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På vej mod  
Det hvide hus?

Den store lusekrig
Den 15. august var Store 
Lusedag. 600 skoler og 
børnehaver gik i krig mod 
lusene. Målet er at få alle 
daginstitutioner med.

Af Geske Lilsig

● VI HAR LUS! Den 
besked kan man læse 
i mange børnehaver 
og skoler, så snart men 

træder ind ad døren. I 
skoler og børnehaver er 
mange børn tæt sammen. 
Det gør det let for lusene 
at sprede sig. 

Selv om man én gang 
slipper af med lusene, 
varer det som regel ikke 
længe, før den er gal igen.

Det skal der gøres noget 
ved. Derfor har mange 

skoler og daginstitutioner 
indført "Store Lusedag".

Det er målet, at 
alle landets skoler og 
daginstitutioner skal 
holde luse-dag to gange 
om året. I august og i 
januar. Det er nemlig den 
tid på året, hvor lusene 
trives bedst.
Læs mere om lus side 4 og 5.

th
o

m
a

s bo
rberg

/po
lfo

to

Når børn er tæt sammen i skoler og daginstitutioner, kravler lusene fra hovede til hovede.

Barack Obama og hans familie blev hyldet på partiets konvent.

Den dag 
Nils Olav 
blev ridder
Bagsiden.

Nu skal vi spare
Finansministeren giver 
med den ene hånd 
og tager med den 
anden. Regeringen har 
fremlagt sine forslag 
til næste års finanslov. 
Et af forslagene er at 
genindføre den tvungne 
pensions-opsparing. 
                  Aktuelt side 2.

Dansk Folkeparti 
siger nej
Regeringen skal have 
styre på udlændinge-
politikken. Ellers vil 
Dansk Folkeparti 
ikke forhandle om 
finansloven.
                  Aktuelt side 2.

● Nu starter det endelige 
opgør om at blive USA’s 
næste præsident. Og for 
første gang i USA’s historie 
står valget mellem en hvid 
og en sort kandidat.

På mange måder er der 
tale om et meget klart 
valg.

Hvis republikaneren 
John McCain vinder, vil 
det ikke betyde ret mange 
ændringer. McCain deler 
holdninger og værdier 
med den nuværende 
præsident, George Bush.

John McCain er 72 år, 
og han har været senator  
siden 1986. Han har ry for 

at være en ærlig og reel 
politiker. Og så er han 
gammel krigshelt. Han sad 
fem år i fængsel i Nord-
vietnam under Vietnam-
krigen.

Hvis demokraten Barack 
Obama vinder, har han 
lovet forandringer.

Den 47-årige Obama er 
en god taler, og han har 
givet mange amerikanere 
et nyt håb om bedre 
økonomi og mere velfærd. 

Men for mange hvide 
vil det være et stort skridt 
at stemme på en sort 
amerikaner.
Læs mere om valget side 3.

Nyheds- 
avisen er 
lukket
● Den gratis avis Nyheds-
avisen udkommer ikke 
mere. Avisens ejer vil 
ikke bruge flere penge på 
avisen.

Nyhedsavisen startede 
for to år siden. Men den 
er aldrig blevet en god 
forretning. Avisen kunne 
ikke tjene nok penge på 
sine annoncer. De sidste 
måneder tabte ejeren en 
million kroner om dagen.

Nyhedsavisen blev 
startet af det islandske 
mediehus Dagesbrun. De 
solgte avisen til en dansk 
rigmand, Morten Lund. 
Nu har han også opgivet.

Danmark har stadig tre 
landsdækkende gratis-
aviser. Det er metroXpress, 
Urban og 24 timer.

JP/Politikens Hus 
startede 24 timer for 
at tage kampen op 
med Nyhedsavisen om 
annonce-kunderne.
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Jeg kan bare godt 
lide at danse...
Landets førstedame 
er med i "Vild med 
dans" på TV 2. Men 
der er ingen politiske 
bagtanker, siger hun.
                   Kultur side 6.

Wozniacki er ikke til 
at stoppe
Allerede som 7-årig var 
Caroline Wozniacki 
umulig at trække væk 
fra tennisbanen.
                     Sport side 7.
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Dansk Folkeparti siger 
nej til finansloven

Nu skal vi alle spare
Finansministeren giver med 
den ene hånd og tager med 
den anden.

skatte-lettelserne. Derfor 
foreslår han, at vi alle 
skal tvinges til at spare én 
procent af vores løn op på 
en pensions-opsparing.

Det skal ske gennem 
den såkaldte SP-opsparing. 
Den blev indført, dengang 
Poul Nyrup Rasmussen (S) 
var statsminister. Men den 

har været sat ud af kraft i 
nogle år.

»Det går især ud over 
folk, der tjener under 
350.000 kroner. De får 
færre penge i hånden, når 
de skal betale tvungen 
pension,« siger Steen 
Bocian. Han er chef-
økonom i Danske Bank.

Regeringen skal have styr 
på udlændinge-politikken. 
Ellers vil Dansk Folkeparti 
ikke forhandle om finanslov.

kommer forhandlingerne 
om finansloven til at 
handle om udlændinge-
politik. Det er vores måde 
at sikre, at regeringen 
tager det alvorligt,« siger 
Kristian Thulesen Dahl fra 
Dansk Folkeparti.

Dansk Folkeparti har 
også nogle problemer med 
regeringens forslag til 
finanslov. Partiet vil bruge 
flere penge på de nedslidte 
skoler og daginstitutioner.
Og partiet er imod 
højere ulands-bistand og 
tvungen opsparing.

»Regeringen giver 
skatte-lettelser med den 
ene hånd og kræver 
tvangs-opsparing med 
den anden. Det er forkert. 
Man skal ikke spare op i 
en tid, hvor økonomien 
går ned ad bakke,« siger 
Thulesen Dahl til TV 2.

Af Susannah Pedersen

● Festen er ved at være slut.
Dansk økonomi går mod 
mørkere tider, og det kan 
ses på   regeringens forslag 
til finanslov for 2009. 
Finansloven er statens 
husholdnings-budget. 

Der er godt nok skatte-
lettelser på vej. De blev 
vedtaget i skatte-aftalen 
sidste år. Skatte-lettelserne 
skal få danskerne til at 
arbejde mere. Der er 
mangel på arbejdskraft, og 
det er et stort problem for 
dansk økonomi. 

Men finansminister 
Lars Løkke Rasmussen (V) 
vil ikke have, at vi bruger 
de penge, vi får gennem 

Af Susannah Pedersen

● De sidste syv år har 
regeringen fået sin 
finanslov vedtaget i Folke-
tinget med støtte fra 
Dansk Folkeparti. Men 
det bliver ikke nemt i 
år. Dansk Folkeparti vil 
nemlig ikke forhandle, før 
regeringen har fået styr på 
udlændinge-politikken.

Problemet er en række 
domme fra EF-Domstolen. 
Dommene gør det lettere 
for danske statsborgere 
at få en udenlandsk 
ægtefælle til Danmark. 
Det vil Dansk Folkeparti 
ikke finde sig i. Partiet 
kræver, at regeringen 
finder en løsning, så 
Danmark kan beholde 
sine stramme regler for 
familie-sammenføring.

Dansk Folkeparti 
mener, at regeringen skal 
lade være med at rette 
sig efter dommene. Men 
det vil regeringen ikke. 
Regeringen vil i stedet 
prøve at få EU’s regler 
ændret. Og det kan tage 
flere år.

»Vi forlanger, at 
regeringen får styr på 
udlændinge-politikken. 
Hvis det ikke sker, så 

Det vil regeringen bruge penge på:
} Hæve checken til de ældre fra 7.800 kroner til   
10.300 kroner.
} Sætte udviklings-bistanden op med 400 millioner 
kroner.
} Bygge og renovere skoler, daginstitutioner og andre 
offentlige institutioner for 1 milliard kroner.
} 1,6 milliarder kroner mere til sundheds-væsenet og 1 
milliard til bedre sygehuse.
} 2,1 milliarder kroner ekstra til uddannelse, forskning 
og udvikling.
} 204 millioner kroner til klima-konferencen næste år.

Både regeringen og Dansk Folkeparti vil bruge penge på at sætte nedslidte skoler i stand.
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aktuelt

Kristian Thulesen Dahl vil ikke 
have tvungen opsparing.

Se finansloven som tegnefilm
Finansministeriet har lavet en lille tegnefilm om finansloven.  
Her kan du se, hvor staten får sine indtægter fra, og hvad staten bruger 
penge på. Du kan finde filmen på www.fm.dk eller på dette link: 
http://finansministerietap.ms-serv.com/flash_launch/player2009.htm
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John McCains velhavende hustru Cindy har skudt millioner af dollars i sin mands valgkamp.

aktuelt

Fakta om det amerikanske valg

Erfaren mand fra arbejderklassen

Konservativ kvinde med streng moral

To bud på en  
vicepræsident

● Sarah Palin er 44 år og 
guvernør i Alaska. Hun 
har den konservative, 
kristne moral, som 
John McCain mangler. 
Han blev for eksempel 
skilt fra sin første kone. 
Og mens McCain har 
masser af penge, er Sarah 
Palin en helt almindelig 
amerikaner. Hun er gift 
med en fisker i Alaska og 
er mor til fem børn.

Sarah Palin er skarp 
modstander af prævention 
og abort. Hendes yngste 
søn på fire måneder har 
Downs Syndrom. Det fik 
hun at vide, mens hun var 

● Joe Biden er 65 år og 
medlem af USA's Senat. 
Han har stor erfaring med 
udenrigspolitik, og han 
er formand for Senatets 
udenrigsudvalg. 

Han er fra en hvid 
arbejder-familie med bånd 
til fagbevægelsen. Og han 
har den folkelighed, som 
Obama mangler. 

Joe Biden er gift for 
anden gang. Hans første 
kone blev dræbt i en 
trafikulykke sammen 
med parrets nyfødte 
datter. Parrets to sønner 
overlevede. 

I mange år var Joe 
Biden enlig far. Han rejste 
hver dag med toget frem 
og tilbage til Senatet i 
Washington. Han ville 
ikke flytte børnene.

Joe Biden er vokset op 
i et arbejderkvarter. Her 
lærte hans mor ham at 
slå igen for at klare sig. 
Han lærte også at sige sin 
mening ligeud, og det gør 
han stadig. Han er meget 
mere direkte i sin måde 
at tale på end Barack 
Obama.

} Den 4. november skal 
amerikanerne vælge 
USA’s præsident for de 
næste fire år.

} USA har to store 
partier, Demokraterne 
og Republikanerne. 
Valget står i praksis 
mellem kandidaterne fra 
de to partier.

} De to partier 
vælger formelt deres 
præsidentkandidat på 
et partikonvent. Her 

samles de delegerede, 
som er blevet valgt ved 
primærvalgene i de 
enkelte delstater.

} Amerikanerne 
stemmer ikke direkte 
ved præsidentvalget. 
Hver af de amerikanske 
delstater har et antal 
valgmænd. Det er dem, 
der vælger præsidenten. 
Alle valgmændene skal 
stemme på den kandidat, 
som har fået flest stemmer 
i deres delstat. 

} Der er i alt 538 
valgmænd. 

} Valg-systemet betyder, 
at en kandidat kan vinde 
valget uden at have et 
flertal af stemmerne. 
Det skete i år 2000. 
Demokraternes kandidat, 
Al Gore, fik en halv 
milion flere stemmer 
end Republikanernes 
kandidat, George Bush. 
Men Bush havde flest 
valgmænd bag sig. Derfor 
blev han præsident.

● Både McCain og Obama 
har nu valgt deres vice-
præsidenter. De har begge 
valgt en person, der kan 
opveje nogle af deres egne 
mangler.

Et valg mellem holdninger
Amerikanerne er delt i to 
næsten lige store fløje.

Af Ulla Søgaard Thomsen

● Det er et meget klart 
valg, amerikanerne står 
overfor, når de skal vælge 
deres næste præsident. De 
to kandidater har meget 
forskellige holdninger 
til vigtige dele af USA’s 
politik.

Foreløbig fører 
Demokraternes kandidat 
Barck Obama en anelse 
i meningsmålingerne. 
De seneste måneder har 
han fået omkring tre 
procent flere stemmer end 
Republikanernes kandidat, 
John McCain.

Det ser altså ud til, at 

amerikanerne er delt i to 
næsten lige store fløje.

De to kandidater 
er enige om, at de vil 
sende flere tropper 
til Afghanistan. Men 
ellers er de uenige om 
udenrigspolitik.

Obama vil afslutte 
krigen i Irak så hurtigt 
som muligt. Han vil 
hellere forhandle end føre 
krig. Det gælder også i 
forholdet til Iran. 

McCain vil beholde 
de amerikanske tropper i 
Irak, til krigen er vundet. 
Han er også parat til at 
starte en krig mod Iran.

I USA er religion, 
straf og moral vigtige 
spørgsmål for mange 

vælgere. Her er Obama 
meget liberal, mens 
McCain er mere 
konservativ.

Obama går ind for 
kvinders ret til at få 
abort. Han støtter, at 
homoseksuelle par skal 
have ret til at gifte sig. 
Og han går ind for at 
begrænse brugen af 
dødsstraf. Dødsstraf skal 
kun bruges ved særlig 
grov kriminalitet.

McCain er imod retten 
til fri abort. Han er også 
imod homoseksuelle 
ægteskaber. Han går ind 
for at udvide brugen af 
dødsstraf og at fjerne 
nogle af de dødsdømtes 
muligheder for appel.

McCain valgte en yngre 
kvinde, den 44-årige 
Sarah Palin.

Obama valgte en ældre 
hvid mand, den 65-årige 
Joe Biden.

gravid. Men hun ville ikke 
have en abort. 

Sarah Palins hobbyer 
afspejler, at hun bor i 
den barske natur i det 
nordligste USA. Hun elsker 
at køre på snescooter og at 
gå på elg-jagt. 
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Som en lus 
mellem 
to negle

En hoved-lus er flad og 
aflang. Den måler 2 - 3 
millimeter. Den har 6 
ben.  På hovedet har 
den to små antenner, 
små øjne og en mund. 
Munden bruger den til 
at suge blod med.

Lus kan have 
forskellige farver. De kan 
være gennem-sigtige, 
grå-lige eller rød-brune. 
Lus skifter nemlig farve 
efter hårets farve. De 
bliver mørkere, når de 
lige har suget blod

En hun-lus kan lægge 
8 æg om dagen. Det kan 
hurtigt blive til mange 
lus! Æggene er hvide. 
De er lidt mindre end 
1 millimeter lange. De 

Store Lusedag
● Store Lusedag skal skabe 
opmærksomhed om lus. 
Ideen er, at alle forældre 
tjekker deres børn for lus 
på den samme dag. Når 
man kæmmer håret med 
en tætte-kam, opdager 
man hurtigt, om der 
er lus. Og så gælder det 
om at gå i gang med 
behandlingen med det 
samme. 

Hvis alle behandler 
mod lus samtidig, kan 
man stoppe smitten. På 
den måde kan man slippe 
af med luseplagen i skoler 
og børnehaver. Men det 
hjælper kun, hvis alle er 
med. 

Biolog Alice Olsen fik 
ideen til Store Lusedag. 
Hun arbejdede i Statens 
Skadedyrs-laboratorium. 
Hun fik flere og flere 

Sådan får man lus

sidder fast på håret ved 
hoved-bunden. De kan 
især godt lide at gemme 
sig bag øret eller i nakken.

Ægget klækker efter en 
ugestid. Det tomme æg 
vokser ud sammen med 
håret. 

En lus er et lille insekt, der lever i hoved-bunden. Lus er snyltere. De 
lever af menneske-blod. De er irriterende, men de er ikke farlige.

Værd at vide om lus

spørgsmål om besværlige 
lus. Alice Olsen havde 
hørt om Store Lusedag i 
Storbritannien. Her har 
man holdt Store Lusedag 
siden 1990. 

Alice Olsen syntes, det 
var en god idé. Derfor 
startede hun en kampagne 
i Danmark i 2002. Nu 
er det syvende år i træk, 
der er Store Lusedag. 
Hvert år kommer der flere 
deltagere. 

I dag forsker Alice Olsen 
i lus og luse-bekæmpelse. 
Hun arbejder på at oplyse 
om effektiv bekæmpelse af 
lus. I Storbritannien kan 
mange skoler fortælle, at 
de hurtigere får bugt med 
lusene nu. Men landet er 
ikke luse-frit endnu. 

Læs mere om Store Luse-
dag på www.hovedlus.dk.

Sådan slipper man af med lus

Hvis du opdager lus i dit 
barns hår, skal du først 
vaske håret og komme 
godt med balsam i 
bagefter. Balsam gør håret 
fedtet, så lusene ikke kan 
sidde fast. 

Og så skal håret redes 
med en tætte-kam. På 
en tætte-kam sidder 
tænderne så tæt, at en 
lus ikke kan slippe ud 
imellem dem. 

Hvis én i familien har 
lus, er der risiko for, at 
alle har det. Så alle skal 

have en tur med tætte-
kammen! 

Start ved hoved-
bunden og træk kammen 
helt ud til hår-spidsen. 
Bank kammen af på et 
stykke papir. Så kan du 
se, hvor mange lus, du 
har fanget. 

Der klækker nye lus 
fra æggene. Derfor skal 
du bruge tætte-kam hver 
anden dag i 14 dage. Så 
er du sikker på, at lusene 
er væk. Det tager lang 
tid, men det hjælper!

Sådan ser en lus ud

Lus kan ikke flyve. De kan 
heller ikke hoppe. Men 
de kan kravle. De kan 
altså kun flytte fra det ene 

hoved til et andet, når 
hovederne er helt tæt på 
hinanden. Lus er ligeglade 
med, om håret er rent 
eller snavset. De vil bare 
have et sted at gemme sig, 
så de kan suge blod i fred. 

Lus kan overleve et 
par dage uden for håret. 
Derfor kan de også 
smitte, hvis man bruger 
den samme hue, børste 
og kam. Det er kun de 
levende lus, der smitter. 
Æggene kan ikke smitte. 

Det kan være tegn på 
lus, hvis det klør i hoved-
bunden. Men ikke alle får 
kløe af lus. Derfor er det 
en god idé at tjekke børns 
hoved-bund tit. Gerne en 
gang om ugen. Så opdager 
man lusene, før de får 
rigtigt fat.

Sådan ser en lus ud, når man 
forstørrer den.

} ”Han sidder som en lus 
mellem to negle”. 
Det er en tale-måde. Det 
betyder at være klemt 
fra to sider. Den ene 
forlanger noget af dig, og 
den anden forlanger det 
modsatte.  

} ”Jeg kender mine lus på 
travet (eller på gangen)”. 
En talemåde, der betyder
at man ved, hvem man 
har med at gøre. Og hvad 
man kan forvente sig af 
dem. 

} ”Sætte lus i skindpelsen”. 
En talemåde, der betyder 
at skabe konflikt mellem 
andre. For eksempel ved at 
sprede rygter.

Målet er, at alle skoler og daginstitutioner skal holde Store Luse-
dag to gange om året. Så kan alle børn blive tjekket for lus.
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Lus skal tages 
i opløbet

● Lus er en lande-
plage. Det ved 
alle med børn i 
børnehaver og skoler. 

Lusene klør, og de er 
svære at slippe af med. 
Sådan har det altid 
været, men det bliver 
værre og værre. 

I løbet af år 2000 
havde en tredjedel af 
alle børn mellem  
3 og 10 år en omgang 
lus. Sidste år var det 
næsten halvdelen af 
alle børn, der fik besøg 
af lusene. 

En af grundene til 
at lusene breder sig, er 
at luse-midlerne ikke 
virker på dem mere.

Gift i håret 
I mange år har man 
brugt skrappe midler 
til at udrydde lus. 

Luse-shampoo 
og luse-liniment 
indeholder kemiske 
stoffer. Det er en slags 
gift, der slår lusene 
ihjel. De må ikke 
bruges på børn under 
to år. Gravide og 
ammende kvinder skal 
også holde sig fra dem. 

Men nu virker 
giften ikke altid mere. 
Lusene har nemlig 
udviklet sig. De kan 
tåle behandlingen 
uden tage skade. De er 
blevet resistente. Det 
er et problem.

 
Brug tættekam 
I dag anbefaler  
eksperter, at man 
bruger tætte-kam til at 
fjerne lusene med. Det 
kræver tålmodighed. 
Men det er ikke giftigt, 
og det virker!

Det mener Anja Falk 
Krusbæk, mor til tre små 
børn. Hun kender kun alt for 
godt til lus. Siden hendes 
ældste datter startede i 
børnehaveklasse, har hun 
haft lus flere gange om året. 

Af Geske Lilsig

● Anja har tre børn. 
Coco på 9, Pelle på 3 og 
lille Chili, der kun er en 
måned gammel. Indtil nu 
er det kun Coco, der har 
haft lus. 

»Første gang blev jeg 
ret forskrækket,« fortæller 
Anja. »Nu er det ren 
rutine.« 

For eksempel kan man 
være sikker på lus, hver 
gang børnene har været 
på lejrskole. Det er Anjas 
erfaring. Heldigvis er 
forældrene i Cocos klasse 
gode til at informere om 
det, når deres barn har 
fået lus. De sender straks 
en mail til de andre 
forældre. Så er de advaret.

Det en stor opgave at 
slippe af med lusene, når 
først de er der. Så kommer 
tætte-kammen på arbejde 
mindst en halv time om 
dagen. Det skal gøres hver 

dag, indtil alle lusene er 
væk. Det tager lang tid, for 
det skal være grundigt.

»Det er vigtigt at blive 
ved. Ellers har man jo 
hurtigt problemet igen,« 
siger Anja.

»Man kan godt mærke, 
at man har lus«, siger 
Coco. »Det klør og stikker. 
Det er rigtig irriterende.«

Anja kæmmer Cocos 
hår med tættekam et par 
gange om måneden. Hvis 
hun opdager lus, går hun 
over til at kæmme hver 
dag. Så når lusene ikke at 
få rigtigt fat. Anja regner 
med at fortsætte, så længe 
børnene går i skole. 

»Det er ligesom tand-
børstning og alle de andre 
ting, man skal. Sådan er 
det!« sukker hun.

Dengang Anja selv gik i 
skole i 1980'erne, blev der 
stadig kigget lidt skævt til 
dem, der fik lus. Det var 
flovt. Tanken om, at det 
kun var forsømte børn, 
der fik lus, levede endnu. 

»Selv i dag kan man 
møde den holdning,« 
siger Anja. 

Nogle forældre har 
svært ved at være åbne om 
problemet. ”Det kommer 

i hvert fald ikke fra os!” 
siger de. 

Anja gætter på, det er 
noget, der sidder i folk fra 
gamle dage. Måske har de 
hørt det fra deres forældre 
eller bedste-forældre.

Men fakta er, at alle kan 
få lus. De fleste børn vil 
opleve det flere gange i 
løbet af deres skoletid. 

Anja synes, det er en 
god idé med en fælles 
indsats mod lusene. 
Det vigtigste er at blive 
ved med at snakke om 
det, mener hun. Ellers 
læner man sig tilbage. 
Og i dagens travlhed får 
problemet så lov til at 

vokse sig for stort.
Coco synes, at det er 

ret kedeligt med al den 
kæmning. Man skal sidde 
stille i lang tid. Så skal 
man dreje hovedet den 
ene vej og så den anden 
vej. »Men så spiller jeg 
bare Nintendo imens,« 
siger hun. 

Lillebror Pelle synes 
nu, det er spændende. En 
gang stod han længe og 
stirrede på sin storesøster. 

»Hvad kigger du på?« 
spurgte Coco. Pelle 
svarede: »Jeg kigger efter 
mus!«

Mus i håret får han nok 
aldrig at se. Men en dag 
bliver det også hans tur til 
at hygge sig, mens hans 
mor fanger lus i hans hår. 
Det regner Anja i hvert 
fald med.

Coco har ikke lus i øjeblikket. Alligevel får en hendes hår tit en tur 
med tættekammen. Så er hendes mor sikker på at opdage den 
første lus før den bliver til mange.
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Når et barn i Cocos klasse får 
lus, sender forældrene straks 
en mail til de andre forældre.

Brug en god tættekam
Det er vigtigt at have en god tættekam, når man leder efter lus. 
Tænderne på kammen skal sidde tæt sammen. Kammen må ikke være 
så blød, at tænderne bøjer. Men den må heller ikke være alt for hård.

Lusene 
har lært 
at tåle 
giften

lus
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Verdensklasse på 100 dage

Robot med et stort hjerte
Wall-E er en ny tegnefilm fra Pixar. Den handler 
om en lille robot med et meget stort hjerte. 
Filmen er næsten uden ord. Alligevel er det en 
meget rørende film. Se den i biografen lige nu.

Jeg kan bare godt 
lide at danse

En rå og 
flot film

Landets førstedame er med 
i "Vild med dans". Men der 
er ingen politiske bagtanker, 
siger hun.

lide at danse. Så det 
var noget, jeg selv ville. 
Det er Statsministeriet 
overhovedet ikke blandet 
ind i,« siger hun.

Anne Mette Rasmussen 
sagde straks ja, da TV2 
bad hende være med: 
»Jeg vidste da godt, 
at nogle ville tænke: 
Hvad skal den kone på 
dansegulvet; hun er da 
ikke rigtig klog. Mens 
andre synes, det er sejt.«  

Hendes mand og børn 
bakker hende op. 

»Alle i familien er glade 
for at danse. Og det sker 
da, at Anders og jeg tager 
en svingom hjemme i 
stuen«, siger hun. 

Anne Mettes partner i 
Vild med dans er Thomas 
Evers Poulsen. Han er glad 
for samarbejdet:

»Anne-Mettes styrke 
er hendes glæde ved at 
danse. Hun lever sig ind i 
musikken og giver sig hen. 
Derfor er det en fornøjelse 
at danse med hende, « 
siger han.

En ny tv-serie følger en 
skoles kamp for at blive en 
bedre skole. Serien hedder 
”Skolen – verdensklasse på 
100 dage,” og den vises på 
TV 2 hver torsdag.

noget ved. Så han siger 
ja tak til at deltage i et 
undervisnings-projekt. 

Projektet skal få skolen 
til at rykke op i verdens-
klasse. Og det skal ske på 
100 dage.

Du kan se, hvordan 
projektet skrider frem 
på TV 2. Hver torsdag 
frem til den 23. oktober 
vises serien ”Skolen 
– verdensklasse på 100 
dage”. 

Det første afsnit blev 
vist den 4. september.

Projektet er inspireret af 
dokumentar-serien Plan B. 
Den blev vist sidste forår.

Serien handlede om ni 
unge, der havde problemer 
med at læse. De deltog i et 
forsøg på en lejrskole, hvor 
de fik en speciel form for 
undervisning. 

Metoden tager udgangs-
punkt i, at vi ikke lærer på 
samme måde. Nogle lærer 

ved at se. Mens andre 
helst skal høre, røre eller 
gøre noget.

De unge var på lejr-
skolen i tre uger sammen 
med en lærer. De blev alle 
sammen bedre til at læse 
og skrive. Og de fik masser 
af selvtillid.

● ”Kandidaten” er en ny 
dansk spændings-film. 
Den er netop kommet op  
i landets biografer.

Filmen er lavet af 
instruktøren Kasper 
Barfoed. Han er en stor 
fan af amerikanske 
spændings-film, og det 
kan ses. Kandidaten er en 
rå og dramatisk film. Den 
er flot. Og så har den et 
højt tempo.

Alligevel er anmelderne 
ikke vildt begejstrede for 
filmen. Historien hænger 
ikke rigtig sammen. 
Filmen er for nem at 
gennemskue. Man gætter 
hurtigt, hvem der er  
morderen, skriver de.

Kandidaten handler om 
den unge advokat Jonas 

Bechmann, der spilles af 
Nikolaj Lie Kaas. Jonas 
er forsvars-advokat. Han 
drømmer om at få sin fars 
gamle job hos stjerne-
advokaterne Schiller & 
Bechmann. Han kommer 
også til jobsamtale, men 
den går ikke godt. Han får 
et afslag.

Det er Jonas meget 
skuffet over. Han går på 
druk og ender på et hotel 
med en ung pige.

Da han vågner 
næste morgen, er pigen 
død. Hun ligger på 
badeværelset – brutalt 
myrdet. 

Jonas kan ikke huske, 
hvad der er sket. Har han 
myrdet pigen?

Hans kæreste Camilla 
tvivler på, at han er 
uskyldig. Så Jonas forsøger 
selv at grave sandheden 
frem. Hele tiden med 
politiet lige i hælene. 

Af Susannah Pedersen

● TV 2 har taget hul på 
en ny dokumentar-serie. 
Den handler om en skole, 
der kæmper for at blive en 
meget bedre skole.

Skolen er Gauerslund 
Skole ved Vejle. Det er en 
almindelig folkeskole. Og 
den har de problemer, 
som de fleste skoler har.

Skolen er nedslidt, og 
der mangler plads. Det 
er svært at få nye lærere. 
Og alt for mange elever 
er urolige. De forstyrrer 
undervisningen i 
klasserne.

Det vil skolens leder, 
Magnus te Pas, gøre 

Test dig selv
Hvordan lærer du selv 
bedst? Det kan du 
teste på hjemmesiden: 
skolen.tv2.dk 

Her kan du også læse 
mere om den nye serie 
og de metoder, som 
bruges. Desuden kan du 
se ”Plan B” gratis.

Fra den 4. september 
til den 23. oktober kan 
du gratis se ”Skolen 
– verdensklasse på 100 
dage” på sputnik.tv2.dk.

Af Susannah Pedersen

● Anne Mette Rasmussen 
er mest kendt som sin 
mands kone. Hun er 
gift med statsminister 
Anders Fogh Rasmussen 
og er dermed landets 
førstedame. Men hun 
trives bedst med at være 
i baggrunden og passe sit 
job som pædagog.

Derfor var det en stor 
overraskelse, at Anne 
Mette Rasmussen skulle 
være med i ”Vild med 
dans” på TV2.

Det skabte meget debat. 
Nogle mente, at Foghs 
rådgivere ville prøve 
at give statsministeren 
et menneskeligt ansigt 
udadtil. Men sådan 
hænger det ikke sammen. 
Det fortæller Anne Mette 
Rasmussen i et stort 
interview i Politiken.

»Jeg kan bare godt 

Anne Mette og Thomas fik 15 point, da "Vild med dans" havde 
premiere. Det rakte kun til en sidste-plads.
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Birgitte Hjort Sørensen og Nikolaj Lie Kaas i "Kandidaten".
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Danmark 
på vej

Flere unge 
på håndbold-
landshold

Wozniacki er  
ikke til at stoppe

AaB bliver endnu bedre
»AaB får nogle modstandere, som spiller en tand hurtigere. 
Det er sådan nogle kampe, som gør alle spillerne bedre.« 
Landstræner Morten Olsen om AaB's deltagelse i Champions League.

AaB møder Manchester U.

Allerede som 7-årig 
var Caroline Wozniacki 
umulig at trække væk fra 
tennisbanen. Nu er hun 
på toppen af international 
tennis.

Af Eskil Sørensen

● Danske Caroline 
Wozniacki går med 
stormskridt mod toppen 
af international tennis. 

Hun har i flere år 
erklæret, at hun vil være 
en af de bedste i verden. 
Nu er hun tæt på målet. 
Den 18-årige spiller er 
blandt verdens 20 bedste 
tennisspillere.

Bag succes'en ligger et 
stort talent, en masse hård 
træning og en stærk vilje 
til at vinde.

Caroline Wozniacki 
begyndte tidligt at spille 

tennis. Hendes fire år 
ældre bror Patrik startede 
på tennis, og så ville 
Caroline også spille.

Piotr Wozniacki tog 
modvilligt sin 7-årige pige 
med i tennisklubben, og 
Caroline var vild med at 
spille. Hun ville slet ikke 
stoppe.

»Hun blev utilfreds, 
hvis jeg sagde stop efter 
halvanden time. Der var 
ikke noget at gøre,« har 
Piotr Wozniacki fortalt 
magasinet Ud & Se. 

Faktisk spillede Caroline 
og hendes far ofte 4-5 
timer ad gangen. Hun blev 
hurtig god til spillet, og 
allerede som 9-årig kunne 
Caroline vinde over sin 
storebror. 

Som 14-årig blev hun 
dansk mester i tennis, og 

som 15-årig vandt hun 
Wimbledon-turneringen 
for juniorer.

Caroline Wozniacki 
har ikke interessen for 
sport fra fremmede. 
Hendes forældre var top-
idrætsfolk i Polen, før 
de flyttede til Danmark. 
Moderen Anna Wozniacki 
var landsholdsspiller i 

volleyball, og faderen var 
fodboldspiller.

På det seneste har 
Caroline Wozniacki 
vundet to internationale 
turneringer. Først Nordic 
Light Open i Stockholm 
og derefter New Haven i 
USA. 

I finalen i New Haven 
sled hun sin stærke 

modstander Anna 
Chakvetadze op.

»Når hun kan gøre 
det, er det fordi hun er så 
seriøs med sin træning. 
Hun er i mine øjne en 
af de mest professionelle 
piger. Derfor udvikler 
hun sig hele tiden,« siger 
den svenske tennistræner 
Thomas Högstedt.

● De danske fodbold-
mestre AaB skal møde 
Manchester United i 
Champions Leagues 
gruppespil. Det vil give 
nogle attraktive kampe 
og gode indtægter til 
Aalborg-klubben.

De to andre hold i 
gruppen er spanske 
Villarreal og skotske 
Celtic. Det er også stærke 
og interessante hold.

»Kampene mod Celtic 
bliver nøglekampe, hvis 
vi skal nå tredjepladsen,« 

siger AaB's anfører, 
Thomas Augustinussen.

AaB starter netop med 
en kamp mod Celtic 17. 
september i Skotland. 
Tirsdag den 30. september 
venter et brag af en 
kamp, når AaB får besøg 
af Manchester United i 
Aalborg.

Deltagelsen i 
Champions League kan 
give AaB indtægter på 
65-75 millioner kroner, 
vurderer Politiken. Det vil 
være et stort skub fremad 
for AaB.

Selv har AaB meldt 
ud, at klubben venter et 
overskud på 75 millioner 
kroner i år.

● Landstræner Ulrik 
Wilbek er klar til at tage 
nye, unge spillere ind på 
landsholdet. Holdet skal 
spille VM i håndbold i 
Kroatien til januar. 

Landsholdet klarede sig 
dårligt ved OL og endte på 
en 7. plads. Det har fået 
Ulrik Wilbek til at se sig 
om efter nye spillere. 

»Vi skal passe på, at vi 
ikke kører med de samme 
spillere år efter år,« siger 
Wilbek.

Landstræneren har 
foreløbig aftalt med den 
36-årige målmand Peter 
Henriksen, at han stopper 
på landsholdet. Muligvis 
vælger Joachim Boldsen 
også at stoppe.

● Danmark er tæt 
på at kunne få to 
klubhold med i 
Champions League 
næste år. Det er på 
grund af de danske 
holds gode resultater 
i de europæiske 
turneringer.

Danmark er kun 
nogle få point fra at 
passere Belgien på 
den 15.-plads, der 
giver ret til at have to 
hold med. 

Der vil dog stadig 
kun være tale om 
at få hold med 
til kvalifikations-
kampene til 
Champions League.

AaB vandt over Kaunas fra 
Litauen og sikrede sig dermed 
en plads i Champions League.

Caroline Wozniacki er på vej mod toppen i international tennis. Hun er nu blandt de 20 bedste.
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