Renovation
news tør, hvor
andre tier

Vol 1….Nr.3

Copyright @ 2015 “Renovation News”

Aars, Danmark d. 24/6

www.aars-skole.dk

NY SKOLE PÅ 5 DAGE
SKANDALEN OM ”KAFFE”KARSTEN!!!
Renovation News har modtaget et anonymt

Karsten forstyrrer eleverne med sin useriøse

tip om, at lærer Karsten Bjerregaard prøver at

snak omkring romkugler og Jesper. Han tager

bestikke alle dem, der har haft en pensel i

pludselig sin telefon op og ringer til Jesper.

hånden i løbet af ugen med en kæmpe

Jesper tager den ikke , så han løber grædende

romkuglekagemand.

bort.

Jeg tror ikke, jeg kun taler for mig selv, når jeg

Vi fandt Søren Roed i gang med at løfte et par

siger, at jeg faktisk også gerne vil have et stykke

meget tunge spande fyldt med sæbevand til

af den lækre romkugle, men Karsten har højt

sine flittige medarbejdere.

og tydeligt udtalt sig, at der kun er kage til
elever, som har haft en pensel i hånden og det
har journalisterne i hvert fald ikke! Men at han
selv ikke har lavet andet end at male og faktisk
talt, ja gjort alt arbejde selv! Det vil jeg
undersøge nærmere! Forklædt som elev sneg
jeg mig bag fjendens linjer.
Her følger udpluk af, hvad jeg fandt ud af samt
billeder det lykkedes mig at tage i al
hemmelighed.
Karsten kommanderer med elever.
Karsten meget travlt med at snakke med Jesper
i timerne. Han snakker tit i telefon med Jesper
2-3 gange i timerne, udtaler en af hans elever,
der ønsker at være anonym.

”Jeg bliver jo nødt til at tage mig af spandene,
når Karsten ikke gider og hjælpe. Det ville være
rart at Karsten hjalp, så jeg ikke fik så ondt i
ryggen” udtaler Søren Roed sig og tilføjer: ”Og
han synes slet ikke jeg ser mandig ud i mine
arbejdsbukser”.
Alt i alt en skandale ud over alle grænser!
Skrevet af Emil Moesby.

