Ny vågetjeneste

Nye tider

Gode evner

Røde Kors i Vallensbæk vil starte ny
vågetjeneste for døende. For ingen
skal dø alene, mener lederen af vågetjenesten

Bibliotekerne får nye brugere og nye
opgaver i disse år. Folkebladet har
været på rundtur til områdets biblioteker for at høre, hvad bibliotekerne
bliver brugt til

Christian Nielsen, der er i lære som
bygningssnedker, kæmper i næste
uge om at blive landets bedste. Han
skal lave en trappe og et vindue, der
ligner Brasiliens flag
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Afrah Al-Jabouri er politiker,
fotomodel og tørklædepige.
Og det hele hænger fint
sammen, mener hun.
Foto: Rosa Palskov Hansen og
Cecilie Gjerlev
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Sådan kommer der
22 elever i klasserne
I de kommende år skal der højest være 22
elever i de nye 0. klasser, blev det besluttet i
forbindelse med budgettet for 2018. Hvordan eleverne skal fordeles i fremtiden, blev
besluttet af kommunalbestyrelsen i december
Af Jesper Ernst Henriksen
GLOSTRUP. Der skal i
fremtiden højest starte
22 elever i 0. klasserne på
Glostrup Skole. Det blev
besluttet som en del af
budgetforliget for 2018. I
beregningen af prisen for
det forslag, var det forventningen, at der skulle
oprettes to ekstra klasser
per årgang, hvilket stadig
er forventningen.
På kommunalbestyrelsens møde i december blev
det besluttet, hvordan det
i praksis skal gøres.
- Venstre gik til budgetforhandlinger med ønsket
om 22 elever i klasserne.

Det er glædeligt at se det
blive udmyntet. De 22
elever er ikke målet i sig
selv, men et af de midler,
der skal give vores elever
den bedst mulige skolegang. Det vil skabe mere
ro og give lærerne større
mulighed for at nå rundt
om den enkelte elev, sagde
Sophie Dahl Brohus (V),
der på det tidspunkt var
formand for Børne- og
Skoleudvalget.

Praktisk gennemførsel

Den praktiske gennemførelse af forslaget endte
med at give en relativt lang
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Stadig masser af

SKARPE TILBUD
Spar op til

70 %

?

Hvad ser du først
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Tirsdag 9. januar
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SPAR 30%

Svensk pølseret
Onsdag 10. januar

på alle kufferter i hårdt materiale*

Fiskefilet

Fredag, lørdag og søndag

F.eks. Crystal
kabinetrolley

Udsalg

349

30

med sovs og kartofler
Gratis forundersøgelse
Helprotese/delprotese
Stål-unitorproteser
Tryklås-proteser
Protesereparationer
Naturlig tandproteser

• Mellem 419,30
• Stor 489,30. Sort, hvid
og mint kan købes i butikken.
Farve guld via tablet eller
Føtex.dk.
føtex normalpris 499,-

SPAR 149

70

Tilbuddene gælder fredag d. 12/1 lørdag d. 13/1 og søndag d. 14/1.
i føtex Glostrup

DAGENS RET
ALLE HVERDAGE
FRA KL. 17-19
I DENNE uGE

SJÆLLANDS
ANDTEKNIK
GLOSTRUP: Hovedvejen 150, 78 79 18 81
www.sjaellandstandteknik.dk

Ovnfast
glasfad
28 cm Grand Cru.

NU KUN

49

95

Vejl. 179,95

Torsdag 11. januar

Gryderet

48,Kun

med ris

Fredag 12. januar

Bøf bearnaise
med pomme frites

SpIS HER ELLER TAKEAwAy
Dalvangsvej 54, Glostrup Tlf. 31 90 11 22
Åbningstider: Hverdage 8-20 • lørdag 8 – 15 • søndag lukket

Følg os på facebook

