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Uopmærksom bilist 
forulykkede på E20
VEJEN: Det synes som om, fle-
re og flere færdselsulykker
sker som følge af bilisters
uopmærksomhed bag rattet.
Det samme var formentlig
tilfældet torsdag eftermid-
dag i det østgående spor på
Motorvej E20 øst for afkør-
sel 68.

Her blev en personbil ført
af en 24-årig bilist. Farten
var omkring 130 kilometer i
timen. Men så hurtigt må bi-
ler med en efterspændt trai-
ler ikke køre, og alt for sent
gik det så op for bilisten, at
han pludselig var kommet
på kollisionskurs med en så-
dan forankørende bil med
trailer. For at undgå en fatal
påkørsel forsøgte han i ste-
det at undvige med det re-
sultat, at køretøjet endte på
taget.

Heldigvis kom bilisten ik-
ke til skade, men det gjorde
hans køretøj. Ulykken gjor-
de det på et tidspunkt nød-
vendigt helt at afspærre det
østgående motorvejsspor og
at lede trafikken ad afkørsel
68.

Den 24-årige bilist er fra
Aabenraa-området.

Corona: Syv flere er smittet på et døgn
Borgmester Egon Fræhr opfordrer til, at vi 
alle skal bidrage til at få smittetallet ned.

Jørgen Schultz
JOS@jv.dk

VEJEN KOMMUNE: Også i Vejen

Kommune går det den for-
kerte vej med coronasmitten.

Fra torsdag til fredag er der
registreret syv nye smittede,
så der nu er 18 tilfælde.

Stigningen i smittetallet får

borgmester til at reagere med
en fordring:

- Vi skal havetallet til at fal-
de igen, og det kan vi alle
sammen bidrage til. Derfor
skal vi blandt andet forsøge
at begrænse den sociale om-
gang med andre, både når det
gælder hvor mange vi mødes
med, hvor længe vi er sam-
men, og hvor mange forskel-

lige personer vi mødes med.
Afstand er fortsat vigtig, lyder
det fra borgmester Egon
Fræhr i en pressemeddelelse.

Han fortsætter: - Samtidig
skal vi fortsat opretholde en
hverdag med uddannelse, ar-
bejde, besøg på restauranter,
fritidsaktiviteter mv. Så vær
nu opmærksom på adfærden
og den måde, som vi mødes

med hinanden på. Vi kan ved
en fælles indsats gøre en for-
skel, så smittetallet kommer
ned – for alles skyld og ikke
mindst for de borgere, som er
særligt udsatte.

Incidenstallet er ifølge Sta-
tens Serum Institut på 42. In-
cidenstallet udgør antallet af
smittede pr. 100.000 indbyg-
gere.

Tyve på natlig 
selvbetjening i 
brugsen
JELS: Bevæbnet med kraf-
tigt og effektiv værktøj har
tyve begået et usædvanligt
indbrud i SuperBrugsen i
Jels. Her lykkedes det tyve-
ne at opbryde en rulleport
til et fryserum og derefter
at skære hængelåsene
over til to containere.

Herefter forsynede tyve-
ne sig i ro og mag med et
væld af forskellige frosne
kødvarer - blandt andet:
Kyllingeskiver, kyllinge-
stykker, wienerschnitzler
og pakker med både svi-
nefars og oksefars.

Tyvene nåede også at
slæbe 20 kasser med coca-
cola bort, og samme vej
forsvandt 39 kasser med øl
af mærket Harboe. Syd og
Sønderjyllands Politi oply-
ser, at de stjålne varer re-
præsenterer en værdi af
30.000 kroner.

Indbruddet blev begået
klokken 00.40, og tyvene
forsvandt fra gerningsste-
det næsten en time senere
klokken 01.30, hvilket
man kan fastslå på opta-
gelserne fra brugsens vi-
deoovervågningsanlæg.
Her kan man også se to
personer travlt beskæftige-
de med at slæbe alle tyve-
kosterne, som formentligt
blev kørt bort i en varebil.

Formand for BUPL Sydjylland Jonna Gudmundsen ser med bekymring på Vejen Kommunes første udkast til 2021-budgettet, hvor der lægges op til færre pædagogstillinger 
i institutionerne. Pressefoto: Maria Tuxen Hedegaard

Fagforening revser Vejen 
Kommunes spareforslag
Pædagogernes fagforbund "BUPL" ser 
særdeles kritisk på de besparelser i 
pædagogstillinger, som der foreløbig er lagt 
op til på Vejen Kommunes kommende 
budget.

Anders Davidsen
andda@jfmedier.dk

VEJEN: I det foreløbige udkast
til Vejen Kommunes budget
for 2021 har økonomiudval-
get lagt op til, at der skal væ-
re færre pædagoger i kommu-
nens institutioner.

For vuggestuer, børnehaver
og SFO’er vil man således gå
fra at tildele midler svarende
til 70 procent uddannede pæ-
dagoger pr. institution til 63
procent næste år, hvis det
indledende budgetforslag vel
at mærke kommer til at stå
ved magt.

Under alle omstændighe-
der vækker det stor bekym-
ring og forundring i BUPL
Sydjylland.

- Det er klart, at det vil gå
ud over den kvalitet, som
børnene oplever i institutio-
nerne. Pædagoger har jo en
uddannelse, som giver dem
en faglighed til at sikre børns
trivsel, læring og udvikling, si-
ger formand for BUPL Sydjyl-
land Jonna Jul Gudmundsen
og slår fast:

Stik imod hensigten
- Jeg synes, det vil være en
stærk forringelse af det bør-
netilbud, der er i Vejen Kom-
mune, hvis man vælger at gå

med denne besparelse.
Forslaget om at sænke an-

delen af pædagoger i Vejen
Kommunes institutioner står
efter BUPL's opfattelse i skæ-
rende kontrast til ikke mindst
regeringens såkaldte 'forstå-
elsespapir', hvor der er en
målsætning om på lidt læn-
gere sigt at indføre lovbund-
ne minimumsnormeringer.

I forlængelse heraf har Vej-
en Kommune allerede fået
3,7 millioner kroner øremær-
ket til at prioritere normerin-
gerne i kommunens børne-
haver og vuggestuer, og ifølge
BUPL vælger man derfor i
Vejen at give med den ene
hånd, men tage med den an-
den.

- Det er meget ærgerligt, at
man lokalt på den måde ud-
huler effekten af de penge,
som jo skulle give et kvali-
tetsløft af hele børneområ-
det. Vi ved også, at forældre-
ne faktisk har en forventning
om, at pengene til minimus-
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normeringer bliver brugt på
pædagoger, siger Jonna Jul
Gudmundsen og henviser til
en nyligt udgivet undersøgel-
se fra "Epinion".

Ingen kommentarer
JydskeVestkysten har været i
kontakt med udvalgsforman-
den for børn og unge i Vejen
Kommune, Claus Kulmbach,
som dog ikke ønsker at udta-
le sig om til de konkrete be-
sparelser i forslaget, før alle
høringssvar er kommet ind -
og herefter andenbehandlet
på næste byrådsmåde 6. ok-
tober.

Jørgen Thøgersen, som står
i spidsen for Socialdemokra-
tiets byrådsgruppe, vil heller
ikke lade sig interviewe på
nuværende tidspunkt, men
henviser dog til sin tale ved
førstebehandlingen i byråds-
salen 15. september. Her sag-
de han blandt andet:

- En besparelse, som for os
gør rigtig ondt, er ændringen

af tildelingsmodellen på dag-
tilbudsområdet. Det kommer
til at betyde besparelser på
omkring én millioner kroner
og harmonerer ikke så godt
med, at vi gerne vil sikre en
bedre skolegang og bedre ud-
dannelsesniveau for vores
børn.


