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SKOLEDIREKTØREN
København Marts 1960.

Om konfirmationsforberedelsen
er der mellem Københavns provster og skoledirektøren opnået enighed om følgende 
ordning (cirk. til skolerne 1. oktober 1948 og 20. marts 1954) :

1. Eleverne konfirmeres hovedsagelig fra følgende klassetrin.- 7. hovedskoleklasse 
og III EM, således at den væsentlige del af konfirmationsforberedelsen falder 
inden for disse klassetrin. Dog må det bemærkes, at elever, der skal konfirmeres 
i oktober fra 7. hovedskoleklasse og III EM, skal have fri til at gå til konfirma
tionsforberedelse ca. medio april-juni samme år.

2. Elever fra 7. hovedskoleklasse og III EM, der går til konfirmationsforberedelse, 
får fri de pågældende dage (mandag og torsdag) kl. 13, således at de kan 
møde hos præsten kl. 1310, der er fastlagt som mødetid for 1. hold. Konfir
mander fra andre klassetrin inden for eksamensmellemskolen henvises til for
beredelse uden for undervisningstiden.
Forældrene opfordres til at følge denne overenskomst.
De enkelte skoler sørger for, at ugeskemaet for disse to klassetrin bliver lagt 

således, at klassernes skoletid slutter mandag og torsdag kl. 13.
Klasseudflugter, museumsbesøg, opvisninger etc. må henlægges til andre dage 

end mandag og torsdag. Hvis det ganske undtagelsesvis ikke kan undgås at øvende 
en af disse „præstedage“, må meddelelse herom gives af skolen til hver enkelt præst.

Skolerne opfordres til at vise smidighed og imødekommenhed over for beret
tigede ønsker.

I forbindelse hermed skal også nævnes de såkaldte konfirmandrejser, der som 
regel strækker sig over 10 dage.

Skolen har ingen hjemmel til at give eleverne fri for skolegang til ^ådanne 
rejser. Kun hvis rejsen er tilrettelagt således, at det største antal rejsedage ligger 
i påske- eller efterårsferien, giver skolen - i tilslutning hertil - fri i indtil 3 dage.

Erstatning for bortkomne ure, smykker etc.
Da skolevæsenet jævnlig modtager ansøgninger om erstatning for v^rd gen

stande, som elever har mistet på skolen, benytter man anledningen til her at gøre 
hjemmene opmærksom på, at skolevæsenet ikke yder erstatning for ure, smykker 
o. lign., hvorfor det frarådes hjemmene at lade eleverne medbringe sådanne gen
stande på skolen. Sker det alligevel, er det på hjemmenes eget ansvar, og ersfetnings- 
krav vil ikke kunne gøres gældende. Samtidig gør man opmærksom på, at dir heller 
ikke ydes erstatning for huer, vanter, tørklæder og lignende mindre beklædnings
genstande; disse må af eleverne medtages i klassen.

Smitsomme sygdomme.
Uddrag af regler for skolernes forhold i tilfælde af smitsomme sygdomme 

(undervisningsministeriets bekendtgørelse af 27. maj 1950).
En elev eller lærer må ikke modtages i skolen:

1. før 10 dage efter sygdommens begyndelse (ikke efter udslættets fremkomst) 
ved mæslinger,

2. før 4 uger efter hosteanfaldenes begyndelse ved kighoste,
3. før det akutte stadium er overstået ved røde hunde, skoldkopper, rosen, influenza, 

fåresyge og halsbetændelse,
4. før der foreligger smittefrihedsattest fra læge ved tyfus, paratyfus, paradysen- 

teri, difteri, skarlagensfeber, smitsom hjernerygmarvsbetændelse (epidemisk 
meningitis') samt børnelammelse. - For de under 4. nævnte sygdomme! kræves 
også smittefrihedsattest efter sygdommens optræden i elevens eller lærerens hjem.

Olaf Petersen.



ANNE MARIE NØRVIG
f. 24. 12. 1893 - d. 5. II. 1959.

Gennem 11 år var Anne Marie Nørvig leder af forsøgsskolen på Emdrupborg. 
Det var omkring hende, skolen voksede op, og det var hende, der med sin personlig
hed kom til at præge arbejdet her.

Anne Marie Nørvig havde sig baggrund i tyvernes og tredivernes pædagogiske 
brydninger. Lige fra sine allerførste år som lærerinde i København havde hun været 
aktivt med i skoledebatten. Reformtanker og pædagogisk forsøgsarbejde både her
hjemme og i udlandet fulgte hun med levende interesse, og hendes aktive stilling
tagen til problemerne tvang hende frem i forreste række som taler og skribent. Hun 
havde en sjælden evne til at fængsle en forsamling. Den intensitet, hvormed hun 
gik ind for idéerne, kunne ikke undgå at virke smittende.
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Men nøgtern kunne hun også være. Hendes bøger om børnepsykologi og børne
opdragelse har på grund af deres redelige og praktiske tilsnit fundet vej ti. mange 
hjem, og mange forældre har herigennem fået en nyttig håndsrækning.

Anne Marie Nørvig var energisk som få, og hendes trang til at søge viden og 
fornyelse tvang hende til yderligere at dygtiggøre sig gennem en universitetsuddan
nelse, som hun — da hun var i halvtredserne - gennemførte på kortest mulige tid 
i kraft af sine gode forudsætninger og sin umådelige energi.

Det var således en levende og farverig personlighed med sjældne forudsætnin
ger, der kom til at sætte sit præg på forsøgsskolen og dens udformning. Hendes 
lederegenskaber var uomtvistelige. Hun var ikke administrator i almindelig forstand, 
hvilket hun åbent erkendte; men hun havde ganske særlige evner til at få dét bedste 
frem i sine medarbejdere, vinde tillid og skabe en atmosfære af sympati og interesse 
omkring skolen. Hendes foretagsomhed og evne til at skabe glæde omkring sig 
kaldte mange idéer frem og farvede skolens liv.

I forholdet til sine medarbejdere stillede hun sjældent direkte krav, men man 
følte, at hun ventede en indsats, og hendes uforbeholdne åbenhed fik alle til at føle 
sig medansvarlige for arbejdet og livet på skolen. Selv sled hun hårdt for at være 
med i alt, og når problemer opstod, var hun medlevende og meget hjælpsom.

I kraft af sin personlighed havde hun myndighed, men hun optrådte ikke med 
ydre autoritet. Hun respekterede andres synspunkter og hun følte det sort noget 
ganske naturligt, at det ikke altid var hendes syn på problemerne, der blév afgø
rende. Hun var klar over, at den vigtigste forudsætning for et frugtbart arbejde på 
en forsøgsskole er, at det ikke er personen men synspunkterne, der tæller.

Vi synes i dag, at skolen er præget af en atmosfære af gensidig tillid og frugt
bart samarbejde, og vi ved, at vi skylder Anne Marie Nørvig takken derfor.
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Undervisningen på 8. - 9. klassetrin.

1 forbindelse med furældreugen i nuvember 1959 blev der på skulen afholdt et 
fællesmøde for 5., 6. og 7. klassernes forældre. Der blev her gjort rede for skolens 
organisation af undervisningen på de øverste klassetrin samt for de principper, hvor
efter den er tilrettelagt.

Mødet var meget velbesøgt, og der blev fra forældrenes side givet udtryk for 
stor interesse for dette arbejde, ligesom der blev udtalt ønske om at få redegørelsen 
mangfoldiggjort som et særnummer af forældrekredsens blad „Frøet“.

Imidlertid fandt vi, at en tilstrækkelig fyldig beskrivelse af disse klassetrins 
undervisningsmuligheder ikke kunne klares inden for rammerne af forældrebladet, 
og vi besluttede i stedet at anvende årsberetningen hertil.

I det følgende belyses væsentlige sider af arbejdet på Emdrupborg med de ældste 
klassers elever i to artikler, skrevet henholdsvis af skolepsykolog Wilhelm Marck
mann og skolepsykolog Jørgen Egedal Poulsen. Artiklerne er tidligere bragt i Gylden
dals pædagogiske bibliotek, bind X, „Pædagogiske Strejftog“.

Ejvind Jensen.

Om kursusskolen.
En skole for de 14- 16-årige.

Efter at vi i nogle år på Emdrupborg 
havde arbejdet med en niårig, udelt 
skole, følte vi nødvendigheden af sup
plerende muligheder for de elever, der 
ikke skulle tage mellemskoleeksamen. 
Vi forsøgte derfor at tilrettelægge un
dervisningen i ottende og niende skole
år således, at den kom til at fremtræde 
som en selvstændig skoleafdeling, der 
adskiller sig fra børneskolen derved, at 
der kan gives en stærkt differentieret 
undervisning, der ikke forudsætter linje
deling.

Principper.
Ved tilrettelægning af undervisning, 

der går ud over den elementære, kan 
man anvende forskellige principper.

Man kan prøve at nå en fælles bag
grund ved at lade alle følge den samme 
undervisning, og man tvinger derved 
eleverne til at bruge deres energi på 
netop de fag, som de har vanskeligst 
ved. Eller man kan gå den modsatte vej 
og give afkald på, at alle elever skal 
lære det samme. Herved kan man give 
eleverne lejlighed til at bruge tid og 
kræfter på de fag, som de har evner 
og interesse for, og som de derfor vir
kelig kan få noget ud af.

Her i landet har vi hidtil lagt størst 
vægt på at arbejde med en traditions
bestemt fagkombination, der stort set 
var fælles for alle. Det er et meget 
usmidigt princip, blandt andet fordi en- 
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liver fornyelse af undervisningsstoffet 
almindeligvis forhindres af fagtrængsel.

Ved en linjedeling kan man nok ind
føre flere fag, som man har gjort det 
ved oprettelse af handels-, håndværks-, 
husholdningslinje o.s.v, men også linje
delingen har alvorlige mangler. Dels 
arbejder den linjedelte skole med faste 
fagkombinationer, der ikke giver man
ge variationsmuligheder, og dels und
går man næppe, at der tillægges linjer
ne forskellig anseelse, således at den 
mindst ansete linje vil blive opsam
lingssted for elever, der ikke har noget 
valg.

I en linjedelt skole vil der derfor 
være en tendens til at fordele eleverne 
efter almindelig begavelse eller gen
nemsnitligt skolestandpunkt, og det er 
utilfredsstillende, da eleverne ofte uaf
hængigt heraf har mange andre forskel
ligheder, der kan være afgørende for 
deres udvikling: Særlige anlæg, in
teresser, motiverende miljø, udholden
hed. nøjagtighed o.s.v.

De få variationsmuligheder, som lin
jerne frembyder, svarer hverken til ele
vernes vidt forskellige anlæg og in
teresser eller til de senere erhvervs
muligheders mangfoldighed.

Ktirsusskolen.
Den skoleform, vi valgte at arbejde 

med, har vi kaldt kursusskolen, fordi 
en væsentlig egenskab ved den er en 
række valgfrie kursus. Herved har vi 
undgået opdelingen i linjer med faste 
faggrupper, der opnår forskellig anseel
se. Arrangementet med valgfrie fag har 
den fordel, at man ikke på et tidligt 
tidspunkt binder eleven til en bestemt 
faggruppe, der foruden at indsnævre 
hans muligheder måske kun indeholder 
enkelte af hans interessefag. De valg

frie fags talrige kombinationsmulighe
der giver lejlighed til langt større hen
syntagen til hver enkelt elevs evner, 
interesser og ønsker, og man kan så
ledes opnå en stærkt differentiere: un
dervisning uden at sætte eleven i bås. 
Denne imødekommenhed over for ele
vernes interesser synes at medføre en 
øget indsats fra eleverne og dermed 
større udbytte af undervisninger .

Kursusskolen på Emdrupborg er til
rettelagt således, at en kerne af ele
mentære skolefag og almendannende 
orienteringsfag, ialt 20-22 ugentlige 
timer, gives alle elever. Foruden disse 
obligatoriske timer tilbydes der elever
ne frit valg mellem en række fag der 
til en vis grad kan opfattes som spe
cialfag, men som dog er tilrettelagt med 
almentdannende sigte.

Sammensætning af elevskema.
Når en elev skal sammensattte sit 

skema for det kommende år, sker det 
i samråd med forældre og lærere og i 
samarbejde med den lærer, der har 
som særlig opgave at vejlede eleverne 
og at koordinere skolens arbejde med 
erhvervsorientering. Når han drøfter 
fagkombinationer med en elev, kan han 
også tage hensyn til dennes eventuelle 
erhvervsønsker. Egentlig erhvervsun
dervisning er der ikke tale om, men 
under arbejdet med den valgte fagkom
bination kan der muligvis ske ett af
klaring af de interesser, der senere kan 
blive retningsgivende ved elevens er
hvervsvalg.

Obligatoriske fag.
De obligatoriske timer omfatter dansk, 

skrivning, regning, gymnastik og ori
enteringsfag, d.v.s. historie, geografi, 
naturhistorie, samfunds- og erhvervs
lære. Aktuel orientering, drøftelse af 
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begivenheder, der meddeles i aviser 
og radio, tages i en fast ugetime i for
bindelse med skolernes radioavis eller 
i tilknytning til arbejdet i for eksempel 
historie og geografi. Arbejdet i dansk, 
skrivning og regning lægges således 
til rette, at øvelserne indgår i en større 
sammenhæng, for eksempel i udarbej
delse af beretninger, anmeldelser af 
bøger og film, ansøgninger, regnskaber 
og lignende. Træningen indgår som et 
naturligt led i et arbejde med bestemt, 
praktisk formål.

På samme måde som undervisningen 
i dansk litteratur giver lejlighed til 
drøftelse af almenmenneskelige proble
mer og tilstræber at opøve en kritisk, 
vurderende indstilling over for kunstne
riske frembringelser, har også arbejdet 
med filmforståelse kunnet lede ind på 
både kunstneriske og menneskelige pro
blemer. Eleverne har været meget in
teresserede såvel i de tekniske demon
strationer af filmens virkemidler som 
i beskrivelse og drøftelse af film, de 
selv havde set. I betragtning af den 
tid, de formodentlig i fremtiden vil til
bringe foran filmlærred eller billed
skærm, er det vel heller ikke ganske 
uden betydning, om man på dette om
råde søger at opøve en vis vurderende 
indstilling.

Valgfrie fag.
Af valgfrie fag kunne vi i år (1959/ 

60) tilbyde 12 forskellige til ottende 
og 14 til niende klasse. De fleste af 
fagene, som i det følgende nævnes 
sammen med det ugentlige timetal, er 
to-årige, hvilket dog ikke forhindrer, 
at man det sidste skoleår vælger første 
del af et ellers to-årigt kursus. Nogle 
kursus er endnu kun et-årige og kan 
vælges første eller andet år. Dette gæl

der for eksempel motorlære, et to ti
mers fag, som nærmest er praktisk 
fysik med udgangspunkt i arbejde med 
og gennemgang af forbrændingsmoto
rer. Førstehjælp og familiekundskab 
har været givet som halvårskursus med 
to timer ugentlig. Mens motorlære kun 
er søgt af drenge, er et to timers kur
sus i kemi til gengæld i år kun søgt af 
piger, der vil være laboranter eller sy
geplejersker. I de fire sløjdtimer er 
omtrent en tredjedel af deltagerne pi
ger. I værkstedstimerne laver eleverne 
forskellige ting, som de har brug for: 
Musikinstrumenter, møbler, smykker, 
mindre brugsgenstande eller modeller. 
De elementære øvelser i savning og 
høvling opfriskes, når der er brug for 
det, og alle eleverne undervises i værk
tøjslære. Pigerne er ene om deltagelsen 
i et tre timers kursus i vævning eller 
kjolesyning, men både drenge og piger 
har kursus af tilsvarende omfang i hus
gerning.

Tegning er delt i to to timers kursus, 
et med fri tegning, hvor eleverne kan 
udfolde deres produktivitet på mange 
måder, og et med teknisk tegning, der 
særlig er søgt af drengene. Maskin
skrivning har tre timer om ugen, og 
kursus i engelsk og tysk er på fire ti
mer. Næsten alle elever vælger en
gelsk, mens tysk fra i år er begrænset 
til elever på niende klassetrin. En time 
om ugen er der kursus i musik med 
gennemgang af nogle klassiske og mo
derne værker.

Teknisk faggruppe.
Endelig har vi i år forsøgsvis indlagt 

en faggruppe, som skulle gøre det mu
ligt for eleverne at indstille sig til tek
nisk forberedelseseksamen. Vi fandt, 
at de fleste af kravene til denne nye 
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uddannelse umiddelbart kunne imøde
kommes inden for kursusskolens ram
mer, idet der her i forvejen er mulig
hed for at få den krævede undervis
ning i engelsk og tysk. Vi har derfor 
blot suppleret de nævnte valgfrie fag 
med et to-årigt kursus i fysik på seks 
timer om ugen og et tilsvarende mate
matikkursus på fire timer. Kun elever, 
der havde vist særlig interesse, og som 
syntes at have anlæg for matematik 
og fysik, fik lov til at optage disse fag 
på deres skema. I år (1959/60) blev 
denne fagkombination valgt af 17 drenge 
og 1 pige. Af disse 18 elever er de 15 
fra ottende og de 3 fra niende klasse
trin. For at kunne afslutte kursus med 
den ønskede eksamen, må de tre ele
ver fra niende klasse gå i skole endnu 
et år, men på grund af de mange varia
tionsmuligheder behøver det ikke at fø
les som en oversidning. På nuværende 
tidspunkt, midt i skoleåret, arbejder de 
18 elever tilsyneladende meget målbe
vidst på deres uddannelse. Det ser så
ledes ud til, at der inden for kursussko
lens rammer kan gives en så differen
tieret undervisning, at en uddannelse 
med bestemt sigte, som den foran be
skrevne, kan indlægges uden en linje
deling.

Skema.
De fleste år har vi haft tre kursus

klasser, to på ottende og en på niende 
klassetrin. Der har nogle år været ca. 
85 elever i kursusskolen. I år er der 
kun 65 fordelt på tre klasser, der er 
ikke færre kombinationsmuligheder, 
men enkelte hold er i år mindre end 
ellers.

I marts måned har hjemmene fået 
oplysning om mulighederne for fortsat 
skolegang, og før skolens skema læg

ges, har alle eleverne afleveret deres 
skemaønsker. Det er nu muligt at se, 
hvilke kursus der kan placeres! samti
dig. Det kan af og til være bekvemt at 
bede enkelte elever foretage mindre 
væsentlige ændringer i deres valg, nen 
under gode lokaleforhold skulle dette 
dog ikke være nødvendigt. En både 
økonomisk, organisatorisk og pædago
gisk fordel opnås ved, at adskillige kur
sus kan være fælles for elever fra 
begge klassetrin. De obligatoriske fag 
lægges fortrinsvis midt på dagen og de 
valgfrie fag i ydertimer, således at ele
verne får et minimum af mellemtimer. 
I år er der kun to timer, hvor flere ele
ver har et nødvendigt mellemrum sam
tidig. Dog mærker man straks tyehpvet 
for et opholdsrum, eventuelt en dispo
nibel læsestue.

Til de valgfrie fag blev der ialt dan
net 17 kursushold med 57 ugentlige 
lærertimer og 940 elevtimer, i gennem
snit 16,5 elever pr. lærertime. Fiegner 
vi de obligatoriske fag med, får vi ialt 
119 lærertimer og 2274 elevtimer, hvil
ket giver et gennemsnit af 19,1, elever 
pr. lærertime. Man må her tage i be
tragtning, at klassekvotienten i jår kun 
er 21,7, så merudgiften ved ^ursus- 
ordningen ses at være ringe. Havde de 
tre klasser haft normale skemaer vden 
valgfrihed, ville der have været brugt 
108, eventuelt 112, lærertimer pr. uge. 
Der er nu brugt 119, og det vil sige, 
at med en merudgift på 2-4 ugentlige 
timer pr. klasse er en lang række in
dividuelle elevskemaer gjort mulige.

De mange individuelle fagkombina
tioner fremgår af et eftersyn af ’elever
nes timeplaner, der viser, at 18 elever 
har kombinationer, som de er aiene 
om. De 65 elever har ialt 32 forskel
ligt tilrettelagte timeplaner. Den hyp
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pigst valgte kombination er håndger
ning, husgerning, fri tegning, maskin
skrivning og engelsk I eller II, og den 
er valgt af 12 elever. Den næsthyppig- 
ste kombination, fysik, matematik og 
engelsk, er valgt af 10 elever. De øv
rige kombinationer er hver valgt af 3 
elever eller mindre.

Hovedparten af de valgte fagkombi
nationer varierer mellem 14 og 16 
ugentlige timer, enkelte elever har lidt 
flere og en halv snes har lidt færre ti
mer. I gennemsnit har kursusskolens 
elever 35 timer om ugen.

Under rådgivningen blev det over 
for de elever, der ønskede krævende 
fagkombinationer, stærkt understreget, 
at de måtte være indstillet på et grun
digt og tidskrævende forberedelsesar
bejde. Det ser ud til, at de svagere ud
rustede elever har valgt de lette kom
binationer og gennemgående har et la
vere timetal, mens de bedre udrustede 
både har valgt vanskeligere fag og sat 
sig for højere timetal.

Fortsat skolegang? Et tilbud.
Ordningen med valgfrie fag i sko

lens ældre klasser har flere fordele, 
som en linjedeling næppe kan give. 
Der stilles således krav om en betyde
lig mere aktiv stillingtagen hos hver 
elev og dennes forældre, når årets ske
ma skal sammensættes. Det ansvar for 
egen uddannelse, der herved pålægges 
eleverne, synes i de fleste tilfælde at 
medføre en positiv holdning over for 
skolearbejdet, og måske skyldes det 
blandt andet dette incitament, på et 
tidspunkt, hvor man ellers ofte taler 
om skoletræthed, at kun ca. 10 % af 
eleverne går ud af skolen ved under
visningspligtens ophør. Tallet for hele 
København er ca. 30 %.

Antagelig finder eleverne i syvende 
klasse tilbudet om fortsat skolegang 
fordelagtigt, og dertil kommer stemnin
gen i elevgruppen, som nok ikke må 
undervurderes. Dette tilbud gives på 
et tidspunkt, hvor klassen endnu ikke 
er delt, og hvor hovedparten af elever
ne derfor regner fortsat skolegang for 
en selvfølge.

Delingen.
Den positive indstilling til fortsat 

skolegang hænger for mange sammen 
med ønsket om at få en eksamen. Når 
klassen skal deles efter syvende skole
år, og eksamenslinjen - en sådan har 
vi stadig — skal dannes, hænder det na
turligvis, at elever og forældre ønsker 
eksamensklasse, hvor skolen vil til
råde kursusskolen. I sådanne tilfælde 
søger man gennem samtale med for
ældrene at nå til enighed om, hvad der 
er bedst for eleven.

Der er ikke afholdt optagelsesprøve, 
da vi har erfaret, at en prøve synes at 
være et alt for usikkert grundlag for 
en deling, og vi søger derfor at finde 
frem til bedre metoder. Vor nuværende 
fremgangsmåde er, at lærerne, der ken
der eleverne fra det daglige arbejde, i 
løbet af syvende skoleår udarbejder en 
bedømmelse, der senere sammenlignes 
med resultaterne fra en række stand
punktsprøver, herunder nogle sprog
prøver. I tilfælde hvor lærervurderin
ger og prøveresultater ikke stemmer 
overens, søges nye momenter fremskaf
fet, og skolens rådgivning vil i disse 
som i andre grænsetilfælde være for
sigtig. Denne holdning hos skolen, der 
lægger medansvar for elevens rigtige 
placering hos forældrene, synes at 
medføre, at der tillægges skolens råd 
stor vægt. Formodentlig kan også ar
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bejdet i 6. og 7. skoleår, hvor eleverne 
har haft engelsk og begyndelsesgrun
dene i fysik og matematik, give værdi
fulde fingerpeg om mulighederne for 
at klare eksamensskolen.

I enkelte tilfælde, hvor det har væ
ret vanskeligt at komme til enighed, 
har man hidtil kunnet finde en kom
promisløsning, idet et år i kursusskolen 
ikke udelukker overgang til III eksa
mensmellem året efter. Det er en fast 
regel, at der i skoleårets løb ikke kan 
finde overflytning sted mellem afdelin
gerne. Vi føler, at denne regel er nød
vendig, hvis vi skal undgå, at eleverne 
i kursusskolen opfatter deres skoleform 
som den ringere, hvortil man uden vi
dere kan flyttes, når man ikke kan 
klare eksamensklassernes krav.

Kan stillingen holdes?
Kursusskolen er endnu ny, dens til

bud lyder rimelige, og den er ikke be
lastet med en trist fortid. Kan vi vente, 
at forældrene også i fremtiden vil følge 
skolens råd, når det gælder kursussko
len? Det vil afhænge af dens anseelse. 
Hvis den nye skoleafdeling skal lyk
kes som skole for hovedparten af de 
14-16-årige, må den tilbyde eleverne 
en uddannelse, som er værdsat i er
hvervslivet. Man må nok se i øjnene, 
at en skoleform, der ikke kan give sine 
elever særlige fordele med hensyn til 
deres chancer i arbejdslivet, vil blive 
stemplet som en skole, man må undgå 
at komme i. En skoleforms anseelse 
står formodentlig i næsten direkte for
hold til arten og antallet af de erhvervs
muligheder, som den åbner adgang til. 
Ingen nok så god skole, der er åben 
for alle, vil kunne opnå den anseelse, 
der knytter sig til skolen for de ud
valgte ; men dersom det bliver alminde

lig kendt, at den almindelige skole er 
en mere direkte vej til en række re
spekterede og vellønnede erhverv, vil 
presset på den mere akademisk præ
gede uddannelse antagelig kunne holdes 
inden for rimelige grænser.

Eksamen som eneste sorterings
grundlag ?

Når man hidtil ved mange ansættel
ser har foretrukket unge mennesker med 
eksamen, har det ofte været af mangel 
på andet sorteringsgrundlag. Dersom 
man taler med personalechefer og ar
bejdsgivere, vil man ofte få at vide, at 
eksamen i sig selv ikke har så stor 
interesse. Det er personlige egenskaber 
som for eksempel et venligt væsen, pæn 
optræden, selvstændighed, villighed, 
samarbejdsevne, pålidelighed og nøj
agtighed, der først spørges efter. Be
gavelse og skolekundskaber kommer 
længere nede i rækken, idet det ofte 
vil være sådan, at de førstnævnté egen
skaber er tilfredsstillende repræsenteret 
hos ansøgeren, regner man med, at de 
nødvendige kundskaber og færdigheder 
forholdsvis hurtigt tilegnes. Adski lige 
erhvervsfolk har tilkendegivet, at ef
terhånden som flere funktioner meka
niseres, for eksempel på kontorer og 
fabrikker, vil man være stadig mere 
tilbøjelig til at lægge vægt på person
lige egenskaber som de nævnte.

Hvordan kan kursuseleverne 
hævde sig?
Gode personlige egenskaber 
og specialfag.

Dersom eleverne fra kursusskolen 
skal kunne hævde sig over for ansøgere 
fra eksamensskolen, må det være: på 
områder, som ikke nødvendigvis er af
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hængige af begavelse. Vi må derfor 
lægge vægt på at tilrettelægge en pæ
dagogisk situation, der fremmer ud
viklingen af positive menneskelige 
egenskaber. Deltagelse i skolens elev
rådsarbejde, studiekredse og forskellige 
klubarbejder synes at virke i denne ret
ning. Selve kursusskolens opbygning 
skulle kunne yde gunstige udviklings
betingelser, foruden at den kan mulig
gøre uddannelse i forskellige special
fag, som eksamensskolen ikke har.

Endelig bringer erhvervsorienterin
gen (jfr. flg. afsnit), særlig erhvervs- 
praktiken, eleverne i direkte berøring 
med forskellige virksomheder. Det har 
vist sig, at adskillige arbejdsgivere, 
der tidligere kun havde ansat elever 
med eksamen, nu er begyndt at ansætte 
elever fra kursusklasserne, fordi de 
gennem erhvervspraktiken har fået 
kendskab til deres kvalifikationer.

Rådgivning og frivillighed.
Skolens rådgivning, der blandt andet 

træder i stedet for optagelsesprøve, er 
en vigtig funktion. Hver lærer er ind
stillet på at fungere som rådgiver på 
sit felt, men desuden har skolen en 
særligt kvalificeret rådgiver, der som 
tidligere omtalt hjælper eleverne med 
deres kursusvalg. Han bistår med un
dervisningen i erhvervsorientering, der 
er et vigtigt led i kursusskolens arbejde, 
og formidler forbindelsen med erhvervs
virksomheder, hvortil eleverne udsen
des enkeltvis på et 14-dages ophold en 
gang om året. Gennem et eller to så
danne ophold med praktisk erhvervs
arbejde får eleven et førstehåndsind
tryk af erhvervslivets vilkår, og dette 
virker efter vor erfaring ansporende på 
hans skolearbejde, foruden at det for
modentlig gør erhvervsvalget mere rea

litetsbetonet. Når eleverne skal vælge 
fag det sidste år i kursusskolen, spores 
hos mange en tydelig målbevidsthed, 
der har forbindelse med erhvervsønsket.

Ved at rådgive i stedet for at be
stemme, søger vi at udvikle en følelse 
af selvstændighed og ansvarlighed hos 
eleverne. Det er derfor en vigtig forud
sætning, at en væsentlig del af arbej
det bygger på frivillighed, således at 
der er mange situationer, hvor eleven 
selv må træffe et valg og derfor over
veje dets følger. Heri ligger en del af 
værdierne ved valgfrie fag.

I denne forbindelse kan man over
veje, om disse skoleår bør være tvung
ne for eleverne. Der er ofte anført ar
gumenter for en forlængelse af den 
pligtige undervisningstid. Vi kan op
lyse, at de 10 % af eleverne, der for
lader Emdrupborg skole efter deres sy
vende skoleår, ofte mangler gode ar
bejdsvaner. Man kan sige, at de i flere 
henseender er dårligt rustede til at for
lade skolen. På den anden side får de 
måske intet udbytte af endnu et tvun
gent skoleår, men trænger netop til 
miljøskifte. Hermed mener jeg ikke, 
at skolen bør skyde en opgave fra sig, 
men at dens muligheder er begrænse
de. Der er vel næppe tvivl om, at netop 
en frivillig deltagelse i den undervis
ning, der ligger ud over den elemen
tære, rummer værdifulde pædagogiske 
momenter. Spørgsmålet er så, om der 
vil vindes noget ved en tvangsordning, 
der er rettet mod de få elever, der ikke 
gennem de første syv år har kunnet 
finde sig til rette i skolen.

Gruppen.
Stemningen blandt kammeraterne i 

gruppen har tidligere været nævnt som 
formodentlig medvirkende årsag til fler- 
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tallets ønske om at fortsætte skolegan
gen. Kammeratgruppens normgivende 
virkning synes at kunne spores på alle 
områder inden for skolearbejdet. Det 
er sikkert en almindelig erfaring, at i 
grupper, hvor alle er enige om, at der 
skal bestilles noget, er arbejdsudbyttet 
bedst.

De lærere, der underviser kursus
holdene, bekræfter denne erfaring. In
gen hold synes at være belastet med 
den bestanddel af uinteresserede ele
ver, der af og til kan tynge arbejds- 
atmosfæren i en klasse, og det fremhæ
ves gang på gang, at kursusholdets sti
mulerende atmosfære synes at få de 
fleste elever til at arbejde med langt 
større iver og udbytte, end man ville 
have ventet af de pågældende.

Elevernes bedømmelse af skolen.
Eleverne har gennem stile og spør

geskemaer udtalt sig om kursusskolen, 
og selv om deres besvarelser må tages 
med et vist forbehold, idet kritik næp
pe på denne måde vil komme stærkt til 
orde, kan man dog ved simpel optæl
ling konstatere, hvilke af skolens for
dele, de sætter højst.

Næsten alle elever fremhæver som 
den største fordel, at de kan vælge fag, 
de interesserer sig for. Enkelte er glade 
for, at der er fag, de kan slippe for. 
Mange mener, at de lærer mere, end 
de før har gjort, at der er mere at be
stille, men at det er mere interessant. 
En del fremhæver, at undervisningen 
former sig friere, og at de har det hyg
geligere, end de før har haft det. En 
nævner, at man kan arbejde sig op, og 
en anden, at man er mere ansvarlig for 
sit arbejde.

Selv om eleverne betragtes som for 
ukritiske, kan man dog nok tage deres 

vidnesbyrd om glæden ved selv at væl
ge som en bekræftelse af lærernes ind
tryk.

Prøver og afgangsbevis.
Ved slutningen af hvert skoleår gives 

der prøver i de fag, som eleven har del
taget i, og når skolen forlades, udleve
res et afgangsbevis, hvori der gøres 
rede for, hvilke fag eleven har aroe det 
med, og hvor skolen giver en vurdering 
af resultatet. På grundlag af lærernes 
oplysninger gives desuden en fyldig ud
talelse om de personlige egenskaber, 
som man mener at kunne udtale sig po
sitivt om. Det tilstræbes, at denne ud
talelse ikke bliver en samling intetsi
gende stereotyper.

Dette afgangsbevis har vist sig at 
være nyttigt for eleverne, når de søger 
plads, idet mange arbejdsgivere har ud
talt tilfredshed med de udførlige oplys
ninger, som de ellers kun var vart til 
at finde i eksamensbeviser.

En logisk videreførelse af princippet. 
Et fremtidsperspektiv ?

Principielt skulle afgangsbevisets ru
brikker kunne suppleres med listen 
over eksamensklassernes fag, idet den 
nuværende eksamenslinje kunne indgå 
som en valgfri kombination under kur
susskolen. En del fag ville uden v dere 
kunne tages på kurser fælles fo- samt
lige elever, og de mere krævende fag 
tages på særskilte kurser, der ville give 
mulighed for en mere hensigtsmæssig 
differentiering, end man før har kendt. 
Måske vil man frygte en sænkning i 
undervisningens standard, når den skar
pe deling undgås; men det er nok mere 
sandsynligt, at standarden vil hæves. 
Jeg kunne tænke mig, at forsøg ville 
bekræfte erfaringerne fra kursussko
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len, hvor arbejdsatmosfæren og dermed 
effektiviteten synes at være begunstiget 
af ordningen.

Efter endt skoletid måtte så enhver 
elev vurderes efter de præstationer, 
der var anført i hans afgangsbevis, og 
ikke efter hvilken skoleform han havde 
gået i.

Arbejdet med kursusskolen på Em- 
drupborg er lærerigt. Vi har mærket, 
at en ny skoleafdeling ikke bliver til 
fra det ene år til det andet. Hvert år 
bringer nye erfaringer, som må tages 
i betragtning ved tilrettelæggelsen af 
det følgende. Tilrettelæggelsen af nye 
fag og udarbejdelsen af metoder, der 

passer til eleverne, stiller store krav til 
lærerne.

Et forsøgsarbejde som dette kræver 
ikke alene hele skolens men også for
ældrekredsens forståelse og medarbej
de, og anerkendelse fra de erhverv, der 
senere skal modtage eleverne. Foræl
drekredsen har været os en god støtte, 
og med hensyn til erhvervenes hold
ning har vi haft megen glæde af den 
forbindelse til et stort antal virksom
heder, som er skabt gennem erhvervs- 
praktiken og erhvervenes organisatio
ner. Den aktive interesse, der herfra 
er vist vore elever, synes at give gode 
løfter for fremtiden.

Wilhelm Marckmann.

Erhvervsorientering i skolen.

Elevernes orientering i erhvervs- og 
samfundslivet finder sted gennem hele 
deres skoletid i forbindelse med de for
skellige skolefag, idet man mere og 
mere kommer ind på at udnytte den 
store interesse, der er knyttet til livet 
uden for skolen, som drivkraft i det 
skolemæssige arbejde. Imidlertid sæt
ter eleverne næppe det kendskab, de 
på et tidligt tidspunkt opnår til erhvervs
liv og samfund, i forbindelse med deres 
egen senere placering i erhvervslivet. 
Først når de er blevet i stand til at vur
dere sig selv i forhold til jævnaldrende, 
har lært at kende deres stærke og svage 
sider — ikke blot på det kundskabsmæs
sige område, men også karaktermæs
sigt - først da vil de være i stand til 
at sammenholde arbejdslivets forskel
lige krav med deres egne evner og mu
ligheder.

Når dette stadium er nået, kan en 
bevidst orientering med udbytte sættes 
ind. Erhvervsorienteringens opgave i 
skolen må derfor være at hjælpe den 
enkelte elev med at kæde kendskabet 
til erhvervslivet sammen med elevens 
vurdering af sig selv. Det er indlysen
de, at det ret ringe antal timer, der kan 
afsættes til erhvervsorientering på de 
ældste klassetrin, ikke kan være til
strækkeligt til at fuldbyrde denne pro
ces, og det er derfor af stor betydning, 
at der i grundskolens klasser gøres et 
bevidst arbejde på at sætte eleverne i 
forbindelse med livet uden for skolen.

Vore erfaringer på Emdrupborg gen
nem 10 år synes at vise, at vi ikke med 
udbytte kan påbegynde en mere be
vidst orientering i erhvervslivet tidli
gere end det 7. skoleår. Det er vigtigt, 
at eleverne er motiverede for at mod
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tage denne undervisning, og behovet 
for orientering kommer ofte først, når 
eleverne står over for problemet om 
fortsat skolegang eller ej. Det er så
ledes ikke uden interesse at bemærke, 
at flertallet af de elever, der ikke del
tager i de frivillige studiekredse på 
Emdrupborg, ikke ved, hvad de vil 
være. Har man arbejdet med oriente
ring på forskellige klassetrin, så er der 
ingen tvivl om, at interessen for en så
dan orientering er langt større på 9. 
end på 7. klassetrin. Imidlertid forla
der et vist antal elever stadig skolen 
efter 7 års skolegang, og vi må se i øj
nene, at der må foretages en oriente
ring af disse relativt umodne elever. 
Risikoen er der imidlertid for, at man 
forskertser en interesse, der senere 
kunne have motiveret et ivrigt arbejde 
med disse ting.

Arbejdsformer og arbejdsmetoder 
på forskellige klassetrin og i 
forskellige skoleformer.

Det vil sikkert være meget nyttigt, 
om man gør sig nogle betragtninger 
over, med hvilke midler og på hvilken 
måde man kan bringe erhvervsoriente
ringen til eleverne. Også her vil jeg 
holde mig til de erfaringer, vi har gjort 
på Emdrupborg.

7. klasse.
Vi må i 7. klasse gå ud fra, at ikke 

alle eleverne er motiverede til at mod
tage en erhvervsorienterende undervis
ning. I 8. klasse viser det sig, at 40 % 
af eleverne endnu ikke har en forestil
ling om, hvad de vil være, og erhvervs
valget er ikke nogen realitet for dem. 
Endvidere viser tilbagegående undersø
gelser af eksamensmellemelever i IV 
em, at kun 20 % synes at have taget 

bestemmelse om erhvervsvalg før det 
7. skoleår. Også i eksamensskolen er 
der altså tale om en proces, der på 
dette trin slet ikke er færdig eller må
ske næppe påbegyndt. Alt taler således 
for, at en orientering må udsættes til 
de følgende år, hvis ikke så mange af 
vore elever ved den nugældende ord
ning forlader skolen efter det 7. skoleår 
ved undervisningspligtens ophør.

Et af formålene med den indledende 
erhvervsorientering må da være at 
skabe et behov for orientering, at brin
ge eleverne kendsgerninger ind på li
vet, så der sættes erhvervsovervejelser 
i gang hos dem, der bevirker, at de 
ikke vælger helt i blinde.

Med hvilke midler kan man da 1 7. 
klasse fremme dette formål ? Det er 
vor erfaring, at undervisningen dette 
skoleår må lægges så konkret an som 
muligt — ikke mange teoritimer - men 
så megen kontakt med virksomhederne 
som muligt — dog ikke erhvervspraktik. 
Tager man i 7. klasse erhvervslære, så 
kan man uddybe denne ved virksom
hedsbesøg, der må være solidt for
beredt. Det er en god forberedelse at 
lade eleverne gennemgå produktions
processerne grundigt hjemme - og bag
efter lade dem se det hele i praksis. 
Herved får de også indtrykket af det 
enkelte menneskes betydning i det 
store produktionsspil — og dette undla
der ikke at gøre et vist indtryk på. dem. 
De får endvidere et stærkt indtryk af 
de mangeartede krav, der stilles til 
forskellige arbejdere, og ser, at der 
kræves mere end boglig viden for at 
blive en god arbejder. Alene disse op
levelser er af værdi, når den person
lige erhvervsvalgsproces skal satttes i 
gang. Besøg af arbejdere, læredrenge 
og mestre i klassen interesserer også 
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eleverne meget, idet disse menneskers 
sprog, påklædning og direkte beretning 
fra arbejdspladsen gør indtryk. Ud fra 
virksomhedsbesøg og samtaler med er
hvervsfolk i klassen kan der føres man
ge klassesamtaler og uddybende dis
kussioner, som forbereder eleverne til 
en videregående orientering i 8. skoleår.

8. og 9. skoleår.
Dersom skolens afsluttende klasser 

skal have betydning for elevens ar
bejdsindsats, må arbejdet tilrettelæg
ges sådan, at det sigter mod bestemte 
mål - og ikke mindst er det vigtigt, at 
eleverne oplever, at skolearbejdet har 
et formål. Dette kan naturligvis til en 
vis grad opnås ved, at skolen forsyner 
eleverne med et eksamensbevis, når 
de forlader skolen, og medgiver dem en 
fyldig udtalelse om deres karaktermæs
sige egenskaber, men udover dette bør 
skolen sikkert i høj grad udnytte er
hvervsorienteringen og lade børnene 
opleve gennem den direkte kontakt med 
livet uden for skolen, at man står sig 
ved at dygtiggøre sig, inden man går 
ud i erhvervslivet.

Disse overvejelser er blevet gennem- 
diskuteret af lærere på Emdrupborg, 
og resultatet er blevet en 2-årig kursus
skole (8. og 9. klasse), hvor vi søger 
at gøre disse skoleår tiltrækkende for 
eleverne ved at tilbyde dem en del valg
frie fag, ved at give dem bevis for at 
have gennemgået forskellige kurser og 
ved at lade dem stifte bekendtskab med 
arbejdslivets krav i løbet af skoleåret — 
både teoretisk og praktisk. Vi mener 
her at være inde på den rigtige vej og 
støtter bl. a. denne formodning på, at 
afgangen af elever ved undervisnings
pligtens ophør har været stadigt fal
dende og nu kun er 10 %, samt at til

gangen til det frivillige 9. skoleår er 
stærkt stigende - i år har således 60 % 
af eleverne i 8. klasse fortsat deres sko
legang. Over halvdelen af 9. klasse 
sidste år bad om et 10. skoleår.

Man bør sikkert påbegynde den sy
stematiske orientering ved en klasse
samtale, der indledes og uddybes ved 
en erhvervsvejleder, som i starten kan 
sprede elevernes ønsker yderligere, 
præcisere at man må lære at kende de 
krav, et arbejde stiller, og sammen
holde dette med kendskabet til sig selv. 
Desuden kan man gøre eleverne op
mærksomme på de muligheder, de har 
for selv at skaffe sig oplysninger om 
erhverv gennem litteratur eller ved hen
vendelse til erhvervsvejledningskonto
rer.

På denne baggrund må skolen så 
fortsætte og uddybe orienteringen. Det 
er sikkert væsentligt, at læreren drøf
ter og diskuterer problemerne med ele
verne. Der er i visse af de upublicerede 
forsøgsrapporter en tendens til at gøre 
erhvervsorienteringen til et fag, som 
der skal undervises i, og til nogle kends
gerninger, man skal lære. Det er min 
erfaring, at det væsentligste er at skabe 
en indstilling hos eleverne, så man sæt
ter dem i stand til selv at tage et an
svar og vælge fornuftigt, og her må 
man diskutere problemerne ud fra de
res egne personlige forudsætninger.

Det er sikkert meget vigtigt, at man 
i disse indledende klassediskussioner 
får drøftet realiteterne bag de mange 
ønsker, der dukker frem. Man må ud 
fra elevernes kendskab til forskellige 
erhvervsområder nøje gennemdrøfte, 
hvilke krav erhvervsudøveren må op
fylde for at kunne klare arbejdet til
fredsstillende. Resultatet bliver da, at 
en del ønsker bliver afromantiseret, og 
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■der skabes større overensstemmelse 
mellem egne muligheder og ønsket om 
fremtidigt arbejde.

Endvidere må man i samfundsorien
tering udvide børnenes kendskab til er
hvervslivets hovedgrupper og dermed 
skabe større perspektiv i erhvervsval
get.

Jeg tror, det er vigtigt, at man gen
nemdrøfter mange personlige forhold 
med eleverne. Læreren kan lede ind 
på emnet og så lade børnene selv tage 
stilling til problemerne - og på disse 
områder er det sikkert væsentligt, at 
læreren lader mange spørgsmål stå 
åbne. Vi må, inden vore elever forla
der skolen, drøfte, hvorledes man for
valter sin løn, udvide kendskabet til 
forsikringer, kontraktforhold, medlem
skab af foreninger, arbejdsløshedspro
blemet og ikke mindst gennemdrøfte, 
hvilke karakteregenskaber der må be
tragtes som værdifulde på en arbejds
plads. Dette gælder f. eks. høflighed, 
evne til samarbejde, præcision, venlig
hed, loyalitet etc. Når enkelte af vore 
elever ikke har kunnet klare sig på en 
arbejdsplads, skyldes det ofte ukend
skab til disse ting og ikke en bevidst 
dårlig opførsel. Først når alt dette er 
gennemdrøftet, har eleverne virkelig 
mulighed for med udbytte at beskæf
tige sig med deres eget erhvervsvalg.

Det er tidligere blevet understreget, 
at det vil være forkert at lade erhvervs
orienteringen indgå som et fag på ske
maet, men det kan med udbytte lægges 
sammen med en aktuel samfundsorien
tering i 8. og 9. klasse, ja bør vel danne 
udgangspunkt for denne, idet det er den 
side af samfundsproblemerne, som ele
verne først bliver stillet overfor. Som 
det fremgår ovenfor, leder mange af 

de samtaler, der i erhvervsorienterende 
øjemed føres med eleverne, direkte 
over i en dyberegående samfundsorien
tering - og det vil sikkert være natur
ligt at lade disse to områder arbejde 
sammen. I kursusskolen er fagene geo
grafi, naturhistorie og historie slået 
sammen til en aktuelt betonet oriente
ring, og der tildeles dette fagområde 5 
timer ugentlig. Det er derfor naturligt, 
at orienteringsfaglæreren tager hoved
ansvaret for erhvervsorienteringen >ned 
hjælp fra dansklæreren, hvor sådant 
samarbejde findes naturligt, f. eks. ved 
gennemgang af ansøgningsteknik og 
andre skriftlige arbejder.

Erhvervspraktik.
Der er gennem de sidste 10 år gen

nemført adskillige forsøg med erhvervs
praktik, og en række upublicerede rap
porter foreligger om resultaterne af 
dette arbejde. Der er i disse rapporter 
en ret nøje overensstemmelse pi. h. t. 
de konklusioner, der drages af erfarin
gerne med udstationering af elever i 
praktisk arbejde. Det understreges så
ledes fra flere sider, at eleverne bør 
være grundigt forberedte, før de del
tager i erhvervspraktik - ligesom ud
stationeringen nok først bør finde sted 
i 8. klasse, hvor indstillingen til er
hvervsvalget er mere realitetsbetonet.

Om varigheden af praktikopholdet er 
det vor erfaring, at 14 dage grundigt 
forberedt kan give værdifulde person
lige erfaringer til en elev, medens en 
kortere periode ifølge udtalelser fra næ
sten alle vore praktikværter, ikke er 
tilstrækkelig til, at eleven kan leve sig 
virkeligt ind i de krav, som arbejdet 
stiller. Det er meget vigtigt, at eleven 
— så vidt det er muligt - får lejlighed 
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til helt at gå ind under de betingelser, 
som firmaet normalt stiller sine unge - 
selv om vedkommende naturligvis ikke 
skal have løn eller anden form for ar- 
bejdsgodtgørelse. Realklassernes ele
ver, som i oktoberferien efter eget øn
ske deltager i erhvervspraktik, næv
ner, at den største „fare“ ved erhvervs
praktikken er, at de bliver behandlet 
som gæster i firmaet og derfor i virke
ligheden ikke fornemmer, hvilke krav 
et arbejde stiller til deres evner og an
læg. Der må derfor et ret nøje sam
arbejde i gang mellem praktikværter og 
skole, så formålet står helt klart for 
begge parter.

Det har vist sig, at den personlige 
kontakt mellem arbejdsgiveren og den 
unge har været overordentlig værdifuld. 
Indstillingen til fremtiden ændrer sig 
undertiden, når eleven får at vide, at 
fortsat skolegang vil betyde en afgjort 
gevinst for ham — eller han bliver gjort 
opmærksom på handicap i elementære 
fag, ikke blot af mester, men gennem 
selvstændig erfaring med arbejdet på 
virksomheden. Det er bemærkelsesvær
digt, at en del af eleverne har et vå
gent blik for tone og ånd på arbejds
pladsen. Det er undertiden dette, der 
gør det største indtryk - og måske kan 
det være udslaggivende, når eleven 
skal afgøre, om han kunne tænke sig 
at gå ind i et fag. Det er derfor af værdi, 
at erhvervspraktikken følges op af sam
taler og diskussioner i klassen, så man 
ligesom kan finde ind til de kendsger
ninger, som man virkelig må tage stil
ling til. Udnyttet rigtigt og med forsig
tighed m. h. t. for hastige konklusioner 
om faget hos de enkelte elever kan 
praktikken være af virkelig værdi og 
en afgjort støtte i erhvervsorienteringen 
på de ældste klassetrin.

Erhvervsorienteringen i eksamens
skolen.

Det vil i eksamensafdelingen være 
vanskeligt at gennemføre virksomheds
besøg og erhvervspraktik i større ud
strækning. Derimod er det givet, at vi 
i denne skoleform har elever, der i 
højere grad vil være modtagelige for 
en teoretisk gennemgang, og det var 
derfor sandsynligt, at man kunne opnå 
samme resultat på kortere tid med ele
ver i em-skolen, som med fm-elever 
over en længere periode.

På Emdrupborg besluttede vi således 
i 1951 at lægge erhvervsorienteringen 
ind i en studiekreds, hvor folk fra det 
praktiske liv indledte om deres daglige 
arbejde. For at skabe bedre kontakt 
med elevernes egen oplevelsesverden 
besluttede vi, at der både skulle være 
en ung og en ældre indleder. Dette har 
senere vist sig at være af stor værdi. 
Hovedsynspunktet i studiekredsen er, 
at eleverne foruden at få visse oplys
ninger også under arbejdet vænner sig 
til en realitetsbetonet selvstændig vur
dering og stillingtagen over for de fore
liggende problemer.

Det har været væsentlig for os at 
fremme elevernes aktivitet disse afte
ner. Indledernes oplæg gennemgås der
for systematisk af eleverne i smågrup
per. I løbet af gruppesamtalen finder 
eleverne frem til områder, som indlede
ren ikke har berørt, og som det kunne 
være interessant at få uddybet. Hver 
gruppe finder på den måde ofte frem 
til en halv snes spørgsmål, som de bag
efter i „plenarforsamlingen“ stiller til 
indlederne. Ofte spørges der efter gæ
sternes personlige meninger og over
vejelser, dengang de selv var unge — 
og deltagerne i studiekredsen opsamler 
efterhånden en række erfaringer, som 
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sikkert i høj grad kan få indflydelse på 
deres egne aktuelle overvejelser.

Aftenstudiekredsarbejdet har endvi
dere vist sig at have flere fordele, som 
vi kan udnytte i det daglige arbejde med 
elever i eksamensskolens ældste klas
ser. Det er således åbenbart, at studie
kredsformen er en meget stimulerende 
arbejdsform for disse elever, og at 
gruppearbejdet her kan give en overra
skende aktivitet fra deltagernes side. 
Gennem arbejdet med de meget for
skellige indlæg lærer de endvidere at 
tage en indledning op til kritisk vurde
ring, de får øvelse i at rekapitulere et 
foredrag og ved spørgsmål at uddybe et 
emne. Det er derfor naturligt, at vi har 
søgt at overføre denne arbejdsform på 
andre områder inden for skolens fag, 
og her er det indlysende, at dansk litte
ratur netop kunne indbyde til en sådan 
uddybende arbejdsform. Om erfarin
gerne inden for dette arbejde er der 
foreløbigt redegjort i Dansk Pædago
gisk Tidsskrift, årgang 5, side 252-56.

Forældrene og erhvervs
orienteringen.

Det har vist sig at være en meget 
stor fordel at organisere erhvervsorien
tering på en skole, hvor der er et nært 
samarbejde med forældrene. Til den 
løbende erhvervspraktik råder skolen 
over 150 praktikpladser, hvoraf en væ
sentlig del har tilknytning til forældre
kredsen, der meget gerne rækker sko
len en hjælpende hånd på dette om
råde. Mange af indlederne i studiekred
sene er ligeledes tilknyttet skolen.

Vedrørende samarbejdet med foræl
drene om tilrettelæggelsen af erhvervs
orienteringen, vil jeg gerne understrege, 
at forældrene bliver grundigt informe
ret om planerne ved årets første foræl

dremøde. og i. studiekredsen forlanger 
vi forældrenes underskrift på, at eleven 
må deltage. Ligeledes kan enkelte for
ældre, om de har lyst, overvære disse 
studiekredsaftener, og næsten alle for
ældre i vore afgangsklasser i eksamens
skolen deltager i vor afslutningsfest for 
kredsens gæster. Alt dette baner vejen 
for kommende studiekredse, som både 
forældre og halvvoksne elever i dag ser 
frem til med forventning.

Vi har i tidens løb spurgt ca. 100 af 
vore forældre om deres syn på er
hvervsorientering og erhvervspraktik. 
Det viser sig, at mange hjem — 
især under erhvervspraktikperioderne 
- drøfter hele uddannelsesproblemet 
med deres barn. Forældrene er glade 
for, at skolen påtager sig denne er
hvervsorienterende opgave, og de er 
gennemgående tilfredse med praktik
pladserne. Især fremhæver de værdien 
af, at der er gode arbejdsforhold, at 
praktikpladserne søger direkte kontakt 
med den unge, og at der er et godt 
kammeratskab på arbejdspladsen. En
kelte advarer mod de store virksomhe
der, hvor den personlige kontakt ofte 
er ringere end på de små arbejdsplad
ser. Forældrene mener overvejende, at 
to uger må være minimum pa en ar
bejdsplads, og at en længere periode 
i visse tilfælde kunne være ønskelig. 
Adskillige forældre beder, om de må få 
praktikværtens bedømmelse af elevens 
anlæg og evner for faget. Mange næv
ner, at de vil støtte den unges ønske 
om at komme ind i det pågældende fag, 
fordi de har oplevet, at det vakte stor 
interesse.

Alle forældre anbefaler uden undta
gelse, at skolen fortsætter arbejdet med 
erhvervspraktikken. I de tilfælde, hvor 
de ikke mener, den har været til nytte 
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ved deres eget barns erhvervsvalg, an
føres ofte, at det er nyttigt at lære an
dre erhverv og mennesker at kende.

Erhvervsorienteringen i relation til 
skolens øvrige arbejde.

Det er vor erfaring, at en grundig 
erhvervsorientering — og ikke mindst 
erhvervspraktikken — får adskillige ele
ver til at ændre deres arbejdsmåde og 
indstilling over for skolens fag. Elever
ne fortæller efter en praktikperiode 
ofte, at de havde meget brug for dansk 
og regning, og de syntes, de kunne for 
lidt i forhold til de krav, som virksom
heden stillede. Indirekte får kontakten 
med virksomhedernes folk derfor en vis 
indflydelse på arbejdet inden for sko
lens elementære fag. Det er endvidere 
karakteristisk, at eleverne ligesom bli
ver mere voksne af at have været uden 
for skolens mure i kortere tid eller ef
ter en studiekredssæson i IV mellem. 
De oplever, at der stilles krav om god 
opførsel, høflighed og venlighed i for
hold til eventuelle kunder - og ikke 
mindst på arbejdspladsen - selv om 
enkelte elever også har negative erfa
ringer her. Men både elever og foræl
dre har tilkendegivet, at der efter en 
sæsons orientering var tale om en mere 
målrettet interesse for arbejdet i skolen 
- og for mange blev orienteringen af
gørende for beslutningen om endnu et 
års skolegang.

Det synes endvidere givet, at mange 
elever får en noget anden opfattelse af 
sig selv efter en erhvervspraktikperio
de, hvor de har kunnet sammenligne 
sig med andre på arbejdspladsen — og 
hvor de i slutningen af besøget på virk

somheden har kunnet mærke de andre 
ansattes reaktion på deres tilstedevæ
relse. Det er således ikke helt sjæl
dent, at elever kommer tilbage efter et 
praktikophold og er taknemmelige for, 
at de fik oplevet, at den måde, de for
holdt sig på, var helt forkert. Sådan 
skulle de i hvert fald ikke gøre mere.

Alt i alt synes erhvervsorienteringen 
at kunne virke fremmende på elevernes 
modenhed og at kunne stimulere dem 
til øget dygtiggørelse, ligesom den mere 
praktisk betonede del af erhvervsorien
teringen kan få dem til at opleve sig 
selv på en helt anden måde, end de gør 
det i samspillet med skolekammera
terne.

Det synes derfor givet, at erhvervs
orienteringen drevet på den rette måde 
og med stadig forbedring af ineffektive 
metoder vil kunne betyde et væsentlig 
incitament i arbejdet i vore afgangs
klasser. Erhvervsorienteringen må sik
kert aldrig blive et fag med bestemte 
krav, der skal opfyldes. Her er ikke 
tale om kendsgerninger alene, her er 
der tale om at udvikle en indstilling til 
personlige problemer, som eleverne 
står overfor, og hvis løsning er påtræn
gende. Der må være tale om en langsom 
proces, og problemerne må løses af ele
ven selv, men forudsætningerne herfor 
må skolen være med til at skabe.

At de hidtidige spredte forsøg tilmed 
synes at vise, at skolen selv i høj grad 
kan få udbytte af orienteringen, er kun 
et yderligere incitament for at finde 
frem til endnu mere rationelle og ud
viklingsfremmende arbejdsmetoder på 
dette område.

Jørgen Egedal Poulsen.
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Skolenævnet.

Det var med sorg vi måtte tage af
sked med Arme Marie Nørvig som in
spektør den 1. oktober 1959. Samtidig 
følte vi dyb taknemmelighed over, at vi 
i 11 år havde været så lykkelige at 
have hende som leder og inspirator for 
lærere, børn og forældre på vor skole.

Vi takkede hende, da hun fratrådte - 
men ikke nok. Det er altid svært at 
takke et menneske, man føler, at man 
står nær. Vi havde håbet, at vi endnu 
i mange år havde fået lejlighed til nu 
og da at kunne få lov til at have hende 
i nærheden og derved i gerning at kun
ne vise vor taknemmelighed.

Anne Marie Nørvigs afsked med 
skolen føltes særlig stærkt, fordi hun 
ganske kort efter afgik ved døden ved 
en ulykke.

Vi føler, at den tak vi fik sagt, var 
så fattig.

Den 1. oktober blev Ejvind Jensen 
udnævnt til skolens inspektør efter 
Anne Marie Nørvig. I den korte tid, 
Ejvind Jensen har virket, har vi fået et 
samarbejde, som ikke kan være bedre. 
Vi føler ingen forandring fra Anne Ma
rie Nørvigs inspektørtid. Vi vil gerne 
takke Ejvind Jensen for den strålende 
måde han har videreført og uddybet 

samarbejdet mellem skole og fprældre 
på. Vi byder hjertelig velkommen og 
glæder os til samarbejdet fremover.

På grund af den pædagogiske udstil
ling, som skolen foranstaltede ved sko
lens 10-årige beståen, bad vor tidligere 
inspektør om, at arbejdet med studie
kredse m. v. måtte hvile et stykke tid. 
Denne udstilling havde taget så meget 
tid og så mange kræfter, at man gerne 
ville hvile med andet arbejde i denne 
vinter. Dette har vi respekteret. 2 fore
drag er dog blevet afholdt for foræl
drene :

1. foredrag: Skolens læge talte om 
„en skolelæges arbejde“. I forbindelse 
hermed vistes den film om seksualop
lysning, som vore børn får at se i af
gangsklasserne.

2. foredrag: Direktør Fisker: „Hvad 
kan vi byde vore børn i erhvervslivet 
i dag?“ Begge foredrag var godt be
søgt.

I samarbejde med forældreforeningen 
er afholdt en 3-dages fest den 4., 5. og 
6. marts 1960 for at skaffe penge til 
det kulturelle liv, der foregår på skolen 
i fritiden. Overskuddet er på nuværen
de tidspunkt ikke opgjort. Vi håber, 
det bliver stort!

Inger Wingsøe.
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Et livligt år for forældrekredsen.

Der er to begivenheder, der prægede 
forældrekredsens arbejde i året 1959/ 
60: Vedtægtsændringerne og faste
lavnsfesten.

Først en omtale af vedtægtsændrin
gerne: Da forældrene i 1955 etablere
de sig i en forældreforening, blev ved
tægterne syet over den traditionelle læst, 
med en generalforsamling, valg af for
mand, kasserer og andre bestyrelses
medlemmer.

Denne organisationsform viste sig 
imidlertid ikke særlig heldig, idet den 
ikke gav en naturlig mulighed for med
arbejderskab fra de menige medlem
mers side. Medlemstallet var dalende, 
og generalforsamlingen kunne ikke kal
de ret mange forældre sammen.

Man kunne trøste sig med, at for
eningslivet i almindelighed præges af 
samme passivitet. Så hvorfor skulle det 
være anderledes i forældrekredsen. 
Nogle forsøg viste imidlertid, at for
ældrene slet ikke var tilfredse med de
res „påtvungne passivitet“.

Vi inviterede klasserepræsentanter
ne til nogle møder, og den interesse for 
skolen og forældrekredsens arbejde, 
der kom til udtryk her, var meget in
spirerende og den direkte årsag til, at 
man tog spørgsmålet om kredsens orga
nisationsforhold op til revision.

På årets generalforsamling blev for
slag til nye vedtægter fremlagt til af
stemning. Ved den 3 uger senere af
holdte ekstraordinære generalforsam
ling blev disse principielt vedtaget.

Herefter er forældrekredsen organi
seret således, at 2 forældrerepræsen
tanter for hver klasse, i alt ca. 60 for
ældre, danner kredsens repræsentant
skab, der er „den lovgivende forsam
ling“. Man mødes 2 gange om året og 
fastlægger arbejdet fremover, og væl
ger de nødvendige udvalg såsom hygge- 
komité, redaktionsudvalg, foredragsud
valg, ligesom formand, næstformand, 
kasserer og sekretær vælges af repræ
sentantskabet.

Dermed er i praksis hele repræsen
tantskabet blevet aktive medarbejdere 
i forældrekredsen.

Det synes som om disse ændringer, 
samtidig med en mere aktiv indsats fra 
klasserepræsentanternes side, har bå
ret frugt, idet man ved årsskiftet kunne 
notere en medlemsfremgang på 30%.

Fastelavnsfesten gav mulighed for at 
konstatere, om denne forøgede med
virksomhed kunne udtrykke sig i et 
praktisk samarbejde. Forældrefondens 
kasse var tom, og der manglede således 
midler til lejrskolens drift, til skolens 
musikliv og til fritidsklubberne. Ikke 
alene lærernes — og børnenes — indsats, 
men også forældrenes aktivitet bar fe
sten til „knaldsucces“. Det blev en 
fest, der praktiserede fællesskabet om 
skolen på en lykkelig måde. Ca. 15.000 
kr. i overskud.

Ved det sidste fællesmøde om ende
lig fastlæggelse af programmet kunne 
vi tælle ca. 100 deltagere, der alle 
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■ytrede stor iver og interesse for arbej
det, der skulle gøres. Med lærer Helge 
Hansen som festkomitéens sekretær 
(festkomitéen bestod af en repræsen
tant fra skolenævn, forældrekredsen, 
elevforeningen, elevråd, musiklivet, 
fritidsklubberne og skolen) og med for
ældre Børge Nielsen som kasserer 
løb festen af stabelen den første fre
dag, lørdag og søndag i marts.

Vi kan sige, at forældrekredsens 
motto må lyde: at skabe fællesskab om
kring en fælles sag - skolens fremtid - 
børnenes fremtid.

Og således er planerne for det kom
mende år baseret på, at samarbejdet 
omkring skolen skal videreføres på en 
sådan måde, at skolen ikke bare er et 
sted, hvor „børnene går“, men en in
stitution der inspireres af den vågne 

interesse og ærlige medleven fra for
ældrenes side, som turde være en selv
følgelig forudsætning for den demokra
tiske skole.

Man kan vist sige, at den svigtende 
interesse for forældrekredsens arbejde 
ikke skyldtes manglende vilje og lyst 
til at gøre en indsats for skolen, det 
dalende medlemstal ikke manglende 
medleven i skolens arbejde, men for
ældrekredsens organisationsform var 
forkert.

Det er mit håb, at den nye organisa
tionsform skal medvirke til, at for
ældrekredsen bliver et levende og in
spirerende bevis for den taknemmelig
hed vi må føle for en skole, der så 
stærkt har bygget sit arbejde op med 
bl. a. den målsætning: at skabe fæl
lesskab mellem skole og hjem.

Preben Dal, 
formand for forældrekredsen.
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Fritidsklubb erne.

„Emdrupborg fritidsklub“ sluttede 
sæsonen den 9. april. Arbejdsområdet 
var i. år noget mindre end tidligere, idet 
eleverne i stort tal meldte sig til de 
mere sportsbetonede klubber, som in
dendørs fodbold, håndbold, badminton, 
ballet o.s.v., og det gik i nogen grad 
ud over de mere hobbyprægede klub
ber. Dog havde vi i det forløbne vinter
halvår klubber i gang med læderarbej
de af forskellig slags, fællesarbejder 
med bast og peddigrør, modellering, 
maling og tegning, „klippe og klistre“. 
Vi havde også en teknisk klub, hvor 
interesserede drenge under Kurt Be- 
rendsens vejledning lavede forskellige 
tekniske apparater. Smykkeklubben, 
hvor man som tidligere lavede smyk
ker af ben, horn, træ o.s.v., blev i år 
med held udvidet til også at omfatte 
emaljesmykker. Sjældent har nogle 
drenge og piger haft større arbejdsiver 
og mere fantasi end netop i denne klub, 
hvor Kurt Berendsen på fortrinlig måde 
bistod eleverne med råd og vink.

Fru Gerda Lobedanz instruerede også 
i år balletpigerne, som dansede for os 
ved skolens forårsfest.

Poul Schütz har på en storartet måde 
ledet håndboldspillet for de store dren
ge, og resultatet er absolut blevet godt, 
så det er vores håb, at vi ved næste 
idrætsdag kan gøre os gældende.

Endvidere har nogle meget interes
serede elever fra seminariets ældste 
klasser været tilsluttet skolens fritids
arbejde.

Ca. 20 % af skolens elever deltog i 
klubarbejdet i år, og heraf har 28 ele
ver fået hel eller delvis friplads. Be
hovet for fritidsbeskæftigelse er stadig 
størst i 4., 5., 6. og 7. klasserne.

Det er skolens håb, at vi også i det 
kommende skoleår må kunne fortsætte 
dette arbejde på at give vore elever 
gode fritidsvaner.

Helge Hansen.

Frivillig svømning.
60 drenge har under ledelse af Poul 

Schütz haft frivillig svømning i svøm
mehallen i Nørre Allé 2 gange om 
ugen i tiden november-juni.
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Skolelægen:

Skolesundheds
plejersken :
Tand
behandling :

Indskrivning 
til 1. klasse:

Praktiske oplysninger.
Gem dette, De får sikkert brug for dem i årets løb.

Skolens kontor: Åbent hver dag kl. 12-13 og onsdag kl. 1730-183U.

Dr. Elin Fogh træffes mandag kl. 9-11.

Træffes mandag kl. 12.

Elever på Emdrupborg skole behandles på Holbergskolen.

Fra 1. september til juleferien året før skolegangen begynder. 
Dåbsattest og koppeattest medbringes.

Forsømmelser: Sygdom bedes meldt skriftligt med seddel eller brevkort. Hvor 
lægeattest skønnes nødvendig, sender skolen en blanket, som ud
fyldes af lægen.
Tilladelse til forsømmelse ud over sygdom må indhentes 'senest 
dagen forud for forsømmelsen med skriftlig anmodning til sko’en. 
Til fødselsdage gives der ikke fri.

Glemt tøj: Glemt tøj udleveres fra pedellernes kontor på 1. sal (ved fest
salen) hver dag kl. 1115. Den 1. i hver måned fremlægges alt 
glemt til eftersyn i aulaen. Smykker, ure, fyldepenne o. lign, 
værdifulde ting opbevares hos viceinspektør Salling. Fundne| nøgler 
opbevares hos portneren ved hovedindgangen.
Husk at mærke alt tøj - også overtøj, vanter, tørklæder o. lign.

Tyveri: Skal straks af forældrene meldes til politiet (Tomsgårdsvej), som
giver en erklæring om, at tyveriet er anmeldt. Denne anmeldelse 
samt en kvittering fra forretningen, hvor det stjålne er købt, skal 
vedlægges en eventuel ansøgning om erstatning, som gennem sko
len sendes til skoledirektionens kontor.

Erstatnings- I tilfælde af, at børn ved åbenbar uforsigtighed og hensynsløshed 
sager : ødelægger møbler, slår ruder ud eller lignende, kan forældre gøres

erstatningspligtige for skaden. Mindre skader bør eleverne al pæ
dagogiske grunde selv betale.
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Årsafslutning.
F or ældre inviteres til at overvære denalmindelige undervisning, 

tirsdag den 21. juni efter følgende skema:

1. u (nr. 25) kl. 8- 9 
9-10

regning ..........
dansk ............

... hr. Bonnen Jørgensen 
- K. Berendsen

1. V (nr. 24) kl. 8- 9 dansk ............ .... frk. Gudrun Aspel
- 9-10 regning ............. hr. Poul Schütz

2. u (nr. 24) kl. 11-12 regning ,........ ... fru Tove Møller
- 12-13 dansk ............. - Tove Møller

2. v (nr. 25) kl. 11-12 regning .......... .. frk. Agnete Elkjær
- 12-13 dansk ............. - Agnete Elkjær

2. x (nr. 26) kl. 11-12 dansk ............. .. hr. Poul Schütz
- 12-13 regning .......... - Poul Schütz

3. u (nr. 11) kl. 8- 9 dansk ............. .. fru Lisa Østland
- 9-10 naturhistorie .. - Lisa Østland

3. v (nr. 10) kl. 8- 9 dansk ............. .. fru Lise Plant
- 9-10 geografi .......... - Lise Plant

3. x (nr. 26) kl. 8- 9 dansk ............. .. frk. Inga Lauridsen
- 9-10 naturhistorie .. - Inga Lauridsen

4. ti (nr. 27) kl. 8- 9 dansk ............. ■ ■ fru Gunvor Appel
- 9-10 regning .......... .. frk. Gudrun Aspel

4. v (nr. 91 kl. 8- 9 regning .......... .. hr. Jes Sørensen
- 9-10 dansk ............. - U. Molsen

4. x (nr. 39) kl. 8- 9 dansk ............. . • frk. Katr. Jensen
- 9-10 historie .......... - Katr. Jensen

5. u (nr. 11) kl. 11-12 geografi .......... .. fru K. Hyltoft
- 12—13 dansk ............. .. - K. Hyltoft

5. v (nr. 02) kl. 8- 9 dansk ............. .. hr. Knud Hermansen
- 9-10 geografi .......... - Knud Hermansen

5. x (nr. 6) kl. 8- 9 dansk ............. - Knud Frederiksen
- 9-10 regning .......... - K. Bjørnsgaard

I. u (nr. 4) kl. 8- 9 engelsk .......... - Frithiof Nilsson
- 9-10 regning .......... - Bonnen Jørgensen

I. V (nr. 5) kl. 8- 9 dansk ............. - Niels Andersson
- 9-10 naturhistorie .. - Niels Andersson

I. X (nr. 6) kl. 11-12 regning .......... - Erik Poulsen
- 12-13 dansk ............. .. fru Birthe Valbro
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II. u (nr. 2) kl. 8- 9 dansk

II. v (nr. 3) kl.

II. x (nr. 1) kl.

9-10 historie
8- 9 regning 
9-10 geografi 
8- 9 dansk .
9—10 geografi

II. y (nr. 2) kl. 11—12 engelsk
- 12-13 regning

hr. Sigurd Jespersen 
- Sigurd Skovborg 
- K. Bjørnsgaard 
- Poul Valbro 
- Helge Hansen 
- Kold Olesen

fru Lise Plant 
hr. Poul Reimert

De udgående elever og deres ferældre inviteres til af slutnings fe st 
i skolens festsal tirsdag den 21. juni kl. 1600.

Onsdag den 22. juni er den sidste skoledag og omflytningsdag.

Det nye skoleår begynder fredag den 12. august.

Ejvind Jensen

26



Indholdsfortegnelse.

Anne Marie Nørvig....................................................................... 3
Undervisningen på 8.-9. klassetrin.............................................. 5
Om kursusskolen, en skole for de 14-16-årige......................... 5
Erhvervsorientering i skolen........................................................ 13
Skolenævnet.................................................................................. 20
Et livligt år for forældrekredsen.................................................. 21
Fritidsklubberne............................................................................. 23
Praktiske oplysninger................................................................... 24
Årsafslufning.................................................................................. 25

Forsidebilledet: Agnete Elkjær Laursen fot.

27


