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Efterskole i Rejsby
er klar til at udvide
Økonomi: Kommunalbestyrelsen gav i sidste uge Rejsby Europæiske Efterskole tilsagn om en kommunegaranti på 3,5 millioner
kroner. Skolen vil bygge til og om og etablere en ny parkeringsplads.
Forstander
Brian Bastiansen kan
nu se frem
mod en
udvidelse af
Rejsby
Europæiske
Efterskole.

Af Mads Grinderslev,
mgr@jv.dk

REJSBY: Rejsby Europæiske
Efterskole har planer om at
ombygge og udbygge skolen. Inden da skal der laves
en ny parkeringsplads.
– Vi starter med at skulle
have lavet en ny parkeringsplads ud mod hovedvej 11 i
et område mellem skolen og
hovedvej 11. Fordi der, hvor
vi ønsker at bygge, er på vores nuværende parkeringsplads, fortæller forstander
Brian Bastiansen.
– Så skal vi have bygget to
store klasselokaler og nogle
elevværelser ovenpå dem,
som bliver sammenhængende med en nuværende
elevfløj, fortæller skolens
forstander.

Arkivfoto: Hans
Chr. Gabelgaard

Område overdækkes
Området mellem den nye
bygning og hal og hovedbygning bliver overdækket.
Projektet med både byggeri og parkeringsplads, når
samlet op på omkring ni
millioner kroner.
Skolen har haft en elevstigning, så der i dag er 144
elever.
– Vi er i underskud med
klasselokaler, fortæller Brian Bastiansen, der regner
med at optage 152 elever til
det kommende skoleår.
Således udvider skolen
med otte elever.

Kommunalbestyrelsen
gav torsdag i sidste uge en
hjælpende hånd til byggeriet i form af en kommunegaranti på 3,5 millioner kroner. Skolen har sat ingeniører i gang med projektet.

– Vi forventer til efterårsferien at kunne tage det hele
i brug, fortæller Brian Bastiansen, der investerer i pavilloner, som elever kan bo i
indtil den nye bygning står
klar.
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Vi forventer til efterårsferien at kunne tage det hele i brug.
BRIAN BASTIANSEN
FORSTANDER PÅ REJSBY EUROPÆISKE EFTERSKOLE

Asylcenter skal fremover huse børn og unge
Ny status: Det ene asylcenter i Toftlund bliver fra sidst i februar for uledsagede børn og unge. Det giver 30-40 nye arbejdspladser.
Af Palle Andersen,
PAL@jv.dk

TOFTLUND: Asylcentret i et
tidligere misbrugscenter i
Toftlund ændrer fra sidst i
februar status. Det skal huse børn og unge, som er
flygtet uden at være ledsaget af voksne, og dermed får
asylcentret i Toftlund samme funktion som et lignende center for uledsagede
børn og unge i Tønder.

Toftlund 2, som asylcentret benævnes af AsylSyd,
har i dag plads til cirka 100
voksne, og om få uger bliver
de skiftet ud med 80-90 asylansøgere, som er i alderen fra 12 til 17 år.
– Udlændingestyrelsen vil
flytte de nuværende asylansøgere på centret til andre
centre, men ikke nødvendigvis til centre, som vi driver, siger fagchef for AsylSyd, Lars Møldrup.

Når asylcentret i Toftlund
udelukkende skal huse
børn og unge, bliver det et
døgncenter, som får 30-40
nye medarbejdere. Som det
første er AsylSyd gået i gang
med at søge en afdelingsleder til centret, og resten af
stillingerne slås op i nær
fremtid.
– Vi åbner asylcentret for
den nye målgruppe sidst i
februar, og herefter går der
cirka tre måneder, inden det
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Vi åbner asylcentret
for den nye målgruppe sidst i februar, og herefter går
der cirka tre måneder, inden det er
fuldt udbygget.
LARS MØLDRUP, FAGCHEF

er fuldt udbygget til det nye
formål, siger Lars Møldrup.
Medarbejderne får ansvaret for at skabe en struktureret hverdag for børnene og
de unge. De nye beboere
skal hjælpe til med madlavning og rengøring, og de
skal undervises og deltage i
fritidsaktiviteter.

Informationsmøde
AsylSyd vil så hurtigt som
muligt holde et informa-

tionsmøde for borgerne i
Toftlund om den kommende ændring af asylcentret,
og herunder hvordan undervisningen af børnene og
de unge skal håndteres.
I forvejen driver AsylSyd
flere asylcentre i Tønder,
Aabenraa og Esbjerg kommuner, og alle udgifter til
driften dækkes af Udlændingestyrelsen og dermed
staten.

