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Robotter gør indtog hos
de små på Bohrskolen
Fremtiden: Som den eneste skole i Danmark er Bohrskolen i Esbjerg med i et EU-projekt, hvor eleverne
i indskolingen skal arbejde med robotter. Der er bevilliget 2,5 millioner kroner til projektet i alt.
Af Søren Eibye Svenstrup,
ses@jv.dk

ESBJERG: Robotter kommer
fra næste skoleår på skemaet for eleverne i indskolingen på Bohrskolen.
Sammen med skoler i England, Malta og Litauen deltager den esbjergensiske skole i et projekt finansieret af
EU.
Projektet handler om robotteknologi - også universitetet i Plymouth og et i

Malta er med af hensyn til
den videre forskning på området. Eleverne i Esbjerg
skal lære at programmere
robotterne fra computere.
Et eksempel kunne være, at
de skal få en robot til at bevæge sig fem meter igennem et lokale og så tænde
for en stikkontakt.
– Vi skal se, hvordan vi kan
udvikle teknologien, for det
er fremtiden. Så projektet er
en spæd start for at lære
børn om teknologien. Nu

skal vi gøre et forsøg, og så
drager vi erfaringer ud fra
det. Vi skal lave et forløb
med teknologi, hvor vi tager
robotter ind i undervisningen for at se, hvad effekt det
har for at styrke innovativ
tænkning, siger skoleleder
Jan Lagoni Jacobsen.

Tæt på Lego
Skolelederen fortæller, at
projektet ikke koster Bohrskolen en krone at deltage i.
Ligeledes oplyser han, at

Bohrskolen
er
blevet
spurgt, om man ønsker at
deltage. Blandt andet, fordi
skolen er forholdsvis tæt på
Lego, som er en stor producent af robotter. Ligesom
det har spillet ind, at skolen
tidligere har været med i andre projekter, der er finansieret af EU.
Skolerne skal teste forskellige produkter, og så
sammenlignes resultaterne
med de andre skoler i projektet.
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Robot-projektet
■ EU har bevilliget 2,5 millioner kroner til projektet.
Bohrskolen har næste planlægningsmøde i marts. Projektet rulles ud i løbet af foråret 2016, hvor alle skoler
starter op med robot-teknologi i indskolingen.
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Med på
station
ESBJERG: En 22-årig mand
var ikke rigtig til at styre
for politiet, så han blev
søndag morgen klokken
5.30 taget med på stationen, hvor han fik lov til at
overnatte resten af natten.
Den unge mand sigtes
for overtrædelse af restaurationsloven. Han var involveret i et slagsmål på et
diskotek i Kongensgade, og
da det ikke lykkedes for
hverken personale eller
politi at tale manden til ro,
blev han altså taget med på
om
stationen.

Urin og
slagsmål
ESBJERG: Syd- og Sønderjyllands Politi i Esbjerg
havde natten til søndag som ofte før - en række
overtrædelser af politiets
ordensbekendtgørelse som
straffes med bøder. Det
handlede om mænd, som
enten var i slagsmål eller
tissede på gader, stræder,
porte eller andre steder i
det offentlige rum. Klokken
4 var det en mand i midten
af 30'erne, som var i slagsmål på Torvet. Manden er
fra Varde. Klokken 3.30 var
det en tissende mand i
Kongensgade, og en time
tidligere var det to andre
tissetrængende mænd,
som i Skolegade fandt
anledning til at lade vanom
det.

Indbrud
i villa
ESBJERG: Natten til søndag
blev der begået indbrud i
en villa på Hjerting Strandvej. En rude i hoveddøren
blev knust, men politiet
har ikke nogle oplysninger
om, hvad der blev stjålet
om
ved indbruddet.

Billedet her er fra Lakolk på Rømø.

Foto: Niels Linneberg

Fotoudstilling i Phototek Esbjerg
ESBJERG: Med fernisering
lørdag den 12. december kl.
12.30 på Phototek Esbjerg
på Hovedbiblioteket åbnes

Esbjerg Fotoklubs 32. Internationale Fotoudstilling. Samantha Chiesa Gabriel,
USA, Ommund Øgård, Nor-

ge, og Peter Birk, fotoklubben Focus, Silkeborg, er gæsteudstillere. Fra Esbjerg
deltager Lotte Andersen,

Carsten Barrett, Poul Helt,
Erik Holmgaard, Niels Linneberg, Jes-Peder K. Løkke,
Ib Corneliussen Nielsen,

Finn Guldborg Pedersen,
Kim Pedersen, Ida Refsgaard, Søren Skov og Troels
hjk
Kragsig Thomsen.

SGI kom på
tavlen igen

mere end dem. I anden
halvleg ændrede vi forsvaret til en skæv 5-1'er, så
de ikke kunne få deres spil
til at fungere, siger SGItræner Michael Davidsen.
SGI møder i næste runde
bundholdet Tjørring-Herning.
Med en sejr kan esbjergenserne slå så stort et hul
ned til bunden, at nedrykningsfaren næsten vil
være helt væk i den sidste
lajo
halvdel af sæsonen.

ESK-damerne
holder kursen

sejrene til Mona Due-Frederiksen og Linda Jensen
bagud 3-2 før sjette og
afgørende kamp.
Her leverede Tania Rasmussen et stærkt comeback og vandt kampen,
efter hun havde tabt første
sæt.
Med pointdelingen har
esbjergenserne på førstepladsen et hul på fem
point ned til forfølgerne fra
lajo
Sport 92.

Guitarelever
giver koncert

Håndbold, 3. division,
damer: SGI - Struer-Resen
Håndbold 23-19 (12-11).
Topscorer: Mette Knudsen (6).
ESBJERG: SGI-damerne fik
stoppet den kedelige stime
med sejren hjemme over
Struer-Resen.
– Jeg tror, at vi ville det

Squash, 1. division, damer: Sport 92 - Esbjerg SK
3-3.
HERNING: De esbjergensiske squash-piger holder
fast i oprykningskursen
ovenpå det uafgjorte resultat i topopgøret mod rivalerne fra Sport 92.
Esbjergenserne var med

ESBJERG: Kulturskolens
guitarelever giver fælles
julekoncert torsdag den 17.
december klokken 19.00 på
Urbanskolen Præstegård,
Søndervangen 14. Desuden
er der musik fra Vestjysk
Guitarorkester, der består
af elever fra Varde Musikog Billedskole samt Esbjerg
Kulturskole.

Julegaver
stjålet
ESBJERG: Lørdag mellem
klokken 13.30 og 23.30 er
der begået indbrud i en
villa på Solvangen. En terrassedør blev brudt op, og
fra villaen er der stjålet
nogle smykker, forskellige
julegaver samt parfumer,
om
oplyser politiet.

Skotter
bortvist
ESBJEG: To skotske mænd
blev søndag eftermiddag klokken 16.37 - bortvist fra
et værtshus i Skolegade. De
to mænd ville ikke efterkomme personalets henstillinger, og så blev politiet tilkaldt. De to mænd hvoraf den ene er 30 år sigtes for overtrædelse af
restaurationsloven, oplyser
om
politiet.

