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STATENS PÆrøEOGISKE'STUDlESAMLING



TIL FCTÆLDTE OG ELEVEN
Med. dette lille skrift vil Østre skoles lærere ger
ne bidrage til, at der skabes en regelmæssig kontakt 
mellem skolen og de hjem, der sender børn til Østre 
skole.
Selv om mængden af klasseforældremøder er stigende, 
og selv om der af og til indbydes til udstilling af 
elevarbejder, overværelse af skolekomedie, optræden 
af skolens sangkor o.lign., må vi erkende, at skolens 
kontakt med hjemmene i sin nuværende form ikke har 
karakter af en bred orientering om de aktiviteter, 
som præger skolens hverdag året igennem.
Det kunne måske også tænkes, at adskillige forældre, 
hvis skolegang ligger en række år tilbage, føler sig 
usikre med hensyn til i hvert fald en del af den ret 
anselige mængde fag, som deres barns skoleskema præ
senterer dem for.
ieller ikke skolens undervisningsmetoder er forble
vet uforandrede. De fleste kender sikkert de modstri-

- »Hvor har du ha?«
- »Der fra: Imidlerlid . .

■ »Nas: Imidlertid . . .«
»Imidlertid gjorde Svend 

Tveskiaag idelige indfald i 
Norge, hærgede landet, og

- »H®rgede Landet . . . 
hvorpaa var det han hær
gede Landet?«
- »Paa det Grusomste, og 
forledet af den »rgjerrige 
Jarl Hakon tod han Hagen 
Adeljleen myrde ved sne* 
dige Drabimmnd . . ■«

Fritx Jürgensen 



dende følelser, der gennemrisler en, når man ser et 
barn løse en opgave på en måde, der adskiller sig fra 
den måde, man selv ville have løst opgaven på. Man vak
ler mellem at gribe ind eller simpelthen at slå sig 
til tåls med, at sådan skal det nok være, uden at man 
så har haft andet ud af det end ærgrelsen over, at 
man ikke forstår, hvorfor det skal være sådan.
Det skulle da være dette blads opgave at forsøge at 
holde hjemmene underrettet om, hvad der til daglig 
sker på østre skole ( og måske lidt om, hvad vi ger
ne så, at der skete ), at forsøge at forklare lidt om, 
hvad hensigten kunne være med at give eleverne under
visning i netop de fag, som skoleskemaerne præsente
rer hjemmene for, og at give begrundelser for, hvorfor 
vi såvel i undervisningen som i samværet med elever
ne anvender denne eller hin metode.
Det må dog i den forbindelse stå helt klart, at vi ik
ke er i stand til at afgøre, inden for hvilke områder 
det er mest påkrævet at tilstræbe en bedre orientering 
om skolens arbejde, og vi opfordrer derfor forældre og 
elever til i læserbrevsform at rette forespørgsler til 
bladet. Sådanne forespørgsler ville kunne lede bladets 
udgivere i retning af det mest hensigtsmæssige valg 
af emner.
Læserbreve skal blot sendes til:

ØSTRE SKOLE, 
SKOVSØGADE lo, 
42oo SLAGELSE.

erik nielsen.



TE.iM INSPWES

To gange i løbet af skoleåret afholdes skriftlige 
terminsprøver i de klasser, der skal op til en ek
samen eller en statskontrolleret prøve til sommer. 
Det drejer sig om eleverne i 9» og lo. klasse samt 
2□ og 3. realklasse.

Ved hjælp af disse prøver kan skolen danne sig et 
billede af elevernes standpunkt i fagene dansk, reg
ning, matematik, engelsk og skrivning. Endvidere får 
eleverne herigennem en vis træning i at gå til prø
ve, idet de lærer at koncentrere sig om en bestemt 
opgave og at beregne, hvor lang tid der er til rå
dighed til opgavens løsning.

I dette skoleår finder terminsprøverne sted i ugerne 
24, - 29» november og 2« - 7» marts.

Af hensyn til kommunalvalgene til foråret er der ikke 
prøve om tirsdagen.

På de følgende sider bringes en oversigt over prø
verne her i november.

ricard henneke
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9. a Håndarbejdslokalet
9. b Dr. gymnastiksal
9. c GI. tegnesal 
Aim. skoledag 
Dr. gymnastiksal

'» H f»

Ingen undervisning 
Dr. gymnastiksal

lo. tekn. mandag 8-12 matematik Dr. gymnastiksal

9. tekn. torsdag 8-12 matematik Dr. gymnas t iks al
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Ingen undervisning

Ingen undervisning 
alm. skoledag

talfærd. GI. tegnesal
Ingen undervisning

stil GI. tegnesal
tekstreg. «1 II II

Ingen undervisning 
alm. skoledag

talfærd. GI. tegnesal
Ingen undervisning

stil GI. tegnesal
tekstreg. II II ff
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3. r. ab m and ag 8-12
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stil 1 Dr. gymnast iks al 
Aim. skoledag

eng.stil 
matematik

Dr. gymnastiksal 
tf ft tt it
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stil Håndarbejdslokalet 
Aim. skoledag

regning 
matematik

Håndarbejdslokalet 
ri il ri n

diktat rt n ri II

Ingen undervisning



MÆLK OG VITAMINER

I vinterhalvåret har de børn, der ønsker det, mulig
hed for at få mælk og vitaminpiller daglig«.

Som følge af kommunesammenlægningerne kommer perioden 
i år og i årene fremover til at forløbe 

fra 1. november til 31«, marts.

Det kan oplyses, at for Østre skoles vedkommende er 
udgiften til mælk cao 6.000 kr pr. måned.

poul Jensen,

CYKLEKORT.
Et system, der er indført på skolen som følge af plads 
mangel.

Da vi inden for skolens område kun har mulighed for at 
anbringe stativer til 123 cykler, giver det en stærk 
begrænsning af, hvem der kan cykle i skole«, Derfor er 
reglen den, at eleverne skal have over 1 km til skole 
for at få et cyklekort.

Denne begrænsning er dog ikke engang tilstrækkelig, da 
2oo elever bor længere væk fra skolen«, Disse 2oo ele
ver har dog alle fået cyklekort.



Der er fra akolens side et stærkt udtalt ønske om,
at disse forhold må blive forbedrede for eleverne,
hvilket man også har gjort myndighederne opmærksom
pa

Skolens rammer er for små til dagens krav.
poul jensen

ØSTæ SKOLE,
Østre skole er en gammel skole; men selve dens historie 
må vente til en anden gang. Her vil jeg kun gøre opmærk
som på, at den over hundrade år gamle skole ikke kan op
fylde de krav, der i dag stilles til en funktionsdygtig 
skole.

Lokalerne er for små, idst vi har klasseværelser med et 
2 2fladeareal på ca. 4o s - a©d normalt 60 m eller i ny

byggeri endda mere.



Endvidere mangler skolen lokaleforhold, der kan animere 
til at gå i gang med nye veje i undervisningen. Her tæn
ker jeg især på skolebiblioteket. Andre lokaler er igen 
helt utilfredsstillende, bl.a. børnenes toiletter og 
drengenes gymnastiksal.
Lærerværelset «r også utilstrækkeligt, idet det næsten 
er umuligt at samle hele lærerpersonalet på en gang.

Skolen trænger kort og godt til en ansigtsløftning. Pla
nerne til en udvidelse og modernisering har da også væ
ret fremlagtf men da kommunen ikke har kunnet komme over
ens med ejeren af ejendommen Fruegade 3 om køb af denne 
ejendom, er de første planer skrinlagte til trods for at 
en udvidelse denne vej ville give det bedste helhedsbil
lede.

Der er dog andre muligheder, og nye skitseplaner er ved 
at være færdige; men der vil nok gå en rum tid endnu, før 
der virkelig sker noget. For os, der er i arbejdet, sy
nes arbejdet at gå for langsomt; men sådan kan der vel 
siges af skolefolk i flere byer af Slagelses størrel
se.

I denne forbindelse får man af og til den tanke, om det 
ikke var en ide med en forældreforening, som kunne bak
ke skolen op i de rimelige krav, vi har til myndigheder
ne ,

Der har tidligere været en aktiv indsats fra forældre
kredse - nemlig i 1956, da skolen fejrede sin loo-års 
dag. Ved denne lejlighed foretoges en indsamling blandt 



forældre, og skolen modtog en ny klokke i skolegården, 
og denne klokke bærer indskriften: Fra forældrekredsen 
1956. Desuden blev der af det overskydende beløb stif
tet et legat, hvis renter uddeles hvert .år ved afslut
ningen.

Grunden til, at jeg på nuværende tidspunkt efterlyser 
en aktiv forældrekreds, er ikke den omtalte opbakning 
alene; men også at vi pr. 1. april 197o træder ind i 
storkommunen Slagelse, og at der samtidig træder en ny 
tilsynslov i kraft.

Hidtil har kommunalbestyrelsen kunnet træffe afgørel
se om, hvorvidt der skulle være skolenævn ved de enkel
te skoler i kommunen, eller om der skulle være en skole
kommission sammensat af forældrerepræsentanter,- en re
præsentant for hver skole - og medlemmer udpeget af by
rådet.

Den nye tilsynslov har gjort skolenævn obligatorisk ved 
hver skole. Skolenævnet skal bestå af 3 eller 5 medlem
mer. Kommunalbestyrelsen fastsætter medlemstallet under 
hensyntagen til skolens størrelse. Et af medlemmerne 
vælges af kommunalbestyrelsen - de øvrige af forældrene 
ved skolen, og her mener jeg, at en forældreforening 
har en væsentlig opgave, nemlig at foretage opstilling 
til dette valg.
Jeg efterlyser et initiativ; men det haster.

c. ph. carstensen



SKOLEKOMEDIE.

Det er vel hævet over enhver tvivl, at børn og unge af 
i dag stopfodres med underholdning. Alligevel vover 0- 
stre skole at holde liv i de årlige skolefester, og del
tagerantallet viser os, at denne tradition bør fortsæt
te.

Dette års festraket fyres af fra lo. - 12. december og 
er som sædvanlig bygget op omkring skolekomedien.

Mange timers slid for såvel skuespillere som instruktør 
ligger bag den færdige forestilling, og i de sidste par 
uger før "slaget” forstærkes aktiviteten i drengenes 
gymnastiksal. Kunstneriske og opfindsomme sjæle finder 
her sammen med formningslærerne i eftermiddagstimerne, 
og slutresultatet bliver hvert år, at såvel komedie som 
scene og udsmykning akkurat er klar til generalprøven.

Af hensyn til pladsforholdene må vi dele børnenes fe
ster i tre afdelinger: en eftermiddag for 1, - 3. klas
se og to aftener for henholdsvis 4. - 7. klasse og 8. - 
lo. klasse + realafdelingen. Der vil i god tid blive 
meddelt hjemmene om de nøjagtige tidspunkter for fester
ne.

I dette program vil De ligeledes kunne se, at vi indby
der forældre, søskende og øvrige interesserede til en 
opførelse af skolekomedien. Et stort fremmøde er aktø
rernes bedste belønning for lang tids slid, så:-

OGSÅ DE ER VELKOMMEN TIL SKOLEKOMEDIE PÅ ØSTRE SKOLE.

erik mølgaard


