skræmmen-
de historier, som guldtrakto-
ren har "høstet" ude i det vir-
kelige liv.

Det bliver en usædvan-
lig musikteaterforestilling: 
skønne sange, iørefaldende 
melodier og små forunder-
lige historier fra hverdagen. 
Det er fiktion bygget på folks 
egne historier. Og det ligner 
ikke noget, man har set før, 
lover teaterfolkene.

Gratis billetter reserveres 
på webportalen Eventbrite.

Indsamlingen er histori-
er er ikke helt færdig. Såle-
des går guldtraktoren sine 
sidste stop i den kommen-
de uge. Mandag holder ved 
ved Trunderup Friskole kl. 9 
og ved Faaborg Museum kl. 
13. Tirsdag tøffer Tine Louise 
Kortermand til Munkegår-
den på Avernakø og onsdag 
er der et stop ved Kassebølle 
Friskole på Langeland.

Usædvanligt 
musikteater 
bygger på 
hverdagshistorier
Fynboers fortællinger er høstet 
og forvandlet til en forestilling 
med musikteater og nycirkus. 
Der er urpremiere i Årslev, 
og billetterne er gratis.

ringe: En eller flere gerningsmænd knuste en rude til 
kommunens jobcenteret på Lindevej i Ringe og skaffede 
sig adgang til bygningerne. Der blev dog ikke umiddel-
bart stjålet noget ved indbruddet.

Det er sket i perioden 12. maj klokken 17 til 13. maj 
klokken 18.

rude knust på jobcenter


