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Der er rigtig stor opmærksomhed omkring det arbejde, vi laver, og efter
udsendelsen var der mange, der skrev og sagde, at vores arbejde er fantastisk og
skønt.
Rikke Kilschow Espersen om skolehunden Thomas

Alle elsker Thomas:

Skolehund bliver hyldet på nettet
På Resen Skole har de en
lidt speciel medarbejder.
Firbenede Thomas er ansat til at hjælpe eleverne
med koncentrationen, og
selv om han ikke har nogen seminarieuddannelse,
er både børn og voksne meget glade for det, golden retrieveren byder ind med på
arbejdspladsen.
Historien om Thomas og
hans skolearbejde er flere
gange gået landet rundt og
i mandags var han en tur i
TV2’s Go’Morgen Danmark,
hvor hans ejer, Rikke Kilschow Espersen fra Skive,
fortalte om Thomas.
- Der er rigtig stor opmærksomhed omkring det
arbejde, vi laver, og efter udsendelsen var der mange, der
skrev og sagde, at vores arbejde er fantastisk og skønt,

Thomas og ejer, Rikke Kilschow Espersen (tv), uden for Go’ Morgen Danmarks studier i
København. Til højre er det Thomas på arbejde på Resen Skole.
Privatfoto
siger Rikke Kilschow Espersen til Skive Folkeblad.

Rikke og Thomas har været gennem mediemøllen

tidligere, og især en udsendelse gjorde parret lands-

kendte.
- Vi er blevet interviewet
af alle mange magasiner, og
vi har også været i tv flere
gange. Vi var blandt andet
i TV-avisen, hvor de sagde, at klippet med Thomas
sprængte rammen, og at de
aldrig havde haft et klip,
der var blevet set så mange
gange, siger Rikke Kilschow
Espersen.
Rikke, der til daglig er
lærer på Resen Skole, arbejder også med at uddanne andre hunde, så de kan
indgå i undervisningen på
skoler over hele landet.
Sammen med hundeadfærdsbehandler Irene Jarnved, har hun startet Danmarks første uddannelse
for skolehunde.
- Vi håber, at vi kan gøre
det endnu mere udbredt at

bruge hunde i undervisningen. Danmark er lidt bagefter på det her område, så
vi håber, at vi med vores
uddannelse kan være med
til at sprede budskabet og
gøre det mere almindeligt
at bruge skolehunde, siger
hun.
På Go’Morgen Danmarks
facebook-side er der også
masser af ros til Thomas og
Rikke Kilschow Espersen.
- Ville ønske de gjorde det
på mine børns skoler, skriver Annette Søgaard.
- God ting for børnene
- dejligt at man finder ud
af at hundene kan bruges
i hverdagen, skriver Elin
Rasmussen - blandt mange flere.
JACOB ANDERSEN
ja@skivefolkeblad.dk

Folketingsmedlem Christian Poll (til venstre) sammen med Alternativets spidskandidat
til kommunalvalget i Skive Kommune Jeppe Tandal Nielsen under besøget hos GreenLab Skive i Kåstrup i går. Foto: Ivan Andersen

Politiker imponeret
af Green Lab Skive
Partiet Alternativets ordfører for blandt andet energi
og natur i Folketinget Christian Poll besøgte mandag
og tirsdag Skive Kommune.
Det skete efter invitation
fra GreenLab Skive og Alternativets vælgerforening
i Skive Kommune.
Besøget bragte tirsdag
Christian Poll til GreenLab
Skives lokaler i Kåstrup,
hvor Skive Kommune arbejder på at få etableret
GreenLab Skive, der skal
være et erhvervs- og forskningscenter for vedvarende
energi.
Erhvervsminister Brian
Mikkelsen (K) gav sidste år
Skive Kommune ni millioner kroner til udvikling af
GreenLab Skive.

Christian Poll er begejstret for GreenLab Skive.
- Den måde, de arbejder
på at kombinere forskellige
energi-teknologier, er meget
spændende. På det område
viser GreenLab Skive vejen,
siger Christian Poll.
Blandt målene for GreenLab Skive er at etablere teknik, der kan omdanne strøm fra vindmøller til
til energi, man kan oplagre
i form af opgraderet biogas.
Det andet mål med besøget i Skive var at møde
medlemmerne af Alternativets vælgerforening i Skive
Kommune. Partiet har foreløbig én kandidat til efterårets kommunalvalg, Jeppe
Tandal Nielsen, Skive.
- Jeppes kandidatur er

meget lovende for vores
valgkamp i Skive Kommune, siger Christian Poll.
- Vi fortalte Christian Poll, hvad vi arbejder
med op til kommunalvalget her i Skive Kommune.
Han fortalte os om sine erfaringer med sit arbejde i
Folketinget. Før, Christian
gik ind i Alternativet, havde han heller aldrig været
medlem af et parti. Så han
ved noget om, hvordan man
håndterer at være helt ny i
politik, siger Jeppe Tandal
Nielsen, der med sit kandidatur for Alternativet i
Skive Kommune er helt ny
i politik.
JENS KRISTENSEN
jkr@skivefolkeblad.dk

78-årig har mistet livet efter
trafikulykke på Mors
En 78-årig mand fra Nykøbing er død af de kvæstelser, som han pådrog sig lørdag i en trafikulykke på
Fruevej i Nykøbing.
Det oplyser Bjørn Nørgaard Bo fra lokalpolitiet i
Thisted.

Manden var i færd med
at krydse Fruevej ved Fuglebakken, da han blev ramt
af en bil, der blev kørt af en
jævnaldrende mand.
Ulykken skete kort efter
klokken 10 lørdag.
Den 78-årige fik alvorlige

læsioner i hovedet og blev
fløjet til behandling på Aalborg Universitetshospital.
Her lykkedes det ikke lægerne at redde hans liv. Han
døde mandag aften af sine
kvæstelser.
Ulykkesstedet og bilen

blev lørdag undersøgt af en
bilinspektør for at klarlægge, hvordan ulykken skete.
Resultaterne af undersøgelsen foreligger imidlertid
ikke endnu.
/ritzau/

Bilist kørte i grøften
Fredag aften klokken 21.11 modtog Midt- og Vestjyllands Politi en henvendelse fra en borger, som
havde lagt mærke til en bil, der var kørt i grøften
på Lysenvej ved Vium i Salling. Og da anmelderen
havde en mistanke om, at bilisten kunne være påvirket, sendte politiet hurtigt en patrulje til stedet.
Her fik man fat i bilisten, som var en 20-årig
mand fra Salling. Da en alkometertest viste, at han
havde en promille over det tilladte, blev han anholdt og taget med til udtagning af en blodprøve.
Efter en kort afhøring blev sallingboen derefter løsladt, og resultatet af blodprøveanalysen kommer til at
afgøre, om der bliver et efterspil for ham, oplyser vagtchef Bjarne Askholm fra Midt- og Vestjyllands Politi.

