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Traditionen tro deltog også mere farverige ryttere i cykelløbet.
Privat foto

100.000 kroner cyklet ind
Et rekordstort beløb blev cyklet ind, da Nexø Boldklub fredag eftermiddag igen holdt cykelløb i Nexø.
– Helt præcis 100.001 kr. blev der cyklet ind til ungdommen i Nexø boldklub. Helt vildt flot, hvilket også er rekord.
Ja tidligere rekord er slået med flere længder, fortæller en
meget tilfreds og stolt løbsarrangør Nikolaj Grønnegaard fra
boldklubbens Forældre Crew
– Det er på alle måder et rekordår. Vi havde rekordmange
ungdomsspillere fra Nexø Boldklub, der cyklede – hele 80
spillere i alderen fra 3 til 17 år, fortæller Nikolaj Nexø Grønnegaard.
Alle spillere har været ude og skaffe personlige sponsorer.
Med de indkørte midler har ungdommen i boldklubben
nu penge til at lave aktiviteter i den kommende sæson. Det
er alt fra rejseaktivitet til udlandet, bowlingture, minigolf og
til “bare” at hygge ved træning og kamp.
Nikolaj Nexø Grønnegaard glæder sig over den økonomiske opbakning til løbet fra spillernes familier, venner og ikke mindst fra de erhvervsdrivende i Nexø.
– Ja der er faktisk virksomheder fra hele øen, som bakker
op om løbet og ungdommen. Meget imponerende. Tak for
det, lyder det, fra Forældre Crew. ek

En poetisk, musisk aften
Tredje koncert i Svanekegaardens Klassiske Uge 2019 er på
programmet onsdag aften den 26. juni.
Denne tredje koncert byder på et gensyn med Christina
Bjørkøe, Niklas Walentin & Niels Hav som sammen vil præsentere publikum for en poetisk aften med klassisk musik
og poesi af prisvindende verdensklasse. Musikken blandes
med oplæsning så musik og poesi går op i en højere enhed.
Christina Bjørkøe debuterede fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i 1997. Hun optrådte som solist med symfoniorkester allerede som 16-årig og har siden givet talrige
koncerter som solist og kammermusiker herhjemme og
rundt i Europa, USA, Sydamerika og Asien. Hun har modtaget adskillige priser og legater, blandt andet P2-prisen.
Christina Bjørkøe er ansat som docent ved Syddansk Musikkonservatorium.
Koncerten bliver en lejlighed til et gensyn med violinisten Niklas Walentin, som både gæstede både Svanekegaarden og Campus Bornholm i efteråret 2018 med Trio Vitruvi
Niklas Walentin har for længst placeret sig helt i front
blandt de unge talenter. Han havde i november 2017 en opsigtsvækkende debut fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, og han har forinden vundet de fleste danske konkurrencer for klassisk musik og modtaget dertil hørende talentpriser.
Niels Hav er digter og novelleforfatter. Hans værker er
oversat til mange sprog. Sammen har Christina Bjørkøe og
Niels Hav optrådt med musik & poesi herhjemme og i udlandet.
De sidste koncerter i Svanekegaardens klassiske ”uge” er:
2. juli Ensemble Stralo.
3. juli Carl Nielsen Kvartetten – Klassisk for børn.
6. juli Carl Nielsen Kvintetten. ek

Paradisbakkeskolen får ny ventilation i samtlige undervisningslokaler. Håndværkerne går ned gennem taget til hver enkelt
klasselokale.

Det nye produktionskøkken etableres i de
gamle omklædningsrum til skolens tidligere
gymnastiksal.

Paradisbakkeskolen ændrer sig med nye muligheder:

Ombygning til mads
Tekst: Elisabeth Krogh
Foto: Berit Hvassum

SKOLE
Byggehegn og skilte med Ingen Adgang fylder på Paradisbakkeskolen. Flere ombygninger er i gang, og
byggerierne vil ændre skolen fuldstændig og giver
helt nye muligheder.
Det ser voldsomt ud, fordi skolen er i gang med
flere projekter samtidig.
– Vi er i gang med at bygge om til madskolen.
Samtidig er vi ved at få ventilation ind i alle undervisningslokaler, der skal bygges et væksthus i tilknytning til vores skolehave, og vores fysik- og kemi
lokale bygges ud, så vi får mere auditorieplads og en
amfitrappe ned mod græsplænen bagved, så der kan
åbnes op. Endelig bygges der også om i skolens pædagogiske læringscenter, forklarer skoleleder Pia
Laub Tofte, der altså p.t er skoleleder på lidt af en
byggeplads.
Det nye væksthus skal blandt andet bruges i undervisningen i natur- og teknologi, og bliver 11 gange 6 meter stort.
Skolens pædagogiske læringscenter bygges om,
så der blandt andet bliver etableret et stille- og fordybelsesrum.

Nye læringsmiljøer
Det er ikke kun mursten og brædder, der flyttes
rundt og nye lokaler, der indrettes. Ombygningerne
forandrer selve den måde, der kan undervises på,
forklarer skoleder Pia Laub Tofte.
Det er ombygning til nye læringsmiljøer, der skal
gøre det muligt at undervise på nye måder.
– I stillerummet bliver der blandt andet tunge
gardiner, der kan trækkes for, og fordybelsesborde,
for at der kan skabes ro for de børn, der har behov for
det.
På samme måde er ombygningen til madskole
heller ikke bare et spørgsmål om at få etableret et
storkøkken og en spisesal.
– Madskolen handler ikke bare om at få en kantine, men om madkultur. Blandt andet at alle spiser
sammen, siger Pia Laub Tofte.
Selv om den nye spisesal bliver stor, vil den dog
ikke kunne rumme alle skolens ca. 550 elever på en
gang.
– Der vil blive plads til 300, så når spisesalen bliver taget i brug, vil eleverne spise i to hold.

Den første madskole
Paradisbakkeskolen er udpeget til at være den første
madskole på Bornholm – det vil sige en skole, hvor

børnene kan få serveret et dagligt måltid mad, som
elever fra skolen selv er med til at fremstille i skolens eget nye køkken.
Eleverne vil kunne tilmelde sig en madordning –
med forældrebetaling – hvor de så hver dag får serveret et sundt frisklavet måltid mad.
Maden skal laves dagligt på skolen i et nyt produktionskøkken, der bliver indrettet til, at eleverne
er med til både madlavning, salg og servering.
På Paradisbakkeskolen kan eleverne endda også
være med til at dyrke og høste nogle af råvarerne
selv. Skolen har nemlig en stor skolehave, hvor eleverne dyrker grønt, og en ansat hortonom underviser eleverne i både grøntsagernes dyrkning og biologi.
At madskolen er mere end en kantine, betyder også, at elever kommer til at spise i den nye spisesal,
også selv om de har madpakken med hjemmefra, siger skoleleder Pia Laub Tofte.

Længe undervejs
Byggeriet af madskolens køkken og spisesal er planlagt til at være færdigt til januar, men Pia Laub Tofte
anser det for sandsynligt, at det først vil være fra
skoleåret 2020, at Paradisbakkeskolen kan indvie
sin nye madskole.
Den første madskole har dermed været længe undervejs. Det er snart to år siden, at politikerne satte
penge af til at etablere madskoler på to af de kommunale skoler.
Paradisbakkeskolen i Nexø og Hans Rømer Skolen i Aakirkeby blev udpeget til at være de første to
madskoler.

Får stor betydning
Pia Laub Tofte har store forventninger til de mange
forbedringer.
– At vi får ventilation i alle klasser, tror jeg kommer til at betyde rigtig meget. Vi har ikke haft god
nok udluftning, men nu bliver vores ventilationssystem langt bedre.
Skolen har selv bedt om, at byggerierne sker på en
gang for at få den periode, hvor der bygges på skolen,
så kort som mulig.
I mellemtiden må nogle klasser genhuses og flyttes rundt.
– Men det store arbejde sker heldigvis i sommerferien, siger Pia Laub Tofte.
Håndværkerne er meget omhyggelige med at
spærre af, og skolen har stillet som krav, at der skal
gå en mand foran eller bag de store lastbiler, når de
er inde i området, for at sikkerheden er så høj som
mulig.
Pengene til de nye læringsmiljøer kommer fra en
pulje, som alle øens folkeskoler får del i. Flere andre
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Her skal alle Paradisbakkeskolens elever senest fra 2020 spise
deres frokost hver dag. Muren bliver væltet og erstattet af en
glasfacade ud mod skolehaverne.

Håndværkerne fylder godt op på Paradisbakkeskolen. Flere store ombygninger er i gang på
samme tid.

Foto: Paradisbakkeskolen

Tøjslange på 286 meter

dskole er nu i gang

En tøjslange på hele 286,6 meter blev resultatet, da Paradisbakkeskolens SFO Regnbuen igen forsøgte at sætte en ny rekord til Børnenes Rekordbog
I år gik rekordforsøget ud på, at børnene lavede en ”slange” af tøj, så lang som mulig.
75 børn deltog, og tøjslangen målte 286,6 meter i alt, fortæller Jørn Severin Hansen fra SFO Regnbuen.
Regnbuen og Klubben ved Paradisbakkeskolen var fælles
om rekordforsøget. ek

I denne uge arbejdes blandt andet på ventilation og det nye produktionskøkken til madskolen.
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Fornemt renoveret byhus midt
i Nexø.

Nexø

Villa, 1 fam.
Brogade 7B
Byhuset ligger midt i Nexø, tæt på torvet, havnen og Paradisbakkeskolen.
Boligen består af kælder, tre værelser, to badeværelser, køkken-alrum og
stue. I får også en skøn gårdhave med overdækning. I 2011 er der foretaget
et væld af moderniseringer.

Pia Laub Tofte,
skoleleder

Kontant:
Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling:
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

Pia Laub Tofte er p.t. skoleleder for en skole i byggerod.
Men de mange byggerier betyder helt nye og bedre muligheder for elever og lærere, når ombygningerne er færdige.

1.495.000
1.492

75.000
6.109/5.311

danbolig Nexø.

v/Ole & Martin W. Kok-Hansen

skoler har allerede fået bygget om, og nu er turen endelig kommet til Paradisbakkeskolen.
– Det er forskelligt fra skole til skole, hvordan skolerne har ønsket at ombygge til at kunne undervise
på nye og anderledes måder. Vi er en grøn skole og
vil gerne udvide den del af det. Derfor er det blandt

andet vores fysik- og kemilokale, der bygges ud, og
derfor vi har ønsket et væksthus, forklarer Pia Laub
Tofte.
De nye læringsmiljøer skal efter planen være færdige i uge 35.
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