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til læserne.
Hermed 1. udgave af en ny årgang 

af kontaktbladet ”Østre skole”« Vi vil også i det kommen
de år i dette blad forsøge at orientere så bredt som mu
ligt om de ting, som præger dagligdagen på skolen«

Af hensyn til nye læsere vil vi 
gerne genfremsætte opfordringen til at indsende bidrag til 
bladet* Kun gennem reaktioner fra læserne kan vi få at vi
de, om stofvalget til bladet er rigtigt«

Laserbreve sendes til:
ØSTRE SKOLE. 
SKOVSØGADB.
42oo SLAGELSE,

personalia.
Med virkning fra 1« juni, 197o, 

blev John Prehn udnævnt til konsulent for specialklasser
ne ved Slagelse kommunale skolevæsen, hvorfor han efter 
lo års virke ved Østre skole flyttede til Nørrevangssko
len.

Samtidig med, at vi glæder os o- 
ver John Prehns udnævnelse, må vi beklage, at en særdeles 
dygtig og meget afholdt kollega har forladt skolen«

2. 1. v.
Poul Jensen.

Lærer Egon Sørensen, der kom til
Østre skole i 1969, flyttede 1. august til en stilling som 
leerer ved Hjort  holm kostskole.



Pr. 1. august er Poul Nørby Jensen 
ansat som lærer ved Østre skole«

Som det vil være bekendt fra dags
pressen« blev ikke alle de ledige lærerstillinger besat« 
Østre skole har derfor midlertidigt fået assistance af fr« 
A« Hjardemaal, fr, H« Jensen og hr« J. Kjærsgaard.

lejrskole.
Onsdag den 2« septem
ber drager skolens 3 
7.-klasser af sted på 
et 5-dages lejrskole- 
ophold på Bornholm un
der ledelse af E. Svart, 
M, Hansen, A. Hjardemål, 
H« Thygesen, C. Ph. Car
stensen og É. Nielsen.

Indkvartering sker på 
Gæstgivergården i Al
linge.

Programmet byder på tra
veture langs begge sider 
af Hammerknuden, to hel
dags busture mod henholdsvis sydøst og sydvest, samt, hvis 
vejret tillader det, en tur til Ertholmene.

' I henhold til de nyeste regler for 
Slagelse kommunale skolevæsen angående lejrskoleophold er 
opholdet som sådant gratis« Elevernes udgifter indskrænker 
sig til dækning af transportudgifter i København.

E. Nielsen.



vort barn skal i skole -
Den første skoledag. Dette har altid 

været et spandende udtryk. Dels ligger der noget glade
ligt i, at nu skal noget nyt begynde, og dels er der lidt 
uro ved tanken om, hvad dette nye er.

Døn først® skoledag skal vare en fest
lig dag, og det er af stor betydning, at denne feststem
ning kan bevares for barnet, så at skolen ikke bare er et 
sted, hvor man larer noget, men også et sted, hvor man Is
rer det med glæde. Der er sagt så mange pæne ord om triv
sel på arbejdspladsen, og der er i de senere år gjort me
get for, at den daglige undervisning kan tilpasses børne
nes udvikling, forandringerne er endda så store, at foræl
drene slet ikke kan kende deres egen skoletid igennem det, 
som børnene fortæller derhjemme.

Derved kan der let opstå en misstem
ning mellem forældrene og skolen, og da intet er aå øde
læggende som misforståelse, er et nært samarbejde mellem 
hjem og skole en nødvendighed for at virkeliggøre de tan
ker, der ligger bag ændringerne i skolen.

De har sikkert mange spørgsmål, De øn
sker besvaret den dag, De afleverer Deres barn på skolen. 
Hvad venter skolen af børnene? - Hvilke krav vil skolen
'stille? - Hvad kan skolen give til‘ 
gengæld? - Hvad med lektier? - og 
meget mere. Vi ved i dag, at der 
er meget store forskelle med hen
syn til de enkelte børns udvikling 
når de møder i skolen. Denne viden 
udnyttes ved tilrettelæggelse af 
undervisningen, idet man stadig me
re sjældent vil møde den rene klas
seundervisning og i stadig større 
udstrækning vil se lærerne indivi
dualisere undervisningen, således 



at det enkelte barn arbejder med noget, det kan klare« Og
så det, der undervises i, vil forekomme forskelligt fra 
det, De lærte i Deres skoletid. Sang, musik og dramatik 
udfylder en større plads i skoledagen, idet man ved, at 
disse ting har stor betydning for børnenes udvikling.

I de første uger har børnene ikke fuld 
timeplan. Vi starter langsomt for at få den bedst mulige 
begyndelse på det svære, det er at begynde at gå i skole. 
Der er mange nye ting, barnet skal vænne sig til i samvæ
ret med både voksne og kamerat er. Hvis De opdager, at De
res barn er ked af det, græder, eller endog nagter at gå 
i skole i den første tid, så sat Dem straks i forbindelse 
med læreren og find ud af, hvordan dat kan klares i fæl
lesskab.

Børnene har indtil denne dag været 
små enere, som ingen normer kendte udover hjemmets, og 
som stort set kun har gjort, hvad de
selv ville, og når de ville. Nu
er mange små indi- vidualister sat sam
men, og derved vil der °P8$& ®t sam
fund, hvor der må gælde visse regler
for alle, og dis- se regler er børne
ne og larerne til en fælles
om at satte.

Der er meget store forskelle hos de 
børn, der begynder i en 1.-klasse. Man har tidligere talt 
om skolemodne eller skoleusodne bøm. I dag taler vi sna
rere om en børnemoden skole, d.v.s. en skole, der tager i- 
mod børnene med de forskelle, de kommer med, og giver dem 
mulighed for at udvikles på en sådan måde, at de kan få 
et godt udbytte af undervisningen. De vil måske som foral
dre synes, at børnene ikke lærer noget i den første tid. 
I gammeldags forstand er det sikkert rigtigt. Skolen star
ter nemlig ikke med at give en egentlig læseundervisning; 
men i stedet prøver vi at udvikle børnenes evne til at lyt
te og til at bruge sproget gennem samtale, leg med bogsta
ver og lærarene oplæsning.

Den første tid vil altså være en ob
servationsperiode, hvor lærerne skal lære det enkelte barn 



at kende, og hvor børnene skal vænns sig til hinanden og 
til de nye voksne. Derved opnås sos regel også, at de krav, 
son skolen vil stille til børnene, vil blive stillet ud 
fra, hvad det enkelte barn kan klare.

Den daglige kontakt mellem Dem og sko» 
len foregår ofte via en kontaktbog, som alle børn får den 
første dag« Heri noteres meddelelser fra skolen, så når De 
hjælper Deres barn med at pakke taske, kan De se kontakt» 
bogen igennem. Ligeledes bødes De skrive alt, hvad De øn
sker , at skolen skal vide. De viser naturligvis interesse 
for Deres barns daglige skolearbejdej men ofte er det så
dan, at man ikke ved, hvor man skal vise interessen. Zarer
ne vil derfor ret hurtigt invitere Dem til et forældremø
de, hvor klassens arbejdsplan og daglige arbejdsvaner vil 
blive forelagt. Her vil De også høre nærmere om de mange 
servicefunktioner, som Deres barn stifter bekendtskab med, 
så som skolelæge, tandplejeordning, skolepsykolog, tale - 
hørelærer osv.

Samarbejde er et modeord i dag. Hår det 
alligevel nævnes igen her til slut, er det ikke uden grund. 
Man ved af erfaring, at alt arbejde lykkes bedst ved et 
samarbejde mellem dem, der er blandet ind i det. Det er ik
ke skolens ønske at tage ansvaret for Deres barn fra Dem. 
Skolen er Deres og Deres børns og ikke lærernes. Lærerne 
er fagfolkene, der gerne vil diskutere undervisningen med 
Dem og forklare baggrunden for det arbejde, de laver.

Vi er nemlig alle interesserede i, at 
lige netop Deres barn trives.

K. 0. Jørgensen.



lidt skolehistorie.
(FORTSAT)

I 1853 blev friskolen opsagt til fra
flytning i Slotsgade, og man mätte nu tænke på en ny sko
lebygning, Der blev lavet et overslag over udgifterne, der 
beløb sig til 17.817 rdl.

Til byggeplads blev udset den gamle 
Frue kirkegård på hjørnet af Skovsøgade og Fruegade. Hvor
når Frue kirke blev nedlagt, ved man ikke, men Jens Bagge- 
sen omtaler et sted, at han har set murrester efter kirken 
omkring 178o. Kirkegården havde i lang tid været benyttet 
til begravelse, især af fattigfolk, hvorfor den også hed 
Fattigkirkegården. I 1833 blev den nedlagt, da en ny kir
kegård var blevet anlagt. Den lå nu hen omgivet af et lavt 
stengarde som en græsbegroet plads med væltede gravstene, 
grassende kreaturer og legende børn. Den var rørmost en 
skamplet på byen.

På dette sted skulle den nye skolebyg
ning ligge med forsiden ud til Fruegade$ men da pladsen ik
ke var lang nok, måtte man købe jord fra naboejendommen. 
Opførelsen af bygningen blev overdraget en af byens ansete 
borgere, glarmester Nielsen. Man opdagede imidlertid sene
re, at hans tegninger afslørede forskellige mangler ved 
den planlagte bygning, og man bad derfor en jernbaneinge
niør ved navn Carlå om at forandre tegningerne eller lave 
helt nye. ( Carlé opholdt sig på egnen i anledning af an
læggelsen af banen fra Roskilde til Korsør ). Han påtog sig 
arbejdet, og bygningen blev opført efter hans tegning, hvor
ved den kom til at fremstå i det ydre i den skikkelse, den 
endnu har. Bygningen havde dog dengang indgangsdør i mid- 
terpartiet ud mod Fruegade.

Den 28. marts 1856 blev skolen indvi
et ved en højtidelighed, hvori deltog skoledirektionen, by
rådet og håndværkerne, hvorimod eleverne ikke var indbudt.



De to skoleformer blev holdt skarpt adskilte. Således var 
legepladsen f. eka, delt ved et plankeværk i en afdeling 
for friskolen og en for borgerskolen. I de første mange 
år havde man vandpost i skolegården, hvor »leverne kunne 
stille deres tørst. Kan tør næsten ikke tanke på, hvilken 
kvalitet vsndet havde. Brønden var jo gravet i den tidli
gere kirkegård.

De gamle skolebygninger i Skovsøgade

Frue Kirkegård o. 18oo.
blev solgt til den tidligere omtalte glarmester Nielsen, 
Han delte grunden i to dele, og på den narmest Pruagad« 
opførtes den kønne røde bygning, hvor nu "Nielsensmind»" 
har til huse.

Livet i den nye skole gik sin rolige 
gsxg, I 1859 kom overskoledirektør biskop Monrad på in- 
spektion, hvilket gav anledning til visse ændringer i bor
gerskolens læseplan«



I 1862 blev der oprettet en pogeskole 
på Slagelse mark ( en forløber for den senere Markskole på 
Holbaskvej ) for at aflaste den nye skole. I 1868 byggedes 
en lille gymnastiksal og en oolig for skolebetjenten} den 
sidstnævnte bygning blev først revet ned efter 2. verdens
krig, da den nye gymnastiksalsbygning skulle opføres.

Som årene gik, voksede elevtallet i 
begge skoleformer, og til sidst besluttede man at opføre 
en hel ny bygning til friskolen eller almueskolen, som man 
nu kaldte den. Den nye bygning ( den nuværende gårdbygning ) 
blev fardig i 1898. Man opretholdt stadig skellet mellem 
rig og fattig, idet der blev stillet bomme op imellem bor
gerskolens og almueskolens legepladser.

De to skoler havde dog falles ledelse. 
Fra 1864 var Johan Hoffmann overlærer og inspektør. Han 
blev den 1. maj 189o afløst af dan energiske G. W. Gertz, 
søm mange ældre slagelseborgere endnu husker.

R. Henneke.

skolebio.
Dansk Skolebio giver igen i år elever

ne på 5. - lo. klassetrin tilbud om at se 4 forestillinger 
i perioden nov. - marts.

Mallem de film, der vises i år, er: 
Forfølgeren. Hugo og Josefine. Jules og Jim«

Helgenen går i aktion. pr« Strangelove.

Prisen for de 4 forestillinger er 13 
kr. Der kan ved tilmeldingerne intet siges om dato og tid 
for forestillingerne. Disse vil blive meddelt omkring 15. 
oktober.

M Hansen.



deletimer.
Delet laser er som noget nyt duk» 

ket op på skemaerne fra dette skoleårs begyndelse. Denne 
ordning praktiseres f, eks. i faget dansk i 1. klasse. Ne- 
denstående er forsøgt vist, hvorledes danektimerne korøer 
til at figurere på skemaerne hos henholdsvis læreren, den 
ene halvdel af klassen og den anden halvdel af klassen: 
det ses umiddelbart, at alle elever har dansk i 7 timer om 
ugen, mens der på lærerens skema er 12 danskt læer, hvoraf 
2 timer omfatter hele klassen, 5 timer omfatter klassens e 
ne halvdel,og 5 timer omfatter klassens anden halvdel.

Danaktimerne på lærerens skema.

TI. ON. TO. A9.
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Dansktimerne, gældende for halvdelen af klassen.

MR. ti. On. TO. FR.

D«?.
Dr. DB. DR.

DR.
DR. dr.



Dansktimerne,gældende for den anden h&lvdal af klassen.

/MR. n. ON. FR.

VR.
VR,

VR. VR. VR.
VR.

Dff.

Deletimer findes for følgende 
fags vedkommende: ( varierende antal deletimer )

Dansk - 1.klasse.
Regning - 1. klasse.
Dansk - 2. klasse.
Regning - 2. klasse. 
Dansk -3. klasse.
Engelsk - 5. klasse« 
Engelsk -6. klasse« 
Dansk - 7« klasse.
Tysk - 7. klasse.

(overgangsord.)

Den pædagogiske baggrund for ind
førelse af deletimer er vel den, at læreren med et mindre 
antal elever i en del af timerne får større mulighed for 
at yde hjælp til den enkelte elev. Af ovenstående oversigt 
søs da også klart, at man netop har indført deletimerne, 
hvor behovet for individuel undervisning er størst, nemlig 
dels i begynderundervisningen og dels i de større klasser, 
når nye fag indføres.

På landsplan er indførelsen af de
letimer blevet vel modtaget. Der er stort set enighed om, at 
deletimerne er en pædagogisk landvinding, kun iblandet lidt 
skepsis med hensyn til, om deletimerne kan modvirke den ge
nerelle sænkning af klassekvotienten, som man mange steder 
sukker efter.

E. Nielsen.



FORÆLDREMØDE.

Mandag den 15. juni 
var der forældremø
de for 9. e’s foræl
dre, Formålet var at 
informer® om klassens 
forestående tur til 
Østrig. Derefter drøf« 
tede man nogle af de 
problemer, som kan op» 
stå på en sådan klas
se tur.

SKOLEREJSER.
Umiddelbart efter skoleårets slut

ning rejste to klasser fra Øøtre skole til Østrig på en 
kombineret studie- og ferietur af 8 dages varighed.

2. real b under ledelse af lærer E.
Mølgaard og lærerinde M. Hansen opholdt sig i Kufstein i 
Tirol.

9. c under ledelse af lærer A. Ga
de berg og lærerinde A. C. Gad«barg tilbragte dagene i hen
holdsvis Puoh ved Salzburg og i Kaprun nær Zell am Zee.

For begge holds vedkomande blev 
det en interessant og vellykket tur, rig på oplevelser og 
festlige stunder. Desuden havde eleverne rig lejlighed til 
at slutte nye venskaber og udbygge bestående. I begge klas
ser har turene medvirket til at skabe et bedre sammenhold 
og en god atmosfære i klassen - et forhold, der også vil 
virke befordrende på det daglige arbejde i det körnende sko 
le år.

A. G&deberg.


