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Emdrupborg skole.

I anledning af at afgørende begiven
heder i forsøgsskolens historie synes nær 
forestående — begivenheder der forhå
bentlig vil fremme og intensivere den 
virksomhed, skolen står for - finder vi 
det af særlig værdi at give et kort rids 
af skolens historie, idébaggrund og for
søgsarbejde.

Hovedindholdet af dette kapitel har 
tidligere været trykt i skriftrækken Stu
dier i Danmark, der udgives af Dansk
norsk Fond, men da dette skrift først og 
fremmest henvender sig til norske sti
pendiater i Danmark, finder vi det 
rimeligt også ad denne vej at give en 
tilsvarende orientering.

Herudover vil vi i korte artikler be
lyse forskellige sider af skolearbejdet, 
som det har formet sig i årets løb.

Mens vi i tidligere årsberetninger 
specielt har beskæftiget os med under
visningen på 8.-10. klassetrin, lejrskole
arbejdet og frivillige studiekredse, har 
vi i år valgt at gøre lidt mere ud af de 
musiske og manuelle fag.

I øvrigt vil der til det nye skoleår i 
serien Emdrupborgrapporter foreligge 
en beretning om undervisning i orien
tering i 8.-9. klasserne, og i løbet af året 
vil beretninger om sløjd og værksteds
arbejde samt erfaringerne fra lejrskole
arbejdet foreligge.

Præsident Wyszomirski, Gromada, Polen, er i en uge Emdrupborg skoles gast sammen med 15 tarere fra 
den polske lærerorganisation
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Forsøgsarbejde i skolen.

Den 26. november 1947 blev det af 
Københavns skoledirektion besluttet, 
at der skulle oprettes en kommunal 
forsøgsskole, og i august 1948 åbnede 
Emdrupborg skole med forsøgsunder
visning som særlig opgave.

Forud herfor var gået mange og 
lange drøftelser, og det var efterhånden 
blevet et udbredt ønske blandt pæda
goger og ansvarlige skolemyndigheder, 
at forsøgsvirksomheden i skolen skulle 
have bedre kår. Baggrunden var den 
pædagogiske udvikling, som havde fun
det sted gennem 20’rne og 30’rne her
hjemme såvel som i andre lande. Børne- 
psykologien var blevet en videnskab i 
stærk udvikling, og skolens arbejde var 
taget op til kritisk undersøgelse og vur
dering af den nye pædagogiske forsk
ning. Det øgede kendskab, man der
igennem fik til barnets natur og til de 
mange faktorer, der påvirker dets 
vækst, var med til at skabe forståelse 
for, hvilken betydning rigtig tilrette
lagt opdragelse og undervisning kan 
have for den enkelte og dermed for 
samfundet som helhed.

Samtidig viste sociologerne, at den 
ændring i samfundsstrukturen, som be
gyndte at blive mærkbar efter første 
verdenskrig, ville give skolen nye og 
mere omfattende opgaver at løse, og at 
dens opdragervirksomhed ville øges på 
bekostning af hjemmenes, samtidig med 
at man måtte indstille sig på længere 
uddannelsestid for stadig større grup
per børn og unge.

Spørgsmålet var så, om den skole og 
skoleopbygning, man havde, ville slå 
til, eller om man måtte prøve nye veje. 
Mange var efterhånden indstillet på 

det sidste, men det nye, der nu kom til, 
var, at man kunne ønske en skole, hvor 
nye tanker og ideer kunne prøves i 
praksis, før de skulle tages op mere 
generelt.

Visse private skoler havde i 20’rnes 
begyndelse så småt søgt at nyorientere 
deres undervisning ved at tage ideer op 
fra pædagoger som Montessori, Decroly 
og Kerschensteiner, og i 1924 påbe
gyndtes inden for Københavns kom
munale skolevæsen et undervisningsfor
søg med en række klasser på Vanløse 
skole.

Interessen for pædagogiske proble
mer øgedes i løbet af 30’rne. Debatten 
havde dog ofte en noget eksklusiv ka
rakter, og de mere internationalt ori
enterede pædagoger havde svært ved at 
vinde forståelse for deres tanker om, at 
man i højere grad skulle tilrettelægge 
skolens arbejde under hensyntagen til 
den nye viden om barnet, at man skulle 
tage udgangspunktet i barnet Selv og 
dets forudsætninger.

I 1937 kom en ny lov for folkeskolen, 
og i forbindelse hermed søgte man i den 
nye eksamensfrie mellemskole ^t gen
nemføre visse ændringer af uridervis- 
ningen af de elever, som ikke optoges 
i eksamensskolen. Tanken var, at man 
som et alternativ til den traditionelle 
akademiske skoleuddannelse ville op
bygge en udvidet undervisning, hvor 
vægten lagdes på praktiske fag og tvær
faglig orientering.

Disse nye opgaver, som herved stil
ledes skolen, var med til at øge interes
sen for pædagogisk forsøgsvirksomhed, 
og i løbet af besættelsesårene 1940-45 
skærpedes denne interesse yderligere, 
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idet pædagoger ikke kunne undgå af og 
til at måtte stille sig selv det spørgsmål, 
om skolen i sit arbejde i tilstrækkelig 
grad tog sit udgangspunkt i de demo
kratiske idealer, som var samfundets.

Lærerorganisationerne tog drøftel
serne op, og ønsket om, at der skulle 
etableres en speciel forsøgsskole, frem
sattes atter.

Endelig i juli 1945 overleveredes der 
til undervisningsministeriet et konkret 
forslag om oprettelse af en statsforsøgs
skole. Det var det af tyskerne byggede 
skolekompleks i Emdrup, man ville ud
nytte hertil, idet man foreslog den tid
ligere tyske skole omdannet til et pæda
gogisk centrum, der først og fremmest 
skulle indeholde Danmarks Lærerhøj
skole, et seminarium og en forsøgsskole.

For forsøgsskolens vedkommende 
blev der givet ret indgående anvisnin
ger med hensyn til opbygning og un
dervisning. Den skulle være en »udelt 
barneskole fra det 5. til det 14. år, 
efterfulgt af en udelt ungdomsskole med 
realklasse og gymnasium fra det 14. til 
det 18. år«. Undervisningen i alminde
lighed skulle bygge på arbejdsskolens 
principper. Man ønskede »en skole, der 
målbevidst arbejder for demokrati i den 
forstand, at hver enkelts selvstændig
hed og initiativ får de gunstigst mulige 
vækstvilkår, og at samtidig gennem 
skolens liv og i forholdet mellem lærere 
og børn samarbejdets og fællesskabets 
love gennemsyrer karakteren«.

I vid udstrækning var det altså den 
såkaldte progressive skoles ideer, man 
ønskede efterprøvet i forsøgsskolen. 
Men skolen skulle også arbejde ekspe
rimenterende, idet man foreslog »en 
undersøgelse på bred basis af, hvad 
børn på forskellige alderstrin kan magte 
af undervisningsområdet og lærestof i 

de forskellige fag, og i hvilken række
følge det ville være mest hensigtsmæs
sigt at præsentere problemerne«.

Det var et omfattende program, der 
i forslaget var opstillet for forsøgssko
lens virksomhed, og den betydning, 
man tillagde skolen, understregedes 
yderligere af, at man ville have den 
placeret i et bygningsfællesskab med 
lærerhøjskolen og et seminarium, hvis 
undervisning man ville have tilrettelagt 
efter lignende retningslinier. Man reg
nede med, at den eksperimenterende 
skoles arbejde indirekte gennem dagligt 
samvær og direkte gennem organiseret 
samarbejde kunne virke inspirerende 
på seminariets læreruddannelse og den 
videregående uddannelse — navnlig i 
undervisningspsykologi og metodik - på 
Danmarks Lærerhøjskole.

Endelig skal bemærkes, at det var et 
skoleprogram af et for Danmark usæd
vanligt omfang, man her beskæftigede 
sig med, idet børnehavearbejde, folke
skoleundervisning og gymnasieunder
visning skulle foregå inden for ram
merne af den samme eksperimente
rende skole.

»Emdrupplanen«, som forslaget be- 
nævntes, blev modtaget med stor inte
resse og gav anledning til megen debat 
i den følgende tid. Resultatet blev, at 
forslaget blev delvis gennemført. Dan
marks Lærerhøjskole flyttede ind i Em- 
drupborgbygningen, og nogle år senere 
kom seminariet. Forsøgsskolen blev 
også oprettet, men det blev som tidli
gere nævnt Københavns skoledirektion, 
der tog initiativet dertil, idet Emdrup
borg skole blev en kommunal forsøgs
skole, organiseret som en københavnsk 
folkeskole med forsøgsvirksomhed som 
særlig opgave, men placeret i lejede lo
kaler i statsbygningen Emdrupborg.



Trods de mange diskussioner, der 
havde været om forsøgsskolens opbyg
ning og funktion, var kun lidt lagt i 
faste rammer fra starten - et forhold, 
som nok har været særdeles gunstigt for 
skolens trivsel og udvikling, da det har 
medført, at opgaverne har kunnet tages 
op i den rækkefølge, hvori de har meldt 
sig, og som man blandt lærerpersonalet 
har følt, at man har kunnet magte dem. 
Kun de ydre rammer blev fastlagt.

Skolen skulle være en distriktsskole 
ligesom andre københavnske skoler og 
skulle betjene et nærmere fastlagt di
strikt i kvarteret. I det hele taget blev 
der fra begyndelsen lagt vægt på, at 
skolen udadtil skulle have de samme 
vilkår som byens andre skoler. Dette 
skulle også gælde det rådighedsbeløb, 
der anvendes til indkøb af undervis
ningsmateriale og lign.

Lærernes timetal blev dog fastlagt 
under hensyntagen til, at forsøgsarbej
det stiller særlige krav. Der blev afsat 
3 ugentlige timer til konferencer og 
møder og 3 timer til udarbejdelse af 
særlige materialer, planer, undervis
ningsbeskrivelser, rapporter, og hvad 
der ellers er nødvendigt, når erfarin
gerne fra arbejdet i klasserne skal be
arbejdes.

Det blev desuden bestemt, at der på 
forsøgsskolen skulle ansættes en skole
psykolog, hvis opgave skulle være at stå 
for indsamling og bearbejdelse af erfa
ringsmateriale. I begyndelsen stilledes 
15 ugentlige timer til rådighed til dette 
særlige skolepsykologiske arbejde, se
nere blev to skolepsykologer fuldtids
beskæftiget hermed.

Den 13. august 1948 åbnede Em
drupborg skole så med Anne Marie 
Nørvig som leder. Det skete under me
get beskedne forhold. Ombygningen af 

Emdrupborgbygningen var kun lige 
begyndt, og det første år flyttede sko
lens 11 lærere og 13 klasser rundt fra 
lokale til lokale jaget af trykluftbor og 
kalkstøv.

Skolen voksede dog støt, og efter få 
års forløb havde den en opbygning som 
almindeligt for en københavnsk skole 
med klasser fra 1. til 10. skoleår.

Forsøgsskolens formål er, dels inden 
for de forskellige fagområder, dels med 
hensyn til skolens liv som helhed, at 
eksperimentere med undervisningssitu
ationer og metoder, der bygger på det 
kendskab, man blandt andet fra borne- 
psykologien har til forløbet af børns ud
vikling og måde at lære på. Opgaven 
er med andre ord at finde veje til at 
omsætte teoretisk viden i daglig skole
praksis og at beskrive erfaringerne, så 
andre kan drage nytte af dem — en i sig 
selv vanskelig opgave, når man pager i 
betragtning den kløft mellem téori og 
praksis, der ofte findes inden for skolens 
verden.

Fra første færd blev forsøgsvirksom
heden lagt til rette ud fra det synspunkt, 
at skolen skulle fungere som en helhed, 
og at det fælles idégrundlag, som udar
bejdedes, måtte danne baggrulnd for 
hele skolens arbejde med børnene. End
videre skulle forsøgsarbejde væré dyna
misk af karakter, forstået på denl måde, 
at indhøstede erfaringer snarest muligt 
måtte bearbejdes og nyttiggøre« i det 
videre arbejde. Eksperimenter i klassisk 
forstand, hvor der efterprøves fikserede 
undervisningsmønstre i henholdsvis for
søgs- og kontrolklasser, måtte |ræde i 
baggrunden og kun anvendes, når det 
var ganske klare og afgrænsede forhold, 
der var tale om. Dels må vi regne med, 
at der ved denne metode i mange til
fælde vil være for mange usikkerheds- 
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momenter til at pålidelige resultater 
kan opnås, og dels vil det, hvis forsø
gene udelukkende udføres på en enkelt 
skole, komme til at gå ud over den hel
hed, der gerne skulle være over arbej
det med børnene. Enkelte forsøg har 
været anlagt med kontrolgrupper, men 
da i reglen med sådanne grupper til
fældigt sammensat af børn på udpegede 
kontrolskoler ude i byen.

Vi har lagt vægt på først og frem
mest at arbejde beskrivende, idet vi må 
gå ud fra, at udbyttet af et forsøgs
arbejde er afhængig af, hvor godt det 
kan beskrives. Til hjælp ved beskrivel
sen af børnenes udvikling og deres fag
lige resultater bruges i en vis udstræk
ning standardiserede prøver eller som 
nævnt prøver anvendt i forbindelse med 
kontrolgrupper, men efter vores erfa
ring er det væsentligste bidrag til be
skrivelsen lærerens rapporter over ar
bejdet i klassen, dets forløb og børnenes 
reaktion derpå. Det er gennem disse 
kvalitative beskrivelser, at sådanne for
hold som elevernes holdning, interesse 
og andre umålelige ting kan belyses.

Ved hjælp af løbende undersøgelser 
og beskrivelser søger vi at arbejde os 
frem til stadig større kendskab til de 
faktorer, der spiller en rolle i skole
arbejdet, og den erhvervede viden pro
ver vi at omsætte i stadig bedre under
visningspraksis.

Af områder inden for forsøgsarbej
det, der på denne måde har været mere 
indgående behandlet kan nævnes:

1. Modenheds- og indlæringsproble
mer i forbindelse med skolestarten.

2. Den første læseundervisnings me
todik.

3. Undervisning af læseretarderede.

4. Undervisning i orienteringsfag — 
gruppearbejde m.v.

5. Forsøg med ændrede undervis
ningsplaner og -strukturer på 6. 
til 10. klassetrin.

6. Forsøg med ændrede eksamens
former.

7. Erhvervsorientering i skolen.
8. Undervisning i dansk sprog og lit

teratur på de højere klassetrin.
9. Undervisning i fremmedsprog.

10. Forsøg med frivilligt studiekreds
arbejde for de ældste trin.

I 1955 udsendte vi vor første beret
ning »Beretning om Emdrupborg skoles 
første 6 år«. Den indeholder en række 
artikler, som har til formål at beskrive 
forsøgsarbejdets status inden for en 
række områder samt 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 Statens Pædagogiske Studie
samling rundsender til seminarierne.

I 1958 fejrede skolen 10 års jubilæum 
ved en ny udstilling i aulaen, der havde 
til formål at beskrive et års arbejde i 
skolen, klassetrin for klassetrin, fra 
læseundervisningen i 1. klasse til under
visningen i 8.-9. klasserne (kursussko
len, som vi kalder den) og i de traditi
onelle eksamensklasser. Denne udstil
ling vistes i de følgende år forskellige 
steder i Danmark samt i Norge, Sverige 
og Tyskland.

Derefter udsendtes beretningen om 
erhvervsorientering og yderligere to - en 
om undervisning i orientering i 8.-9. klasse, 
og en om de valgfri fag sløjd og motorlære 
— er under udgivelse

Endelig her i 1963 viste vi i aulaen 
en ny pædagogisk udstilling, der be- 

7



skrev erfaringen fra skolens forsøgsvirk
somhed på 8.-10. klassetrin. Når det 
netop var arbejdet på disse klassetrin, 
der blev belyst, skyldes det, at skole
loven af 1958 i særlig grad har søgt en 
nyorientering af undervisningen på 
dette område, idet den tilskynder til, at 
der etableres videregående uddannelse 
for alle elever, også de ikke bogligt ind
stillede. Udstillingen var ledsaget af 
kurser afholdt af skolens lærere, og ca. 
300 kolleger fra de københavnske sko
lers 8.-9. klasser deltog.

Når skolearbejdet bliver systema
tisk eksperimenterende, stilles der ret 
strenge krav til lærerne. Han skal ikke 
blot undervise — og naturligvis under
vise godt — han må også tilpasse sit dag
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 fremlægge resultatet med 
plusser og minusser til andres vurde
ring, i første omgang den kreds af kol
leger, som er med i det fælles arbejde 
og derefter, når et vist niveau er nået, 
til kolleger på andre skoler og til de 
skolemyndigheder, der må være inte
resseret i at drage nytte af erfaringerne.

En af forudsætningerne for at det kan 
lykkes den enkelte lærer ved forsøgs
skolen at leve op til disse fordringer er, 
at han i sit arbejde er i nøje kontakt 
med sine kolleger, så erfaringer stadig 
kan udveksles og synspunkter drøftes. 
Derfor er de to timers konference, som 
afholdes hver onsdag eftermiddag fra 
kl. 14 til 16 fælles og obligatorisk for 
alle lærere og psykologer ved skolen og 
indlagt i den enkeltes ugeskema. Disse 

konferencer har et dobbelt formål: Det 
er her planer for forsøgsarbejdet gen
nemgås og diskuteres og arbejdet i 
klasserne belyses, men det er også her, 
videreuddannelsen af det samlede læ
rerkollegium finder sted. Konferen
cerne antager ofte karakter af studie
kredse, hvor pædagogisk litteratpr gen
nemgås og sammenholdes mec vore 
egne planer og erfaringer. Det el i reg
len skolens egne lærere, der indleder, 
men det kan også være fremmede fore
dragsholdere. I øvrigt veksles dér mel
lem gruppearbejder og fælles drøftelser, 
ligesom der kan være helt friej konfe
rencer, hvor intet på forhånd er fast
lagt, men hvor lærerne efter mere øje
blikkeligt behov søger sammen om løs
ning af aktuelle opgaver.

Konferencerne må planlægget meget 
nøje. Emnerne må vælges, så der bliver 
en vis helhed og kontinuitet over arbej
det, samtidig med at der må være plads 
til, at aktuelle problemer kan behand
les, når der er behov derfor. Til at fore
stå dette planlægningsarbejde har læ
rerkollegiet valgt et kontaktudvalg på 
5 medlemmer. Dette udvalg , holder 
møder én gang om måneden, i reglen 
den første mandag aften. I modet del
tager skolens leder og her forelægges og 
drøftes alle planer vedrørende skolens 
virksomhed - også forsøgsarbejdet - 
ligesom den endelige praktiske tilrette
læggelse ofte sker her, og man finder 
frem til, hvem der kan løse de forskel
lige opgaver. Men når et særligt arHejde 
pålægges den enkelte, lægges der vægt 
på, at vedkommende har både interesse 
og gode forudsætninger for virkelig at 
engagere sig i den bedst muligepøsning 
af den stillede opgave. Af og til deltager 
repræsentanter for skolens elevråd i 
kontaktudvalgets møder. Dette gælder 
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især, hvis der behandles emner, der 
mere direkte berører elevernes (elev
rådets) forhold.

Oprindelig havde vi på Emdrupborg 
tre ugentlige konferencetimer, men i 
1957 ændredes det efter en lærerråds
beslutning til to, idet man fandt, at den 
fælles indsats kunne fremmes og for
søgsvirksomheden intensiveres ved, at 
den tredie konferencetime konvertere
des til en ugentlig skematime mere for 
hver lærer mod, at en eller flere kolleger 
blev frigjort for undervisningsarbejde i 
et omfang svarende til det samlede an
tal konverterede timer og i stedet tage 
sig af en række fællesopgaver som

at hjælpe den enkelte lærer ved ud
arbejdelse af konkrete arbejdsplaner, 
ved fremskaffelse af materialer og lign., 

at yde støtte i klassen, når et særligt 
arbejde skal udføres, f. eks. gruppear
bejde, som man ønsker mere indgående 
beskrevet,

at være behjælpelig ved udarbejdelse 
af rapporter,

at bestyre en materialecentral, der 
dels indeholder materialer til manuelt 
arbejde, dramatisering og lign, og dels 
indeholder et arkiv af arbejdsopgaver, 
der tidligere har været anvendt ved 
gruppearbejder, på lejrskoler etc.,

at udarbejde mindre pædagogiske ud
stillinger, så erfaringsmateriale fra for
søgsundervisningen straks kan komme 
kolleger til gode og nyttiggøres i det 
videre arbejde,

og endelig af og til for en kortere 
periode at overtage timer for en kollega, 
hvis denne er i gang med særlige studier 
eller har en speciel opgave at løse, f. eks. 
udarbejdelse af mere omfattende rap
porter.

Denne »afløsningsordning«, som vi 
kalder den, har nu fungeret i en år
række, og i dag opleves den som et helt 
uundværligt middel til at samordne 
skolens bestræbelser og formidle erfa
ringerne. Den er nu blevet yderligere 
udbygget, idet en af skolens lærere har 
fået timer svarende til et halvt uge
skema stillet til rådighed, for at han 
kan lede udarbejdelse af pædagogiske 
udstillinger, forestå instruktionskurser 
for kolleger ved andre skoler, modtage 
gæster, der ønsker at sætte sig ind i 
skolens erfaringsmateriale og i det hele 
taget være med til at formidle kontak
ten mellem forsøgsskolen og byens øv
rige skoler.

Efterhånden har skolens arbejds
måde vundet stigende anderkendelse. 
Kontakten udadtil er blevet udbygget, 
og erfaringerne fra forsøgsarbejdet ud
nyttes i stadig større omfang på andre 
skoler, dels i København og dels i det 
øvrige land. Dette gælder erfaringerne 
fra vore skolemodenhedsundersøgelser, 
fra forsøgene med begynderundervis
ning i læsning, undervisning af læse- 
retarderede, undervisning i oriente
ringsfag med gruppearbejde, og det 
gælder arbejdet med lejrskoler. Ende
lig kan nævnes, at der er blevet draget 
nytte af forsøgsskolens erfaringer ved 
udarbejdelsen af de nye undervisnings
planer for folkeskolen.

I dag, hvoi' samfundet er i så hurtig 
udvikling, må man stadig være parat 
til at revidere - også inden for skolens 
område. Forsøgsundervisningen har hei’ 
en særlig opgave, idet den er et af de 
væsentligste midler til den å jour-føring 
og forbedring af skolens arbejde, som 
stadig må finde sted.

Ejvind Jensen.

9



Skolens udadvendte virksomhed.

Da skolen i foråret 1963 arrangerede 
den pædagogiske udstilling, hvor erfa
ringer inden for undervisningen i 8.-10. 
klasse blev fremlagt, fik vi både under 
udstillingsperioden og i kølvandet af 
udstillingen mange kontakter med 
lærere og undervisningsmyndigheder 
både i københavnsområdet og ude om
kring i landet.

Ved det nye skoleårs begyndelse 
havde vi således allerede så mange an
modninger om at videreformidle oplys
ninger om Kursusskolen, om at med
virke ved pædagogiske møder og ud
stillingsarrangementer m.v., at denne 
side af skolens arbejde - den formid
lende funktion - kunne få et omfang, 
som skolen i øjeblikket slet ikke er be
stemt for at kunne udføre.

Vort arbejde i denne henseende må 
finde sted ikke ud fra overvejelser over, 
hvad vi gerne ville og ser behov for, 
men ud fra andre krav, hvor der først 
og fremmest er tale om at skulle økono
misere både med arbejdskraft og med 
pengemidler.

Instruktionsstudiekredse.
Som en naturlig fortsættelse af sidste 

vinters kursusvirksomhed blev der i 
efteråret gennemført en række instruk
tionsstudiekredse for lærere i 8.-9. 
klasse. Deltagerantallet i studiekred
sene skulle være begrænset til ca. 15, 
idet meningen var, at deltagerne ved 
siden af kursuslederens redegørelser 
skulle have god lejlighed til indbyrdes 
at udveksle erfaringer.

Der blev i perioden oktober-januar 
gennemført følgende studiekredse:

Dansk.
7 torsdage kl. 14-16. Leder: Kom

munelærer Poul Valbro. Drøftelserne 
samlede sig om følgende emner:

Danskundervisningens målsætning. 
Litteraturlæsning.
Læsetekniske øvelser.
Mundtlig fremstilling.
Skriftlig fremstilling.
Den statskontrollerede prøve.

Orientering.
7 tirsdage kl. 14-16. Leder: Lærer 

Sven Aage Petersen, Hørsholm.
Kursusplanen var bygget op jom en 

vekslen mellem korte instruktioner, op
læg til diskussioner og samtaler bl. a. 
om fagets hjælpemidler. Endvidere var 
der arbejde i grupper med planlægning 
af årsplan og detailplan for et emne.

Engelsk.
4 mandage kl. 14-16. Leder :| Kom

munelærer Erik Poulsen.

Fagets placering. - Orientering oni fagets 
placering i 8.-10. klasse på fprsøgs
skolen.

Grundsynspunkter for undervisningen. 
Valg af lærebog.
Bedømmelse af lærebøger.
Ekstensiv læsning og frilæsning. 
Grammatik og formelle øvelser.
Variationei' i den daglige 

undervisning.
Den statskontrollerede prøve.

I forbindelse med denne oversigt over 
kursusvirksomheden bør det endvidere 
nævnes, at en del af lærerne i lærerkol
legiet i løbet af vinteren har medvirket 
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ved lærerkonferencer og instruktions
møder uden for skolen, vel en 60-70 
gange i alt, men også direkte i det dag
lige arbejde glider denne side af skolens 
funktion ind. - Kursister, lærerstude
rende og andre, der færdes i bygningen, 
har i vinterens løb haft lejlighed til i 
aulaen at studere visse enheder af det 

metodiske materiale fra den pædagogi
ske udstilling.

Endelig hører det mere og mere med 
til billedet af dagligdagen, at der er 
gæster på skolen. Indtil dette skrives, 
har vi haft omkring 200 enkeltbesø
gende, deriblandt hyppigt norske og 
svenske kolleger. Rud. Hansen.

Musikundervisningen.

Igennem de sidste sæsoner har under
tegnede gennemprøvet et pensum i 
hvad man bedst kunne benævne: Et 
musikalsk overblik. 3. real har fået 
gennemgået og ved eksempler fået be
lyst stilretningerne i musikkens historie 
fra vor egen tid — og så langt tilbage, 
man kunne nå i løbet af et normalt 
skoleår med dets begrænsede tid (1 lek
tion pr. uge). Det normale var, at vi 
nåede den wienerklassiske tid med, men 
sjældent fik gjort noget ud af barok
tiden. De ældste klasser har været til 
mundtlig - understiden erstattet af 
skriftlig - eksamen, og censorer har 
været forskellige lærere i faget musik 
fra andre skoler. Gennemgående har 
resultaterne været meget fine, men al
drig alligevel helt til undertegnedes til
fredshed : Der manglede netop dette, 
at man havde haft bedre tid til at for
dybe sig i de enkelte værker - hvad er 
det værd at kunne fortælle glimrende 
om Sibelius og Finlandia, hvis man ikke 
kan huske, hvordan stykket lyder?

Derfor er det musikalske pensum fra 
nu af blevet fordelt over de sidste to 
skoleår, hvorved der forhåbentlig opnås, 
at stoffet bundfælder sig bedre samtidig 
med, at vi ikke behøver at gå for let hen 

over det, som stadig er hovedformålet i 
faget musik: Den eenstemmige folkelige 
sang. I 2. real gennemgås således det 
sædvanlige lytte-pensum på samme 
måde som i 3. real hidtil - blot skal 
eleverne her (i 2. real) selv gøre de no
tater, som tidligere er forfattet af un
dertegnede og uddelt i duplikeret stand. 
3. real bliver på denne måde et supple
ringsår og et mundtlig-overhøringsår, 
hvori man både skulle kunne nå den 
hidtil så stedmoderligt behandlede ba
roktid samt en grundig repetition.

Foruden en nok så kortfattet biogra
fisk viden lægges der vægt på den meget 
betydningsfulde side af musikken, der 
hedder formlære. Dette at få indblik i 
et musikstykkes arkitektur er for mange 
lyttende ligefrem en nøgle til overskue
lighed. Den, for hvem musik er en 
række toner, der glider forbi, kan natur
ligvis nok danne sig visse skønhedsind
tryk, men oplevelsen af stykket er i 
hvert fald mere direkte, hvis man sam
tidig kan følge den musikalske struktur 
led for led. Det giver en kompositorisk 
medleven, så at sige et blik ind i kom
ponistens værksted, og det har vist sig 
at kunne åbne mange døre i de for
løbne år, hvorunder denne forsøgsun
dervisning har stået på.
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Den medfølgende oversigt er ram
men om vort stof. Som det ses, er der 
kun forlangt de mest kendte ting - det 
tjener intet formål at fylde for meget i 
rammen - også kun de allervigtigste 
årstal er skrevet med, og endelig må 
bemærkes, at afsnittet om de specielle 
operakomponister aldrig vil kunne nås 
i skoletiden. Der må man henvise til 
Det kgl. Teater og de gode tilbud som 
f. eks. Musik og Ungdom kan give. In
den for resten af vor ramme kan der 
undervises i og trænes i at lytte til føl
gende musikformer: Sonate, Variation, 
Fuga, Menuet, Rondo, Lied-form samt 
de forskellige frie former fra den roman
tiske periode, såsom Fantasi, Rapsodi, 
Ballade, Capriccio og Toccata. Enkelte 
af disse blev gennemgået for en kreds 
af forældre i vinterens løb - ganske vist 
i noget fortættet form - men alligevel 
som en smagsprøve på linien i under
visningen.

Også den allernyeste eksperimente
rende retning inden for den lødige mu
sik tages med, om end man endnu ikke 
kan overskue dens vej i fremtiden, men 
det tages med netop nu, for at eleverne 
om så og så lang årrække kan vurdere, 
hvori det, som til dén tid vil være nyt, 
har sin rod.

Der må nødvendigvis gå en rum tid, 
inden et sådant undervisningsområde 
finder sin faste form. De sidste tre års 
arbejde med at afbalancere et stof til 
brug for 3. real har som nævnt vist sig 
at munde ud i, at vort pensum må 
spredes over længere tid, ikke for at 
opnå at eleverne kan hente deres ug til 
eksamen på en bekvemmere måde, men 
for at ug’et kan virke mere fagligt un
derbygget og mindre præget af uden- 
ads-kunnen.

G. Gamborg.

Baroktiden 
ca. 1675-1750

Bach, tysk, 1685-1750, regnes for den 
største af alle komponister, først og 
fremmest Passioner og Wohltempe
riertes Klavier. — I ovrigt suiter og 6 
»Brandenburger-koncerter«.

Handel, tysk, 1685-1759, flyttede til 
England ca. 1720, skrev stor? orato
rier (Messias), operaer og klaver- 
suiter.

Purcell, engelsk, den berømte opera 
Dido og Aeneas, i øvrigt dei farste 
som skrev for amatører.

Vivaldi, Tartini, italienske, b^gge er 
store violinkomponister, kendt for 
deres berømte Concerti Grossi og so
nater.

Buxtehude, dansk, organist og komponist 
i Hälsingborg, Helsingør og Lübeck.

Den wienerklassiske tid 
ca. 1750-1825

Haydn, 1732-1809, født i en landsby på 
grænsen mellem Østrig og Ungarn. 
Korsanger som større dreng i Wien. 
Kapelmester og komponist hos fyrst 
Esterhazy. Symfonier, sonatør, solo
koncerter, Skabelsen, Årstiderne;.

Mozart, 1756-91, vidunderbarn, født i 
Salzburg, på tourné som 6-årig. Vir
kede i Wien, skrev operaer (Figaros 
Bryllup, Tryllefløjten), symfonier — 
(Jupiter, Haffner) solokoncerter, al 
slags kammermusik (sonater) samt 
Requiem.

Beethoven, 1770-1827, fodt i Bonn. Hans 
liv beherskedes af hans døvhed. 5 
klaverkoncerter, 1 violinkoncert, 1 
opera (Fidelio), 9 symfonier; (nr. 9 
med slutkor), talrige klaversonater 
(Måneskinssonaten, Apassionata) og 
anden kammermusik.
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Weyse, Kuhlau, danske samtidige. Weyse 
kendt for sine romancer, Kuhlau for 
sin musik til »Elverhøj«.

Stilens grundlæggere er Stamitz 
og Dittersdorff.

Romantik 
ca. 1825-1900

(heraf de sidste 25 år: Sen-romantikken)

Schubert, 1797-1828. Wiener. Først og 
fremmest kendt som sangkomponist 
(over 300). Altid i pengetrang, men 
midtpunkt i en stor kunstnerisk ven
nekreds. 9 symfonier, mange sonater.

Schumann, Mendelssohn-Bartholdy, Brahms, 
tyske komponister til koncertmusik 
af alle arter.

Schumann, mest kendt for sine romancer 
i cyklisk form og sin klaverkoncert,

Mendelssohn-Bartholdy for sine symfonier 
(Den Italienske, Den Skotske) og 
musikken til En Skærsommernats
drøm (Bryllupsmarchen),

Brahms for 4 symfonier. Ein deutsches 
Requiem, 1 violinkoncert, alt-rap
sodi.

Chopin, polsk klavervirtuos og kompo
nist til udelukkende klavermusik.

Liszt, ungarsk klavervirtuos, men har 
dog også skrevet megen orkestermu
sik (Faust-symf., Les Preludes o.a.).

Gade, dansk, virkede som dirigent i 
Leipzig og Stockholm foruden i Kø
benhavn. Ossian-ouverture, Sjølund 
symf. (i alt 8) samt korværket Elver
skud.

Hartmann, dansk, operaen Liden Kir
sten til tekst af hans ven H. C. An
dersen, samt mange romancer. I øv
rigt orkestermusik, nordiske emner 
(Guldhornene).

Sibelius, finsk, 7 symfonier, 1 violinkon
cert samt symfoniske digtninger.

Grieg, norsk, 1 klaverkoncert, mange 
sange og musik til Peer Gynt.

Tschaikowsky, russisk, 6 symfonier. 1812- 
ouverture (Napoleons fremrykning 
mod Moskva), 1 violinkoncert og 
flere klaverkoncerter, hvoraf nr. 1 er 
særlig kendt (b-moll), 1 opera: Eugen 
Onegin. Megen balletmusik.

Specielle romantiske operakomponister

Tyskland
Weber, Jægerbruden, Oberon.
Wagner, Den Flyvende Hollænder, 

Mestersangerne, Niebelungenringen, 
Tannhäuser, Tristan.

Italien
Rossini, Barberen i Sevilla.
Verdi, Don Carlos, Aida, La Traviata, 

Rigoletto.
Puccini, Boheme, Tosca, Butterfly. 

Frankrig
Bizet, Garmen, Perlefiskerne. 
d’Albert, Lavlandet.
Gounod, Faust.

Den nyere tid 
ca. 1875-1925

César Franck, belgisk organist, 1 symfoni 
samt Psyche og Eros.

Debussy og Ravel, (Impressionister) kla
ver- og orkesterkomponister. Debussy 
mange klaverpreludier og Ravel den 
berømte Bolero samt Dahpnis og 
Cloe.

Carl Nielsen. Største danske komponist. 
Behersker alle områder fra »Lærke
reden« til operaen Saul og David og 
fra »Jens Vejmand« til 6 symfonier. 
1 violinkoncert, 1 klarinetkoncert og 
mange klaverstykker.
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Hindemith, tysk. Mathis der Maler.
Strawinsky, emigreret fra Rusland. Ild

fuglen, Sacre du Printemps, Salme
symfoni.

Rachmaninoff, emigreret fra Rusland. - 
Klavervirtuos og -komponist. Særlig 
Koncert nr. 2.

Bartok, Kodalyi, ungarere. Musik baseret 
på folketone.

Respigni, italiener. Roms Pinier, Roms 
Fontæner.

Albeniz, Granados, de Falla og Nin i 
Spanien.

Gershwin, amerikaner. Rapsodie in Blue 
og operaen Porgy and Bess.

Williams, Delius er engelske impressio
nister.

Palmgreen, finne. Især kendt for klaver
koncerten Floden.

Hugo Alfvén, svensker. Orkesterfantasien 
Midsommervaka.

Navne fra Nutiden

Danmark: Niels Viggo Bentzon, Koppel, 
Tarp, Schultz, Wellejus, Holmboe.

Sverige: Dag Wirén, Lars-Erik Larsson.

Norge: Sæverud, Valen, Brustad.

Tyskland: Stockhausen, Orff.

Frankrig: Boulez, Dutilleux.

Italien: Petrassi, Pizetti.

Amerika: Morton Gould.

Rusland: Schostakowitch, Prokoffieff, 
Kabalewsky.

Husk grundlæggeren af tolv-tonesyste- 
met Arnold Schoenberg og hans elever 
Anton v. Webern og Alban Berg, alle 
Tyskland.

Gregers Gamborg.

Formning.

Vor tids syn på den bildende kunst er 
væsentligt forskellig fra tidligere tiders.

I årtusinder har man ved kunstnerisk 
evne forstået noget i retning af tegne- 
risk begavet - evne for naturalistisk teg
ning; farven betragtede man som teg
ningens tjener.

I dag sætter man ordet kunst i for
bindelse med noget meget bredere, med 
trang til og glæde ved at skabe med 
sine hænder. Legen med materialet er 
blevet formål i sig selv, midlerne er 
mangfoldige, lige fra den traditionelle 
oliemaling (undertiden brugt temmelig 
utraditionelt) penslerne, blyanten, le
ret, sten, træ til blæselampen, de le
vende stegte duer på Louisiana og det 

oversavede flygel, det gamle cykelstel 
og grammofontragten samt de udtjente 
gravsten, der stjæles hjem til ajtelieret 
fra kirkegårdens kirkegård.

Det er klart, at når man tolker den 
bildende kunst på denne måeje, har 
mange flere mennesker mulighed for at 
give sig kunsten i vold. (Læg venligst 
mærke til, at jeg siger ikke, at | det er 
blevet lettere at blive en Picasso end en 
Renbrandt! Der er lige så langt til top
pen i dag som for 2, 4 eller 6 hundrede 
år siden).

Sagen drejer sig om at finde det ma
teriale, som udløser ens skabertrang og 
så have mod til at give sig samme ma
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teriale i vold samt kaste en god portion 
fordomme over bord.

Denne udvikling af de voksnes kunst 
har sin parallel i skolens formnings
arbejde. Vi ser det udtrykt i fagets 
navneskifte fra tegning til formning! 
Altså en udvikling fra et snævert fær
dighedsfag, der kun havde bud til et 
yderst begrænset antal børn og som 
blot betjente sig af papir, blyant og 
tonsvis af viskelæder - til i dag; Et fra 
alle pligt- og nyttehensyn frigjort fag, 
der har sit formål i sig selv.

Da jeg i 1930’rne havde fået min 
læreruddannelse og gik på tegnelærer
kursus, stiftede jeg bekendtskab med en 
ganske anden opfattelse af faget.

Her mødte jeg et tegnesystem (fol
det var et system), der havde en vis 
lighed med Herman Larsens skrivesy
stem og Mikkelsens dansk skolesløjd, 
hvor man henholdsvis skrev, savede og 
høvlede 2-3 år igennem et progressivt 
pædagogisk system. Klassen arbejdede 
i takt og for tegningens vedkommende 
skulle man tegne mange gange på hver 
streg. Det var jo ikke »Overfald på 
Diligencen« eller »Mor prøver ny hat«, 
man tegnede - nej systemet var baseret 
100 pct. på mønstertegning — først 
lærte man at tegne vandrette streger, 
så lodrette, dernæst skråstreger, først 
skrå fra foroven til højre til forneden 
til venstre — senere fra foroven til 
venstre til forneden til højre. Efter et 
års forløb var man moden til de første 
buestreger o.s.v., o.s.v.

Formålet med denne form for tegning- 
var noget rent motorisk. Beherskelse af 
hånden og armens muskelapparat. 
Børnene skulle lære at bruge musklerne 
rigtigt og bruge de rigtige muskler - og 
ikke andre - endelig ikke spænde, for 

så blev bevægelserne stive og stregerne 
hårde og grimme.

Sigtet var jo for så vidt ikke utilta
lende, det hele var vel oprindelig tænkt 
som en slags opvarmningsøvelser. Des
værre havde systemet ikke den tilsigtede 
virkning. Det viste sig nemlig, at det 
var meget vanskeligt at overføre de 
lette skitserende bevægelser (som man 
altså excerserede ind i børnene) til 
elevernes senere forsøg i den frie figu
rative tegning. Kom børnene på deres 
egen boldgade, var det, som om syste
met aldrig havde eksisteret; de spændte 
håndens og armens muskler, så kno
erne blev ganske hvide, de knugede bly
anten, så spidsen knækkede — og på 
papiret stod en sylespids, knaldhård 
letdirrende streg, der snarere lignede 
en stump sort kinesertråd.

Den alvorligste fare ved systemet lå 
deri, at mange lærere blev hængende i 
det; det var jo nemt og behageligt og 
så konformt, at man kunne skifte skole 
uden at komme ud af trit.

Sjovt nok tiltalte det også børnene, 
idet det fratog dem ethvert initiativ; 
de var manuelt beskæftigede uden at 
behøve at bruge hovedet.

Fagkonsulenten i formning ved Statens 
Tegneinspektion Richard Sneum har 
i forordet til en fortrinlig formnings
pædagogisk bog udtalt følgende: »En 
lærer i formning vælger selv sit under
visningsstof. Det er et af hans privile
gier som formningslærer - og en af hans 
besværligheder. Det kan nok blive 
vanskeligt at finde egnet stof i de ældre 
klasser, hvor eleverne jo sidder med 
højst forskellige formningserfaringer, da 
dejo kommer fra forskellige klasser, ofte 
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endda fra forskellige skoler. Stoffet skal 
tilpasses det trin, klassen eller grupper 
af klassen befinder sig på, og læreren skal 
prøve på at imødekomme de flest mulige 
individuelle evner og behov hos flest mulige 
elever. Han må faktisk vare fortrolig med 
en mængde forskellige formningsdiscipliner.«

Det forekommer mig at være en 
meget betydningsfuld udtalelse, Sneum 
her kommer med. For mig er den 
blevet en programerklæring.

Skal man tage den fulde konsekvens 
af erklæringen, må konsekvensen blive 
formningsværkstedet. Hermed forestil
ler jeg mig et lokale, hvor alle materi
aler er parat altid, og hvor læreren er 
den, der forvalter materialerne og har 
noget kendskab til deres brug og er 
parat med råd og dåd. Det enkelte barn 
kan på et givet tidspunkt gå i gang med 
lige netop det materiale, som det af 
en eller anden grund har lyst til at 
arbejde med.

Som et eksempel på, hvordan et ar
bejde kommer i gang, nævner jeg føl
gende : En morgen kommer en pige i en 
5. klasse og beder om at måtte lave 
collage. Hun bruger ikke dette dyre 
ord, hun vil klippe ud i de kulørte uge
blade, som vi samler i et skab, og så 
klistre klippene sammen. Jeg ved ikke, 
hvor hun har fået ideen fra, hovedsagen 
er, at den er der, og at materialerne er der. 
Så ruller lavinen, hendes bedste veninde 
skal naturligvis være med. Nysgerrige 
flokkes om de to, nogle hjælper til og 
får selv lyst, de rykker borde sammen 
og danner en gruppe. Resultaterne 
virker inspirerende på andre børn i 
klassen, tingene smitter og i de følgende 
uger bider ca. 50 pct. af børnene på 
krogen, mens resten ikke interesserer 
sig for maddingen.

Efterhånden som klippe-klistre idéen 
fænger i klassen, mister inderkredsen 
interessen og er allerede i gang med nye 
projekter og så fremdeles.

Maskinen holdes således i gang af de 
børn, der har idéer, børn der har 
prøvet noget i forvejen, børn der har 
fået fiduser fra ældre søskende, børn 
der har set noget i TV, børn der har 
været på »Skrammelen«.

Selvfølgelig har materialerne en rang
forordning efter sværhedsgraden. Jeg 
nægter porcelænsmaling i en anden 
klasse. På den anden side findes der 
børn, der er langt forud for deres jævn
aldrende i beherskelsen af et eller andet 
materiale. En elev er fænomenal med 
en klump ler mellem hænderne, og han 
går kun i 2. klasse — hans fprældre 
dyrker keramik som hobby.

En drivkraft er også det inspirerende 
arbejdslokale, værkstedet, hvor påbe
gyndte og færdige ting står fremme på 
hylder langs væggene. Denne særdeles 
betydningsfulde inspiration må vi des
værre undvære her på stedet, vi er jo 
lejere i en anden mands hus og må rette 
os efter husordenen.

Det er klart, at læreren med den 
individuelle undervisningsform kom
mer til at gentage sine instruktioner i 
det uendelige. Måske er det en pæda
gogisk skavank, at man vænner børnene 
til individuel instruktion, såledés at de 
aldrig vænnes til at tage mod en felles 
orientering.

Selvfølgelig bestræber jeg mig på at 
samle så mange børn som muligt om 
en instruktion. Med så mange som mu
ligt mener jeg alle, for hvem oriente
ringen er eller bliver aktuel inden for 
den allernærmeste tid. Men jeg oplever 
gang på gang i formning, at jeg starter 

16



en time med en, som jeg selv synes, 
grundig og klar instruktion, hvorpå jeg 
bilder mig ind, at nu er sporet ryddet; 
og så kommer mange af børnene kort 
tid efter og aner ikke, hvad de skal 
stille op med den pågældende opgave, 
de ved ikke, at det, de nu spørger om, 
er det, jeg 5 minutter før fortalte om.

Jeg slutter heraf, at børn i overvej
ende grad kun kan samle sig om en 
vejledning, når de er gået i stå på en 
vanskelighed. Forlods kan man ikke 
regne med deres interesse. Kort sagt: 
Man undgår ikke den individuelle in
struktion.

Jeg omtalte før, at ca. 50 pct. af børnene 
bed på krogen og ku’ li’ maddingen. 
Hvad så med de andre 50 pct. ? Er de 
altid de samme børn? Halvdelen af 
dem er jeg ikke bekymret for. Børn har 
sympatier og antipatier, også når det 
gælder formningsmaterialer; nogle kan 
ikke fordrage at få ler på fingrene, 
andre er teknikere, de vil tegne skibe, 
biler, flyvemaskiner eller legetøj ; andre 
lever i en seriebladsverden, hvor revol
veren knalder, og de interesserer sig 
naturligvis ikke for formgivningsmate
rialer med væsentlige dekorative kvali
teter. Og de sidste 20-25 pct., der repræ
senterer alle kategorier af hæmninger, 
hvad med dem? Man praktiserer en 
vis tvang: Giver opgaver, finder frem 
til, hvor deres interesser ligger. Man 
giver dem mindre papirformater, halve 
eller kvarte ark, hvis man skønner, at 
de mangler udholdenhed. Måske er 
deres passivitet et resultat af en mager
hed i fantasien. Det sker så, at man 
spiser mig af med visse klichéer, som 
jeg er glad for på de yngste klassetrin, 
men som jeg ikke tåler senere.

Jeg samler en interesseret kreds ved 
tavlen, og så gennemtegner jeg en fi
skerbåd ud fra en konstruktionsmæssig 
betragtning; gennemgår den teknisk, 
måden den er bygget på — drøfter de 
forskellige deles funktion. Det samme 
gør man undertiden med træer, snakker 
om stammens karakter hos de forskel
lige træarter, om hvordan kronen ser ud, 
om hvorledes grenene bærer sig ad hos 
henholdsvis et egetræ, en birk eller en 
bøg-

Man snakker undertiden om at sti
mulere børnenes fantasi; jeg ved ikke, 
om det er orientering som ovenstående 
man tænker på. Jeg har indtryk af, at 
mange opfatter fantasien som et produ
cerende organ, det gælder bare om at 
finde nøglen til mekanikken.

Jeg vender tilbage til de 25 pct. upro
duktive. Ikke så få børn har motoriske 
vanskeligheder, de kan ganske simpelt 
ikke styre blyanten eller farvestiften. 
En radikal pædagog som Richard 
Sneum, som jeg citerede før, viger ikke 
tilbage for i en given situation at lade 
et barn bruge de forkætrede malebøger, 
hvor tegningens kontur er trykt, og 
opgaven blot består i at fylde ud med 
farven. Ud fra et ortodokst synspunkt 
er tegningen værdiløs, men i pædago
gisk henseende er intet værdiløst, som 
har bragt barnet bare lidt længere frem 
i retning af beherskelsen af apparatet og 
har øget dets måske mikroskopiske selv
tillid.

Jeg omtalte før de små papirformater 
som en hjælpeforanstaltning til børn, 
for hvem de vante formater er uover
kommelige. Resultaterne bliver så nogle 
sporvognsbilletter, der både ser ud af 
meget lidt og desuden nemt forsvinder 
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i den store husholdning; men klistrer 
man tegningen op på et stykke større 
papir af en anden farve, kan det lige
frem blive af kvalitet.

I familie med disse miniaturer er den 
såkaldte kinesiske nørkling, som intet 
har med Kina at gøre. Nørklingen er 
en aflægger af telefonkradserierne og de 
sære ting, man griflede ned på bindet 
af sine bøger, når man kedede sig i 
timerne.

Princippet er arabesken — den totalt 
afslappede tegneform. Den bliver til 
uden forudgående plan eller idé, den 
er ganske uforpligtende, den ene de
talje trækker den anden med sig, som 
en slyngplante gror ud over papiret; 
man bygger på, så længe man gider og 
klipper resten af papiret fra. Metoden 
er totalt afvæbnende for børn med »jeg 
kan ikke tegne mentaliteten«. Den, der 
er så fattig, at han ikke kan finde på en 
enkelt lille krummelur at starte med, 
kan slå en klat og bygge på den, ja, 
man kan helt lade være at tegne, bare 
puste sig frem.

Man ser straks, at trods vilkårlig
heden vil det enkelte barn hurtigt præge 
nørklingen med sin individualitet; 
nogle nørklinger udmærker sig ved stor 
regelmæssighed — andre er ganske im
pulsive, ofte sært forrevne, nogle børn 
former dekorativt, nogle har sans for 

formernes samspil, medens andre strør 
en samling usammenhængende detaljer 
ud over papiret. Andre børn, sær 
drenge, arbejder sig hurtigt over i 
forestillingstegninger og »nørkler« sine 
kriblende, krablende bybilleder - og 
nogle ender, hvor de altid ender 
uanset materialet - i frygtelige! krigs
billeder med masser af jetjagere og 
bombenedslag.

Nogle vil måske spørge: »Har alle disse 
ting en kvalitet, der berettiger dem til 
en plads i skolen ? Er det ikke spild af 
tid og papir og kommunens pénge?« 

Ethvert fremskridt henimod større 
beherskelse af materialet — uanset hvil
ket materiale det drejer sig om - imod 
større selvdisciplin, bedre koncentration 
- betyder en stabilisering af skolens 
arbejde som helhed. Det barn, der har 
vundet en lille privat sejr i formnings
timerne og fået ros, bliver nemmere og 
gladere i de følgende timer.

Formningens kvalitet skal ikke måles 
i mapperne - ikke alene i alle tilfclde -. 
Det klima, der er arbejdet i, øg den 
holdning, der er skabt, er nok så betyd
ningsfuld. Derfor skal vi være me re end 
glade for, at skolen har råd til et fag, 
hvor »resultaterne« kun er processens 
slagger.

Finn Kallenbach
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En elevs portrat af en kammerat
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Lidt om et fag.

Set med kunstnerens øjne burde så ikke 
timerne i barndoms- og ungdomstidens 
skole i tegning eller formning —- eller 
hvilken betegnelse man end kunne 
ønske at give dette »skabende« fag i 
fremtiden - bevidst sigte imod at ud
vikle elevernes evne til at opleve maleri 
og skulptur - bildende kunst ? Det ville 
være ønskeligt, for det er dog nu
tidens børn og unge - fremtidens voks
ne, der gennem tidens gode og måske 
endnu bedre økonomiske kår skulle 
kunne være med til at skabe gode ar
bejdsvilkår for god kunst. Men det må 
jo komme én ved, må være noget man 
føler, man godt kan tage stilling til.

Hvad om man engang lavede en 
undersøgelse blandt tidligere elever - 
ikke kun ved en enkelt skole — og man 
også fik svar fra de virkelig voksne. 
Bad dem ærligt svare på, om alle disse 
mange timer i »skabende« arbejde i 
deres barndoms skole med de mange, 
mange tilbud om uoverskueligt mange 
forskellige materialer og ting efterlod 
nogen følelse af udvikling af dem som 
mennesker, der kan opleve på egne 
evne og måske endda også opleve glæ
den ved at kunne give oplevelsen videre, 
så andre kan tage del i det. »Har De 
gennem timerne i Deres skoletid ud
viklet et virkeligt livsnært forhold til 
bildende kunst, billeder eller skulptur ? 
Har De gennem de ting. De selv har 
lavet, udviklet Deres forståelse for og 
viden om, hvad der sker på en billed
flade eller i en skulptur af spændende, 
levende ting ? Kan de nu mærke, at De 
takket være de mange forskellige ting, 
De har fået lov til at rode med på egen 
hånd i de mange timer, har fået ud

viklet Deres sans for farver, Deres føl
somhed for farvens indbyrdes spæn
dingsforhold ? Hvad det er for noget ? — 
Ja men det ved De da, ikke? De har 
jo selv fundet ud af al sådan noget 
undervejs. Det er den slags kunstneren 
arbejder med hele livet, men som dyg
tige folk i bedste tro fastholder, at 
skolebørn selv finder ud af og udvikler 
forståelse for, blot man giver dem til
strækkeligt med søm, kartofler^ gas
beton og alt muligt andet at arbejde 
med. For selv det at lege med ting er 
noget, som kun få børn kan i dag på 
egen hånd. Man må ikke begå den 
fejltagelse at tro, at det at lege godt, er 
det samme som at arbejde bevidst og 
alvorligt med kunstnerisk arbejde - 
selv om det godt for den ukyndige kan 
se ud til at være det samme. Måske: er 
De nået til at forstå, at denne gave 
De har i øjnenes evne til at lade Dem 
opleve, er så stor en lykke, så det kan 
føles som smerte -. Og måske ved De 
alligevel ikke, hvilken værdi De ejer i 
synet og forstår ikke rigtigt at bruge 
det. Det skal nu nok alligevel la:res 
»at se«.

Solsorten på den lysende grønne 
plæne - ja, det kender vi jo allesammen. 
Men evnen til rigtigt at se det, opleve 
det dybt i sindet, så man lever med det 
i fremtiden, den evne har mange flere 
vidt forskellige mennesker, end man 
tror, og den evne kan udvikles og plejes.

Under dette arbejde når mange ele
ver frem til så stor udvikling af deres 
evner til virkelig selv at være skabende 
i ordets egentlige betydning, at udstil
linger af elevernes arbejder regelmæs
sigt medfører udtalelser som f. eks.
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»Ja, men dette her er på kunstnerisk 
basis, ikke et plan for skoleleever i 
almindelighed«.

Jo, det er, hvad jeg gennem mange 
års erfaring med arbejdet med eleverne 
tror, man vil kunne gøre overalt, vel at 
mærke, hvis hele den pågældende skoles 
ånd og klima ånder grobund for det. - 
Og så kræver det, at eleverne efter
hånden udvikler vilje og evne til at 
samarbejde med den vejledende, og at 
denne forstår forskellen på at undervise 
i brugen af forskellige materialer og 
teknik og i at vejlede eleverne til for
ståelse af at kunne bruge egne evner og 
at udvikle dem.
Hvad sker der på sådan et billede?

Et billede er en flade - farve (også 
selv om det »kun« er sort og hvidt), og 
så kan man meget, meget tydeligt have 
fornemmelsen af rum i et billede. Men 
på trods af det, skal fornemmelsen af bil
ledets flade alligevel være der hele tiden. 
Der må ikke komme »hul« i billedet. 
1. Et godt billede indeholder altid en 

klart udtalt idé.
2. Selve billedfladen skal fastholdes af 

farven.
3. Farverne er betinget af deres ud

strækning på fladen.
4. Farverne er relative og skaber hin

anden og mellem farverne består 
spændingsforhold: Harmonier - 
Disharmonier — Udløsning.

Men det bevirker, at der godt kan 
komme en konflikt mellem oplevelsen, 
man er gået ud fra, og billedet man 
arbejder på og som lever sit eget liv og 
stiller sine egne ubønhørlige krav. Det 
gælder så om at finde ind til de væsent
lige værdier og bringe dem frem.

Hvor kommer så det hele fra?

Fra evnen til at opleve. Kun ud fra 
hvad sindet indeholder, kan man skabe. 
Og dermed kun ud fra sig selv. Rodin 
har sagt: »Kunst er sindets udløsning«. 
Oplevelsens styrke er betinget af sindets 
evne dertil. Kan man da skaffe sig den ? 
Nej - men de fleste er så lykkelige at eje 
mere eller mindre af denne evne, og vil 
man selv arbejde med, så kan man ud
vikle den til glæde og berigelse for sig 
selv. Det kan man bl. a. gøre gennem 
bevidst iagttagelse af alt omkring sig. 
Man må blot ikke tro, at iagttagelse er 
det samme som oplevelse - for det er 
det ikke. Men iagttagelsen skal man 
ikke undervurdere. Den er en opsam
ling af værdier, som danner sangbund 
for al videre oplevelse. - Og dette kan 
man efter bedste evne og med absolut 
erkendelse af sin egen snævre begræns
ning som vejleder for andre, forsøge at 
formidle til eleverne.

Gerda Lobedanz
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Sløjd og værkstedsarbejde - 
som led i forsøgsundervisningen.

I serien af Emdrupborg rapporter ud
kommer i nær fremtid en redegørelse 
for forsøgsarbejdet med fagene sløjd og 
værkstedsarbejde, og det følgende ind
læg, der er af mere personlig art, kan 
være en forbemærkning til rapporten.

For at forstå de begivenheder, der 
møder os i vor tilværelse, må vi altid 
sætte dem i relation til to faktorer: Tid 
og sted. Lad os se lidt på et lille tids
billede fra teknisk manuelt arbejdes 
indførelse i skolen:

Hjemme har jeg et lille skrift fra 
1956: »Karl Edvard Palmgren och 
hans skola. Några minnesblade samlade 
av Valfrid Palmgren Munch-Petersen«.

Jeg gemmer med glæde og megen 
ærbødighed det lille skrift til minde om 

den mand, som er den egentlige skaber 
af skolesløjden i Skandinavien og siger 
den Palmgren Munch-Petersenske slægt 
tak for alt det, som det lille mindeskrift 
beretter om.

Den 16. oktober 1876 åbnede Karl 
Edvard Palmgren sin egen skole, hvor 

1. Sløjd blev ligestillet med skolens 
andre fag,

2. både drenge og piger fik sløjdunder
visning,

3. Palmgren indførte valgfrie fag.
Hans barndomshjem var en lille 

smålandsk præstegård, som lå i nær
heden af et vejknudepunkt. Her mødtes 
de farende svende. Fattige og forhutlede 
var de, men de kunne deres fag. I de 
kolde vinterdage og -nætter søgte de

Bord udført af pige, 8. kl. Værkstedsarbejde. Ide efter varehuskatalog
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Hobbypræget sløjd, guitar, 9. kl.

ly i præstegården. De fik mad og ofte 
klæder, blev vaskede og kom lidt efter 
lidt til hægterne. Så blev værktøjet 
pakket ud. Præsten bad nemlig de 
vandrende svende om at lære sine børn 
de manuelle færdigheder, som hver af 
disse håndværkere sad inde med: En 
var drejer, en billedskærer, en maler, - 
og en dag lige før jul kom en bager, 
som lærte børnene at bage julekager. 
En bogbinder sørgede for, at præstens 
uindbundne bøger snart stod på rad og 
række i pæn indbinding.

Disse arbejdsstunder i hjemmet kunne 
de smålandske præstebørn aldrig glem
me, og hos en af dem, Karl Edvard 
Palmgren, førte de til en pædagogisk 
livsholdning, som. udstrålede tryghed og 
glade ved skabende arbejde.

Nu skal jeg ikke fordybe mig i op
rettelsen af det første svenske sløjd

seminarium på Nääs, den danske sløjd
pioner Aksel Mikkelsens møde med 
Palmgren, Nåås-sløjdens overførelse til 
Danmark og tilpasning til danske 
skoleforhold under navnet Askov-Nääs- 
sløjd, (nu Askov skolesløjd), — den bitre 
strid mellem de to danske sløjdretnin
ger, som har skadet sløjdsagen så meget 
— eller med andre data inden for sløj
dens historie. Bare skal jeg nævne, hvad 
enhver pædagog naturligvis kunne have 
forudset, at det første forsøg med sløjd 
i Sverige med en håndværker som 
lærer ville bryde sammen. Sammen
bruddet skyldtes ikke, at manden var 
håndværker - tværtimod - men alene 
den kendsgerning, at han manglede 
pædagogisk skoling og indsigt.

Hvad bør vi da bevare af den palm- 
grenske skole? Jeg mener, at regnska
bet kommer til at se sådan ud:
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1. Vi pædagoger må lade os inspirere 
af håndværkerne,

2. men vi må ikke uden videre kopiere 
deres metoder og målsætning. (Det 
gik allerede galt ved den allerførste 
undervisning af børn ved de svenske 
forsøg!).

3. Vi må give børnene respekt for og 
glæde ved håndens arbejde og lade 
dem forstå, at dygtighed ikke blot 
er intellektuel-akademisk dygtighed.

4. Piger og drenge skal være fuldt ud 
ligeberettigede i adgang til værk
stedsarbejde.

5. Værkstedsarbejde bør være valgfrit 
i 8., 9. og 10. skoleår.

Fra Palmgrens tid til i dag er der sket 
det, at samfundet fra at være et statisk 
samfund har udviklet sig til at blive et 
dynamisk samfund, symboliseret ved 
bevægelsen fra stokroseidyl til motori
sering og automation.

Det skal derfor meget tydeligt under
streges, at vi i forsøgsarbejdet med 
sløjd og værkstedsundervisning fra be
gyndelsen har søgt at undgå teknolo
gisk specialisering. Men vi har ladet os 
inspirere af håndværkets metoder, så
ledes at disse metoder er midler til 
skabende virke, hvor de for den tekno
logiske undervisning er målet. For os er 
værkstedsarbejdet tillige et oriente
ringsfag med almen teknisk orientering.

Vi har prøvet at undgå enhver linie
deling i f. eks. jern-, træ-, bygge- eller 
anlægsfag. Når man tænker på, at 
eleverne i erhvervsvalget har over 1500 
valgmuligheder, vil man kunne forstå 
vor betænkelighed ved en så tydelig 
specialisering, som f. eks. »Den blå 
betænkning« og »Normer og krav« 
lader skinne igennem. Alle forsøg viser 
da også, at eleverne ikke ønsker at blive 
fagligt placeret før erhvervsvalget.

Med hensyn til overgangen frå folke
skolen til erhverv ønsker jeg gerne at 
udtale, at jeg skelner mellem »værk- 
stedsarbejde« og »værkstedsundervisning«. 
Ved det første forstår vi i vore forsøg 
ganske simpelt arbejde på et værksted, 
mens værkstedsundervisning efter min 
mening betyder undervisning i betje
ning af et ret fyldigt udstyret special
værksted med tilhørende specialma
skiner, altså stærkt fagpræget. Vi tager 
afstand fra specialstof som au togen
svejsning, seriefremstilling af industri
produkter m. m.

Vi ønsker at holde arbejdsopgaverne 
inden for det almene, idet vi ud fra 
vore forsøg finder det umuligt for folke
skolen at leve op til krav, stillet ud fra 
rent teknologiske synspunkter, uden at de 
er tilstrækkeligt pædagogisk og psyko
logisk underbyggede.

I denne forbindelse vil jeg gerne pege 
på, at det ganske givet vil blive nød
vendigt at overflytte en del stof fra 
»Den blå betænkning« og »Normer og 
krav« til lærlingeskolerne, således at 
det først indlæres, efter at eleven har 
truffet sit erhvervsvalg, da indlæring af 
et foi' eleven umotiveret stof meget let 
kan få til følge, at de planlagte klasser 
med værkstedsundervisning vil komme 
til at stå tomme på trods af store inve
steringer.

Men de håndværksmæssige funktio
ner, vi benytter os af i folkeskolens 
undervisning, må læres så korrekt, som 
eleverne evner og den korte tid tillader.

Jeg tror ikke, folkeskolen skal sigte 
mod noget erhverv. Den faglige ud
dannelse bør helt og fuldt overlades til 
fagskolerne med deres dygtige special
lærere. Vi kan give vore elever lyst til 
manuelt arbejde. Vi kan lære dem at 
omgås værktøj i al almindelighed. Vi 



kan efter bedste evne prøve på at give 
dem gode arbejdsvaner. Men da vi ikke 
kender deres erhvervsvalg, kan vi ikke 
på forhånd opskole dem til et erhverv.

8. , 9. og 10. skoleårs allerstørste betyd
ning ligger sikkert i den stærke mod
ning, som sker i disse skoleår.

Jes Sørensen

Skab efter elevens egen tegning. 9. kl. Værkstedsarbejde

Støtteundervisning i dansk.

Når man arbejder med læsesvage børn, 
er det nyttigt at gøre sig klart, hvad 
årsagerne til læseretardering kan være.

Der har i de sidste årtier været stadige 
diskussioner mellem tilhængere af teo
rier om ordblindhed som en 1) arvel 
organisk defekt og tilhængere af teorier 
om læseretarcering som et resultat af 
2) manglende modenhed.

Da det sidste forekommer mig mest 
sandsynligt, arbejder jeg på læseholdene 
ud fra denne teori og vil i det efter
følgende fortælle lidt om hvordan.

Først kan det dog være nyttigt at se 
på, hvorfor man opretholder støtte
undervisning til de svage læsere, hvis 
de alligevel først lærer at læse, når de er 
modne til det. Så er det jo håbløst, vil 
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nogen måske sige. Hvis man kan vende 
det om og sige, at de lærer at læse, 
når de er modne til det, ja så er det 
tidsspilde! Det er selvfølgelig meget 
kategorisk sat op, og endelig kan der 
være mange ting, der spiller ind. F. eks. 
kan man tænke sig, at nogle børn 
måske har været læsemodne, men af en 
eller anden grund har de måske ikke 
haft succes med læsningen og er så 
blevet følelsesmæssigt blokeret. Endelig 
kan man heller ikke udelukke, at der 
kan være børn, hvor læsesvagheden kan 
have organiske årsager.

Det er min erfaring, at det kan nytte 
at arbejde med de læsesvage børn. Det 
nytter sikkert ikke meget at terpe og 
lave en masse stavetræning og andre 
formelle øvelser. De får nok lært noget, 
men den dag, de er læsemodne, kan de 
lære det samme på meget kortere tid.

Derimod synes der at komme meget 
godt ud af at bruge »ventetiden« på en 
hyggelig måde, så barnet får en positiv 
indstilling til sig selv og sine omgivelser 
og ikke mindst til læseholdstimerne. 
Måske kunne man teoretisk set lige så 
godt tilbringe ventetiden til de bliver 
modne med at tegne og synge og 
strikke, men ved at beskæftige sig med 
læsning bliver denne beskæftigelse knyt
tet sammen med en hyggelig atmos
fære, og lysten til at beskæftige sig med 
bogens verden fremmes, hvilket ikke er 
mindst vigtigt for den, der har oplevet 
et nederlag.

Det, man beskæftiger sig med i læse
timerne, skal så f. eks. være læsning af 
meningsfyldt lettere tekst, som barnet 
kan klare med succes, megen stille
læsning med megen hjælp til de svære 
ord. Og læreren skal meget tit læse en 
historie eller begyndelsen af en bog for 
børnene, for det første fordi de læse

svage børn er underforsynede med ting 
fra bogens verden, for det andet for at 
give dem lyst til selv at lære at læse 
sådanne ting og endelig for at give dem 
lejlighed til at høre forholdsvis godt 
sprog.

Sker der ikke noget særligt med bar
net (læsemæssigt set) i løbet af det før
ste halve års tid, man har det på læse- 
hold, kan man lade det blive i klassen 
det næste halve år for så igen at tage 
det i nogen tid. På den måde har man 
hele tiden fingeren på pulsen, så man 
kan tage fat, når barnet er modent til 
det. Denne modenhed indtræder ikke 
pludselig, så der sker formodentlig ikke 
noget ved, at barnet eventuelt først får 
hjælp nogle måneder efter, at det er 
begyndt at modnes. Ved således at tage 
barnet på læsehold i perioder i stedet 
for at tage det et helt år ad gangen, op
når man da, at det ofte tager fat med 
fornyet interesse i en ny periode1, og i 
den mellemliggende tid har man så 
haft tid til at hjælpe nogle andre.

Det er vigtigt, at der til læseholdene 
findes gode læsematerialer, men det er 
ting, der er om muligt endnu vigtigere, 
nemlig at barnet befinder sig godt i 
læsetimerne og er glad for at komme 
der. I det følgende skal nævnes nogle 
faktorer, som jeg mener er vigtige.

1. Man bør ikke tage barnet på læsehold, 
hvis det har uvilje mod at komme der. ( Det 
sker meget sjældent, tværtimod prøver 
det ofte at smugle en god kammerat 
med på holdet). Og man bør ikke 
beholde barnet, hvis det i en periode 
er træt af at komme der og lader sig 
mærke med, at det egentlig helst vil 
være fri.
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2. Man bør ikke tage børn til låsning i 
regnetimer eller i timer, hvor de har deres 
yndlingsfag eller timer, hvor de får 
lørdagshistorie eller lignende. I almin
delighed tages de kun fra dansktimerne, 
kun undtagelsesvis kan det ske, at et 
barn i en periode må komme i en 
tegne-, sang- eller gymnastiktime, hvis 
det ikke selv har noget imod det, og 
hvis faglæreren tillader det. Sådanne 
tilfælde kan f. eks. opstå, hvis man 
mener, at et barn ville have mest ud
bytte af en kortvarig, men meget effek
tiv hjælp på flere timer om ugen. Det 
kan ofte være svært at få skemaet til at 
gå op, da man jo som regel skifter læse- 
hold et par gange i årets løb, og meget 
få læsebørn får noget ud af hjælpen, 
hvis de ikke kommer mindst to timer 
om ugen. Det hjælper dog lidt på ske
malægningen, hvis læseholdslæreren får 
lagt et par mellemtimer; så kan han i 
årets løb bedre flytte rundt med timerne

Hvis dansklæreren har andre fag med 
sin klasse, kan man ofte få ham til at 
bytte om på fagene, give »lørdags
historie« om fredagen el. lign.

3. Læsehjælpen skal gives i et lille 
hyggeligt lokale. Det er rart at sidde om 
et stort bord, så alle kan se alle og få 
fornemmelsen af, at det snarere er en 
dagligstue end en skole (antal af del
tagere på et læsehold varierer fra 1 til 
5). Et almindeligt klasseværelse er 
umuligt. Så hellere sidde midt ude i 
aulaen omkring et eller andet gammelt 
bord.

På Emdrupborg bruger vi bogmaga
sinet på biblioteket. Det er meget nær 
ideelt, fordi børnene så samtidig har 
bøger omkring sig, som de går og ser på 
i de ledige stunder og glæder sig til en
gang at blive dygtige nok til at læse. 

Her har vi et lukket skab med bøger 
særlig beregnet til de læsesvage. Det 
har desuden den fordel, at det er lige 
ved hånden, når de læsesvage elever 
kommer og bytter på biblioteket sam
men med de almindelige lånere (der 
ikke må låne fra de læsesvages skab, 
selv om f. eks. Gads lette klassikere nok 
kunne friste). Vi gør undtagelser med 
elever, der har svært ved at komme i 
gang, men ikke er svage nok til at gå 
på læsehold, og så selvfølgelig med 
»de gamle« fra læseholdene, hvis de 
ikke kan klare bibliotekets bøger.

4. Hvert barn skal føle, at netop han 
interesserer læreren særligt. Når man møder 
et barn fra læseholdet på gangen, skal 
man helst være klar over, hvilken bog 
netop han er i gang med, for han be
gynder højst sandsynligt at fortælle om, 
hvad der nu er ved at ske o.s.v. Det 
er også vigtigt at blive ved at inter
essere sig for afgåede læseres lekture 
og befindende i det hele taget.

En læseholdslime med en 3.-4. klasse.
De første minutter går med at høre 

på de ivrige, der absolut skal fortælle, 
hvad der er sket i den bog, de er i gang 
med. En skal have ny bog og skal i den 
anledning have kværuleret en hel del, 
inden han finder en, der passer ham. 
Et par stykker skal en lille tur rundt 
og kikke på de fremlagte bøger og 
stave sig igennem titlerne eller' kikke 
billeder deri. Og så er der som regel 
faldet ro over de fleste, og fra nu af 
skal der være absolut ro til at læse, 
dvs. der er desværre altid den svage 
uro, der består i, at et barn læser for 
læreren, men næsten alle børn kan lære 
at bruge hviskestemme, og man kan 
også gå hen i et hjørne og læse med 
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den enkelte for ikke at forstyrre nogen 
på holdet. Når børnene er ude over 
pegestadiet, kan de holde for ørerne, 
mens en bliver hørt. Hvis man sad i et 
klasseværelse (større rum), var man til 
en vis grad ude over det problem, 
men det er vist også det eneste gode, 
der kan siges om at bruge klasseværelset 
til læsehold.

Hvis børnene har omtrent samme 
standpunkt, læser vi undertiden en 
5-10 minutter i samme bog, men det 
meste af tiden læser de individuelt, og 
her må gøres et stort arbejde for at 
finde den rette bog til hvert barn. Det 
skal være en bog, de kan klare, og 
noget de gerne vil læse. Bogens verden 
skal gøres til noget attråværdigt. Det er 
meget vigtigt, at barnet ikke får stof, 
der er så svært, at det tager modet fra 
det. Vil det endelig have en bog, der er 

for svær, må man ind imellem læse 
nogle sider for det, så handlingen kom
mer i gang igen, og barnet derefter 
kan fortsætte hjemme eller på holdet 
med fornyet interesse, (sml. når vi 
voksne læser en bog på et fremmed
sprog, vi ikke helt magter. De første 
20-30 sider går måske meget godt, men 
efterhånden som der er gået en hel del 
gloser tabt, fordi vi ikke kender dem, 
bliver bogen kedelig og dum. Det er i 
det hele taget godt for læseholdslæreren 
at beskæftige sig privat med et frem
medsprog, mange problemer er paral
lelle med det læsesvage barns).

De børn, der har læst godt på deres 
lektie hjemme, bliver hørt først. Imens 
kan de mere forsømmelige læse på 
deres. Hvert barn har et lille hæfte, de 
kan se nogenlunde sådan ud:

lektie læst bemærkning

Det forheksede nøglehul.

5/2 s.24-25

8/2 s.32

Hans med fløjten.

12/2 s.4-5

14/2 s. 12-13

godt

fint

godt

ikke læst

I rubrikken »læst« sætter barnet en 
streg, for hver gang det har læst lektien. 
Når barnet er hørt, læser det selv 
videre og spørger hele tiden læreren, 
når der kommer et ord, det ikke kender 
og ikke kan klare. Hvis man har indtryk 
af, at barnet misbruger den lette adgang 
til hjælp, spørger man undertiden: »Ja, 
hvad mener du, der står ?« Men hellere 
opgive for mange end for få ord til bar
net, interessen for indholdet skal holdes 

fangen. Hvis en elev kræver særlig 
megen hjælp på en eller anden måde, 
kan de andre imens høre hinanden i 
lektien eller i frilæsning. Læreren er jo 
så nær, at han kan følge lidt med . det 
også. Hvis man har mistanke om, at 
barnet ikke har læst det antal sider, det 
oplyser, må man ofte prøve at finde en 
bog, der er mindre svær eller mere in
teressant, for hvis bogen passer til bar
net, vil det i almindelighed ikke snyde 
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sig fra at læse den. Hvis det kun har 
forstået det halve af det læste, kan man 
ofte få det til at læse det igen, hvis man 
læser nogle sider højt, indtil handlingen 
er sat i gang.

Mange børn har lyst til at læse hele 
timen, men hvis nogen bliver urolige 
og ukoncentrerede, varierer man ar
bejdet. Dog ikke for meget af hensyn 
til stabiliteten. Nogle har måske lyst 
til at lægge puslespil eller løse andre 
små opgaver. Disse variationsmulig
heder er beskrevet senere. I det store 
og hele beskæftiger børnene sig kun 
med det, de har lyst til (inden for læs
ning). Ofte kan læreren dog give dem 
lyst til f. eks. øvelser, man mener vil 
gavne deres læsning.

De sidste 5 minutter af timen læser 
læreren ofte højt af en bog, der ligger 
ca. et års tid over det, de selv kan 
magte, så målet: at læse den selv, er 
inden for rækkevidde. Mange - navn
lig de lidt større børn - er jo i følge 
sagens natur underernærede rent »litte
rært«, så det er et meget taknemmeligt 
og lydhørt publikum, hvis de ikke er så 
ukoncentrerede og urolige, så det er en 
lidelse for dem at sidde ubeskæftigede, 
hvilket heller ikke er usædvanligt. 
Mange af eleverne kan godt lide at 
følge med i bogen, mens læreren læser, 
derfor er det sikkert nyttigt at lægge et 
stykke karton under linien, når man 
læser, og eventuelt pege på enkelte 
betonede ord, så de måske lærer nogle 
af disse ordbilleder at kende.

For øvrigt går tiden hurtigt, det tror 
jeg også, børnene føler. En af drengene 
sagde en dag: »Det ringer altid, når vi 
lige er midt i noget!«

Formelle øvelser bruges kun i und
tagelsestilfælde, f. eks. når barnet ikke 
kan bogstavlydene, eller når det ser ud 

til at ville gå lettere, hvis det kunne 
dele ordene op i stavelser. Sjusket læs
ning med f. eks. mange fejl i endel
serne, kan ofte bedres ved at man 
tvinger barnet til at læse i stavelser i en 
periode. De formelle øvelser breder sig 
aldrig over hele timen.

Hvis barnet er meget ustabilt og 
»arbejdssky«, — dette sidste gælder dog 
som regel kun for de lidt større børn - 
kan man ofte med udbytte prøve at få 
det til selv at lave et lille regnestykke 
over, hvor megen tid det kan afse til at 
læse hjemme i dag og i morgen osv. 
inden det kommer til læsning igen, og 
finde ud af, hvor længe det er om at 
læse en af de sider, det er i gang med i 
øjeblikket, og så til sidst gøre op, hvor 
meget det vil forpligte sig til at have 
læst til næste gang. Men det må ikke 
love mere, end det kan holde. Så hellere 
overraske læreren i form af at have læst 
for meget. Det kan ofte være nødven
digt at gøre det hele virkelighesdnært 
for eleverne, for de lover gerne at 
læse bogen færdig for at glæde læreren, 
men tænker vel hele tiden: i morgen 
er der atter en dag, hvis de overhovedet 
tænker mere på sagen. Mange kan godt 
lide at få lidt system i tingene, det 
flyder jo ofte for nogle af dem. Også 
det lille hæfte med notater om hjemme
arbejde er en god støtte for mange, i 
følge forældrenes udtalelser.

Samarbejde med hjemmene
Når barnet begynder på læseholdet, 

får det et lille hefte, hvori man kan 
notere, hvad det har for, hvilken bog 
det er i gang med osv. På første side 
skriver jeg en lille meddelelse til hjem
met om, at barnet indtil videre kan 
få læsehjælp på skolen på de og de dage, 
at det har en lille lektie for til hver 
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gang, og eventuelt en invitation til for
ældrene om at komme i en læsetime 
og høre, hvordan vi arbejder, så man 
eventuelt kan hjælpe barnet derhjemme.

Ved samtaler med forældrene kan 
det desuden være nyttigt at gøre op
mærksom på, at de meget gerne må 
læse højt for barnet, men blot ikke af 
de bøger, barnet kan læse selv, da der 
som regel ikke er for mange af den slags 
i forvejen. Selvfølgelig må de gerne 
hjælpe barnet over døde punkter i disse 
bøger, når det er aktuelt. Og det er af 
stor betydning for barnets interesse for 
bogens verden, at forældrene er inter
esseret i at høre på, hvad barnet for
tæller om det, det læser. Flere forældre 
er desuden interesseret i at få opgivet 
nogle titler på bøger, som barnet kan 
læse, og som de kan forære det til jul og 
fødselsdag.

I den lille bog kan læseklasselæreren 
også senere sende meddelelser til hjem
met om godt og ondt, i hvert tilfælde 
bør man gøre opmærksom på frem
skridt. Mange forældre har ikke tid 
til at hjælpe børnene derhjemme, men 
de allerfleste forældre er taknemmelige 
over, at barnet får denne ekstrahjælp.

Variationsmuligheder
Børnene har ofte en grundbog i be

gyndelsen; de vil som regel meget gerne 
have »Søren og Mette i 1. klasse«, selv 
om de har haft den før. Andre får 
kvadratbøgerne for 1. klasse. Efter så
dan et par 1. klasselæsebøger går de 
som regel over til frilæsningsbøger, som 
vi har nummereret efter sværhedsgrad 
og stadig supplerer op med de nye, 
dei’ kommer.

Som regel vil børnene helst læse 
hele timen, men undertiden putter vi 
lidt andet ind imellem, f. eks.

Puslespil, de fleste meget lette. Læreren 
har af gamle begynderbøger klippet 
små tekster ud - eller digtet nogle selv — 
og fundet billeder, der passer til. De 
må helst være konstrueret sådan, at 
børnene tvinges til at tænke over tek
sten, så de ikke nøjes med at se et 
enkelt ord i en lille sætning. Puslespil
lene er selvkontrollerende. Hvis de er 
rigtigt lagt, danner de et sammenhæn
gende billede på bagsiden. Også B. B. 
Møllers puslespil til »Let læsning« kan 
bruges.

Satteæske og »bogstavmølle« bruges tinder- 
tiden til dem, der er usikre i bogsta
verne og deres lyd. Bogstavmøllen 
(Vokaltavle fra Lærerforeningernes 
Materialeudvalg) består af et hjul, 
hvorpå vokalerne er klæbede, så de et 
efter et kan komme 'frem i et hjul, 
hvorpå vokalerne er klæbede, og man 
kan da sætte løse konsonanter foran 
eller bagved.

Gamle ABC'er, læsebøger, aviser osy. kan 
bruges til at ind- eller understrege 
bogstaver, til at stavelsesdele o. a , hvis 
der er elever, man skønner trænger 
særlig til det, og som har lyst til at 
arbejde med det.

Opgavebøger, f. eks. til Søren og Mette 
systemet til Kvadratbøgerne samt til 
»Læs og forstå«.

Læsestykker fra Lærerforeningens Materiale- 
udvalg.

Ordkort fra Lærerforeningernes Materiale- 
udvalg. De små læsere elsker at spille 
med disse kort. Som regel gør vi det 
på den måde, at børnene får ca. 10 
kort hver. Efter tur skal de da læse det 
kort, der ligger øverst i deres bunke — 
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de må gerne have øvet sig på det, mens 
de andre læser deres kort. Læser de det 
rigtigt, bliver det lagt ud på midten, 
er det forkert, må de selv beholde det. 
Til sidst tælles så, hvor mange de ikke 
er kommet af med. På den ene side af 
kortene står en sætning, på den anden 
et enkelt ord fra sætningen. De dygtig
ste på holdet kan så læse sætningerne, 
de svagere nøjes med ordene. Skal det 
gøres særlig svært, kan man forlange, 
at de siger dem uden at se på kortet.

Spørgsmål til små lette bøger. Under 
hver eller hveranden side står et spørgs
mål, der kan besvares med ja eller nej. 

Er svaret ja, lægges en rød seddel på 
et nummereret kort, er det nej lægges 
en grøn. Når bogen er læst og rummene 
i kortet er fyldt ud, lægges et hulkort 
over. Alle de runde huller skal da 
være røde og de firkantede grønne. 
Hulsystemet kan vanskeligt læres uden
ad, da der er 4 måder at vende kortet, 
på, som hver giver sin løsning.

Til større børn bruges fremmedordbog 
i bestræbelserne for at udvide deres 
ordforråd. (Lærer at slå ord op, som de 
træffer på i bøgerne, og som de ikke 
kender). Også undertiden hjælp med 
gruppearbejde eller andet, der for tiden 
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arbejdes med i klassen, men dog kun 
efter aftale med faglæreren.

NB: I »Læsepædagogen«s fortegnelse 
over materialer til læsesvage findes 
mange udmærkede spil og opgaver.

Skriftlig dansk
Der bruges meget lidt tid til træning 

i skriftligt dansk med de læseretarde- 
rede. Specielt passes der på, at stave
ordstræning ikke breder sig til mere 
end nogle få minutter. Kun hvis en elev 
læser normalt, men er retarderet i 
skriftlig dansk, tager vi ham til speciel 
træning, hvis klasselæreren beder om 
det. Eksempelvis kan nævnes en velbe
gavet dreng fra 4. klasse, der får ene
timer i skriftligt dansk 3 gange om ugen. 
Han læser fint, men kan ikke opfatte 
lydene. Han skal derfor have en masse 
træning i dette i form af ord- og lyd
diktater m. m. Mens han skriver, føl
ger læreren hele tiden opmærksomt med 
for at forhindre ham i at skrive noget 
forkert. Alle de ord, han vakler ved, 
får han for som hjemmearbejde, sat 
ind i forskellige opgaver og øvelser. 
Moderen hjælper ham hjemme, efter 
at hun har overværet en time på læse- 
holdet. Næste time starter med samme 
diktat, som fejlene forekom i - eller 
ville være forekommet i, hvis læreren 
ikke havde grebet ind — og den op
muntring der ligger i, at fejlantallet som 
regel er gået ned fra 8-9 fejl (i ca. 4-5 
linier) til 0, 1 eller højst 2 fejl er sikkert 
af stor betydning for arbejdet videre 
frem. Samme dreng har taget tale
undervisning i flere år for læspen. 
Sundhedsplejersken har taget audio- 

meterprøve på ham for at sikre sig, 
at han kunne høre over- og undertoner. 
Der var intet unormalt.

Giver arbejdet resultat?
De fleste af de børn, der gør gode 

fremskridt på læseholdene, kommer i 
gang i løbet af den første eventuelt den 
anden periode, de går der. (Vi tager 
som regel ikke børn på læseholc. før 
slutningen af 2. og begyndelsen | af 3. 
klasse).

Hvis der ikke sker noget i de første 
1-1 % år, er det min erfaring, åt det 
er svært at overvinde læsesvagheden. 
Man kan måske kun udvirke, at Barnet 
ikke går helt i stå.

Måske findes der børn, der aldrig 
vil kunne nå til at læse flydende og 
med udbytte, men man bør vel gå ud 
fra, at alle kan lære det, for ikke at 
dømme foretagendet på forhånd.

Forhåbentlig er det dog ikke for
gæves, at vi bliver ved i perioder at 
give støtteundervisning, også til større 
børn. Disse læsesvage børn i de større 
klasser har ofte svært ved at klare sig 
i alle fag og trænger vel netop til timer, 
hvor de forholdsvis let kan få ros

Til slut skal nævnes, at børnene på 
læseholdene bliver læseprøvet 2-3 gange 
om året. Der bliver tegnet kurver over 
resultaterne. Når børnene har forladt 
læseholdet bliver de — som skolens 
øvrige elever — læseprøvet en gang om 
året.

Fremskridtene synes at vise, at det 
lønner sig at give ekstra hjælp til de 
læsesvage.

Agnete Elkjær Laursen
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Skolebiblioteket.

2654 bind
1245 -
991 -

4741 -

Hvor mange bøger har De egentlig her 
på biblioteket, spørger børnene under
tiden og begynder at tælle. Det bliver 
de som regel ret hurtigt trætte af og 
så gætter de. 800?, 2000?, mere?

Ja, mere. Alle bøgerne iberegnet har 
vi mellem 9 og 10.000 bøger. Skolebib
lioteket omfatter:

Udlånet:............................  
Læsestuen:..........................  
Klassehåndbiblioteket:... . 
Klassesæt:..........................

Udlånet
Småbørnsbøgerne lånes ud til ele

verne af lærerne i 2. og 3. klasse og 
bliver flittigt brugt. I år har disse ca. 
100 små lånere lånt i alt 2000 bind. 
Mange af bøgerne er dog kun på ca. 
10-12 sider. I slutningen af 3. klasse 
begynder de at plage deres lærer for at 
få lov til at låne rigtigt nede på »låne
kontoret«, som en lille pige udtrykte 
det. Og i begyndelsen af 4. klasse er 
som regel alle blevet »rigtige« lånere, 
og mange bliver ved at komme år efter 
år helt op til realafdelingen. Vi får 
heldigvis flere og flere ungdoms- og 
voksenbøger, så vi også kan imødekom
me de ældste elevers ønsker inden for 
beskedne rammer. Vi har i år haft 330 
lånere, omtrent det samme tal som da 
vi i fjernsynets barndom havde dobbelt 
så mange elever på 4.-7. klassetrin, de 
alderstrin, hvor børnene er ivrigst 
lånere. I alt har disse 330 elever lånt 
7780 bind (heraf 1980 bind faglittera
tur), så sig ikke at TV har overtaget 
bogens rolle. Når et barn først er blevet 
glad for bøger, er det svært at konkur
rere med denne interesse. En af vore 

ivrigste lånere kom en dag ned og 
afleverede sine bøger og sagde, at nu 
kunne vi godt beholde lånekortet, for 
de havde fået fjernsyn, så hun havde 
ikke tid til at læse mere. Det var virke
lig med blødende hjerte, at jeg puttede 
lånekortet ned i den mørke skuffe. Men 
kun tre uger efter kom Eva igen og 
bad om sit kort. »Nu gider jeg ikke se 
mere på det«, erklærede hun, »det er 
alligevel bedre med bøger, der kan 
man da selv bestemme, hvad man vil 
have«.

Låsestuen rummer fortrinsvis hånd
bøger, der f. eks. bruges, når en klasse 
skal have gruppe- eller emnearbejde. 
Der er mange smukke og værdifulde 
bøger imellem, og foruden at være et 
uundværligt supplement i den daglige 
undervisning, står de til rådighed for 
eleverne i læsestuens åbningstid, hvis 
man f. eks. ønsker at sidde på skolen og 
lave lektier. Det er der dog ikke mange, 
der gør, og besøget på læsestuen efter 
skoletid er minimalt.

Klassehåndbiblioteker er noget nyt. Vi 
fik for godt et år siden 13 sæt håndbøger 
å ca. 75 bind, der nu står i alle klasser 
fra 6. til 10. klasse. Tanken er, at ele
verne skal vænnes til at ty til bøger, når 
der opstår spørgsmål, som de ikke kan 
besvare. Nogle af bøgerne findes i flere 
eksemplarer, så de også kan glide ind 
i gruppearbejder. Der er ingen tvivl 
om, at klassehåndbibliotekerne vil blive 
et stort gode, når man med tiden bliver 
rigtig fortrolig med dem og finder den 
rigtige sammensætning.

Klassesat. Lærebogen er ikke længere 
eneherskende i de danske skoler. Det 
ser man bl. a. af den flittige brug der 
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gøres af klassesættene, d.v.s. fagbøger 
i sæt på ca. 25 af samme bog. Der går 
vel næppe en dag uden at der bruges op 
mod en halv snes sæt. Der er bøger til 
alle fag og samlingen fornyes stadig. 
I år har en del ældre og nu kun lidt 
brugte sæt måttet fortrænges til maga
siner for at give plads til nye og mere 
tidssvarende. Af nye sæt kan nævnes: 
Ungdom og teater, Dagliglivets hånd
bøger, Religioner og kirker, Vore nor
diske naboer. Det er et stort arbejde 
at holde styr på disse mange bøger, 
men heldigvis er der to flinke bogdukse 
i hver klasse, der letter arbejdet uende
lig meget. Når en klasse skal bruge et 
sæt bøger, kommer de to, tager et lille 
papskilt med deres klasses mærke fra 
en trætavle på væggen i biblioteket og 
lægger den i stedet for kassen med bøger 
Kommer der andre, der skal bruge 
samme bog, kan de straks se, hvem der 

har den. Inden bøgerne igen afleveres, 
kontrollerer de to elever omhyggeligt, 
om antallet nu stemmer.

Endnu en side af bibliotekets virk
somhed må nævnes, nemlig fellesbog- 
samlingen. En skole kan ikke have klasse
sæt nok til at dække alle emner, det er 
derfor et stort gode, at der er mulighed 
for at låne fra fællesbogsamlingens 
store samling inde på hovedbiblioteket. 
Somme tider har vi brug for sæt af 
samme bog, til andre tider sæt om 
samme emne, men sammensat af for
skellige bøger. Da der arbejdes meget 
med gruppe- og emneerbejder her på 
skolen, kommer lånet op på 2-3000 
bind om året.

Ja, dette var en masse tal, men de 
taler trods alt deres sprog og fortæller 
om, hvilken faktor bogen er, også i 
skolen.

Agnete Elkjær Laursen

Uddrag af lær er råds formandens årsberetning.

Lærerrådsformanden er også formand 
for kontaktudvalget. Kontaktudvalget be
står af en gruppe lærere, der har til 
opgave at forestå samarbejdet omkring 
skolen. Dette udvalg vælges for et år 
ad gangen og holder møde en gang om 
måneden sammen med inspektøren. 
Nogle punkter på dagsordenen er faste. 
Der er en række meddelelser fra inspek
tøren, hvor aktuelle spørgsmål gennem
drøftes. Et meget vigtigt punkt på 
udvalgsmøderne har været de ugentlige 
konferencer, som ligger onsdag fra kl. 
14-16. Konferencerne har været op
delt i fælleskonferencer og gruppekonfe 

rencer. På fælleskonferencerne er der 
blevet redegjort for vort interne arbejde 
dels ved i en række klasseberetninger 
at orientere alle om de bestræbelser, 
der er i gang på de forskellige områder, 
dels hvilke særlige problemer der er 
stærkest fremtrædende i skolens arbejde.

Kontaktudvalget er et meget værdi
fuldt led i skolens arbejde og har bl. a. 
også til formål at rationalisere lærernes 
tid og arbejdskraft, at koordinere 
mange bestræbelser og drøfte de op
gaver, som den enkelte lærer ikke vil 
kunne have overblik over.
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FRØET UDGIVET AF EMDRUPBORG FORÆLDREKREDS

NYT FRA EMDRUPBORG

Dette nummer af Forældreforeningens 
blad „Frøet“ er et særnummer og hen
vender sig ved at det er optaget i Em- 
drupborgs årsberetning ikke alene til for

ældrene omkring denne skole, men også 
til en lang række intersserede skolefolk, 
som gerne herigennem må få et indtryk 
af, at vi er lidt stolte af „Emdrupborg 
Forældreforening“. Stoltheden beror på 
den kendsgerning, at en meget stor del 
af skolens forældrekreds slutter op om 
foreningens arbejde og viser dens møde
virksomhed stor interesse. Vi slutter heraf, 
at der er brug for dette bindeled mellem 
skolen og forældrene og benytter lej
ligheden til at takke skolens ledelse for 
den poitive interesse, der herfra er vist 
foreningens virksomhed.
Ved at give en kort årsberetning over dette 
skoleårs arrangementer kan det måske 
virke inspirerende på andre skoler til at 
forsøge et lignende frugtbart samarbejde 
mellem skole og hjem.
Sæsonen indledtes med et klasserepræ
sentantskabsmøde (ca. 2 forældre fra 
hver klasse) hvor der blev aflagt beret
ning om foreningens virksomhed bagud 
og fremefter og hvor skolens inspektør 
Ejvind Jensen fortalte om nyt forsøgs

9. årgang 1964

arbejde på skolen i det 
forløbne år. I løbet af 
sæsonen har foreningen 
i samarbejde med elev
rådet arrangeret 4 film
aftener for de større ele
ver og forældrene. Der 
har været vist „Africa 
61 “, „Dingo", „Drengen 
fra bjergene" samt nogle 
dokumentarfilm. Aftenerne har været 
besøgt af ialt 700. Professor Thomas 
Sigsgaard hartalt en aften om „Skal 
vi rette os efter børnepsykologerne" 
og 3 af skolens lærere, fru Gerda 
Lobedanz, hr. Gregers Gamborg og 
hr. Finn Kallenback har hver haft en 
aften, hvor de har fortalt og demon
streret, hvordan de lærer vore børn 
kunstnerisk skaben og forståelse. 

Endelig har skolens læge dr. Robert 
Schleimann på årets andet klassere
præsentantskabsmøde, hvor alle for
ældre har adgang, fortalt om hvor
dan han giver de store børn sexual
undervisning.
Der har dette år været noget for en
hver smag og mange grene af sko
lens arbejde er blevet drøftet med 
forældrene. Udover det her nævnte 
skal omtales, at foreningens blad 
„Frøet" i dette skoleår er udkommet 
med 8 numre — i fornemt udstyr og 
med alsidigt indhold. En smagsprøve 
er indsat i denne årsbereteing — at
ter et tydeligt bevis på skolens sam
arbejdsvilje. Endelig skal nævnes, at 
alle arrangementer samt enhver form 
for forældresamarbejde på Emdrup
borg foregår efter intime drøftelser 
mellem forældreforening, skolenævn 
og skolens ledelse, Forældreforenin
gen siger tak for dette samarbejde i 
det forløbne skoleår.

P. b.v. Viggo Bredsdorff
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Forældreforeningen og skolenævnet har i 
det forløbne år afholdt deres møder én 
gang om måneden således, at forældre
foreningens medlemmer møder kl. 
18.30 og skolenævnet kl. 19.00.

I disse moder deltager altid inspek
tøren samt lærerrådsformanden plus et 
medlem af lærerkollegiet. Vi har en 
meget positiv og dygtigt arbejdende 
forældreforening med Viggo Breds- 
dorff som formand. Forældreforeningen 
er meget interesseret i skolen og dens 
arbejde. Forældreforeningen udsender 
»Frøet«, der har en ualmindelig dygtig 
redaktør, Arne Henriksen, som vi er 
megen tak skyldig. Forældreforeningen 
har haft mange fine arrangementer i 
vinterens løb. Bl. a. har Kaj Friis ledet 
en interessant filmklub, hvor der er 
blevet vist film af høj kvalitet.

Fritidsklubberne er gået meget fint. 
Der har været dans, dramatisering, 
formning, badminton, håndbold, fod
bold, kludeklip og vævning. Der har 
deltaget ca. 260 elever og modeprocen
ten har været 82,7. Vi håber, at fritids
klubbernes virksomhed vil kunne fort
sætte i fremtiden.

Studiekredse. Der har i vinter været 3 
aftenstudiekredse: 2 erhvervsoriente
rende for 2. realerne, og 1 samfunds
orienterende for 3. real og III kursuskl., 
som har været meget spændende og 
afvekslende.

Indtil jul fulgte vi m.h.t. arbejds
form og tilrettelæggelse af de enkelte 
aftener de retningslinier, der er lagt for 
studiekredsarbejdet i realklassen. Vi 
startede med familiekundskab. Senere 
var vi på Mødrehjælpen og i Saxo- 
gården. Vi var også i teatret, hvor vi 
så »Billy Løgneren«, som vi dagen efter 

diskuterede med skuespiller Erik Küh- 
nov. Som fast gæst kom også i år fru 
Troels Christensen. Hendes foredrag 
var »Hvad gør vi for børn i storbyen«. 
Disse aftener, som jeg her kort har 
nævnt, blev afviklet inden jul. Fra jul 
og til afslutningen var eleverne selv 
med til at bestemme studiekreclsafte- 
nernes indhold. Professor Frederik 
Nielsen fra Danmarks Lærerhcjskole 
gav os en interessant aften, idet han 
belyste emnet: Hvorfor læser folk litte
ratur. Desuden har forfatteren Harald 
Herdal m. fl. været gæster. En studie
kreds i familie- og samfundsorientering 
skulle gerne i sit indhold være tried til 
at åbne døren på klem ud til ferden 
og at belyse nogle af de menneskelige 
problemer, som angår os alle. Vi ville 
gerne forsøge at indstille eleverne på 
en aktiv stillingtagen til samfundets 
mange problemer, prøve på at indstille 
dem på tolerance og samarbejde.

Udstationeringen eller erhvervspraktik 
fandt sted 14 dage i februar. 73 elever 
i kursusskolen startede deres erhvervs
praktik for at få indtryk af, hvordan 
det er at være på en arbejdsplads. 
Eleverne har haft mulighed forlat væl
ge, og stort set har alle fået deres første 
ønske opfyldt — og ønskerne hat været 
mangeartede -. Der er vordende me
kanikere, frisører, ekspedienter, kontor
folk, sygeplejersker og m. a.

Forinden har eleverne fået oriente
ring om erhvervslivet, og de har urder- 
søgt forholdene inden for det I :?ag, de 
gerne vil uddannes i senere. Det er 
meningen, at eleverne skal indordne sig 
fuldstændigt under virksomhedens ar
bejdsforhold, så de skal have fuld ar
bejdsdag, og i de fleste tilfælde vil de 
blive sat til det arbejde, de ellers ville 
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få, når de begyndte i virksomheden. 
Kurt Frandsen og Hanne Engstrøm 
har ledet dette vigtige arbejde. De 
har udtalt, at erfaringerne viser, at 
eleverne med større sikkerhed kan 
vælge erhverv senere og derved undgå 
at starte deres tilværelse efter skole
gangen med et nederlag. Yderligere 
har det ofte vist sig, at mange elever 
under udstationeringen har vist for
skellige gode egenskaber, som ikke er 
kommet til udfoldelse i det daglige 
skolearbejde.

Forældremøderne i efteråret var meget 
velbesøgte og gennemgående særdeles 
vellykkede. Mange klasser nøjes ikke 
bare med dette ene forældremøde årligt 
men arrangerer flere, ofte i forbindelse 
med lejrskolearrangement.

Der har været afholdt skoleballer for 
de fleste klasser. Ofte ganske udmærkede 
og morsomme arrangementer.

Lejrskoleugen fandt i år sted fra 25. til 
30. maj. I dette tidsrum suspenderer 
vi skolens normale undervisning, idet 
klasselæreren overtager sin klasse i alle 
timer. Han kan da rejse væk med bør
nene sammen med et par forældre fra 
klassen, eller klassen bliver hjemme og 
deltager i de på skolen organiserede 
arrangementer eller tager på udflugter 
og ekskursioner i omegnen.

Børnefilmklubben er nævnt andetsteds 
i årsberetningen. I det forløbne skoleår 
har der, som det er omtalt i beretningen 
vedrørende kursusvirksomhed m. v., 
været mange gæster på skolen. I april 
havde vi i 8 dage besøg af en gruppe 
lærere fra Polen, der var på privat 
udveksling med Emdrupborglærere og 
indkvarteret privat hos lærerne.

Laue Nissen

Fra II. reals lejrskole. Interview med en gårdejer
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Ill kursusklasses studietur til Italien.

Som resultat af et samarbejde mellem 
Kroggårdsskolen i Næsby ved Odense 
og Emdrupborg skole blev det i for
året muligt at lade de to skolers 10. 
klasser afrunde årets undervisning i 
orientering med et 14 dages studieop
hold i Syditalien.

Man kan se dette lejrskolearrange
ment som et led i vore bestræbelser på 
at give elevernes sidste skoleår et ind
hold, der ikke kun sigter mod faglig 
dygtiggørelse - den er naturligvis vig
tig nok - men også mod personligheds
modning og almen udvikling i videst 
muligt omfang. — I samme grad en 
virkelig modning nås, tør man håbe, 
at den følges af en vågen, forstående 
og tolerant indstilling til omgivelserne.

Det måtte være en forudsætning for 
at binde an med studieopholdet i ] ta- 
lien, at eleverne var så voksne i deres 
holdning, at de virkelig gennem selv
oplevelse og selviagttagelse kühne få 
øget forståelse for de problemer, de 
ville få et førstehånds kendskab til. 
Blandt andet for at få lidt formenmelse 
af dette, indgik der i årsplanen for 
orientering også et 4-dages ophold på 
en højskole - et for-forsøg om man vil - 
hvor eleverne på lige fod med voksne 
studerende fik lejlighed til at deltage 
i højskolens dagligliv.

Ud fra erfaringerne her navnlig ved
rørende elevernes evne til at indstille 
sig på nye forhold og til at iagttage og 
bearbejde indtrykkene, var dier for

'Reception på rådhuset i Sarno. Laue Nissen, Ejvind Jensen sammen med viceborgmesteren og Sarno skoles rektor
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Gadeparti i Sarno, Italien

skolen ikke tvivl om, at det ville være 
både forsvarligt og hensigtsmæssigt at 
prøve at give eleverne det planlagte 
studieophold i Syditalien.

Formålet skulle da være (ved siden 
af selve rejseoplevelsen) at lade eleverne 
gennem selvsyn danne sig indtryk af, 
hvordan mennesker lever i et område - 
Campanien — hvor livsvaner og livs
vilkår kan give særligt grundlag for at 
drøfte »mellemfolkelige« problemer og 
for at nå til forståelse af væsentlige 
problemer i udviklingslandene.

Tyngdepunktet i studieopholdet skul
le derfor også være, at eleverne gruppe
vis - med ledere og lokalkendt tolk - 
sendtes ud i forskellige landsbyer i 
Campanien for at leve med i landsby
ens hverdagsliv og problemer.

Rud. Hansen

Søndag, den 22. marts startede alle 
femten fra III K fra Københavns 
hovedbanegård med Italiensekspressen. 
Rejsen i sig selv var en stor oplevelse. 
Sent mandag aften nåede vi bestem
melsesstedet, Ravello, en lille by, der 
ligger på Sorrentohalvøen. Fra tirsdag 
til søndag boede vi fast her, hvor alt 
var tilrettelagt af forstander Nyholm, 
der er daglig leder af Den nordiske 
Højskole, som har til huse i Ravello. 
Eleverne havde i disse dage nogle eks
kursioner til historiske mindesmærker 
og seværdigheder. De var meget inter
esserede i besøget i Napoli, hvor særlig 
fattigkvarteret gjorde et stort indtryk 
på os. Vi var i Pompeji og Pæestum, 
der er berømt for sine græske templer. 
Årsagen til det store udbytte var bl. a. 
den, at besøgene var forberedt godt og 
grundigt af forstander Nyholm og hans 
kone, der gennem lysbilleder og fore-
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Gymnastikundevisning i skolen i Sarno

drag på en inciterende måde havde 
forstået at give os en baggrund for de 
oplevelser, der lå forude. Det var af 
meget stor betydning, at eleverne virke
lig havde fået en grundig information, 
før de så tingene i praksis. Ikke mindst 
for besøgene i de små byer var infor
mationen af virkelig værdi og udbyttet 
langt højere end på en almindelig 
turistrejse, fordi der hele tiden - jævn
sides med førstehåndsoplevelserne - 
blev trukket ting frem, der interesserede 
eleverne. En særlig betydning havde 
det også, at eleverne bagefter - før 
udstationeringen i landsbyerne — fik 
lejlighed til i grupper at gennemar
bejde problemerne og derefter stille 
spørgsmål. Mange af de stillede spørgs
mål var af en sådan karat, at man kun
ne mærke, at eleverne havde fået fat i 
væsentlige grundtræk, som de senere 
kunne bygge videre på. Den store op
levelse for os allesammen var opholdet 

i de 4 landsbyer, som alle er beliggende 
i Campanien ved foden af Vesuv. De 
fleste steder var der udmærkede tolke, 
som gjorde alt, hvad de kunne, for at vi 
kunne få så stort et udbytte som (muligt 
af opholdet.

Planen for opholdet var omtrent ens 
for alle holds vedkommende og kunne 
f. eks. se sådan ud:

a. Besøg på borgmesterkontore: med 
henblik på byens styreformer og de 
politiske partier.

b. Besøg på en fabriksvirks<|>mhed, 
typisk for området, for at seL hvor
ledes man tjener sine penge.

c. Besøg på en skole, et hospital eller 
en børneinstitution.

d. Interview med forskellige familier 
for at finde ud af, hvorledes familie
livet leves og navnlig erfare om 
børns og unges levevilkår.
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e. Undersøge byens historie samt bese 
særlige seværdigheder i tilknytning 
dertil.

f. Undersøge religiøse forhold, land
befolkningens levevis o.s.v.

For at få det bedst mulige udbytte 
måtte vi naturligvis forberede spørgs
målene i forvejen. Ligeledes fik hver 
enkelt i gruppen en af de førnævnte 
opgaver som specialopgave, som denne 
så senere i sin rapport skulle gøre fyl
digere.

Det er vanskeligt at give en vurdering 
af den enkelte gruppes udbytte, idet 
nogle elever registrerer meget, medens 
andre elever oplever relativt lidt. Der 

er ingen tvivl om, at elevernes forud
gående skolegang i høj grad er afgø
rende for det udbytte, der opnås. Denne 
klasse viste en udpræget selvstændighed 
i tankegang — og havde evne til at for
mulere spørgsmål på en fornuftig måde. 
Adfærdsmæssigt viste alle elever - uden 
undtagelse — at de forstod, at de var 
gæster i et fremmed land, og at de 
repræsenterede deres eget milieu i det 
fremmede. De fleste besad en forbav
sende taktfuldhed, havde indlevelses
evne og kunne forstå en fremmedartet 
tankegang.

Det var af største værdi, at eleverne 
havde fået noget at vide om italiensk 

Gadeparti i det gamle Sarno, Italien
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tænkemåde, og at pigerne var indstillet 
på, at de italienske unge mænd ville 
omsværme dem, og at de ikke kunne 
behandle dem på samme måde som 
danske unge mænd, uden at deres hen
sigter blev misforstået.

Opholdet blev som helhed meget ud
bytterigt. Selv om det for mange kan 
knibe at udtrykke sig skriftligt i større 
omfang eller fuldt ud trække konklu
sionerne ud af et givet materiale, må 

man tilføje, at den rent umiddelbare 
indfølingsevne hos mange er højt ud
viklet, og mange oplever forbavsende 
intensivt med en stærk åbenhed og 
modtagelighed, og denne mere følelses
betonede oplevelse må siges at være af 
allerstørste værdi.

Under hele turen blev der bényttet 
båndoptager, og disse båndoptagelser 
har været til stor gavn under efterbe
handlingen af stoffet.

Laue Nassen

Emdrupborg børnefilmklub.

Emdrupborg Børnefilmklub har netop 
afsluttet sin sæson i år. Medlemstallet 
var ca. 250, og ved hver forestilling 
kom ca. 150 elever. Klubben er stadig 
tilsluttet De Danske Børnefilmklubber, 
og bestyrelsen har igen i år deltaget i 
den udbytterige kongres, der i år blev 
holdt på Båring Højskole. Arbejdet 
med ledelsen af børnefilmklubben vil 
i sæsonen 1964/65 blive videreført i 
samme rammer, men med en anden 
bestyrelse, idet den gamle udgår af 
realklassen i år.

Som tidligere år vises der ved hver 
forestilling 3 film så vidt muligt af 
følgende art: en belærende - en natur
film — og en morsommere film. På 
denne måde opnås, at der er noget, der 
interesserer eleverne såvel i 1. som i 
6. klasse. Af samme årsag må forevis
ningen af filmene tage 2 timer og kan 
ikke som foreslået nedsættes til f. eks. 
1 % time. Ved tilrettelæggelse af års
programmet forsøger vi at finde frem 
til et vidtomspændende og varieret 
program. Desværre foregår produktio

nen af børnefilm ikke i takt med beho
vet, og som årene går, bliver det natur
ligvis vanskeligere at fremskaffe egnede 
film, der ikke har været præsenteret en 
gang før. Vi har i år ved henvendelse 
på ambassader, store firmaer, delega
tioner etc. fået en del udmærkede 
børnefilm, man må blot her have en 
mere kritisk sans for at finde frem til de 
egnede film, da propagandaen i liere 
film kan være for dominerende.

Som eksempel på et varieret pro
gramkan nævnes forestillingen den 8/2 
1964.

Moderne kvægdrivere:
En film, der skildrer en kvægdriver- 

transport på dens 1200 km. lange rejse 
gennem Australiens mest tørre og øde 
egne. Samtidig en udmærket natur
film.

Cyklisten:
En underholdende farvefilm, der 

fortæller om en dreng og hans cykel. 
Samtidig nævnes på en frisk måde, 
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hvordan man bor passe sin cykel samt 
de almindeligste færdselsregler.
Mistænkt:

Et bankbud overfaldes og frarøves 
en større sum penge. Og der sker mange 
spændende ting, før politiet i fælles
skab med nogle børn får afsløret de 
rigtige forbrydere. En 100 pct. under
holdningsfilm.

Når man i længere tid har haft 
lejlighed til at lede en børnefilmklub, 
er der forskellige ting, man bemærker. 
For det første, hvor forskelligt børn 
reagerer på film. Nogle lever helt med 
og afreagerer med det samme, mens 
andre sidder stille og sammenbidt og 
først afreagerer langt senere, hvilket 
billedet giver et udmærket eksempel på. 
En ting, der også er meget interessant, 
er at høre børnenes mening efter at fore
stillingen er slut. Besynderligt nok ud
trykker mange børn (87 pct.), at de 
godt kan lide st se naturfilm, mens det 

er en kendsgerning, at der er mest uro 
i salen, når den nævnte slags film vises. 
Tegnefilm og almindelige spillefilm er 
man også glade for. 92 % pct. har ifølge 
spørgeskemaer udtrykt, at denne type 
film var gode. De film, der er mindst 
begejstring for, er dukke- og silhouet- 
filrn: her udtrykker 72,5 pct., at de er 
direkte dårlige. Svarene kommer fra 
elever i 3. og 4. klasse.

Billedet stammer fra gadens cykel
helte, da forbryderne er ved at blive 
fanget og lidt opmuntrende råb skader 
jo ikke. Drengen lever sig sandsynligvis 
stærkt ind i filmen og identificerer sig 
med et af børnene på forbrydernes last
bil.

Når jeg tænker tilbage på mit ar
bejde med børnefilmklubben og prøver 
at fremdrage, hvad den har betydet, er 
det meget vanskeligt at nævne noget 
konkret, for ved hver forestilling har 
der været situationer, man vil huske.

Fra filmforevisning i børnefilmklubben
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Men først og fremmest har jeg lært 
skolens mindre elevei' at kende, lært, 
hvor forskelligt de reagerer på de 
samme film. Man har lært at vurdere 

film. Set, hvad der passer for de enkelte 
aldersklasser og lært at tale méd bør
nene om filmene bagefter, så man virke
lig får deres sande mening at vide.

Hans Henrik Pedersen
3. real

Et synspunkt vedrørende geografi i realafdelingen

Hvis man sammenligner de lærebøger, 
som blev skrevet for tyve år siden, med 
de lærebøger, som børnene i dag får 
i skolen, vil man let kunne iagttage, 
at der er sket store ændringer. De for
andringer i fagenes indhold og metoder, 
som lærebøgerne viser, er ofte en af
spejling af de ideer, som præger udvik
lingen såvel inden for den enkelte na
tion som internationalt. Ud fra dette 
synspunkt vil jeg i det følgende for
tælle Dem lidt om faget geografi, især 
i realafdelingen.

Den klassiske geografibog fortalte 
for eksempel om et fædrelandenes 
Europa. Hvert land blev behandlet 
efter et bestemt skema, og selv om 
problemerne i mange tilfælde var fæl
les, blev de dog gentaget for hvert land, 
ganske svarende til toldgrænserne og de 
nationale følelser. Den økonomiske og 
historiske udvikling har imidlertid 
fremtvunget en helt anden opdeling af 
Europa, og ganske svarende hertil ar
bejder man i geografi med regioner, 
dvs. områder, der økonomiske og er
hvervsgeografisk udgør en helhed. End
videre står mange af disse regioner på 
omtrent samme udviklingstrin, f. eks. 
det nordvesteuropæiske industriområde 
og de nordøstlige stater i USA, og for 
dem gælder det, at en række problemer 
er fælles. Man kan da indskrænke sig 

til at behandle et område meget grun
digt og så under en kort gennemgang af 
de tilsvarende andre regione blot 
minde om, at disse problemer er drøftet 
før.

Det er imidlertid ikke blot indholdet 
af lærebøgerne, der er ændret. Også 
mange af de arbejdsmetoder, som de 
peger frem imod, vil de fleste fhrældre 
aldrig have stiftet bekendtskab med i 
deres skoletid. Mange af børnenes 
bøger minder om håndbøger, og det er 
tydeligt, at mængden af udenadslæren 
er begrænset. Forfatterne har ikke alene 
en gang for alle opgivet at få alt med, 
men de har også set i øjnene, at en 
meget stor del af det udenads tærte 
glemmes, hvis det ikke stadig anvendes. 
Endvidere forældes den aktuelle viden 
inden for et fag som geografi hurtigt. 
De etablerede handelssamkvem, fabri
kationsprocesser, produktionsområder 
osv. skifter bestandig i stadig hastigere 
tempo. Det er derfor blevet af stor 
betydning, at man kan skaffe sig selv 
ny viden, hvis der bliver behov derfor.

Hvis vi kaster et blik ud i samfundet, 
må vi erkende, at ændringer i fagets 
målsætning og metoder atter afspejler 
en udvikling i samfundet. Her ændres 
det bestående hurtigt, og der tales stadig 
om omskoling af arbejdskraften og 
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videreuddannelse i alle aldersklasser og 
på alle samfundstrin.

Undervisningen må da gøres funk
tionel. Eleverne må kende fagets vig
tigste håndbøger, og de skal kunne an
vende dem hurtigt og sikkert. De skal 
kunne finde oplysninger og være i 
stand til at kombinere dem, hale dem 
ud af en sammenhæng og opstille dem 
i nye sammenhæng. Endvidere må de 
kunne sætte sig ud over faggrænserne 
og anvende stof og arbejdsmetoder fra 
andre fag; som eksempler kan nævnes 
regning, kurvetegning, fysik, dispone
ring af en skriftlig fremstilling. Lad os 
tage et eksempel fra elevernes træ
ningsstof:

Der skal findes nogle væsentlige 
kendsgerninger om verdens uldproduk
tion frem. Eleverne starter med Stati
stisk årbog, hvor verdens største uld
producenter findes. Tallene nedskrives 
og omformes til et søjlediagram, så man 
tydeligt kan se størrelsesforholdet mel
lem de enkelte producenter. Den næste 
håndbog, der anvendes, er atlas. Ved 
hjælp af plantekort, nedbørskort osv. 
undersøges livsbetingelserne i de vig
tigste produktionsområder, og det bli
ver hurtigt klart, at visse ting er fælles. 
Disse kendsgerninger samarbejdes så 
med de oplysninger, som søjlediagram
met giver, til en kommentar.

Her kommer da elevernes arbejds- 
mappe ind som et meget vigtigt led i 
undervisningen. I arbejdsmappen ud
vides og bearbejdes lærebøgernes og 
håndbøgernes stof, og i kraft af sine 
gennemarbejdede arbejdsopgaver bli
ver den i sig selv en håndbog i fagets 
udtryksformer og arbejdsmetoder.

Som afslutning vil jeg citere nogle 
afsnit fra »Undervisningsvejledning for 
Folkeskolen« (»Den blå betænkning«), 
som viser, at de moderne lærebogsfor
fatteres synspunkter falder sammen 
med skolemyndighedernes.

»Få fag giver så store muligheder for 
en selvstændig arbejdsform som geogra
fi, og disse muligheder bør udnyttes i 
vid udstrækning. Elevernes aktive ind
stilling til arbejdet bør derfor stadig 
være det primære i undervisningen«.

»Faget har udstrakt berøring med en 
række af skolens andre fag, og dette 
bør i høj grad kendetegne undervis
ningen på alle klassetrin.«

»Børn bør ikke overbebyrdes med 
hukommelsesstof. Det er som regel af 
langt større værdi, at børnene opøves 
til ved opslag i håndbøger o. 1. at finde 
frem til konkrete oplysninger frem for 
at ofre megen tid på et omfangsrigt 
hukommelsesstof«.

jV. Andersson
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Gruppearbejde i 5. klasse.

I november 1963 havde eleverne i 5u 
en hyggelig aften sammen med deres 
forældre, hvor de præsenterede resul
tatet af nogle timers arbejde i dansk 
og orientering. Emnet hed »Frankrig«.

Efter en almindelig lærergennemgang 
af landets geografi, suppleret med fæl
leslæsning, forevisning af lysbilleder og 
individuelt arbejde, gik klassen i gang 
med som gruppearbejde at lave en 
lille udstilling. Bagest i klassen blev der 
stillet borde op, og bagvæggen blev 
gjort fri til ophængning af plancher. 
Klassen blev delt i 7 grupper, og 
udstillingens enheder var følgende:

I Frankrig fysisk
dekstrinmalet papmachékort m. 
sten, sand og navnesedler. Plan
cher over kysttyper m. bånd ned 
til kortet.

II Invasionen
formningsarbejde (malet bølgepap 
m. kartonbåde).

III Landbrugsprodukter
stort oversigtskort m. pålimede 
vignetter af landbrugsprodukter. 
Naturalier m. forklarende sedler.

IV Vin
1. Vinegne

stort oversigtskort (farvet)
2. Vindyrkning 

vinmark i karton
3. Vinfremstilling 

vinfabrik i ler

V Kul og jern
1. Forekomst

stort oversigtskort

2. Kulminer
model (skematisk tegning med 
bevægelig elevator)

3. Fremstilling af jern
relief af højovn (papmaché + 
sten)

VI Fabriksvarer
3 plancher (silke, modevarer, bi
ler) .

VII Paris
stort vægkort, kartonmodeller (Ei- 
feitårnet, Triumfbuen, fortovska
fé).

Ekstraopgaver:
stort malet fransk flag; franske ord 
på tavlen.

Det manuelle arbejde strakte sig over 
2x3 timer + 3 opsamlingstimer. 
Udstillingen blev stillet op i en time 
uden for skoletiden.

Til selve festaftenen havde 1 7 elever 
forberedt små foredrag, som ble , holdt 
uden manuskript. Områderne, der her
igennem blev belyst, var følgende:

I 1. Frankrigs grænser og størrelses
forhold

2. Højdeforhold
3. Frankrigs floder
4. Flodmundinger
5. Kysttyper

II Invasionen

g afIII 1. Almindelig gennemgan 
landbrugsprodukter.

2. Lidt fra det franske bore
IV 1. Vinegne og vintyper

2. Vindyrkning
3. Vinfremstilling
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V 1. Forekomst af kul og jern
2. Arbejdet i en kulmine
3. Fremstilling afjern

VI 1. Silkesommerfuglen
2. Fremstilling af silke

VII Paris

For at gøre aftenen så festlig som 
muligt var alle elever udklædte: pi
gerne som franske kammerjomfruer, 
drengene som kokke. Papirsdragterne 
var en foræring fra klassens særdeles 
interesserede og dygtige forældrerepræ
sentant, fru Langhoff Andersen. For
ældrene blev budt velkommen på 
fransk af en af eleverne, og aftenen 
indledtes med kokkenes indtog med 
maden til Marseillaisens manende to
ner. Maden bestod af en lille fransk 
ret - Coquilles Saint Jacques - serveret 
i skaller, flute, rødvin (rød druesaft 
til eleverne), kaffe og småkager. I 
stedet for kaffe fik eleverne en portion 
chokoladebudding, lavet af fru Flo
rander (også forældrerepræsentant). For 
at vedligeholde illusionen af det franske 
blev foredragene præsenteret i kabaret
form. I pauserne spilledes der fransk 
underholdningsmusik på bånd.

3. Materialer brugt under forberedelsen.

Lysbilleder:

(Dels privat eje, dels fra Den franske 
ambassade).

Brochurer, plakater og bøger med 
gode billeder.

Klassesæt:
Lisa Østlund: Arlette fra Sydfrank
rig.
Holm Joensen: Jorden rundt I.
Nørlyng: Sydeuropa
Axel Nielsen: Geografiske tegne
hæfter.
Lavere dyr
Nyborg-Jensen: På flyvetur med 
Søren og Anne

Til manuelt arbejde:
Maskinpapir, karton, bølgepap, avi
ser. Dekstrinmaling, farver, »lyn
skriver« i forskellige farver. - Lim, 
sakse, farvede bånd. - Ler. - Værdi
løst materiale.

Naturalier:

1. Til udstillingen:
Skaller af vinbjergsnegle, kam
muslinger, spiselig krabbe. Syd
frugter (kun vindruer og oliven 
fremme), kastanjer. - Franske 
kartofler, pommes frites, flute. — 
Tom emballage (ost, vin).

2. Til forældrenes traktement:
Lille fransk ret (Coquelles Saint 
Jacques), flute, rødvin, kaffe og 
småkager.

3. Til børnenes traktement:
Det samme, men med rød drue
saft i stedet for vin og dessert i 
stedet for kaffe og kager.

Musik på bånd.
Bordpynt i de franske farver.

Birgitta Lindvad
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Aktuelle emner under debat.

Forældreforeningen har i samarbejde 
med elevrådet i vintersæsonen afholdt 
4 filmaftener under fællestitlen »Aktu
elle emner under debat«.

Meningen med disse aftener har 
været at samle elever fra 7. klasse og 
opefter - samt forældre — til film, dei’ 
normalt ikke vises offentligt.

De film, der havde størst interesse, 
var »Africa 1961«, samt en aften hvor 
vi viste 3 dokumentarfilm: »Ansigternes 
sprog« - »10. juni 1944« - og »Nat og 

tåge«. Disse film, der behandlede de
tyske koncentrationslejre og krigen, 
var med til at skabe diskussion - både 
blandt forældre og elever.

Aftenerne har været godt besøgt - 
med 152 forældre og 586 elever.

Det beviser, trods fjernsyn og den 
omtalte mødetræthed, at der specielt 
blandt de større elever er et behov for 
sådanne filmaftener, og det er menin
gen, at vi i den kommende vintersæson 
vil fortsætte hermed.

Kai Friis

Fra de polske gasters besøg på Emdrupborg. Skoleinspektør Ejvind Jensen viser formanden nr de polske 
læreres organisation, Helena Witkowska, elevarbejder fra en klasse på Emdrupborg, mens Lane Nissen 

orienterer to andre polske skolefolk.
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Praktiske oplysninger.

Skolens kontor. Åbent hver dag kl. 12-13 og onsdag tillige kl. 17.30-18.30
Skolelegen:

Lægeværelsets 
telefon:

Skolesundheds
plejersken:

Tand
behandling:

Træffes torsdag kl. 9-10 (bedst efter aftale) 

69 45 13.

Træffes hver dag kl. 12-13.

Elever fra Emdrupborg skole behandles på Holbergskolen. For ti
den 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 
selvstændigt 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 til skolen. 
Til fødselsdage gives der ikke fri.

Glemt tøj: Glemt tøj udleveres fra pedellernes kontor på 1. sal (ved fest
salen) hver dag kl. 11.15. Smykker, ure, fyldepenne o. lign, værdi
fulde ting opbevares hos viceskoleinspektør Salling. Fundne nøgler 
opbevares hos portneren ved hovedindgangen.
Husk at mærke alt tøj — også overtøj, vanter, tørklæder o. lign.

Evt. erstatning 
for stjålne 
sager:

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

Erstatningssager: I tilfælde af, at børn ved åbenbar uforsigtighed og hensynsløshed 
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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Overhøring - år s af slutning.

Fra i år vil det i klasserne 1.-5. være i form af optræden, foredrag o 1., som
sådan, at det er klasselærer en, der står er udtryk for en aktivitet, som har
for arrangementet den dag, som man fundet sted i årets løb.
hidtil har kaldt eksamensdagen. Vi vil altså prøve at give c agen et

Faglærerne vil normalt ingen time indhold, der snarere vil kunn : beteg-
have. nes som en hyggelig afslutning end en

Børnene vil forelægge et eller andet afsluttende overhøring.

Foraldrene inviteres til at overvare den almindelige undervisningfreda r den 19. ji ni
efter følgende skema:

klasse lokale nr. tidspunkt lærer fag
1. u 24 8-10 Gunvor Appel
1. V 25 8-10 Merete Leck Fischer
2. u 24 11-13 Gudrun Mørck
2. v 25 11-13 Else Lichtenberg
3. u 26 8-10 Bente Borch
3. v 11 8-10 Inge Kolberg
4. u 27 8-10 Kathrine Jensen
4. v 1 8-10 Kirsten Reisby
5. u 2 8-10 Birgitta Lindvad
5. v 6 8-10 Helge Hansen (vikar)
6. u 3 8-9 Tove Møller Engelsi

— — 9-10 Inger Frankild Geografi
6. v 5 8-9 Niels Andersson Dansk
- - 9-10 Frithiof Nilsson Engelsi

6. x 10 8-9 Uwe Molsen Dansk
— - 9-10 Tove Møller Engelsi

7. u 9 8-9 Lise Plant Engelsi
— — 9-10 Knud Frederiksen Histori

7. v 4 8-9 Johanne Jensen Regniri gr

— — 9-10 Lise Plant Dansk
7. x 12 8-9 Erik Poulsen Engelsi
- - 9-10 Poul Schütz Regnino
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De elever, der forlader skolen, inviteres sammen med deres 

for ældre til afslutningsfest i skolens festsal, onsdag den 11. juni kl. 19-

Torsdag, den 18. og fredag, den 19. juni er der udstilling af 

tegninger, sløjd og håndarbejder i aulaen. Arbejderne udleveres 

lørdag, den 20. juni om formiddagen.

Lørdag, den 20. juni 

er den sidste skoledag og omflytningsdag.

Undervisningen i det nye skoleår begynder onsdag, den 12. 

august. Førsteklasserne begynder dog først torsdag, den 20. august.

Ejvind Jensen.
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