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Skoler mangler regler for højt fravær
Udsatte børn: Det kan være

svært at møde i skolen, når
hovedet er fyldt med bekymringer om familien
derhjemme. Eller når angsten tager fart ved tanken
om, hvordan det skal gå
med at fremlægge det store
projekt i dansktimen. Udsatte børn og unge har et
højt fravær i folkeskolen,
og ofte er det svært for
dem at få hjælp hos lærerne eller skoleledelsen. En
ny undersøgelse fra Børns
Vilkår og Trygfonden viser,
at skolerne håndterer fravær vidt forskelligt, og at
hver tredje skole slet ingen
retningslinjer har for,
hvornår og hvordan de
skal gribe ind. Det er bekymrende, for elever med

et højt fravær forlader skolen med dårligere karakterer end deres klassekammerater, siger Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår: »Skolerne er med til at
ødelægge børnenes fremtid. Dårlige resultater betyder, at mange ikke kommer
i gang med en ungdomsuddannelse. Blandt elever
med højt fravær er bl.a.
børn anbragt i plejefamilier
eller på en institution. I
Skolelederforeningen er
formand Claus Hjortdal
bekendt med undersøgelsen. Han siger, at ﬂertallet
af skoler gør en stor indsats
for udsatte børn. Men det
er vanskeligt, fordi mange
af børnene har det meget
svært.
/ritzau/

Entreprenør ﬁk igen og
igen stjålet diesel, men så
hyrede han en jægersoldat
Tyveri fra byggepladser
er et problem i hele landet. På en byggeplads
på Sydsjælland skulle
der en jægersoldat til,
før dieseltyve kunne
tages på fersk gerning.
MICHAEL THYKIER
michael.thykier@jp.dk

Ekstremistisk indhold på Playstations
Fængsler: Kriminalforsorgen undersøger alle spilkonsoller

i landets lukkede fængsler. Det sker, efter at Kriminalforsorgen i sidste uge fandt ekstremistisk materiale gemt på
ﬁre playstations. »Det drejer sig om et stort antal spilkonsoller fra en række fængsler, hvor vi har de farligste indsatte siddende. Vi har været nødt til at inddrage dem
som følge af sagen, som vi nu er i gang med at undersøge,« siger direktør i Kriminalforsorgen Thorkild Fogde til
DR Nyheder. Det drejer sig om ﬂere hundrede playstations fra de lukkede fængsler og ﬂere andre arresthuse –
playstations, som de indsatte kan købe eller leje. Ifølge
DR Nyheders oplysninger skal der blandt andet være tale
om ekstremistiske videoer med for eksempel halshugninger, som kan være smuglet ind på usb-stik. Playstations i
fængslerne kan ikke gå på nettet.
/ritzau/

Siden 2010 har der
været totalt rygeforbud
udendørs som inden
for på Nordsjællands
Hospital i Hillerød og
Frederikssund. Men
patienter og pårørende
har set stort på forbuddet og nu stilles der rygepavilloner op på
hospitalet. Det skriver Frederiksborg Amts
Avis. Rygeområderne er udelukkende
målrettet patienter og pårørende, personalet må stadig ikke ryge i arbejdstiden.
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Det er bælgmørkt i den lille
by Rønnebæk lidt øst for
Næstved. Klokken er midnat.
I et levende hegn, cirka 25
meter fra en byggeplads,
ligger en mand gemt. Han
observerer
byggepladsen.
Han har overvågningsudstyr
med sig. Han er trænet til den
her opgave. Han ved, at tyvene kan dukke op når som
helst.
Klokken 00.07 triller en
hvid ﬁrhjulstrækker ind foran byggepladsen. Manden i
hegnet observerer den. Ud af
bilen træder to skikkelser.
Den ene har hætte på og ser
spinkel ud. Den anden er lidt
tættere, skaldet eller med
meget kort hår. De går rundt
på byggepladsen. I hænderne har de store 50 liters benzindunke.
Stadig skjult af hegnet ringer manden 112. En politipatrulje bliver sendt til byggepladsen. Den ankommer
klokken 00.17. Betjentene
tager kontakt til de to personer på byggepladsen, inden
endnu en politipatrulje ankommer. De to personer, som
ankom i ﬁrhjulstrækkeren,
bliver fordelt i de to politibiler og bliver kørt væk.

Det er entreprenør Max
Christoffersen, som har
hyret manden i hegnet. Manden er en såkaldt ”observatør” hos sikkerhedsvirksomheden Eagle Shark, hvis
ansatte primært er tidligere
jægersoldater og frømænd.

Dyre tyverier
Max Christoffersen ejer
Møns
Entreprenørﬁrma,
som primært arbejder på
Sjælland og øerne. Inden for
de seneste to år har han knap
30 gange oplevet, at gravkøer
og traktorer er tappet for diesel, når hans ansatte møder
på arbejde om morgenen.
For tre uger siden begyndte
det at gå rigtig stærkt med tyverierne på byggepladsen i
Rønnebæk.
»På to uger ﬁk vi stjålet omkring 1.000 liter diesel af ﬂere
omgange,« siger Max Christoffersen.
Han tog kontakt til sikkerhedsvirksomheden. De efterfølgende nætter lå henholdsvis to og en mand klar til, når
tyvene skulle dukke op igen.
Første, anden og tredje nat
skete der ingenting. Derfor
holdt de en pause.
Men så, natten efter, forsvandt der igen diesel. Tilbage med manden i hegnet,
og så gik tyvene i fælden.
Max Christoffersen forstår
godt, hvis det for nogle lyder
ekstremt at hyre tidligere
jægersoldater og frømænd til
at holde øje med gravkøer og
traktorer. Men som han siger:
»De snupper et sted mellem 100 og 500 liter per gang.
Det er saftsuseme mange
penge henover et år. Så er det
faktisk billigere at hyre de her

meget specialiserede mennesker.«
Ifølge direktør i Dansk Byggeri Michael H. Nielsen oplever entreprenører over hele
landet at få stjålet større
mængder diesel fra byggepladserne.
»Det er en af de typer tyverier, som virkelig er eksploderet,« siger han.
Tyverierne er en bekostelig
affære for entreprenørerne,
som, selvom de ﬂeste er forsikret, skal betale selvrisiko
og har udgifter i form af tabt
arbejdsfortjeneste.

Tyverier fra byggepladser
Michael H. Nielsen forklarer,
at de ﬂeste entreprenører er
klar over, at politiet må prioritere i opgaverne.
»På den ene side forstår vi
godt, at politiet har meget at
se til med grænsekontrol,
bandekriminalitet osv. Det
må vi acceptere. Men på den
anden side lever vi i et retssamfund, hvor man både
som borger og virksomhed
oplever, at den private ejendomsret bliver krænket igen
og igen, uden at det ser ud til

De snupper et sted
mellem 100 og 500
liter per gang. Det er
saftsuseme mange
penge henover et år.
Max Christoﬀersen,
ejer af Møns Entreprenørﬁrma

at få konsekvenser,« siger
Michael H. Nielsen.
Rigspolitiet har ikke tal
speciﬁkt for dieseltyverier,
men i de første tre kvartaler i
2017 blev der anmeldt 851
tyverier fra byggepladser. Der
blev rejst 134 sigtelser.

Et lidt for godt tilbud
Michael H. Nielsen kan ikke
afvise, at der blandt hans egne medlemmer er entreprenører, som engang i mellem
siger ja tak til et lidt for godt
tilbud.
»Det er med de her varer
som med alt andet. Får man
et for godt tilbud på en PHlampe, skal man selvfølgelig
ikke takke ja. Det samme gælder diesel,« siger han, som
dog mener, at de ﬂeste af
hans medlemmer har faste
aftaler med leverandører af
benzin og diesel.
Vicepolitiinspektør
hos
Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Peter Damgaard
forklarer, at større mængder
stjålet olie og diesel ofte bliver brugt til at fyre op med,
mens mindre mængder primært bruges som brændstof
til biler.
For Max Christoffersen var
det aldeles tilfredsstillende,
at dieseltyvene blev taget på
fersk gerning i sidste uge. Det
bringer lidt af retsfølelsen tilbage, siger han, selvom politiet ﬁk hjælp til opgaven.
»Politiet kan jo ikke holde
øje med vores ting hele tiden.
Det er klart. Men hvis de her
mennesker bliver taget i det,
så stopper de forhåbentligt,«
siger han. Han fortsætter
samarbejdet med sikkerhedsvirksomheden.

Straf for omskæring fordoblet
Dom: Vestre Landsret ned-

satte sidste år straffen til
somalisk forældrepar, men
den afgørelse er nu trukket
tilbage. Højesteret straffer
et somalisk forældrepar fra
Fredericia med halvandet
års fængsel for at have ladet deres to døtre omskære
under en rejse til Afrika. I
Vestre Landsret slap parret
sidste år med ni måneders
fængsel, men ifølge landets øverste domstol var

det altså alt for lidt. De
halvandet års fængsel ﬂugter derimod med, hvad
Retten i Kolding oprindeligt landede på tilbage i
april 2017. Ligesom både
by- og landsret har Højesteret valgt at idømme moren, der er somalisk statsborger, en betinget udvisning med en prøvetid på
to år. Forældrene har dog
begge nægtet sig skyldige.
/ritzau/

LTF’er forsøgte at dræbe cyklister
Bandeopgør: En nat i september sidste år bevægede et

højtstående medlem af gadebanden Loyal To Familia
(LTF) sig ind på den rivaliserende bande Brothas’
territorium på Ydre Nørrebro. Da den 27-årige mand
ved 01-tiden nåede frem til området omkring Den Røde
Plads, trak han en pistol, og i løbet af mindre end et
minut affyrede han 11 skud. De første skud var rettet
mod to forskellige forretninger, hvor medlemmer af den
rivaliserende bande ofte hænger ud. Men herfra blev
skuddene tilsyneladende mere tilfældige. Bl.a. rettede
bandemedlemmet sit våben mod ﬂere tilfældige cyklister, og angiveligt skød han her for at dræbe. Onsdag
kendte et nævningeting i Københavns Byret således
manden skyldig i drabsforsøg mod to cyklister.
/ritzau/

Max Christoﬀersen (t.v.) ﬁk nok af dieseltyve, som stak slangen i hans gravko "Vildkatten". Derfor allierede hans sig med en specialiseret sikkerhedsvirksomhed. Maskinfører Mogens Sandtoft styrer her gravkoen. FOTO: STINE BIDSTRUP

