SEK TION 1

Sjællandske n LØRDAG 18. JUNI 2022

7

En grøn skole med store ambitioner
GRØNT FLAG: Rosenkilde Skole hejste
fredag deres grønne
flag på initiativ fra
eleverne, der vil lave
klimaløb og give
penge til kræftbehandling.

Af Nikolaj Rasch Skou
SLAGELSE: - Benjamin, Phillip, Amanda, Sebastian og
Ida. I er nogle af dem fra vores megaseje elevråd, som
har sat affaldssortering på
dagsordenen, og I er også
skyld i, at vi i dag sorterer
mere affald på alle vores
matrikler. Og I har masser
af nye grønne idéer om miljø og bæredygtighed, sagde
skolens daglige leder Linda
Fabricius til en stor del af
de 140 elever på Rosenkilde
Skole under Autismecenter
Vestsjælland, der fredag eftermiddag var mødt op for at
fejre, at Rosenkilde Skole nu
har fået det grønne flag.
- I har undervisere, der
planlægger oplevelser i naturen hele året rundt, fordi
vi har udeliv som en del af
vores skoleprofil. Og næste
skoleår bliver Rosenkilde
Skole certificeret som en
DGI udeskole. Så vi fortsætter med vores skolehaver
og kompost, og vi får endnu
mere affaldssortering, fortalte Linda Fabricius i sin
tale ude i skolens store, dejlige have, hvor græsset er naturligt højt og blomsterrigt

Den uklippede græsplæne skal øge biodiversiteten på Rosenkilde Skole.
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Rosenkilde Skoles elevråd har taget initiativ til den grønne dagsorden.
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Rosenkilde Skoles grønne flag blev fredag hejst for første gang af elev
og taler Benjamin Christoffersen.
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til gavn for biodiversiteten.
- Grønt er håbets farve, og
I er med til at tage ansvar for
kloden. Grønt repræsenterer balance og harmoni. Fla-

Take Away menu
Pris pr. person kr. 95,00
Vilcon Hotel & Konferencegaard

Eksklusiv spansk vinaften med Kjær & Sommerfeldt
2. og 3. december
Åben julefrokost med livemusik
31. december
Nytårsarrangement med livemusik og fyrværkeri
Se mere på www.vilcon.dk

get skal vise alle, at vi nu har
en grøn profil, sagde hun.

Flere penge til kræft
Der skal fremover arbejdes
med FN’s Verdensmål, og
der er købt flere cykler til
eleverne på Slagelses største
specialskole, som er mellem
seks og 18 år gamle.
- Vi har håb og drømme.
I år har det været, at vi fik
affaldssortering og vores
grønne flag. Det er vi megaglade for. Næste år bliver
det helt vildt. Vi skal arbejde med klimamål og verdensmål, og vi får et klimaløb og et loppemarked, hvor
vi vil samle penge ind, der

også skal gå til arbejdet med
børnecancer, sagde Benjamin Christoffersen fra elevrådet i sin tale.
Den blev der hujet og klap-

pet grundigt af - også oppe
fra et af træerne - hvor der
sad elever. Og så hejste Benjamin Christoffersen og skoleleder Kim Lysebjerg sam-

men det grønne flag.
Bagefter var der grøn saftevand og chokoladekage
med grøn glasur til alle fra
Rosenkilde Skoles køkken.

Sol, sommer og spritkørsel
Af Nikolaj Rasch Skou
SLAGELSE KOMMUNE: Efter
to år med corona ser vi ind
i en sommer uden begrænsninger og med mange festivaler, byfester og havnefester.
17 danskere bliver sigtet
for spritkørsel hver eneste
dag, og Slagelse Kommune
og Rådet for Sikker Trafik
vil derfor nu minde bilisterne om at lade bilen stå, når
de har drukket alkohol efter

to års social og festlig tørke.
- Vi må hjælpe hinanden
med at få bragt antallet af
spritbilister ned. Lav aftalen om, hvem der kører hjem
fra Slagelse Festuge, Tour
de France eller koncerterne
i Cirkusland, inden I tager
hjemmefra. Er der alligevel
en, der ikke selv kan tage ansvaret og ikke kører i påvirket tilstand, så grib ind og
tag snakken med vedkommende, siger Nicki Ottevig
(V), der formand for trafik-

sikkerhedsforummet.
Langs vejene vil bilisterne
derfor fra på mandag den
20. juni og frem til 31. juli
kunne møde gule plakater
med spørgsmålet »Klar til et
pust?«
Plakaterne er en del af
kommunernes og Rådet for
Sikker Trafiks kampagne, der skal få flere sikkert
hjem, og som skal minde om,
at politiet hele sommeren
sætter ind med spritkontroller. For det er der brug for.

- Det er dejligt, at vi igen
kan samles til fest, kultur og
koncerter. Men det er også
vigtigt, at vi lige minder os
selv og hinanden om, at har
man drukket alkohol, og er
man i tvivl om sin promille,
så skal man lade bilen stå.
Det er både risikabelt og
samtidig også en ærgerlig
måde at miste sit kørekort
på, hvis man tager chancen,
siger der er Morten Wehner,
seniorprojektleder i Rådet
for Sikker Trafik.

