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EU godkender brexit-aftale
- glæden er dog til at overse

Den danske forfatter Kim Leine
modtog kronprinsparrets kulturpris
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SJÆLLAND: Dansk erhvervsliv holder vejret og forbereder sig på et hårdt brexit - SEKTION 2 SIDE 1


MULTIHANDICAPPET: Forældre fravælger pasningstilbud og klager over behandling. Politiker
mener, at det er en uklog beslutning.

Forældrene
holder Nanna
hjemme:
Pasningen er
alt for dårlig
Af Kim Palm
MOGENSTRUP: På fjerde måned bliver Nanna Birkved
holdt hjemme fra kommunens pasningstilbud til
handicappede børn. Døgnet
rundt er det i stedet Nannas
forældre, der passer den
multihandicappede datter i
hjemmet i Mogenstrup.
Forældrene har fravalgt
skoletilbuddet, da de mener
kommunen har ansat alt for
få pædagoger til alt for mange børn på specialafdelin-

Næstveds
tophold går på
juleferie med
nederlag
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gen på Kobberbakkeskolen,
afdeling Sydby.
- Alt er galt. Det må du
gerne skrive, siger Jette og
Henrik Birkved, forældre til
15-årige Nanna.
Forældrene har klaget
over Næstved Kommunens
behandlingstilbud til Klagenævnet for Specialundervisning, som har afgjort at
Nannas sag skal vurderes
på ny.
Formanden for Børne- og
skoleudvalget, Lars Hoppe
Søe (R), mener, at forældre-

Nyt specialsygehus skal
gøre det
nemmere
NÆSTVED: Mange har set
til med ærgrelse, mens
Næstved Sygehus har
mistet sin rolle som akutsygehus. Arbejdet med
fremtidens sygehus er nu
begyndt, for i nu skal sygehuset indrettes anderledes, så patienternes hverdag bliver lettere.

n SIDE 9

Foto: Ole Anders Olsen

n SIDE 0

ne har truffet en uklog beslutning ved at holde datteren hjemme.
- Jeg tror ikke, Nanna får
det bedre af ikke at gå i skole, siger han.
15-årige Nanna blev født
med svære misdannelser i
hjernen og får det gradvist
værre på grund af talrige
epileptiske anfald.
Lægerne anslår, at hun
højst bliver 20 år.
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Tour de Taxa
søger flere
deltagere

Grøn Pris går til
Niels Riegels på
Stensbygaard

MERN: Hård konkurrence
inden for motionscykling
giver plads til flere, der har
lyst til at udfordre sig selvmed en tur til Paris.
Men det gælder om at være
hurtig, da tilmeldingerne
stopper 1. december.

STENSBY: Riegels får prisen for sit store arbejde
med sjældne træer.
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Aktivt liv ved
fjorden styrkes
PRÆSTØ: Præstø har mange muligheder for liv ved
vandet. Et nyt samarbejde
skal fremme det.
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Fensmark Trailer
VI HAR NATURLIGVIS ANDRE MÆRKER/STR. PÅ LAGER
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175/65-14
185/60-15
195/65-15
205/55-16
205/60-16

Pris eks. 4 stålfælge 15" 1.500,Alle priser er inkl. moms, montering og kaffe

Fensmark Trailer
Glasmagervej 18
4684 Holmegaard

Tlf: 55 54 82 80

2.500,3.200,2.900,3.500,3.900,-

