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Fra skolenævnet
Der har siden sidst været afholdt 2 

skolenævnsmøder - døn 7. september og den 5. oktober. 
Der blev behandlet følgende emner:

1. Forsømmelser.

2. Anmodninger om ekstra frihed.

3. Seksualundervisning.

4. Stipendienævn.

5. Stilstanden vedrørende ombygningen af toiletterne.

6. Plads til det stigende antal knallerter.

7» Kontaktmuligheder til forældrene og omvendt.

Et af vore problemer er det stadig 
stigende antal anmodninger om ferie uden for de al
mindelige ferieperioder fra forældre, der ikke kan 
eller ikke vil lægge deres ferie sammen med skolens. 
Vi henstiller endnu en gang til forældrene om at be
stræbe sig for at tilrettelægge ferien, så deres barn 
forsømmer mindst muligt. Fravær ud over 1 uge vil bli
ve betragtet som ulovlig forsømmelse. Hele problemet 
er lidt svært at administrere, da der jo er lov for, 
hvor mange timers effektiv undervisning eleverne skal 
have om året, og samtidig regler for disse ekstraor
dinære ferier. Forældrene bedes venligst hjælpe til 
med, at anmodninger om ekstra frihed ikke overdrives, 
idet man ellers på længere sigt kan forudse ubehage
lige ændringer i nugældende praksis.

Seksualundervisning har jo i lang tid 
været et vigtigt samtaleemne, og de nye regler har af
stedkommet mange forskellige reaktioner. I skolenæv
net var vi dog enige om, at døn fornuftige måde, man 
hidtil har grebet sagerne an på på vor'skole, taget 
i betragtning, kan vi trygt overlads også denne un
dervisning til vore lærere i tillid til, at de er sig 
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deres pædagogiske ansvar bevidst. Det må jo indrøm-* 
mes at være et meget vanskeligt område at behandle 
- og vel ikke mindst på grund af de fordomme, vi har 
arvet fra vore forfædre. Lad os tro på, at vi - nuvæ
rende forældre - er den sidste generation, for hvem 
forplantningsspørgsmålat har været indhyllet i mystik. 
Havde vi og vore børn haft en sund og klar indstil
ling til seksuallivet, havde dar sikkert ikke været 
noget, dar hed porno.

Et stipendienævn er et nævn, der 
skal behandle ansøgninger fra elever og forældre i 
lo. klasse cg 3. realklasse om tildeling af stipen
dier. Reglerne siger, at i at sådant nævn skal ale
verne ved skolen være repræsenteret. Såvel vi som e- 
leverne har fundet dette meget uheldigt, idet de op
lysninger, der skal til om familiens interne forhold, 
er så personlige, at vi ikke mener, at de kan gøres 
tilgængelige for personer, der ikke kan pålægges tavs
hedspligt. Vores protest vil blive tilstillet skole
kommissionen og videresendt til de respektive myn
digheder.

Vi er lidt betænkelige ved, at sagen 
vedrørende nye toiletter synes at være gået helt i 
stå. Wan var ellers på et vist tidspunkt ret lydhor»; 
men iøvrigt bliver sagen nu genoptaget ret hurtigt.

Kontaktmulighederne fra os til foræl
drene ar jo i det store og hele kun til støde i dis
se spalter. Kontaktmulighederne den modsatte vej vil 
vi gerne gøre latters tilgængelige ved at opgive vo
res adresser og telefonnumre:

Søren Larsan ( formand ), Strudsbergvej 86,
Telf. 52 47 3o.

Plogens Elvensø, fynsvej 11, Telf. 52 14 6o.

Tove Petersen, Klostergade 1, Telf. 52 42 58.

Tove Dunthe Fog, l*)ariendals allé 3, Telf. 52 19 oo.

Eigil Hjarbæk, Parkvej 28, Telf. 52 o4 74.

Eigil Hjarbæk,
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Korsang.
Der kan endnu optages 

nogle få medlemmer i skolens kor. Til- 
buddet gælder eleverne i 4., 5., 6. og 7.

Prøverne finder sted hver 
- 16 i sangsalsn.

klasse.
mandag kl. 15

Hansen.

Tilbud til eleverne 
i arets løb.

Da dør, fordelt over skoleåret, kommer 
en del tilbud til eleverne om deltagelse i forskellige
arrangementer, der betales af eleven selv, skal dei? her 
gives en kort oversigt over disse arrangementers art og 
pris.

1. BØRNETEATER. Tilbuddet kommer i be
gyndelsen af skoleåret. Kontaktlærer 
på skolen er A. Gadeberg.

Vestsjællands Teaterkreds arrangerer 
med tilskud fra Slagelse kommune te
ater for børn. Forestillingerne ind
deles i følgende serier, hvortil der 
kan købes abonnement:

Hold A; Børn under skolealderen - 4 
forestillinger for 15 kr.
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Hold B: Barn i 1., 2. og 3. klasse - 4 forestillinger 
for 15 kr.

Hold C: Barn i 4«, 5. og 6, klasse - 2 forestillinger 
for 8 kr.

Hold A har forestillinger på børnebiblioteket - hold
B og C på skolerne eller "Stilladset", Holmstrupvej 1.

2. milSIK OG UNGDOM. Kontaktlærer på skolen er M. Hansen.

Foreningens formål er at 
udbrede kendskab til al
le musikkens genrer blandt 
børn og unge. Den modta
ger kommunalt tilskud og 
kan derfor tilbyde medlem
merne billetter til sær
deles lave priser. 

Medlemsskab: 8 kr.

Abonnement: 15 kr. ( 5. koncerter ).

Løssalg ( medlemmer ): 5 kr.

Arrangementerne omfatter i år jazz, klassisk musik, blu
es, et musikalsk eventyr og ballet. Arrangementerne fin
der sted i perioden 1. september - 17. april.

3. BØRNEFILMKLUB. Kontaktlærer på skolen er R. Henneke.

Slagelse Bornefilmklub for 1. - 4. klas
se begynder nu på sin 8. sæson, og man 
kan uden overdrivelse sige, at den har 
været en stor succes igennem årene, idet 
der har været næsten loo % tilslutning 
til arrangementerne. Årsagan er sikkert, 
at arrangørerne har forstået at finde frem til lødige
børnefilm, der passer til alderstrinnet. Fr. Inge Hul
tin og fr. Ebba Rasmussen samt deres hjælpere fortjener 
tak for det uegennyttige arbejde, de her udfører.

Alle forestillinger er lagt på lørdage, nemlig 6. novem
ber, 4. december, 8. januar, 5. februar, 4. marts samt 
8. april. Prisen er for alle forestillinger lo kr.



Seksualundervisning 
i skolen - eller ej?
F ra en læser har vi modtaget:

Der har i de senere år været talt me
get om sex. Folk har dog selv kunnet bestemme, hvor me
get de ville se og høre; men nu skal barnene tvangsind
lægges til i skolerne i visse timer at høre en lærer 
fortælle dem om dette store problem.

Denne undervisning vil uden tvivl væ
re god for nogle; men dar vil altid være elever, dar 
bliver sorteper, for jeg tvivler på, at lærerne kan 
undervise på dette område uden at lade personlige fø
lelser spille ind. Lærere er også mennesker - sådan 
forstået, at en lærer ikke har den samme neutrale ind
stilling over for alle elever, og der kan let ske det, 
at en uheldig elev kommer til kort, da menneskene jo 
er mere eller mindre blufærdige - en egenskab, vi ikke 
selv er herrer over.

At der skal oplysning til på dette 
område, ar der ingen tvivl om; men den skal for en
hver pris være frivillig. Lad os for eksempel tænke 
os, at der tilrettelægges en fornuftig seksualunder
visning for eleverne på 1. - 4. klassetrin. Børn er 
på dette alderstrin meget fordomsfrie, og de vil uden 
tvivl få en hel del ud af en fornuftig undervisning, 
ligesom hverken læreren eller eleverne vil være per
sonligt engagerede, da det kun vil være en del af alt 
det nye, de små skal lære.

Lad så børnene få et par års hvile
pause, så det, de har fået undervisning i, kan fæst
ne sig, sådan at der bliver mulighed for, at der mel
lem børnene og forældrene kan opstå en fornuftig ud
veksling af synspunkter.
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Vi når så til 7. skoleår, hvor børne
nes pubertetsvanskeligheder begynder, og der kunne man 
måske tænke sig oplysningen begyndt igen - men under 
andre former, hvor lærerne for så vidt holdes udenfor.

Plan kunne tænke sig, at der inden for 
skolevæsenet oprettedes en institution i lighed med 
for eksempel skolelæge og skolepsykolog - måske skul
le det være en socialrådgiver, eller hvorfor ikke sam
arbejde med Mødrehjælpen, hvor der sikkert er menne
sker, der specielt forstår at tage sig af disse pro
blemer? På en skole kunne der så være nogle dage om 
måneden, hvor børnene kunne konsultere denne institu
tion for at få last eventuelle problemer.

Selv om det jo naturligvis må forud
sættes, at der er et positivt samarbejde mellem en 
sådan institution og lærerne, er det så alligevel un
derstreget, at seksualundervisning for de store børn 
aldrig må blive en tvungen forestilling. Det kunne bli
ve en kæmpebelastning for både elever og lærere, for det 
er trods alt ikke et problem, vi alle er lige egnede 
til at formidle. Formidlingen skal under alle omstæn
digheder ske gennem et menneske, som børnene kan kom
me til uden fordomme og uden muligheder for at komme 
til kort.

Det må være de enkelte forældres fri
villige samtykke til, hvor meget de ønsker, at deres 
børn skal have fra fremmed side, der er afgørende. Der 
er trods alt mange unge forældre i dag, der har en al
deles fordomsfri og fornuftig indstilling til disse 
ting.

Sidst, men ikke mindst, må det gælde, 
at vi ikke må træde på de følsomme unge i alderen 13 
- 18 år gennem denne undervisning. De har problemer 
nok at kæmpe med i forvejen.

§ 

§§§ 

§§§§§

-7-



-9-



Lejrskole.
- I SYDSLESVIG FOR 7.-KLASSERNE FiANDAG d. 4. OKT. - FRE
DAG d. 8. OKT.

I flere år har 7.-klasserne været på 
Bornholm på lejrskole; men i år prøvede vi noget nyt, 
idet vi tog til Christianslyst, der ligger ca. 25 km

nordøst for byen Slesvig. Der deltog 72 elever og 6 læ
rere i turen.

1 . dag besøgte vi Slesvig og så dom
kirken, Holmen ( et lille hyggeligt fiskerleje ud til 
Slien ) samt Gottorp slot, hvor vi studerede Nydambåden 
og de fine mosefund.

2 .-dagen gjaldt turen Haddeby kirke, 
ringvolden ved Hedeby og Danevirke samt vestkysten. Vi 
kørte over Frederiksstad til øen Nordstrand, hvor vi så 
på havdiger. Derefter aflagde vi besøg på det interes
sante frisermuseum i Husum.

3,-dagen kørte vi mod Kiel, og på 
vejen så vi den gamle Ejderkanal og Kielerkanalen, hvor 
vi overværede, hvorledes en af kæmpesluserne fyldtes 
med vand. Der blev også tid til en indkøbstur på gåga
den i Kiel, før vi kørte hjemad langs kanalen og igen
nem Rendsborg tilbage til Christianslyst.

Fredag rejste vi hjem, trætte, men
fyldt med indtryk fra grænselandet.

R. Henneke.
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Elevrådet.
I september måned fandt valget til 

grundrådene sted i de enkelte klasser. Disse grundråd 
har senere været samlet for at vælge det egentlige e- 
lavråd, og dette kom til at bestå af følgende elever:

FINN RADSEN - 6. a.

LARS JOHANSEN - 7. b.

Kim 80 BRYLD JENSEN - 7. c.

SØREN LYHNE NIELSEN - 9. real a.

HANS SERUP PEDERSEN - 9. real b.

OLE V. OLSEN - lo, a.

NIELS KORSTEIN - lo. real b.

Elevrådet har konstitueret sig med 
Ole V. Olsen som formand og Kim Øo Bryld Jensen som 
næstformand og sekretær.

/////-/////

Terminsprøver.
Der afholdes terminsprøver i 9. og 

lo. årgang efter følgende plan:

1, TERMINSPRØVE: 15. - 19. november, 1971.

2. TERRINSPRØVE: 6. - lo. marts, 1972.
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Karakterbøger.
Foruden til sommerferien uddeles der 

karakterbøger 2 gange i skoleårets løb på følgende tids
punkter ;

1. gang; 1. - 7, årgang får karakterbøger 26. november,

8. - lo. årgang får karakterbøger 3. december.

2. gang: 3. - 7« årgang får karakterbøger 17. marts.

8. - lo. årgang får karakterbøger 24. marts.

Skolefest.
De årlige skolefester sr fastlagt til 

at finde sted onsdag, torsdag og fredag i dan første u- 
ge i december. Nærmere meddelelse -følger senere.
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13. sapt.;

lo. ab var på stu
dietur i København 
under ledelse af 
hr. Rasmussen og 
fr. Smith.

15. sept.: 2o. sept.;

Skoleidrætsstævne. lo. ab var på økonomikursus 
på Klarskovgård ved Korsør 
under ledsagelse af hr. Ni
elsen .

29. sept»;

flade for 3. real a’s 
elever og forældre 
med erhvervsoriente
ringskonsulent Verner 
Schou.

2o. - 22. sept.;

Et hold fra 7. årgang havde 
vundet amtsidrætskonkurren- 
cen og deltog i de nævnte 
dage i skolernes landsidræts 
stævne i Sønderborg. Hr. 
Plamboeck var leder.

4. okt. - 8. okt.;

9. abc var i erhvervs
praktik.
7. abc var på lejrskole

11. okt.:

på Christianslyst i Sydslesvig

Forældremøde i 1. c.
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