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STA1ENS PÆDAGOGISKE STUDIESAMLING



VORT BARN SKAL TIL SKOLEPSYKOLOG.

Trods den bedst tænkelige undervisning og den mest har
moniske udvikling i hjemmet vil der altid vare børn, 
der har vanskeligheder på den ene eller anden måde. Por 
disse børn og deres foraldre er der ved skolevæsenet 
en skolepsykologisk rådgivning.

Indstilling til undersøgelse foretages næsten altid af 
skolen, I de senere år er det dog blevet mere og mere 
almindeligt, at forældrene henvender sig direkte, og 
det er en udvikling, der må hilses med tilfredshed. Pør 
indstillingsskemaet udfyldes, taler læreren med foræl
drene for at få flest mulige oplysninger til belysning 
af barnets vanskeligheder. Skemaet kommer gennem sko
lens inspektør til skolelægen, der efter påtegning sen
der det til det skolepsykologiske kontor.
Undersøgelsen sker på barnets egen skole og starter 
med en intelligensprøve. Denne skal fastslå, om der er 
indlæringsvanskeligheder på grund af svag begavelse. 
Det kan også herved konstateres, om indlæringen kan 
holde trit med den almindelige udvikling og barnets 
levealder. En prøve eller test, som vi kalder det, ta
ger mellem 1 og 2 timer, som regel fordelt på to gan
ge. Ved samme lejlighed tages en række standpunktsprø
ver, der skal påvise evt, mangler eller huller i bar
nets viden.
Efter denne serie af undersøgelser indbydes forældrene 
til en samtale på skolepsykologisk kontor i Korsgade.



Har meddeler jag resultatet af mine indtryk og samti
dig får jeg ofte et billede af barnet i hjemmets mil
jø, set med sors og fars øjne. Det hele skal munde ud 
i; HVORDAN HJÆLPER VI BEDST DETTE BARN?

Vore hjælpemuligheder er f.eks. taleundervisning. hjalp 
til at lare at lase ( ordblindeundervisning ), henvis
ning til specialklasser, hvor lererne er sarligt uddan
nede til at hjalpe bøn ned svag indlæringsevne, samt 
endelig henvisning til specialskoler for børn med så
vel fysiske som psykiske handicaps. Vor opgave or at
finde den place- 
godoser barnets
Både blandt for- 
der tidligere 
jo mod at ind
skolepsykologisk 
føltes måske som 
lag. Jeg håber,

ring, der bedst til- 
behov.

aldre og larere har 
varet nogen modvil- 
stille ot barn til 
undersøgelse. Det 
et personligt noder
at jeg med denne

kortfattede redegørelse har kunnet vare med til at fast
slå, at:

DET ER POR BARNETS SKYLD, VI ER HER.
DET ER BARNETS TARV, VI ER SAT TIL AT VARETAGE.

Kaj Ove Jørgensen.



ARBEJDSDIREKTORATET GLARMESTER
Denne artikel h/ter til Erhvervskartotekei, el leksi
kon om arbejds» og t:dd-.r‘ 
oplysning om artiklens 
erhvervsvejlederne på d 
ningskontorer • Når der 
som desuden er behandl
betegnelsen jor emnet tr

L\. -/ tU

Atter i år skal elever fra skolens sidste klassei- sen
des ud i erhvervspraktik.

Denne ordning er æont som et tilbud til eleverne oa 
at orientere sig i et eller flere erhverv, sålodes at 
de bliver i stand til at tage stilling til egno evner 
og anlog inden for dette eller hint inter® cseoraråde.

Per at praktikudsendelsen kan give et så atcrt udbytte 
som muligt, må eleven saæEcn mod den lerer, der fore
står udsendelsen, gives mulighed fer r,t undirergo do 
krav, de enkelts erhverv stiller. Hsrtil yder arbejds

formidlingen og erhvervsorionto- 
riagckousulenten bistand.

Imidlertid lader ikho alle spørgs
mål sig bssvar© ad denao vaj. Der
til or deros antal for stort.
Derfor har alle elever lejlighed 
til at sege yderligere oplysnin
ger geacsem diverse håndbøger samt

erhvervskartoteket, som står opstillet på skolens bi
bliotek.

Dette tilbud bør alle kommende praktikanter benytte sig 
af.



I tilslutning til disse bemærkninger angående udsen
delse i erhvervspraktik kan det oplyses, at udsendel
sen finder sted efter følgende plan:
3. real a ft b: 2. februar - 7. februar,
lo. a ft b: 9. februar -14. februar.
9. a, b & c: 16. februar -21. februar.

VI HAR MODTAGET - - - - - - - - - - - - -

Skolen har efter udgivelsen af vort første nummer af 
kontaktbladet modtaget et indlag fra en mor om pro
blemet samarbejde mellem skole og hjem.

Vi bringer indlægget på de følgende sider og takker 
for det udviste initiativ. Der er i dette rørt ved 
mange væsentlige problemer, som skolen udmærket er 
klar over eksisterer; men vi har ikke hidtil haft mu
lighed for at gennemføre en foreldrekontakt, som fo
reslået i indlægget. Vi håber, at der med omlægnin
gen af lærernes tjenestetid bliver mulighed for også 
at tilfredsstille dette behov.
Indtil da må vi gennemføre, hvad der er muligt, ud 
fra devisen: Hellere ramme lidt ved siden af.end slet 
ikke skyde.



EH USER SKRIVER- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Så fik Østre skole et kontaktblad, og dette kan kn« 
hilses velkomen, da det åbner store muligheder for 
en bedre kommunikation skole og hjem imellem - hvis 
det bruges rigtigt.
Som mor til tre børn kunne jeg godt tanke mig at la« 
de nogle af de tanker, man i årenes løb ikke har va
ret moden og modig nok til at udtrykke, komme frem 
nu, hvor lejlighed gives.

Skolens inspektør efterlyser et initiativ fra foral
drene med henblik på dannelse af en foraldrekreds, 
som skulle arbejde så effektivt, at den bl.a. kunne 
støtte skelen i dens yderst rimelige krav om forbed
ringer. Tanken er positiv; men der kan opstå en vis 
ensidighed, idet tendensen sikkert vil blive, at nog
le få initiativrige danner en gruppe, som imidlertid 
ikke vil få resten af foraldrene med sig, da der al
tid vil vare en del foraldre, som er bange fer at si
ge noget, fordi de føler sig fortabt over fer enhver 
form for autoriteter.

Lad os blot konstatere, at skolen er gammel, og at man
ge af dens funktioner er for dårlige. Det kan på man
ge måder skabe store problemer; nem det er jo ikke al
tid det store og nye, der skaber den ideelle ramme om 
den del af børnenes tilvarelse, der hedder skolen. Sko
len må først og fremmest vare et sted, hvor der er godt 



at være - at sted, irrer børnene føler, at her kan man 
lide dem, fordi man kan lide at hare med børn at gøre, 
uanset hvor små eller store forudsætninger de har for 
at opfylde de krav, skolen stiller- et sted, hvor man 
prøver at få det hele til at glide, selv om man ikke 
har til huse i et palads. Vi må jo også se i øjnene, 
at mange børn kommer fra trange boliger, hvor der ikke 
findes nogen form for moderne bekvemmeligheder; men 
hvor måske det vigtigste er til stede : varmen og kar
ligheden til de mennesker, der omgiver en.

Jeg mindes endnu de første gange, hvor jeg deltog i en 
såkaldt foral- 
stillede sig 
for at høre, 
poder var ble
en sådan time 
flov smag i 
havde man op- 
lig lærer, der 
stand til at 
di disse be

dr edag, hvor man 
op i rad og række 
hvor dygtig ens 
vet. Man forlod 
med en underlig 
munden, for hvad 
levet: en ulykke
næsten var ude af 
magte børnene, for- 
vidst benyttede

sig af, at mor eller far var til stede. Selv blev man
næsten et nervevrag, fordi man stod og fik lyst til at 
tale et alvorsord med sit kære barn, som absolut ikke 
kunne koncentrere sig om andet end at prøve på at lave 
spilopper - for når mor eller far var der, turde lære
ren ikke sige noget.

Som det næste kom så forældremøderne, der for mig nær-



aest er en parodi, fordi man føler a$g som en flok 
børn, der sidder og venter på at komme til tandlægen«, 
Man får først et langt foredrag om forskellige ting, 
og derefter følger den såkaldte konsultation, soa nå 
være noget af en prøvelse for både foreldre og Isrere, 
da den jo altid finder sted på et tidspunkt, hver alle 
er tratte. ’For mange forældre er der måske oven i kø
bet ingen problemer netop den aften, hvor mødet til
fældigvis finder sted.

Mange forældre møder skolens lærere og inspektør med 
et stort mindreværdskompleks, og mange gange er det 
sådan, at netop de forældre, som skolen har mest brug 
for at komme i kontakt med, udebliver. Det er je svart 
at fremføre sine synspunkter, når man underkender sig 
selv og hele tiden har fornemmelsen af at vero stillet 
op mod noget autoritært, som man sikkert mange gnngc 
med rette forbinder skolen med.
Der er ingen tvivl om, at mange af deiforældre, som 
deltager i konsultationen, egentlig ikke har problemer, 
men blot ønsker en bekræftelse på, hvor dygtig lille 
Peter er. Dette er ikke heldigt, da tiden ved en så
dan konsultation i forvejen er knap.
Da tiden som sagt er knap, og der kan være mange for
ældre, der ønsker at tale med en. ganske bestemt lærer, 
kan den pågældende lærer forståeligt og menneskeligt 
nok hurtigt blive træt og irritabel, således at nærta
gende foraldre føler samtalen som et nederlag for dem.
Alle disse ting kan let blive årsag til, at kontakten 
mellem skole og hjem går itu.



Led os få skrankerne væk, og lad ©□ v<äre mennesker ovor 
for hiEsxdon,, Skab en hyggelig og fortrolig atmosfære, 
så vi foraldre føler, at uanoot om vi besidder den gave, 
det er at have let vod at udtrykko sig, så kan vi få no
get positivt ud af at kontakte skolen. Så vil ogcå mange 
flere slutte op om skolen.

Til slut kunne jeg tenk» mig at foreslå, at der var gan
ske bestemte tidspunkter, hvor de enkelte lærere var til 
disposition. Foraldrene kunne så ringe eller skrive og 
aftale et møde. Både foraldre og lærer ville derved få 
bedre tid til at øig et overblik over de problemer, 
dpr måtte være på dot påfaldende tidspunkt, og derefter 
kunne de så i en rolig og hyggelig atmosfære fremkoæso 
mod deres synspunkter.
Skolen kunne så to eller tre gango om året invitere for- 
ældreno til møde. Kontaktbladet kunne på forhånd pplysa, 
hvad der står på dagsordenen, og samtidig lade forældre
ne forstå, at det er vigtigt, at de møder op, så man.kan 
optræde stærkt og enigt i det fælles ønske om forbedrin
ger af skolens lokaliteter til gavn for både børn og for
ældre og de mennesker, der har deres daglige arbejde på 
skolen.

Dette skulle ikke være en kritik af Østre skole, som 
jeg personlig altid har været glad for at ående mine 
børn til. Det skulle kun vare et bidrag til løsningen af 
et problem, som jeg fuldt ud er klar over er meget stort.



ØSTRE SKOLE: ELEVANTAL.
KLASSEANTAL.
KLASSEKVOTIENTER.

Opgørelse pr, 1» december. 1969:

54o elever

126 elever
146 elever

1. - 7. årgang:

8. - lo. klasse:

1. - 3. real:

21 klasser

8 klasser
6 klasser

Elevantal ialt: 812 elever

Klasseantal ialt : 35 klasser

Elevantal i
overbygning: 272 elever

Klasseantal i
overbygning: 14 klasser

Det ses, at skolen stort set har 3 spor, hvilket i dag 
betragtes som en i padagogisk henseende god losning for 
en stor skole.

Af stor betydning for det pædagogiske arbejde i klassen 
og for klassens hele trivsel er antallet af elever i den 
enkelte klasse - den såkaldte klassekvotient.

Den bør i dag ikke overstige 24 - et tal, der må betrag- 
o tes som det absolutte maksimum i et lokale på bo a .



I dat følgende forskellige sammenligninger mellem fore
kommende klassekvotienter. Tallene er taget fra un
dervisningsministeriets statistik for 1968/69, udkom
met i juni 1969. Specialklasser er ikke medragnet.

Sammenligning af klassekvotienter i grundskolen
(1.-7, årgang ):

Købstederne. Korsør.

Det må siges, at med hensyn til klassekvotient ligger 
Østre skole meget dårligt for 1. - 7. årgangs vedkom- 
mmende.
Det kan endvidere nevnes, at en sammenligning gældende 
for landets lo2 købstnder viser, at Slagelse har den 
sjettehøjeste klassekvotient for 1. - 7. årgangs ved
kommende, idet rekkefølgen er således: Skagen 26,0 - 
Hasle 25»6 - Nykøbing M. 24,6 - København 24,4 - 
Middelfart 24,4 - Slagelse 24,3.



Saum enligning af klassekvotienter i overbygningen
( B.. - lo_.„ .Årgang

Sammenlignes landets lo2 købstæder igen, viser det sig, 
at regnes 8, - lo. årgang under et, har 13 af købstader
ne en højere klassekvotient end Slagelse. Betragtes der
imod 8. - lo.klasserne alene, har 27 af købstæderne en 
højere klassekvotient end Slagelse,

Ved indskrivningen af elever til de nye l.klasser her 
i januar er det jo muligt, at billedet ændrerv sig til 
Slagelses fordel.

Poul Jensen.



I indeværende skoleår har bogudlånet til vore elever 
varet meget stort, hvilket vi noterer med stor til- 
fredEhod.

Ssn, cos det også er tilfaldst på andre biblioteker, 
kniber det aod at få det lånte materiale tilbage på 
hylderne.

Da biblioteket, samtidig med at det drivor fritidmd” 
låa til elovemo, egså fungerer sen scrvicobibliotck 
for skolena Isrøre, er det nødvendigt, at det lånte 
kommer tilbago udsn for store forsinkelser.
Da der på nuværende tidspunkt mangler ret manga bøger, 
beder vi oa, at skolens bøger snarost returneres til 
bibliotekst.
Vi anmoder venligst forældrene oa at hjalpo os med 
dette problem.

Prehn. S. Jespersen«



af "Østre skåle" ud
kom, har der varet afholdt en rakke foreldrekontakter.

Poraldremøder;
5. nov. - 4.c.
12. nov. - 3.ra.
17. nov. - l.a.
18. nov. - l.c.
Poraldrekonsultationer:
19. - 2o. nov. - 4.a.

19» nov. - 2.ra.
25« bov. - l.b.
2. dee. - 3.*+«.
3. dec. - 3.b.

26. nov. - l.b.

Årets skolefest løb af stabelen i dagene lo. - 12.
december.

Onsdag den lo. havde lærerne il. -3. klasse arrange
ret nogle hyggelige timer i den pyntede gymnastiksal. 
Pesten var präget af musik, lege, konkurrencer, jule
mand og - først og sidst - børnenes gode humør.
Same dags aften blev årets skolekomedie "Hvorfor 
skand's vi?" af Soya, instrueret af lærer Ole Kristi
ansen, spillet for første gang i sin helhed med for
ældre og andre interesserede som tilskuere. At dømme



efter reaktioner og udtalelser morede de ca. 125 frem
mødte sig godt.

Torsdag og fredag blev komedien spillet for henholds
vis 4. - 7. og 8. - lo. klassetrin, begge aftener ef
terfulgt af skolebal. I aftenens leb blev der serveret 
pølser og is. Begge aftener forløb godt.

En gammel tradition blev vakt til live igen lige op 
til jul, idet nogle af de ældre klassers piger under 
lærerinde Birgit Nielsens kyndige vejledning havde in
viteret deres lærere til festmiddag i skolekøkkenet.
Det blev en afgjort succes for såvel de ydende som de 
nydende deltagere.




