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ßtirn og TV.
på koncentration« 
kalds det til en 
stidspunkt på 
emtr®ng@n.3@g kah

wldt sit indtog 1 danske h 
iindeligt,at man i skolen ae

var det ikke u®l«> 
et kunne henfere

toget af døn adspredthed,nang 
mvnighad eller hved »en nu vi 
lilbsjelighed til et senere sen
(rund af det nye massassdiums f 
. hvert fald huske,at een fra 1_____________ ______ teersidø ofts gav
*Jernsynot skylden for manglende <ffekt i under
visningen*

Da der i dat sidst® år er sket en udvidelse 
if mulighederne for at se fjernsyn getanem opnet» 
;elae ®f fælles antenns«nlmg,dor var 1 stand til 
it få tyske og svenske fjernsynsprogrammer kaldt 
’rem på skærmen»var dat nærliggende at prøv» på 
it undersøge,om det havde indvirkning på bernenep 
*Jernsynsvaner»da det ikke er ualmindeligt,st bør
sen® ofte meder uoplagt®,søvnige og gabend®»En 
tilbundsgående undersegels® vil kreve lang tid) o j 
sange spørgsmål for at ver® repr»sentativ,så en 
sådan undersøgelse har ikke deret ®ulig*Derfor har 
Jog kun perifert berørt hele problemet og tagst 
sfælutningstidspunktet fær bornenes tilværelse f>r 
an »termen på ugens syv dage ©p til undersøgelse» 
rel vid®m^t®t der kan vær® mange faktorer,som km 
iavs> indvirkning på de udregnede tal,og derfor gpr 
lem unøjagtige betragtet generelt*



tABEL I.
Afslutningstidspunktet for placering foran skær-4 
men fordelt på ugedagen«: 4
I.Gennemsnit

Ma Ti On To Er Lø Sø'-
6. kl. 2o41 2151 2118 2229 21*7 2258 21lc
8. kl. 2o19 2255 2210 2224 2225 2257 2a5®

Af dønne tabel kan man se,at eleverne i 6*kil. 
gennemgående ser fjernsyn i et omfang,der ligger 
på højde med elever i 8.kl.Lægger man mærke til 
tallene på lørdage og søndage er tiden for 6»kl«; 
endda betydeligt længere.Dette kan skyldes,at flye
de elever fra 8.kl.disse aftener ser fjernsyn,men 
qå et eller andet tidspunkt går til underholdning 
mi»n! for hjemmet.Af slutningstidspunktet for at sie 
fjerhsyn ar nemlig ikke identisk med sengetids
punktat.Skal jeg udtale mig generelt,og til de t 
anførte tidspunkter lægge tid til at komme i senig, 
så kommer eleverne i både 6. og 8i klasse før sesnt 
1 seng.Hvilken indflydelse det har på eleverne« 
arbejdsindsats i skolen dagen efter,kan man let 
forestille sig.Det kan godt være svært for lærere 
dt skabe den fornødne motivation.Så melder spørge 

maiet sig,om ræixes antenneaniæg nar nart nogen 
Indflydelse på børnenes TV-vaner,og det er vist 
i tabel II.« og b.

ISABEL II,
II.a.Afslutningstidspunktet i 8.kl.fordelt på h^em 
nied mulighed for udenlandske programmer og hjem 
nied kun dansk fjernsyn.

Ma Ti Ons To ER Lø Sø
Ud-TV 2o27 22$O 2256 2152 2258 2J10 2 o 57
OK—TV 2Q11 22^ 2117 2271 22°2 2200 2o^



»•Samme udgangspunkt,men for 6»klasse« 
Ma Ti On To Fr

l*-TV2o45 215° 2122 2254 2201
K-TV2o38 2152 2112 2221 2123 .

Lø 
25°? 
22’5

Sø 
2115 

oo

Forskellen er ikke s&
e forvente,men den er dog 
erdaga^

stor,som man måske k^in- 
udpræget på fredage æg

TABEL III«

antallet af elever,der har set fjernsyn,! forhold 
pil elevtallet«

W® Ti On To Fro Le s4

)ØU(75 elever):38 51 49 53 47 65 4$

5.kl(7I elever):52 51 52 47 43 59 54

Hvor mange børn ær i det hele taget fjern4 
kyn?Det skulle fremg& af tabel III«røan forbavse^ 
hver det ringe tal,men kommer så til at tænke på, 
at der er s£ uendelig mange tilbud om engagement 
uden for hjemmet til de unge,at det sikkert har, 
mn stor indflydelse på seerantallet«Tabel III vi
mer også det interessante,at lørdbg or more hjem
meaften end fredag«

3 ag er klar over at tallene i de forskellige 
tabeller er behæftet med mange fejlmuligheder, 
sen alligevel kan man ved at se på tallene g®r®> 
sig visse tanker,eg det overlader jeg til all® 
rcurasldre.En tiaø er i hvert fald sikkert,aldrig 
nar vi i skolen, haft så mange gabond® og uoplagfe 
plover

C« Ph« Carstensen*



har du
last den?

La Guma, Alex, Mudder og bølgeblik.
Livet i et sydafrikansk slumkvarter. Oversat fra 
engelsk af Johan Jørgensen efter: And a threefold 
cord. Fra 14 år.

med de alt for mange fristelser og ydmygelser 
11 år

Birkeland, Thøger, Lasse Pedersen.
En 13-årig skitsmissedrcngs problemer i storbyen

Frø

Peterson, Han*, Pelle Jansson.
Den syv-årige ensomme landbodreng Pelle» tilværelse 
i storbyen Göteborg. Oversat fra svensk af EUen Kirk 
efter: Pelle Jansson. Tegninger af Pali* Bregnhøl 
Samhørende: Pelle Jansson Pelle Jannus og han* far

E.NLalsen.
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elevr ådet -

om LOE.
,t .. akolsfei.
sidst skolen ind i LOE (LandEorganirstionen &? 
Elever).3@g vil derfor h®r kost oricntørB oe hved 
LOE ©Sghvsd. dat etfc for,og hvorfor vi skel dol« 
tsg® i LOE4* erbsjd®.

LOE blev stiftet 6/12 I960 og er on eammøn«’ 
slutning af omkring ISO elevr&hForK&lGt er på 
landsplan at skaffa eleverne indflydelse på der^s 
»gen situation»hvilkst vil sig® medindflydelse cig 
medansvar på skolsr.a struktur dagligdsg.EndVi- 
d&r® vil LOS genne® en Udspredning foe-saga at j 
koordinaro og effektivisere sæganicsticnQsrbejddt 
på den enkelte skele.LGE udsender sn del pjacsr 
cg endai laaieriale^der byggas på et arbejde agj 
srincippragreEr tder vedtage® pä dsa årligs gsm~ 
Xe^fdrsawli og» 
’ reener LOE?
□eg skal nu kort forsega at redegør© for hvad 
LOEa synspunkter er .De blev vedtaget på sidste 
generalforsamling«hvortil vi havde sendt to repræ
sentanter • 1
j Den 12 firige enhedsskole er en af de ting 
LOE arbejder neget stærkt for«og som også elevrå
det på Østre Skole går ind for.
j Baggrunden for kravet o® den 12 årige enheds— 
jskole er den klart påviste skævhed i rekrutterirt- 
•gen til de højere uddannelser.Bern fra de hsjerej 

er ar på grund af forældrenes i regiet 
uddannelse bedrs i stand til at klare!I tsaretiska



^en nuværende grunduddannelse;fordi forældrene od 
iet studievante miljø virker motiverende for ele4
ven.

3o aldre en elev er jo mere synes han eliter 
hun at vare i stand til at løsrive sig fra sitt 
miljøyog bliver mere modtagelig over for påvirk» 
finger udefra«

Formålet med den 12 årige enhedsskole er alt» 
at få en grundlæggende basisuddannelse,der gor 

eet muligt for eleven at træffe et frit erhvervsø 
valg uden hensyntagen til social status.

Endvidere arbejder LOE stærkt for at slnvcrhc 
får reol medindflydelse og repræsenteres i axl© j 
trgansr som varetager elevens forhold. ।

Det burde vare indlysende hvorfor vi skal d©l~ 
tage aktivt i LOEs arbejderen da ^eg moret tit 
^todor på spørgsmålet,skal jeg s®g(fe at besvar® cwt©

Formålet or fer et og fremmest at styrke; l.0£t 
prbojdc cg få indflydelse på dsn ekolcpolitisk^ i 
Udvikling på landsplen«De ting som LOE eventuelt: 
Vil få gennemførtsf& i høj grad- egeå indflydelse 
på Østre Skole.

Desuden bevirker deltagelsen i LOEs sador og 
kurser,at elevrådet får tilfert en mängde ny® i^?» 

er af uvurderlig betydning fos dat dagligs arbejds i elevrådet•
John Jekobcsn.
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er vi bange for 
at være glade?
---- -

dir ikke det »Bare se alle de folk, dér går rundt] 
1 byen og kåber induser dø ikke glade udi?
, Ne?j,far de ter ikke være glade,de har neid- 
lig for travlt.De har travlt med at kæbe store 
dejlige plasticting,som de kan gå hen og vis» 
dabosn^Vise naboen,at de har råd’ til at kæbe så
dan en.fflen s& må naboen for ikke at blivs helt 
fortabt se at fft købt noget,der er lidt dyreras, 
tom han kan få vist from.De tænker ikke på at 
være glade*

, Men de mft jo også lavo andet end at købe 
|nd',og det gør de også.De arbejder,arbejder fdr 
ét tjene pengeø ikke- for at få noget særligt ud 
if det,ingen glæder,ingen oplevelser,kun pengel.

Men hvad så når de hverken bruger eller 
tjener penge,s& mft de da være glade.Nej,fas sål 
pkal da: sidde ag kikke på en lille kedelig skærm j 

Imed billeder på,og det kan de f& megen tid1 
|il at gft med. 
j Der er bare en ting,man har glemt at været 
%lad.Være glad for livet,være glad for sine o4- 
givelser,ikke cementen,men naturen (dét billige 
skidt).Være glade med hinanden,være glade fær 
hinanden.Bare væra glade far ingenting.

Har vi 
tlier er vi

glemt det? Vil vi ikka? 
bange fair at være glade? 
Stil af Jesper Christi ersen

travlt.De
from.De
ogs%25c3%25a5.De


kursus i 
familieøkonomi.
-r—f<*y 
10 •raME^riOjä^vedkom^  ̂ v
Skole ved Haslev,medens 10.®. ag I0*rb.dte®g; ti|l 
kursuscentret Klarskovgftrd ved Kors«®»

Hovedformålet medi diegen var st give d ølt ar
faerne et indtryk af et pengeinstitut og det« 
funktioner»Dette sket® blandt andet ved hjalp 
af et billedbånd! med tilhørende takst ,ligosømi 
Øer også blev lejlighed til ét f & besvaret snøres 
mål L

Dagen omfattede egså et lynkuraus i familie- 
økonomi*

Deltagerne blev inddelt i grupper på fird 
er asner • Hvert gruppemedlem skulle* gere diet udi 
w henholdsvis far,mæ®,s®n og datter i en best
emt familio,hvüs «konomiske forholdt og enakerj 
» nyanskaffelser i det kommende ft®- i forveje^ 
ar kendt»

Det skal her indskydes,at prisen på fsmidig 
ledlemmernes samlede ønskeseddel^langt oversteg 
et økonomisk mulige*

Formålet var nu,at man i grupperne skullet 
age at opnå enighed om,hvad der kunne anekaffk 
g hvad dør måtte udskydes til et senere tide4 
unktaUdgifterne skulle herefter fordeles på 
rets måneder,således at der på intet tidspunkit 
lev underskud i regnskabet«

Alle grupper nftøde frem til et resultat, 
en i adskillige tilfalde havde man dog Flottest 
tg lidt rigeligt«

Kurset,der midt på dagøn biøv afbrudt af

- o -



ft lækkert traktement,var 
Jig en succes,der bestemt 
lighed gives*

efter min mening virkø- 
b»r gentages,hvis rau~'

P.Narby 3ensen*

pokaler.
Ved bankernes indendørs fodboldstævne lørdag 

den lo* februar,vandt følgende hold en finalesejr 
og dermed an andel i en pokal:
Pigehcrlct fra 7* klasse.
Pigehald fra de store klasser.
Drengehold fra 8. klasse*
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siden sidst
ilOVEMBER:
ö«20-24. Terminsprøve? frø 9. 10® årgang®

Skolenavnet arrangerede mede for forala- 
registrere øg andre interesserede angåen
de det nye skolelovs^oralag»
Viceskoleinspektør I*Haubirk,frøh«medium 
af Danmarks Laører forenings hovedstyrelse 
samt forstander E«Brinck »formand! fpxr 
Skole og Hjem indledte og kommenterede 
spørgsmål fra d® tilstedeverende»

1.30. Forældrekonsultation i 6«e.
MEMBER*
1.6. Skolefest frø I .-»3.fegang øm efteraidd^» 

gen.Om aftenen havde skolene forældre
kreds lejlighed til at overvære året» 
skøls&omedi® :wHvad er en stodder uden 
nava?*

i.7. Skolefest frø 4.-6. fegang*
Skolefest for 7.-I0. fegang*

MI* Indskrivning af elever til I« klasse til 
• oag med dl* 15«december«

Forældrekonsultation i I.a« om aftenen
i*.I3« Forældremode i 10«real a*
U2I. Ouleafslutning frø I.-3. årgang*
i&22^ □ulleafslutning frø 4.-40!« fegeng - fr» 

o8oo<»I0oo i klassern®4 /samt samlet afslet 
Ring i Set* Mikkels kirk®*

II -



JANUAR:
Ri# 9. Skolenævnsmøda.
d.II. Forældremøde for 7« årgang angående
i valgmulighederne i 8« skoleår«
ti.I5• Forældrekonsultation i 7.b.
B.I6. Forældrekonsultation i 7.c.
|1.17, Forældrekonsultation i 7«a.

Økonomikursus for lO.b.og lO.real a« i 
arrangeret af Sparekassen for Slagelse■ 
og Omegn«

^•18. Forældrekonsultation i 7.b.
d.22. 9.årgang i erhvervspraktik til den 26«

januar«
1.23. 10.real b. forældremøde«
il.26. Økonomikursus for IO.a« Samme arrangør i

som for de øvrige IO«klasser«
d.29. Erhvervspraktik for lO.årgang indtil
i den 2. februar.

lERrølNSPRØVE:
Finder sted for 9« og lo. årgang 1 ugen fra 
5. — 9. marts.

»KARAKTERBØGER;
i3. — 7.klasse får bagerne med hjem den 19.marts«
18« — lo.klasse den 23.marts®

R.Henneke.


