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Det stod
i de gamle aviser
VED OLE G. NIELSEN

SLAGELSE: I Lystskoven vil der i
Sommer blive musiceret af Regimentsmusikkens faste Hornorkester hver Søndag Eftermiddag og
Aften samt hver Tirsdag og Torsdag Aften.
*
SLAGELSE: Ved ihærdigt Arbejde var det lykkedes at
faa Lokalerne til Soldaterhjemmet i Ejendommen paa
Svejtserpladsen saavidt færdigt, at Hjemmet kunne
indvies i Gaar ved en Højtidelighed, der overværedes
af saa mange Indbudte, som der var Plads til i de to
største Lokaler. Læge Frankel bød Velkommen og efter
Taler og Sang spredte Deltagerne sig i de hyggelige
Lokaler for at nyde Kaffe. Kl. 7 samledes godt 700 i
”Casino”. Efter Talerne sluttede Mødet med Musik af
Regimentsmusikken.
*
SLAGELSE: Politihundeopvisningen i Gaar paa
Dyrskuepladsen blev en kold Omgang for de Besøgende. Opvisningen begyndte ikke til det fastsatte
Klokkeslæt, og da alle Forberedelserne var truffet
,holdt Opvisningsleder, Auditør Pürchell, et indledende
Foredrag, som man saa udmærket kunne have undværet. Derpaa begyndte Hundene at vise deres Øvelser.
De tre Politihunde, der ”optraadte” i Gaar, var godt
inde i deres oplærte Sager, og til trods for at flere af
Øvelserne smagte lidt af Cirkus, fik man dog Indtryk
af, at Hundene kan være til en del Nytte. For øvrigt har
Politiet i Slagelse en lille Politihund under Opdragelse.
Den er søn af ”Bister”, der var den flinkeste Hund ved
Opvisningen i Gaar. Naar ”Bister”s søn bliver større,
skal den paa Politihunde-Akademiet i København for
at bestaa Afgangsprøven som veluddannet Politihund.
*
SLAGELSE: Eksporten af Højrekandidater her fra Byen
er i Dag bleven forøget med ”Inspektør” Sofus Rasmussen, som er forhyret til Holbæk. Vi aner ikke, hvad
Hr. Rasmussen for Tiden er Inspektør for, men hans
Kandidatur er i alle Tilfælde et smukt Eksempel paa,
at Højre er bleven et nøjsomt Parti, hvad Kandidater
angaar.
*
KORSØR: En Hund, der ofte strejfer
om uden Opsyn fra Ejerens Side,
og som Politiet før har noteret sig
og rettet Henvendelse til Ejeren
over, uden at det havde frugtet, blev forleden optaget
af Politiet og skudt. Ejeren har yderligere vedtaget en
Bøde paa 15 Kr.
*
KORSØR: Der en nu truffet Aftale om, at 50 Drenge og
Piger fra Realskolen skal gæste Bornemouth i Sommerferien, og til Gengæld have 50 engelske Kammerater med Hjem til Korsør paa 14 Dages Besøg bagefter.
*
KORSØR: Det første Bajerskøl, der er fremstillet i
Korsør. Er i Dag bragt i Handlen af Brygger Reinbach
”Fortuna”.
*
SKÆLSKØR: Som bekendt har Borgerskolen ifølge
Byraadets Vedtagelse faaet Skolelæge og dito Tandlæge. Førstnævnte begyndte sin Virksomhed paa Skolen
i Gaar, hvor Børnene, dvs. de indenbys, bragtes til Undersøgelse i Skolekøkkenet. De 40-50 udenbys boende
og betalende Elever var omhyggeligt frasorteret. Denne Administration af Ordningen er egent til at vække
Forundring.. Betaling pr. Barn aarligt for Lægetilsyn
er 2.50 Kr., saa man værgrer sig ved at tro, at økonomiske Hensyn har været afgørende for Udvalget, men
beklageligt er det, at det synes at have savnet Blik for,
at man ved denne Adskillelse gør Ordningen illusorisk.
Det er nemlig saadan, at Bestemmelsen om Lægetilsyn ogsaa er truffet med Henblik paa Forebyggelse
af Smittefare bl. a. af Tuberkulose, og denne Sygdom
kunde jo eventuelt ogsaa tænkes at findes mellem de
udelukkede Elever.
*
SLAGELSE: Eleverne på Slagelse
private Realskole har besluttet at
holde jazzbal til fordel for grønlandske børn. Det er ikke første
gang eleverne på skolen søger at skaffe penge til
hjælpearbejde. Deres smukke resultat både til flygtningehjælpen og ulandshjælpen huskes. Arrangementet, hvis overskud går til foreningen Grønlandske
Børns Vels hjælpearbejde, er på lørdag kl. 20 i skolens
gymnastiksal.
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John Vinsbøl, der til daglig er udviklingschef og chef for voksen-efteruddannelsen på Selandia, er leder af projekt Talentvejen for 13 erhvervsskoler. Foto: Anders Ole Olsen

TALENTPLEJE: Selandia-chef i spidsen for projekt til 26 millioner kroner,
der skal dyrke talenter og rette op på erhvervsskolernes image.

Praktiske talenter
skal findes og plejes
AF PER VAGNSØ

D

e praktiske talenter
på erhvervsskolerne er guld værd. De
skal opdages og plejes for
at udvikle sig, og derfor er
13 erhvervsskoler i landet
gået sammen om Projekt
Talentvejen. En af skolerne
er Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse i
Slagelse, og Selandias John
Vinsbøl er leder af projektet til 26 millioner kroner.
- Jeg er træt af at høre
om, at erhvervsskolerne
er skraldespanden, og at
det faglige niveau er alt for
lavt. Det er ikke, fordi jeg

»

Vi skal simpelthen hæve overliggeren. De unge ser op
til ikoner, og hvis de
blandt ligestillede
ser én, der er en begyndende succes, vil
de også være med
John Vinsbøl, Selandia og
projektleder på
Talentvejen

vil lukke øjnene for de udfordringer, men jeg synes,
at de fylder alt for meget i
forhold til de mange dygtige og stærke elever, som
erhvervsskolerne
også
rummer. Vores elever er
guld værd for samfundet,
og man smider ikke guld i
skraldespanden, som John
Vinsbøl udtrykker det.
Talentvejen skal spotte elever med særligt eller unikt potentiale. Det
er blandt andet meningen at udvikle et særligt
screenings-værktøj, hvor
de talenter, der bliver opsporet, får mulighed for at
deltage i lærings- og talentforløb eller anden undervisning med fokus på
lige præcis dét, eleven har
talent for.

Fallit i folkeskolen
- Alt for mange kreative og
socialt velbegavede elever
føler sig som en fallit i folkeskolen, fordi de har det
svært med det boglige, men
mange af dem sidder med
helt andre og uopdagede
talenter, siger John Vinsbøl.
Kunsten bliver at få øje
på talenterne så tidligt, så
de kan udvikles og udfordres.

- Vi skal have fingre i
dem, før de begynder at tro
på, at de er mindre gode
end deres mere boglige
klassekammerater,
siger
John Vinsbøl.

Væk med tudekiksen
På længere sigt er det meningen, at »Talentvejen«
skal begynde allerede i
Folkeskolen, og ifølge John
Vinsbøl vil fokuseringen
på særlige talenter ikke gå
ud over andre elever.
- Al erfaring viser, at der
altid er en talentmasse på
cirka 10 procent i en gruppe eller en klasse, og den
kan udvikles, hvis den bliver stimuleret på den rig-

tige måde, men det er ikke
kun de 10 procent, der er
fokus på i projektet. Når de
bliver spottet og får mulighed for at excellere, vil den
store mellemgruppe have
nogle forbilleder, der giver
dem lyst til at yde en ekstra
indsats, siger han.
John Vinsbøl mener, at
erhvervsskolerne selv har
været slemme til at fokusere på udfordringerne og
lægge de gode historier på
hylden.
- Nu er det på tide at
børste tudekiksen af skuldrene og gøre noget ved erhvervsskolerne skrantende image, siger han. ■

PROJEKTET
EU´s socialfond og det danske vækst- og erhvervsministerie støtter Talentvejen med 26 millioner kroner.
De første af 65 lærere fra 13 deltagende erhvervsskoler er begyndt på skolebænken for at lære at spotte
talenter.
En del af baggrunden for projektet er, at erhvervslivet
efterlyser veluddannet arbejdskraft inden for handel,
håndværk og service, samtidig med at omkring 70 procent af en ungdomsårgang tiltrækkes af gymnasiet.

