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15 års forsøgsarbejde — 1948-1963.
Den 26. november 1947 besluttede
Københavns skoledirektion at oprette en
kommunal forsøgsskole, og i august
1948 åbnede skoledirektør Olaf Peter
sen Emdrupborg skole med pædagogisk
forsøgsvirksomhed som særlig opgave.
Det er således nu snart 15 år siden,
vor skole begyndte sit arbejde med 13
klasser i nogle ufærdige lokaler i det
af tyskerne byggede skolekomplekt på
hjørnet af Emdrupvej og Tuborgvej.
Det officielle navn var nu Emdrupborg,
men i lang tid fremover var bygningen
bedst kendt under navnet den tyske
skole, ja, så sent som foråret 1960
fik vi besøg af en gæst, der søgte „den
tyske skole“.
Nu er 15 år jo ikke nogen særlig høj
alder for en skole. Når vi alligevel har
ønsket at markere afslutningen på vort
15. arbejdsår blandt andet med et stør
re og mere omfattende årsskrift end
sædvanlig, skyldes det naturligvis først
og fremmest, at Emdrupborg er Dan
marks første og hidtil eneste skole, der
har officiel status og organisation som
forsøgsskole, og i denne forbindelse er
vor alder nok værd at bemærke. Selv
i det internationale selskab af forsøgs
skoler hævder Emdrupborg sig ganske
pænt, ikke alene ved sin alder, men og
så ved at være en eksperimenterende
skole, der ikke er knyttet til nogen be
stemt pædagogisk retning, men som
har til opgave at arbejde inden for alle
folkeskolens områder.
Det var under beskedne forhold, sko
len i sin tid åbnede. Sammen med Dan
marks Lærerhøjskole flyttede vi de før

ste år en del rundt i bygningen jaget
fra lokale til lokale af trykluftbor og
kalkstøv. Vi glædede os dengang meget
til de ordnede og gode forhold, vi en
gang skulle få, men da ombygningen
efter 6 års forløb var færdig, var nye
vanskeligheder allerede i sigte. Stats
seminariet på Emdrupborg var blevet
stort og lærerhøjskolen i stærk vækst,
så komplikationerne med de fælles fag
lokaler begyndte at vise sig, ligesom
midlertidigt lånte lokaler måtte afgives
dels til lærerhøjskolen og dels til Dan
marks pædagogiske Institut, som da
var blevet oprettet.
Trods trange ydre kår og vanskelig
heder med at bevare kontinuiteten i
personalet har forsøgsvirksomheden dog
været i stærk vækst i de år, der er
gået. Vor opgave er, dels inden for de
forskellige fagområder, dels med hen
syn til skolens liv som helhed, at eks
perimentere med undervisningssituati
oner og metoder, der bygger på det
kendskab, man blandt andet fra børnepsykologien har til forløbet af børns
udvikling og måde at lære på. Vi skal
med andre ord finde veje til at om
sætte teoretisk viden i daglig skole
praksis, og vi skal beskrive erfarin
gerne, så andre kan drage nytte af dem
- en ofte vanskelig opgave, når man
tager i betragtning den kløft, der tit
findes mellem teori og praksis inden
for skolens verden.
Det var da heller ikke altid let at
holde liv i forsøgsarbejdet. Der var
perioder, hvor vanskelighederne om
kring os i bygningen var så store, og
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ling her i landet, er værdsat af lærere
og ansvarlige myndigheder også uden
for København. Her i byen er kontak
ten til kolleger ved andre skoler blevet
udbygget væsentlig gennem deri kur
susvirksomhed, der har været i gang i
indeværende skoleår, og gennem den
pædagogiske udstilling, der blev arran
geret i forbindelse hermed.

kontakten udadtil så mangelfuld, at det
var svært blandt lærerpersonalet at be
vare den engagerede holdning, som er
så nødvendig i en eksperimenterende
skole.
Men opgaverne trængte sig på, og
problemerne blev i reglen løst, så ar
bejdet kunne gå videre. Efterhånden
vandt skolens arbejdsmåde da også sti
gende anerkendelse, og erfaringerne fra
forsøgsarbejdet udnyttes i stadig større
omfang på andre skoler, dels i Køben
havn og dels i det øvrige land.
Dette gælder således erfaringerne fra
vore skolemodenhedsundersøgelser, fra
den første læseundervisning og fra un
dervisningen af læseretarderede samt
undervisningen i orienteringsfag med
gruppearbejde, lejrskoler o.s.v.
Endelig kan nævnes vore undervis
ningsplansforsøg på 6.-10. klassetrin.
Erfaringer herfra er der draget nytte
af ved udarbejdelsen af den nye under
visningsvejledning for folkeskolen.
I dag kan man vist godt sige, at det
bidrag, som landets største skolevæsen,
det københavnske, gennem sin forsøgs
skole yder til den pædagogiske udvik

Internationalt har Emdrupborg skole
også fået en god placering i løbet af
den tid, der er gået. Vi har hvert år be
søg af mange gæster fra udlandet og
regnes blandt de europæiske pædagogi
ske institutioner, som folk, der studerer
internationale skoleforhold, med fordel
kan besøge.
I det følgende vil vi søge at tegne
billedet af skolelivet på Emdrtrpborg,
og forskellige forhold og begivenheder
vil blive beskrevet. Her skal kun næv
nes, at arbejdet med bogen orri Anne
Marie Nørvig afsluttedes omkring nyt
år, og at „Pædagogiske perspektiver
belyst gennem Anne Marie Nørvigs per
son og samtid“ nu er i handelen.
Ejvind Jensen.

Ved åbningen af den pædagogiske udstilling 1963
lem lærer, børn og forældre, en sag,
der kan være af næsten privat kårakter,
hvor arbejdet lykkes og målet nås i sam
me grad, som det lykkes læreren at ef
terleve skoleplanens anvisninger, nor
mer og krav.
Når skolearbejdet bliver systematisk
eksperimenterende, må læreren ikke
blot undervise - og naturligvis under
vise godt - han må også tilpasse sit dag-

En forsøgsskole har ikke blot til op
gave at tilrettelægge og gennemføre
undervisningsforsøg og afgrænsede un
dersøgelser. Den må også sørge for at
arbejdet tilrettelægges således, at det
i så vid udstrækning som muligt kan
registreres og beskrives.
Undervisningsvirksomheden på for
søgsskolen er derfor ikke på samme
måde som på andre skoler en sag mel
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Den pædagogiske udstilling.
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række områder, samt at give et billede
af arbejdets idégrundlag.
Samme år afholdtes i aulaen en ud
stilling, der senere kom til at danne
grundstammen i den første vandreud
stilling, som rundsendtes til seminari
erne.
I 1958 fejrede skolen 10-års jubi
læum ved en ny udstilling i aulaen. Den
havde til formål at beskrive et års ar
bejde i skolen, klassetrin for klasse
trin, fra læseundervisningen i 1. klasse
til undervisningen i 8.-9. klasserne
(kursusskolen) og i de traditionelle
eksamensklasser. Denne udstillirg vi
stes i de følgende år forskellige Isteder
i landet samt i Norge, Sverige og Tysk
land.
Derefter udsendtes beretningen om
erhvervsorientering og to manuskripter
— et om undervisning i orientering i 8.—
9. klasse og et om visse af de yalgfri
fag — er klar til udgivelse.
Den pædagogiske udstilling af 1963
handler fortrinsvis om arbejdet i 8.-9.
og 10. klasserne. Når vi har valgt på
denne måde at fremlægge vore erfarin
ger inden for dette undervisningsområ
de, skyldes det først og fremmest, at
det er disse klasser og deres (elever,
der med den nye skolelov og den ud
vikling, samfundet er inde i, er kommet
i centrum i skolebilledet.
For skolens - som hele vort uddan
nelsesvæsens mest brændende problem
— er jo netop at finde frem til en eller
anden form for videreuddannelse for
alle - altså ikke blot for de såkaldt
bogligt indstillede elever. Vi ved, at
denne uddannelses form og indhold er
hovedproblemet her, som den er det i
alle andre lande i vor kulturkreds og
formodentlig snart i alle lande overho
vedet.

lige skolearbejde til det idégrundlag,
som er skolens fælles arbejdshypotese,
han må indordne sig under arbejdspla
nerne, og han må have en iagttagende
holdning til sin egen undervisning, be
skrive den samt elevernes reaktion på
den. Og han må ikke være bange for at
gøre status og åbent fremlægge resul
tatet med pludser og minusser til andres
vurdering, i første omgang den kreds
af kolleger, som er med i det fælles ar
bejde, og derefter — når et vist niveau
er nået og en vis bearbejdelse har fun
det sted — til kolleger på andre skoler
og til de skolemyndigheder, der må
være interesseret deri.
Dette med formidling af arbejdsre
sultaterne til kredse uden for forsøgs
skolen har altid været en af de vanske
ligste opgaver at løse her på Emdrup
borg. Det daglige arbejde med de man
ge aktiviteter — også uden for den egent
lige skoletid - de aktiviteter, som har
til formål at fremme børnenes person
lighedsudvikling og dermed kundskabs
tilegnelse, den stadig løbende registre
ring og planlægning har en tendens til
at opbruge den forhåndenværende ener
gi, så vi ofte ikke kommer længere end
til de forholdsvis ubearbejdede rappor
ter, hvormed vi blandt andet formidler
vore erfaringer til hinanden.
Endelig må vi give os tid til studier
også af udenlandsk pædagogisk littera
tur. For også inden for det pædagogiske
område gælder det, at problemerne er
internationale, og vi må kigge hos hin
anden og lære af hinanden.

I 1955 udsendte vi vor første beret
ning „Beretning om Emdrupborg sko
les første 6 år“. Den indeholder en
række artikler, som har til formål at
beskrive forsøgsarbejdets status for en
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Undervisningen skal være stærkt dif
ferentieret.
Dette princip bygger på kendskabet
til de udviklingsforskelle, der findes
blandt eleverne og den spredning i
kundskaber, færdigheder og interesser,
som vi ved forekommer på hvert trin i
skolen, men som bliver mere udpræget
på de ældste klassetrin.
Men det bygger også på et andet for
hold, nemlig dette, at der inden for den
enkelte elevs muligheder findes en lig
nende spredning. Enhver har sine svag
heder og sine styrkeområder. Vi må i
undervisningen af disse elever lægge
vægt på først og fremmest at udvikle
styrkeområderne — altså modsat det,
der fandt sted i den traditionelle mel
lemskole.
At dette virkelig kan lade sig gøre,
ser vi i vores 10. klasse, hvor der går
4 elever, der efter 7. klasse ikke kunne
komme i den såkaldte eksamensskole,
fordi de var svage i det sproglige, men
som efter at have taget teknisk forbe
redelseseksamen i 9. klasse nu følger
undervisningen i matematik og fysik til
teknisk real ved siden af de almindelige
10. klasse fag.
I virkeligheden kan vi jo slet ikke
skelne mellem boglige og ikke boglige
elever. Vi har i en række grafiske frem
stillinger på udstillingen vist, at der
er meget stor overlapning mellem de to
skoleformers elever, når vi ser på de
enkelte færdigheder.
Den anden hypotese, vi bygger på,
angår det forhold, at vi tror, at den
menneskelige udvikling hos eleven bli
ver bedst, hvis han i en vis udstræk
ning kan komme til at beskæftige sig
med fag, der har hans særlige interes
se, og som han har særlige forudsæt
ninger for. Det kan være motorlære el

Siden 1950 har vi haft et forsøgsar
bejde i gang, der vedrører disse for
hold.
Først førte vi nogle årgange igennem
til 9. trin (IV. mellem). Formålet var
dels at følge de enkelte elevers udvik
lingsforløb med sammenligning af sta
tus i 5. klasse og ved skolegangens af
slutning, og dels at undersøge mulig
hederne af at give en undervisning, der
er så differentieret, at den imødekom
mer de udelte klassers større spred
ning.
Resultaterne er beskrevet i „Beret
ning om Emdrupborg skoles første 6
år“. Her skal blot oplyses, at det frem
gik, at børnenes udvikling ikke foregik
efter så rette linier, som man nok ofte
forestiller sig. Der skete mange ompla
ceringer undervejs.
I 1955 indledtes 2. del af forsøgs
rækken, idet vi da gik over til at dele
efter 7. klasse. Når vi valgte dette trin,
skyldtes det først og fremmest, at det er
tidspunktet for skolepligtens ophør.
For de elever, der ikke skulle gå i
den traditionelle eksamensskole, dan
nede vi en skoleform, som vi kaldte
kursusskolen, fordi det, der karak
teriserede den, var tilbudet om valgfri
kurser.
Den er bygget op efter kærnefags
princippet med en kærne af almendannende fag obligatoriske for alle: dansk,
regning, samfundsorientering, kristen
domskundskab og gymnastik (således
som det nu kendes fra de nye under
visningsplaner) og en kreds af valgfri
fag, af hvilke den enkelte elev kan
sammensætte sit skema efter interesser
og øvrige forudsætninger.
Jeg skal give et kort rids af idéerne
bag denne opbygning, således som vi
formulerede dem i 1955.
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ler sløjd, eller det kan være matematik
eller engelsk. Ikke alene når man læn
gere i det enkelte fag, der det er valgt
af interesse, men den engagerede og
positive holdning, der vokser frem om
kring arbejdet i disse fag har tilbøjelig
hed til at smitte af på skolearbejdet i
øvrigt — altså også på dansk og reg
ning.
Dette fører over til et 3. forhold. Vi
ønsker at gøre eleverne medansvarlige.
Et særkende for alderstrinnet er den
voksende trang til selvstændighed par
ret med følelsen af egen utilstrækkelig 
hed. Dette kan føre til en kritisk hold
ning. Men præcis den samme selvstændighedstrang kan bruges til at sætte en
god udvikling i gang i forhold til skole
og undervisning — nemlig ved at lade
eleven opleve, at han til en vis grad
selv er ansvarlig for sit skolearbejde.
Derfor fremhæver vi, at efter 7. klasse
har enhver ret til at forlade skolen,
men hvis man har lyst til at blive dyg
tigere, så er man meget velkommen til
at blive og vælge nogle fag, som har
særlig interesse. Og det er meget få,
der går ud efter 7. klasse, ikke mange
efter 8. klasse, og nu har vi altså også
en 10. klasse.
Kundskaber — og navnlig kundska
ber, der er forceret på barnet eller den
unge — glemmes let igen, eller de glider
over til at blive noget upersonligt, som
ikke rigtig kommer ham ved, når sko
len først er forladt, hvorimod den følel
sestone, der har været over skolearbej
det og forholdet til skolen i videre for
stand, kommer til at sætte sit præg på
personligheden og er med til at forme
den livsholdning, som den unge møder
sine omgivelser og samfundet med, når
han forlader skolen. Det er den side af
skolearbejdet, der har de videst ræk

kende virkninger på godt og ondt - i al
enkelthed udtrykt ved, om eleven går
ud i samfundet med ligegyldighed over
for - måske modvilje mod skolen og
det, den står for, eller om han gør det
med følelsen af, at arbejdet der har væ
ret af værdi og med lysten til at ære
mere i behold — og dermed åben og
positiv indstilling over for nye opgaver.
Og det kan tilføjes, at barnet såvel
som den unge, lærer mest og Devarer
det lærte bedst, hvis indlæringen sker
under en medlevende og interesseret
holdning til arbejdet og en aktiv optaget
hed.
Men det går ikke af sig selv. F'a sko
lens side må der gøres en aktiv ndsats
for at få den unge placeret rigtigt med
de rigtige fag. Derfor må der en råd
givning og vejledning til. Og har er vi
ved et andet elementært forhold i al
undervisning, nemlig det, at eleven skal
kunne magte de stillede opgaver
Også for børn og unge er oplevelsen
af at kunne, af at have succes i arbejdet
væsentlig, idet oplevelse af succes er
udviklingsfremmende. Den unge får
den fornødne selvtillid ikke blot i for
hold til fag og skole, men måske i det
hele taget.
Modsat er oplevelse af nederlag di
rekte udviklingshæmmende. I stedet
for at få behovet for at tilegne sig
kundskaber og færdigheder tilfredsstil
let, det grundlæggende behov, som fin
des hos alle, støder eleven ustandselig
imod og får en opgivende holdning,
mens energien måske søger afløb ad
andre og mindre acceptable veje.
Derfor ser vi hellere, at der kommer
en god udvikling i gang ved, at den
unge arbejder med interesse og gode
resultater i sløjd end at han sidder med
ustandselige nederlag i engelski at fag
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som han måske er sat til mod egne øn
sker, men fordi der er knyttet mere
prestige til det. Må jeg i denne forbin
delse gøre opmærksom på, at sløjd er
et meget søgt fag hos os.
Endelig vil vi gerne gøre skolefor
men så bredt orienterende som muligt.
Den skal naturligvis tage sit udgangs
punkt i livet uden for skolen, også i er
hvervslivet. Men der ser vi det som vor
opgave i løbet af 8.-9. klasse at orien
tere de unge i erhvervslivet og sam
fundslivet på en sådan måde, at der un
dervejs finder en afklaring sted hos den
enkelte i retning af erhvervsvalg. Vi har
foretaget en efterundersøgelse, hvor vi
har søgt at kortlægge, hvordan det er
gået eleverne fra både vore realklasser
og vore 8.-9. klasser. Det fremgår
bl. a. deraf, at erhvervsønskerne i 7.
klasse ikke har meget med den senere
virkelighed at gøre. Derfor må vi ikke
tage meget hensyn til dem f. eks. ved
at tilrettelægge skoleafdelingen på
grundlag af dem.
Her må vi jo også tage samfundsud
viklingen i betragtning. Samfundet ud
vikler sig i dag så hurtigt, at vi ikke for
snævert må tage vort udgangspunkt i

det øjeblikkelige, for det er måske ikke
aktuelt mere, når den unge skal ud at
fungere i samfundet.
I det hele taget må vi jo være klar
over, at vi i skolearbejdet må være pa
rat til stadig at revidere, og i den for
bindelse har forsøgsskolen vel sin sær
lige opgave. Det bestandige i skolear
bejdet må være, at der lægges vægt på
det menneskelige, på det at lære at
tage hensyn til andre, og på udviklingen
af ansvarsfølelse og medansvarlighed.
På udstillingen har vi søgt at beskri
ve dette arbejde, ligesom vi har gjort
rede for, hvad vore elever er blevet til.
8.-9. klasserne hænger dog ikke frit
svævende i luften. Der er en sammen
hæng ned efter. Vi har derfor vist glimt
af arbejdet lige fra 1. klasse, idet vi
der har lagt vægt på at beskrive grup
pearbejdets placering i undervisningen.
Med udstillingen foregiver naturlig
vis ikke at vise endelige løsninger på
skolens problemer. De findes vel for øv
rigt aldrig. Den er tænkt som en rede
gørelse for, hvordan det går, når et ar
bejde tages op på den måde, der er be
skrevet.
Ejvind Jensen.

Kursusvirksomhed og pædagogisk udstilling.
Kursusvirksomheden.
Indenfor skolens egne vægge har i de
sidste 7-8 år drøftelserne angående
rammerne for og indholdet af undervis
ningen i 8.-9. klasserne til stadighed
været et aktuelt emne, og fra mange
sider er vi blevet tilskyndet til at åbne
mulighed for, at lærere uden for skolen

I lærerkollegiet har mange kræfter i
dette arbejdsår været sat ind på opga
ver, der berører skolens virksomhed
udadtil. Opgaverne har været af et om
fang, så de nok har kunnet tære på den
energi, der samtidig må være til rådig
hed for undervisningsarbejdet og det in
terne arbejde i øvrigt.

9

på forskellig vis fik adgang til at blive
orienteret om forsøgsskolens erfaringer
vedrørende den ny skoleafdeling, hvad
der falder helt i tråd med vor interesse
i at få sammenholdt forsøgsskolens er
faringer med dem, der nu gøres ved an
dre skoler, hvor 8. og 9. klasser op
rettes.
Da vi derfor skønnede, der var et
øjensynligt behov for, at skolen viste et
initiativ, blev der ved skoleårets be
gyndelse i samarbejde med skoledirek
tøren og viceskoledirektør Th. Holm
lagt en plan for en serie foredrag, in
struktioner og samtalekredse, ligesom

der blev skabt mulighed for påbegyn
delsen af et løbende arbejde mej at til
gængeliggøre vore undervisningserfa
ringer gennem fremstilling af udstil
lingsmateriale, der på anskuelig måde
kunne belyse sider af undervisningen i
8., 9. og 10. klasse.
Som en naturlig fortsættelse af nogle
drøftelser vedrørende 8.-9. klasserne,
der havde fundet sted på Østrigsgades
skole i dagene 29. oktober til 1. no
vember, indbød forsøgsskolen i midten
af november til den serie foredrag og
instruktionsstudiekredse, der efter den
skitserede plan skulle kunne afvik es i

Hjemmelavet
demonstrationsmodel.
(Fra den pædagogiske
udstilling.)
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en periode før jul samt i januar og fe
bruar måned. Da der imidlertid meldte
sig over 300 deltagere til hver afdeling
af de annoncerede kursus, kunne den
oprindelige plan og tidstabel ikke føl
ges, idet det blev nødvendigt at gentage
foredragseftermiddage og at strække
kursusperioderne over betydelig læn
gere tid end påtænkt.
I oversigten nedenfor nævnes den
kursusvirksomhed, der har fundet sted
i løbet af året, og det føles rigtigt hertil
at give den kommentar, at vi på over
bevisende måde har fået bekræftet, at
det mere og mere føles som en nødven
dighed for lærere, der arbejder i 8.-9.
klasser, at få adgang til grundige ind
byrdes drøftelser angående de mange
praktisk-metodiske problemer, der er
forbundet med undervisningen på disse
trin. Vi ved, at de nedenfor nævnte
kursus kun har været et mindre bidrag
til dette, men vi har i forbindelse med
arbejdet kunne glæde os over en meget
fin mødeprocent til både foredragsefter
middage og studiekredse.

d. Regning og matematik til teknisk
forberedelseseksamen (overlærer
fru Johanne Jensen).
Deltagerantallet på disse eftermid
dage: ca. 125 fra 17 skoler.
Anden omgang af disse foredrag og
gruppedrøftelser afvikledes den 18. og
25. januar med ca. 100 deltagere fra
20 skoler.
Tredie omgang afvikledes den 15. og
22. februar med ca. 90 deltagere fra
18 skoler.

2. afdeling:

Instruktionsstudiekredse.
1. Dansk i 8.-10. klasse. Tre kursus
dage fra kl. 15-17 (kommunelærer
Poul Valbro).
Da der havde tilmeldt sig cc. 80 læ
rere til dette kursus, afvikledes det i
tre omgange:
a. Den 11., 15. og 18. februar.
b. Den 1., 4. og 8. marts.
c. Den 18., 22. og 25. marts.
2. Motorlære. Fem kursusdage fra kl.
15-17 (kommunelærerPoul Schütz).
Mødedage: Den 1., 8., 15., 22. og
29. marts.

1. afdeling:

Foredrag og drøftelser i grupper.

3. Familiekundskab. To kursusdage fra
kl. 13—16 (lærerinde Mona Peder
sen) .
Mødedage: Fredagene den 1. og 8.
marts.

Fredag den 7. decbr. 1962 kl. 15-17.
Fredag den 14. decbr. 1962 kl. 15-17.

Kl. 15-17: Foredrag.
Skoleinspektør Ejvind Jensen : Syns
punkter for undervisningens tilrette
læggelse, form og indhold.

4. Erhvervsorientering. Fire kursus
dage fra kl. 15-17 (overlærer cand.
psych. J. Egedal Poulsen).
Mødedage: Den 28. februar, 7., 14.
og 21. marts.

Kl. 16-17: Gruppedrøftelser.
a. Synspunkter for årsarbejdets til
rettelæggelse i dansk og oriente
ring (overlærer Rudolf Hansen).
b. Engelskundervisningen (kommumunelærer Erik Poulsen).
c. Regning (viceskoleinspektør Ejnar
Salling).

Orientering.
Da det tilmeldte deltagerantal her var
meget stort, blev det ikke praktisk
muligt eller overkommeligt at videre
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og anstrengelserne værd at prøve, at
give et samlet overblik over kursussko
lens forskellige undervisningsfelter.
Skolens eget materiale blev suppleret
med samlinger af boglige hjælpemidler
udlånt fra Statens pædagogiske Studie
samling.
Siden åbningen har udstillingen haft
stort dagligt besøg af mange kategorier
af gæster: Enkelt- og gruppebesøg fra
københavnske skoler, seminarieelever,
kursister fra Danmarks Lærerhøjskole,
udlandsgæster, forældrestudiekredse,
erhvervs- og organisationsfolk ni. v.
Da der ud over den oprindeljigt an
noncerede udstillingsperiode kom an
meldelser om forskellige større samlede
besøg, forlængedes udstillingstidén ned
1 måned.
Rudolf Hansen.

føre drøftelserne fra instruktionsef
termiddagene (afdeling 1) gennem
kursus før sommerferien. Der blev gi
vet deltagerne mulighed for at orien
tere sig om og drøfte det materiale,
der blev præsenteret på den pædago
giske udstilling, og specielt skete
dette i dagene 12., 13., 14. marts,
hvor der i mindre grupper fandt sam
taler sted omkring udstillingsindhol
det.

Den pædagogiske udstilling.
Den 21. februar åbnedes i skolens
aula en pædagogisk-metodisk udstilling
vedrørende undervisningen i 8., 9., 10.
klasse.
Vi havde med kursusvirksomheden
som baggrund fundet det formålstjenligt

Nogle målsætningsproblemer i kursusskolens
danskundervisning.
ske eksperiment, hvis succes eller fias
ko vil få vidtrækkende følger för hele
den danske skoles fremtidige udvik
ling.
Efterhånden er der knyttet så store
forhåbninger og forventninger til denne
nye afdeling, at det undertiden kan
svimle lidt for den praktisk arbeidende
lærer, hvem det nu er overladt at øve
den sidste og afgørende indsats: at om
sætte komitéernes og udvalgenes løfte
rige intentioner til hverdagens pædago
gik.
At de planlagte reformer tynges af
mange og også forskelligartede usikker
hedsmomenter, har stået klart fra første
færd, men betegnende nok er det den
daglige undervisnings problemer, der er

Indledning.
Det er en udbredt opfattelse, at ar
bejdet i 8.-10. klasserne på afgørende
måde bryder med de vante forestillinger
om undervisningens målsætning, ind
hold og metodiske tilrettelæggelse.
Den nye skolelov hviler som bekendt
på den udtrykkelige forudsætning, at
mens reallinien principielt skal bygge
på eksamensskolens traditioner, skal
der i 8.—10. klasserne ryddes op efter
den fallerede FM-skole og skabes en
helt ny skoleafdeling.
Mange forhåndsbestræbelser har væ
ret rettet mod at give disse klasser et
perspektivt startgrundlag, og fra alle
sider lyder det, at vi står over for de
kommende års betydeligste pædagogi
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Det er ikke meningen. Det er vor
opgave at give råd og vejledning.“2)
Tydeligere kan det vist ikke siges,
at den blå betænkning ikke er tænkt
som andet og mere end dens officielle
navn angiver: en undervisningsvejled
ning for folkeskolen.
Med udgangspunkt i den blå betænk
nings vejledende anvisninger er det
hensigten i nærværende rapport at teg
ne et rids af danskundervisningens mål
sætningsproblemer, set i en mere kon
kret sammenhæng. De problemer, som
skal drøftes, har vi fælles med en ræk
ke vesteuropæiske lande, som i disse
år opbygger, eller har opbygget, en
skoleafdeling, svarende til de danske
8.-10. klasser, og særlig i Sverige rå
der man nu - efter afslutningen af de
bredt anlagte forsøg med den 9-årige
enhedsskole — over en række pædagogisk-psykologiske undersøgelser og
præcise undervisningsbeskrivelser, som
bidrager til at afklare spørgsmålet; den
følgende redegørelse vil derfor bygge
på såvel svenske som danske fremstil
linger.

kommet i søgelyset i den seneste tids
pædagogiske debat. I almindelighed
opfattes sagen vist sådan, at mens visse
komponenter i det nye skolebillede er
lette at få øje på (samarbejdet med er
hvervslivet, indførelse af nye fag, prin
cippet om valgfri fag), kan det ofte
være svært at få et klart indtryk af,
hvilke nye muligheder der ligger i ho
vedfagene.
Til syvende og sidst bunder megen
tvivl og usikkerhed i den omstændig
hed, at fagenes målsætningsproblemer,
således som de fremstilles i den blå be
tænkning, ikke giver præcise og éntydige retningslinjer for, hvad der bør
være undervisningens indhold. Hvad
man næppe heller på forhånd kunne
vente.
I det mindste har Helveg Petersen
gang på gang advaret mod, at man næ
rer overdrevne forventninger til læse
planerne : „8.-9. klasserne er den del
af skolen, hvorom loven giver mindst
besked. Det gælder både den admini
strative og den pædagogiske side (...).
Det er klart, at vi, da betænkningen
blev til, måtte nøjes med at udforme
undervisningsprogrammet i stor almin
delighed. Dels var der ikke et tilstræk
keligt erfaringsmateriale at bygge på,
og dels måtte udvalget mene, at den
frihed, loven giver de enkelte skoler
på dette område, i så stor udstrækning
som muligt må tilgodeses.“1) - Og i en
anden sammenhæng: „Jeg kan af ad
skillige indlæg i dagspressen se, at man
mange steder venter sig megen hjælp
af læseplanerne. Det er mit håb, at de
også vil betyde en god støtte til bestræ
belserne for at føre den nye lov igen
nem, men man skal ikke vente sig et
sæt færdige anvisninger på, hvordan
man i enkeltheder skal gå frem.

Grundsynspunkter.
Det grundlæggende princip for un
dervisningen i 8.-10. klasserne kan
kortest udtrykkes med ordene: hensy
net til det praktiske livs krav. Det er
et princip, som hviler på forskellige
synspunkter:

1) Nødvendighedssynspunktet: Det
moderne samfund er ikke i stand til i
samme grad som tidligere at opsuge de
15—16-årige, som vi i skolen underti
den betegner som ikke-bogligt bega
vede; det er derfor nødvendigt nu at
skabe en skoleafdeling for disse elever
i overensstemmelse dels med deres ev
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ner og muligheder, dels med det sam
fund, vi lever i idag.
2) Retfærdighedssynspunktet: Efter
sin oprindelse er skolen en latinskole,
som forberedte sine elever til præsteog embedsmandsstillingerne; senere fik
vi eksamensmellemskolen, hvis elever
i udstrakt grad søgte over i tjeneste
mands- og funktionærstillingerne; men
for de elever, som gik ud i det praktiske
liv, i håndværk og industri, huslige- og
plejeerhverv m. v., er det ikke hidtil
lykkedes skolen at skabe en uddannel
seslinie, som i henseende til succes og
prestige kan måle sig med de to andre;
det er da denne retfærdighedshandling,
som nu forestår.
3) Synspunktet om den funktionelle
indlæring: Efter en udbredt pædagogisk-psykologisk opfattelse afhænger
indlæringens effektivitet af, om elever
ne oplever undervisningen som me
ningsfyldt og livsnær; det gælder der
for om, at undervisningssituationerne
lægges således til rette, at de længst
muligt ligner de situationer, eleverne
senere vil blive stillet over for i det
praktiske liv.
Hensynet til det praktiske livs krav
er ikke i sig selv udtryk for nogen re
form. I den henseende adskiller den
nye skoleafdeling sig ikke fra sin for
gænger, så vist som mottoet for FMskolen (eller „den praktiske mellem
skole“) lød: „---- den giver Plads for
praktiske Fag, indfører Stof fra det
praktiske Liv, virker gennem praktiske
Arbejdsformer og bygger Bro til det
praktiske Livs Skoler“.3) Men det er
nok troligt, at princippet har været
stærkere accentueret i 50’ernes end i
30’ernes skoledebat, og at de praktiske
konsekvenser er mere vidtgående nu
end før.

Spørgsmålet, som videre skal disku
teres, bliver da: på hvilken måde kan
danskundervisningen tænkes at blive
impliceret i disse bestræbelser? Men
inden vi går i gang med at opspore et
svar, kan det være nyttigt at forudskik
ke et par bemærkninger om folkesko
lens formålsparagraf set i sammenhæng
med danskundervisningens målsætningsproblemer.
Som bekendt er det folkeskolens for
mål „at fremme og udvikle børnenes
anlæg og evne, at styrke deres karakter
og give dem nyttige kundskaber“.
Nu er det indtil trivialitet gentaget,
at det personlighedsudviklende cg det
kundskabsmeddelende er to sider af den
samme sag, og at det er umuligt åt skil
le de to elementer, fordi man ikke kan
undervise uden samtidig at opdrage.
Men dermed er ikke alt sagt om den
sag. For at der ikke er tale om et mod
sætningsforhold udelukker ikke, at der
kan være tale om et spændingsforhold.
Og det lader sig let dokumentere, at det
i praksis ikke er så ganske ligegyldigt,
hvor man lægger accenten.
Nogle hævder, at „det er ubegribe
ligt, at så store menneskelige værdier
som vidtfavnende kundskaber og selid
viden kan komme i den grad i miskre
dit, som tilfældet er i mange skole- og
kulturkredse, ikke mindst ubegribeligt,
når der samtidig tales så højt om nød
vendigheden af de unges dygtiggøre se
til fremtidens meget krævende opga
ver ------- “.4)
Andre gør gældende, at „endnu i vor
tid er der en meget udbredt tro på, at
det først og fremmest er kundskaber,
børnene skal have i skolen. De fleste
mennesker har en sand tyrkertro på
værdien af kundskaber, og man tvinges
gang på gang til at understrege, at
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hvis der er noget galt med vor tid og det er der måske nok, siden menne
skene er så ivrige efter at ødelægge
hinanden - så er det i hvert fald ikke,
fordi folk bare mangler kundskaber,
for folk har aldrig haft så mange kund
skaber som nu. Det er meget snarere,
fordi der er noget galt eller skævt i men
neskesindets vækst.“5)
Spændingen mellem det kundskabs
meddelende og det personlighedsudvik
lende vil før eller siden vise sig i al
målsætningsdiskussion — også som den
føres om danskundervisningens proble
mer.

For overskuelighedens skyld vil vi
i det følgende betragte hver del for sig.
A : Det kundskabsmeddelende.
Alle kan naturligvis blive enige om,
at skolen bør give nyttige kundskaber.
Men når det nærmere skal konkretise
res, hvilke kundskaber, der er nyt
tige, støder man snart på forskellige
opfattelser. Billedet tegner sig noget
flimrende, men det er dog muligt at
skelne i det mindste tre tendenser i de
senere års pædagogiske debat.
I) Den første tendens udgår fra den
betragtning, at hvis skolen vedblivende
skal være „skolen for livet“, må dette
for 8.—10. klassernes vedkommende
bl. a. betyde „skolen for erhvervslivet“.
Den skærpede internationale situation
på arbejdsmarkedet og vanskeligheder
ne ved at overskue det stadig mere
komplicerede uddannelsessystem nød
vendiggør såvel for den enkelte som
for samfundet en mere effektiv er
hvervsuddannelse. De unge bør derfor
allerede i skoletiden forberedes på den
tilværelse, som venter dem, når de træ
der ud i erhvervslivet. — For så vidt
betragtes skoleeleven altså som e n
vordende erhvervsudøver.
Betragtninger af denne art har slået
stærkt igennem i 8.—10. klassernes or
ganisation og indhold, særlig på 3 fron
ter :

1. indførelse af erhvervsorientering som
nyt, obligatorisk fag i folkeskolen.

2. indførelse af visse linjefag, „sigten
de mod håndværk og industri, han
dels- og kontorvirksomhed, huslige
erhverv m. v.“,G)
3. indførelse af sådanne discippliner i
de almene fag, „som man i alle er
hvervskredse er interesseret i, sam
tidig med, at de ud fra almene og
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i tankerne, men synspunktet vil under
alle omstændigheder føre til en eller
anden ændring af fagenes — in casu
danskundervisningens — traditionelle
indhold. Men hvilken ændring?.
Inden vi forfølger dette spor yidere,
kan det være oplysende at kende er
hvervslivets syn på sagen. Herom har
direktør Arne Lund fra Arbejdsgiver
foreningen skrevet i en dagbladskro
nik: „Der har i skolekredse været gi
vet udtryk for ængstelse for, at Iskolen
skulle miste sit almendan nende
sigte gennem det samarbejde med
erhvervslivet, som nu er i gang. I be
tragtning af, at erhvervs- og arbejdsli
vet for sit vedkommende på ingen måde
ønsker, at skolen skal påtage Sig en
faglig oplæring af børnene, men tvært
imod lægger vægt på, at de børn, der
søger ind i det praktiske erhvervsliv,
i almindelighed har gode arbejds
vaner og har de færdigheder i
at læse og regne, som er forudsætningen
for, at de senere kan klare deres fag
lige uddannelse, savner skolens be
kymring grund i virkeligheden“.9)
Der h e h ø v e r naturligvis ikke ligge
nogen modsætning i de to udtalelser, og
sådan bør de næppe heller fortblkes,
men eksemplerne viser, hvor lidt hjælp,
der er at hente i alment formulerede
programudtalelser. For det er umisken
deligt, at udtrykkene „den erhvenvsbetonede undervisning“ (hvortil dansk
og regning skal knyttes) og „sit almendannende sigte“ (som dansk og reg
ning skal stå som garanter for) dæk
ker over to forskellige målsætninger,
som kun lader sig forene i et og samme
princip, hvis man nedbryder sprogets
gavnlige distinktioner og enten gør be
greberne synonyme eller lader det ene
implicere det andet. Det betyder na

pædagogiske synspunkter er stærkt
begrundede“.7)
Det er naturligvis det sidste punkt,
som har interesse i denne sammen
hæng. Hvilke særlige muligheder har
danskundervisningen at byde på som
„erhvervsforberedende“ fag?
Holder vi os nu foreløbig til under
visningsvejledningen, er det påfaldende,
at mens den giver ret detaljerede an
visninger på, hvilke muligheder der
ligger i fagene regning, matematik,
skrivning og orientering (s. 238-241),
omtales danskundervisningen i denne
sammenhæng blot med nogle summa
riske bemærkninger om, at udvalget
anser det for hensigtsmæssigt, at der
finder et samarbejde sted mellem dansk
undervisningen og de øvrige fag. Syns
punktet anføres gentagne gange (s.
238 og 239), men det end ikke anty
des, hvori samarbejdsmulighederne
skulle bestå - skønt det givetvis må ha
ve stået udvalget klart, at man her har
taget stilling til et såre intrikat spørgs
mål, som nok kunne fortjene at få et
par oplysende ord med på vejen.
Nu kan et tvær-fagligt samarbejde
vel ikke i sig selv siges at pege frem
mod erhvervslivets krav, men at det er
det, der er meningen, fremgår klart
af nogle udtalelser af Helveg Petersen
i LOs pjece „Den ny skole og arbejds
livet“ : „Hovedfagene dansk og reg
ning må nøje knyttes til den erhvervs
betonede undervisning. Ved en sådan
sammenkædning skabes der mulighed
for, at dansk og regning styrkes, og her
ved imødekommes et af erhvervenes
væsentligste krav“.8)
Det er vel snarere stofområder og un
dervisningsmetoder, end det er speci
elle færdigheder, Helveg Petersen har
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skal kunne læse relativt abstrakte og
vanskelige tekster (om produktions
betingelser, den økonomiske udvik
ling m. v.) samt fremstille facts og
synspunkter præcist og koncist.
To år senere publiceredes et dansk
forslag til en handels- og kontorlinje,11)
bestående dels af specielle handels- og
kontorfag, dels af de sædvanlige, almendannende fag, om hvilke det dog
hedder, at „de kan udmærket, hvor
det falder naturligt, til en vis grad være
„farvede“ af problemer, der har til
knytning til erhvervslivets indhold“.
Om mundtlig dansk anføres det i for
slaget, at „det vil være naturligt, at
der (også) medtages litterære skildrin
ger af erhvervsforhold, ikke mindst af
mennesket i erhvervslivet, og skildrin
ger af fremtrædende personligheder,
også inden for handels- og erhvervs
livet“. Og i skriftlig dansk foreslås bl.a.
„at arbejde med skriftlige rapporter,
hvor vel tilrettelagte opgaver danner
grundlaget for indhentning af oplys
ninger både fra bøger og - ikke mindst
- fra det virkelige liv“.
Fælles for de her omtalte forslag er,
at de peger frem mod bestemte er
hverv, og at de derfor forudsætter en
speciel skolestruktur. Typen er i den
blå betænkning (s. 236) beskrevet som
„den skole, hvor der med udgangs
punkt i linjedeling dannes helt nye klas
ser“, og det tilføjes, at „den forudsæt
ter, at der er et betydende elevtal
at operere med“.
Uanset hvad man ellers måtte mene
om forslagenes faglige og pædagogiske
værdi, er det dermed givet, at ved ad
skillige skolevæsener ville de prakti
ske konsekvenser vanskeliggøre eller
simpelthen forhindre en undervisning
efter de omtalte principper.

turligvis ikke, at i visse tilfælde kan
det ene, og i visse tilfælde kan det an
det synspunkt være gældende, blot må
i så fald principperne præciseres og
specificeres.
Vi må da i vort forsøg på at åbne
vejen til det praktiske skolearbejde se
os om efter et mere konkret grundlag.
I 1958 offentliggjorde en svensk mo
dersmålslærer en undersøgelse,10) som
tog sigte på at belyse, hvilke „kommu
nikationsfærdigheder“, man særlig har
brug for inden for de erhvervsgrupper,
som største delen af eleverne fra en
hedsskolens praktiske klasser må an
tages at søge ind i efter skolegangens
afslutning. Det drejer sig om 4 grup
per : industriarbejdere, handels- og
kontorpersonale, landmænd og hånd
værkere samt fagforeningstillidsmænd.
Analysen begrundes med, at hvis un
dervisningen i disse klasser skal få en
konkret målsætning, som eleverne kan
indse nytten af og derfor vil acceptere,
da må man først vide, hvad det er for
kundskaber, de senere vil få brug for
og dernæst indrette læseplanerne i
overensstemmelse hermed. Undersøgel
sen skal naturligvis ikke gennemgås
her, men et par eksempler kan antyde
resultaterne:
industriarbejdere skal kunne
læse instruktioner og skriftligt infor
mationsmateriale samt give mundt
lige instruktioner og forklaringer,
handels- og kontorperso
nale skal kunne tilegne sig temme
lig meget skriftligt materiale samt
besidde en god mundtlig fremstilling,
håndværkere og landmænd
skal kunne læse cirkulæremateriale,
forskrifter m. v. samt udfærdige kon
trakter, tilbud, regninger m. v.,
fagforeningstillidsmænd
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læsning, litteraturhistorie, dansk og
norsk samt læsning af komplicerede op
slagsbøger. Mellem disse yderpunkter
er de øvrige momenter rangordnede ef
ter deres nytteværdi, og også her er der
god overensstemmelse mellem de for
skellige uddannelsesgrene.
Det er således muligt ganske: nøje at
bestemme, hvilken brugsværdi f|ver en
kelt færdighed i modersmålet ha:‘ i for
hold til de øvrige. Og hvis man lod
hensynet til det praktiske liv — som det
her er defineret — være danskundervis
ningens endegyldige målsætningsprin
cip kunne man i grove træk fordele un
dervisningstid, hjælpemidler m. v. i
overensstemmelse med færdighedernes
rangorden.
Men i så fald måtte man være rede
til at bortskære nogle af fagets såkaldt
almendannende discipliner, og det kan
derfor være nyttigt at understrege de
ord, hvormed Torsten Husén præci
serer undersøgelsens rækkevidde: „En
begränsning till kunskapernas „bruks
värde“ hos de vuxna medborgarrja inne
bär emellertid intet ställningstagande
till förmån för en ensidigt nyttoinriktad
bildningsfilosofi. Tvärtom betonades re
dan från början att de vunna resultaten
måste vägas in i skoldebatten tillsammans med kulturtraditionens och personlighetsbildningens krav“.13)
II) Også den anden tendens til^trasber
at revidere skolens målsætning i over
ensstemmelse med det praktiske livs
krav. Grundtanken er, at hvis skolen
vedblivende skal være „skolen | for li
vet“, må undervisningens indhcjld æn
dres i takt med samfundsudviklingen
og sigte mod de kundskaber og fær
digheder, som er nødvendige i det sam
fund vi lever i i dag. Tendensen byg
ger på en bredere målsætning end den

Har det da overhovedet mening at
tale om en erhvervspræget modersmåls
undervisning som noget almengyldigt?
Spørgsmålet er klarest besvaret i et
grundlæggende forskningsarbejde, som
under Torsten Huséns ledelse blev gen
nemført ved lærerhøjskolen i Stock
holm i 1955-59.,2)
Som grundlag for en evt. revision af
undervisningsplanerne i enhedsskolens
ældste klasser søgte man at få klarhed
over, hvilken „brugsværdi“ de forskel
lige færdigheder i hovedfagene har så
vel i det praktiske liv som i de videre
gående uddannelsesretninger (gymna
sier, handelshøjskoler m. v.). Specielt
ønskede man at få belyst, hvilke for
kundskaber forskellige erhvervsskoler
kræver af de unge, som påbegynder
en faglig oplæring. — Begrebet „det
praktiske liv“ er således ikke blot be
stemt som „erhvervslivet“, men yder
ligere afgrænset til „erhvervslivets fag
skoler“ .
For modersmålets vedkommende
skelnes der mellem 47 forskellige „kom
munikationsfærdigheder“, af hvilke in
gen kan siges at være bundet til et spe
cielt erhverv. På grundlag af denne
strukturering har flere tusinde faglæ
rere og andre repræsentanter for fag
skolerne angivet i et spørgeskema,
hvilken værdi - udtrykt i en 5delt skala
— hver enkelt færdighed har for den
pågældende uddannelseslinje.
Undersøgelsen viser nu, at der i mo
dersmålet findes visse „konstanter“,
d.v.s. færdigheder, som alle erhvervs
skoler lægger afgørende vægt på; det
drejer sig om: retskrivning, sagprosalæsning, hurtiglæsning og punktum
tegnsætning. Tilsvarende findes der
færdigheder, som almindeligvis kun
har ringe praktisk betydning: litteratur
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første, begrebet „det praktiske liv“ op
fattes først og fremmest som „samfunds
livet“, og i overensstemmelse hermed
betragtes skoleeleven snarest som en
vordende samfundsborger.
Synspunktet, som gang på gang gø
res gældende i de senere års målsæt
ningsdiskussion, ligger til grund for en
række konkrete forslag i modersmåls
undervisningen; i det følgende næv
nes nogle få eksempler:
Foredragsteknik („oehört man
ga kommer att deltaga i föreningsliv av
olika slag, att göra en insats i politiska
eller idrotsliga eller kulturella sam
manslutningar (...) Det är tacknäm
ligt, att den nyaste pedagogikken tar
fasta på önskmålen om en praktiskt ori
enterad övning i mundtlig framställ
ning, även inom den svenska moders
målsundervisning).14)
Møderegler („sådanne diskussi
oner kan (...) gøre eleverne fortrolige
med de simpleste møderegler (herun
der dirigentens beføjelser og pligter
o. 1.) samt medvirke til en elementær
forståelse af, hvorledes demokratiske
beslutninger bliver til“).15)
Blanketskrivning („formålet
er at øve eleverne i at benytte de i dag
liglivet anvendte blanketter, som alle
har brug for at kende til“).16)
Avislæsning („men når nu selv
klassisk-sproglige studenter tilsmudser
deres olympiske sjæle ved en times
daglig avislæsning, og dagspressen (for
slet ikke at tale om ugepressen) udgør
over halvdelen af en almindelig bor
gers fritidslæsning, er det da ikke en
central opgave for skolen at opdrage til
kritisk og forstandig avislæsning?“).17)
Studieteknik („att finna den
centralaxtankegången i en framställ
ning, att urskilja för sammanhanget vik

tiga detaljer, att förstå tryckta informa
tioner, att urskilja huvuddragen i en
författares framställning------- är krav
som ställts på eleverna på högsta
diet“).18)
Faglig læsning („det vil endvi
dere være naturligt i rimeligt omfang at
supplere med ikke-skønlitterære tek
ster, som — foruden at være alment op
lysende - har til formål at give eleverne
et sagligt stof som bidrag til overvejel
ser inden for områder, der har væsent
lig betydning for deres egen tilværelse
eller for forståelsen af vor tid“).19)
Mekanisk
læsefærdighed
(„når man ser på de læsehastigheder,
der angives fra fx. USA-undersøgelser,
får man kuldegysninger ved at se på
de danske. Ingen vil vel påstå, at bør
nene herhjemme generelt er ringere,
så man må nok i første række pege på
en forfejlet læseundervisning på de
lidt højere trin som årsag til den ringe
læsehastighed herhjemme------- Hvor
mange elever får opøvet arbejdsøkonomiske læsevaner, der kan anvendes i
forskellige læsesituationer? Hvor man
ge elever øves fx. i skumming (lodret
læsning) ?“) ,20)
III) Den tredie tendens bryder med
utilitarismens synspunkter og betoner
værdien af skolens almendannende sig
te, men tilstræber ofte en vis fornyelse
indenfor fagets traditionelle ram
mer.
Også denne tendens lader sig be
grunde med en bestemt fortolkning af
devisen „skolen for livet“: „Kanske vi i
lite större utsträckning i skolan skulle
syssla med — inte enbart vad livet kom
mer att kräva - utan vad livet kommer
att kunne ge våra ungdomar, förutsatt
att de rätt vet att ta emot“.21) Ligesom
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der på andre områder udfoldes for at
mindske afstande mellem nationerne,
og kan medvirke til øget forståelse af
almenmenneskelig samhørighed“.
Efter disse mere alment formulerede
synspunkter synes der ikke at herske
tvivl om. at også digtningen er nyttig,
om end ikke på samme direkte, konsta
terbare måde som f. eks. avislæsning,
faglig læsning, læsetekniske øvelser m.
v. Og det kan ikke afsvække synspunk
ternes gyldighed, at de nævnes i for
bindelse med dansk i 3.-7. klasse selv om det vides, at læseplansudval
get en overgang har arbejdet med . ud
kast til læseplaner for 8. og 9. klasse,
hvor ordet litteratur end ikke var
nævnt“.22)
Vender vi os dernæst til den del af
litteraturforskningen, som har beskæf
tiget sig med læserens — herunder
børns og unges - forhold til værket,
møder vi en mere detaljeret og kon
kret opfattelse; særlig hos de danske
litteraturhistorikere Frederik Nielsen
og Sven Møller Kristensen, som ud fra
hver deres teori om, hvad digtning er
for noget, har søgt at klarlægge digtnin
gens rolle i det moderne samfunds- el
ler kulturliv. Fælles for de to forskere
er, at de anser digtningen for at være
uundværlig og nødvendig for
vor tids mennesker - just de ord, som
utilitarismens fortalere bestandig gen
tager. Frederik Nielsen: „------- Hvad
jeg hermed har villet sandsynliggøre er
da, at digtningen er væsentlig, måske
uundværlig for os, hvis vi vil lære men
nesket at kende“.24) Sven Møller Kri
stensen : Man kan tale om en nødven
dighed fordi verdensbilledet og livshold
ning i vore dage i usædvanlig grad er
kommet i skred som følge af ældre op
fattelsers undergang og den hastige in

den angives at tage hensyn til det mo
derne samfundslivs ændrede vilkår:
„De nya skolformerna, anpassade till
vårt dynamiske samhälle, har fått som
en av de viktigaste uppgifterna att bred
da det kulturella underlaget. Att ge den
ökande fritiden ett meningsfullt inne
håll. Ofta, när man talat om estetisk
fostran, har bakgrunden varit fritidslås
ningen. I 1946 års skolekommisions
betänkande heter det t. ex.: „Skarpast
har förkärleken för den kolorerade
veckopressens noveller påtalats“.22)
De anførte citater er hentede fra un
dervisningsbeskrivelser om litteratur
læsning i enhedsskolens praktiske klas
ser, og det er da også først og fremmest
litteraturundervisningens almene vær
dier, som frygtes at gå tabt i et ratio
naliseret, effektiviseret og nyttebetonet
undervisningssystem.

Rådfører vi os med undervisningsvej
ledningen, får vi at vide (s. 53), „at
skolen i litteraturen har en af sine bed
ste muligheder for at give børnene vær
difulde oplevelser, der kan være af be
tydning for udviklingen af deres følel
ses- og tankeliv og for deres forståelse
af menneskelige livsvilkår“. Og i om
talen af tekstudvalget sporer man endog
betydelige forhåbninger til litteratur
undervisningens resultater: (s. 53):
„Det vil være en selvfølge, at hovedpar
ten af en dansk læsebog består af dansk
og anden nordisk litteratur, der kan give
eleverne en følelse af dansk fællesskab
og nordisk samhørighed. (...) Den
oversatte litteratur spiller i vore dage
en så betydeilg rolle, at det vil være
naturligt, at udenlandske forfattere i
god oversættelse også medtages i rime
ligt omfang. Dette vil være i god over
ensstemmelse med de bestræbelser,
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parglädje och tillfredsställa deras uttrycksbehov, skärpa deras iakttagelsesförmåga och skoladerastankevanor“,28)

dustrielle udvikling, og fordi andre in
stanser svigter i så henseende“.25)
Det er ikke stedet her nærmere at
gå ind på de problemer, Frederik Niel
sens og Sven Møller Kristensens syns
punkter giver anledning til for skolens
litteraturundervisning. Men der er dog
ét forhold, som det kan være gavnligt
at drage frem for at forebygge misfor
ståelser: de argumenter begge for, at
digtningen i skolen først og fremmest
bør være eksistentiel læsning, og
advarer mod, at teksterne primært be
stemmes af værkernes æstetiske eller
åndshistoriske kvaliteter.
Dermed tager de allerede i udgangs
punktet brodden af de angreb, som mo
dernismens pædagoger jævnligt retter
mod litteraturundervisningen: „För sto
ra grupper av högstadieeleverna har ur
valet likväl blivit alltför ambitiöst och
folkbildarnitet för framträdande“-26)en
opfattelse, som nu og da bruges som be
grundelse for at erstatte digtningen med
faglig læsning, rekreativ læsning m. v.
Spændingen mellem nyt og gammelt
viser sig endvidere i modersmålets
skriftlige discipliner. Et par eksempler
- stadig fra enhedsskolens praktiske
klasser - kan antyde problemstillingen :
Nogle hævder, at „de praktiska skri
velserna måste ägnas stor uppmärk
samhet, redan av den anledningen att
de mer än någon annan ämnestyp an
knyter til vardagslivets krav. Från ar
betslivets sida instämmer man i vad
som framhållits — - —“.2r) — Andre
gør gældende, at „den övning i skriftlig
framställning, som skolan ger. syftan
till något mer än att göra eleverna för
trogna med vardagslivets skrivning.
Den skall inte bara odla vissa formella
färdigheter av betydelse i det praktiska
livet. Den skall stimulera deras ska

B) Det personlighedsudviklende.
Vi har i det foregående afsnit søgt
at indkredse nogle aktuelle tendenser i
modersmålsundervisningen, og som ud
gangspunkt valgte vi at betragte kra
vene til fagets kundskabsmæssige ind
hold.
Nu har som bekendt adskillige pæ
dagoger i nyere tid foretrukket at lade
kendskabet til barnets udviklingsfor
løb være grundlaget for skolens mål
sætning - ud fra det ræsonnement, at
da barnet nu engang er det givne, må
undervisningen rette sig efter barnets
særlige anlæg og muligheder og bør
ikke være bestemt af på forhånd opstil
lede kundskabskrav.
Denne barner-i-centrum retning har
sine rødder tilbage i 20ernes og 30ernes aktivitets- og arbejdsskoler og hen
ter sit filosofiske grundlag i Deweys
progressivisme, efter hvilken „opdragel
sen ikke er en forberedelse til livet,
men selve livet“, en maxime, som i
dansk oversættelse er blevet til „ikke
skolen for livet, men livet i skolen“.
Der ligger heri en understregning af
det personlighedsudviklende i skolens
dualistiske målsætning - til dels som
modsætning til det kundskabsmeddelen 
de. Principielt forkastede Dewey faste
pensakrav og lod i stedet barnets be
hov være bestemmende for undervis
ningens fremadskridende forløb, og det
er næppe tilfældigt, at en af de betyde
ligste nordiske fremstillinger af arbejdsskolens idégrundlag — Karl Falk m. fl.:
Vor arbejdsmåde — nævner „sagens
princip“ („voksne menneskers mening
om, hvad børn bør lære i skolen“) som
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værdi, såfremt den kan bidrage- til at
forme personligheden. Men på ét om
råde har idéen bag arbejds- og aktivi
tetspædagogikken sat sig spor i moders
målsundervisningen, nemlig med ønsket
om helt eller delvist at erstatte klasse
undervisningens arbejdsform med grup
pearbejdets.
Nu er det ikke hensigten i nærværende rapport at diskutere metodepro
blemer, men enkelte af de argumenrer,
gruppearbejdet støtter sig på, skal dog
kort omtales, enten fordi de henviser
til det moderne samfunds krav, eller
fordi den angives at stemme overens
med den blå betænkning.

det ottende af ialt ni fundamentale un
dervisningsprincipper.29)
For en ordens skyld bør det dog til
føjes, at i dansk skolepraksis er mod
sætningen mellem de to målsætnings
komponenter næppe så stor, som den i
principperne ser ud. På den ene side
fastlægges faglige normer og krav na
turligvis ikke uden hensyn til, hvad ele
verne erfaringsmæssigt interesserer sig
for og er i stand til at tilegne sig, og på
den anden side er der naturligvis ingen,
som for alvor vil hævde, at det er lige
gyldigt, hvilke kundskaber, aktiviteten
og produktiviteten resulterer i. Endelig
betyder den praktiske omstændighed, at
undervisningsmidler m. v. trods alt
skal approberes og autoriseres, at der
nu engang er visse grænser for, hvor
store variationer der kan blive i det
daglige arbejde fra den mest konserva
tive til den mest reformivrige lærer.
Men med dette forbehold kan man
sige, at mens traditionalisterne tillæg
ger kundskaber og viden afgørende be
tydning som grundlag for personlighe
dens vækst, hævder progressivisterne,
at selve arbejdsformerne, hvor eleverne
udfolder sig frit og selvstændigt, dels
alene dels i samspil med andre, spiller
en større rolle — ikke mindst i vore dage,
hvor det drejer sig om at opdrage den
vordende demokratiske sam
fundsborger til samarbejde, per
sonligt ansvar, selvstændighed m. v.
Det ligger vel i fagenes forskellige
natur, at aktivitetstanken ikke kan få
den samme udbredelse i alle fag; den er
nok en mere fremtrædende træk i f.
eks. småbørnsundervisningen og i ori
enteringsfagene end i modersmålsun
dervisningen på de højere trin. Hvilket
egentlig ikke kan undre. En vigtig del
af faget, litteraturlæsningen, har jo kun

Som indledning til en artikel fra 1949
om gruppearbejdet,30) fastslås det|: „Der
er efter besættelsen talt så meget om
„opdragelse til demokrati“, at vi næsten
ikke orker at høre det mere. Men det
nytter ikke, at vi lukker ørerne, for
sandheden er jo den, at vi i vor tid i
Europa har set og stadig ser, hvilke fa
rer det rummer, når mennesker vænnes af med at tænke selvstændigt og le
det af flokinstinktet følger den, der ta
ler bedst eller råber højst. Derfor må vi
i alle fag være på vagt mod åndelig
ugidelighed og uselstændighed, og der
for bør vi heller ikke i skolen yænne
eleverne til altid at optræde i flok og
følge; vi bør spejde efter muligheder
for at give dem opgaver, som kan rive
dem ud af massen, give dem personligt
ansvar og appellere til deres selvstæn
dighed“.
Artiklen udgår altså ikke fra en op
fattelse af, hvilke kundskaber,
men hvilke karakteregens k a b e r
demokratiets skole bør fremme. Deri
ligger ikke noget konfliktstof, hvis grup
pearbejdet er en lige så effektiv ar

22

Men det mest prægnante udtryk for
det grundsyn, vi her søger at indkredse,
møder vi dog i følgende henvisning til
den blå betænkning: „Læseplanerne må
ses i lyset af kravet om aktivitet og
oplevelse, og man må søge at vække
børnene til forståelse af tilstedeværel
sens problemer. Elevernes udvikling og
personlighedsdannelse må placeres for
an hensynet til erhvervelsen af mere
formelle kundskaber“.33)
Tydeligere kan det vist ikke siges,
at der er forskel på, hvad der fremmer
personligheden, og hvad der øger kund
skaberne. Og det må være tilladt at se
bort fra, at der udtrykkelig tales om
„formelle“ kundskaber, thi hvis yt
ringen ikke skal forstås som en ren og
skær banalitet, må der ligge mere i
den end som så.

bejdsform som andre metodevariatio
ner. Men artiklens forfatter har selv i
en senere fremstilling31) antydet, hvor
vanskeligt det kan være at tilgodese
begge hensyn: „Det er mit indtryk, at
der kom for lidt ud af arbejdet, når ele
verne i høj grad måtte arbejde på egen
hånd. De lod sig let fange af tilfældig
heder i teksterne (...) Det viste sig
også meget tydeligt, at gruppens inter
esse under arbejdet mindskedes, lige
som kammeraternes lydhørhed under
afleveringen i klassen“.

Efter dette kan det altså være van
skeligt nok at forene det kundskabs
meddelende med det karakteropdragen
de, og begge artikler er da også præ
get af en vis moderat indstilling, hvor
gruppearbejdet indgår som én blandt
flere hensigtsmæssige arbejdsformer.

Det må blive en skønssag om de
anstillede betragtninger og erfaringer
kan siges at dreje sig om målsætnings
eller metodeproblemer, men så meget
står fast: de er udtryk for en speciel
tendens til at tilpasse skolen efter sam
fundet; den omstændighed, at de udgår
fra det personlighedsudviklende og ikke
fra det kundskabsmeddelende giver un
dervisningen et særligt indhold og bi
drager derigennem til at komplicere
målsætningsproblemerne.

En mere begejstret fortaler for grup
pearbejdet har i et par artikler fra 1957
og 1962 beskrevet sin variation af me
toden. Også han finder, at undervis
ningsformen „måske har sin største
værdi i opdragelse til samarbejde og
dermed i videre forstand til en demo
kratisk indstilling“,32) men ellers er
hans udgangspunkt et andet. Begge ar
tiklerne indleder han med en karakteri
stik af de unges følelsesmæssige og in
tellektuelle baggrund, og det er heri
han finder grundlag for at hævde som
noget generelt, at gruppearbejdet i hø
jere grad imødekommer elevernes for
udsætninger end f. eks. klasseunder
visningen. Set i det perspektiv er det
konsekvent nok, at han anvender grup
pearbejdet på alle tekster — i det
mindste under eksamensrepetitionen fra
februar til maj - skønt han erkender,
at de ikke alle er lige velegnede.

Slutning.
Det har været hensigten i nærvæ
rende rapport at kaste lys over nogle
målsætningsproblemer i kursusskolens
danskundervisning. For overskuelig
hedens skyld er emnet blevet behandlet
ud fra visse traditionelle målsætnings
kategorier : det kundskabsmeddelende
contra det personlighedsudviklende, det
specialtuddannende contra det almen-
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slipper læreren ikke uden om at måtte
træffe et valg. Det kan derfor være
rimeligt til sidst at gøre nogle bemærk
ninger om selve grundlaget for denne
udvælgelse.
I en artikel fra 1960 om pædagogisk
tænkning og pædagogisk forskning har
K. Grue-Sørensen gjort rede for for
holdet mellem metode- og målsæmingsproblemerne, og om de sidst^ siger
han: „Har man sagt mål, har man på
indirekte vis også sagt værdi. Men siger
man værdi, så bevæger man sig ud over
det, som den empiriske og eksperimen
telle forskning kan give svar på. Denne
kan vel registrere en række forekom
mende vurderinger og målsætninger,
man kan ikke yde nogen hjælp til at
vælge imellem dem“. - Og gruriden til
at det forholder sig sådan, meddeler K.
Grue-Sørensen også:
- — vi må
standse argumentationen ved en eller
anden værdidom, som vi anser, os for
hævet over at give grunde for, fordi
vi ikke kan give grunde derfor“. 5)
Overført i den konkrete sammen
hæng : om modersmålsundervisningen
principielt skal sigte mod de praktisk
anvendelige færdigheder eller de im
materielle værdier, om hovedvægten
skal lægges på kundskaberne eller på
arbejdsprocesserne - det kan t i sy
vende og sidst ikke afgøres på grund
lag af nok så uangribelige undervis
ningsforsøg eller for den sags skyld
ud fra andre objektive kriterier, for det
beror på irrationelle forestillinger om,
hvad der har størst værdi for sam
fundet.
Det har da også altid været lovgiv
ningsmagtens og ikke skolens sag at
fastlægge skolens målsætning; og det
har været skolemyndighedernes og ikke
den enkelte lærers opgave at omsætte

dannende, og for at fastholde perspek
tivet til det daglige skolearbejde har
fremstillingen overvejende bygget på
konkrete forslag og anvisninger.
Det skal villigt indrømmes, at man
let kan finde svagheder og vilkårlighe
der i denne opstilling, bl. a. fordi be
greberne er så vanskelige at afgrænse.
Men det er en sag for sig. Det afgø
rende i denne sammenhæng er påvis
ningen af, at alle hovedsynspunkter
er repræsenteret i den blå betænkning,
og at de alle lader sig begrunde ud
fra en eller anden fortolkning af „hen
synet til det praktiske livs krav“ eller
devisen om „skolen for livet“ / „livet
i skole“.
Nu turde det være indlysende, at in
gen kan drive systematisk undervis
ning med vægt på eller sider af faget,
hvor velbegrundede de end måtte være.
De praktiske vilkår indsnævrer nu
engang mulighederne og tvinger til, at
man vælger mellem eller i det mindste
prioriterer fordringerne. Men hvor og
hvad skal man skære ned?
Hvor vanskeligt det kan være at træf
fe en afgørelse viste sig tydeligt på et
møde i Stockholm i 1955, hvor repræ
sentanter for lærerorganisationerne,
pædagogisk forskning, erhvervsorgani
sationer og forældreforeninger sammen
prøvede at udrede trådene i skolens di
lemma ; i referatet af de afsluttende for
handlinger siges noget væsentligt om
den aktuelle situation: „Konferencen
beslöt enhälligt uttala, att skolan tyd
ligen inte kan motsvara de krav, som
det praktiska livet ställer på elevernas
färdighet i behandling av det svenska
språket samt att botemedlen härvidlag
inte är lätta att finna“.34)
Nu skal en løsning jo findes. Hvor
dan spørgsmålet end vendes og drejes
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lovens bestemmelser til klare og faste
retningslinjer; lærerens rolle har ude
lukkende været bestemt af hans pligt
til at vise loyalitet mod loven og læse
planerne og af hans frihed til selv at
vælge de arbejdsformer, han fandt
bedst egnede.
Men i disse år, hvor den nye skole
afdeling er ved at finde fodfæste, ud
viskes grænserne i denne traditionelle
ansvarsfordeling, for så vidt som lære
ren har meget stor frihed til at udforme
sit eget undervisningsprogram. Man kan
med nogen ret sige, at han ved siden
af metodefriheden har en vis
målsætningsfrihed. Et sådant
øget ansvar har man vist aldrig tidligere
i dansk skolepraksis pålagt eller be
troet den enkelte lærer, og det er denne
nye situation, som gang på gang giver
anledning til tvivl og usikkerhed, men

som på den anden side indeholder umå
deligt inspirerende arbejdsmuligheder.
Samtidig øges imidlertid også lærer
nes behov for faglige og pædagogiske
drøftelser, der kan formidle idéer, syns
punkter og erfaringer, og det er på den
ne baggrund man må se den betydelige
interesse, der har været vist den pæda
gogiske udstilling på Emdrupborg.
Udstillingen kan aldrig nogen sinde
vise, hvorledes undervisningen i 8.-10.
klasse bør lægges til rette, men den
kan gennem de kortfattede redegørelser
for problemer og metoder, suppleret
med konkrete beskrivelser af arbejds
former og elevbesvarelser, vise, hvor
ledes vi på et erfaringsgrundlag
er nået frem til at afstemme organisa
tion, indhold og metode efter vore
grundsynspunkter på skolens målsæt-

nin§'

Poul Valbro.
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Efterundersøgelse af kursusskolens elever
på Emdrupborg.
i praktisk arbejde eller i videregående
studier. Resultatet af en sådan under
søgelse kan sammenholdes med svarene
i en række spørgeskemaer inden for

Igennem flere år har man på Em
drupborg planlagt en større efterunder
søgelse af elever, der er udgået fra sko
len og som mindst har været to år ude
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Drenge
Håndværk, industrifag............
Universitet, højere uddannelse
Folkeskolelærere....................
Kontor, bankuddannelse........
Handel en gros ......................
Handel en detail......................
Kunstnerisk uddannelse........
Andre Uddannelser..................

erhvervsorienteringen, idet man ved at
sammenligne besvarelser afgivet på for
skellige tidspunkter i udviklingen kan
få en række oplysninger, der kan være
af værdi ved tilrettelæggelse af skole
arbejdet i de kommende år. Endvidere
er det indlysende, at det må være af
stor værdi at undersøge, hvorledes tid
ligere elever oplevede deres skolegang
set i et større perspektiv og i nogen
grad lade disse erfaringer indvirke på
revisionen af vore nuværende arbejds
former. Undervisningens omfang og
indhold kan ligeledes påvirkes af resul
taterne af disse efterundersøgelser.

Ja, det bliver man altså i øjeblikket
efter endt skoleuddannelse på Emdrup
borg. Men kun de færreste realiserede
deres ønsker, opgivet før erhvervsori
enteringen. Lad mig blot påpege, at
kun 29 % af drengene i kursusskolen
bliver placeret inden for det fagområde,
som de ønskede i 7. klasse og 32 %
af pigerne. 1 realafdelingen er forhol
dene de samme. Kun 32 .% af drengene
placerer sig inden for fagområder, de
ønskede før studiekredsene - og det
tilsvarende tal for pigernes vedkom
mende er 36 %. Den ret grund ge er
hvervsorientering i begge afdelinger
bevirker sandsynligvis, at overensstem
melsen mellem erhvervsønske og reali
tet da stiger til omkring 50 %. Men det
er alligevel bemærkelsesværdigt, at ca.
50-60 % af elever i begge afdelinger
opnår andet erhverv, end det de øn
skede efter studiekreds og erhvervs
praktik. Frafaldet sker for pigernes ved
kommende især inden for de sociale
fag f. eks. barnepleje og sygepleje —
ligesom kun meget få gennemfører en
højere uddannelse. Adskillige af dren
gene må ligeledes opgive ønsket om en
højere uddannelse.
Tilgangen sker først og fremmest til
kontorfagene, idet mere end dobbelt så
mange placeres her, end det var øn
sket.
Hvorledes ser eleverne på deres nu
værende arbejde?
90 % ytrer, at de er glade for den
beskæftigelse, de har fået og 25 % er

Vi har haft den glæde, at ca. 75 %
af eleverne i kursusskolen har besva
ret de udsendte skemaer - og på grund
lag af 150 besvarelser har vi udarbej
det en mindre rapport, hvis konklusio
ner jeg skal fremdrage i denne lille
redegørelse. Ca. 300 realelever har
ligeledes besvaret et ret omfattende
spørgeskema, men dette materiale er
endnu ikke tilstrækkeligt bearbejdet til,
at vi kan offentliggøre noget derom bortset fra redegørelse for erhvervs
placering, hvor vi kan følge elevernes
erhvervsønske fra før studiekredsen over denne — til den reelle senere pla
cering.
Procentisli fordeling.
Piger
Kursnssk.
Bogbinder, teknisk tegner... . 10%
Universitet, højere uddannelse 0%
Folkeskolelærere....................
1%
Sygeplejerske........................... 4%
Socialrådgivere........................ 0%
Børnehavelærinder................ 9 %
Andre sociale uddannelser ... 3%
Kontor, bank, handel en gros . 22 %
Ekspeditricer........................... 9 %
Kunstnerisk uddannelse......... 6%
Damefrisører............................. 15%
Andre fag................................... 21 %

72% 35%
0% 24 %
1% 13%
0°/il) 14%
3%
6%
6%
0%
2%
1%
16% 7%

Realkl.

0%
5%
15%
10%
6%
6%
2%
39 %
2%
9%
1%
5%

26

flertal af de indkomne besvarelser frem
hæver det gode forhold mellem lærere
og elever som det, der måske betød
mest for dem i deres skoletid.
Men også seksualundervisnig, barnepleje og førstehjælp kunne man øn
ske en grundigere orientering i.
Det er uden al tvivl, at lejrskolen er
den mest populære arbejdsform på sko
len - så at sige alle husker de indtryk,
som lejrskoletiden har givet dem. Der
er mere delte meninger om klassedis
kussioner og gruppearbejdsformer, idet
nogle mener at have fået et godt ud
bytte, medens ca. 25 % stiller sig skep
tisk over for gruppearbejdets værdi.
Ønsker du, at du havde gået i skole
endnu et år?
Ca. 45 % ønsker i dag, at de havde
fortsat endnu et år, skønt de fleste af
dem var glade for at skifte fra det stille
siddende skolearbejde til erhvervslivet.
Flere fremhæver, at de ikke var mod
ne nok til at indse det dengang, og an
dre ville gerne ud at tjene nogle penge,
så de kunne klare sig selv.
40 % af eleverne har haft brug for
deres afgangsbevis — og flere har tak
ket være dette opnået gode pladser, som
de ellers ikke kunne have fået.
Det vil altid være vanskeligt at gøre
en større undersøgelse op i en lille ar
tikel, men måske der dog her er givet
nogle fingerpeg om, hvorledes det går
vore tidligere elever i kursusafdelingen
og om deres syn på skolegangen. Nu
bliver det skolens opgave at udnytte det
te materiale, når vi tager vor nuværen
de skoleordning op til kritisk vurdering
- og det er vort håb, at den ulejlighed,
vore tidligere elever har haft med at
besvare de udsendte skemaer, vil give
sig udtryk i en forbedret skolegang for
kommende elever på Emdrupborg skole.
Jørgen Egedal Poulsen.

klærer, at det overstiger de forvent
ninger, de nærede, da de forlod skolen
og gik ind i arbejdet. Man er især glad
for gode kollegiale forhold på arbejds
pladsen og adskillige glæder sig over,
at man bliver betroet mere selvstæn
dige opgaver. Det er ligeledes karakte
ristisk, at de elever, som ad omveje er
gået ind i kontorfaget, gennemgående
er glade for dette, ja endog glædeligt
overraskede, idet de ikke havde troet,
at arbejdet var så varieret og arbejdsatmosfæren så god, som det ofte er til
fældet.
Hvad har eleverne været særlig glade
for i afgangsklasserne?
Alle er enige om, at udstationering
og erhvervsorientering er et virkeligt
gode - og at det er meget værdifuldt at
prøve et arbejde i 14 dage. Endvidere
synes det, som visse valgfrie fag f.
eks. maskinskrivning, motorlære og
bogføring yderligere har stimuleret ele
vernes interesser for et fagområde, som
de så senere har valgt at uddanne sig i.
1 det hele taget er man meget tilfreds
med, at man kan supplere sine timer
med valgfrie fag.
80 % af eleverne erklærer, at de har
været glade for at gå i skole, selv om
det til tider ikke har været lige spæn
dende. Kammeratskabet har betydet me
get - især i de sidste skoleår - men det
er karakteristisk i de forskellige besva
relser, at hver enkelt har oplevet klas
sen ud fra sine særlige forudsætninger.
Mange elever ønsker, at de har haft
flere timer i engelsk, tysk, regning,
dansk og aktuel samfundslære. Sær
lig sprog har de ofte senere haft brug
for — og det er altid kedeligt at afsløre,
at man ikke kan stave eller regne or
dentligt inden for sit fag. Imidlertid er
det vigtigt at fremhæve, at det store

27

Lejrskole - lejrskoleuge.
fantasi og selvstændig skaben. Vi var
vel ligesom for usikre ved at vove os
uden for den form for lejrskole, som
var prøvet andre steder i landet og på
vore seminarier. Dog var gruppe- og
holdarbejdet ret nyt - og her havde vi
det held at arbejde med elever, der me
get hurtigt forstod at udnytte dette
teamwork på en sådan måde, at vi kun
ne se, at vi her var inde på det rette
spor. Næppe nogen anden undervis
ningsform er bedre egnet til gruppear
bejde end lejrskolen med dens mange
varierende opgaver. Imidlertid sprang
det ret hurtigt i øjnene, at det, elever
ne først og fremmest interesserede; sig
for, var at få noget at vide om de men
nesker, de mødte, at udvide kendskabet
til deres levevis, arbejde og daglige
tilværelse. Når en lejrskole havde væ
ret med fiskerne ude at røgte garn en
tidlig sommermorgen - eller man havde
stået og betragtet teglværksarbejdere,
der hæsblæsende søgte at øge akkorden
og sætte daglønnen i vejret, så Ivar det
netop disse oplevelser, der intenst præ
gede sig i de unges bevidsthed - det var
disse oplevelser, der blev drøftet i
køjerne i den lune sommernat, når man
ikke kunne falde i søvn. Og vi, der op
levede og iagttog disse reaktioner;, måtte
revidere grundlaget for vore lejrskoler
- vi måtte gøre opholdet mere sam
fundsorienterende og livsnært for vore
unge elever.
Imidlertid havde lærere påbegyndt et
arbejde med underskolens elever på
grundlag af de erfaringer, de indhøste
de på lejrskole med de ældste klassers
elever. Man foretog med 2., 31 og 4.
klasse mindre udflugter til Farurp, Bor-

Igennem de mange spørgeskemaer,
som tidligere elever har besvaret det
sidste år, går det som en rød tråd, at
lejrskolen er et indslag i skolens liv,
som vi under ingen omstændigheder
må opgive. Navne som Hellebjerg,
Læsø, Anholt, Venø, Grenå, Glumsø,
Ourø, Viborg, Kollund, Hillerød er ind
prentet i tidligere elevers bevidsthed og forbundet med noget, som giver
erindringen et lyst præg.
Hvorfor synes netop det ret inten
sive forsøg på at skabe den lette lejr
skole at have haft succes? Ja, mon det
ikke bl. a. hænger sammen med, at på
lejrskolerne lever eleverne sammen
døgnet rundt med deres orienteringsfag
lærer, klasselærer og måske et par for
ældre. Man må her skabe et samfund
med egne love og regler; vi må lære at
indrette os efter hinanden og selv skabe
rammen for såvel arbejde som fritid —
og vel netop på lejrskolerne og turene
i ind- og udland lærer man samarbejdets
kunst. Dertil kommer, at hver dag er
fyldt med nye indtryk — ikke blot gen
nem den smukke natur, men også fra
de mennesker, der omgiver os, og som
vi på mange lejrskoler kommer i nær
kontakt med. Lejrskolen er vel præget
af oplevelse mere end noget andet un
dervisningsområde. I de første år på
Emdrupborg udnyttede vi kun den til
skudsberettigede lejrskole for vore 8.
klassetrin. Disse første lejrskoler var
ret traditionelt anlagt med hovedvægten
koncentreret omkring iagttagelser af
planter og dyr i naturen. De arbejdsmapper, som dér blev udarbejdet af de
forskellige grupper, viser et særdeles
nydeligt arbejde, men uden ret meget
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Aftenstemning på lejrskolen.

levelsesprægede lejrskole i undersko
lens første år.
Men havde man en gang været på
lejrskole, så voksede lysten til atter at
genopleve fællesskabet og arbejdet i
den rigtige natur. I 6. og 7. klasse,
hvor elevernes udvikling blandt andet
bevirker en stærk trang til at indlære
navne, fastslå kendsgerninger og udvi
de deres begreb om verden, var det
nærliggende, at man søgte at arbejde
med geografiske, geologiske og biolo
giske fænomener, idet man ville give
eleverne et kendskab til disse fagområ
der — og ofte inddrog man historiske
ekskursioner på disse ture. Varigheden
var relativt kort, idet man ligesom i
de mindre klasser selv måtte skaffe sig

revejle og Ourø i Isefjorden, og her
lod man de små elever opleve naturen
og aflægge besøg på omegnens bonde
gårde. Iagttagelserne blev vel næppe
så „videnskabelige“ som på de ældre
elevers lejrskole, men de mindre elever
oplevede meget stærkt og umiddelbart
den fremmedartede verden, der pludse
ligt åbenbarede sig for dem — og ikke
få drenge har fået grundlagt en samling
af sten, dyr eller planter på disse ture,
og mangen en interesse for naturen er
blevet skabt. Man oplevede intensivt man lærte at se og iagttage. Og snart
var der ved lærernes gensidige udveks
ling af erfaringer skabt et grundlag for
en helt ny lejrskole - relativt ukendt
andre steder i dette omfang - den op
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økonomiske muligheder for at gennem
føre en 4-8 dages ophold langt fra Kø
benhavn.

lagt interviewserie med øens „statsmi
nister“, „kirkeminister“, „undervis
ningsminister“ og „handelsminister“ repræsenteret af sognerådsformanden,
præsten, læreren og købmanden. At
finde samfundets juridiske og finan
sielle myndigheder er heller ikke van
skeligt.
Eleverne har her rige muligheder for
at vise deres opfindsomhed. Lejrskole
lederen lægger kun de ydre rammer.
Det er elevernes opgave at fyldte disse
ud.
Ikke så få timer inddrages til dette
forberedelsesarbejde. Konkrete | oplys
ninger gives så at sige aldrig frå lære
rens side, man må selv lære at finde
frem til de ønskede oplysninger - og
hertil ydes der hjælp. Hver gruppe la
ver sine udkast - hver gruppe har sine
små tips og overraskelser, som ikke gi
ves videre til medlemmer uden for
gruppen. Under arbejdet på lejrskolen
går alt efter en nøje lagt plan - lederne
bestiller tilsyneladende intet, medens
eleverne til gengæld arbejder døgnet
rundt — men altid med energi og fint
humør.
En lejrskoles udbytte står og falder
med elevernes evne til at arbejde på
egen hånd og selvstændigt udforme de
res opgaver. Det er ret naturligt, at
man de første dage sonderer terrænet
ved at løse mere biologisk betjngede
opgaver over plante- og dyrelivet, men
snart går man over til selvstændige be
skrivelser af „opdagelsesrejser“ i det
ukendte terræn. Ukendte byer kan ud
forskes ved hjælp af forberedte inter
views i løbet af 3-4 timer, øens historie
kortlægges ved samtaler med de ældste
indbyggere, besøg på museer og lo
kalhistoriske samlinger. Gruppers pi
ger tager sig af gamle klædedragter og

Men alle disse forudgående oplevel
ser peger alligevel frem mod en lejr
skole, der bliver betalt af Københavns
Kommune, selv om tilskudet næppe
dækker alle udgifter. Og lad os da se,
hvorledes en lejrskole i dag kan forme
sig for en 8. klasse.
Det forberedende arbejde begynder
før lejrskolen, idet det gælder om at
indstille eleverne på en målbevidst ind
samling af viden. Dette gøres bl. a.
gennem et grundigt forarbejde, hvor
klassen deles i 5-6 lige dygtige grup
per, der hver for sig påtager sig be
stemte opgaver og skaffer sig forudsæt
ninger for at få noget ud af lejrskole
arbejdet gennem læsning, korttegning,
kortlæsning o. m. a. Hvis udbyttet af
lejrskolen skal svare til forventninger
ne, må der lægges en omhyggelig plan
for udnyttelsen af hver enkelt dag. Ud
byttet bliver altid nøje afhængigt af den
aktivitet og arbejdsvilje, som eleverne
møder med under selve indsamlingsar
bejdet.

Vi har i de senere år valgt at under
søge afgrænsede landområder f. eks.
øer som Læsø, Anholt, Venø m. fl.
Formålet har da været at lære eleverne
et lille samfund at kende, få dem til
at indse, hvordan naturforholdene be
tinger befolkningens økonomiske mu
ligheder, samt at disse har været afgø
rende for landområdets specielle histo
rie, næringsliv — herunder øens eksport
og import. Endvidere kunne eleverne
her undersøge, hvorledes et sådant
samfund skaber sin egen styreform —
sit eget demokrati. Dette kunne udfor
skes gennem en omhyggelig tilrette
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vilkårene for en familie på Bispebjerg
og på Læsø er vidt forskellige.
Og lad mig slutte med en lille op
levelse: på en af vore lejrskoler havde
en lille gruppe vandret 15 km over he
destrækninger, og deltagerne var blevet
trætte og tørstige. De søgte da ind hos
en gammel kone på et lille husmands
sted, som meget måtte beklage, at hun
ikke kunne give dem noget mere - hun
plejede aldrig at sende gæster væk fra
sin dør uden at beværte dem. Noget se
nere kom de i snak med en gårdmand,
og snart efter havde han trods deres
protester fået dem bænket sammen med
familien omkring middagsbordet til for
tæring af kyllingesteg og rødgrød, alt
imedens han spurgte dem ud om deres
tilværelse. Der bliver arbejdet meget
på vore lejrskoler, men mon ikke et så
dant møde bliver det, der bundfælder
sig mest hos vore unge?

smykker samt fortidens boligindretning,
medens drengene med lige så stor iver
skaffer sig viden om gamle redskaber,
redningsbåde og fortidens sindrige me
kaniske hjælpemidler. Arbejdet hjem
me bliver nu gjort levende - kæmnerens tal omsættes på grundlag af iagt
tagelser over øens næringsliv til for
ståelige begreber — man ved nu, hvad
der ligger bagved øens indtægter og ud
gifter. Overværelse af sognerådsmødet
giver en fornemmelse af de mange på
trængende problemer, der kræver hur
tig løsning, og samtidigt får man en
fornemmelse af, at demokrati betyder,
at man må finde frem til en fælles løs
ning, der ikke tramper nogle interesser
helt ned. Vi drog ud mod en ukendt
plet på landkortet - vi vender hjem med
en fornemmelse af, at et sådant land
område fjernt fra hovedstaden er be
boet af mennesker som vi selv, men at

Der skrives rapport.
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Der startes på gruppetur.

Men denne form for lejrskole er kun
en side af en udvikling, idet mange an
dre former for lejrskole har været for
søgt. I Hirtshals har flere klasser så
ledes arbejdet med kortlægning af et
byområde, hvis hele økonomi baseres
på et enkelt erhverv, og det er indly
sende, at undersøgelser af denne art i
høj grad må være erhvervsorienteren
de. Dette sidste er udnyttet stærkt på
en del af vore lejrskoler for ældre ele
ver, idet man med held har forsøgt i en
eller flere dage at placere eleverne i ar
bejde i forskellige fag i omegnen, og
man har i forbindelse dermed ladet ele
verne udarbejde beretninger om de for
skellige menneskers beskæftigelse. Ik
ke mindst landbrugsarbejdet har inter
esseret eleverne — i hvert fald for en
kortere periode - og enkelte har senere
søgt ud i dette erhverv. I de senere år

har en ny form for lejrskole været gen
nemprøvet, idet nogle klasser har ind
draget familiekundskab og hushold
ningsplanlægning i det daglige lejrsko
learbejde. Eleverne er inddelt i små fa
milier, bor på sommerpensionater i min
dre værelser med kogeindretning, og de
må så hjemmefra selv tilrettelægge de
res kostplan for bestemte beløb, lave
deres egen mad, føre husholdnings
regnskabet og selv svare for, at de til
strækkelige næringsmidler er til stede,
så man kan opretholde livet på en til
fredsstillende måde. Lærerne er de
strenge smagsdommere, der jævnligt af
lægger uanmeldte besøg i de forskellige
grupper. En sådan lejrskole er gerne
kombineret med geografiske og histo
riske ekskursioner.
Og dog er alt dette - det faglige kun én side af vore lejrskoler og rnå-
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gang gennemgår planerne for næste
dag.
Og man sidder efter en oplevelsesrig
og arbejdsfyldt dag tilbage med en for
nemmelse af, at kundskaber nok er vig
tige i mange af livets forhold - og kund
skabsgivende skal lejrskolen i høj grad
være — men medens kundskaber efter
hånden glider i baggrunden, dersom de
ikke bruges jævnligt, så bliver der efter
lejrskolen en oplevelse tilbage af en
helt anden art: oplevelsen af livet mel
lem andre mennesker — og en fornem
melse af, at det er det gensidige menne
skelige fællesskab, der betyder noget
for et samfunds sunde og gode trivsel.

ske, hvor mærkeligt det end kan lyde,
den mindst væsentlige. På alle trin gø
res der fra lærernes side et meget stort
arbejde på at tilrettelægge en lejrskole
således, at kammeratskabet og samar
bejdsevnen udvikles mest muligt. Gæ
ster på vore lejrskoler udtrykker ofte
deres store forbavselse over den orden,
der hersker, idet eleverne gennemgåen
de synes at kunne holde en bedre stan
dard på lejrskolen med hensyn til det
ordensmæssige end hjemme. Også her
ligger der organisation bagved, idet
grupperne dagligt kappes om at frem
vise de smukkeste værelser og de
bedst redte køjer, ligesom man i sund
kappestrid prøver at gøre en fælles ind
sats i køkkenet, så „tanterne“ kan give
et pænt skudsmål — belønnet i form af
et pænt pointstal — til en gruppe. Alle
er således med til at opretholde de nød
vendige ydre betingelser for, at det
lille samfund kan trives. Og i fritiden
samles man ofte også til fælles arrange
menter, hvor lederne i samarbejde med
de forskellige grupper har tilrettelagt en
underholdning hver aften. Sange veks
ler her med lødige - alvorlige eller
morsomme — fortællinger, sketches og
konkurrencer — tanterne serverer te el
ler kaffe og harmonisk afsluttes der
med oplæsning af en fortsat fortælling,
opsummering af dagens arbejde og tilsidst oplæses den højt besungne lejravis
som næsten alle har bidraget til - og
hvor man i en uhøjtidelig form siger
visse sandheder til hinanden og frem
drager dagens aktuelle begivenheder i
en måske noget fordrejet, men dog let
genkendelig form. Og når den sidste
latter er døet hen, klinger den højtide
lige og lidt vemodige aftensang ud i
sommernatten - og snart falder der ro
over lejren, medens lederne endnu en

Vore mange sommerture.
De gode erfaringer, eleverne drager
under deres forskellige lejrskoleop
hold, har naturligt bevirket et stærkt
ønske om i de afsluttende klasser at
deltage i større ture i Danmark eller i
udlandet. På cykel har vi adskillige år
gennemkørt hoved- og biveje i Jylland
og på Fyn, travet gennem Laplands
ødemarker og gravet stenalderbopladser
ud i Finmarken med elevforeningens
medlemmer, og taget på traveture til
Harzen eller Norge samt sejlet på Rhi
nen og nydt Alpernes enestående natur.
Alle disse ture har været meget billige
— og for adskillige lærere har det været
afgørende, at kendte man ikke Dan
mark, da burde kendskabet til vort eget
land gå forud for udflugter til det fjerne
udland. Tilrettelæggelsen af de for
skellige ture har oftest hvilet på elever
ne selv, og opdelt i grupper har man
provianteret og fordelt det fælles arbej
de. Dette har i sig selv givet turen en
ekstra kolorit og et udbytte, der næppe
ville kunne nås på anden måde. Det er
af værdi selv at skabe og selv at yde —
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først derved får de fælles oplevelser en
sådan intensitet, at de virkelig bliver
til glæde for alle i gruppen og ikke kun
for nogle enkelte.

Ofte „blander“ man dagene, således at
man oplever en dag og bearbejder stof
fet den følgende. Der er således oftest
tale om et arbejde af betydeligt ojnfang
i denne uge.
Og lad os da se, hvad der laves i lejr
skoleugen i de mindre klasser. Man kan
lære at bage brød, som de store g^r det,
ved at besøge skolekøkkenet, man kan
tage til Kastrup Lufthavn eller i Dyre
haven, gå ture på langelinie eller se dy
rene i Zoologisk Have, man kan synge
og lave sløjd. I de små klasser går man
undertiden på opdagelse i skolen, inter
viewer inspektør, psykologer og sund
hedsplejerske, slapper af med film i
festsalen eller bygger en modelby af
tændstikæsker.
De større elever tager tingere mere
højtideligt. Man aflægger besøg på Fri
hedsmuseet,
gennemarbejder
den
ægyptiske samling på Nationalmuseet
og studerer Glyptotekets klassiske

Lejrskoleugen på Emdrupborg.
Efterhånden som lejrskoleidéerne
slog igennem på mange klassetrin be
virkede det et behov for at koncentrere
disse udflugter inden for bestemte tids
afsnit. Vi etablerede derfor en „lejr
skoleuge“ - i de sidste år beliggende
fra Kristi Himmelfartsdag til pinsefe
rien.
I dette tidsrum suspenderer vi sko
lens normale undervisning, idet klasse
læreren overtager sin klasse i alle ti
mer. Han kan da roligt rejse væk med
dem sammen med et par forældrere
præsentanter, eller klassen kan blive
hjemme og deltage i de på skolen orga
niserede arrangementer eller tage på
udflugter og ekskursioner i omegnen.

Landbetjenten interviews.
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kunst. Eller man tager måske en rund
tur på Sjælland og får gennem en vel
tilrettelagt tur en gennemgang af Dan
marks historie i glimt fra stenalder til
nutid.
Lejrskoleugen bærer således sit navn
med rette. At tage på lejrskole var at
opleve — og selv om de hjemmeværende
klasser ikke kan fordybe sig i ukendt

natur og leve sammen døgnet rundt så bevirker omlægningen af undervis
ningen naturligt, at nye områder ind
drages — og nye verdener dukker op i
børnenes bevidsthed. Også her er op
levelsen det bærende princip — og disse
dage er blevet et forfriskende pust ind
over skolens daglige arbejde.
Jørgen Egedal Poulsen.

Studiekreds i erhvervsorientering.
give eleverne forudsætninger for at
fremelske disse egenskaber bl. a. ved
i de afsluttede skoleår at give undervis
ningen et indhold, der peger frem mod
elevernes tilværelse efter skoletiden,
og ved at anvende undervisningsmeto
der, der støtter elevernes personlig
hedsudvikling.

I undervisningsvejledning for Folke
skolen 1960 understreges i kapitel 2
side 24 bl. a.: „Begrebet lære må ikke
alene omfatte opnåelsen af kundskaber
og dygtighed, men også sådanne pro
cesser som: oplæring til at lære, oplæ
ring til at leve mellem andre og oplæ
ring af eleverne til, at deres handle
måde kan ledes ind i baner, så det bli
ver naturligt for dem at tage hensyn til
andre menneskers velfærd. Dette ud
dybes senere side 28, hvor det under
streges, at det stedse må være skolens
opgave - jævnsides med at bibringe
børnene sikre elementære kundskaber
— at udvikle deres fundamentale men
neskelige evner og anlæg og at søge at
vække dem til virkelig forståelse af til
værelsens problemer“.
Fra erhvervsside understreger man i
dag, at man har brug for den unge med
de mange facetter, ikke for den recep
tive og passive elev, men for det men
neske, der er i besiddelse af egenska
ber som samarbejdsevne, samarbejds
vilje, selvstændighed og hensynsfuld
hed samt en vis modenhed, så han hur
tigt kan påtage sig et større ansvar.
I relation til ovenstående betragtnin
ger må det blive skolens opgave at

Elevernes forudsætninger.
Medens vi i de mindre klasser i høje
re grad har forstået at tilpasse undervis
ningen til børnenes udvikling, så kan
det samme næppe siges om indlæringen
i 15-17-års alderen.
I realafdelingen har vi at gøre med
en gruppe velbegavede unge menne
sker, hvoraf de fleste er kommet ud
over den første pubertet. De er begyndt
at reflektere over sig selv, deres egne
muligheder og menneskelige problemer
i almindelighed. De vil meget gerne
realisere nogle af de evner og anlæg,
som de har udviklet og er blevet sig
bevidst. De er af samme grund ikke
længere tilfreds med kun at indlære
kundskaber og færdigheder, men de vil
have lov til aktivt at anvende dem og
skabe noget selv. Derfor må undervis
ningen på dette alderstrin ikke kun
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de senere vil møde dem på højskoler og
aftenskoler. Studiekredsarbejdet vil
kunne rette elevernes opmærksomhed
udad ved at inddrage erhvervsfolk i ar
bejdet, og eleverne vil gennem dem få
øjnene op for de mangeartede sam
fundsopgaver, der venter dem efter sko
letiden. Erfaringen viser, at en sådan
arbejdsform er med til at skabe en posi
tiv indstilling over for andre fag, idet
eleverne oplever, at skolens fag har be
tydning for dem, og at det i høj grad er
af værdi „at lære“. Studiekredsarbejdet
virker derved stimulerende på det dag
lige skolearbejde. Desuden er det me
get værdifuldt for klassens daglige triv
sel, at lærer og elever mødes under
frie former for i fællesskab at finde løs
ning på problemer, der optager det:e al
derstrin så stærkt.

være lagt an på det receptive, men byde
eleverne opgaver, der selvstændigt gi
ver dem mulighed for at analysere men
neskelige problemer og drage de logi
ske konsekvenser. Med hensyn til den
sociale modenhed er et af de vigtigste
kendetegn, at de unge kan underordne
sig regler, der gavner en hel gruppe,
de vil gerne i samarbejde med ligesin
dede, løfte de stærkt presserende ak
tuelle problemer, danne sig en mening
og gøre sig gældende. I kammeratgrup
pen bliver deres udtalelser taget alvor
ligt, og en indstilling skabes efterhån
den til tilværelsens problemer.
Det må være af stor betydning, at vi
i så høj grad, som det er muligt, bygger
på disse forudsætninger ved tilrettelæg
gelse af arbejdet i skolens afgangsklas
ser og prøver på at give eleverne en er
faringsbaggrund, der kan støtte og hjæl
pe dem, når de om kort tid skal klare
sig blandt fremmede mennesker.
Det vil nok være nærliggende, at
man, som det er anført i Undervisnings
vejledningen for Folkeskolen I side
228, indlægger erhvervsorienteringen i
forskellige timer inden for den normale
skoletid. Det anføres imidlertid, at der
bør være mulighed for en vis smidig
hed, og at skolen ikke behøver at knyt
te orienteringen til et bestemt fag. Man
understreger endvidere, at det er vig
tigt, at timerne varetages af en lærer,
som netop har interesse for disse pro
blemer.
Foretrækker en skole at lade er
hvervsorienteringen indlægge i en ræk
ke studiekredsaftener, vil man imidler
tid opnå visse praktiske og pædagogiske
fordele. Orienteringen vil ikke blive
spredt, men koncentrere sig på disse af
tener, og skolen vil kunne indføre sine
elever i mere frie arbejdsformer, som

Indledende bemærkninger.
Det må betones over for eleverne, at
studiekredsarbejdet ligger uden for den
normale skoletid, og ingen er tvunget til
at melde sig. Man bør informerp ele
verne om, at studiekredsen vil strække
sig over ca. 10 aftener å 2 timer, og at
gæster fra erhvervslivet vil hjælpe til
med at give dem de nødvendige toplys
ninger (i øvrigt henvises til litteratur
liste).
Studiekredsens omfang.
Ca. 20-22 timer må være det abso
lutte mindstekrav, idet 6 områder inden
for erhvervsorienteringen må betegnes
som obligatoriske:

1. almene betragtninger over ansættel
sesmuligheder og drøftelse af de
vigtigste forudsætninger for et for
nuftigt erhvervsvalg.
2. indføring i erhvervskartotek og
håndbøger.
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3. pladsansøgningsteknik. Orientering
vedrørende skriftlig og personlig
henvendelse.
4. muligheder for videreuddannelse
gennem gymnasium og højere lære
anstalter.
5. handels- og kontorfag samt hånd
værk.
6. en afsluttende plenardiskussion eleverne imellem - om erhvervsvalg
og erhvervsmuligheder.
Ud over disse faste emner, der na
turligvis må grundigt behandles, indfø
res 3-5 dobbelttimer, hvor forskellige
erhvervsområder behandles ud fra de
ønsker, eleverne tidligere har fremsat
på det udleverede spørgeskema.

Studiekredsledernes organisations
arbejde.
Spørgeskema.
Er eleverne i en klasse interessere
de, og har de anmodet om oprettelse af
en studiekreds, udleveres et skema med
specielle spørgsmål om erhvervsønske
og om ugedage, hvor deltagerne abso
lut ikke kan.

Forældremøde.
Ud fra spørgeskemaet bestemmes,
hvilken ugedag studiekredsen vil finde
sted, og kort efter kan der indkaldes til
forældremøde, hvor den foreløbige stu
diekredsplan forelægges klassens foræl
drekreds, ligesom motiveringen for at
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sætte dette arbejde i gang understreges.
Spørgsmål fra forældre besvares.

Studiekredsplan.
Erhvervsorientering i 2. real.
Hver anden onsdag kl. 19-21.
Studiekredskomité: Helle,Jytte, Henri.

Forpligtelse.
Når både forældre og elever er ble
vet orienteret, sendes en kort skrivelse
hjem, hvorpå de vigtigste data vedrø
rende studiekredsen er anført. Foræl
drene skriver under på, at deres dreng
eller pige må deltage i studiekredsen de
pågældende aftener, ligesom studie
kredsdeltagerne ved deres underskrift
forpligter sig til at møde.

Dato
Emne
Værtsgruppe
14/10 Erhvervsliv og arbejdsmarked.
Hvilke muligheder har vi, og
hvilke hensyn må vi tage, når vi
skal vælge livsstilling? Indleder:
Komiteen.
4/11 Skal vi uddanne os videre?
Erfaringer uddybes af en realist,
en gymnasielærer, er repræsen
tant for de studerendes fælles
råd.
I.
18/11 Vi pynter, soignerer og friserer.
En damefrisør med lærlinge. II.
2/12 Vi studerer erhvervskartotek
og håndbøger.
III.
6/1 Skal vi gå handels- eller kantorvejen? En grosserer, en kontor
chef, kontor- og handelslærlinge
indleder.
IV.
20/1 Den „hvide kittel“. 2 sygepleje
elever og en instruktionssyge
plejerske fortæller.
V.
Hvad bestiller en journalist?
En journalist fortæller.
3/2 Hvordan bærer vi os ad, når vi
skal søge plads?
I.
17/2 Vi samler op. Fag efter deltager
nes ønske.
II.
3/3 Fri diskussion om erhvervsvalget
og mulighederne i dag. Opäurnmering af vinterens arbejde. IH.
17/3 Festlig aften med studiekredsens
gæster. Underholdning forbere
des. Interesserede forældre og
lærere inviteres.
Kommifeen.

Komité og gruppedeling.
Eleverne i klassen vælger en komité,
der skal bistå studiekredslederen i ar
bejdet. De kommenterer den af studie
kredslederen skitserede plan, som der
efter lægges endeligt fast. Endvidere
danner de et antal arbejdsgrupper, som
er lige „stærke“, med 4-5 deltagere i
hver. Alle grupper skal indeholde såvel
drenge som piger.
Kontingent.
Komiteen opkræver et studiekreds
kontingent, kr. 7,50, af de enkelte del
tagere. En kasserer udnævnes. Pen
gene anvendes til et lille traktement ef
ter hver studiekredsaften til gæster og
interesserede studiekredsdeltagere.
De enkelte afteners organisation.
De enkelte arbejdsgrupper forpligter
sig til på skift at sørge for opstilling af
borde og stole, at modtage gæster og
lave te. Grupperne kan på planen se,
hvilke aftener, de skal møde.

Plan.
Studiekredsplanen duplikeres og slås
op i klassen, og studiekredslederen in
viterer indledere til de forskellige afte
ner.

Henri, Carl, Ulla, Jonna,
Bente H.
Gruppe II Jørgen, Ole, Nanna, Rudi,
Marianne E.

Gruppe I
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Ansøgningsteknik.
Eleverne vælger hver for sig i en
avis et stillingsopslag, som de kunne
tænke sig at besvare. De skriver alle
en ansøgning, og et par lærere udvæl
ger de 5 bedste, medens studiekreds
lederen gennemgår almindelige regler
for ansøgningernes udformning. De 5
bedste stiller én for én til en fingeret
personlig samtale, og ekstemporalspil
let, hvor bl. a. gæstelærere medvirker,
spilles til ende med alle deltagerne i
studiekredsen som firmabestyrelse.
Denne afgør senere i samarbejde med
direktionen, hvem der skal antages og
hvorfor.

Gruppe III Jens L., Jens Th., Bente
L., Lis H., Marianne V. P.
Gruppe IV Poul, Freddy, Helle, Jytte,
Else.
Gruppe V Ove, Erik, Dorthe, Bente R.
Værtsgruppen møder 15 min. før
tiden - sørger for kager og te samt va
sker op. Modtager endvidere aftenens
gæster.

Kommentarer til enkelte aftener:
Erhvervsliv og arbejdsmarked.
Studiekredslederen fortæller om for
målet med studiekredsen, om dens
særlige atmosfære og understreger, at
der er tale om et fælles arbejde: at
sætte sig ind i problemer, der har med
erhvervsudvalget at gøre. Dettes betyd
ning understreges ved eksempler, og ud
gangspunkt tages i elevernes egen si
tuation i 2. real, idet vi følger en „nor
mal årgang“ videre frem og ser, hvor
ledes forholdene i almindelighed er for
henholdsvis piger og drenge. Ud fra
dette kan føres en samtale, der leder
ind på de hensyn, der må tages ved et
erhvervsvalg. Vi er her inde på ele
vernes egen situation, og studiekredsen
er klar til fortsættelse.

Fri diskussion.
Som eksempel på, hvilke emner der
kan indgå i den fælles diskussion, kan
anføres:
1. Hvilke årsager kan der være til, at
30 % af de unge opgiver deres læ
replads?
2. Hvad bør man lægge mest vægt på
ved valg af livsstilling?
3. Bør jeg indlægge en periode med
særlige uddannelsesformål (et år i
huset), inde jeg begynder en egent
lig faglig uddannelse?

Studium af kartotek og håndbøger.
Meget vigtig aften, hvor deltagerne
først ved hjælp af skemaer (bemærk
litteraturlisten nr. 2) prøver at finde
frem til deres stærke og svage sider.
Derefter skal deltagerne skrive en ræk
ke ønskefag op, således at de hele ti
den må tage stilling til, hvilket er
hverv de ville vælge, dersom de fore
gående er udelukket. Deltagerne gen
nemgår derefter enkeltvis erhvervene i
kartoteket og i håndbøger. Specialske
ma med ønskefagenes krav udfyldes.

4. Bør piger skaffe sig en selvstændig
uddannelse?
5. Når man får løn, bør man så betale
for at bo hjemme?
6. Hvilke hensyn bør tages, når man
lægger sin egen fremtid til rette?
Når to studiekredse arbejder paral
lelt, lægges de altid således til rette, at
elever i den ene studiekreds kan sup
plere deres egne aftener ved at deltage
i den anden.
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Arbejdsmetoderne i studiekredsen.
Det vil nok være hensigtsmæssigt at
opdele en studiekredsaften i 4 afsnit:

Gruppediskussioner.
Det vil være naturligt, at studiekreds
lederen den første aften, hvor man drøf
ter erhvervsforhold i almindelighed, bl.
a. sætter en kort gruppeforhandling i
gang med emnet: „Hvad skal jeg tage
hensyn til ved valget af et erhverv?“
Ved redegørelsen vil der komme en
20-25 forskellige forslag frem, og dette
vil give deltagerne en fornemmelse af,
at arbejdet i grupperne virkeligt kan
give et stærkt incitament. Svarene på
ovenstående spørgsmål kan så let føres
videre, idet man kan lade eleverne i
grupper formulere en række spørgsmål,
som man kunne tænke sig at stille ind
lederne de forskellige aftener. Denne
forberedelse er vigtig, så man allerede
den første aften med fremmede ndledere kan arbejde med virkeligt udbytte.
Der må vises omhu ved sammensa;tr in
gen af grupperne, da de må have de
samme muligheder for at finde på et
antal gode spørgsmål. Det er vigtigt, at
eleverne hele tiden har en fornemmelse
af, at deres indsats nytter, og deres
spørgsmål tjener til virkelig uddybelse
af aftenens emne. Normalt vil der stil
les mellem 30—60 spørgsmål pr. aften.
De enkelte grupper må lære at adres
sere spørgsmålene til de enkelte ind
ledere, hvilket i gruppen kræver en
nøje gennemgang af hver enkelt indle
ders indlæg og en stillingtagen til !dette.

1. Introduktionen til aftenens emne
ved indlederne, ca. 50 min.
2. Aftenens oplæg gennemgås i de en
kelte grupper, og der udarbejdes en
serie spørgsmål til indlederne, ca.
30 min.

3. Spørgsmål stilles til indlederne og uddybende diskussion finder
sted, ca. 30 min.
4. Særligt interesserede deltagere ud
dyber emnet endnu mere ved per
sonlig samtale over en kop te.
Introduktion til de enkelte aftener.
Som det fremgår af studiekredspla
nen, indledes de fleste aftener af yngre
og ældre indledere. For at deltage i en
studiekreds må eleverne forpligte sig
til at indlede for deltagere i kommende
studiekredse, ligesom de også senere
må forpligte sig til at modtage elever
enkeltvis til uforpligtende samtaler og
interviews om deres erfaringer i er
hvervslivet. Den unge indleder de
enkelte aftener har en særlig betyd
ning, idet han eller hun på en naturlig
måde kan bygge bro mellem elevernes
egen situation og erhvervslivet, medens
den ældre derefter kan uddybe de un
ges indlæg og sætte arbejdet i et dy
bere perspektiv.
Studiekredslederen må sikkert infor
mere indlederne om, at indlæggene må
være stærkt sagligt betonet, og kravene
til de unge må stilles klart op. I øv
rigt er det deltagernes opgave at for
mulere de efterfølgende spørgsmål på
en sådan måde, at kendsgerningerne
træder tydeligt frem.

Supplerende spørgsmål til
aftenens emne.
Man må gøre deltagerne oprtiærksomme på, at spørgsmålene til indle
derne skal være korte og klare, og det
er ligeledes vigtigt, at besvarelserne
holder sig til det centrale i emnet. E>er
vil ved tebordet være lejlighed til for
de særligt interesserede elever at stille
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indledere at deltage i en lille afslut
tende sammenkomst efter en studie
kredsaften. Dette er med til at give
disse aftener et særligt præg, der får
dem til at afvige fra almindelige skole
timer.

uddybende spørgsmål, og disse må hen
vises til dette tidspunkt. Tillades en
omstændelig og langsom forklaring i
selve studiekredsen, vil denne trætte
de elever, der ikke har haft særlig in
teresse i det fagområde, der er blevet
belyst.
Det må ligeledes anses for vigtigt, at
deltagerne får lejlighed til at samle en
del almene problemer op ved en afslut
tende fælles diskussion med egen diri
gent i slutningen af studiekredsen.

Studiekredsens økonomi.
Hver studiekredsdeltager betaler et
vist beløb ved indmeldelsen; dette er
tilstrækkeligt til at dække udgiften til
papir, duplikering og fortæring de en
kelte aftener. Det er vigtigt, at delta
gerne føler, at de må ofre noget for at
få lov til at deltage i et sådant fælles
arbejde. Skal studiekredslederen have

Afslutning på en aften.
Det er særdeles udbytterigt såvel for
deltagere som for studiekredsleder og

Erhvervspraktik.
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Endvidere formidler studiekredsen
kontakt til tidligere studiekredsdeltage
re, og mange nuværende elever, af
lægger besøg hos udgåede elever, der
er placeret inden for fagområder, som
de er interesseret i.

et rimeligt honorar for sit tilrettelæg
gelsesarbejde, skulle der nu blive mu
lighed for, at han kan ansøge om at få
dette dækket over aftenskoleloven. En
anden løsning, som også har været an
vendt, er at indføre erhvervsoriente
ring i 2. real som valgfrit fag på sko
lens timeplan, således at en lærer får
stillet 1 time ugentlig til rådighed året
igennem til dette arbejde.

Vurdering og erfaringer.
Denne frivillige studiekredsform er
en særdeles anvendelig og stimuleren
de arbejdsform i 2. real, og af flere
grunde må det foretrækkes at lægge er
hvervsorienteringen i realafdelingen på
dette tidspunkt. Eleverne viser gen
nemgående tilstrækkelig modenhed til
denne nye og ret krævende selvstæn
dige arbejdsform, og de kan drage kon
sekvenserne af de gode og saglige op
lysninger, der gives dem af indledere
fra erhvervslivet.
Endvidere må nævnes, at studie
kredsformen lærer dem at tage et ind
læg op til kritisk vurdering, og de får
øvelse i at rekapitulere et foredrag og
ved spørgsmål at uddybe et emne.
Men — det må understreges, at det er
vigtigt, at en studiekreds ledes på rette
måde. Der må være et fælles arbejde,
hvor leder og deltagere i en hyggelig
og stimulerende atmosfære arbejder på
at løse livsnære problemer.
Jørgen Egedal Poulsen.

Supplerende arrangementer.
Erhvervsstudiekredsens deltagere kan
tilbydes en ugentlig frivillig erhvervs
praktik i 3. real i oktoberferien. Selv
om tiden er ret kort, har en praktikpe
riode for disse relativt velbegavede ele
ver vist sig at være af virkelig værdi
med henblik på de afsluttende erhvervs
overvejelser. For en skole, der har er
hvervspraktik i 8. og 9. klasse, vil det
ikke volde større besvær at udsende
et mindre antal elever i realafdelingen.
Gennem studiekredsen knyttes man
ge kontakter, og det er almindeligt, at
piger, der får gode pladser i udlan
det, overlader disse til efterfølgere, lige
som velanbefalede pladser på andre
områder går i arv til elever på skolen.
Formidlingen af disse pladser sker of
test gennem studiekredslederen.

Lærersamarbejdet på Emdrupborg skole.
„Hvad mener du er betingelserne for,
at en skole kan være en god skole?“
Sådan lød spørgsmålet til elever i 4.
klasse, og som svar sagde en af pigerne
bl. a.: „At alle lærerne kan lide hin
anden.“
Det skal indrømmes, at det ikke var
dårligt, om dette krav kunne opfyldes,

men man må nok også straks antyde,
at det var en sjælden lærerstab, hvor
det 100 pct. kunne være tilfældet.

Heldigvis er ordet samarbejdsvilje
heller ikke synonymt med pigens oven
nævnte krav. Derimod må nok én loyal
holdning være nødvendig som ud
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lyse, hvordan stoffet hele tiden væl
ges ud fra det aktuelle behov. Tingene
er taget til debat, fordi et givet tids
punkt har krævet behandling af netop
det spørgsmål. Således vil også nogle
af emnerne overlappe hinanden.

gangspunkt. Men denne betingelse er
ikke tilstrækkelig.
I et stort lærerkollegium kan sam
arbejdet ikke baseres på tilfældighe
der. Det kræver tid og forberedelse,
og det kræver en form for organisation.
Det følgende skal fortælle lidt om den
samarbejdsteknik, man gennem årenes
arbejde har fundet frem til på Emdrup
borg skole.

Grundsynspunkter for arbejdet.
Forældresamarbejde og meddelelses
former.
Om forsøgsarbejdets vilkår.
Kan kravene om ydre orden virke hæm
mende på udfoldelsen af værdifulde
sider i skolens liv?
Dansk skoleudvikling i internationalt
perspektiv.
Motivering.
Gruppearbejdets pædagogiske proble
mer.
Om differentierings- og delingsproble
mer.
Indlæringsproblemer.
Erhvervsorientering.
Hjemmearbejde.
Karaktergivning.
Elevrådet og dets opgaver.
Kursusskolen.
Om de unge i erhvervene (eks. på
„gæsteindledning“ — en fuldmægtig
fra en erhvervsvirksomhed).
Hvad kan den enkelte lærer gøre for at
fremme den sociale udvikling inden
for klassens rammer?
Hvad gør vi for den mundtlige udtryks
form?
Hvad må vi i fællesskab finde frem til
for at fremme den fælles ansvars
følelse hos børn og lærere?
Forelæggelse af resultatet af nogle sociometriske undersøgelser.

Konferencerne.
Konferencen har i år ligget onsdag
kl. 14-16. Dagen og tidspunktet fast
lægges for hvert år sammen med ske
malægningen.
Disse to timer er skematimer. Alle
har ubetinget mødepligt, og som andre
timer kræver de forberedelse. Derfor
bliver dagsordenen slået op i forvejen,
så man er klar over, hvilket emne der
skal behandles. Dirigenthvervet går på
omgang til alle, og hvert møde bliver
refereret. En dagsorden har gerne føl
gende punkter:

1. Aim. meddelelser. Herunder: Kort
referat af kontaktudvalgsmøde (s.
d.) ; orientering om materialerum,
nye film o.s.v.
Nyt fra skolebiblioteket (klasse
sæt-læsestue) .
Aktuelt udefra.
2. Indledning til dagens emne. Som
regel af en af skolens lærere, en
sjælden gang af en indbudt fore
dragsholder.
3. Drøftelse af emnet (evt. ført i grup
per).
Emner:
I det følgende nævner jeg en række
af de problemer, der har været behand
let. Oplysningerne er hentet fra skolens
arkiv, emnernes forskellighed skal be

Fra tid til anden er konferencen gi
vet til lærere, der har været på studie
rejse eller til udenlandske gæster, der
fortæller om deres arbejde hjemme.
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lægge konferencerne, så de kan udnyt
tes på den mest effektive made. Læ
rerne har derfor valgt et arbejdsud
valg.

Der har været aflytning og diskussion
af skoleradioens lærerudsendelser, dis
kussion af mentalhygiejniske proble
mer i tilknytning til forevisning af film
og gennemgang af nye bøger, både me
todiske ting og litteratur af almen pæ
dagogisk og psykologisk art.
Ud over dette fordeler emnerne sig
især omkring: Arbejdet med skolefa
gene. Her kommer meget ofte arbejdet
i forskellige grupper ind før den sam
lede redegørelse og debat.
Litteraturlæsning i de store klasser.
Historieundervisningen i skolen.
Religionsundervisningen.
Regneundervisningens problematik.
Diskussion af skrivesystemer.
Gennemgang af arbejdet med sang og
musik.
Læseundervisning.
Principielle synspunkter vedr. skabende
arbejde.
Det faglige stof i kursusskolen.
Tilrettelæggelsen af undervisningen i
6. og 7. kl.
De sidste to emner er eksempler på
drøftelser omkring enkelte klassetrin.
Lærerne på ét bestemt trin gør status
og fremlægger planer. De øvrige læ
rere gennemtænker til den pågældende
dag, om de evt. kan supplere med ide
er. Målet var i dette tilfælde i fælles
skab at søge en løsning på nogle af
problemerne i en udelt 6. klasse.
I indeværende år har arbejdet i stor
udstrækning været lagt til rette om
kring udarbejdelsen af udstillingsmate
riale.
Der ligger en meget stor værdi i
disse konferencetimer. Problemerne al
mengøres, man hjælper hinanden, og
man arbejder sig frem til en fælles
holdning.
Det er et stort arbejde at tilrette

Kontaktudvalget.
Kontaktudvalget består af en grup
pe lærere, der har til opgave'at plan
lægge samarbejdet. Det vælges for et
år ad gangen og holder møde en gang
om måneden sammen med inspektø
ren. Dette arbejdsudvalg lægger pla
ner og linjer på længere sigt, samtidig
med at det hele tiden har „fingeren på
pulsen“ for at imødekomme eet øje
blikkelige behov m.h.t. emner for kon
ferencer og forhold i skolens I liv iøvrigt. Lærerne indleverer deres ( ønsker,
forslag og ideer til drøftelse til kontakt
udvalgets møder.
Dette meget værdifulde led i skolens
arbejde har altså til formål at rationa
lisere lærernes tid og arbejdskraft, at
koordinere mange bestræbelser cg drøf
te de opgaver, som den enkelte lærer
ikke vil kunne have overblik over.
Kontaktudvalget har lærerradsfunk
tion og vælges således, at alle er kandi
dater.
Kontaktudvalget er et mangesidigt
foretagende, der hjælper til en god
udnyttelse af tilstedeværende mulig
heder, men det betyder ikke, at re
sten af skolens lærerpersonale kan sæt
te sig til hvile — den demokratiske sam
arbejdsform kræver både ytringsfrihed
og pligt til stillingtagen.
Fælles opgaver.
Af fælles opgaver kan nævnes de
store indsamlingsfester til fordel for
lejrskole og fritidsarbejdet, og på fag
lig basis arbejdet med skolens udstil
linger. Bag disse opgaver har planlæg-
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ningen ligget som en trinvis opbygning.
Enkeltmandsideerne organiseres i grup
pedannelse, og herfra samles til slut
trådene. Det har været lejlighederne,
hvor samarbejdet har vist sig i „kon
tant“ form, og hvor der har rådet me
gen arbejdsglæde.

„Atmosfære“ er noget, der ikke er
let at gribe og give udtryksform. Den
viser sig i små ting, som opdages af
den, der træder ind på lærerværelset
som ny lærer eller som vikar. Der er
ingen faste pladser til frokosten, og
bag dus- og fornavnssamtalerne spores
måske noget, der ligner en „vitænkning“. Ikke enighed, men en fælles
holdning, - en samarbejdsform, der
begunstiger en værdifuld meningsud
veksling.
Den unge lærer risikerer hurtigt at
blive sat på opgaver, der giver ham et
ansvar, men som også giver ham lej
lighed til at møde kollegernes hjælp
somhed, både om det faglige og det
disciplinære. (Det anses som en selv
følge, at disciplinære problemer kan
opstå - og ikke er en falliterklæ
ring for den enkelte). Han vil komme
med i udveksling af ideer og materi
aler, og han vil se, at man aflægger
besøg i hinandens klasser, at en klasse
opgave kan udformes hos forskellige
faglærere, f. eks. dansk - manuelle
fag — orienteringsfag. Efterhånden vil
han også opdage, at der foregår et sam
arbejde om elevråd, elevaftener, lejr
skole, forældremøder og fester.
Disse mange ting tænker man ikke
over i det daglige, og man får kun sam
ling på dem lige netop, når det gælder
en artikel. — Men lidt efter lidt vil alt
dette glide ind og ubevidst præge ens
holdning. Ikke fjerne vanskelighederne,
men give en oplevelse af, at fejltagelser
og fællesskab, nederlag og tryghed
godt kan forenes.
Gudrun Aspel.

Studiekredse.
For skolens yngre lærerkræfter har
samarbejdsformen ydermere vist sig i
de studiekredse, der fra tid til anden
har været gennemført. Møder, hvor
inspektør og erfarne kolleger har stil
let deres tid til rådighed og givet til
bud om hjælp til at finde frem til sko
lens arbejdsform. Det er en ordning,
der har betydet meget for at nå frem
til det fællesskab om hovedsynspunk
ter, der er rådende, og det er en tanke,
der fortjener at blive taget op mange
steder, men nok i tidsmæssigt mere
rimelige former, evt. som rådgivnings
timer i skematiden. I studiekredsene
har der f. eks. været behandlet føl
gende emner:

Klassens sociale liv.
Trivsel i skolen.
Forsøgsskolens historiske baggrund.
Mål og midler i forsøgsarbejdet.
Om Goteborgforsøgene.

Samarbejde er ikke noget, man har
én gang for alle. Det må hele tiden tillempes for at virke positivt i skolens
helhed som i den enkeltes udvikling.
Der er nu nævnt nogle af de fak
torer, der er med til at skabe samar
bejdet, men der er ikke sagt meget om,
hvordan fællesskabet ytrer sig.
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E levrådsarbejde.
At skabe den bedste grobund for
børnenes vækst og udvikling er måske
en af skolens vigtigste opgaver i dag,
og selv om elevrådssamarbejdet kun
er en lille del af skolens atmosfære og
indre liv, så kan det rigtigt anvendt
sikkert i høj grad være medvirkende
til at give de unge i skolen en følelse
af ansvar, solidaritet og tryghed.

der også i høj grad kan give børnene
en følelse af medansvarlighed, og det
vil sikkert være rigtigst at begynde
et elevsamarbejde indefra, og så lang
somt lade det udvikle sig til et skole
samarbejde på grundlag af de erfarin
ger, lærere og elever har gjort i de en
kelte klasser. Først da er der skabt et
sundt grundlag for elevernes deltagelse
i arbejdet med at skabe en god skole.

Forudsætninger og erfaringer
i elevrådssamarbejde.
Medens elevrådssamarbejdet indta
ger en fremtrædende plads i amerikansk
og engelsk skoleliv, så er der herhjem
me kun publiceret enkelte artikler i de
sidste 10 år, hvor elevrådsarbejdet ta
ges op til kritisk gennemgang. Syns
punkterne for opbygningen af et effek
tivt arbejdende elevråd er endnu i stø
beskeen. I det følgende skal redegøres
for nogle af de ideer, som man er nået
frem til, og som kan være til støtte,
hvor man ønsker at opbygge et elev
rådsarbejde på en skole.

Ideen bag oprettelse af elevråd.
Ideen bag et elevrådsarbejde må
blandt andet være at gøre eleverne for
trolige med en demokratisk fremgangs
måde ved løsning af praktiske proble
mer inden for et organisatorisk bes temt
fællesskab. Målet må være at nå frem
til det bedst mulige samarbejde, medlem
elever og lærere, så alle kan trives
bedst muligt i skolens atmosfære. Det
er meget vigtigt, at alle mærker, at
der er en elevrådsfunktion på skolen —
ikke mindst i de små klasser, dei en
gang skal kunne overtage det arsvar
og de forpligtelser, som de støre ele
ver må have i en demokratisk arbej
dende skole.

Almene synspunkter ved etablering
af elevrådssamarbejde.
Et elevrådssamarbejde på en skole
må ganske naturligt udspringe af den
ånd og tone, der hersker på skolen, og
hele skolens positive atmosfære og
åndelige klima er den nødvendige for
udsætning for, at et sådant samarbejde
skal have nogen udsigt til at lykkes.
Man må nøje diskutere elevrådets sam
mensætning, opgaver og arbejdsmulig
heder og indpasning i hele skolens or
ganisation, og der må være en idé
bag elevrådets oprettelse. Man kan dog
nå langt ved komitearbejde i klasserne,

Elevrådets stilling på skolen.
Som tidligere nævnt må elevrådet
accepteres på lige fod med lærerråd og
andre af skolens organer. Enhver form
for præfektsystemer må undgås, idet
der herved i meget høj grad åbnes mu
lighed for at skabe et dårligt forhold
mellem eleverne indbyrdes. Et elev
råd kan udmærket godt støtte eh vagt
ordning på skolen, men den s^al ud
springe fra elevrådet selv og ikke fr em
tvinges af andre organer på skolen Det
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elevrådet til udtalelse, før det træder
i kraft på skolen, ligesom elevrådet på
samme måde kan indsende deres for
slag til lærerrådets behandling og for
vente svar derfra. For at skabe et smi
digt apparat har det vist sig nyttigt at
lade en eller to lærere fungere som
kontaktlærere mellem lærerråd og elev
råd. Alle mindre spørgsmål af presse
rende art kan da hurtigt finde en løs
ning, og kun de større spørgsmål hen
vises til lærerrådets overvejelse.

bør være naturligt, at det bliver be
tragtet som en ære at blive valgt til
medlem af elevrådet, og der bør læg
ges vægt på selve den højtidelige valg
handling i de enkelte klasser. Det bør
ligeledes være en selvfølge, at det be
mærkes på elevernes afgangsbevis, at
de har deltaget i et elevrådssamarbejde.
Over for de mindre elever må elevrå
dets arbejde og placering slås fast, og
det må anses for meget væsentligt, at
elevrådet selv bestræber sig på at opnå
et fortrolighedsforhold til skolens min
dre elever og lærer dem at fremkom
me med forslag til elevrådet.

Elevrådets organisation.
Her vil være mange muligheder, og
oftest er det således, at elever fra sko
lens ældste klasser danner elevrådet.
Imidlertid vil et sådant råd have van
skeligt ved at blive accepteret af hele
skolen, idet de mindre elever kun vil
kende elevrådet af navn og næppe fatte,
at det er et organ, de selv har indfly
delse på. Det må derfor anses for sær
deles betydningsfuldt, hvis man kan ak
tivisere de mindre klasser og også gøre
dem medansvarlige for skolens triv
sel.
I det følgende er skitseret elevrådets
opbygning på en større skole. 1 hver
af klasserne på skolen findes der et
klasseråd bestående af en dreng og en
pige, højtideligt valgt af hele klassen.
Disse klasseråd mødes jævnligt med en
lærer som samlende kontakt, idet:
1.-5. klasse danner et underskoleråd.
6.-7. klasse danner et mellemskole
råd.
8 . — 10. klasse danner hovedstammen
i det egentlige elevråd.
Elevrådet på skolen bliver sammensat
af:
2 repræsentanter fra hver af 8. og 9.
klasserne.
3 repræsentanter fra realklassen.

Skolelederens og lærernes indstilling
til elevrådet.
Det er nødvendigt, at skolelederen og
elevrådet indleder et samarbejde med
elevrådet, så det hurtigt føler sig ac
cepteret som et vigtigt led i skolens
saglige tilværelse. Eleverne kan ikke
have de voksnes erfaring i organisati
onsarbejde - de må støttes og vejledes
i begyndelsen — og skolen må skabe
mulighed for, at en sådan støtte kan
ske. Først og fremmest må rådet have
anerkendelse fra skolelederen, han må
tale med dem og opmuntre dem, og alle
forslag må tages op til alvorlig og sag
lig overvejelse.
Det er vigtigt, at lærerrådet har god
kendt retningslinierne for elevrådets
arbejde. Hver enkelt klasselærer må
således før og efter elevrådets møder
afse tid til, at klassens repræsentant
kan aflægge en kort beretning om et
mødes forløb eller knytte nogle aktu
elle bemærkninger til et kommende
møde. Elevrådet må føle, at det har an
dre organer at samarbejde med. Et for
slag, der falder inden for elevrådets
beføjelser, bør således fremsendes til
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Elevrådets møder.
Arbejdsudvalget må aflægge beret
ning til elevrådet, når dette træder sam
men, og der må forberedes en omhyg
gelig dagsorden, som opslås i klas
serne en 4-5 dage før mødet. Elevrå
det mødes en gang om måneden, og det
te sker inden for den normale skoletid,
idet elevernes repræsentanter i 1-2 ti
mer fritages for den almindelige lunder
visning. Et frikvarter er alt for lidt til
et møde, og det er sikkert af en vis
værdi, at skolen understreger derte ar
bejdes vigtighed ved at give den for
nødne tid dertil. Der er normal: ikke
lærere til stede under elevrådsmøder
ne, men undertiden ønsker eleverne,
at en lærerrepræsentant overværer mø
det. Blandt andet vil de mindrø klas
ser undertiden gerne have deres ærer
repræsentant med, da „de ikke altid
forstår de fine ord, de store elever
bruger“. Det bør tilføjes, at rådets for
handlinger synes upåvirket af, at en
lærer, der har elevernes tillid,. er til
stede.
De forskellige klassers repræsentan
ter aflægger efter elevrådsmødet rap
port i deres klasser, om hvad der er
sket, og hvilken stilling rådet har ta
get til de enkelte punkter på dagsorde
nen. Det er her meget vigtigt, at k asserepræsentanterne virkelig har neget
positivt at bringe, så alle eleverne på
skolen kan se, at der sker noget i elev
rådet, og at deres egne forslag under
tiden nyder fremme. Det er ligeledes
væsentligt, at andre klasser overværer
mødet og ser, hvorledes deres små
problemer behandles.

2 repræsentanter fra underskolerådet.
2 repræsentanter fra mellemskolerådet.
I alt 21 medlemmer.
Dette samles kun en gang om må
neden, idet det løbende arbejde vare
tages af elevrådets forretningsudvalg
på 3 medlemmer. Dette kan supplere
sig med to repræsentanter fra lærer
rådet — og dette organ med 3 elev
rådsrepræsentanter og 2 lærere kaldes
skolerådet. De første erfaringer med
skoleråd er indhøstet på Bernadotteskolen, og herfra er ideen taget.

Valg af repræsentanter til elevråd
i klasserne.
Hvis det drejer sig om gymnasieele
ver, kan man sikkert gennemføre et
elevrådsvalg, hvor hele skolen mødes
til kandidatopstilling, men har vi med
elever at gøre i alderen 7-17 år, da vil
det være mest formålstjenligt at lade
det egentlige elevråd udspringe af de
enkelte klasserådsrepræsentanter. Valg
perioden kan være for | eller 1 år. Det
er en erfaring, at eleverne selv fore
trækker en periode på i års varighed.
I de små klasser bør læreren være
aktivt med ved kandidatopstilling og læ
re børnene denne teknik, i de større
klasser bør nok foretages hemmelig af
stemning - enten efter at en række kan
didater er foreslået og skrevet op på
tavlen, eller eventuelt ved, at alle i
klassen er kandidater til elevrådet. I
begge tilfælde skriver hver elev 2—3
navne på en seddel, og optælling fore
tages af et stemmeudvalg. Kun de valg
te repræsentanter + suppleanter of
fentliggøres med stemmetal.
I de officielle vedtægter for en sko
les elevråd bør være fastsat, hvornår
valg skal finde sted, og hvornår det
nye elevråd senest skal træde sammen.

Elevrådets beføjelser og opgaver.
Elevrådet som sådan må sikkert først
og fremmest være et koordinerende or-
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knibe med hensyn til festens lødige
indhold. Her må lærerne sikkert træde
til for at føre visse traditioner videre
år for år. Hvor det kan lade sig gøre,
vil oprettelsen af et skoleblad i høj grad
stimulere elevrådets arbejde, ligesom
forskellige kulturelle arrangementer vil
kunne falde ind under elevrådets mu
ligheder. Et fælles elev- og lærersam
arbejde om rejsefilmsaftener kan gen
nemføres med succes, ligesom elev
råd kan tage initiativ til fremvisning af
egnede film for mindre børn. Endvi
dere må elevrådet tage sig af en del
problemer vedrørende gårdspladsen,
udsmykning af klasseværelser, indsam-

gan, der nedsætter forskellige mindre
arbejdsudvalg, som aflægger rapport til
elevrådet, ligesom det bør administrere
de beløb, der hidrører fra overskud ved
skolens fester. Det er en absolut for
del, at eleverne selv er i stand til at
bevilge penge til igangsættelse af pro
jekter, der senere skal hvile i sig selv.
Elevrådet kan nedsætte udvalg, der
tager sig af fester på forskellige klasse
trin i samarbejde med lærerne, eller
det laver egne arrangementer. Erfa
ringen viser, at elever i 14—17 års al
deren mestrer den tekniske opbygning
af skolefester, når de har draget de
første erfaringer, medens det synes at

Elevrådsmøde.
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d. bænke vil ikke kunne opstilles
på nuværende tidspunkt.
e. lærerrådet har tiltrådt vert for
slag om ny opstilling ved indgan
gen. Det føres igennem efter at
elevrådsrepræsentanterne har fo
relagt dette for klasserne.
f. lærerrådet foreslår en rejsefilmforfatter - er vi interesserede?
g. forslag om en fælles diskussions
time om lørdagen for de største
klasser. Har vi tid i foråret når
eksamenslæsningen sætter ind?
h. filmsforestillinger på skolen øn
skes til fornyet behandling.
i. indsamling til spedalske. 7.x vil
gerne forestå indsamlingen.

linger af penge til forskellige formål
og „dage“, kontakter til skolens elev
forening etc.
Der har også været gennemført en
del møder med medlemmer fra andre
elevråd, og sådanne møder synes at
kunne fremme nye ideer og nyt initia
tiv på rådenes respektive skoler.
Skolens lærerråd bør på sine møder
have et bestemt punkt, der hedder elev
råd, og spørgsmål, der direkte angår
eleverne, og som lærerne mener ele
verne kan høres om, bør altid gå til
elevrådet.
Eksempel på en særdeles fyldig
dagsorden for et elevrådsmøde.

3. Referat fra besøg på Berinadotteskolen og af drøftelse med deres
elevråd. - Forskellige forslag.
4. Beretning fra forretningsudvalget
om arbejdet i den forløbne måned.

Emdrupborg, den 10/12 kl. 10,10 på
nr. 10:
Forretningsudvalget anmoder om, at
alle elevrådets medlemmer vil sætte
sig grundigt ind i dagsordenen og for
berede eventuelle spørgsmål eller for
slag sammen med klassekammeraterne.
Endvidere vil det fremme mødet, hvis
alle forslag er nedskrevet og afleveret
til formanden før mødets begyndelse.

5. Nedsættelse af udvalg vedrørende
skolebal for de ældste klasser i
marts måned.
6. Skal elevrådet bevilge et mindre be
løb som lån til skolebal for mel
lemtrinnet i januar måned?

Dagsorden:

7. Kan et kommende skoleblad modta
ge startkapital fra elevrådet?

1. Indledning ved formanden.
2. Gennemgang og drøftelse af sidste
henvendelse til lærerrådet:
a. vi kan desværre ikke forvente
læskure til cykler i år.
b. forslaget om konfiskering af træ
klodser er tiltrådt af gårdvag
ten. Er der nogen bedring at
spore?
c. forslag om fornyet henvendelse
til lærerrådet om adskillelse mel
lem „den stille gård“ og „lege
gården“. Opmaling af streger
foreslås.

Eksempler på arbejdsopgaver i et
underskolerdd.

Beskrevet af kontaktlærerinden
Lise Plant.

Som tidligere skitseret kan et un
derskoleråd fungere som en selvstæn
dig enhed i samarbejde med det store
elevråd, hvortil de sender repræsen
tanter. Formålet er dette, at eleverne
tidligt kan indleve sig i medansvarlig
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Hvorledes virker et elevrådsarbejde
på de mindre elever?
Eleverne er glade for den lille klasse,
og de er tilfredse med, at „proble
merne“ tages op og ordnes i klassen.
Repræsentanterne ser frem til fælles
møderne - helst hver 14. dag - men
det er vigtigt, at kontaktlæreren for
står at holde repræsentanterne til ilden,
så de føler, at der sker noget. De er
noget tilbageholdende i begyndelsen i
det store elevråd, men levende optaget
af „det fine“, de store kan sætte i gang,
og de kan komme med særdeles for
nuftige og frimodige indlæg.
Vanskelighederne er også her først
og fremmest bestemt af lærernes ind
stilling. Er klasselæreren selv optaget
af de problemer, der for hans elever
er store og aktuelle, så vil han også op
leve klassen gro — er han ret uinteres
seret, så vil flertallet af klassen også
været det — og repræsentanterne får
det vanskeligt. Set fra skolens side er
det en lettelse, at mange opgaver de
centraliseres og lægges ud i enkelte
klasser.

hedstanken, og de gør det bedst ved
at beskæftige sig med egne problemer,
støttet af en lærer, som de holder af.
Det vigtigste er måske det, der sker
i den enkelte klasse, og som klassens
repræsentanter beretter om ved under
skolerådets møder. I hver klasse kan
ophænges en lille kasse, der tømmes
en gang om ugen. Spørgsmålene i klas
sen bliver læst op om lørdagen, og er
der spørgsmål, der har mere end klas
seinteresse, bliver det pålagt repræsen
tanterne at nævne det i underskolens
elevråd. Der bliver det igen behandlet og særlige klager og gode forslag bli
ver videresendt til skolens elevråd til
behandling.

Eksempler på arbejdsopgaver, som
er udsprunget af ideer i underskolens
råd:

1. forslag til bedre opstilling i skole
gården.
2. hvad kan der gøres for at vore cyk
ler kan stå i fred?
3. hvad kan der gøres for at få bedre
orden på gangene?
4. kan nogle elever få lov at være inde
i visse frikvarterer, når der skal
ordnes fester, klasseballer eller hol
des elevforedrag i næste time?
5. kan det ikke forbydes, at de store
drenge sparker til træstykker i sko
legården?
6. hvem skal samle penge ind til U.N.
I.C.E.F. og sælge kort?
7. hvem skal samle tøj til flygtninge?
8. hvem skal samle frimærker til Røde
Kors?

Afsluttende bemærkninger.
Elevrådssamarbejde indebærer man
ge muligheder, især når lærerstaben så
at sige som helhed går ind for ideen bag
elevrådet og accepterer elevrådets ret
til at udtale sig i sager, der ligger in
den for dets kompetence. I skolerådet
må elevernes repræsentanter have lov
til frit at udtale sig og drøfte alle pro
blemer, så de områder, hvor elevrå
dets kompetence ikke rækker, kan afgrænses.
Gennem et elevrådsarbejde lærer de
mindre elever tidligt mødeteknik, de
lærer at tage et nederlag uden surhed,
idet de føler, at andre også må have

Endelig har der i rådet været arbej
det med morsomme ideer og ting, der
kunne sendes til skolens adopterede
skib.
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klasser (den enkelte lærer har mulig
hed for at påbegynde et sådant arbejde
i sin egen klasse) kan indføre eleverne
i en sund demokratisk livsform samti
dig med, at de udvikler en evne til
selvstændig stillingtagen og hensyns
fuldhed over for kammerater og lærere.
Og derved er elevrådstanken blevet en
ikke uvæsentlig faktor i opdragelsen af
vore unge til ansvarlige medborgere i
samfundet.

deres rettigheder. Det er altid en for
del frit at kunne stå frem og komme
med forslag og ideer - og de føler, at
det nytter at stå sammen i et teamwork,
når opgaverne skal løses. Allerede fra
de er små forstår de, at det er morsomt
at gøre et arbejde for deres skole, og
samarbejdet på tværs af klasseskel gi
ver skolen en atmosfære af tryghed, og
de får en fornemmelse af, at man i fæl
lesskab arbejder på at gøre det så godt
som muligt.
En sådan decentralisering af elev
rådssamarbejdet helt ned i de enkelte

Jørgen Egedal Poulsen.
Emdrupborg.

Samfunds- og familieorientering i realklassen
gennemført som aftenstudiekreds.
I III. real, 9. klasse og til næste år
også 10. klasse efterfølges den er
hvervsorienterende studiekreds i II.
real af en samfunds- og familieoriente
rende.
Det var meget glædeligt i efteråret,
at så mange elever i de to realklasser
og nogle fra 9. klasse sluttede op om
studiekredsen. Vi gjorde alt muligt for
kun at få de virkelig interesserede til at
melde sig, idet vi kraftigt understre
gede, at man måtte yde noget for at få
lov til at deltage, man skulle møde hver
gang og have forældrenes tilladelse og
underskrift.
Alligevel meldte 42 sig, og det vi
ste, at der virkelig var interesse for
sagen og et behov for at få uddybet
mange emner. Efter min mening må
en studiekreds helst ikke være over 20,
men på den anden side syntes vi også,
at alle interesserede på disse klassetrin
skulle have lov til at deltage.

Indtil jul fulgte vi meget nøje ar
bejdsformen og tilrettelæggelser af de
enkelte aftener efter de retningslinier,
der er lagt for studiekredsarbejdet i
realklassen. Dog fik vi meget hurtigt
indført, at vi alle efter det egentlige
program sad og hyggede os over en
kop te og diskuterede videre. Det gik
hårdt ud over vor økonomi, men det
var pengene værd.
Vi startede den 29. oktober, hvor
emnet var aktuelle familieproblemer.
Her indledte Kamma Struwe, hvorefter
eleverne gruppevis fik udleveret en
række opgaver, som skulle overvejes og
diskuteres.
En aften tog vi alle til den indre by,
og gruppevis aflagde vi besøg i bag
gårde og små lejligheder. Vi var på
Blågårdsgades fritidshjem og ugen ef
ter i Saxogården. Efter rundgangen i
kvarteret diskuterede vi det, vi havde
set og iagttaget og diskuterede konse

52

interessant aften var „Atomkampagnen
og Gruppe 61“. Her indledte lærer
Münchow og fritidshjemsleder Hans
Gydesen. Mødrehjælpsproblemer fik vi
belyst ved et besøg i Mødrehjælpen.
Frk. Høj viste os institutionen, og bag
efter diskuterede vi længe den juridi
ske og etiske side af emnet.
„Har kirken noget at sige ungdommen
i dag“, var også et emne, vi havde på
vort program.
Vi var i biografen. Skuespiller Bent
Mejding var 2 gange i studiekredsen.
Første aften fortalte han om teater, og
da det var så vellykket, kom han igen,
efter at hele studiekredsen havde været
i Ungdommens Teater og set „Køk
kenet“ .
I forbindelse med studiekredsen tilrettelagdes på kongens fødselsdag nogle
ekskursioner, hvor eleverne i grupper
besøgte forskellige institutioner. Et
stort hold var på Den internationale
Højskole i Helsingør, andre på Kofoeds
skole og 2 på Vallekilde Højskole.
En studiekreds i familie- og sam
fundsorientering skulle gerne i sit ind
hold og i sin arbejdsmetode være med
til at åbne døren på klem ud til verden
og at belyse nogle af de menneskelige
problemer, som angår os alle. Vi ville
gerne forsøge at indstille eleverne på,
at det er deres pligt at tage aktiv stil
ling til samfundets mange problemer,
prøve på at indstille dem på tolerance
og samarbejde.
Laue Nissen.

kvenserne for de unges opvækst. Frk.
Thurell fra fritidshjemmet og frk. Lar
sen fra Saxogården besvarede spørgs
målene.
Disse 2 aftener gjorde et dybt ind
tryk på os alle og åbnede vore øjne
for problemer, som vi måske nok vid
ste eksisterede, men nu fik vi dem lige
ind på os.
En anden aften var børneværnskon
sulent fru Troels Christensen gæst i
studiekredsen. Emnet var „Hvad gør
vi for børn i storbyen“. Hun gav os
på en levende måde en række oplysnin
ger om mulighederne for at hjælpe
børn og unge. Gruppevis gennemar
bejdedes 3-5 maskerede sager, som
børneværnet har måttet tage sig af,
og eleverne måtte her i deres gruppe
finde frem til, hvordan de — hvis de var
ansvarlige — ville have handlet. Næv
nes må også en aften med kontorchef
Egedal Poulsen, hvor vi arbejdede på
samme måde som i børneværnssagerne.
Her var emnet „Strejftog i juraen“.
Disse aftener, jeg her har omtalt,
blev afviklet indtil jul. Fra jul og til
afslutningen var eleverne selv med til
at bestemme studiekredsaftenernes ind
hold. Eleverne kunne komme med for
slag, og vi forsøgte at gennemføre de
emner, flertallet var mest interesse
ret i. Derfor blev studiekredsen efter jul
af noget blandet indhold, men derfor
ikke mindre interessant.
Vi startede med „Arv og miljø“. En

Bømefilmklubben.
gerer efter, er måske ikke helt klare,
til gengæld er den uhyre populær — af
ca. 400 børn i 1.—6. kl. er 290 med-

Den børnefilmklub, som i dag eksi
sterer på Emdrupborg, har en lidt bro
get fortid, og retningslinierne, den fun
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klubben til tre af de ældste elever, som
frivilligt gik ind for arbejdet. Igennem
tre år blev klubben udelukkende dre
vet af elever, dels af de fornævnte
tre, dels holdt de udgåede elever ved
et år eller to, idet de videregav deres
erfaringer.
I 1959 kom lærerne igen ind i bil
ledet, idet filmklubbens ledelse opfor
drede lærerne til at være behjælpelig
med at holde ro ved forestillingerne.
Der blev valgt et par kontaktlærere.
I 1962 blev klubben tilmeldt „De
Danske Børnefilmklubber“, hvilket på

lemmer. I år har der gennemsnitlig væ
ret 170 pr. gang.
Da man på skolen i 1954 oprettede
elevrådet, var de valgte elever ivrige
efter at skaffe sig arbejdsopgaver. Et
forslag fremkom, der gik ud på at lave
en filmklub fælles for elever og foræl
dre. Den skulle ledes af elever og læ
rere i fællesskab. Denne ide udvikle
des efterhånden til „Ud i Verden“ aftenerne, samtidig gav man forslag til
at vise en række film for de mindre
klasser, ledet af de store elever.
I 1956 overgik arbejdet med film

Under forestillingen.
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Der sælges billetter i aulaen.

den ene af dem betydelig længere end
de andre. Filmene bliver fortrinsvis ud
valgt fra De Danske Børnefilmklubbers katalog, der indeholder gennemsete film, vurderet dels efter kvalitet,
dels efter hvilken aldersklasse, de er
egnet for. Nedenfor gengives et par
programmer.

flere måder har vist sig frugtbringende.
Hvert år før sæsonen, bliver der af
holdt et møde, når ledelsen har lavet
udkast til programmet. Heri deltager
et par forældre, eleverne, der leder
klubben, et par elever fra underskolen
og kontaktlærerne. Man diskuterer og
motiverer programmet og ændrer må
ske lidt hist og her.
Nedenstående skema skulle give en
oversigt over klubbens nuværende funk
tionsmåde.

1. Rendestensunger (Svensk spille
film) .
2. Klovnen og den lille hund. (Polsk
tegnefilm).
3. Marken. (Dansk naturfilm).
1. Kontiki.
2. De uartige dukker. (Russisk duk
ke- og tegnefilm).
3. Bassemands nye barnepige.
Forestillingerne har vi i festsalen.
En af pedellerne kører filmene, to læ
rere er til stede under forestillingerne;

Fra november til april har vi fore
stilling hveranden lørdag kl. 14—16.
Der spilles hver gang tre til fem film,
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men ellers er alt tilrettelagt af de tre
store elever, der er fuldt ansvarlige
for følgende:
1. Meddelelser til hjemmene om pro
grammet inden hver forestilling.
2. Billetsalg, der foregår i aulaen i det
store frikvarter to dage før hver fo
restilling.
3. Bestilling, afhentning og afleve
ring af film.
4. Oversættelse af udenlandsk tekst
eller oplæsning af dansk tekst under
filmene.
5. Lodtrækning blandt medlemmerne
om børnebøger, hvilket foregår
imellem filmene.
6. Regnskab.
Det er således et stort og krævende
arbejde, der bliver udført af disse tre,
og jeg synes det er gået forbavsende
godt. Hvad de selv mener om arbejdet,
fortæller de nedenfor.
Hvad betyder da klubben for skolen?
Hvilken betydning har det, at det er
eleverne selv, der driver den?
Det betyder noget for skolens atmos
fære, at her foregår ting, som børnene
ved er lavet for at fornøje dem. Det
fremmer deres oplevelse af skolen som
et sted, hvor man vil dem det godt.
At klubben er populær viser ikke ale
ne den store mødeprocent men også
klasselærernes spontane udtalelser, ef
ter at børnene her ved sæsonens slut
ning havde fået uddelt et spørgeskema,
hvor de blandt andet skulle skrive hvil
ke film, de i år havde syntes bedst om.
Her hørte vi udtalelser som: „Klassen
gik til det med vældig interesse“, „Mi
ne børn diskuterede meget og hjalp
hinanden med at huske titlerne“.
Noget andet positivt er, at vi lærere
her har mulighed for at tale med bør

nene om film, som så godt som alle
har set.
Selv om vi på dette grundlag ikke
kan drive systematisk undervisning i
filmkundskab i de små klasser, har
vi chancen for at gøre visse | sider af
„det at se film“ bevidst for vore børn.
For de elever, der får mulighed for
at deltage i filmklubarbejdet, er det
selvsagt udviklende at have så stort et
ansvar. For klubbens medlemmer kan
det have betydning derved, at de på
en måde synes, at klubben er deres
egen, samtidig med at de fornemmer,
at de store elever har en helt igennem
alvorlig holdning til noget, der foregår
på skolen.
Når vi bevidst søger at arpejde vi
dere på at forbedre filmklubben, hæn
ger det nøje sammen med en holdning,
som vi gerne vil indtage: Vi ;søger at
give børnene rige og varierede ople
velsesmuligheder, selv på det! allertidligste tidspunkt.
Else Tlum.

Det er meget svært i få orc. at be
skrive, hvad vi har fået ud af at lede
bømefilmklubben i det forløbne år, da
man, for at få det hele med, må se
tilbage på så godt som alle forestillin
gerne.
Egedal Poulsen kom i efteråret 1962
og spurgte, om vi kunne tænke os at
overtage ledelsen efter tre tidligere ele
ver fra realklassen. Vi sagde lidt tvivl
rådige ja, fordi vi faktisk ikke v dste,
hvad vi gik ind til. Men det varede ikke
længe. Af de tidligere elever fik vi at
vide, hvordan filmklubben ledes. Vi
satte i fællesskab et program [ foi den
kommende sæson op — en af de mere
vanskelige ting ved arbejdet.

At samle trådene her til sidst og gøre
op, hvad vi har fået ud af arbejdet, er
som sagt meget svært, men det mest
betydningsfulde er dog nok det, at vi
har lært de mindre elever bedre at
kende. Vi har ud fra de enkelte fore
stillinger set, hvor vanskeligt det er at
finde de rette film, når medlemmernes
aldersforskel er så stor. Vi har prøvet,
hvordan det er at lede en filmklub uden
mere indblanding fra lærernes side end
af os selv ønsket, og vi har fundet ud
af, hvilke film eleverne ønsker at se, og
hvilke film de gerne skulle se.
Karsten Hansen og
Hans Henrik Petersen.

Kort efter var vi til „De danske Børnefilmklubber“s kongres i Odense, hvor
vi havde lejlighed til at tale med ca. 50
børnefilmklubbers bestyrelser. Endvi
dere havde vi lejlighed til at høre flere
foredrag om films indvirken på børn, og
vi så eksempler på film, hvor man var i
tvivl om bedømmelsen „egnet“ eller
„uegnet“. Vi kom tilbage og skulle for
søge at føre vor viden ud i praksis, og
det viste sig, at de erfaringer, vi nu
selv gjorde, stemte udmærket overens
med dem, vi have hørt om. Om billet
salg og selve forestillingen skal vi und
lade at tale, da det er beskrevet andet
steds.

Skolens fritidsklubber.
Herudover er klubarbejdet et tilbud,
som især kan være en hjælp for de
hjem, hvor begge forældre arbejder
ude, og hvor børnene derfor er overladt
ret meget til sig selv. Igennem en for
nuftig beskæftigelse i vintermånederne
kan man forhåbentlig skabe en interes
se, som vil kunne vare ud over de ti
mer, som tilbringes i klubberne. Det
må jo i det hele taget være klubbernes
fornemste opgave at virke igangsætten
de og interesseskabende.
Endelig skal det også fremhæves, at
klubarbejdet sammen med andre ind
slag er med til at skabe en positiv hold
ning til skolen, hvilket er noget meget
centralt, idet den værdi, skolearbejdet
får for den enkelte, i høj grad præges
af elevens hele indstilling over for sko
len.
Sæsonen har i år været præget af den
store søgning, som danseundervisnin
gen har haft. Mere end 100 elever har

Fritidsklubberne er efterhånden ble
vet en fast institution på skolen, og i
dag betragter de fleste vel deres eksi
stens som en selvfølge. Alligevel kunne
det måske være ganske sundt at spørge,
hvorfor de stadig må betragtes som et
væsentligt indslag i skolens liv.
Mange årsager kan anføres hertil,
men lad mig fremdrage et par, som jeg
finder væsentlige.
1 de enkelte klubber samles elever
fra forskellige klasser om fælles inter
esser, og der opstår herved en del kon
takter på tværs af klasserne. Den en
kelte klasses sammenhold kan jo let få
et lidt for indadvendt præg, således at
børnene fra de andre klasser bliver op
fattet som „kedelige“ eller „dumme“.
Klubbernes virksomhed kan være med
til at nedbryde denne indstilling, og det
er sikkert også udmærket, at kursusskolens og realafdelingens elever her
samles om noget fælles.
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danset under fru Ulla Bircks energiske
og meget dygtige ledelse, og det er for
de store elevers vedkommende foregået
i festsalen, så også de ydre rammer har
været særdeles fine. Herudover er det
først og fremmest boldspillet, der har
trukket, og der har deltaget elever lige
fra 3. klasse op til realklassen på for
skellige hold. Af andre aktiviteter har
der været badminton, formning, drama
tisering samt flettearbejde og kludeklip.
Der er det morsomme ved den sidste
klub, at der blev undervist af en af sko

lens egne elever, Maja Olsen fra 9. kl.,
som klarede opgaven ganske udmajrket.
Sæsonen sluttede lige før påske med
en fest, hvor danseholdene gav opvis
ning. De forskellige hold viste her,
hvad de havde lært i vinterens løb, og
det blev et både farverigt og vellykket
afdansningsbal i fru Bircks idérige og
dygtigt ledede opsætning. Eftér opvis
ningen dansede alle på livet løs lige til
sidste melodi, og sæsonen sluttede så
ledes på en festlig og fornøjelig måde.
Erik Poulsen.

Formning (Fra den pædagogiske udstilling).

Et museumsbesøg.
I vore museer har vi en hel verden af
glimrende illustrationer til mange af de
emner, der arbejdes med i skolen. I det
følgende vil jeg fortælles om en anven
delse af Nationalmuseets etnografiske
samling.
Min 5. klasse benytter som læsebog
„Søren og Mette i 5. klasse“ af Knud
Hermansen og Eivind Jensen. I denne
bog arbejdede vi med et stykke om
Centralafrika, og emnet viste sig at
forekomme så spændende, at sagen
måtte undersøges nærmere. Først gik
turen til skolebiblioteket, hvor vi fandt
klassesæt af to bøger, som gav oplys
ninger om Centralafrika. Den ene bog,
„Afrika“ af Karen Herold Olsen, beret
ter blandt andet om en negerdrengs
dagligliv. Denne historie deltes i afsnit,
og hver elev fik tildelt et stykke. Dette
læste barnet grundigt igennem, og de
vigtigste ord noteredes i kladdebogen.
Dernæst blev grundbogen afleveret, og
eleven skrev et referat af sit afsnit. Den
anden bog, „Afrika“ af Nørlyng, inde
holdt et afsnit om, hvad mennesker i
regnskoven lever af, hvorledes de skaf

fer sig føden, og hvordan den tilbere
des. Børnene læste hele stykket og tog
notater, der drøftedes i fællesskab og
suppleredes med oplysninger fra lære
ren. Dernæst deltes klassen i grupper
på tre medlemmer, og hver gruppe le
verede fuldstændige opskrifter på to
retter til en fælles „Afrikansk koge
bog“.
Så var klassen forberedt til museums
besøget. Det er min overbevisning, at
et sådant kun har faglig værdi, hvis
man behandler en lille enhed grundigt.
Af denne grund skulle vi kun se tre
sale om Congo, men så blev der til
gengæld gået i dybden. Klassen fordelte
sig på fire emner, våben, masker, mu
sikinstrumenter og husgeråd. På museet
tegnede børnene først omhyggelige skit
ser og gjorde notater om deres emne.
De sidste ti minutter gik de så frit og
så på hinandens emner. Efter hjemkom
sten blev skitser og notater omsat til
større tegninger med korte tekster, og
disse blev emnevis klæbet op på store
plancher til ophængning i klassen.
Niels Andersson.

Skolens musikliv.
rytmeorkester, ballet, klaver, blokfløjte
- alt dette er i vækst og mange børn
beskæftiges dermed. Hvad vi kunne øn
ske derudover var strygere — man kan
ikke engang spille børnesymfonien uden
strygere - samt større elever i koret,
så at vi kan løse større opgaver; det er
nu engang morsommere for alle parter
(publikum til musikaftenerne er én af

Det kan kun betragtes som en glæde
lig ting, at en skole, der som vor kan
byde på så mange fritidsmuligheder for
børnene, alligevel kan samle en større
procentdel børn om musikalske opgaver
og dermed overholde visse traditioner i
årets løb — julefest og forårskoncert —
samt hvad der ellers måtte dukke op af
lejligheder til at musicere sammen. Kor,
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lesskab. Opnår vi at få ønsket om større
elever i koret opfyldt, vil de mindre ved støtten fra de mere rutinerede æl
dre - også komme hurtigere med og
derfor kunne lave flere musikaftener.
Det er og bliver børnene selv, der be
stemmer tempoet i arbejdet og dermed
balancen mellem prøver og opførelser.
Til deltagere, publikum og medarbej
dere i det musikalske arbejde rettes en
tak for sæsonen, og for de vellykkede
resultater, den har fremvist. På gensyn
i det fortsatte musikalske — frivillige —
arbejde næste sæson.
Gregers Gamborg.

dem) at have lidt længere og mere dra
matiske ting på programmet, og i mu
sik bliver man aldrig udlært, der er al
tid nye og interessante ting at gå vi
dere med, og de musikalske medarbej
dere er parate: Frk. Inger Næhr, frk.
Margit Råe, frk. Birthe Hansen og fru
Ida Spring for de enkelte instrumenters
vedkommende, fru Gerda Lobedanz for
ballettens og undertegnede for korets og
rytmeorkestrets. Trods visse praktiske
vanskeligheder er det lykkedes at samle
de forskellige hold og derved opnå det
heldige og sunde, at større og mindre
børn samles om at løse en opgave i fæl

Skolenævnet.
Det er vist et særkende for Emdrup
borg skole, at man her har et så for
trinligt samarbejde mellem skole, for
ældreforening og skolenævn. Det har
været en stor opmuntring, også for sko
lenævnet, at tilslutningen til „De seks
aftener“ blev så stor, og der er ingen
tvivl om, at disse aftener har bidraget
væsentlig til at udbygge kontakten mel
lem skole og hjem.
En ting, der også bør nævnes, er op
rettelsen af Anne Marie Nørvigs Minde
fond, der nu råder over en formue på
8.000 kr.

Den første elev, der har modtaget et
beløb fra legatet, er Elsebeth Nielsen,
som fik 200 kr. Det er tanken, at der
fremtidig ved skoleårets afslutning skal
uddeles to legatportioner af 200 kr. til
to elever, som forlader skolen. Legatet
skal dog kun uddeles, hvis der findes
kvalificerede elever.
På skolenævnets vegne retter eg en
tak til skolen for godt samarbejde.
Gudrun Jenser.,
formand for skolenaevnet.
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FRØET

UDGIVET AF EMDRUPBORG FORÆLDREKREDS

skolen og hvad kan
det betyde for vore
børn, Elever på for
skellige klassetrin
fortælleromhvordan
man kan arbejde med
emnet H. C. Andersen. Mange
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Forældreforeningen har nu fundet
den efter vor mening bedste ar

bejdsform ved et intimt samarbejde
med Skolenævnet. Alle arrange
menter, hvor der står forældre bag,
laves af disse 2 organisationer i
forbindelse med hinanden. Selv
vore bestyrelsesmøder holdes som
regel i fællesskab.
Vinterens største fællesarrange
ment har været “De 6 aftener“, hvis
program har set sådan ud: Rede
gørelse for Emdrupborg skoles op
bygning, Løst og fast om litteratur
undervisningen, Introduktion til Den
pædagogiske udstilling specielt
med henblik på hvad den fortæller
om 8., 9. og 10. skoleår, Lejrskoleugen — et nyt indslag på Emdrup
borg, Hvilke forsøg laver forsøgs-

lærere og mange børn har hjul
pet med til, at disse aftener blev
en stor og berigende oplevelse
fordeca.90 forældre, derdeltog.
løvrigt indsamledes en dag tøj
til Algeriet. Der har været afholdt
2 klasserepræsentantmøder,
Gregers Gamborg har givet kon
cert til fordel for Anne Marie
Nørvigs mindefond og Forældre
foreningen harendelig støttet 3
“Ud i Verden“-arrangementer.
Tilslutningen til Foreningen har
været stigende igen iår, hvilket
vi tager som udtryk for, at der
er interesse for, at vi fortsætter
dette arbejde for at udbygge den
bedst mulige kontakt mellem
skole og hjem. Det væsentligste
bindeled for denne kontakt er
vort blad “Frøet”, som vi uden at
prale godt kan kalde et fint lille
blad, som regelmæssigt er kom
met i det forløbne år med de
lovede 10 nr. Vi har glædet os
over et forbilledligt samarbejde
med skolen, repræsenteret på
vore bestyrelsesmøder af sko
lens inspektørog lærerne J.Ege
dal Poulsen og Laue Nissen.

8. årgang 1963
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P. b. v.

Viggo Bredsdorff

Praktiske oplysninger.
Skolens kontor. Åbent hver dag kl. 12-13 og onsdag tillige kl. 1730—183”

Skolelægen :

Træffes mandag kl. 9-11.

Lægeværelsets 6945 13 Bedsf mellem k) ]2 og 13i dOg ikke fredag.
telefon :

Skolesundheds= Træffes mandag kI 12
plejersken :
Tand=
behandling:

Elever fra Emdrupborg skole behandles på Holbergskolen. For tiden kan elever fra 8. klasse og opefter henvises til privatprakti
serende tandlæger mod delvis refusion af udgifterne. Henvisnings
seddel fås ved henvendelse på skolens sekretærkontor - så vidt
muligt i frikvarteret kl. 13.
Til elever med bopæl i Gentofte kommune samt til elever, der er
selvstændig nydende medlemmer af en sygekasse, kan der ikke
udstedes henvisninger.

Indskrivning
til 1. klasse :

Fra 1. september til juleferien året før skolegangens begyndelse,
Navneattest og koppeattest medbringes.

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

Glemt tøj:

Glemt tøj udleveres fra pedellernes kontor på 1. sal (ved fest
salen) hver dag kl. 1113. Smykker, ure, fyldepenne o. lign, værdi
fulde ting opbevares hos viceinspektør Salling. Fundne nøgler op
bevares hos portneren ved hovedindgangen.
Husk at mærke alt tøj - også overtøj, vanter, tørklæder o. lign.

Evt. erstatning Tyverier, som man ønsker at søge erstatning for, skal af forældrene
for stjålne
meldes til politiet (Tomsgårdsvej), som giver en erklæring om, at
sager:
tyveriet er anmeldt. Denne anmeldelse samt en kvittering: fra for
retningen, hvor det stjålne er købt, skal vedlægges en pventuel
ansøgning om erstatning, som gennem skolen sendes til skoledirek
tionens kontor. Skolen kan ikke påtage sig ansvar for cykler og
knallerter.
Erstatnings»
sager :

1 tilfælde af, at børn ved åbenbar uforsigtighed og hensyhsløshed
ødelægger møbler, slår ruder ud eller lignende, kan forældre gøres
erstatningspligtige for skaden. Mindre skader bør eleverne af pæ
dagogiske grunde selv betale.
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Årsafslutning.
Forældrene inviteres til at overvære det daglige skolearbejde
fredag den 21. juni efter følgende skema:

1 u

(nr. 24)

1 V

(nr. 25)

2 u

(nr. 24)

2 v

(nr. 25)

3 u

(nr. 27)

3 v

(nr. 1)

4 u

(nr. 2)

4 v

(nr. 2)

5 u

(nr. 26)

5 v

(nr. 11)

5 x

(nr. 10)

6 u

(nr. 9)

6 v

(nr. 4)

6 x

(nr. 5)

7 u

(nr. 3)

7 v

(nr. 6)

7 x

(nr. 12)

I K. y (nr. A)

I K. x (nr. B)

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
-

8- 9
9-10
8- 9
9-10
11-12
12-13
11-12
12-13
8- 9
9-10
8- 9
9-10
8- 9
9-10
11-12
12-13
8- 9
9-10
8- 9
9-10
8- 9
9-10
8- 9
9—10
8- 9
9-10
8- 9
9-10
8- 9
9-10
8- 9
9-10
8- 9
9-10
11-12
12-13
11-12
12-13

dansk ........... ...
regning ........ ...
dansk ........... ...
regning ........ ...
regning ........ ...
dansk ........... ...
dansk ........... ...
regning ........ ...
dansk ........... ...
geografi ........ ...
regning ........ ...
dansk ........... ...
dansk ........... ...
historie ........ ...
dansk ........... ...
geografi ........ ...
regning ........ ...
historie ........ ...
dansk ........... ...
regning ........ ...
geografi ........ ...
dansk ........... ...
engelsk ........ ...
dansk ........... ...
dansk ........... ...
engelsk ........ ...
dansk ........... ...
regning ........ ...
dansk ........... ...
historie ........ ...
engelsk ........ ...
regning ........ ...
engelsk ........ ...
dansk ........... ...
dansk ........... ...
orientering ... ...
orientering ... ...
regning ........ ...
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Gudrun Mørck
Gudrun Mørck
Else Thim
Else Thim
Bent Borch
Bent Borch
Inge Kolberg
Kurt Frandsen
Kathr. Jensen
Birgitta Lindvad
Helge Hansen
Kirsten Reisby
Birgitta Lindvad
Knud Frederiksen
Gudrun Aspel
Gudrun Aspel
Knud Frederiksen
Tove Møller
Niels Andersson
Erik Poulsen
Kirsten Reisby
Carl Vilh. Jensen
Paul Reimert
Helge Hansen
Lise Plant
Lise Plant
Erik Poulsen
Poul Schütz
Gunvor Appel
Gunvor Appel
Frithiof Nilsson
F. Kallenbach
Tove Møller
Kathr. Jensen
Erik Poulsen
Hanne Engstrøm
Kurt Frandsen
Mette Hagens

De elever, der forlader skolen, inviteres sammen med deres for
ældre til afslutningsfest i skolens festsal, fredag, den 21. juni kl. 19.
Onsdag den 19. og torsdag den 20. juni er der udstilling af teg
ninger, sløjd og håndarbejder i aulaen. Arbejderne udleveres fredag,
den 21. juni mellem kl. 13 og 14.

Lørdag den 22. juni er den sidste skoledag og omflytningsdag.
Undervisningen i det nye skoleår begynder mandag, den 12. au
gust. Førsteklasserne begynder dog først mandag, den 19. august.

Ejvind Jensen.

Gæster fra London universitet på den pædagogiske udstilling.
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