
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/




> - t 1 ■ X r .1
grafen ævnete ~ @7 
sotnei ferie- '/ 
arrangement. '

Skolenavnets sommerferiearrangement 
fos? elevar fandt sted den 27. og 28« juli.Der deltog 
ca.30 elever i alderen 8-12 år.

Ledere af de forskellige aktiviteter var' 
fr.Bahne Sørensen,og skolepsykolog Kaj Ove Dørgsn- 
san,aom forældrerepræsentanter^ Danne Øinnerup, 
Anna Dorta Møller og John Dacobsen aom eleverned 
repræsentanter,fra lærerkollegiet deltog overlærer 

, Mogens Rasmussen,lærer Ole Kristiansen og under- 
( tegnede.Fra skolenævnet deltog ingen medlemmer.

Kommunen havde ydet et tilskud på 400kr,. 
der blev anvendt til bustransport»pølser og soda
vande og materialer til formning.

Den første dag var alle på en tur til " 
Bromme Lilleaø - området,hvor man gik på ”ting-’ 
finder - tur”,løb orienteringsløb,spillede bold^ 
deltog i konkurrencer,bagte snobrød og ristede 
pølser over selvlavede bål. ‘

Den næste dag foregik i skolens; formnings- 
lokal® en forarbejdning af de indsamlede materia
ler fra den foregående dag.Derefter var der bold
spil og dagen sluttede med et besøg på brand
stationen. ;

Såvidt jeg kan skønne,var all® deltagere 
tilfreds® med arrangementet. ’
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Døt var vores håb,at vi havda kunne ind“ 
drage mange forældre i arbejdetsmon det lykkedes 
ikke,måske fordi det ikke i tilstrækkelig grad 
var blevet præciseret,hvad der skulle foragå»

På de udsendte spørgeskemaer gav mange 
udtryk for,at der sikkert manglede aktiviteter 
for nogle børn i ferien,bare ikke deres egne,da 
man skulle i sommerhus og ud at rejse.Andre gav 
udtryk for at efterårsferien gav flere beskæftidel- 
sssproblemer for børnene og derfor ville være bed
re valgt til arrangementer af den art»

Det ringe antal deltagere,30 - i forhold 
til skolens elevtal på ca.800 synes at bevise,at 
der på vores skole ikke går elever,der har van
skeligheder med at få; 7 ugers ferie til at gå. 
Konklusionen må derfor blive,at der ikke i dé 
farste år er brug for beskæftigelsesmuligheder i 
forbindelse med skolerne i sommerferien. .

ffl.Hansen.
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Hver tirsdag i tiden I830-20oospilier 
å eløver fra Østre Skole skak, (skiftevis under 
, ledelse af overlærer frk.Rachl’ewog overlærer 

fflogens Rasmussen). ' *
Alle elever på østre Skole kan gratis 

deltage (dog skal man helst kunne det alminda-

Nårs holdet bliver stærkt nok,vil det, 
som tidligere å®,blive tilmeldt den landsomfat
tende skoleskakturnering.

C.Ph» Carstensen

ÖMWsEt
CYKLER:

Fræ I.november har alle elever tilladels# til at
, cykle i skole.Cykle® ,med statteben skal anbringes
, på den nys parkeringsplads alle øvrige i cykle- ‘ 

stativerne»
Iflen pladsen er trang, selvom «11» nu kan 

være der,s& derfor gør skolen forældrene opmærk
som på:
At skolen intet ansvar har overfor de skadsr^der 
evt.kan komme på cyklerne.~ 

KNALLERTER:
Som følge af pladsmangel gælder her stadig den gam
le regel,at man skal have en skolevej på ovar I,km 
i luftlinie for at måtte køre på knallert 1 skole.

IND—OG UDKØRSEL TIL SKOLEN,
Her gælder skolens ordensregler:
Al færdsel til og fra skolen foregår gannam hovød- 
indgangen. Poul 3ensan.



l&feME.
_ i de foregående

år været på lejrskole.Det var i perioden Fra man
dag den 4.september til fredag dan 22. september, 
Hver klasse var af sted i en uge.

Turen gik til Tenning i Sydslesvig,hvor 
vi boeda i Skipperhuset,der ejes af "Døt danske 
Sekretariat".Huset bliver benyttet af danske ekola- 
barn og af forskellige danske foreninger.

Tenning er en by med 7 - 8000 indbygger©'. 
Den ligger ved Ejderens munding og bærer præg ar 
det kraftige tidevand.Der er 3 - 4 meters forskel 
på ebbe og flod.Som havneby har den en mindre fis
kerflåde,der faktisk udelukkende lander rejer.

j flied udgangspunkt i denne by foretog vi ture
4 rundt i Sydslesvig. ’

Første dag besøgte vi byen Sleawig,hvor 4 
vi så domkirken med den berømte altertavls,og Got- 
torp slo± med Nydambåden og Thorsbjargfundene» 
Endvidere^ foretog vi en travetur rundt i den inter
essante gamle fiskerby "Holmen1,’der ligger midt i 

Slesvig by.Desuden besøgte vi Haddeby kirke og 
vikingebopladsen Hedeby samt Dannevirke.

Næste dag tog vi til Husum og så '
Nissenhausmuseet,et specielt marsk
og frisermuseum.Derfra tog vi 
ud' i selve marsken for her



Døn følgende dag gik turen til Høndsbor, 
ved Ejderen,hvor vi prøvede da rullende trapper 
(52m)i forbindelse med en fodgængertunnel under ' 
Kielerkanalen.Vi prøvede også svævøf®rgøn,der er 
ophængt i bærekabler under en jernbanehøjbro. 
Herfra kørte vi til Kiel og videre hjemover mod 
lønning med ophold i Frederikstad,en lille hygge
lig by anlagt efter hollandsk mønster med kanaler, 
gavlhuse o.s.v.Byen er kendt for,at den tidligere 
var et fristad for forskellige sekter,der ellers 
blev forfulgt rundt om i Europa.I dag er der sta
dig 7 forskellige kirkesamfund i byen.

Der er naturligvis meget andet at se i 
Sydslesvig ,og lønning er et udmærket udgangspunkt. 
Indkvartering og mad var helt i top,så stedet kan 

. absolut anbefales.Det eneste minus er val nok den 
lange rejse derned«
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asciis.
Elevrådet på Østre jSkole har nu eksisteret i et ^ar 
ét,og »an kunne nuTorvente at begyndsrvanskelig^- 
hederns var overstået,og visse resultater opnået^ 
Det er imidlertid ikke tilfældet»Rådet har ikke 
frembragt nogen resultater»rådet har ikke fangeret, 
ag det er for flere elever blevet noget fjernt ag 
uvirkeligt»Da jeg i begyndelsen af indeværende sko-1 
leår valgtes til formand for elevrådet»var jeg nu 
disse ting ting fuldt bevidst,og jeg anså det der
for som en af mine vigtigste opgaver at bringe elev
rådet til at fungere»

for at et elevråd skal kunne fungere må 
det: '

I»Have noget at arbejde med.
2 .Være demokratisk opbygget«
3 .Være i stadig kontakt med eleverne.
4 .Have en økonomi.
5 .Have et bredt samarbejde med forældre og 

Isrer®.
I I I Af kontante arbejdsopgaver valgte vi at 

begynde mad en rygaordning.Vi mente at dette var 
et akut problem,der svarede til elevrådets første 
ag vigtigste opgave,nemlig at skabe bedre trivsel 
i skolen.Rygeforbuddet er nemlig i høj grad triv^ 
salaødelæggsnde,da det tvinger lærerne til at op
træde so® bussemænd over for slaverne,samt krimi- 

, nalisere elevernes handlinger,således at der op
står angst ag skyldfølelse.Ved at gøre rygning 
illegalt,bliver det naturligvis også mere spænden- 

. de at ryge.Påi denne måde kan et forbud medvirke 
at tilgangen af nye rygere bliver større end ellers, 

, Disse samt mange andre og lige så. væsent—I
ligs grunde,taler for en legalisering af rygningen« 
Vi indbragte forslaget for skolenævnet»der nedsat
te et udvalg med følgende opgaver:

I .At indhente erfaringer fra andre skoler j
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»

2 .Ud fra dette materiale at udarbejde al
ternative forslag til lovene. s
3tFraælægge diese forslag for skolenævnet, 
der så træffer en afgørelse, i
Av sf.trc arbejdsopgaver kan nævnes:Ændrlng 

af elevrådets struktur og love,oprettelse af et , 
ekolvbjad,oprettelse af et fællesråd cg medlem-( 
skab;af LOE,Landsorganisationen af Elever.Disse 
vil dog blive udførligt omtalt andetsteds i artik
len. _ ■

[ Elevrådat består i øjeblikket at 7 eleve 
der ikke på nogen nåds er ansvarlig over for sko
lens andre elever.Ua,vi har end ikke pligt til at 
oplyse dem om vort arbejde.For at elevrådet ikke 
skal blive en ny autoritet og noget fjernt og uved
kommende for den enkelte elev,må dets udformning 
imidlertid være af en sådan art,at eleverna føler, 
at det virkelig er deres eget organ,og at dé har 
indflydelse på det. ■

Der findes så at sige to formar for dem s 
I.Det repræsentative demokrati.
2.Det direkte demokrati.
Vores elevråd er langt ude i familie met} 

det første.Det ar her elevrådet,der hen over hove
det på to grundråd,træffer beslutningerne.Desuden 
består, elevrådet af et mindretal (3) fra det”lille' 
crundråd?' ,der repræsenterer den største elevmasse 
(I—7)klasse,og et flertal (4) fra det "atore"grund- 
råd,der repr.den mindste el d^masse,hvilket er i, 

strid: med demokratiets grundide,nemlig at flertal- 
let ,udenhensyn til mindretallet,bestemmer.Vi blev 
snige om at det er nødvendigt at ændre elevrådets 
struktur æg love,og nedsatte derfor et udvalg med 
dette mål for øje.

fsTDet er meget vigtigt for elevrådet at vær 
i stadigkontakt med den enkelte elev.Man må hele 
jtiden kunne modtage inspiration æg kritik.Eleverne 
har krav på at modtage løbende informationer om ( 
.elevrådets arbejde.
( Vi har derfor besluttet at oprette et akqle-
4blad,der skal)fungere som kontaktled^mellem den ' 
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enkelte elev æg elevrådet.Dette skoleblad skuild 
gerne udvikle sig til at vare et forum for debat, 
ikke alene am skoleforhold,mad også am alt muligt 
andet«.

Det koster imidlertid penge at drive et 
skoleblad,og derfor vil vi forsøge, at lave bladet 
i samarbejde med elevforeningen,der i modsætning 
til os har en ekonomi.

{Höet er ikke gratis at drive et elevråd. 
Da man startede elevrådet,havde jman åbenbart den 
illusion,at elevrådet kunne køre uden en økonomi» 
Det har imidlertid vist sig,at elevrådet gang på 
gang har måttet opgive projekter ; , fordi det
kostede pangs.Ting som skoleblade,medlemskab af 
LOE,oprettelse af et fælles-elevråd-,uddannelse af 
elevrådsmedlemmer c.s.v. o.s.v#er ting,der alle 
sammen koster penge.En del af pengene har vi hid
til fåat af kommunen,andre af elevforeningen,men 
i længden vil det være mest formålstjenligt at 
have en økonomi«

(sTeo af de væsentlige grunde til at elev— 
nådet kun i meget få. tilfælde har fungeret er,at 
de absolut ingen indflydelse har haft.Det burde 
desuden være naturligt at skolens forhold varetå
ges af dam,der bruger skolen,altså lærere,alsverf 
og i,begrænset omfang forældre.

På LOE,Landsorganisationen for Elever,då- 
lageretmøde i oktober i år,vedtog man en tredeling 
som model for demokrati i skolen,som jeg kan til
slutte miig.Deg vil derfor citere følgenue:

I.KLASSEN (lærer - elev)« 
Bestammer forhold*vedr.undervisning - undervis
ningsmetoder - underv.indhold og underv,midler•

2*PÄ SKOLEPLANET (lærer - elev). 
Koordinering og prioritering af ønsker - anskaffeX 
lae af undervisningsmidler og andre pæd.nej - an?* 

skaffeiser.Samt behandling af øvrige forhold vedr. 
undervisningen.

3.SK0LEN«
Alle andre forhold varetages af alle på skbien.
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Skalen og forældre:
Skolen og forældrene modes i et nævnfhvis 

arbejde koncentreres ara:
a«Løsning af sociale opgaver vedr♦skolen* 
b.Samarbejde skole - hjem.

Nævnet kan udtale sig om alle forhold vedr.skolen.
—såvidt LOE.En kendsgerning er det imidlertid,at 
reel indflydelse vil være af uvurderlig bætydhing, 
og man kan kun håbe,at den nye styrelseslov vil 
tage hensyn til dette,

6 Dat er meget vigtigt at hverken elevråd 
eller lærerrådj isolerer sig og modarbejder hinan
den.Da hverken lærerråd eller elevråd har nogen 
indflydelse,vil det være af stor betydningsat de 
to råd: samarbejder og står sammen om løsningen af 
problemerne»Det vil også være af stor betydning 
for arbejdet i skolenævnet,at elevråd: og lærerråd 
har diskuteret। problemerne i forvejen,og er klar 
over den andens stilling.Det vil derfor være af 
stor betydning,om elevrådet fik repræsentanter i 
lærerrådet! *

Alt i alt tror jeg,at vi er begyndt på at 
skoleår,der for elevrådet vil betyde mange og spæn-, 
dende arbejdsopgaver.

Denne artikel er tænkt som et debatoplæg, 
(og jeg håber at så mange scm muligt vil 

deltagø i en debat her i bladet.



jdfpst W ny lov.
Kort før sommerferiens begyndelse fremlagde’ 

undervisningsminister Heinesen sit udkast til en / 
ny skolelov.Fra mange forældre vil der sikkert 
lyde et:nu igen.Man har dårligt nok forligt sig 
med tanken om den nugældende lov.Mange forældre 
føler,at de ikke rigtigt er blevet dus med den, 
og som følge deraf vil mange nu sikkert også kom
me med at hjertesuk,der vil udtrykke noget i ret
ning af:trænger vi ikke snart til at få lidt ro 
omkring skolen?3eg tror også,at der er mange læ
rere,der vil udtrykke sig på lignende måde. Oetl 
oplæg,ministeren lagde frem til diskussion,er da 
også blevet modtaget vidt forskelligt.Nogle mener, 

• at der ikke er noget nyt af betydning i forslaget, 
andre mener at det går alt for vidt i sin reform 
•f skolen.Et er i hvert fald nyt,æg det er,at der 
for ferste gang i en skolelov er anført i folke
skolens formålsparagraf,at skolens opgaver skal> 

, løses i samarbejde med forældrene. 1

i X §3, stk. 1 i undervisningsministeren« “ Od- / 
käst til Forslag tiT

”Folkeskolen omfatter an I-årig børnehave-- * 
klasse,en 9-årig grundskole og en I-åriq TO.klsst-

j (Formålsparagrafr§I og 2 ) Vedlagte bilac
Skal jeg bedømme forslaget som en helhed, 

mfti det blive,at det forslag ministeren har frem-i 
lagt ikke ar nogen pædagogisk landvinding,da der 
rent pædagogisk ikke er noget nævneværdigt nyt, . 1 
men at man aom overskrift for forslaget kunne så 
te:SKOLERNES SOCIALLOV.Det må være under denne ’ 
synsvilkel,man skal vurdere forslaget.

. C.Ph.Carstensen• -

^leMøbet^ ■
røb*
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Det 10.skoleår vil altså blive et frivil
ligt skoleår,aom det er det i øjeblikket ag følge
lig også har været det,elden de farste 10.—klasser 
oprettedes,med formuleringen er ikke i overensstem
melse med den formulering,som anvendes i Læseplan- 
udvalgets- Notat,der tidligere har været omtalt 
her i blladet.O venstående formulering kan være van
skelig at få anbragt i fornuftig sammenhæng med ! 
den i dette indlæg senere ontaltslov om erhvervs
faglige grunduddannelser og der kan anes en fars 
for,at det 10.skoleår bliver reduceret til en 
I-årig "parkeringsmulighed*.

—I —

Lovudkastets angivelse af Indholdet af 
undervisningen i det frivillige 10.skoleår byder 
på en hel del ændringer 1 forhold til de gældende 
læseplaner.I §7,stk.I.siges der: । ;

"Undervisningen i 10.klasse omfatter for 
alle elever dansk,engelsk og samtidsorientering.' 1 
Oer skal tilbydes undervisning 1 matematik,tysk,‘ 
fysik/kemi og idræt". ' >

Om de valgfri fag står der i §9,stk 1-2 
blandt andet:"——---- kan der tilbydes eleverna 
på 8 - 10.klassetrin undervisning i andre fag og 
emner»herunder i :latin og fransk»datalogi»psyko
logi og sociologi,maskinskrivning,ekonomi og virk
somhedslære"^"------ fortsat undervisning i fag el
ler emner,som er obligatoriske på tidligere klasL* 

i setrin—samt i dramatik og filmkundskab". 1
1 bemærkningerne til lovudkastet kommen

terer man §7 blandt andet således:
"r—Dat starrs råderum for valgmuligheder ' 

( understreger det frivillighedsprincip»som det id. ' 
i skoleår bygger på,idet mulighederne for,at elev^r- 
; ne i videre omfang vil kunne sammensætte et under

visningsprogram efter egne ønsker,må formodes a# 
bidrage til,at de oplever dsres fortsatte skolet 
gang i 10.klasse som noget meningsfyldt".

Klan bemærker sig indførelsen af engelsk 
- som obligatorisk f£g og fagene matematik (regnirig) 
og idræts (gymnastiks) overgang til tilbudsfag.
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Derudover er der jo spændende ting at hente blan
dt de valgfri fag,og det må løvrigt indrømmes,at 
der i bemærkningerne kan læses am mange gode hen
sigter med folkeskolens lOvklasser.Der er først, 
n&r 10«-klasserne skal sættes ind i en samlst 
uddannelsessammenhæng,at betænkelighederne melder 
sig«

fflan har i flere år bl.a.under henvisning 
til generel utilfredshed med den traditionelle 
mesterlære og flere andre forhold omkring de kend 
te former for erhvervsuddannelse arbejdetmed at ‘ 
opstille modeller over det samlede uddannemses- 
forløb,som størstedelen af landets børn og unge 
vil kunne opfatte som gældende for demi

øftergymnasiale uddannelser.

almengymna-
^iale uddan- * gymnasiale udd.® 
neiser (G-H.F.) (I6-I9årige)

nasial 
neiser

Almene grundskole

Et 10.skoleår,der ikke udtrykkelig defi^ 
neres som et supplerende skoleår,kan få an uhel
dig placering i det eksisterende uddannelsesfor? 
løb,så meget mere som de erhvervsgymnasiale uddan 
neiser påtænkes foruden en grundlæggende faglig 
undervisning at indeholde en bredt almendannendø 
undervisning (næsten samme fagkreds som for det^ 
10.skoleår). Løsningen er i det mindste nok ikk^ 
at give undervisningen i det 10.skoleår direkte 
erhvervsfagligt sigte.

Erik Niølaøn.

- 13 -



□at afsnit,! minister Heinesens nye skole
lovsf arslag , dar har vakt mest opsigt’ og omtaleser 
ganske givet datider omhandler hans plan om også 
i 8.-9.og 10.kl,at erstatte eksamen med et afgangs 
bevis og karaktererne med at vidnesbyrd.

I §12 stk.3 står:"Foruden afgangsbavls ud
færdiget skolen for hvert fag eller hver faggruppe 
eleven har været undervist i efter 7.klassetrin,en 
udtalelse om,hvilket omfang eleven har tilegnet si 
den viden og de færdigheder,arbejdsmetoder og ud
tryksformer ,der er opstillet som mål for undervis
ningen.Udtalelsen udarbejdes af læreren i faget 
på grundlag af elevens daglige skolearbejde. ’

Skolen kan endvidere udtale sig om elevens 
samarbejdsevne." 4

□et sidste afsnit (om samarbejdsevnen) har 
ministeren nu strøget på grund af mange protester.

Ved at afskaffe prøver (eksamen) i de enke 
te fag har man herved afskåret eleven fra at blive 
bedømt af en uvildig instans,menlig en fremmed een 
so®,og man overlader alene til læreren i faget at 
foretage bedømmelsen.Det er en stor tillid,man vi
ser lærerne,og man må håbe,at de kan leve op til 
den.

I kommentarerne til lovforslaget hedder



I

det om afskaffelsen af karaktererne og den hidti
dige eksamensform:”En bedømmelse i verbaliseret, 
form"(d.v.s.udtrykt i ord)”vil på en ganske andén 
måde end en karakter kunne give en nuanceret be- 

i skrivelse af,hvad en elev har tilegnet sig",
Ministered ar dog klar overnat det kan |å 

ud over ensartetheden i bedømmelsen,når man ude
lukkende skal holde sig til udtalelser.De forsk^l- 

, lige lærere udtrykker sig forskelligt,og det kart 
give- problemer« 'il

Kommentarerne slutter med nogle vage og 
uklare bemærkninger angående forsøget på at fast
holde en vis ensartethed.”Dette vil bl.a.kunne 
ske gennem at centralt tilrettelagt vejledende |il- 
syn inden for de fagområder,der til enhver tid rpå 
tillægges betydning for de efterfølgende uddannel
ser.Tilsynet er derimod ikke tænkt son en centra
liseret, kontrol med den daglige undervisning.Be- 
Stemmeisen’tænkes endvidere at skulle give hjemmel 
for periodevise analyser af undervisningsresult^ter 
og udtalelser i forskellige egne af landet med ^et 
formål at sikre en tilfredsstillende grad af ensar«- 
tethedf. *

Selv om man læser de sidste kommentarer 
igennem et par gange bliver man ikke stort klog^re- 
De er formuleret på en så tilpas tåget og ulden, 
måde9at ingen egentlig ved,hvad der menes derme^» 

“““* i
Der er frajflere sider givet udtryk for,at 

de,der skal modtage folkeskolens elever,det drejer 
sig om erhvervene og de videregående uddannelser, 
vil blive stillet ringere end nu.Selv om man ind
rømmer,at eksamen og karakterer er 
behæftet med fejl,så giver de dog 
an vis ensartethed ved udvælgelsen. .

udtalelser.De


7.aug.;Forældremød® 
Torførsteklasserne.
Skoleinspektøren,F ru 

vThy gesen, skole tand-: 
'lægen, skolepsykologen 
eg skolenævnets fou1- 
mand orienterede om 
skolens forskellige:

i
KORSANG. i
Hver torsdag klokken 15 - 16. ’
Elever fra 3. - 7. klassetrin kan

„UJ SIDST. 29.aug.:TeaterforestiJ 
pling i drengenes gymni 
Istiksal for de yngre 
elever.

4.sept.:7.a.gå lejrskole i Tanning indtil 8.sept.
II.sept.:7.b.på lejrskole i Sydslesvig til I5.sept.
18»sept.?7.c.på lejrskole i Sydslesvig til 23.sept.
7.okt»:Forældre/elev sammenkomst i 3.a.
9»okt.:Lejrskoleaften i 7.c.
Il.okt,:Lejrskoleaften i 7.b,
25»akt.:Klasselærermøde angående 8.årgang.
31 .okt.:Klasselærermode angående 9.årgang.
2»nov.:Forældrekonsultation i 2.c.
8 .nov»:Forældrekonsultation i 3c.
9 .nov.:Klasselærermøde angående 10,årgang. 
I5«nov.:Forældrekonsultation i B.a«

optages-: i koret. .Hansens


