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SKOLENÆVN.
Så har vi-fået valgt et skolenævn ved Østre skole, og vi 
kan indføre begivenheden som en milepæl i skolens histo
rie, Nu skal arbejdet og samarbejdet finde sit rigtige le
je, og i den forbindelse kan vi henvise til den vel nok 
mest centrale bestemmelse i loven om skolens tilsyn m.v. 
vedrørende skolenævn og deres beføjelser, nemlig § 27 stk. 
4, der i ændret form viderefører en tilsvarende bestemmel
se i den hidtidige lov: 
“Skolenævnet skal sammen med lærerrådet formidle et sam
arbejde mellem skole og hjem og sørge for et oplysnings
arbejde blandt skolens forældre, der tager sigte på en 
forståelse af barnets situation i skolen.11
I dette stykke ligger der et stort arbejdsfelt foi* skole
nævn og lærerråd i forening, og en heldig realisering af 
dette formål kan være afgørende for den betydning, skole
nævnene i praksis fremover vil få, 
Derfor ønsker vi de valgte medlemmer

ADVOKAT SØREN LARSEN ( valgt af forældre ).

FRU. TOVE PETERSEN ( valgt af forældre).

CIVILINGENIØR MOGENS ELVENSØ ( valgt af forældre ).

FORSTANDER EIGIL HJARBÆK ( valgt af forældre ).

FRU MUNTHE FOG ( valgt af byrådet -).

tillykke med valget og byder dem velkommen til samarbejdet, 
Poul Jensen, C. Ph. Carstensen.
Lærerrådsformand, Skoleinspektør,



TIL FORÆLDRENE I DE KOMMENDE L- KLASSER.
Denne udgave af vort skoleblad, som er den sidste i det
te skoleår, bliver også sendt til forældre til nyindmeld- 
te børn, og det er i særlig grad til "førstegangsforældre’,’ 
jeg henvender mig i dette indlæg.
Mandag den lo. august kl» 13 møder ca, ?o små forventnings
fulde elever til deres første skoledag. Det er spændende 
for barnet såvel som for skolen. Barnet møder som en ener, 
der er i besiddelse af muligheder, anlæg og evner, og det 
er skolens opgave at bevare dem og udvikle dem videre i 
en sund og naturlig retning.
Som skolebegynder vil barnet komme ud for en indskolings
proces, idet det møder nye grænser for, hvad det må og ik
ke må - motiveret af rent praktiske grunde. Hjem og skole 
må i forening drage omsorg for, at denne proces forløber 
så lempeligt som muligt.
Derfor er det nødvendigt for skolen at kende det enkelte 
barns baggrund for bedre at kunne forstå det og dets hand
linger. forældrene er de eneste, der kan give skolen disse 
oplysninger, og derfor må skolen også lære forældrene at 
kende - ikke af nysgerrighed; men for at 
skolen kan blive bedre egnet til at løse ’ Q 
den opgave, den har faet betroet: at give *

O t1 I / 
det enkelte barn muligheder for at udvik- /
le evner og anlæg så godt, det er gørligt. /WlV? 

/
Skolen starter med 3 1.-klasser, og de tre 
klasselærere vil, når vi er nået et styk



ke hen i skoleåret, invitere Dem til et klasseforældre- 
møde eller en forældrekonsultation. Disse møder vil bli
ve fulgt op af lignende møder senere i barnets skolefor
løb. Det kan være svært at efterkomme alle invitationer; 
men jeg håber, at forældrene vil slutte op om disse mø
der for at udbygge kontakten mellem skole og hjem. Det 
vil give forældrene en mulighed for at sætte sig ind i, 
hvordan skolen underviser og vurderer børnene, og lærer
ne kan gennem denne kontakt få et indtryk af forældrenes 
vurdering af barnet.
I.skolen, hvor så mange færdes, kan der let opstå proble
mer, og for at disse problemer ikke skal gnave og vokse, 
skal De som forældre vide, at De altid er velkomne på 
skolen - for skolen kan ikke løse sin opgave i dag uden 
hjemmenes aktive medvirken.
Derfor byder jeg Dem velkommen til et samarbejde hjem
skole.

C. Ph. Carstensen.



PLAN FOR ÅRSAFSLUTNING.

FORÆLDRENE INDBYDES VENLIGST TIL AT DELTAGE I AFSLUTNINGEN.

Fredag den 22, maj : Sidste skoledag for 3. real, lo. klas
se og 9. klasse.

Tirsdag den 26, maj: Sidste skoledag for 2. real.
Fredag den 29, maj; Sidste skoledag for 1. real og 8. kl.

Mandag den 15, juni:
Tirsdag den 16.- juni:

Sidste skoledag for 1. - 7. klasse.
Udstilling af elevarbejder kl. 16-18.

Onsdag den 17, juni: Ingen skolegang. ( Lærerrådsmøde, om
flytning og oprydning ).

Torsdag den 18. juni: Aflevering af bøger, udlevering af 
karakterbøger og beviser, afslutning. 
Kl. 8: 1. real og 8. klasse.
Kl. 9: 4. - 7. klasse.
Kl.lo: 1, -3. klasse.

Fredag den 19. juni: Kl, 8: 2. real og 9. klasse afleverer 
bøger og får udleveret karakterbøger 
og beviser i klasserne.
Kl. 8.3o: Afslutning i pigernes gym- 
nastiksal for 2, real og 9. klasse. 
Kl. lo: Afslutning i pigernes gymna- 
stiksal for 3. real og lo. klasse.



DET NYE SKOLEÅR
Mandag den lo, august ; Kl, 8: Lærerrådsmøde.

Kl. 9: 8. - lo. klasse og 1. - 3. 
real møder.

Kl.lo: 4. - 7. klasse møder.
Kl.11: 2. - 3. klasse møder.
Kl.13t De nye 1.-klasser møder i sko

legården.

Skoleinspektøren træffes på skolens kontor hver skoledag 
( lørdag undtaget ) kl. 8-9 eller efter aftale. Skolens 
telefonnummer er 52 o4 81.

C. Ph. Carstensen.

LIDT SKOLEHISTORIE - VED R. HENNEKE.

Den nye skolelov kom i 1814; men først i 1825 var man nået 
frem til, at man havde opfyldt de krav, loven stillede. I 
tilknytning til skolen blev der i 1826 oprettet en håndger
ningsskole for pigebørn. Lærerinden, madam Schow, fik en 
fyrstelig gage, idet hun foruden fri bolig modtog 2o rigs
daler sølv årlig.

I 183o ansattes kateket P. F. Nielsen som lærer ved skolen. 
Fra hans hånd foreligger en skrivelse til skolekommissio
nen, hvori han udtrykker stor utilfredshed med forholdene. 
Det er særlig disciplinen, han er ude efter. Han skriver: 
"Temmelig indskrænkede ere børnenes kundskaber, men endnu



mådeligere står det til med disciplinen, som er aldeles 
forfalden, Jeg skammel1 mig over at være lærer ved en sko- 
le, hvor der i en anden lærers klasse og timer finder så
danne uordner sted, som kunne høres over den halve by". 
Han er også utilfreds med, at "pænere folks børn" og fat
tige børn undervises sammen. Han skriver om de sidstnævnte:

L le"

"Ds fleste ere skidne og
ge have fast 
og dog bærer

ikke klæder
skolen navn

pjaltede, man- 
på kroppen, 
af borgersko-

Man kan jo ikke
Nielsens hjerte

påstå, at hr, 
ligefrem lø-

ber over af medfølelse med de
tts

te s»r I
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fattige.

I 1331 tænker man på at 
oprette en realklasse for 
drengemen det blev fore
løbig ved tanken. Årets 
store begivenhed var kong 
Frederik d. Sjettes besøg 
i Slagelse den 6. juni.
Det hedder i skolens
tokol:"Hans Majestæt 
de i forvejen gennem

pro- 
hav-
am-

Bøger fra "den indbyrdes un
dervisnings" tid. tet frabedt sig alle of

fentlige hyldninger og
ærefrygts beviser, der kunne sætte borgerne og stifteiser
ne i omkostning, da han ville se sig om i byen" 



Alle embedsmænd var tilsagt til at møde på "Postgaarden”, 
og efter at have hilst på dem begav kongen' sig ud i byen. 
Han besøgte borgerskolen i $ time og lod lærerne eksamine
re enkelte af børnene, han kiggede i skrivebøger og hørte 
selv eleverne i hovedregning. Endvidere undersøgte han, 
hvorledes det gik med den indbyrdes undervisning, der var 
højeste mode inden for pædagogikken i disse år. Til slut 
overværede han nogle gymnastiske øvelser og beså pigernes 
håndarbejde. Man må sige, at han nåede en del på de tre 
kvarter.

I protokollen hedder det til sidst;” Denne dag være i varig 
højtidelig ihukommelse for os alle, børn som foresatte”.

Den tidligere omtalte realklasse?blev oprettet i 1837. E- 
leverne modtog en videregående undervisning i visse fag. 
Der meldte sig kun 7 drenge til-denne klasse, så trangen 
har tilsyneladende ikke været så stor.

I 1838 begyndte man at drøfte en deling af skolen, således 
at almuens børn blev undervist for sig og borgerstandens 
for sig. Man opgjorde skolens elevtal til 243» Heraf ud
gjorde almuens børn. 151 og borgernes børn 92, Et udkast til 
en skoleplan blev udarbejdet i 1839, hvorefter skolen skul
le opdeles i en almue- eller friskole og en borgerskole, 
friskolen skulle optage børn af forældre, der ikke kunne 
eller ville betale skolepenge, samt børn, som på grund af 
dårlig opførsel, mangel på renlighed eller ordentlig på
klædning blev henvist hertil fra borgerskolen. Undervisnin
gen skulle omfatte: religion, læsning, stil, skrivning, 



regning, lidt geografi og tædre lands nist orie, sang og gym
nastik. Undervisningen var gratis, og eleverne skulle mø
de 3 dage om ugen.

Om den anden afdeling hedder detBorgerskolen antages at 
skulle modtage børn af de forældre, der står i embeds- el
ler borgerstand, og som ville for den fuldstændigere under
visning erlægge en betaling".. Udover fagene i friskolen 
skulle borgerskolens elever undervises i: aritmetik, geo
metri, naturlære, verdenshistorie og tysk. Betalingen pr. 
år udgjorde for drenge 6 rigsdaler og for piger 5 rigsda
ler.

I april 1^40 blev skoleplanen godkendt, og 2. november star
tede borgerskolen med lo7 elever fordelt på 3 drenge- og 
2 pigeklasser. Undervisningen foregik i de hidtidige loka
ler i Skovsøgade. Friskolen havde 15o elever fordelt i 2 
fællesklasser, og man lejede sig ind i baghuset til ejen
dommen på hjørnet af Slotsgade og Rytterstaldsstræde.

Hermed havde man fået skilt fårene fra bukkene.
( fortsættes )



TIMERNES FORDELING PÅ FAGENE PÅ DE FORSKELLIGE KLASSETRIN.

-1. ■ 2 • 3 e 4. 5. 6, 7. 8. 9. lo. l.R 2.R. 3.R

Dansk og skrivning 7 7 7 7 7 6 4 5 5 5 5 5 5
Regning og matematik 4 4 4 4 4 4 4 4 6 5 4 6 5
Religion 1 1 2 2 2 2 1 11 1 1
Historie" 2 2 2 2
Geografi ► orientering 1 3 3 3 2 2

t 6 l 6 6 2 2 2
Biologi ( 2 2 2 2 2

/ Z J J
Fysik og kemi 2 2 2 2
Engelsk 4 4 3 3 3 4
Tysk 3 4 3 4
Latin (4)
Fransk (4)
Legemsøvelser 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Musik 2 2 2 2 2 2
Formning 2 2 2 2 2 2 f

Håndgerning 2 o i ro o i ro o 1 ro f2 r 2
Husgerning 3

1 Sløjd 2 —o 2 —o 2 ”0 1_________



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. lo. l.R 2.R 3.R

Valgfri fag 12 lo 12 2

Timer ialt 18 18 22 24 28 3o 3o 3o 3o 3o 3o 3o 3o

Bemærkninger:.
I flere tilfælde er der tale om såkaldte deletimer, hvorved forstås, at eleverne i en 
del af timerne i det pågældende .fag undervises i mindre hold.
Eks. For dansks vedkommende il« klasse er 5 af de 7 timer deletimer:

Elev: Undervises sammen med hele klassen i 
Undervises sammen med en del af klassen i 
Antal timer i dansk ialt:

Lærer: Underviser hele klassen i 
Underviser det ene delehold i 
Underviser det andet delehold i 
Antal timer i dansk ialt:

2 timer 
g timer
7 timer

2 timer
5 timer 
3 timer

12 timer

Der er tale om deletimer for følgende fags vedkommende: Dansk il., 2. og 7. klasse, 
Regning i 1. og 2. klasse, Engelsk i 5. klasse og Tysk i 7. klasse.
De valgfrie fag latin og fransk i henholdsvis 2. og 3. real er ikke medtaget i sammen
tællingen. Hvor der ved et fag er anført to timetal, står drengenes først.



PERSONALIA.
INGER M. THOMSEN.
Ved dette skoleårs udgang forlader fru Inger Thomsen østre 
skole efter 45 års arbejde, hvoraf de 4o år ved Østre sko
le.
I mange hjem vil fru Thomsen være kendt som lærerinden, 
man havde i fagene dansk, skrivning, religion og håndger
ning - fag, som hun hele sit liv har holdt af og søgt at 
skabe elevernes interesse for.
Fru Thomsen har altid søgt at hjælpe eleverne frem til et 
resultat, og hun har stillet meget store krav til deres 
ydeevne. Hos hende går man ikke på akkord. Enten er tin
gen i orden, eller man må trevle det hele op - dette gæl
der korssting såvel som prosa, for det færdige resultat 
skal være således, at både eleven og læreren kan være det 
bekendt.
Det er ikke en nervenedbrudt lærerinde,, der nu forlader 
skolen; men derimod en lærerinde, der til det sidste har 
formået at fange og fastholde elevernes interesse om det 
givne emne - og det uden at svigte en af sine fundamentale 
grundsætninger: et arbejde skal udføres helt og ordent
ligt.
Endnu en af de lærere, der har været med til at præge sko
len i positiv retning, ophører med sit arbejde«

P. 1. V.
Poul Jensen.

H, P. HANSEN.
H. P. Hansen har virket i skolen i.4o år, hvoraf de 23 år 
på forskellige højskoler og de sidste 17 år på østre skole.



H. P. Hansen, bedre kendt som "H. P.", har i kraft af sin 
store og altid a’jourførte viden været i stand til at gi
ve eleverne en solid og alsidig indføring i de fag, han 
har undervist dem i.
Han er gennem sit arbejde med børn og unge både i og uden 
for skolen blevet meget afholdt af eleverne, da disse al
tid hos ham har fundet en levende interesse for deres 
problemer, og H. P. har haft let ved at komme i kontakt 
med dem, fordi han kan tale de unges sprog. Eleverne på 
en skole kunne næppe få en bedre talsmand end H. P.
H. P. har i alle årene været en usædvanlig aktiv deltager 
i debatten omkring alle forhold vedrørende skolen, hvil
ket hans deltagelse i utallige møder og offentlige de
batter vidner om..
H. P. Hansen har ved sit venlige væsen og altid positive 
indstilling over for andre skabt sig mange venner blandt 
de mennesker, han kom i kontakt med.
Skolen bliver et stort menneskeligt islæt fattigere.

P. 1. V.
Poul Jensen.

KARE« MARGRETHE KRØJGAARD,
En af skolens dygtige unge lærerinder, Karen Margrethe 
Krøjgaard, rejser fra skolen ved dette skoleårs slut
ning.
I mange hjem har man gennem børnene lært at værdsætte hen
des effektive undervisning.

P. 1. v.
Poul Jensen.



SIDEN
SIDST
ELEVFORENINGEN afholdt mandag 
den 27* april modeshow i sko
lens gymnastiksal. London Her
remagasin samt Den Blå Butik 
stod som ”sponsors" og havde velvilligt udlånt det tøj, 
der hlev vist. Fire elever samt enkelte udefra fremvi
ste de forskellige modeller. Ca. loo elever, overværede 
mode-show’et og deltog derefter i diskotek, hvor musik
ken blev forestået af Telec Sound.
FORÆLDREMØDER:
22. april: l.real a.

LEJRSKOLE I BILDSØ:

28. april: 6«c.
11. maj: 2.a.
12. maj: 2.b.

Tirsdag den 28. april drog 6,b på lejrskole i Bildsø un
der ledelse af fru Svart og hr. Plamboeck. Efter en mun
ter fodboldkamp holdt man hyggeaften. Nogle elever havde 



indspillet et bånd med musik til at danse efter, mens an
dre havde haft travlt med at fremstille forskelligt bag
værk, som man. nød i aftenens løb. Inden man begav sig til 
køjs, gik man en tur gennem den bælgmørke skov til stran
den. God gammeldags sovesalsstemning manglede heller ikke, 
før de sidste elever bukkede under for søvnen.
Næste morgen begyndte eleverne at løse medbragte opgaver 
- en historisk opgave.vedrørende Horsedysse og to biolo
giske opgaver om skoven og stranden. Derudover foretog e- 
leverne meteorologiske målinger. Den indsamlede viden blev 
nedfældet i en skriftlig rapport, inden man pakkede sammen 
og startede cyklerne for hjemadgående.
Efter elevers og læreres udtalelser blev opholdet en succes 
både fagligt og kammeratskabsmæssigt.
EKSKURSION TIL LUND: foretoges af 8.a og 8.b under ledelse 
af fru Smith og hr, Rasmussen mandag den 11. maj. Eleverne 
havde forud for turen beskæftiget sig med nogle af de ting, 
man simile se«
Man besøgte den romanske domkirke i Lund, hvor bl.a. Joa
chim Skovgaards mosaik-udsmykning beundredes, og man blev 
konfronteret med jætten Finn, der bærer den ene af piller
ne i kælderen, og som ifølge sagnet skal have bygget kir
ken. Derefter besås "Kulturen”, en form for hjemstavnsmu
seum lig Frilandsmuseet i Lyngby. Efter at eleverne havde 
haft lejlighed til at gøre erfaringer i svensk shopping, 
sluttede turen med et besøg i Tivoli.
Det var en gruppe trætte, men glade elever, der ved 22-ti
den vendte hjem til Slagelse efter en begivenhedsrig dag. 
SKRIFTLIG EKSAMEN er afviklet, som skitseret i sidste ud
gave af "østre skole”.

Arne Gadeberg,



TIL LÆSERNE.

Hermed sidste udgave i 1, årgang af kontaktbladet "Østre 
skole".
Som vi indledningsvis bemærkede i nr. 1, skulle kontakt
bladets fremkomst opfattes som et forsøg på at forbedre 
kommunikationen skole og hjem imellem. Til trods for, at 
udvalget, som tager sig af udgivelsen af bladet, selvføl
gelig i årets løb har gjort en del erfaringer, må bladet 
vel ved skoleårets slutning stadig siges at befinde sig på 
forsøgsstadiet. Det har nemlig skortet lidt på de læser
tilkendegivelser, som vi efterlyste i nr. 1 - vi har mod
taget ialt 1 læserbrev.
Selv om udvalget således ved meget lidt om, hvorvidt val
get af stof har været hensigtsmæssigt, er stemningen for, 
at forsøget fortsættes i det kommende skoleår. Udvalget er 
ganske vist klar over, at et kontaktblad under ingen om
stændigheder kan erstatte den direkte kontakt mellem for
ældre og de lærere, som i hvert enkelte tilfælde er impli

ceret i undervisningen af børne
ne; men det er vores opfattelse, 
at vi kan aflaste ved at videregi
ve stof, som vedrører hele foræl
drekredsen.
Udvalget vil gerne sige tak for i 
år og samtidig udtrykke ønske om, 
at det kommende års bladudvalg og
så må tælle en repræsentant for 
det nyvalgte skolenævn.

Bladudvalget.
Direkte kontakt - vanskelig at erstatte.


