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DF beder formand for
statsskolen om forklaring
det, at ”skolen har valgt at
respektere lærerens religiøse holdning, og at det ikke
har givet problemer i de fire
år, han har undervist på skolen”.
Det stiller imidlertid ikke
Claus Kvist Hansen, kandidat til byrådet og regionsrådet for Dansk Folkeparti, tilfreds.

Åbent brev
i censor-sagen
til statsskolens
formand
Af Bente Just
bj@hsfo.dk

horsens - En byrådskandidat går nu ind i sagen om en
lærer på Horsens Statsskole,
som af religiøse grunde ikke
vil give hånd til kvindelige
elever, hvilket er kommet
frem for nylig, da læreren
var censor i Herning.
I forbindelse med eksamen er det - som omtalt i
medierne - blevet kendt, at
læreren, der har muslimsk
baggrund, giver mandlige
elever hånd, men ikke de
kvindelige. Det er af nogle
blevet opfattet som diskrimination.
Horsens Statsskoles vicerektor Liv Tind Hauch har
for nylig udtalt til Folkebla-

Er der konsekvenser?

Han mener, læreren diskriminerer kvinderne og beder
nu i et åbent brev Horsens
Statsskoles formand, advokat Jørgen Merrild Bie, om
en forklaring på, hvor lidt eller hvor meget han som formand har kendt til, at lære-

Claus Kvist Hansen: 
- Var skolens formand vidende
om denne kønsdiskriminering?
arkivfoto

Travl tyv anholdt

Fra skøjter til
skateboards
Skater-område på
Rådhustorvet
indvies med
sommerskole
HORSENS - I vinter var der
mulighed for at stå på skøjter, men nu skal området på
Rådhustorvet bruges til skateboarding og rulleskøjter.
Den nye bane indvies i uge
29.
I samme uge afholder skateboard-klubben Knæk og
Bræk skateskole for både begyndere og øvede. Det sker
dog på Tordenskjoldsgades
skater-areal.
I tilfælde af regn rykker
skolen indendøre enten på
Det Gule Pakhus eller i slusehallen på Fængslet.

Der skates mandag-fredag
kl. 12-17, og deltagelse hele
ugen koster 200 kr. inkl. tre
måneders medlemsskab.
Klubben har skateboards,
som kan lånes, så alt, hvad
man skal have med, er cykelhjelm og lidt at drikke.

Skaterdag på fredag

ren gør forskel på elever af
forskelligt køn. Og Claus
Kvist Hansen spørger om,
sagen får konsekvenser.
Han spørger i et brev, som
Folkebladet er i besiddelse
af, formanden:
1. Var bestyrelsen vidende
om, at en lærer på Statsskolen udviste diskriminerende
adfærd, før sagen dukkede
op i medierne?
2. Hvilke tiltag har bestyrelsen iværksat for at lovliggøre forholdene?
3. Får forløbet konsekvenser for den pågældende lærer eller ledelsen, som tilsyneladende har accepteret
den ulovlige adfærd?
4. Har andre på Horsens
Statsskole - ansatte eller elever - lignende religiøse særrettigheder, uanset om de
anses for at være lovlige eller ej?
Folkebladet har forsøgt få
en kommentar fra Jørgen
Bie, men han har ikke været
at træffe.

Fredag 21. juni er international Go Skateboarding Day.
Det fejrer Horsens med en
dag på board ved den nye
Beringsplads og med race i
Beringsparken.
Det løber af stablen fra kl.
16, og omkring kl. 19 tænder
skateboard-klubben
Knæk og Bræk op i grillen på
Tordenskjoldsgades skaterareal, hvorefter der er fri
idn
leg.

Sigtes for flere
indbrud

Madsen fra Sydøstjyllands
Politi.

Af Anne Birch Bech-Larsen

Da politiet nåede frem til Løvenørnsgade, var mændene
forsvundet ind i en lejlighed.
- Men vi kunne konstatere, at den bil, de havde læsset varer fra, var stjålet. Derfor ville vi gerne i kontakt
med dem. Det endte med, at
vi måtte tilkalde en låsesmed for at komme ind i lejligheden, fortæller Lars Peter Madsen.
I lejligheden fandt betjentene en hel del tyvekoster,
der stammer fra et indbrud
tidligt i går morges i dyrebutikken Petworld, der ligger
på Høegh Guldbergs Gade i
Horsens.
- Det drejer sig bl.a. om
dyrefoder og forskellige re-

abl@hsfo.dk

horsens - En 40-årig mand
fra Horsens blev i formiddag
fremstillet i grundlovsforhør
ved Retten i Horsens.
Politiet sigter ham for at
stå bag flere indbrud og tyveri af biler i løbet af den seneste måneds tid.
Den 40-årige blev anholdt
i en lejlighed i Løvenørnsgade i går formiddag.
- Det var en borger, der
henvendte sig til os. Han
fandt det mistænkeligt, at to
mænd var i gang med at læsse en hel masse varer - bl.a.
sække med dyrefoder - ind i
en lejlighed, fortæller vicepolitiinspektør Lars Peter

Måtte have hjælp

medier til dyr, oplyser Lars
Peter Madsen.
Ud over indbruddet i Petworld sigtes den 40-årige for
en stribe andre indbrud i villaer og virksomheder i Horsens og Skanderborg. Han
sigtes også for at have brudt
ind i flere biler, hvor der er
stjålet for store værdier.

Prøveløsladt

- Han er for nyligt blevet prøveløsladt fra en dom for lignende kriminalitet, men
han er tilsyneladende fortsat med tyverier, efter han
kom ud af fængslet, konstaterer vicepolitiinspektør
Lars Peter Madsen.
En 59-årig mand var også i
lejligheden i Løvenørnsgade. Han sigtes udelukkende
for indbruddet hos Petworld, og han er løsladt, oplyser politiet.

dagens
spørgsmål
Fejrer du
sankthans?
Bettina Bonde
Thygesen, Horsens:
Det er lidt forskelligt, vi
har ikke nogen faste
traditioner.

Camilla Engberg,
Stensballe: D
 e sidste
par år har jeg været til
bål på Husodde Strand.
Et år havde vi bål i haven.

Poul Jensen, Horsens:
Ja, vi plejer at tage til
Bygholm Sø.

Pernille Raben,
Horsens: - Nej. Det er
en god tradition, men
det bliver ikke til noget
af forskellige grunde.

Vibeke Raben,
Horsens: Ikke så tit,
fordi det er midt i
eksamenstiden, så der er
meget at lave som lærer.

