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Ried baggrund i skolens .elsvrådsformand, 
John Jakobsens, indlæg i .db to sidste numre 
af ” Østre skole "(om hårthoidavis "Elevrådet" 
og "LOE" ) skal fremsættes følgende betragt
ninger:

På ØstreTskåle oprettedes grundråd/elev
råds - systemet på et tidspunkt,da selve elev
rådstanken havde overstået sine mest banal® 
børnesygdomme.Derved undgik man,at grundråd/ 
elevråds af de mere skeptiske blandt skolens 
"indbyggere"kunne beskyldes for bare at være 
et statussymbol,og man undgår formodentlig og
så at formandsposten i elevrådet blot bliver 
at foretagende til optræning af vordende par- 
lamentarikpre ( parlamentariker er ikke i sig 
selv et skældsord,men i forbindelse med elev
rådsarbejde er det lige ved at være det ).Vi 
kan konstatere,at elevrådet i øjeblikket fun
gerer og kan pege på praktiske resultater af 
sit arbejde«

John Jakobsen fremhæver som elevrådet® 
første og vigtigste opgave "- at skabe bedre 
trivsel i skolen".Der er i løbet af dette år 
opnået trivselsfremmende foranstaltninger - 
men næppe for alle aldersgrupper på skolen 
og næppe med hensyn til de utallige mindre 
iøjnefaldende trivselsproblemer,som kan for
peste en elevs tilværelse.Hermed nærmer vi 
o® det,der i dette indlæg gerne skulle være 
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sagens kerne,og som kort kan udtrykkes i føl
gende lidt “firkantede" påstands qrundråd/elev- 
råd er i øjeblikket kun da ældsta elevers or
ganisation og vil aldrig med den nuværende op
bygning og arbejdsform få indflydelse på triv
slen i de mindre klasser» -

Dette forhold har noget at gøre med ind
læggets overskrift.Mindre børn kan nemlig ikke 
rent udviklingsmæssigt klare at repræsentere 
i dette ords egentlige forstand,og de kan ikke 
overskue,hvad det vil sige,at blive repræsen
teret af andre.Det repræsentative demokrati, 
som Østre skoles elevråd er noget tættere be
slægtet med ,end lohn lakobsen giver udtryk 
for i sit indlæg,er en samværsform,hvis ram
mer mindre barn ikke har nogen som helst mu
lighed for at udfylde.De få elever,som ikke 
øjeblikkelig smider systemet væk,fordi det 
er uoverskueligt,vil enten føle rammerne så 
snævra,at de bindes af dam,eller så vide,at 
de snubler i dem.Elevrådet må således altid 
være i den vanskelige situation,at det er me- ( 
get vanskeligt at afgøre,om man i en given sag 
virkelig arbejder på elevernes ( 1 bredeste 
forstand ) vel,og da “repræsøntationsvansks- 
lighsderna" allerede opstår i det enkelte 
elevråd,må LOE som elevrådenes overbygning ^yæ-, 
re i en aldeles håbløs situation.Også for of
fentligheden er det jo af betydning,om LOEs 
udtalelser har dækning hos 20 elever eller hos 
20.000 elever.

Til afbødning af disse misforhold kunn® 
på lokalt plåri peges på et par muligheder for 
"lapperier" inden for det eksisterende system. 
For eksempel burde nok grundrådsrepræsentanter— 
ne,der nu vælges for I årr ad gangen,af løses af 
talsmænd,som vælges af klasserne fra sag til 
sag,og. dérudbver kunne måske offentlig adgang 
til elevrådsmøder^ have en vis virlcning.El— 
lers er der næppe andet at gøre end at erkende* 
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at mindre børns trivselsproblemer løses inden 
far den enkelte klasses rammer eller i bedste 
fald inden for et organisationssystem,som i 
hvert fald; kun dækker en enkelt årgang,æg, at 
elevrådet,hvis det virkelig ønsker at være ele 
vernas- ( stadig i bredeste forstand ) organi
sation,må. i kontakt med de mindre elever - der 
skal ikke tales hen over hovederne på de mind
re elever ,eel.vf Elgelig heller ikke ned til dem 
ikke engang til dem,men med dem.

E.Nielsen.
NB !Næste side skal ses i forbindelse med den
ne artikel.

Elevrådet starter en indsamling til for
del for de nødlidende i Vietnam.

Indsamlingen vil foregå på følgende måde: 
Der opsættes indSamlingøbøsser i hvert klasse
lokale hver dag i spisefrikvarteret.Efter spi
sefrikvarterets ophør vil bøsserne blive indi- 
samlet .Klasserne; opfordres til selv at lave 
deres bøsse.

Dér vil endvidere blive uddelt en "Viet
nam avis" til hver elev,ligesom der vil blive 
opsat plakater.

Vi opfordter kraftigt til at støtte denne 
indsamling.

John Jakobsen.



□ g blive repræsenteret.»



Samarbejde mellem larer - og elevråd.

I skolen findes to umyndiggjorte parter,nem- 
lig lærere og elever.Det er lærere og elever,der 
til daglig færdes i og bruger skolen.Det burde 
derfor også være en selvfølgelig ting,at det var 
netop de to parter?,der i fællesskab bestemte ove 
skolen.Imidlertid ledes skolen af et par foræld
re,der er blevet valgt mere eller mindre tilfæl
digt,alt efter hvilken skole,der er tale om.Li- 
geledes har disse ” forældrerepræsentanter ” 
sjældent megen kontakt med de forældre,der har 
valgt dem«

Den måde skolen i dag ledes på,er i direkte 
modstrid med alle demokratiske principper og i 
længden uholdbar for alle parter.De eneste,der 
kan ændre på disse forhold,er imidlertid poli
tikerne,men man har indtryk af,at disse har alt 
for travlt mod partipolitik til,at få tid til 
at interessere sig for problemerne.Her kan vi 
ikke gøre andet end håbe,at Knud Heinesen i sin 
nye styrelseslov,endelig vil afskaffe skolenæv
nene og oprette et skoleråd; hvor lærere,foræld
re,elever og praktisk personale er ligaberetti
gede parter.Do^ må det praktiske personales med
bestemmelsesret nok reduceres til kun at omfat
tende ting,der vedrører deres arbejde.

Skal vi imidlertid gå ud fra den aktuelle si
tuation,er den eneste mulighed for indflydelse 
en påvirkning af skolenævnet.H^r er det af uvur
derlig betydning,at samarbejdet mellem lærerråd! 
og elevråd! er godt.Der må foretages en koordi
nering af de to råds bestræbelser,ligesom det 
vil være naturligt,at de to råd nøje kender 
hinandens synspunkter og baggrunden herfor in
den en sag behandles i skolenævnet.
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På denne baggrund har elevrådet tilsendr 
lærerrådet en opfordring til,at indbyde to elév- 
repræsentanter til at deltage i lærerrådets mø- jh 
der.I farvejen deltager en repræsentant far læ- 
rerrådet i elevrådets møder.

□eg håber,at vi meget snart får dette sam
arbejde igang,da det vil være af stor værdi for 
begges parter.

I 
I 
’ . ■ . _' 1 ■'

( Fællaselevråd1,

Allierede i begyndelsen af dette skoleår ved
tog elevrådet,at forsøge oprettet et fælleselev- 

' råd for skolerne i Slagelse.Vi har siden holdt 
en række møder med byens andre skoler,og har fået; 
bekræftet var formodning am,at der foreligger 
et behov far et sådant rådi. J

Fælleselevrådet er nu ved at være en realitet, 
og det vil få. som opgave; at varetage eleverne^ 
interesser over for kommunen.Dette kan bedst gø^ 
res ved,at få en repræsentant i skoløkommisioneci^i 
og det vil da også være en af de første opgaver , 
fælleselevrådet får.

Endvidere skal fælleselevrådet koordinere eleV' 
rådenes bestræbelser,være de enkelte elevråd til 
hjælp i det daglige arbejde ag være et farum for



©servations -
Slagelse skolevæsen har i mange år haft 

hjælpeklasser og læseklasser som et tilbud 
til de elever,der fagligt ikke kan .følge tem
poet i en stor klasse,hvor den enkelte elev s 
helt naturligt ikke kan få den støtte,der kan 
gives i en" specialklasse,hvor der’kun er et 
meget lille antal elever,og hvor den enkelte 
elev individuelt kan arbejde med et materiale 
der nøje kan afpasses elevens standpunkt og 
udvikling«

I 1970 oprettede skolevæsenet observa
tionsklasser som ét tilbud til en anden grup
pe børn,der også i høj grad har hjælp behov. 
Der er lidt vanskeligt kort at beskrive*hvor- 
for denne gruppe har hjælp behov,men sammen
fattende for de børn kan siges,at de af en 
eller anden årsag har nogle problemer,der gør 
at de enten ikke trives i en almindelig skole 
eller ikke kan tilpasse sig den almindelige 
skoles regler«For disse børn er observations
klasserne oprettet.

Skolevæsenets observationsklasser har 
fået en skole for sig selv,idet Lille Valby 
centralskole i 1970 blev nedlagt,pg man fandt 
denne skole velegnet til et sådant formål. 
Lille Valby skole kører nu administrativt un
der Vestre skole,dog med en selvstændig dag
lig ledelse og arbejdsfordeling og naturligt 
i nær tilknytning til skolepsykologisk kontor 

Hvis man skal fortælle om skolens hver
dag,må man dele arbejdet op i i hvert fald1 
to meget væsentlige dele: først og fremmest 
det daglige arbejde med børnene og desuden 
et meget snævert forældresamarbejde,idet dét 



er helt nødvendigt for at hjælpe den enkelte 
af vore elever,at både forældre og lærere for
atår barnets problemer og hjælper hinanden med 
at løse dem. 

Børnene går her på skolen fra kl. 8 - 16.
Børnene'bliver kørt fra deres hjem i taxa og 
igen kørt hjem i taxa.Vi har 10 - 15 børn,for
delt på 3 hold,og børnenes dag er delt op så- 
dan,at dér skiftevis er undervisning og fritid 
idet der til skolen er tilknyttet to fritids
pædagoger og det nødvendige antal lærere.

Vi,der dagligt arbejder med disse børn, 
synes,at dat er et meget interessant arbejde, 
idet vi kommer i en helt enestående kontakt 
med vore elever,deres problemer kommer klart 
til ; udtryk,og vi har ikke" flere elever,anet 
vi kan lære det enkelte barn at kende og tage 
hensyn til dets problemer på en helt anden 
måde,end en lærerkan i en klasse,hvor der er 
mange elever.På den anden side må vi erkende, 
at vore børn alle er børn,der har haft eller 
har problemer,der ikke blot kan løses ved,at 
barnet kommer i en klasse med færre elever, 
men at forældrene må indse problemerne og sam
arbejde med skolens lærere,for at vi kan få 
et positivt resultat for barnet.

Oette forældresamarbejde har da også været 
en stor og inspirerende del af skolens arbej- 
de.Karakteristisk for børn med problemer er, 
at både hjemmet og skolen fornemmer disse pro
blemer,og at begge parter er lige interessere
de i at hjælpe barnet.Vi kan med glæde konsta
tere, at forældrene og skolen far. hvert enkelt 
barn har været enige om, at barnet efter en 

^periode i observationsklasserne enten skal til 
bage i en af kommunens skoler eller stadig, 
har såii store problemer,ät det må have et op
hold! på behandlingshjem eller kostskole.

Heldigvis må vi konstatere i de fleste til 
fælde,at vore elever ved at faT-de til ro i en 
lille gruppe og opleve et nært samarbejde mel-
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lem foraldre og lærere får tillid til sig sølv 
og derfor kan klare de krav,der stilles på en 
stor skole,og vi, der arbejder med observati— 
onsklasserne,kan kun mene,at jo større tillid, 
der er mellem barnets forældre og skolens læ
rere, jo større muligheder er der for at løss 
barnets problemer og hjælpe det på den rigtig
ste måde«

En lærer på Lille Valby skole«

rygetilladelse.
Umiddelbart fer I. marts udsendte skolen 

en skrivelse til foraldre med elever i B — 10 
klasse,hvor det meddeltes,at der af skolenæv
net var gi.vet de store elever rygetilladalse 
i frikvartererne? efter nærmere angivna ret
ningslinier.Tilladelsen er givet på preva,Gg 
alfieverne skal selv modvirke til gennenfersl- 

• sen.Lærerrådet har behandlet sagen og indstil
let til skolenævnet,at der blev gjort et far- 
aøg,som måske kunne medvirke til,at problemer
ne? på toiletterne1 blev bragt ud? af verden.

Forsøget er indtil nu gået,som vi havde 
stillet forhåbning til,og:, såfremt forsøget . 
fortsat følger disse linier,er der mulighed 
for at ordningen bliver permanent: fra og med 
næst eskol sår.

C.Ph.Carstensen,«
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JANUAR:
29. Erhvervspraktik for 10* årgang fra

dl*29 - 2.februar.
30. Forældrekonsultation i 2. c
31. Forældrekonsultation i 2.r
FEBRUAR:

A.Gadeborg.

7. Uddannelsesdag for 10. årgang.
8. Forældrekonsultation i 4.b
9. 6.a afholdt klassefest.
14. Orientering om undervisningen på

Teknisk Skole i Slagelse for 10. år-
gang samt enkelte elever fra 9. årg.

19. Skolens yngste klasser overværede

21..
en dukketeaterforestilling.
Forældrekonsultation for B.real ab+8

22. Forældrekonsultation for B.real a.
26. Forældrekonsultation for 8.b og 5,b.
27. Forældrekonsultation for 4.c.
28. Forældrekonsultation for 4.c.
MARTS:
I. Forældrekonsultation for 5.b.
5. Terminsprøve i tidsrummet 5—9 mar.
6 » Forældrekonsultation for 4.a.

Forældrekonsultation for 9.real b.
7. Forældrekonsultation for B.real b.+4

9.
Forældremode for I.b.
7cc. afholder klassefest.

12. Forældrekonsultation for 3,a.
13. Forældrekonsultation for 3.a.


