
Radio Horsens
bag børnetelefon
Børn giver andre børn svar på tiltale i nyt program

Ring ind til radioen
med et problem, og få
svar af en på din egen
alder. Sådan lyder et
tilbud, som Radio Hor-
sens og Horsens kom-
mune kommer med til
alle byens børn og unge
efter sommerferien.

Radio Horsens er gået sam-
men med sundheds- og social-
forvaltningen, skoleforvalt-
ningen og projekt "Børn i øst-
byen" om en ny børnetelefon,
som går i æteren - formentlig i

s lutningen af august.
Dermed far Horsens to

børnetelefoner efter sommerferi-
en. Projekt "Aktive børn",
som er tilknyttet Pinsekirken
i Horsens, har allerede

erklæret, at det  villave noget
hg-nende .

Programmet er direkte, og
det vil blive afviklet hver ons-
dag fra klokken  15 til 16. I det
tidsrum vil et panel på seks-
syv elever fra byens skoler og
to eksperter fra kommunen
sidde parat til at svare på

spørgsmål.
Dertil kommer, at alle de

medvirkende bliver siddende
efter hver udsendelse til klok-
ken 18, så de, der ikke ønsker
at deltage i et radioprogram,
også kan få et par hjælpende
ord.

10-16 årige
Udsendelsen henvender sig

forst og fremmest til personer

i alderen 10-16 år, men born
og unge uden for aldersklas-
sen kan selvfølgelig  også være
med.

Hver onsdag vil få sit speci-
elle emne, og det vil sandsyn-
ligvis spænde lige fra lomme-
penge og mobning til

spørgsmåiom menstruation og sex,
forudser souschef Kirsten Da-
lum, Radio Horsens, som
kommer til at lede afviklingen
af udsendelserne.

Hun lægger meget vægt på,
at det bliver børn, som kom-
mer til at snakke med børn:

- Der kommer meget mere
frem, når børn snakker med
hinanden. Det giver en bedre
debat, siger hun.

Kan følge op
Men der er altså også voks-

ne med, og de står parat til at
følge sagerne op efter udsen-
delsen, hvis spørgerne  ønsker
det.

Pladserne i de to ekspert-
stole vil gå på skift mellem so-
cialrådgiverne Birthe Hiorth
og Bibi Berliner, sundhedsple-
jerskerne Dorte Gislason og
Annette Byskov, samt lærer
Jette Meyer og skolepsykolog
Asta Holm.

Flere aft deltagerne har tidli-
gere stået bag en børnetelefon
i østbyen, som blev oprettet
sidste år af projekt "Børn i
østbyen". Den bli er nu op-
slugt af den nye telefon.

Det er da også projekt
”Børn i østbyen" som har ta-
get initiativ til det nye tilbud

for børnene og de unge i Hor-
sens. Projektet rettede hen-
vendelse til Radio Horsens al-
lerede omkring nytår for  i fæl-
lesskab at lave en

børnetelefonfor en store kreds.

Glæder sig
Udsendelsen vil komme til

at minde lidt om
”Spørgekassen",som efterhånden har
kørt i seks år. Forskellen er
blot, at det nye program bliver
for en anden aldersgruppe.

Det er første  gang, Radio
Horsens laver en

børnetelefon, fortæIlerKirsten Dalum.
Og hun glæder sig meget til at
komme i gang:

- Der er et stort behov for en
børnetelefon  i Horsens. Man-
ge børn og unge går alene,
uden at de har nogen at betro
sig til, siger hun.

- Jeg tror, vi kan være med
til at forebygge, at børn kom-
mer ud i noget skidt. Udsen-
delsen kan selvfølgelig  ikke
gøre det alene, men jeg håber,
at den kan være med til at
starte en debat både på skoler-
ne og i hjemmene, siger Kir-
sten Dalum.

Ordningen skal foreløbig
lore som et forsøg frem til ef-
terårsferien, og derefter bliver
det så afgjort, om det nye til-
bud skal være en fast del af
udsendelserne på Radio Hor-
sens.

Nummeret på den nye bor-
netelefon bliver 75 - 61 74 44,
og det er muligt at ringe op
anonymt. (jala)
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