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LIDT
SKOLEHISTORIE.

( FORTSAT ).

Den 13. november 19oo fejrede
det kommunale skolevæsen i Slagelse sit loo års jubi
læum ved en festlig sammenkomst i Industriforeningen.
I festen deltog medlemmer af byrådet, skolekoasniseier
nen, skoleudvalget samt en Mel af lærerpersonalet".
Onde tunger påstod, at nogle af lærerne udeblev, for
di de selv skulle betale for fortæringen.

I 19o5 mente skolelæge Winther,
at byens skoleelever var forfaldne til tobaksmisbrug
( skråtobak, cigarer og cigaretter ). Han lod lærerne .
foretage et rundspørge i deres klasser, og det viste sig, at i realskolen 1 Skolegade røg 95 af 111 elever,
i borgerskolen lo4 af 142 og endelig i almueskolen 17c
af 199 ( her var 1. og 2» klasse dog Ikke medregnet ).
Elevernes samlede årlige udgift til tobak var på 2ooo
kr, et stort beløb efter den tids prisniveau. Som man
ser, er problemet med tobaksrygning i skolen af aldre
dato.
Den 3o. januar 19o6 "sørgede"
elever og lærere i fællesskab i gymnastiksalen over
kong Kristian den Niendes død. Derefter blev der gi
vet fri resten af dagen, så det har nok varet så som
så med sorgen hos eleverne.

Samme år blev der ansat en sko
letandlæge, og almueskolen blev døbt om til Borgersko
le A, mens den hidtidige borgerskole i bygningen mod
Fruegade skulle hedde Borgerskole B. Der skete dog in
gen ændring med hensyn til opdelingen af eleverne. De
fattige børn gik stadigvæk for sig selv i A-efdelingen, hvor undervisningen var gratis, medens de mere

velhavende folks børn gik i B-afdelingen. Her betalte
man fra 1 til 2 kr pr. måned i skolepenge.
I 19o9 fik A-afdelingen sin egen leder, idet larer Stougaard Udnavntes til overlarer ( skoleinspektør ), og Gerts fortsatte som leder
af B-afdelingen*

Fra Sjallands Tidende
Da elevtallet
i begge skoled. 7/10 1969 med til
former voksede,
byggede
ladelse fra tegneren
man en ny ske
le
i
Sot. PeHugo Mølvig.
ders gade. Den
blev indviet
den 6/1 1915
og fik nav
net Vestre Borgerskole, medens den gamle kom til at hed
de Østre Borgerskole. Kan flyttede nu om på eleverne
på Østre skole, således at pigerne fik overladt gård-

bygningen og drengene bygningen mod Fruegade.
Under 1. verdenskrig blev bygnin
gerne en overgang anvendt til indkvartering af solda
ter, I I9I8 blev der anbragt 9 husvilde familier på
skolen, hvilket var ret generende både for de husvil
de og for larere og elever. Da den spanske syge nåede
Slagelse, blev skolen lukket fra 14/8 - 2/9 og senere
fra 25/I0 - 9/12 af frygt for smittefaren. Under epi
demien blev Teknisk skole anvendt til lazaret og ele
verne overflyttet til Østre. Da handelsskolen også

holdt til her, kan man forstå, at lokalerne blev ud
nyttet loo % om aftenen.

fra 1. april 192o ophørte Østre
skole med at vare betalingsskole, og de 2 skoler, 0stre cg Vestre, var nu ligestillede.

I 1921 blev overlærer Gertz af
løst af overlærer Henriksen. Denne havde hidtil vmret lærer ved realskolen i Skolegade og var kendt for
sin store interesse for fugle. I hans overlærertid
fik Østre udbygget sin naturhistoriske samling, der

an overgang var en hel seværdighed, Mange tidligere elever havde skanket samlingen sjældne dyr*

I 1928 skete der store ting på
skolen, idet gårdbygningen blev udvidet med 4 klasse
lokaler og et skolekøkken i kælderen» Samtidig blev
bygningen mod Pruegade endevendt* Hele indmaden blev
taget ud, og der blev indrettet nye lokaler mod skole
gården og en stor gang mod FTtlegade. Tidligere havde
der varet en smal gang på längs gennem bygningen og
små klasselokaler ud til begge sider. I tagetagen blev
der indrettet 2 tegnesale. Begge bygninger fik indlagt
centralvarme i stedet for de store osende kakkelovne
i lokalerne. De ildelugtende gaslamper blev .afløst af
elektrisk lys. Hele moderniseringen og tilbygningen
havde ialt kostet 15o.ooo kr.
v

Den gang var der forslag i pengene.

R. Hønneke.

MUSIK OG
UNGDOM.
I dette efterår
starter organisationen Musik
og Ungdom en afdeling i Sla
gelse. Organisationen er international, startet i 1946
i Belgien og nu omfattende 29
lande i både den østlige og vestlige verdenf Den dan
ske afdeling blev oprettet i 1955.
Formålet er at vmkke ungdommens
interesse for musikkens kunst i alle former.^I så høj
grad, som økonomien tillader det, arrangerer man der-

for koncerter i akoletiden på de enkelte skoler.

I den forbindelse kan det
navnes, at Østre skole den 23. september havde be
søg af Rainbow
Band, der om
aftenen gav
koncert på
Gymnasiet. I
koncerten på
skolen deltog
8., 9. og lo.
klassetrin. ,
MEDLEMSKAB AP MUSIK OG UNGDOM.

Medlemskab:
Abonnement ( 5 koncerter ):
Enkelt koncert:
Enkelt koncert ( ikke-medlemmer ):

8,- kr.
15,- kr.

6,- kr.
16,- kr.

Abonnementsvilkårene er sardeles favorable og henven
der sig til alle under uddannelse. Elever på 6., 7.,
8., 9* og lo. klassetrin kan deltage i arrangementer
ne.
KONCERTER.
Onsdag den 23. september, kl, 2o.

Sted:
Gymnasiets
festsal.
Medvirkende:
Rainbon Band,

Onsdag den 4. november, kl. 2o,

Sted:
Gymnasietc
festsal.
Madvirkende :
Den jyeko opera

Gasdag den 9« december, kl« 2o«

Stedt
Gymnasiets
festsal.
Medvirkende:
Haydn Trio.

Onsdag den 2o. januar« kl« 2o«

Sted:
Centralbiblio
teket.
Medvirkende:
Musica Antiqua.

Onsdag den lo, februar« kl« 2o.

Sted:
Antvorskov
Højskole.
Medvirkende:
Dexter Gordons
Kvartet.

. Udstedelse af medlemskort og salg af billetter vareta
ges på Østre skole af undertegnede:

Margit Hansen«

SKOLE - TV.
MASSEMEDIER
OG PÅVIRKNING.
Den debat, som gennem de sidste
par år har været ført, og som stadig føres - endda med
voksende iver - om massemedierne ( radio, fjernsyn, a~
viser, film ) og mulighederne for gennem disse addier

at påvirk« folk til ät tro, hvad aenneakene bag medier«
ne »nøker, at folk skal tro, er ikke skolen uvedkommen
de.
Netop i skolen hørte man vel
først påstande om forsøg på helt bevidst påvirkning,
men her naturligvis hovedsagelig med læreren som den
angrebne part, da massemedierne på dette tidspunkt end
nu ikke var trangt ind i skolen. Spørgsmålene, man i den
forbindelse kunne stille sig, var:

1, Har lererne under deres uddannelse varet udsat for
en påvirkning, som de ikke kan undgå at føre over på
eleverne?
2. Ligger der i skolens struktur en uomgængelig tendens
til at påvirke eleverne i en bestemt retning?

3, Ligger der en mulighed for påvirkning gemt i låse
planernes valg af stofområder og i lærebøgernes be
handling af disse stofområder?

4. Ønsker læreren at påvirke eleverne i retning af hans
egne politiske og moralske standpunkter?

5. Hvordan er forholdet mellem skolens og hjemmenes på
virkning af eleverne?
I de seneste år er mængden af
undervisningsmaterialer, som står til skolernes rådig
hed, vokset enormt. Samtidig hermed er læreren;kommet ’
til at spille en mere tilbagetrukken rolle som formid
ler af egentligt undervisningsstof ( han er i højere
grad blevet elevernes hjalp til selvhjalp y, og man
kunne nu antage, at muligheden for at påvirke eleverne
i nogen grad er flyttet fra læreren til menneskene bag
den store mængde moderne.undervisningsmidler.

Netop de massemedier, som i
den seneste tid har været hårdest angrebet for at for
søge systematisk påvirkning, nemlig radio og tv, vin-

der stadig
større ind
pas i sko
lernes undervisnihg
- et forhold,
som nok kun:-.
ne give an
ledning til
bange anel
ser.
Danmarks Ra
dios undervisningsafdeling har imidlertid sat sig for
at medvirke til at bortvejre disse bange anelser, og af
delingen har i den anledning produceret 3 tv-udsendelser
med titlen ”Massemedier og indoktrinering” for skolens
ældste klasser. I udsendelserne, som omhandler alle for
mer for massemedier, forsøges bl* a. også en tilbundsgå
ende analyse af radio og tv*s eget grundlag med hensyn
til påvirkning af de mange mennesker, som disse medier
når ud til.

Eksemplet er lærerigt. Kan vi
som lærere en gang imellem få tid til at standse helt
op og sammen med eleverne undersøge grundlaget for og
de påvirkningarnassige konsekvenser af det, vi siger og
gør, kan magen mistænkeliggørelse og unødig ståhej und
gås.
Et godt initiativ fra Danmarks
Radios undervisningsafdeling.

LEJRSKOLE PÅ
BORNHOLM ?

Onsdag den 2/9
rejste 7.a, 7.b
og 7.0 på lejrskø^e på Born
holm under ledel
se af A. Hjardemaal, H. Thygesen, E, Svart, C.
Ph. Carstensen,
E. Nielsen og M.
Hansen.
Turen derover blev foretaget i stille vejr. De fleste
fik sovet et par tiner, selv øm spændingen nok holdt
mange vågne.

Ved ankomsten til Allinge
blev vi indkvarteret på Gastgivergaarden, og formid
dagen gik med at pakke ud og hvile til eftermiddagens
vandretur Hammerknuden rundt - en tur på 3 - 9
Al
le klarede turen med godt humør. Isar hjalp det, da
vi efter at have gået ca. 7 km anede et ishus forude.
Aftenens proaften såvel
ge aftener påi
kl. 17.30, frikl. 2o og der
en times arbejmed opgaver i
relation til
dagens tur.

Fredag så vi
bl. a. Østerlars Rundkirke,
en keramikfa
brik i Rønne
og Miseet sam
mesteds.
Det var lidt af

gram lød denne

•n skuffelse for nogle, at røgerierne ikke var i gang,
så man kunne smage en nyrøget sild og sende en kasse
af disse specielle bornholmere hjem til Slagelse.

Lørdag var vi på den længste
tur til Rokkestenen i Rutsker Højlyng, Ekkodaløn, Due
odde og Brandesgaardshaven ved Svaneke. Sidstnævnte
sted er for mange elever turens højdepunkt. Her er al
le fornøjelser nemlig gratis, og især er roture efter
tragtede. Ishuset har en sardeles god afsætning. Det
er iøvrigt enormt, hvad der kan
fortares af is, pølser, choko
lade og sodavand på en sådan
tur. De, der ikke har lagt bud
get for turen, marker kun alt
for hurtigt de tørre lommesmer
ter.

Søndag blev vi først kørt til
Jons Kapel. Derfra gik vi til Vang, hvorfra vi så blev
kørt til Hammershus, da forbindelsen ad søvejen des
værre var indstillet på grund af storm.
Stormen var årsag til, at vi
indtil sidste dag var spændte på, om vi nåede at kom
me til Christians®} men det lykkedes dog mandag.
Mandag aften gik turen hjemad
- heldigvis også i stille vejr, så søsygetabletterne
havde ikke stor afsætning på denne Bornholms-tur. Det
var en trat flok, der ventede på toget til Slagelse
på Københavns hovedbanegård tirsdag morgen efter en
nat på henholdsvis dæk og bænke i salonen.

Margit Hansen.

SKOLBIDRÆTSDAGBN 197o:
"Kom så Østre" - "Ud med ....."
- Man hepper sine skolekammerater til toppræstationer
på årets skoleidrætsdag. Trods vejrgudernes drilleri
lykkedes det at gennemføre stævnet uden uheld , og de

ca. §*5oo deltager» vil
le sikkert nødig undvare denne skoledag.

"Hveæ vandt?"
•r det spørgsmål, man
oftest stilles over for
af eleverne, og det kan
vrnre svart at besvare.
Enkelte klarede sig bed
re end andre - vilkårene
var ikke ens - der var
små skoler mod store sko
ler. Alle skoler fik sikkert et par sejre, lederlagene
taler vi ikke mb, men nøjes med at konstatere, at kvan
titeten tmiler mere for arrangørerae end et par topreresultater.

E. Mølgaard.

BÅNDOPTAGER
EFTERLYSES.
En af skolens lydbåndoptagere
er fjernet fra sin plads i skolens av-rum - formodent
lig under et indbrud, aom skete for et stykke tid siden
Der er tale oæ en transportabel
båndoptager ( kuffertmodel ) af market Tandberg 15.
Skulle nogle af dette blads la
sere komme i besiddelse af oplysninger, som kunne føre
til båndoptagerens "hjemkomst", bedes man satte sig i
forbindelse med skolen.

