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Brønderslev

Fortæller om Sømosen
BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: Danmarks Naturfredningsfor-

ening har tirsdag aften årsmøde i Kulturhuset i Hjallerup.
Efter årsmødet vil Hans Jørgen Melvej fra Thorup fortælle
om Sømosen. Alle interesserede kan deltage i mødet, men
kun medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening har
stemmeret på mødet.

Tlf.: 96455565
broenderslev-dronninglund@nordjyske.dk
Gravensgade 42, 9700 Brønderslev

Hans Jørgen Melvej. 

Arkivfoto

Håndvask
i dagplejen

Kort nyt

VASK: Fokus på håndhygiejne skal
mindske sygefravær hos børn og voksne
Deltagerne udveksler erfaringer. 

Privatfoto

Af Birgit Eriksen
birgit.eriksen@nordjyske.dk

Internationalt samarbejde
DRONNINGLUND: Forleden landede tre fly i Aalborg Luft-

havn. Ud af det ene stiger 10 skolelever fra Córdoba i Spanien, af det andet 10 elever fra Brno, Tjekkiet, og ud af det
sidste kommer 10 elever fra engelske Leeds.
Disse vil indtil i morgen være indlogeret hos elever på
Dronninglund Gymnasium. De udvekslingsstuderende
er sammen med de cirka 30 gymnasieelever en del et
stort fællesskab – Comeniusprojektet.
Ligesom eleverne fra Dronninglund Gymnasium, har
de udenlandske elever forud for besøget i Danmark udarbejdet en problemstilling med fokus på unges livsstil med
henblik på kostindtag, alkoholvaner og sportsvaner.
Det faglige forløb blev fredag afsluttet med en konference, hvor eleverne fremlagde deres projekter og kom
med forslag til, hvordan vi kan påvirke unge til at få en
sund livsstil. Til stede ved konferencen var et ekspertpanel bestående af Janne Søndergaard, fysioterapeut,
Sund By Dronninglund, Charlotte Weber Jørgensen, børneergoterapeut, Sund By Dronninglund, Anne Asferg,
kommunikationsmedarbejder, Region Nordjyllands Misbrugscenter, Aase Munk, biologi- og idrætslærer på
Dronninglund Gymnasium, Martin Sund Jakobsen og
Lotte Lindgreen Eriksen, begge elever på Dronninglund
Skole. Konferencedagen afsluttes om aftenen med en traditionel julefrokost for alle Comeniusdeltagerne, deres
lærere og værtsfamilierne.
- Her blev der serveret dansk julemad, og spillet pakkespil, så de udenlandske elever kan få lov at opleve ægte
danske traditioner, fortæller Linette Lotus Danst og Mille
Karen Lund Jensen fra pressegruppen.
I går var den ekskursion til Skagen på programmet, og
ellers skal tjekkerne, spanierne og englænderne introduceres for danske værdier, skolegang og familieliv. Marts
2010 byttes rollerne om: 2. D's studietur bliver i Spanien,
hvor de danske sammen med tjekker og englænderne
skal indlogeres i Córdoba og samarbejde om et Comenius-projekt med fokus på madkultur og national identitet.

BRØNDERSLEV: Den kommu
nale dagpleje i Brønderslev
kommune har rettet fokus
på håndhygiejne. Målet er at
mindske
sygeligheden
blandt både børn og voksne.
- Der har altid i dagplejen
været fokus på god hygiejne,
og for at holde gryden i kog
har vi valgt at sætte fokus på
håndhygiejne. Vi ved, at
bedre hygiejne mindsker sy
gefraværet for børnene, de
res forældre og dagplejere,
siger Anette Damkjær Wille
fra dagplejen.
Hun fortæller, at lignende
projekter har givet 30 pro

cent færre sygedage.
- Derfor besluttede vi at
sætte et Vask-hænder projekt
i gang.
Dagplejerne har taget af
sæt i bogen "Prinsessen, der
ikke ville vaske hænder". Og
projektet blev præsenteret
for dagplejerne på en tema
aften. Her leverede pædago
gerne teater samt ideer og
inspiration. Og interessere
de dagplejere kunne få en
symbolpose med sig hjem til
det videre arbejde.
- Det forpligtede på den
måde, at de skulle gå hjem
og sætte deres egne projek
ter i gang. Aftalen var, at de
skulle vende tilbage med de
res ideer. Og dem har vi

sendt videre til alle dagple
jere via nyhedsbreve. Vi bli
ver på den måde fodret med
hinandens ideer.
De gode rutiner
- Håndhygiejne bør være en
rutine, men det godt at blive
mindet om det og få nye må
der at angribe det på. Pro
jektet skulle gerne betyde, at

vi får færre sygedage - og får
lagt gode rutiner ind i hver
dagen, tilføjer Anette Dam
kjær Wille.
Dagplejer Lene Sander
hoff fra Brønderslev delta
ger i den kommunale dag
plejes Vaske-hænder-pro
jekt. Og hun kan godt lide at
gøre de daglige gøremål som eksempelvis at vaske

Skole får nu renoveret sin

skolegården på Toftegårdsskolen skal have et løft. Politikerne
har afsat 100.000 kroner til opgaven. Billedet er fra skolens 40 års
jubilæum. 
Arkivfoto

BRØNDERSLEV: Nye vinduer til
Dronninglund Rådhus. En
trappeelevator til Brønder
slev Biblioteket og en reno
vering af Toftegårdsskolens
skolegård er blandt de pro
jekter, der skal gennemføres
i år. Politikerne i Teknik- og
miljøudvalget har netop for
delt penge fra puljen til byg
ningsvedligeholdelse
af
kommunale bygninger.
- Vi har i år brugt utrolig
mange penge fra kontoen til
bekæmpelse af skimmel
svamp og til at efterkomme

”Vi arbejder efter ﬁre ledestjerner
for vores forretning:
Kvalitet, Troværdighed,
Tilgængelighed og Hurtighed.”

Arbejdstilsynets påbud, kon
staterer
udvalgsformand
Karsten Frederiksen.
- Men vi har valgt at tilba
geholde nogle penge til ufor
udsete udgifter, nogle af
dem bruger vi nu på at udfø
re en række projekter.
Politikerne har sagt ja til
udvendig belysning samt
etablering af en trappelift på
Brønderslev Bibliotek - pro
jekter til 93.000 kr. En del
bøger og andet materiale op
bevares i bibliotekets kælde
ren, og personalet udsættes i

• Møderet for Lands- og
Højesteret.
• Autoriserede bobestyrere.
• Certiﬁcerede Bolig- og
Inkassoadvokater.
• Beneﬁcerede i fri proces
og straffesager.

Godsbanegade 21 . Tlf. 96 45 06 66
www.advokathusnord.dk

• Medhjælpere for skifteretten i
gældssaneringer og konkurser.

