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Elever får forbud  
mod at bruge  
Facebook 

Fortsat fra forrige side... 

blevet en helt anden institution, 
fortæller Danmarks Radio.  
 
Tidligere var målet kun at vise havens 
dyr frem for publikum. Dyrepasserne 
skulle passe på dyrene og sørge for, 
at de havde det godt. Nu er 
personalet også beskæftiget med 
forskellig slags forskning. 
 
Derfor er dyrlæge Mads Bertelsen 
blevet ansat i haven. Han skal både 
helbrede og vaccinere havens dyr og 
samtidig forske i dyrenes stress. Det 
siger han til Danmarks Radio.  
 
Københavns Zoologiske Have 
samarbejder med Københavns 
Universitet og har mange, andre 
samarbejdspartnere ude i verden.  

 
Opgaver: 
 
• Hvad hed den have, som 

Københavns Zoologiske Have 
fik lov til at leje? 

• Hvilket år åbnede den 
zoologiske have  i København? 

• Hvilket år fik bjørnene deres 
nye grotte?  

 

Haven har en dansk forsker i 
Malaysia, der sammen med lokale 
studerende indfanger og mærker 
tapirer med radiohalsbånd. 
 
På den måde følger og analyserer de 
dyrene færden. Man vil gerne udvide 
projektet til også at omfatte andre 
undersøgelser, der kan belyse 
tapirens biologi. Det kan skabe bedre 
grundlag for at bevare denne truede 
dyreart i naturen og passe på den i 
zoologiske haver. 
 
”Vi har fået penge fra givere udefra til 
et laboratorium til forskning,” siger 
vicedirektør og zoolog Bengt Holst til 
Danmarks Radio. 
 
Han fortæller, at det har givet havens 
zoologer (dyreforskere) og dyrlæger 
gode muligheder for at forske i 

Nu skal det være slut. Fra nu af  
kan eleverne på Sønder Stenderup 
Centralskole ved Kolding ikke 
komme på Facebook fra skolens 
og SFO’ ens computere. Det har 
skolens ledelse besluttet, fordi 
eleverne har brugt Facebokk til at 
mobbe hinanden. Det skriver 
dagbladet JyskeVestkysten.  
 
Mange af eleverne på skolen i 
Sønder Stenderup må faktisk slet ikke 
have en profil på den populære 
Facebook. De er ikke gamle nok. Man 
skal være 13 år, og skolen går kun til 
og med 6. klasse.  Derfor er det også 

i orden at sige, at forbudet mod 
Facebook gælder alle skolens elever. 
Det mener Anders Balle, som er 
formand for skoleledernes forening. 
  
Ledelsen på Sønder Stendeup Skole 
har også opdaget, at elever helt ned i 
2. klasse har en Facebook-profil. Det 
får skoleleder Uffe Rasmussen  til at 
opfordre forældrene til at overveje, 
om deres børn er gamle nok til at 
være på Facebook, skriver avisen.  
 
Skolens leder siger også, at lærerne 
på Sønder Stenderup skole har brugt 
mere og mere tid på at løse konflikter. 
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De er opstået gennem Facebook, og 
det har især været et problem mellem 
elever i 3. og 4. klasse. Det vil sige i 
aldersgrupper, som Facebook burde 
have holdt ude. 
 
”Det er noget, man skal snakke om og 
lave regler for i skolebestyrelsen i tæt 
samarbejde med forældrene,” siger 
Anders Balle til JyskeVestkysten. 
 
Det er forældreforeningen Skole og 
Samfund ikke enig i. Formanden 
Benedikte Aks Skotte siger til avisen, 
at det er bedre at lære selv små børn,  
hvordan de skal håndtere Facebook. 

dyrenes adfærd og gener. Men også i 
at forske i bevarelse af de truede 
dyrearter og natur. 
 
Københavns Zoologiske Have har 
1,2 millioner besøgende om året. 
Haven har 180 medarbejdere og et 
årligt budget på ca.160 millioner 
kroner.  Der bruges 6 - 8 millioner 
kroner om året til forskning.  
Se også www.zoo.dk/zoo-tv 


