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NY SKOLE PÅ 5 DAGE
Elever og personale tager fat!
Aars skole er nu godt i gang med renovationen

en uge er perfekt til deres opdragelse. Dan

og der arbejdes for fulde gardiner! Alle giver

Korgaard mener at lokalerne skal renoveres for

en hånd med og solen smiler over Aars.

at skabe et bedre arbejdsmiljø og tilføjer, ”det

I hovedbygningen på Aars skole findes noget

hele er færdig om to dage, basta bum”

kaldet 50’er gangen og her bliver der for alvor
taget fat på lokalerne. Jeg har været forbi for at
opleve renovationen. Jeg fandt Karsten
Bjerregaard siddende i en stol imens alle
børnene malede. Karsten er 44 år gammel og
kan nemt se sig selv som en Handyman. Han
mener at lokalerne skal renoveres fordi de er
grimme. Han mener også at hvis de bare
begyndte at male væggene uden alt
forarbejdet, ville det blive hullet og grimt.
Karsten syntes også at det er vigtigt at de små

Det er en ren fornøjelse at se hvordan arbejdet

børn for et behageligt sted at være. Han vil
have at alle lokalerne er færdige før vi går på
sommerferie på fredag.

foregår og jeg er sikker på at det bliver helt
I det næste lokale fandt jeg Søren Jensen Roed,

fantastisk at opleve lokalerne når de er

som sad og pudsede lidt på en radiator. Han vil

færdige!

gerne have at folk skal forstå hvor vigtigt
børnearbejde er, men udtaler dog, ingen børn
på stigen! Han siger også at folk burde se ham
som den fødte Handyman. Han mener at
lokalerne bliver flotte og at det vil hjælpe
eleverne med at få en bedre skoledag. Søren
tilføjer endvidere, ”jeg føler mig mandig i
arbejdstøj”.

Jeg begav mig videre til de næste lokaler hvor
jeg fandt Dan Korgaard på 38, som stod og
dirigerede de hårdtarbejdende børn. Dan
udtaler sig, jeg er ”Handyman” og børnene skal
lære hårdt arbejde! De har godt af det og sådan

Skrevet af Emil Moesby.

