
SKOLESKAK: Fire 
skoler i kommunen 
deltog i Skolernes 
Skakdag. Omkring 
400 elever fra 
Marievangsskolen 
spillede i Vesthallen.

Af Per Vagnsø

SLAGELSE: - Det er sjovt at 
spille og at vinde, siger Ha-
vel Khalaf fra 6. klasse på 
Marievangsskolen. Ligesom 
omkring 400 andre elever 
fra skolens 4.-9. klasser var 
han i Vesthallen for at være 
med ved Skolernes Skak-
dag, som Antvorskov Skole, 
Dyhrs Skole og Den Interne 
Skole under Magleby Skole-
center også deltog i.

I Vesthallen rykkede ele-
verne med brikkerne klas-
sevis, og hvis man troede, 
at skak hang uløseligt sam-
men med dyb, tænksom 
tavshed, kom man på bedre 
tanker. Eleverne snakkede 
skam over spillene to og to, 
og de skiftede også pladser 
med jævne mellemrum, så 
hver enkelt hele tiden fik nye 
udfordringer i form af nye 
modstandere. Ulempen var, 
at spillerne to og to sjældent 
fik afgjort et spil, som nogle 
af eleverne bemærkede.

Skak er valgfag
På Marievangsskolen har 
skak været et valgfag på 
mellemtrinnet i et halvt år, 
men der har været skakhold 
de seneste to år.

- Og så er det ved at blive 
populært i nogle frikvar-
terer, fortæller matema-
tiklærer Henrik Friis, der 
sammen med andre lærere 
overvågede, at alt gik rigtigt 

for sig - uden konge og løber, 
for de giver efter sigende an-
ledning til for mange kon-
flikter. 

Henrik Friis ser flere for-
dele ved, at eleverne spiller 
skak:

Social koncentration
- Det gør, at de har det godt 
med hinanden, så det socia-
le har fået endnu et løft, og 
så giver det koncentration, 
siger Henrik Friis, som der-
imod ikke tør skrive under 
på, at skak, som flere ellers 
mener, er så god motioin for 
hjernen, at det styrker ind-
læringen i skolen generelt.

- Det er nemmere at sige 
end at påvise, at det er godt 
for andre ting også. Der er 
nok noget om snakken, men 
vi fokuserer på det med at 
lære at koncentrere sig, og 
så kan det være et alternativ 
til mobiltelefonerne, konsta-
terer han.

Havel Khalaf er lige be-
gyndt at have skak som 
valgfag. Silje Munthedahl, 
der også går i 6. klasse, har 
haft det tidligere.

- Det er sjovt at spille, hvis 
man er god. Man får også ud-
fordret sig selv, fortalte hun. 

Det kan hænde, at Silje spil-
ler skak i fritiden. Mest mod 
bedstemor eller farfar, men 
om vinterferien også byder 
på et parti skak, turde hun 
nu ikke love:

- Måske. Hvis jeg får tid til 
det. 

Ferien begyndte med 
motion for hjernen

Sjællandske n  LØRDAG 10. FEBRUAR 2018

5
sektion 1

Sådan så det ud fra Villum Christensens plads i Folketinget, da forsla-
get, som kunne have sparet Slagelse Kommune for store advokatud-
gifter blev vedtaget.  Privatfoto: Villum Christensen 

SLAGELSE KOMMUNE: Var 
det her sket tidligere, havde 
vi sluppet for en gedigen ad-
vokatregning.

Lyder det fra byrådsmed-
lem og folketingsmedlem 
Villum Christensen (LA), 
der torsdag sammen med 
100 andre tilstedeværende 
folketingsmedlemmer tryk-
kede på knappen og ophæ-
vede forældelsesbestemmel-
serne i sager om overgreb 
mod børn.

- Sagen er jo en udløber af 
vores sag  med Skælskørpi-
gerne og kommunens (KL’s) 
ønske om at slippe for tiltale 
med henvisning til forældel-
se. Rart at sund fornuft en 
gang imellem også kan råde 
i Folketinget og at det kan 
ske i enighed, siger Villum 
Christensen.
Skælskør-sagen har som 
tidligere nævnt været en 
dyr affære for Slagelse Kom-
mune.

Kommunen blev ved dom-
men i Østre Landsret i juni 
pålagt at betale tre gange 
100.000 kroner i erstatning 
til søstrene, og man er der-

udover siden gået med til at 
betale samme beløb til en 
fjerde handicappet søster.

Det er dog for intet at regne 
mod  udgifterne til advoka-
ter og rådgivning.

Sjællandske fik i juli akt-
indsigt i udgifterne, og her 
viste det sig, at der i alt er 
udbetalt 2.276.554 kroner 
til advokater og rådgivning 
fra Kommunernes Lands-
forening. Sidstnævnte råd-
givning tegner sig dog kun 
for en mindre del, nemlig 
124.554 kroner. 

- Grotesk at vi skal bru-
ge så mange penge, når vi 
egentlig bare gerne ville 
have givet erstatning til pi-
gerne. Det kunne vi desvær-
re ikke gøre inden for dansk 
lovgivning, og derfor var vi 
nødt til at køre sagen, fordi 
den er så principiel, sagde 
borgmester Stén Knuth den-
gang.

Udgifterne til de fire søstre 
havnede på i alt 485.000 kr., 
idet der er  tilskrevet renter 
siden sagen blev rejst i 2014.

arne

Slagelse kunne 
have sparet 
millioner

SLAGELSE/KORSØR: I ons-
dags lavede regeringen, 
Dansk Folkeparti og Social-
demokratiet en ny aftale om 
familiesammenføring. 

Aftalen betyder blandt an-
det, at man ikke kan få sin 
ægtefælle til Danmark, hvis 
man bor i et belastet bolig-
område. 

I Slagelse Kommune er to 
boligområder omfattet af 
den nye aftale:  Ringparken 
i Slagelse og Motalavej i Kor-
sør.  Ifølge den nye aftale vil 
det ikke være muligt for fa-
milier i disse områder at få 
en ægtefælle til Danmark. 
Efter aftalen var meldingen 
fra blandt andet Inger Støj-

berg,(V) Udlændinge- og 
Integrationsminister, at det 
er et opgør med de belastede 
boligområder, og den nye af-
tale skal sikre, at tilkomne 
ægtefæller bliver godt inte-
greret i Danmark. 

Udlændinge - og Integra-
tionsministeren fastsætter 
og offentliggør én gang år-
ligt, hvilke boligområder 
der er omfattet af den nye 
boligkravliste for familie-
sammenføring. Kravet om, 
at den herboende person 
skal have egen bolig, der 
kan siges at have en rimelig 
størrelse, er blevet fastholdt 
i den nye aftale. 

Asp

Slut med at føre familier 
sammen i ghettoer

Havel Khalaf synes, det er sjovt 
at spille skak. Og at vinde. 

Ved lange borde i Vesthallen tænkte de over næste træk.  Foto: Jens Wollesen

Silje Munthedahl fra 6. klasse på Marievangsskolen kan godt lide at udfordre sig selv. 

Der er flere fordele ved, at eleverne spiller skak, mener matematiklæ-
rer Henrik Friis.  Foto: Jens Wollesen


