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KÆRE VIBEKE
På afveje?
Jeg ved ikke, hvad der er galt
med mig. Jeg ser og tænker på
børn hele tiden og i den sidste
uge, har jeg tilmed også drømt
om de kære små poder.
Det er, som med en sang, der
aldrig vil forlade hovedet. Jeg
kan ikke tænke på andet, og
det driver mig til vanvid. Det
værste er, at der ikke er nogen
børn, der gider mig og i går
gik det helt galt i min jagt på
børn.
Jeg startede med at besøge
min gamle arbejdsplads, men
blev hurtigt forvist med trusler
om kommunevagten. Grædende gik jeg i Fakta og købte en
pose slik for at trøstespise. Jeg
satte mig på en bænk i den
nærliggende park med udsigt
til en legeplads, hvor mødre
legede med deres børn.
Det var et dejligt syn af de
glade små, der afprøvede legepladsens aktiviteter og et øjeblik følte jeg, at jeg var i himmelen. Jeg tænkte; måske var
her børn, der ville have min
undervisning?

over til en lille dreng, der allerede havde spottet mig, siddende
der på bænken. Jeg tilbød ham
lidt slik og spurgte om han ville
følge med mig ind skoven, hvor
jeg kunne lære ham lidt om
dyrene i naturen. Før vi nåede
derind kom en kvinde over og
rev drengen væk og beskyldte
mig for at være børnelokker.
Er det virkelig det, jeg er blevet
til eller er jeg blot en desperat
lærer?
Håber du kan hjælpe migDen

Udvid horisonten

forvirrede.
Kære Den forvirrede.
Nej jeg ville ikke kalde dig for en
børnelokker, men at uddele slik
kan misforstås som et lokkemiddel og er derfor ikke særlig hensigtsmæssigt i et forsøg på at
undervise børn.
Det er en hård tid. Prøv at kæmpe dig igennem det så godt
som muligt. Søg fællesskab med
dine kolleger og støt hinanden
med ros, knus og trøst jer hellere med slikket selv.

Michael Ziegler flyttede kort efter sin indtrædelse som
borgmester ind i ghettoområdet Taastrupgård for at få
indtryk af området og kunne udtale sig herom bedre.
"Jeg forventer at blive klogere og håber at få ryddet op i
mine fordomme omkring Taastrupgård som et utrygt
sted med kriminalitet," siger Michael Ziegler.
Vi på redaktionen mener at Michael skulle prøve det
samme med folkeskolen, inden han udtaler sig om denne!!!

Hilsen Vibeke

Med bolsjer i hånden gik jeg

Notits fra lærermode-politiet
Vi fik inddraget vores reporter-tilladelse i torsdag, da Ritzau
ikke godkendte vores journalistiske metoder og i øvrigt
kaldte vores arbejde for noget juks.
Men vi kommer stærkt igen på fredag til demonstrationen i
Roskilde, hvorfor vi opfordrer jer til at iklæde jer i bedste
lock-out stil med islæt af “Bondo.”
Se Thomas Larsen fra Berlingske give en knivskarp analyse!
Denne side bør ikke anvendes som optændingsmiddel

