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hvad vil du vare?- 
hvad skal du lave?

Af Inger Nørgård«
Skoleåret er ved at rinde ud.Et nyt,stort hold1 
unge skal til at tage hul på voksentilværelsen« 
hvordan tegner fremtiden sig? Hvor ligger chan
cerne? Kan man komme i gang med noget,der inte- 
esserer eÆ? — Pludselig står man de£ med de 
sänge spørgsmål.Det siges hele tiden,at det at 
^Bre ung i dag rummer langt flere muligheder 
and nogen sinde før «Rien holder det stik? Kan der 
tages hensyn til den enkelte unge mand eller pi- 
ge? Det kan være,man bliver skuffet,hvia forvent 
ningerne er skruet far højt ap.
.ed as; se på det«
/i befinder os i et samfund,som lige har taget 
?at på en række store refoTmer«Oet skaber en 
række problemer,men det giver as også nye mid>- 
Ler i hænde .Vanskeligheden ligger i,at det hole 
ar præget af mangel på overskuelighed og af has
sige forandringer•I 60erne var der stor begej
string forr vækst på alle leder og kanter.I 70er- 
le er vi pludselig kommet i tvivl.Vores fornem- 
n&lse er,at omkostningerne er store,og at de må 
tages med i betragtning,hver gang der sker en 
udbygning af et område - både i den offentlige 
ug i den private sektor« 
lan kan derfor ikke uden videre regne med,at 
ilt går af sig selv,sådan som det så nogenlun- 
ie gør det,mens man er skoleelev.Her som på da 
’leste andre felter skal der planlægning til, 
ag planlægningen må støtte sig på en underse
je;! se af forholdene som de er,og som de udVik— 
Ler sig.fflangs - alt for mange - kommer i klem- 
la,fordi de vælger i blinde og ikke ser følger- 
le af deres valg i tidaeHvis man tager en ud™ 
lannelse,bare fordi den er kort,og fordi den 
oregår I nærheden af en© hjem,så. kan det gå 
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godt,men det kan også gå sådan,at det viser 
sig,at man mangler interesse for de fag,der 
undervises i,eller at det er vanskeligt at 
f& arbejde bagefter.Og hvad erder så ved det?
Nogle tror,at det nemmeste og behageligste er 
at fortsætte med at gå i skole,f.eks.i gym
nasiet og HF«Det gør de så,først og fremmest 
fordi de ikke ha|r energi til at gå i gang med 
ukendte forhold.Det er da til tidpr også en 
god! løsning,men mange opdaggr,at de ikke i 
længden kan klare kravene ved at arbejde for 
halv kraft«Resultatet bliver på denne måda 
mange forsømmelser (man harmødepligt,man kan 
selv skrive sine "syge" sedler) og ingen eksa- 
men.Spild af tid!,der kunne have været anvendt 
bedrift.

S& er der dem,der ikke er gamle nok til at be
gynde på en ønsket uddannelse.De må se i øjne
ne,at adgangsbegrænsninger kan hindre dem i 
deres planer«Darfor kan de med fordel arrange
re slg?så': do har flere muligheder åbne hele 
tiden.Det er ikke derss skyld,at uddanne!se^- 
vcs«net er rodot,mon dst er dem,der må betel© 
for roderiet ved at love i årelang usikkorbed. 
Specialt, kan iy denne, fc^ nævnes de
socialpædagogiskø uddannelser.Ca.hver 5.ansø
ger kom ind i .år.Det kan nok vække til efter
tanken
En del vil mægtig gerne ud og arbejde og tjene 
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nogle penge,samtidig med at de tager en ud
dannelse.Det er forståeligt nok.De fleste - 
lærefag har efterhånden fået meget forbedrede 
lønninger,men alligevel er der en kraftig ned
gang i oprettelsen af lærekontrakter.Grundene 
er mange.En af dem er den kampagne,der har væ
ret ført mod: lærlingeuddannelsen.På en rækk* 
punkter har den været fuldt berettiget,men på 
andre har den nok skudt over målet.Der er sta
dig mange fine læresteder.
De nye'muligheder for at starte på teknisk sko
le og handelsskole,fer man begynder på praktisk 
arbejde,har dog også nok været medvirkende til 
faldet i lærekontrakterne.Der er også flere end 
tidligere,som går i gymnasiet og HF.Andre grun
de kan nævnes,men lad dette være nok.

De' nye faglige grunduddannelser,som har været 
sat i gang som forsøg rundt om i landet i de 
sidste par år,er tænkt som afløsning af læxr- 
lingeuddbnnelserne.Det er spændsnds at se,hvor 
hurtigt det kommer til at gå.Der skal jo spa
res på de offentlige budgetter.
I mange år troede vi fuldt og fast,at de lang
varige (højere) uddannelser var sikre at in
vestere tid og penge i.Havde man sådan ø^,var 
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der både arbejde,god løn og anseelse i vente. 
— Vi ør ikke nær så sikre mere.Der tales me
get om overproduktion af akademikere.Det skal 
derfor være en ægte interesse for videregående 
studier,som skal være drivkraften,ikke de fosr- 
ventede sacialø og økonomiska goder.I mange: 
tilfælde vil det være en bedre vaj at tage en 
kortere uddannelse og så se sig godt omkring 
efter de muligheder,døn indøbarer,samt benytte 
de videreuddannelsesmulighedør,der byder sig. 
Det er nemlig sagen.Aldrig har det været så 
sandt,at man skal lære,så længe man lever.Nu
tidens: unge må indstille sig på den livslange 
uddannelse. — De kan i grunden sagtens! 

taleundervisning.
□er er ved skolevæsenet etableret taleunder
visning,men der er kun ansat e6,tal'a: - ag? 
hørekonsulent D.Bechman,til at varetage den
ne del af skolens undervisningstilbud,og det 
siger sig selv,at det kan være uoverkommeligt 
at betjene alle skoler i kommunen.Der har der
for ikke været praktiseret nogen form for. tale
undervisning på Østre skole i lang tid.Da jeg 
havde en del sager liggende,begyndte jeg så 
småt i ny og næ at kalde elever over på konto
ret og give dem taleundervisning,men det kan 
ikke være andet end en nødløsning,da admini
strationen rigeligt optager min tid.
Undervisnings - og lønningsministerens over
enskomst med lærerforeningen indebærer imid
lertid,at der ikke mere må udbetales penge 
for overtimer til skoleinspektører,hvilket vil 
sige,at enten må undervisningen bortfalde, 
eller også skal jeg læse disse timer uden be
taling,da jeg har opbrugt mit timetal med reg
ning i en 9. realklasse.Det er med beklagelse, 
at jeg må meddele,at jeg har valgt den første 
udvej,og der fortsættes altså ikke med tale
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undervisning på Bstre skole,hvilket medfører, 
at sager vedrørende elever med talevanskelig
heder atter må lægges i bunke.Beklageligt,da 
det er af stor betydning,at taleundervisningen 
iværksættes på et så tidligt tidspunkt som 
muligt.

C. Ph.Carstensen.

SAMARBEJDE!
mm svar på døn af elevrådsformand John Jakob
sen forfattede artikel omhandlende samarbejde 
mellem lærer — og elevråd,der bragtes i forrige 
udgave af nærværende blad,er til dette nummer 
indkommet nedenstående to indlæg.

Hed.

I sidste nummer af skolens blad havde elev
rådsformanden et indlæg om samarbejde mellem 
lærerråd: og elevråd.Heri fremfører han,at der 
i skolen findes to umyndiggjorte parter,nemlig 
lærere og elever.Dette er ikke rigtigt,idet 
skolen er den arbejdsplads her i landet,hvor 
begrebet demokrati på arbejdspladsen først blev 
manifesteret.Lærerrådet har fået lovgivet deres 
arbejdsområde - heri ret til at træffe visse af
gørelser f.eks.oprykning af elever m.m.Elev
rådstanken er så ny,at der endnu ikke er truf
fet lovmæssige bestemmelser om deres arbejds
område,men hele skolens ledelse er betinget af, 
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at der findes et samarbejde mellem alle par
ter.
løvrigt gør John Dakobsen sig til talsmand 
fer en ofte fremsat misforståelse,nemlig at 
skolen enten ledes af en inspektør.'; eller et 
af forældrene valgt skolenævn.Disse har lige
som lærerrådet lovgivet deres arbejdsområde, 
der er altså tale om en delegeret ledelsesret, 
idet man stadig må hævde,at skolen er samfun
dets skole,og samfundet må lovgive for denne 
skole,og dermed også placere ansvaret for,at 
lovgivningen omkring folkeskolen bliver ud
ført,som folketinget har haft til hensigt,og 
dette ansvar har man ikke ønsket at placere 
hverken hos lærerråd eller elevråd^men hos 
skolens leder i samarbejde med disse to råd. 
Derfor ledes skolen netop ud fra ægte demo
kratiske principper,idet ingen har absolut 
bestemmelsesret,men alle er med til at forval
te skolen ud fra den lovgivning,som stadig må 
være bestemmende for skolens arbejde.

JÄJ WER IKJCE EN T)!SSE FOR DERES DEMOKRATI' 
SR LÆN&E DE W EN SEKRETÆR, 06 V! IKKE MR 
NOGEN» i'
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I relation til John Jakobsens indlæg om sam
arbejde' mellem lærer - og elevråd,vil jeg ger
ne: her have lejlighed til at rette et par mis
forståelser ,ikke blot hos John Jakobsen,men 
også hos de eventuelle læsere,der kan have ta
get den rejste problematik som et faktum» 
John Jakobsen skriver at lærere og elever er 
umyndiggjorte,at det er skolenævnet,der hen over 
hovedet på alle de øvrige parter,sidder og sty
rer skolen,og at han ønsker skolenævnene af
skaffet.
Det er nu meget langt fra skolenævnet,der styrer 
Østre skole,hvilket iøvrigt haller aldrig har 
været meningen med vor tilstedeværelse.
Skolenævnet må ses som et led i bestræbelserne 
for at give forældrene mulighed for at øve ind
flydelse på deres barns skole,således at de i 
samarbejde med leder og lærere kunne finde frem 
til at forbedre skolen og være med til at frem
me udviklingen.
Når skolen drives fornuftigt,og det mener vi at 
Østre skole gør,kan det ikke være vor opgave at 
blande os særlig meget i tingene,men det må da 
være vor hovedopgave at støtte vor lærerstab i 
dens bestræbelser for at få skolen til at vir
ke så: godt som muligt under de givne forhold.
At vi langt fra har nået det vi gerne ville, 
må ses på baggrund af den store usikkerhed,der 
har været om netop vor gamle skole,idet vi jo 
også: må se på en fornuftig anvendelse af bor
gernes penge.
John Jakobsen taler om et skoleråd bestående 
af elever,forældre og lærere.Det er tanker jeg 
udmærket kan følge ham i og endvidere oplyse 
om,at man netop med skoleråd af denne art er 
langt fremme i Norge,så det når utvivlsomt og
så frem til Danmark på et eller andet tidspunkt.
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Jeg synes ikke der er grund til at være util
freds med oprettelsen af skolenavn og deras 
indflydelseJden skulle bare have været endnu 
større,såvi kunne have hjulpet vor skole end
nu mere.Det kommer nok hen ad vejen,når vi får 
råd til det,da det er helt klart,at det vil 
koste mange penge at give beføjelser.

FOR Hf. ÖRNS, LILLE LRRSEN - pH MIN SKOLE UNDERVISER Ml 

ELEVERNE - VI LEVER IKKE FORSØG MED DEH!

På endnu eet punkt kan jeg give Jens Jakobsen 
ret.Vi har alt for lidt kontakt med de forald
re vi repræsenterer,men det er trods gentagne 
forsøg ikke lykkedes.

E.Hjarbæk.
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skolebiblioteket!
I slutningen af skoleåret plejer skolebiblio
teket at udlåne bøger,som først skal aflevere: 
lige efter sommerferien.Dette system vil vi gi 
ne fortsætte med,men naturligvis på den betin- 
gelse,at bagerne medbringes allerede i den f ø] 
uge i det nye skoleår«
Allé andre bøger skal afleveres inden skoleån 
afslutning«
Vi beder venligst også forældrene være behjælj 
lige med hensyn til fremskaffelse og afleverii 
af t>égar,der:
-på omslagets bagesto inderside er stemplet

SLAGELSE SKOLEBIBLIOTEKER
H Østre skole«

— på datotavlen bag i bogen som nyeste påteg
ning har en dato,der ligger far I.juli 1973.

Tak for hjælpen:

Erik Nielsen« Arne Gadeberg«
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næste 
skoleår.
Poul Jensen,som har været ansat ved Østre skole 
siden ladecember 1956,deraf de senere år - siden 
laoktober 1969 - som viceinspektør,er pr I.juni 
udinævnt til skoleinspektør på Slagelses nye sko
le,Søndermarkskolen,
Vi ønsker til lykke med denne forfremmelse og 
sender de bedste ønsker med til det nye arbejds
steda
Det betyder et stort tab for Østre skole at 
skulle undvære Poul Jensen,da han er en meget 
dygtig og grundig lærer,der altid er parat til 
at yde? en indsats for skolen ag eleverne.

Lærer fru Eli Svart har søgt og fået bevilget 
orlov i skoleåret 1973/74,altså fra; og med I. 
august 1973,Dette indebærer lærerskifte i visse 
klasser»hvilket vi beklager,men vi håber,at 
fruj Svart igen vender tilbage til arbejdet i 
skolen«

Fru Frøkjær Jensen har ligeledes søgt og fået 
bevilget orlov fra I. august 1973 - 31 adecem
ber 1973.Der er tillagt fru Frøkjær et skema 
på 17 ugentlige timer,og disse må derfor læses 
ved vikar i første halvår,og vi håber,at det 
lykkes oa at få dem læst på en betryggende 
mådo ,

C,Ph«Carstansen«



MARTS:
14« . Forældrekonsultation i 2. b»
APRIL:
3« Forældrekonsultation i 9.b.
4« Forældrekonsultation i 9. r.».
5« Forældrekonsultation ,1 a.
12« Forældrekonsultation i 3.b.
14.- 24. Påskeferie
MAJ:
2. Forældremøde 1 I.a.
2.-7, Skriftlig eksamen for 8. - IQ. årgang.

A.Gadeberg.

GLEMTE SAGER.
Til eleverne og forældrene: ~
Uræ»smykker»pung®,nøgler og pcnalhuaom.m. 
kan afhentes på kontorét.Henvendelse til : 
frtu Forsberg eller vipøinspektørerne kl,I2 
ag, 13. . - >
Overtøj? vanter »gymnastikposér m.m. kan af
hentes på gangene eller i batterne i stu®» 
stagen på de to bygninger.
Vi har for øjeblikket en del armbåndsurs» 
som vi meget gerne vil have afleveret til 
de rette ejere.

R. Hennek».


