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1961-62.
Et skoleår har sin egen rytme med
årligt tilbagevendende begivenheder små som store - der alle er med til at
præge livet på skolen. Der er klasse
ture, klassefester, lejrskoler, fritids
arrangementer, musikaftener, elev
studiekredse, skolekomedier, eksami
ner og afslutningsfester. Hver årstid
har sine begivenheder, der ligesom
danner milepæle undervejs.
Men herudover har hvert skoleår
sit særlige indhold. Det år, der nu er
gået, har således været præget af, at
en del nye ting er taget op inden for
skolens forsøgsvirksomhed, at arbej
det i forældrekredsen er blevet ud
bygget, at der har været usædvanlig
mange besøgende på skolen, og ende
lig af, at særlig mange af skolens læ
rere er overgået til andet pædagogisk
arbejde, så vi har modtaget mange
nye kolleger.
I foråret 1961 afholdtes første gang
for kursusskolens elever den stats
kontrollerede prøve ved afslutningen
af 9. skoleår samt teknisk forberedel
seseksamen. Vi var naturligvis spændt
på, hvorledes disse nye afgangseks
aminer ville forløbe, men vi kunne
glæde os ved smukke resultater, og at
ter i år er eleverne i II. kursusklasse
indstillet til disse prøver.
Endvidere er der planlagt et 10.
skoleår inden for kursusskolen, og det
ser ud til, at vi får elever nok til at

kunne gennemføre dette i det kom
mende skoleår.
I realklasserne er nye veje også ble
vet prøvet. Gennem en årrække har
der været arbejdet med en ændret
undervisning inden for flere af fage
ne, og sidste år blev et forsøg med en
ny eksamensform i mundtlig dansk til
realeksamen gennemført. Det er en
eksamensform, der i højere grad end
den traditionelle bygger på de ar
bejdsformer (gruppearbejde, elevfo
redrag m. v.), der har været anvendt
i klasserne. Forsøget gav så gode er
faringer, at det med små ændringer
gentages til realeksamen i år, ligesom
en af realklasserne prøver en ny form
for eksamen i geografi.
Den tidligere spisekælder har vi
omdannet til et udstillingslokale, hvor
arbejdet på skolen og erfaringerne
fra undervisningen illustreres gennem
løbende udstillinger for skolens man
ge pædagogisk interesserede gæster.
Mange ting er med til at tegne bil
ledet af årets arbejde, noget af det,
der foregår, er fælles for alle på sko
len og opleves umiddelbart af børne
ne og deres forældre, mens andet fo
regår mere stilfærdigt og kun hen
vender sig til mindre kredse. I det
følgende vil vi gennem små artikler
prøve at belyse lidt af det, der er sket
i 1961/62.
Ejvind Jensen.
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Samfunds- og familieorientering i realklassen
gennemført som aftenstudiekreds.
arbejde. Derimod vil det nok være na
turligt, at de etiske problemer be
handles af klasselæreren.

Det er sikkert en naturlig udvik
ling, at eleverne efter et erhvervs
orienterende studiekredsarbejde i IV
mellem ønsker at fortsætte et lignen
de arbejde i realklassen, ja endda
gerne vil have dette udvidet.
Det vil her være naturligt at ind
lægge en videregående samfunds- og
familieorientering, idet behandlingen
af disse noget mere uhåndgribelige
problemer kræver en større moden
hed og indsigt end de for eleverne
mere aktuelle erhvervsvalgsproble
mer, der behandles i studiekreds i IV
mellem. I undervisningsvejledning for
Folkeskolen side 215 gives nogle an
visninger på, hvorledes man kan be
handle det meget store og vagt af
grænsede område, der kaldes familie
kundskab. Læseplansudvalget anbe
faler, at man tager sit udgangspunkt
i familiens historie og mener, at dette
naturligt kan danne udgangspunkt
for undervisning i samfundslære. Det
anbefales, at man behandler proble
mer vedrørende ægteskab, børnenes
stilling, mødrehjælp, børneinstitutio
ner, uddannelsesforhold og i det hele
taget spørgsmål, der har med den
sociale og kulturelle lovgivning at
gøre. Udvalget mener, at hjemmets
økonomi naturligt må falde ind under
regnelærerens område, ligesom bolig
problemer kan behandles i samarbej
de med lærere i husholdning og hånd

Studiekredsens indhold:
De her skitserede studiekredsplaner
dækker delvis udvalgets forslag, men
er på enkelte områder udvidet, me
dens andre problemer behandles, mere
summarisk. Gennem diskussioner med
tidligere studiekredsdeltagere har vi
forsøgt at nærme os et indhold og en
arbejdsform, der stemmer med dette
alderstrins udvikling og behov.
Udgangspunktet tages i familiens
historiske udvikling og dens situation
i dag. Derfra føres deltagerne gen
nem film, foredrag og ekskursioner
ud til den verden, som de snart selv
skal være medansvarlig for. Oftest
indledes af mennesker, der har be
stemte samfundsproblemer inde på li
vet, og disse forelægges studiekred
sen. Aftenen slutter med, at en rjække
forhold lægges frem for deltagerne
til stillingtagen. Disse problemer dis
kuteres i små grupper, og de enkelte
gruppers løsning forelægges i en ple
narforsamling, der kommenterer og
uddyber konklusionerne.
Der bliver herved ikke blot tale om
en orientering om visse sider af Sam
fundets og familiens funktioner, 'men
studiekredsens deltagere indføres gen
nem gruppediskussioner på en aktiv
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elevkomité, der bl. a. indkræver kon
tingent til traktement efter studie
kredsen, men selve planen udarbejdes
af studiekredslederen og forelægges
deltagerne, der som regel ikke har
særlige ønsker.
De enkelte aftener indledes på for
skellige måder. Oplægget kan gives af
inviterede sagkyndige på det pågæl
dende område, ved forevisning af eg
nede film, ved ekskursioner eller af
studiekredslederen. Tiden for indled
ningen er ca. 40 min., dernæst følger
30 minutter med diskussion i grupper
og så 60-90 minutters plenardiskussion.

og interessevækkende måde i alment
menneskelige forhold, ligesom de igen
nem samtaler om disse ting ser, at de
res egne meninger ofte kan være vagt
begrundede og nye meningsdannelser
finder sted.
Studiekredsen organisation.
I meget høj grad følger arbejdsfor
men og tilrettelæggelsen af de enkelte
aftener de retningslinier, der er lagt
for studiekredsarbejdet i IV mellem.
(Se Emdrupbor gr apporten I.). Der af
holdes forældremøder, og eleverne
forpligter sig til at møde. Ligesom i
erhvervsstudiekredsen ordnes noget
af det praktiske arbejde af en valgt
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Eksempel på en studiekredsplan i familie- og
samfundsorientering 1960/61.
3. real.
Studiekredsrepræsentanter: Flemming og Weyde.

VærtsDato
gruppe

I
II

14/ii

III

21/u

IV

2s/lt

V
VI
VII

5/i2
12/i2
is/12

I
II
III
IV

9/i
23/i
30/i

V

e/2

VI
VII

Z0/3
27/2

I

s/3

II

u/3

Komité ls/3

20/s

Indleder

Emne

Aktuelle familieproblemer
Strejftog i juraen m. h. t. retsregler af interesse for ungdom
Indføring i sociale problemer.
Film: „Der var engang“. „Menne
sker i et hus“. „Children of the
city“
Opvækstproblemer på stenbroen.
Saxogade
Hvad gør vi for børn i storbyen?
Mødrehjælpsproblemer
Film med socialt indhold

Skolelederen
En yngre jurist

Problemer angående arv og milieu
Hvorfor er Karen sådan?
Mentalhygiejniske film
Diskussion. Emne: elev, lærer,
forældre
Teater- eller filmekskursion med
efterfølgende diskussion:
Hvad kan teater og film bringe?
Aktuel aften - vælg selv emnet:
Staten og den enkeltes ansvar

Studiekredslederen
Leder af behandlingshjem
Studiekredslederen
Et par fædre og/eller mødre

Studiekredslederen

Institutionsleder på Vesterbro
Børneværnskonsulent
Socialrådgiver i mødrehjælpen
Studiekredslederen

En teaterinteresseret voksen

Repræsentanter for politiske partier

Forberedelse af ekskursioner den
“/3
Ekskursioner til sociale institu
tioner

Studiekredslederen

Afslutningsaften. Opsamling af
vinterens arbejde
Afslutningsfest for vore gæster.
Forældre og lærere inviteres

Studiekredslederen

Forslag til gruppedeling:
I Erik, Henning, Ulla, Kirsten
II Bjarne, Jette, Fl., Birthe, Arne, Henrik
III John, Niels W„ Lis, Anita
IV Flemming, Hanna, Erik B., Lene H.
V Alfred, Ole, Mette E., Inge
VI Hans P., Svend L., Jette J., Søren

Værtsgruppen møder 15 minutter før tiden, ordner lokalet og modtager gæster, ligesom
de arrangerer forplejningen efter mødet. Mødetid kl. 18so. Vi begynder præcist.

Strejftog i juraen.
Deltagerne gøres bekendt med de
mest almindelige retsprincipper, og
ret detailleret gennemgås barne- og
ungdomsalderens juridiske problemer.
Gruppeopgaverne knytter sig natur
ligvis nært til disse, idet en række
aktuelle retssager fremdrages. Præ
misserne gives, men eleverne må selv
som nævninge i de enkelte grupper
give deres vurdering af sagen. Gruppe
for gruppe afgiver i plenardiskussionen deres konklusioner, der diskute
res alment - og tilsidst hører man,
hvilken konklusion retten kom til og
dennes pådømmelse af sagen.

Tilrettelæg gelse af de enkelte aftener.

Aktuelle familieproblemer.
Efter en indledning, der belyser fa
miliens situation fra mange sider, ud
leveres en række opgaver til grupper
nes overvejelse. For eksempel kan
følgende spørgsmål anvendes:
1. Hvilken slags fædre og mødre vil I
anse for heldige for jeres børns ud
vikling :
a. Den familietype, hvor forældrene
deltager ivrigt i møder og for
eninger og i det politiske liv, er
vågne og levende, men ikke får
ret megen tid til deres børn.
b. Den familietype, hvor forældrene
uddanner sig videre, går på kur
sus, læser meget, er optaget af
deres individuelle udvikling, og
eventuelt stiler efter forfrem
melse inden for deres fag.
c. Den familietype, hvor far og mor
så at sige lever for deres børn,
hvor de opgiver deres private in
teresser til fordel for familieli
vet, hvor der er masser af tid til
at være sammen, men derfor ikke
nødvendigvis interesse for, hvad
der sker i tiden.
2. Hvilken anden familietype kunne I
beskrive og anse for en god familie
type?
3. Hvad mener I, forældre bør lægge
vægt på ved opdragelsen af deres
børn ?
Høflighed, hensynsfuldhed, initia
tiv, selvstændighed, interesse for
samfundsspørgsmål, interesse for
egen udvikling o. s. v.
Begrund dine meninger omhygge
ligt.
4. Hvad forstår I ved begrebet „de
mokratisk opdragelse“ ?

Sociale film.
Disse indfører eleverne i samfunds
problemer, som bliver taget op til
dybtgående drøftelser de følgende af
tener. Derfor udelades ofte diskussion
denne aften.

Opvækstproblemer på stenbroen.
Der foretages ekskursioner til den
indre by, og gruppevis aflægges besøg
i baggårde og små lejligheder. Efter
dette mødes man i en institution i den
indre by, hvor man gruppevis i en
halv time diskuterer de gjorte iagtta
gelser og diskuterer konsekvenserne
for de unges opvækst. Der udarbejdes
en række spørgsmål, som besvares af
institutionslederen.
Hvad gør vi for børn i storbyen?
Den forebyggende børneforsorgs
organisation introduceres, og der gi
ves en række oplysninger om mulig
hederne for at hjælpe børn og unge.
Gruppevis gennemarbejdes 3-5 ma
skerede „sager“, som børneværnet har
måttet tage sig af, og deltagerne må
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også her i deres grupper selv finde
frem til, hvorledes de som ansvarlige
repræsentanter i det forebyggende
børneværn ville have handlet. De for
skellige gruppers konklusioner fore
lægges børneværnskonsulenten, og ef
ter plenardiskussionen hører man re
sultatet af de overvejelser, børne
værnsudvalgets repræsentanter nåede
frem til.

Film.
Adskillige film må anses for veleg
nede til fremvisning i studiekredsen
f. eks. „Kampen mod uretten“, । „Ditte
menneskebarn“ og adskillige n!e o-rea
listiske film.

Problemer angående arv og milieu.
Der redegøres for nyere undersø
gelser over problemer vedrørende arv
og milieu. Emnet behandles efter at
deltagerne i biologiundervispingen
har behandlet arvelighedslove. Ingen
gruppeforhandling denne aften.

Mødrehjælpsproblemer.
Der fortælles om denne institutions
store arbejde, og mulighederne for
hjælp af forskellig art fremføres.
Både den juridiske og ikke mindst den
etiske side af aftenens emne tages op.
En række aktuelle eksempler gives
grupperne til overvejelse, og også her
hører man til sidst, hvorledes insti
tutionen handlede i den givne situa
tion.

Hvorfor er Karen sådan?
I forbindelse med den foregående
aften redegøres der for, hvorledes mi
lieufaktorer kan ændre børns adfærd
og sinke deres udvikling. Dette: illu
streres med en række konkrete |tilfæl
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de blandt et behandlingshjems klien
tel. Deltagerne har ikke direkte mu
lighed for at diskutere emnet, men en
gruppeforhandling, hvis formål er
at uddybe emnet gennem en række
spørgsmål, finder sted. Spørgsmålene
stilles i det efterfølgende plenarmøde.

3. Hvilke ulemper har lektielæsning,
karaktergivning og eksamen ?
4. 1 hvor høj grad bør skolen kunne
regne med elevernes virksomhed ud
over den normale skoletid?
5. 1 hvor høj grad bør skolen kunne
regne med lærerens virksomhed ud
over den normale skoletid ?
6. Bør man lade eleverne tage ansva
ret for deres eget skolearbejde?
7. Bør eleverne også uden for skole
tiden tage del i skolens virksom
hed?
8. Kan skolen og hjemmet med ud
bytte arbejde sammen til gavn for
eleverne ?

Mentalhygiejniske film.
Som en yderligere illustration til
omgivelsernes betydning for det en
kelte menneske udvælges et par film
med mentalhygiejnisk indhold. De ca
nadiske film „Generthed“ og „En de
pression“ har vist sig velegnede. Stu
diekredslederen eller en uddannet psy
kolog giver indledende bemærkninger,
da filmene ellers umiddelbart godt
kan virke for „personligt“ på nogle af
deltagerne. Fælles samtale om filmene
bagefter.

Teater- eller filmdiskussion med
efterfølgende diskussion.

Studiekredsens deltagere overværer
en aktuel teater- eller filmforestilling,
der belyser ungdoms- eller almen
menneskelige problemer. En skuespil
ler eller en særlig film- eller teater
kyndig person inviteres, og en række
spørgsmål opstilles i relation til det
pågældende teaterstykke eller den ak
tuelle film.

Diskussion: elev - lærer - forældre.
Denne aften indleder repræsentan
ter for elever, lærere og forældre, og
som udgangspunkt har de nedenstå
ende plan. De forskellige spørgsmål
behandles senere i grupper og de en
kelte indlæg gøres til genstand for
diskussion. Afsluttes med fællesdis
kussion og bemærkninger fra indle
derne.

Aktuel aften.

Denne aften, hvor eleverne selv
vælger emnet, kan have et meget for
skelligt indhold. Emner som racefor
domme, meningsdannelse, religion,
ungdommens stilling til politik, freds
bestræbelser etc. kan danne udgangs
punkt for særdeles frugtbare diskus
sioner. Også denne aften arbejdes der
i grupper, og der afsluttes med plenardiskussion. Indlederen er ofte en
sagkyndig på området.

Eksempel på oplæg til denne aften:
Indledere: en elev, en eller to forældre
og en lærer.

Emnet: Skole, hjem, elev.
1. Hvad skal eleverne opnå ved at gå
i skole?
2. Hvorledes skal skolen arbejde ?
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6. Kan presse og film være etl virk
somt led i menneskers opdragelse
til en rigere tilværelse?
7. Er kritikerne for strenge i deres
vurderinger af film, litteratur, tea
ter og malerkunst?

Eksempel på oplæg til en aktuel af
ten med emnet:

Hvem bestemmer vore meninger ?

Aftenens gæst er redaktør.
1. Hvilke faktorer i samfundet udover
hjem og skole mener du indvirker
på dannelsen af vore meninger?
2. Rummer ugebladslitteraturen, ku
lørte blade eller film nogen egent
lig fare for menneskets udnyttelse
af deres liv? Begrundelser ønskes.
3. Hvilken „svaghed“ hos mennesker
udnytter visse bladredaktører for
at fremme salget mest muligt?
4. Hvilke krav må man stille til en de
mokratisk presse i dag?
5. Hvilket ansvar påhviler pressen i
dag? Hvorledes røgtes dette an
svar? Enhver påstand må ledsages
af omhyggelig begrundelse.

Gå spørgsmålene hurtigt igennem
- og uddyb dem bagefter, når ^u har
dannet dig et overblik. Udnyt din vi
den om disse ting og din sunde for
nuft.
Staten og den enkeltes ansvars
En repræsentant for en folkevalgt
forsamling eller for et politisk parti
inviteres, og deltagerne forbereder
selv gruppevis en række indlæg ud
fra en række spørgsmål. Der lægges
stærkt vægt på, at deres meninger be
grundes, og at argumentationen er
saglig. For at sætte gruppeforhand
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sen. Mener du, der her begås fejl?
Moderne forfattere må gerne med
inddrages i argumentationen.
B. Danmark har en meget høj levefod
i forhold til mange andre lande.
Alligevel siges utilfredsheden at
være stor. Hvorfor er folk ikke til
fredse, og hvad bør man eventuelt
gøre i fremtiden for at skaffe men
nesker større livsglæde?
C. Der siges ofte, at ungdommens
„frie opdragelse“ er skyld i mange
af samfundets brist. Er dette rig
tigt? Opdrager vi de unge til ego
ister, der sætter sig selv før andre ?
Begrund dine meninger.
D. Hvorledes bør børn opdrages til at
leve sammen, og hvorledes skal vi
påvirke de unge på en god måde ?
E. Hvorledes mener du, man kan op
drage mennesker til at påtage sig
ansvar i samfundet?

lingerne i gang kan det være gavnligt
at lade et par unge af divergerende
opfattelse indlede.
Ekskursioner.
I forbindelse med studiekredsen til
rettelægges på en fridag en række af
sluttende ekskursioner, hvor eleverne
i grupper besøger forskellige institu
tioner, der har forbindelse med stu
diekredsens emner. Gruppernes stør
relse varierer fra 3-10, og de foreta
ger besøget på egen hånd efter for
håndsaftale med institutionernes le
dere. Hver gruppe har valgt en for
mand og en sekretær, der har ansva
ret for at spørgsmål stilles, og beret
ning senere afgives. Hver lille inter
essegruppe (altså ikke den normale
gruppedeling) forbereder spørgsmå
lene nøje før besøget. Der tilbydes
f. eks. „En dag på højskole“, besøg
på Kofoeds skole, Ungdomshuset, Ve
sterbros ungdomsklubber, fritidshjem,
børnehaver, daghjem etc.

Af slutningsf esten.
Denne tilrettelægges af eleverne og
former sig som skolens tak til vore
gæster.

Opsamling af vinterens arbejde.
Ligesom i erhvervsstudiekredsen i
IV mellem afsluttes med en diskus
sionsaften, hvor eleverne selv vælger
deres dirigent. Disse afsluttende for
handlinger kan have forskelligt ud
gangspunkt. Eksempel på oplæg til
gruppeforhandling:

Studiekredsens omfang og
arbejdsmåde.
En studiekreds i familie- og sam
fundsorientering kan varieres med
hensyn til det afsatte timetal, men
det synes, som om 16-21 aftener eller
32-42 timer er passende. Det må her
være studiekredslederens opgave at
finde den rette balance, og dette kan
bl. a. gøres ved, at man lader nogle
aftener efter jul stå åbne og først
sætter indledere på, hvis deltagerne
beder herom. De fremførte eksempler
på gruppearbejder er af forskellig
sværhedsgrad, men det er en erfaring,
at gruppearbejdsteknikken i høj grad

Du bedes tage stilling til følgende
spørgsmål:
A. Det kan jo ikke være jer ubekendt,
at „samfundet“ har alvorlige brist
- også i vort land. Nedskriv i punk
ter, hvor det er din opfattelse, at
man bedst kan sætte ind for at af
bøde virkningerne - tag særligt
hensyn til mulighederne i opdragel
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muliggør, at selv vanskelige emner
kan give tilfredsstillende udbytte for
deltagerne. Medens alle de første op
gaver er baseret på en indleders op
læg, så gælder dette ikke de sidste.
Efterhånden som eleverne bliver dyg
tigere og mere åbne i deres indbyr
des diskussioner, vil det være muligt
at lade dem selv tage stilling til pro
blemerne først - og så lade dem dis
kutere direkte med „indlederen“ bag
efter.
Vedrørende de enkelte oplæg til af
tenens emne må det betones, at de
ikke må være for lange, problemet
skal være til at overskue, og de for

nødne forudsætninger for dets løs
ning skal være givet i indledningen.
En studiekreds i familie- og sam
fundsorientering, som den her skitse
rede sigter både i sit indhold og i sin
arbejdsmetode på at åbne døren på
klem ud til verden og at trække nogle
af de menneskelige problemer frem,
som angår enhver. Det er nødvendigt
for os, at vi indstiller de unge på, at
det er deres pligt at tage aktiv stil
ling til samfundets mange problemer,
og vi må efter bedste evne prøve på
at indstille dem på tolerance og sam
arbejde i et demokratisk samfund.
Jørgen Egedal Poulsen.
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UDGIVET AF EMDRUPBORG FORÆLDREKREDS

forældrene er in

teresse for, at vi
arbejder videre i

-ÅRET
DER GIK...

det kommende år
for at leve op til
det, der naturlig

vis forventes af „Forældrekred

sen": Organisering af et levende

Når man ser tilbage på det sko
leår, der er gået, vil forældrene

måske bebrejde os, at de har hørt

for lidt til „Forældrekredsen" i år.

Det skyldes i nogen grad, at besty
relsen har været uden formand en

stor del af året. Men trods det har
redaktionen

af „Frøet" formået

punktligt at udsende bladet, og den
kontakt, dette blad har skabt mel

lem skolen og hjemmene, har bl.a.

givet sig synlige resultater i, at

„Forældrekredsen" har fået større
medlemstilslutning end noget tidli

gere år. Vi noterer dette som et

kontant udtryk for, at der blandt

samarbejde mellem skolen og

hjemmene, en aktiv medleven
for forældrene i skolens arbejde
med vore børn.

Dettevilviforsøgeførtud i livet

til efteråret ved skolens hjælp
gennem arrangementer, der kan
vise forældrene hvilke arbejds

metoder, vore børn møder i deres
skolegang.

Hovedopgaven for „Forældre

kredsen" i det forløbne år har
været tilrettelæggelsen sammen
med skolenævnet af indsamlin
gen af penge til „Anne Marie

Nørvigs mindefond", hvortil vi
forventer tilslutning fra mange
hjem.

Vi takker forældrene for den
interesse, der er vist forenin
gens arbejde, og håber, at vi i

det kommende år må møde den
samme aktive interesse fra sko

lens forældre, og vi takker skole
og skolenævn for den positive

vilje, der er vist til samarbejde

med os.
På bestyrelsens vegne
Viggo Bredsdorff

LEJRSKOLEUGEN

De store fælles udflugtsdage ligger fast,
men klasserne kan desuden frit disponere

Skoleåret går på hæld. I alle klasser er

over endnu to dage. For de elever, der ikke

man ved at afslutte og afrunde undervisnin

deltager i turene, og for alle elever på de

gen. Realafdelingen har påbegyndt eksamen,

dage, hvor der ikke er arrangeret! ture, er

men i hovedskolen forbereder man et sidste

der mulighed for at vælge mellem forskellige

og vigtigt punkt på skolens faste program:

særfag:

lejrskole.

sport, formning, film og dramatisering. To

sløjd,

skolekøkken,

sang/rnusik,

Vi forsøger hvert år at sende så mange

gange i løbet af ugen har klasserne to timer

klasser ud som muligt under skyldig hensyn

med dansk/regning med deres ordinære læ

tagen til visse praktiske problemer, der nød

rer. Det normale skema er sat ud af funk

vendigvis må medtages i overvejelserne ved

tion, og eleverne vælger deres timer efter

et sådant arrangement.

personlige

interesser.

Dette

i

forbindelse

Lejrskolen foregår ikke et bestemt sted

med turene skulle være erstatning for det

hvert år. Klassen udvælger i samråd med

lejrskoleophold, de hjemmeværende klasser

klasselæreren den lokalitet, man kunne tæn

ikke kan opnå i år.

Tom Ploug Olsen

ke sig at besøge. I år fordeler man sig på

følgende steder i landet:
3. u: Orø. 4. u: Mon. 6. u: Venø. 6.x: Als.

7. u: Grenå. 7. v: Kollund. I. Kx: Samsø, I. Ky:
Bornholm.

Lejrskolens værdi for undervisningen be-

tvivles vist ikke af nogen. I såvel forholdet

ANNE MARIE NØRVIG’S
BØGER

mellem lærer og elever som mellem eleverne

På skolens lærerværelse står to |høje reo

indbyrdes opdages måske sider, der er vær

ler, hvis indhold af dansk og udenlandsk lit

difulde, men som blot ikke kan komme eller

teratur genspejler Anne Marie Nørvigs vidt

ikke kommer frem i den daglige skolesitua

spændende interesser indenfor området op

tion. Der er næppe tvivl om, at et lejrskole

dragelse og undervisning. Det er Anne Maries

ophold adskillige år efter skolegangens op

private arbejdsbibliotek, som i følge: hendes

hør, når så mange andre ting og situationer

eget ønske efter hendes død blev skænket

fra skoletiden er glemt, stadig vil kunne min

til forsøgsskolen. Det var en smuk tanke så

des som en dejlig og spændende oplevelse.

ledes at give en samling af ideernes værktøj

For de klasser, der må blive hjemme, sø

videre til de mennesker, der skulle for sætte

ger vi ligeledes at skabe en uge, der er an

arbejdet. Mange værdifulde hovedvasrker in

derledes end det tilvante. Ugens program,

den for pædagogik og psykologi eb hermed

der går på tværs af klassetrinene, ser i år

til enhver tid let tilgængelige for alle skolens

således ud:

medarbejdere.

1. og 2. kl. aflægger besøg på forsøgsgår

Inden vi flyttede samlingen fra Anne Maries

den „Kollekolle“ og på Frilandsmuseet. Disse

arbejdsværelse til skolens lærerværelse, op

to emner valgt for at belyse „bondegården“.

tog vi en fortegnelse over indholcet. Med

3. til 5. kl. skal dels på en biologisk eks

særtryk og småskrifter kom vi op på omkring

kursion til Furesøen med sejltur fra Frede-

1200 titler. Heraf er omtrent halvdelen op

riksdal til Fiskebæk og dels på en længere

stillet i reolerne, og de resterende — næsten

historisk tur til bl. a. Roskilde og Trelleborg.

udelukkende småskrifter - opbevares

En 6. og en 7. klasse skal på forskellige
besøg på museer og institutioner samt på en

historieekskursion til Nordsjælland.
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sko

lens arkiv.
Indholdet af reolerne på lærerværelset for
tæller os stadig noget om Anne Marie og

Vilhelm Rasmussen og Reinhold R., Reich,
Rifbjerg, Rubin, Schou, Mandel Sherman, Ste-

kel, Terman og Tordrup. Stikprøver fra andre
år viser tilsvarende udvalg af aktuelle og

klassiske bøger.

Efter en pause i 1939-40 tager anskaffel

serne (eller udgivelserne) fart igen med 20-

25 bøger om året, bortset fra årene lige efter
krigen, der viser betydeligt større antal. Em

nekredsen er stadig meget vid; men tilsyne
ladende kan man spore en linie fra 30'ernes
stærke vægt på individuelle psykologiske pro

blemer til en mere social-psykologisk vurde

ring i 40’erne og videre til 50’erne, hvor ho
vedvægten synes lagt på en praktisk, pæda

gogisk anvendelse af synspunkterne.
☆

ANNE MARIE NERVIG

På et lærerværelse færdes mange menne
sker. Man kunne frygte, at bøgerne efterhån

minder üs om mange af hendes synspunkter.

den ville blive lånt og tilbagelevering glemt.

Trækker vi i et frikvarter en bog ud, kan vi

I sin helhed fortæller samlingen om sin tilbli

måske lidt overraskende huske, at det emne

velse og brug, og dersom dele af den forsvin

lagde hun vægt på, eller at her er jo bag

der, kan de ikke erstattes. Vi er enige om at

grunden for en af hendes ideer. Ikke så få

hjælpe hinanden med at bevare den, de før

af pædagogikkens klassikere

ste to år er forløbet, og endnu er den intakt.

indeholder en

hilsen fra forfatteren, som hun formodentlig
har besøgt eller korresponderet med. Adskil

lige af bøgerne indeholdt breve og manu
skriptudkast, og mange er forsynet med noter
og kommentarer, som giver et levende ind
tryk af hendes tankegang under læsningen.

Anne Marie havde intet Ex Libris, men for
at kunne kende bøgerne, besluttede vi at

sætte et mærke i dem alle. Else Nørvig for
talte, at hendes mor selv havde tænkt sig at

anvende Arne Ungermanns omslagsvignet fra
»Børnesorger-Børneglæder«, og tegneren gav

Bøgernes udgivelsesår giver vel ikke altid

nu venligst sin tilladelse. Vignetten er gen

oplysning om anskaffelsestidspunktet. Såle

givet over disse linier. Finder De en bog med

des har hun næppe købt Ludvig Feilberg i

dette mærke, så véd De, at den hører til i

90’erne. Men årstallene giver dog visse hol

samlingen, som vi har arvet efter Anne Marie

depunkter. I den første tid efter sin lærer

Nørvig.

eksamen har Anne Marie antagelig haft få

Wilhelm Marckmann.

penge og bedre tid, end hun senere fik. Bø
ger er snarere lånt end købt. Fra tyverne er
kun et halvt hundrede bøger. I trediverne ta

ger anskaffelserne fart, og tiårets største an

tal nås i 1937. Fra dette tidspunkt findes bø

ger af Burt, Bråtøy, Bühler, Egeberg, Freud,

ANNE MARIE NØRVIG’S

MINDEFOND

Grue-Sørensen, Hanselmann, Hetzer, Isaacs,

Carl Jørgensen, Kuhr, Krabbe, Köhler, Levin,

Emdrupvej 101, NV, postgiro 120707

Mead, Montessori, Myrdal, Palmborg, Pfister,
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AT GAVNE OG FORNØJE

Aftenen sluttede kl. 21. Det økonomiske
udbytte blev 198 kr.

Onsdag den 25. april havde 3. u inviteret

Forældrene havde endnu engang kurnet

til klasseaften. Som altid mødte forældrene

glæde sig over at se, hvor frejdigt oc selv

talstærkt (vi var ca. 80) og veloplagte op.

stændigt vore børn løser en opgave, de har

En særlig glæde var det at hilse på hr. Be-

sat sig.

Lisbet Florander

rendsen, som også var blevet budt med. Vi

blev budt velkommen i den fint pyntede klas
se af en af pigerne. Fru Rona Petersen sup
plerede ved at omtale aftenens to formål:

1.

Klassen ville gerne vise forældrene, hvad

de havde fået ud af undervisning om jern

alderen og om Grønland, og
2.

FORÅRSKONCERTEN
Onsdag den 9. maj afholdt skolens musik
afdeling forårs- og elevkoncert.

Det havde desværre ikke været muligt at

aftenen skulle gerne give lidt økonomisk

få stillet festsalen til rådighed denne aften,

støtte til det kommende lejrskoieophold.

og man var henvist til musiksalen. Af samme

Begge formål blev til fulde opfyldt.

grund var det ikke muligt at invitere alle og

det var synd, man kunne godt have ønsket,
Børnene havde lavet en meget fin udstil
ling af deres arbejder. Vi kunne se, hvordan

man malede korn (en gruppe havde transpor
teret to kæmpesten og fået noget korn fra

klassens bondegård på Møen), hvordan red
skaberne så ud, og et par drenge havde i

fællesskab lavet et jernalderhus. Der var ma
let plancher, og børnene havde hver et emne,
som de udmærket gjorde rede for. (En pige
fortalte f. eks. ved hjælp af en globus og med
et lys som sol, hvorfor Grønland havde et

halvt års mørke og et halvt års lys). Så fik
vi et par nye sange, og en norsk sang med

indlagte gymnastiske øvelser kunne vi alle
deltage i.

at mange flere havde overværet den i alle

måder

dejlige

musik-

og

sangaften

Kor,

orkester, rytmeorkester, solister og dirigen

ter, ja, alle gjorde deres yderste for, at den
ne aften skulle vise Emdrupborgs musikliv.

Man fornemmede den flid og energi, der i
vinterens løb var lagt for dagen af såvel sto

re som små, og anstrengelserne blev egså

kronet med held: Et dejligt og velgennemført
program.
Næste gang, musikafdelingen skal tave et
arrangement, håber vi, at det bliver i fest-

salen, så alle kan få den oplevelse, sorn vi
andre (desværre alt for få) fik den 9. maj.

Redaktions n

Ved kaffebordet, hvortil vi selv medbragte
brød og service, solgtes amerikanske lotte

rier. Der var ingen misundelse over, at fru
Rona

Petersen

hjembragte

hovedpræmien,

der var en flaske cognac.
Forældrene tilsluttede sig fru Rona Peter

sens forslag om, at børnenes slikkerier bli

ver administreret af de voksne på lejrskolen,
og vi husker nu alle, at der ikke må gives

ekstra penge med, når de rejser, for vi gav
hver vore „slikpenge“ den aften.

Vi fik også en lille forestilling. Alle bør
nene havde roller i „Det forheksede nøgle

hul“. Der blev spillet og improviseret, så

Redaktion:
Fru Køster Olsen
Forældre
Svend Nielsen
Forældre
Laue Nissen
Lærer
Arne Henriksen
Forældre
Kasserer
Fru Mary Leiner

det var en lyst.

J-D.QVIST&KOMP.BOSTRYKKEH
AKTIESELSKBB-KØBENHAVN K

Det angår også forældrene Forældrene har gennem de forskel
lige arrangementer, skolen indbyder
til: aftenmøder, forældretimer, stu
diekredse m.v., mulighed for at skaffe
sig kendskab til en hel del sider af
skolens interne arbejde, og dog vil det
være sådan, at der er mange momen
ter i lærernes arbejde, både det der
foregår i og uden for timerne, som
forældre gennemgående ikke har mu
lighed for at have føling med. Mange
har vel en fornemmelse af, at den en
kelte lærer på skolen ikke kan be
grænse sit arbejde til blot at forbere
de undervisningen og passe klasseti
merne. Der må foregå noget ud over
dette, og bl. a. er det helt afgørende
for skolens trivsel, at lærerne uden
for timerne finder sammen for at ud
veksle synspunkter og erfaringer an
gående arbejdet og for ved fælles sti
mulans stadig at nyorientere sig.
Denne side af inspektørs og læreres
arbejde centreres omkring de ugent
lige konferencetimer, der finder sted
året igennem. - I år har onsdagene
været konferencedag, hvor lærerne ef
ter skoletids ophør fortsætter med et
par timers drøftelse af de emner, der
forud har været bekendtgjort gennem
en dagsorden. I disse konferencetimer
skabes oplæggene til det arbejde, der
angår aktuelle forhold og også til det
løbende arbejde med at planlægge på
længere sigt. Således drøftes også det,
skole og hjem har med hinanden at
gøre.

Årets arbejdsprogram for konfe
rencerne kan her kun berøres. Konfe
rencerne tilrettelægges af lærerkolle
giets kontaktudvalg i samarbejde med
inspektøren, og det kan lige nævnes,
at „den røde tråd“ gennem konferen
cerne i år har været en drøftelse af
de forskellige undervisningsmåder,
specielt med henblik på, hvordan for
mer for gruppearbejde kan indpasses
i undervisningen.
Undertiden henlægges konferencen
til et aftenmøde. Det var således til
fældet ved en lejlighed, hvor ca. 30
tidligere elever fra forskellige årgan
ge medvirkede, for at vi kunne få lej
lighed til at høre deres - uforbehold
ne - mening om skoletiden og høre
om deres erfaringer fra overgangsti
den, da de lige havde forladt skolen.
I forårssemesteret har der på lig
nende måde været arrangeret aften
møder, hvor bl. a. professorer fra Dan
marks Lærerhøjskole som særlige ind
ledere har lagt op til drøftelse af
danskundervisningen og undervis
ningsproblemer i det hele taget.

Når konferencerne med disse linier
er nævnt for forældrene, er det bl. a.
for at berøre, at der måske kunne væ
re grund til - og interesse for - ved
enkelte lejligheder at indbyde foræl
drerepræsentanter fra skolenævn og
forældreforening til at få et første
håndsindtryk af, hvad der foregår i
konferencearbej det.
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Den ydre ramme om dette arbejde
afgiver skolens tidligere spiselokaler
i kælderen. Her findes løbende udstil
linger, der fortæller om arbejdsmeto
der, om elevers arbejde med stoffet,
og som orienterer om de hjælpemid
ler, der kan være til rådighed^ for ar
bejdet. I disse lokaler er der åbent
hus for skolens egne lærere, for læ
rere udefra, der besøger skolen, for
kursister på Danmarks Lærerhø jsko
le, for seminarieelever o. s. v. - Når
skolen modtager seminarieklasseæ og
større grupper af lærere fra udlan
det eller fra skoler rundt om i landet,
holdes der instruktioner sideløbende
med, at de besøgende får nogle første
håndsindtryk i forskellige klasser.
Endelig sker det, at forældre når
de kommer på skolen til forældretime
eller i lignende ærinde, kigger inden
for i disse lokaler, og det er ikke for
budt.
Rud. Hansen.

Til disse linier kan naturligt føjes
en omtale af en anden side af skolens
og lærernes arbejde, som heller ikke
kan være så påagtet af forældrene. Det
er et arbejde, der har berøring med
skolens funktion som forsøgsskole.
Børnene - men næppe forældrene fornemmer vel nok, at der året igen
nem dukker mange fremmede ansig
ter op på skolen: gæster, der kigger
inden for så i den ene, så i den anden
klasse. For børnene kan dette være
et lille oplivende moment, navnlig
hvis der er tale om en udenlandsk
gæst, men det er klart, at der må
sættes meget ind på at frede mest
muligt om undervisningen og på at
spare den enkelte lærer for unødig
gene og tidsspilde i forbindelse med
besøgene.
Arbejdet med oplysning om skolens
virksomhed er derfor også ved at
komme ind i rammer, der bl. a. giver
mulighed for at tage hensyn til disse
forhold.

Selvstændige elevarbejder
som udgangspunkt for en ny eksamensform
Geografi:
I det forløbne skoleår er der for
søgt en ny form for geografiunder
visning i Real u.
Baggrunden for forsøget skyldes
dels, at den foreliggende bog (fra
1944) ikke var særlig anvendelig til
den undervisning, vi ønskede at give,
dels også at geografi ikke blot er et
fag, der omhandler have, bjerge og
floder, men i lige så høj grad menne
sket og dets udnyttelse af naturfor

holdene. Efter min mening er geografi
sammen med historie og samfunds
kundskab et af skolens mest aktuelle
fag.

Undervisningsvejledningens
anvisninger:
I „Undervisningsministeriets be
kendtgørelse af 28. juni 1961, bilag 1“
fremhæves desuden, at realeksamen
har til formål at prøve såvel elever
nes modenhed som deres kundska-
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ber, og det må derfor fremgå af præ
stationen, om de har tilegnet sig det
grundlag og den arbejdsform, som
kræves.
Til eksamen skal der i følge be
kendtgørelsen lægges mindre vægt på
elevernes hukommelse og genfortæl
lingsevne. Til gengæld kræves en ko
ordination af det givne spørgsmål
med andre grene af faget. Eksamina
tionen bør i videst muligt omfang
bygge på den daglige arbejdsform;
den bør i så høj grad, det er muligt,
knyttes til forelagt materiale (ar
bejdsbog, statistisk materiale mv.).

og gentagelse var spild af tid. Ofte
blev stoffet udvidet ved elevforedrag,
lysbilleder, film, statistisk årbog og
aktuelt fra aviser og tidsskrifter.

Hensyntagen til elevernes
særlige interesser:
Da alt stoffet var gennemgået noget meget grundigt, andet mere
overfladisk - blev eleverne spurgt,
om de havde særlig interesse for et
eller andet område inden for det, der
var gennemgået. Der var flere, der
allerede havde uddybet visse emner,
der var omtalt i første halvdel af sko
leåret. En elev var særlig interesse
ret i tropesygdomme i U-landene, en
anden i træ og træprodukter, idet
vedkommende havde været udstatio
neret som skovfogedelev i efterårsfe
rien og ønsker at søge uddannelse som
skovfoged. En var særlig interesseret
i 5-årsplaner i Sovjetunionen o. s. v.
I resten af eksamensstoffet lavede
læreren spørgsmål, og nu kunne ele
verne her vælge det emne, der inter
esserede mest. To elever måtte gerne
vælge samme emne; det blev dog ikke
tilfældet.
I de kommende måneder (novem
ber, december og januar) skrev ele
verne nu en selvstændig afhandling.
Den blev afleveret i februar, og det
viste sig ved gennemlæsningen, at
langt de fleste elever havde behand
let deres emne ualmindelig grundigt
og dybtgående. Flere af opgaverne
var på 100 sider. Der var tegnet dia
grammer og kurver med forklarende
tekst. Billedmaterialet var meget
fint, flere af eleverne havde henvendt
sig direkte på en fabrik eller i en am
bassade og fået udleveret billedstof
samt besvaret spørgsmål. De dygtig-

Årets stof:
Eleverne skal i realklassen læse
om menneskenes vidt forskellige livs
betingelser og om deres afhængighed
af naturen. Jordbunden har betyd
ning for plantevæksten og dermed for
vor ernæring. Visse steder i jorden
er der desuden kul, olie og jernmalm,
som er en forudsætning for vor nu
værende kultur. Klimaet har en afgø
rende indflydelse på vor tilværelse;
nogle steder kan jorden dyrkes, andre
steder er det for sommerkøligt for
vore kulturplanter, eller det er så tørt,
at agerbrug kun kan lykkes i forbin
delse med kunstvanding. Derfor bli
ver det nødvendigt ofte at transpor
tere produkter over lange afstande.
Herved kommer handel, den interna
tionale arbejdsdeling og naturlige
færdselsveje ind i billedet.

Anvendt undervisningsmetode:
Vi gennemgik det stof, der kræves
til realeksamen, på den måde, at læ
reren nærmest forelæste: kun meget
kort tid blev brugt til overhøring, idet
man mente, at for megen overhøring
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rerigt at koncentrere sig om ting, der
ikke skulle afleveres dagen efter og
selv tage ansvaret for tilrettelæggelse
af et arbejde.

ste tegnere havde dekoreret deres
mappe, så man forbavsedes. Stilen
var gennemgående meget god. Man
kunne mærke, at eleverne havde læst
meget om emnet, sat sig grundigt ind
i stoffet og bagefter fundet deres
egen stil. Stoffets fremlæggelse var
ofte ledsaget af personlige kommen
tarer.

Eksamensf ormen :
Da opgaverne - efter flere sagkyn
diges udsagn - var af en sådan kva
litet, at de kunne fremlægges for et
større forum, ansøgte skolen under
visningsministeriet om tilladelse til at
lade opgaverne danne grundlag' for
eksaminationen til realeksamen. An
søgningen blev velvilligt behandlet og
imødekommet. Faginspektøren ønske
de selv at overtage censuren ved real
eksamen.
At et sådant årsarbejde er lykkedes,
skyldes i mindre grad lærerens ind
sats end elevernes modenhed og in
teresse for faget, samt i meget høj
grad den udvikling og de færdighe
der, som eleverne har erhvervet sig
gennem de frie arbejdsformer, som
de er blevet oplært i allerede fra. før
ste klasse på Emdrupborg skole.
Laue Nissen.

Elevernes syn på arbejdet:
Der blev udleveret et spørgeskema
med nogle spørgsmål. Bl. a. Hvor
lang tid har arbejdet taget? Hvilket
emne valgte du og hvorfor? Mener
du, at det faglige udbytte står i et ri
meligt forhold til det antal timer, du
har brugt ? Hvilket personligt udbytte
har denne arbejdsform givet dig?
Alle eleverne svarede meget posi
tivt og syntes, at det faglige udbytte
havde stået i et rimeligt forhold til
det antal timer, der var blevet brugt.
Langt de fleste havde været glade for
at arbejde med opgaven, de syntes
om arbejdsformen, og først og frem
mest udtalte de, at det var meget læ

Musik.
Emdrupborg skole har i år haft en
afsluttende mundtlig eksamen i faget
musik, der på 10. klassetrin (realklas
sen) omfatter musikkens historie
samt dens formlære og stilistik. Cen
sor var fru Lange, som underviser i
samme fag på Emdrup skole og som
velvilligst stillede sig til disposition.
Faget musikforståelse - for det bli
ver den bedste betegnelse for det - er
noget ret nyt, og forsøgsskolen har
samlet et reelt pensum for eleverne.
Den pågældende klasses resultater vi

ste en god forståelse og en lige så god
evne til at gengive stoffet, hvilket
bl. a. ses af resultatet: Kun to karak
terer under mg og i øvrigt 8 ug’er og
5 ug-!
Klassen har grebet opgaven yderst
fornuftigt an og forstået baggrunden
for indførelsen af dette nye stof: Der
skal i eksamensbeviset stå en karak
ter, og hvordan skal man give en så
dan? Det ville i mine øjne være for
kert at give den for sang alene. Man
kan godt være hæs som en j-avn og

16

dog musikalsk eller i hvert fald have
sans for og forståelse af musik. Det
pensum, der er udleveret eleverne i
årets løb, indeholder oplysninger om
de mest kendte komponisters bio
grafi, en beskrivelse af deres vigtig
ste værker og frem for alt en beskri
velse af, hvordan kompositionen er
bygget op og dermed direkte indfø
ring i formlæren. Eleverne får herved
et begreb om, hvad det er, man skal

være indstillet på at lytte efter, når
man er til koncert eller hører radio.
Hermed en hilsen til klassen, der
har arbejdet så godt og givet læreren
en fornemmelse af, at vi her er ved
at finde frem til noget, der kan blive
værdifuldt for eleverne ved at gøre
deres oplevelse af musik til langt
mere end en fornøjelse.
G. Gamborg.

Bamepleje som kursusfag.
I august 1961 startede vi med et
nyt fag i kursusskolen. Eleverne fik
tilbudt 2 timers ugentlig undervisning
i barnepleje. 20 piger meldte sig og
gik til arbejdet med stor energi.

Desuden har vi talt om den enlige
mors problemer og set film om mød
rehjælpen. Ud fra artikler i dagspres
sen har vi diskuteret sociale proble
mer.
Samtidig har pigerne i arbejdsmapper, som de har gjort et kolossalt ar
bejde med, udarbejdet deres egen lille
lærebog.
Hos Dansk Røde Kors har vi lånt
en dukke med alt udstyr, men da det
jo er noget andet at passe et rigtigt
levende barn, fik vi anledning til at
aflægge besøg på Dehns Dampvaske
ris vuggestue og børnehave for der at
se, hvordan rigtige, levende børn op
fører sig.
Undervisningen har tjent et dob
belt formål, idet den foruden at give
nyttige, almene kundskaber og fær
digheder har virket som en slags er
hvervsorientering. De fleste af piger
ne (14 af et hold på 19) har efter eget
ønske fået lagt deres periode med er
hvervspraktik i børnehaver og vug
gestuer, og således har undervisnin
gen for disse elever bidraget til at

Formålet med undervisningen var
at give eleverne grundreglerne for,
hvordan man passer et lille barn. Disse
timer skulle gerne give dem så megen
følelse af sikkerhed, at de virkelig
skulle få glæde af at passe de børn,
de som unge piger og senere som unge
mødre skulle få ansvar for.
Det bliver for langt at fortælle om
alt det, som vi har beskæftiget os
med, men i korte træk har det været:
Barnet ventes
Barnet er født
Barnets første år
Barnets bad
Naturlig ernæring
Kunstig ernæring
Det syge barn
Forebyggelse af ulykker
Forebyggelse af sygdomme.
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Forsøget med denne undervisning
har været opmuntrende, og det er me
ningen, at det skal fortsætte t.l næ
ste år.
Desværre har ingen drenge følt
trang til at lære noget om barnepleje.
Da det ser ud til, at mændene 1 frem
tidens familie må være mere med i
dette arbejde, havde det måske været
rart, om en eller anden dreng havde
følt sig tiltrukket. Måske skal der til
rettelægges et lidt kortere kursus spe
cielt for drengene.

åbne øjnene for erhvervsmuligheder,
som flere af dem ikke i forvejen hav
de nogen virkelige forestillinger om.
Som tidligere nævnt har interessen
været stor. Pigerne i en enkelt klasse
har brugt emner fra barnepleje til
elevforedrag og demonstrationer i an
dre timer. De har endog formået
drengene til at prøve at lægge ble på,
og med stort held, siges det.
Kursus har været tilrettelagt efter
planer fra Dansk Røde Kors. Som
følge deraf får pigerne ved afslutnin
gen et bevis fra Røde Kors på, at de
har gennemgået kursus i „det spæde
barns pleje“.

Lilli Larsen,
sundhedsplejerske.

Fritidsklubberne på Emdrupborg.
halvdelen af skoletiden er eh ung
domsskole - og det er hævet over en
hver tvivl, at ungdommens fritidsliv,
når det er rigtigt inspireret og orga
niseret, kan være en lige så vigtig
forberedelse til voksentilværelsen som
undervisning af almindelig art.
Der findes flere grunde til, at det
er godt at have ungdomsklubber. I
vort samfund med udearbejdende for
ældre - ofte i små lejligheder - træn
ger de unge til et tilholdssted for de
res kammeratskabsliv og andre inter
esser. Bymilieuet isolerer ofte men
nesket, og i vor tid, hvor samfunds
livet er afhængigt af et aktivt fælles
skab, kan det klubagtige fritidsliv på
skolen være et af midlerne til at bry
de isolationen.
Fritid er så nyt et begreb, at man
ikke har tradition for dens rette brug,
og derfor kan man godt tale om orga
niseret fritid. Ikke stramt og autori-

I december 1961 blev Kold Olesen
inspektør i Birkerød og måtte derfor
forlade arbejdet som leder af klub
berne. Kold Olesen havde på storartet
måde videreført det klubarbejde, som
Helge Hansen gennem mange år hav
de opbygget med flid og dygtighed. I
år blev arbejdet fordelt på flere, og
klubberne har været særdeles godt be
søgt af børn lige fra 1. klasse til real
klasserne, så der er altså behov for
denne indsats uden for skoletiden.
Et barn, som ikke var elev på Emdrupborg skole, sagde til et af „vore“
børn: „Går I da aldrig hjem fra den
skole?“ „Jo, men der er altid noget
rart også efter skoletiden (læsestue,
filmklub og fritidsklub), så vi kan
egentlig blive der hver dag ekstra,
hvis vi vil“.
Skolen og fritidslivet er i dag nøje
re forbundet end for nogle år siden.
De unge går længere i skole - næsten
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tært, men inspirerende, vækkende,
igangsættende, og det er meget for
friskende både for elever og lærere at
mødes i et fællesskab, der stiller nye
krav. Forældrene er glade for, at sko
len er åben uden for skoletiden. Man
ge større børn mangler udviklende be
skæftigelsesmuligheder hjemme, men
i klubberne udviser de både initiativ,
fantasi og hjælpsomhed, og de er frie
og glade, når de kan dyrke deres hob
bies eller diskutere. Og tænk bare at
komme hjem med et vævet tæppe, et
pudestykke, en keramikskål, en ne
derdel, eller bluse, eller måske en
gave til mor og far - ting skåret ud
i træ o. s. v.
Nogle oplever for første gang, at de
nok tør danse - både samba og twist
- fordi det var blandt ens egne kam
merater, man lærte det og ikke mel
lem fremmede på en danseskole. Nogle
finder, at gymnastik pludselig er ble

vet meget morsommere, når det er fri
villigt og fra kl. 15 til 17, andre dyr
ker håndbold, skak, dramatik o. s. v.
Der er mange gode tilbud. Og vi hå
ber, at fritidsklubberne fremdeles kan
være et godt tilholdssted for børn og
unge, der gerne vil mødes med jævn
aldrende, bruge deres fritid på en
sund og udviklende måde, opleve glæ
den ved fælles oplevelser og ved at
løse opgaver i fællesskab.
Fru Gerda Lobedanz fremførte sine
dygtige og søde balletpiger, og danse
lærerinde fru Ulla Birch viste, hvor
meget børn kan nå at lære på en vin
ter, både vals, twostep, samba og
twist. Da fru Ulla Birch førte børnene
ind til kotillondans og senere fik både
børn og tilskuere til at danse twist,
var alle enige om, at det havde væ
ret alle tiders bal.

Lise Plant.
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Praktiske oplysninger.
Skolens kontor:

Åbent hver dag kl. 12-13 og onsdag kl. 1730-1830.

Skolelægen:

Dr. Elin Fog træffes mandag kl. 9-11.

Lægeværelsets
telefon:

69 45 13. Bedst mellem kl. 12 og 13, dog ikke fredag.

Skolesundheds
plejersken:

Træffes mandag kl. 12.

Tandbehandling: Elever på Emdrupborg skole behandles på Holbergskolen. For

tiden kan elever fra 8. klasse og opefter henvises til privatprak
tiserende tandlæger mod delvis refusion af udgifterne. Iletivisningsseddel fås ved henvendelse på skolens sekretærkontor.
Indskrivning til
1. klasse:

Fra 1. september til juleferien året før skolegangen begynder.
Navneattest 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
len. 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 vieeinspektør 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 (Tomsgålrdsvej),
som giver en erklæring om, at tyveriet er anmeldt. Denné anmel
delse samt en kvittering fra forretningen, hvor det stjålne er
købt, skal vedlægges en eventuel ansøgning om erstatning, som
gennem skolen sendes til skoledirektionens kontor.

Erstatningssager: I tilfælde af, at børn ved åbenbar uforsigtighed og hensynsløs

hed ødelægger møbler, slår ruder ud eller lignende, kan forældre
gøres erstatningspligtige for skaden. Mindre skader bør eleverne
af pædagogiske grunde selv betale.
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Å rsafslutning.
Forældrene indbydes til at overvære den almindelige undervisning,
torsdag den 21. juni efter følgende skema:
1 u

1 v
2 u

2 v
3 u

3 v

4 u
4 v
4 x
5 u

5 v
5 x

6 u
6 v
6 x

7 u
7 v

7 x

(nr. 24) kl. 800- 850 regning.............
. 85®- 940 dansk ...............
(nr. 25) kl. 800— 850 regning.............
. 855- 940 dansk ...............
(nr. 25) kl. 9o0-1040 regning.............
■ 1115—12°° dansk ..............
(nr. 10) kl. 800- 850 regning.............
S'10- 940 dansk ..............
(nr. 4) kl. 800- 8J° geografi ..........
8JO- 940 dansk ..............
(nr. 10) kl. 950-1040 dansk ..............
■ 1115-12°° geografi ..........
(nr. 26) kl. 800— S^0 dansk ..............
8°°- 940 regning.............
(nr. 4) kl. 9o0-104° dansk .............
■ 1115—1200 historie.............
(nr. 2) kl. 800- 8°° dansk ..............
8JO- 940 historie............
(nr. 9) kl. 800- 8j0 regning............
8DD- 940 dansk ..............
(nr. 27) kl. 800- 8’° dansk ..............
8°°— 940 historie............
(nr. 5) kl. 800- 850 dansk ..............
86°- 940 regning............
(nr. 3) kl. 800— S'*0 historie............
8°°- 940 regning............
(nr. 1) kl. 800— 8°° dansk ..............
- 855- 940 regning............
(nr. 01) kl. 8°°- 940 geografi .........
9o0-1040 dansk ..............
(nr. 11) kl. 800- 850 engelsk............
8'>J- 940 dansk ..............
(nr. 12) kl. 800- 850 dansk ..............
8°°- 940 geografi ..........
(nr. 6) kl. 800- S’0 dansk ..............
(nr. 33) - 85°- 940 fysik ................
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hr. F. Kallenbach
fru Bente Borch
hr. Kurt Frandsen
fru Inge Kolberg
fru Inge Kolberg
frk. K. Jensen
hr. Helge Hansen
hr. Tom Olsen
fru Rona Petersen
fru Rona Petersen
frk. Mette Steen
hr. Erik Poulsen
fru Tove Møller
hr. Knud Frederiksen
hr. Niels Andersson
hr. Kurt Frandsen
hr. Poul Schütz
frk.Elkjær Laursen
fru Bente Borch
fru Lisa Østlund
fru Lise Plant
hr. Erik Poulsen
frk. Inga Lauridsen
hr. Poul Schütz
fru Gunvor Appel
hr. Kaj Bjørnsgaard
hr. Kaj Bjørnsgaard
hr. F. Kallenbach
hr. Niels Andersson
frk. K. Jensen
hr. Erik Poulsen
hr. Kurt Frandsen
hr. Laue Nissen
hr. Laue Nissen
hr. Knud Frederiksen
hr. Frithiof Nilsson

De elever, der forlader skolen, inviteres sammen med deres for
ældre til afslutningsfest i skolens festsal, torsdag den 21. juni kl. 19.

Onsdag den 20. og torsdag den 21. juni er der udstilling af teg
ninger, sløjd og håndarbejder i aulaen. Arbejderne udleveres torsdag
den 21. juni mellem kl. 13 og 14.
Fredag den 22. juni er den sidste skoledag og omflytningsdag.

U ndervisningen i det nye skoleår begynder mandag d. 13. august.
Førsteklasserne begynder dog først mandag den 20. august.
Ejvind lensen.
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