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Danmark tog ved lære
på Storebæltskolen
IPAD: Storebæltskolen har i en årrække
arbejdet ihærdigt
og gennemgående
med iPads i undervisningen. Elektronikken har givet
børn og elever en
stemme i hverdagen. Torsdag tog 175
forvaltningsfolk,
it-medarbejdere og
undervisere ved
lære i Korsør.

Remedierne var taget under armen. Stort set alle medvirkende havde
iPad’en med og luftede elektronikken flere gange i løbet af dagen.
kunne tage del i.
Der var nemlig meget at
lære, berettede skoleleder
Benjamin Ejlertsen.
- Vi har oplevet en stor
ændring på eleverne, efter
vi begyndte med iPads i un-

FAKTA

Af Carsten Lysdal
KORSØR: IPads kan bruges
af børn til meget mere end at
spille på. I forhold til undervisning på Storebæltskolen
har iPads gjort en så betydelig forskel, at børn er blevet
til medspillere, og at elever,
hvor majoriteten her er udfordrede både kommunikativt og socialt, pludselig har
fået en særlig stemme.
- De kan sætte ord på deres
følelser, selv om de måske
ikke har et sprog, og vi kan
se, at også almenområdet
kan bruge af vores erfarin-

dervisningen. De er blevet
meget mere motiverede for
selv at tage initiativ til at
kommunikere og gøre ting.
De bliver forstået, så der kan
man virkelig se, hvad iPads
kan gøre, sagde han.

175 tilmeldte lyttede andægtigt ved torsdagens iPad-konference på Storebæltskolen. Benjamin Ejlertsen,
som er skoleleder, glædede sig ved udsigten til de mange fremmødte. Det viser noget om, hvor vigtig en
erfaring skolen har gjort sig med brugen af iPads i undervisningen, sagde han.
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ger. Det kan vi se i dag, fortalte skoleleder Benjamin
Ejlertsen, mens han spejdede ud over havet af fremmødte, som torsdag morgen
satte sig til rette i stolene på
Storebæltskolen.
- I alt 175 er tilmeldt, og faktisk er der ikke mange fra
Slagelse Kommune, men i
stedet en masse fra både Fyn
og Jylland. Det viser, at vi

kan noget i Korsør, som andre gerne vil lære, fortsatte
han.

Eksperter delte ud
Mens det i allerhøjeste grad
var netop Storebæltskolens
erfaringer med hensyn til
brugen af iPads i undervisningen, som de fremmødte havde kikkerten rettet
imod, var der også andre

aspekter af iPad-konferencen, som vandt lyttende
ører.
Blandt andre foredragsholderen Christiane Vejlø,
som er radiovært og særligt
velbevandret i digitale platforme, var til stede og gav
sine besyv og råd med. Dagen var dog også programlagt med en række workshops, som de deltagende

 Storebæltskolen er en børnespecialskole, der tilbyder
vidtgående specialundervisning for elever med generelle indlæringsvanskeligheder begrundet i udviklingshæmning.
 Skolen omfatter undervisningsforløbet fra børnehaveklasse til 10. klasse og har pt. 88 elever.
 Alle elever har, set ud fra et undervisningsmæssigt
synspunkt, generelle indlæringsvanskeligheder som
det primære handicap. En række elever har desuden
sekundære handicaps, såsom nedsat hørelse eller syn,
autisme, spasticitet, epilepsi og andet.
 Eleverne er hjemmeboende eller bor på døgninstitutioner. De køres til og fra skole hver dag.

Den dag der også var rødt inde i pakhuset
kinesisk lotteri, men der var
også politik, og til forskel fra
mange af de store udendørs
1. maj-arrangementer hørte
folk efter, hvad talerne havde på hjerte.
- Det samfund, vi har i dag,
er et resultat af det samarbejde, vi har haft mellem
fagbevægelsen og venstrefløjen, lød det fra byrådsmedlem og snart forhenværende
folketingsmedlem,
John Dyrby Paulsen (S), der
går efter at blive kommunens næste borgmester.

Dansk økonomi meget
bedre end Slagelses

John Dyrby Paulsen rasede mod det blå styre i kommunen.
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SKÆLSKØR: Det Røde Pakhus på havnen var ægte
rødt, også indendørs, og der
var fyldt op ved bordene
af vel omkring 100 mennesker, da LO inviterede til 1.
maj-møde fra morgenstun-

den.
Det røde flag smældede i
sangen, harmonikaen spillede også »Brødre, lad våbnene lyne« og »Mormors Kolonihavehus«, der var morgenbrød, kaffe, en lille én og

- Vi har skabt den mest velfungerende samfundsmodel, fortsatte han og talte om
stor tiltro til dansk økonomi
men indrømmede også, at
den socialdemokratisk ledede regering har truffet
beslutninger, den ikke har
haft det godt med. Og samme
morgen, som statsministeren meldte ud, at Socialdemokraterne nu er rede til at
se på ændringer i dagpengesystemet, fulgte John Dyrby
trop.
- Vi kommer til at se på
dagpengesystemet
inden
folketingsvalget, men vi er
nødt til at være i en situati-

1. maj-mødet i Det Røde Pakhus samlede mange til morgenhygge og politik.
on, hvor økonomien kan holde, sagde han.
John Dyrby var til genstærkt kritisk over for Slagelse Kommunes økonomi.- Vi skal finde besparelser
for næsten 300 millioner
kroner, sagde han og men-

te, at der skulle have været
grebet ind tidligere, men at
blå blok i byrådet ikke ville
være med til det.
- Hvis vi på Christiansborg
havde gjort sådan, havde
Danmark ikke haft negativ
rente i dag, sagde John Dyr-
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by og kaldte kommunens
styre for »et ultraliberalistisk eksperiment«.
Også Meta Fuglsang (SF),
Tom Block Larsen (S) og
Thomas Clausen (EL) talte
ved mødet.
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