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denne gang. Det betyder, at vi 
i den kommende tid kan oplyse 
forældre og børn om hvilke læ
rere børnene skal have, i hvil
ke fag for det kommende skole
år .
Skolen befinder sig i en over
gangsfase, når vi taler om for
delingen af fag, klasser og læ
rere. Vi mener det er vigtigt - 
navnlig i de mindre klasser, at 
børnene har så få lærere som mu
ligt. Vi arbejder derfor på, at 
vore 1. klasser starter med me
get få lærere - 2 eller undta
gelsesvis 3. Vi satser så på, 
at disse lærere skal dække alle 
fag i klassen og følge den gen
nem hele skoleforløbet. Faglæ
rere skal kun ind i klassen, 
hvis klassens lærere ikke kan 
dække det pågældende fag.
Vi håber i løbet af en årrække, ot at det kan lykkes/mindske an
tallet af lærere pr. klasse be
tydeligt .
Skolen kan til næste år fortsæt
te den rige musiktradition. Der 
er heldigvis atter bevilget en 
god portion lærertimer til den 
frivillige musik. Udover, at vi 
fortsætter arbejdet med "Rund- 
højblæserne" og mellemtrins"ko- 
ret", bliver der i de kommende 
år arbejdet med at etablere et 

strygerensemble. Der er stigen
de interesse blandt vore min
dre elever for at lære at spil
le på violin eller andre stry
gerinstrumenter. Det er en ud
vikling, som vi synes er meget 
positiv, og vi vil satse meget 
på at bakke denne interesse op. 
Vort forsøgs- og udviklingsar
bejde går ind i en meget inten
siv fase i det kommende år. Vi 
får brug for forældrenes ople
velse af arbejdet - også selv 
om der er tale om kritik. Vi 
vil opfordre jer til at skrive 
her i bladet, ytre jer på for
ældremøder eller på anden måde 
sørge for, at vi kender jeres 
syn på skolens udvikling. 
Skolens læseklasser ophører med 
udgangen af dette skoleår, og 
i stedet oprettes en ny center
klasse - dette sker som et led 
i en større omlægning af den 
vidtgående specialundervisning 
i amt og kommune. Vi har gode 
erfaringer med centerklasseun
dervisning og glæder os til at 
åbne det fuldtudbyggede nye mo
dul .
Ingen lærere forlader skolen iår 
- det lykkedes at skaffe timer 
til alle årsvikarer - HURRA ! 
Til gengæld har skolebetjent 
Per Sørensen valgt at sige sin 
stilling på skolen op. Vi ved 
endnu ikke, hvem afløseren er. 
Endelig skal vi tage afsked med 
et kuld dejlige unge mennesker 
fra vore afgangsklasser - 
HELD OG LYKKE TIL JER ALLE !
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HVEM RINGER KLOKKERNE FOR?

Det spørgsmål har vi i det forløbne år prøvet at besvare, og har 
ligeledes tænkt: Hvorfor skal klokkerne ringe både ud og ind? 

Hvor lange skal frikvartererne være? osv.
Vores svar på spørgsmålene er blevet, at vi ændrer radikalt på 
ringningen og fri kvarterernes længde.
Herefter bliver ringning og ringetider som følger:

I. Der bliver kun ringet, når en ny time starter.
2. Frikvarteret mellem første og anden time sløjfes og timer

bi ndes sammen.
3. 10- og I2frikvartererne forlænges sådan at de bliver på hver 

15 min.
4. Timerne starter på følgende klokkeslæt:

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

800- 8. vs
8.vs- 9-SO
9- V5- /O.^O
//.GO-//- V5
//.OO-//. VS
/Z.55-/3.VO
/J.50-/V.35

Venl i g hi 1 sen

Jørgen Gaarde.





VI SIGER FARVEL OG ØNSKER HELD OG

LYKKE TIL DE ELEVER SOM FORLADER.

OG VI GLÆDER OS TIL GENSYNET MED 
NÆSTE ARS IO:KLASSE.
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7 
nævnsnyt

Skønt mange i disse dage sveder over eksamen og har nok at 
tænke på med hensyn til indeværende skoleår, så har mange 
af skolens kræfter allerede længe arbejdet med det kommen
de skoleår.
Nævnet har på sit sidste møde godkendt fagfordelingen, og 
det er nu op til skemalæggeren at få puslespillet til at

Nævnet ser gerne, at man stræber mod at give klasserne så 
få lærere som muligt (2-3 i de yngste og 3-4 i de større 
klasser), men det er umuligt at gennemføre med et slag, da 
man jo nødigt vil fratage nogle klasser deres normale faste 
lærere. Det er en proces, som vil tage nogle år.

Skolekommisionen har vedtaget nye regler for orienterin
gen af hjemmene. "Reglerne" er åbne for en fortolkning på 
hver enkelt skole, og vi vil indtrængende opfordre til, at 
I som forældre giver nævnet nogle meldinger om Jerees syn på 
forældrekonsultationer og klassemøder.
Har I gode ideer og positive/negative erfaringer, så skriv 
her i bladet eller kontakt nævnets medlem.

Med venlig hi 1 s en 

Inge Daugaard.
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