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To 17-årige luskede rundt
SLAGELSE: Mandag klokken 17.32 fik politiet en anmeldelse
om, at to uvedkommende personer luskede omkring i en
bygning på Ingemannsvej. Da politiet ankom til stedet, stak
to skikkelser af. De blev dog hurtigt standset, anholdt og sigtet for husfredskrænkelse.
Det var to 17-årige fra Slagelse og Søborg, som begge blev
taget med til politistationen i Slagelse, hvor de blev afhørt,
inden de blev løsladt igen klokken 18.24. Da der er tale om
mindreårige, er de sociale myndigheder blevet underrettet.

Godt det ikke
lykkedes
Debat
SLAGELSE: Det var rigtig
godt for Slagelse kommunes indbyggere at det ikke
lykkedes det daværende
borgerlige byråds flertal,
trods ihærdige forsøg,
at få overdraget vores
brandvæsen til Vestsjællands Brandvæsen.
Vores kommune har
netop haft brandslukningen i Korsør og Skælskør i
udbud, og den blev vundet
af Falck, som altså fortsat
skal slukke brande i de to
byer og deres opland. Prisen stiger godt nok med
638.000 kroner, men på
trods af dette så vil vores
brandvæsen fra 2019 kun
koste 192 kroner om året
pr. borger.
Til sammenligning koster Vestsjællands brandvæsen 227 kroner om året
for borgerne i de berørte
kommuner. På landsplan
er landsgennemsnittet på
hele 238 kroner pr. indbygger. Havde vi været
på landsgennemsnittet,
så havde brandslukningen kostet Slagelse Kommunes borgere hele 3,6
mio. kr. mere om året.
Det vil så sige, at vi i Slagelse Kommune, ved ikke
at vi tilsluttede os Vestsjællands Brandvæsen,
sparer over 2,7 millioner
kroner om året, og det er
jo rigtig mange penge.
Samtidig kan man så
læse, at det ene brandvæsen efter det andet i Vestsjællands
Brandvæsen
bliver udsat for store be-

sparelser og forringelser
af deres lokale beredskaber. De 638.000 kroner,
som den nye kontrakt
med Falck er dyrere, skal
nu findes enten ved besparelser på området, eller
ved at området bliver tilført pengene som en tillægsbevilling.
Beredskabet har måttet
bespare her på det sidste,
så det er ikke løsningen at
pålægge dem mere, så det
må være oplagt, at de får
en tillægsbevilling.
Skal de bespare, så vil
det nemlig gå ud over beredskaberne lokalt, og det
kan vi borgere vel ikke
være interesserede i.
Vi har altid haft et fint
beredskab i vore tre
købstæder, og det skal
forhåbentlig
fortsætte
uændret. Hertil skal lægges, at vi har nogle dygtige og samvittighedsfulde
brandfolk, og ledere, som
er klar til at rykke ud, når
vi borgere har brug for
det - dag og nat. I sandhed
betryggende og så for kun
192 kroner pr. borger om
året.
Godt, at de borgerlige
partier ikke fik deres vilje. Det ville som nævnt
have kostet skatteyderne
2,7 mio. kroner mere, end
det nu kommer til at koste. Og så er vi stadig modsat vore nabokommuner
»herre i eget hus«.
Anders Nielsen
Byrådsmedlem (S)
Granskoven 50
Korsør
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Teknisk gymnasium
får robotter på skemaet
UDDANNELSE: Fra
august 2018 får
Teknisk Gymnasium
ZBC-Slagelse en ny
uddannelsesretning
inden for robotteknologi. Det blev
officielt vedtaget
torsdag, da Teknisk
Gymnasium ZBC og
SDU indgik en partneraftale.

SLAGELSE: Når eleverne
på Teknisk Gymnasium
ZBC-Slagelse vender tilbage efter sommerferien, kan
de se frem til en helt ny uddannelsesretning inden for
robotteknologi, der kan vælges efter deres grundforløb.
- Det er stadig en htx med
alle de traditionelle fag, men
hvor vi toner dem i retning
af elevernes interesse for
robotteknologi.
Dermed
kan vi gøre fagene relevante i praksis. Eksempelvis i
matematik, der tænkes ind
i programmering og videre
ind i teknikfaget, hvor det
skal realiseres med fysisk
hardware, som de selv skal
bygge, udtaler Henrik Neumann Poulsen, der er lektor
på Teknisk Gymnasium, og
som sammen med kollegaen
Jacob Søgaard står i spidsen
for den nye studieretning.
Robotteknologi-retningen
opstår efter, at Teknisk
Gymnasium underskrev en
partneraftale med Teknisk
Fakultet - SDU Odense torsdag.
- Visionen er, at vi skal
udvikle og opbygge samarbejde og aktiviteter, der
skærper elevernes opmærksomhed og styrker brobygningen til de tekniske universitetsuddannelser. Det

Her ses holdet bag den nye partnerskabsaftale. Fra venstre Henrik Neumann Poulsen, lektor på ZBC, Morten Prüsse Sørensen, direktør i Erhvervscenter Slagelse, Ulf Rasmussen, AC-fuldmægtig på SDU, Niels-Erik
Hybholt, rektor på ZBC i Slagelse, Henning Andersen, uddannelsesdirektør på SDU, og Jacob Søgaard,
lektor på ZBC. 
Pressefoto
bliver i første omgang med
et særligt fokus på robotteknologi, men potentialet
til mere er stort, forklarede
rektor på Teknisk Gymnasium ZBC i Slagelse, NielsErik Hybholt i forbindelse
med underskrivelsen af aftalen.

Større samarbejde

Aftalen betyder også, at de
to skoler sammen vil udvikle undervisningsaktiviteter,
hvor Teknisk Gymnasium
kan trække på faglighed og
viden fra SDU - blandt andet ved at invitere forskere
og undervisere til Slagelse,
imens htx-eleverne også kan
indgå i projekter på SDU.
Også Henning Andersen,
uddannelsesdirektør
på
SDU, har store ambitioner
for aftalen.
- Det er afgørende, at vi får
uddannet flere ingeniører
i Danmark, og derfor skal

vi have øget interessen for
de tekniske uddannelser.
Vi skal ikke blot have flere til at vælge det her, men
også til at vælge det, fordi
de er motiverede for ingeniør-uddannelserne, og her
er vi rigtig glade for elever
med en htx-baggrund. De er
simpelthen bedre klædt på,
og det styrker vi yderligere
med denne aftale, forklarede han i forbindelse med underskrivelsen af aftalen.
Det lokale erhvervsliv kan
også se frem til sidegevinster af aftalen.
- Det er en både perspektivrig og fremsynet aftale.
Hvis vi skal opretholde vores nødvendige konkurrencekraft, så er der brug for
blandt andet øgede investeringer i robotteknologi,
herunder også den nødvendige faglærte arbejdskraft
bag. Den her aftale kan være
med til at øge interessen for

det tekniske og naturvidenskabelige område, og det vil
på sigt kunne komme vores
lokale erhvervsliv til gavn,
slog direktør i Slagelse Erhvervscenter Morten Prüsse Sørensen fast ved torsdagens arrangement.
Helt konkret vil lokale
virksomheder komme til at
opleve den nye samarbejdsaftale næsten med det samme, for Teknisk Gymnasium ZBC har ambition om at
involvere virksomhederne i
undervisningen.
- Vi vil gøre undervisningsaktiviteterne så praksisnære og virkelighedsorienterede, som overhovedet
muligt, forklarer Niels-Erik
Hybholt.
Den nye uddannelsesretning robotteknologi bliver
en mulighed efter det grundforløb, der venter den nye årgang htx-elever.
egeris

Onsdag

15.45 og 18.45: Den Skyldige
16.00 og 21.00: Ant-Man and
the Wasp
18.10: Jurassic World: Fallen
Kingdom - 3D
18.15: Love, Simon
18.30: Oceans 8
20.45: Hereditary
20.45: Deadpool 2
21.00: Du Er Den

TID OG STED
Onsdag

10.00-14.00: Skovsgaard Mølle
og Bageri Museum, Esholte,
er åbent.
12.00: Plejecenter Antvorskov: Grisefest.
12.00: Sct. Mikkels Kirke: Torvedagskoncert med Viola
Chiekezi.
19.00-21.00: Bredahlsgade 3C:
Netværksmøde for pårørende til krigsveteraner.

Torsdag

10.00-14.00: Skovsgaard Mølle
og Bageri Museum, Esholte,
er åbent.
10.30: Kongehavecentret: Ældre Sagen spiller krolf.
12.00-16.00: Kongehavecentret: Kortspil/whist. Kontakt: Georg Petersen 30 32
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Slagelse Museum, Bredegade:
Åbent tirsdag-torsdag 11-16
og lørdag-søndag 11-14. 22.
juni-18. november med særudstillingen »Musselmalet
- historien om et mønster«.
Det Gamle Trykkeri, Bredegade 11: Åbent onsdag 10-14
og lørdag 10-13. I sommerferien også tirsdag og torsdag
13-16.
Dansk Forsorgshistorisk
Museum, Rosenkildevej 59:

Åbent hver torsdag 10.0014.00 og søndage 13.00-15.00.
Lukket på helligdage.
Røde Tårn, Træskogården:
Vestsjællands Dukkeklub
udstiller alle dage kl. 10-16
(fredag 10-14). Frem til 6.
september.
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13.30 og 18.30: Ant-Man and
the Wasp - 3D
13.30: Junglebanden - DK tale
13.30: Sig det er løgn Luis - DK
tale
13.45: Mesterdetektiven Sherlock Gnomes - DK tale - 2D
14.00 og 16.00: Far til fire i
solen
15.30 og 20.30: Jurassic World:
Fallen Kingdom
15.30: Breathe

Billetter: 58 50 58 58 el.
www.panorama-slagelse.dk
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