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Fremtidens skole - nok en gang
Fremtiden kommer af sig selv, det gør fremskridtet ikke. Denne PH-udtalelse er 
dukket op i skoledebatten inden for det seneste år. Det skyldes, at vi efter den 
pludselige optimisme har opdaget, at det går ikke så let. Der er noget både i forti
den, nutiden og fremtiden, vi skal have bearbejdet for at flytte os.

Hvis ikke vi kan og vil gå ind i denne proces, vil fremtiden komme til folkesko
len efter »hovsa«-princippet. Derfor betyder det noget, at vi forbereder os på 
fremtiden. Information, fælles problemopfattelse og spændstighed i holdnin
ger er væsentlige forudsætninger for at kunne befordre fremskridtet på det rette 
tidspunkt.

I den proces må vi både se frem og tilbage. De seneste tyve års udvikling i sam
fundet og dens udmøntning i folkeskolen trænger til en analyse fra den synsvin
kel, som historisk afstand giver. Vi ser nu resultaterne af ændringerne. Kan fol
keskolen løse sin opgave på det foreliggende grundlag? Kræver det justeringer?

Der er en stigende forståelse for, at vi har reduceret elevernes undervisnings
tid for stærkt. Men en forhøjelse af elevernes timetal vil også kræve stillingtagen 
til andre spørgsmål: læresituationen i skolen (krav til elever, forventninger til 
læreren). Her spiller hjemmenes opdragelse af børnene, og det øvrige samfunds 
opfattelse af skolens arbejde en afgørende rolle.

Ingen kan spå om fremtiden, men vi kan se nogle tendenser. Hvilke mulighe
der på godt og ondt indebærer informationssamfundets kulturmønster. Hvil
ken udrustning skal vi lægge vægt på hos vore elever? Det må vi formulere nogle 
svar på af hensyn til børnenes udvikling.

Desværre er nogle af resultaterne af »de glade tressere« og »de forvirrede 
halvfjerdsere«, at der står mindre respekt om folkeskolens arbejde end tidlige
re, og at lærerne føler sig afmægtige og lønmæssigt deklasserede. Det er hæm
mende, ja sommetider blokerende for den bearbejdelsesproces, som er nødven
dig. At bryde denne onde cirkel kræver en indsats ikke bare fra folkeskolens læ
rere, men også fra det øvrige samfund.

Werner Adolphsen
skoledirektør
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Administration, ledelse og tilsyn
Skolekommissionen:
Forretningsudvalget:
Overassistent Birgit Petersen, formand.
Revisor Gun ver Rahr.
Faglærer Knud Jager Andersen. 
Lægesekretær Anne Grethe Clausen.

Rektor Reidar Faurbye.
Lærerstuderende John Snedker.
Handelslærer Hans Toft.
Studievejleder Asbjørn Nikolajsen.
Faglig medarbejder Kaj Furbo.
Revisor Inge Andersen.
Landmand Helge Jensen.
Fuldmægtig John Haubjerg-Sørensen.
Politiassistent Arne Kjær.

Elevrådsrepræsentanter:
Carsten Alstrup
Tim Botteleth

Undervisnings- og 
kulturudvalget:
Rektor Reidar Faurbye, formand.
Børnehaveleder Dorte Lund, næstformand.
Overassistent Birgit Petersen.
Revisor Gunver Rahr.
Administrator Søren Bloch-Andersen.
Studievejleder Asbjørn Nikolajsen.
Faglærer Knud Jager Andersen.

Skolenævnene i perioden 
1982-1986:

Bakkeskolen:
Byrådsvalgt: Knud Jager Andersen.
Tage Poulsen, direktør, formand.
Jytte M. Ravnsborg, overass., næstformand.
Christian Petersen, ekspedient.
Ingrid Th. Bredal, laboratoriem.
Erika Sørensen, husmor.

For specialklasserne:
Jette Isen, kontorassistent.
Verner Bang, revisor.

Blåbjerggårdskolen:
Byrådsvalgt: Holger Schrøder.

Hanne Abildgaard, husmor, formand.
Anne Marie Nielsen, sygeplejerske, 

næstformand.
Unna Lykke Pedersen, husmoder.
Helen Pedersen, socialrådgiver.
Torben Blavnsfeldt, assistent.

Boldesager skole:
Byrådsvalgt: Reidar Faurbye.
Kent Jørgensen, konsulent, formand.
Dorit Lauridsen, socialrådgiver, næstform.
Agnes Klintø, husmor.
Else Jensen, husmor.
Gurli Pedersen, ekspedient.

Bryndum skole:
Byrådsvalgt: Otto Kjærgaard.
Inge Munksgaard, skolesygepl.

formand.
Inge Andersen, revisor, næstformand.
Søren Møller Christensen, arkitekt.
Anette Jørgensen, husmor.
Tage Petersen, marketingchef.

Danmarksgades skole:
Byrådsvalgt: Reidar Faurbye.
Merete Jensen, husmor, formand.
Arne Emil Gejsing, institutionsleder.
Greta Olesen, rengøringsass.
Kurt Petersen, tømrermester.
Tove Hansen, laborant.

For specialklasserne:
Jørgen Rehfeldt, maskinm.
Margit Dammark, lærer, næstformand.

Fourfeldtskolen:
Byrådsvalgt: Karen Madsen.
Sand Kirk Larsen, elektriker, formand. 
Hanna Kirkegård, socialrådg., næstformand. 
Mads Præstegaard Nielsen, smedemester.
Grace E. Nyborg, lærer.
Ingrid Lutterodt, sygeplejerske.

Gammelby skole:
Byrådsvalgt: Erna Christensen.
Kjeld Enghave Hansen, lab. tekn., formand. 
Irma Larsen, bankfuldmægtig, næstformand. 
Alice Klit, børnehavelærer.
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Tonny Jensen, mejeriarbejder. 
Inge Johannesen, husmor.

Gjesing skole:
Byrådsvalgt: Børge Mathiasen.
Lisbeth K. Jensen, lærer, formand.
Kirsten Bornich, teknisk assisten, 

næstformand.
Arne Kjær, politiass.
Eva Thaisen Andersen, husmor.
Eberhard Harbsmeier, præst.

Grådybskolen:
Byrådsvalgt: Knud Andersen.
Lene Jensen, underviser, formand.
Vivi Bloch, kosmetolog, næstformand.
Elna Bach, børnehavepædagog.
Petrea Laursen, pædagog.
Lissie Eskildsen, kontorass.

Guldager skole:
Byrådsvalgt: Asbjørn Nikolajsen.
Palle M. Brodersen, speditør, formand.
Birgit Gade, assistent, næstformand.
Ole Hansen, salgschef.
Birthe Pedersen, kontorassistent.
Erling Jensen, minkfarmer.

Hjerting skole:
Byrådsvalgt: Inger Lund Madsen.
Stig Frederiksen, ingeniør, formand.
Søren Sørensen, installatør, næstformand.
Anne Grethe Clausen, lægesekretær.
Palle Sennels Hansen, ingeniør. 
Lise Hansen, lægesekretær.

Jerne skole:
Byrådsvalgt: Birgit Petersen.
Ivan Diihrr, ejendomsfunkt., formand. 
Rica Thomsen, husmor, næstformand. 
Birtha Mouridsen, rengøringsass.
Jørgen Kleis Jensen, skibsinspektør.
Poul Boserup Olsen, dykker.

Kokspang skole:
Byrådsvalgt: Asbjørn Nikolajsen.
Børge Dammark, gårdejer, formand.
Anne Lise Hansen, bankassistent, 

næstformand.
Hans Bakkensen, arbejdsmand.
Anna Marie Hammelgård, husmor.
Jonna Vibe Sørensen, medhj. hustru.

Kvaglundskolen:
Byrådsvalgt: John Snedker.
Poul Fribæk, kontaktmand, formand.
Anne G. Østergaard, lærer, næstformand.
Kristen Grysbæk, sygeplejelærer.
John Bülow, pedel.
Anne-Lise Hansen, lægesekretær.

Nord vangskolen:
Byrådsvalgt: Gert Mandsberg.
Karoline Thuesen, husmor, formand.
Einar Holm, bankbestyrer, næstformand.
Erik Clausen, civilingeniør.
Karsten Jørgensen, direktør.
Grete Ørnemose Jensen, laborant.

Præstegårdsskolen:
Byrådsvalgt: Bente Bech.
Dorthe Jensen, seminarieadjunkt, formand.
Flemming Nielsen, kommuneass.
Johan Knudsen, kordegn.
Jørgen Sloth Nielsen, værkfører.
Ole Lauridsen, overassistent.

For specialklasserne:
Rita Jensen, husmor, næstformand.
Georg Rasmussen, ingeniør.

Rørkjær skole:
Byrådsvalgt: Dorte Lund.
Dina Bak, psykolog, formand.
Thorgil Jørgensen, disponent, næstformand.
John Haubjerg-Sørensen, fuldmægtig.
Jørn Martinsen, sognepræst.
Jørgen Klint, maskinarbejder.

Skads Skole:
Byrådsvalgt: Ole Wolffbrandt Jørgensen.
Gerda Jensen, husmor, formand.
Per Malmberg, flyleder, næstformand.
Helge Jensen, landmand.
Jonna Terkelsen, husmor.
Karin Højskov, husmor.

Spangsbjergskolen:
Byrådsvalgt: Gunver Rahr.
Niels Chr. Norup, lektor, formand.
Bente Jakobsen, korresp., næstformand.
Alice Iversen, assistent.
Petrea Laursen, pædagog.
Inge Rask Madsen.
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Sædding skole:
Byrådsvalgt: Søren Peter Nielsen.
Jens Bjerregaard, speditør, formand.
Keld Hansen, maskinarbejder, næstformand.
Anni Nielsen, frisør.
Jytte Rasmussen, korrespondent.
Michael Cain, sem.adjunkt.

Sønderrisskolen:
Byrådsvalgt: Dorte Lund
Erik Ertmann Nielsen, prokurist, formand.
Vivi Bloch, cosmetolog, næstformand.
Eva Thomsen, husmor.
Irma Krejlgaard, pædagog.
Gudrun Løkke, bhv. leder.

Tjæreborg skole:
Byrådsvalgt: Ib Nim Jensen.
Lis Køhlert, sygehjælper, formand.
Inger Sørensen, hjemmesygepl. næstformand.
Vera Vang, kontorassistent.
Martin Helt, driftsleder.
Finn Sørensen, politiass.

Vester Nebel skole:
Byrådsvalgt: Peder Arne Jensen.
Hans Kostow, serigraf, formand.
Hanna Svendsen, husmor, næstformand.
Bente Nielsen, pædagog.
Jørgen Lund, landmand.
Nanna Andersen, sygeplejerske.

Vestervangskolen:
Byrådsvalgt: Søren Bloch-Andersen.
Gurli Mandsberg, husmor, formand.
Anne-Lise K. Jessen, bankass., næstformand.
Karen Holst, sygeplejerske.
Jens Jensen, ingeniør.
Ole Vestergaard, faglærer.

Adalskolen:
Byrådsvalgt: Hans Toft.
Karen E. Gram-Hansen, formand.
Elisabeth Nielsen, hosp.-lab., næstformand.
Katty Tørnæs, regionaleksportchef.
Tage Jacobsen, kriminalassistent.
Herluf Asmussen, kontorbestyrer.

Vesterha vsskolen:
Byrådsvalgt: Birgit Petersen.
Kaj Furbo, faglig medarbejder, formand.
Kirsten Pedersen, husmor, næstformand.

Annalise Madsen, stuepige.
Carl Henning Møller, lærer.
Sussi Karise, pædagog.

Forældreforeninger:
Formænd:
Blåb j erggårdskolen:

Jens Henrik Berthelsen 
(Aktivitetsforening)

Bryndum skole:
Søren Lauridsen, (Støtteforening).

Gjesing skole: Frank Outzen.
Guldager skole: Jørgen Christiansen.
Sønderrisskolen:

Erik Ertmann Nielsen.

Fritidsnævnet:
Lærer Carl Henning Møller, formand. 
Kordegn Vagn Dahl-Hansen, næstformand. 
Administrator Søren Bloch-Andersen.
Seminarierektor Reidar Faurbye. 
Studievejleder Asbjørn Nikolajsen. 
Overassistent Birgit Petersen.
Lærerstuderende John Snedker.
Overlærer Kjeld Bogetoft Hansen. 
Viceskoleinspektør Egon Skou.
Sekretær: Skoledirektøren.

Ungdomsskolenævnet:
Forstander Søren P. Nielsen, formand.
Keld Andersen, næstformand.
Købmand Otto Kjærgaard.
Ingeniør Kr. Nielsen.
Politiassistent Arne Kjær.
Sekretær: Skoledirektøren.

Voksenundervisningsnævnet:
Rektor Reidar Faurbye, formand.
Forstander N. Bech-Sørensen, næstformand. 
Arbejdsmand Knud Kjær.
Underviser Carla Vejlgaard-Jensen. 
Redaktionschef Terkel Ærø Hansen.

Sekretær: Skoledirektøren.

Fælleslærerrådet:
Formand: Steen B. Kodal, Vestervangskolen.

Skole- og fritidsforvaltningen:
Rådhuset, 6700 Esbjerg.
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Kontortid:
Hverdage kl. 10-14, torsdag tillige kl. 16-18, 
tlf. (05) 13 21 22. Uden for normal arbejdstid 
kan skole- og fritidsforvaltningen kaldes på 
tlf. 13 2443. Skoledirektøren og viceskoledi- 
rektørerne træffes efter aftale.

Skoledirektør Werner Adolphsen, 
lokal 286, privat 17 51 85.

Viceskoledirektør Fl. Ingemann Hansen, 
lokal 281, privat 12 6087.
Pr. 15/6-84: Kst. viceskoledirektør
Bent Maigaard.Indtil 30/9-85.

Kontorchef Svend Aarenstrup, 
lokal 470, privat 16 3725.
Fritidskonsulent Per K. Petersen, 

lokal 285, privat 15 64 15.
Skoledirektørens sekretær: 

lokal 286.

Sekretariat og økonomi:
Overass. Hanne Præst, lokal 279.
Komm.ass. Bente Loft Nielsen, lokal 286.
Komm.ass. Dionny Nielsen, lokal 279.
Komm.ass. Kirsten Pedersen, lokal 279.
Komm.ass. Hanne Kryhlmand, lokal 445.
Komm.ass. Hanne Fejfer, lokal 445.

Byggeadministrationen:
Fuldmægtig Alice Jakobsen, lokal 282. 
Overass. Else B. Kristensen, lokal 282.

Lærer-, elev- og undervisningsforhold 
samt undervisningsmidler:

Eksp.sekr. Inger Sillasen, lokal 283.
Overass. Mona Jepsen, lokal 468.
Overass. Mia Ditlevsen, lokal 277.
Overass. Birthe Ravn, lokal 482.
Komm.ass. Kirsten Lauritsen, lokal 276.
Komm.ass. Jens O. Johannsen, lokal 277.
Komm.ass. Birthe Christensen, lokal 320. 
Komm.ass. Alice Jensen, lokal 276. (orlov) 
Elev Lone Knudsen, lokal 482.

Fritidsvirksomhed:
Fritidskonsulent Per K. Petersen, lokal 285.

(tiltrådt 1.4.85)
Fuldmægtig Anna G. L. Jensen, lokal 400.
Komm.ass. Åse Jensen, lokal 400.
Komm.ass. Vibeke Holte, lokal 285.
Komm.ass. Helle Bjerregaard, lokal 469. 
Elev Carsten Dahl, lokal 469.

Folkeskolens servicefunktioner:
Skolekørsel, vedligeholdelse, 
rengøring af skoler, pedeller m.v.: 
Fuldmægtig Poul Erik Hansen, lokal 284. 
Kontorass. Ane-Lise Lange, lokal 284.

Esbjerg kommunale musikskole:
Borgergade 25, tlf. 1241 22.
Musikskoleleder: Helge Birck Pedersen. 
Pæd. medhjælper Peter Oest.
Kontorassistent: Inge Pedersen.
Komm.ass. Lis Sørensen.
Kontortid: Alle skoledage kl. 13-15.

Esbjerg Ungdoms Symfoniorkester fik megen ros for sin koncert i fyrst Ezterhazys tidligere sommerslot i Un
garn, hvor mange af Haydens kompositioner blev uropført.



Skolebiblioteks- og 
konsulentkontoret:
Skolebakken 173, tlf. 143655.

Skolebiblioteksinspektør: M. Kruse Hansen.
Konsulent for småbørnsundervisningen: 

Erling Andersen.
Konsulent for historie og samtidsorientering: 

Frank Lauridsen.
Konsulent for uddannelses- og erhvervs

orientering: Erik Gaardhøje.
Konsulent for regning og matematik: 

Carsten Gram, pr. 1.3.85 kst. 
indtil da stillingen vakant.

Konsulent for dansk:
Jørgen Tambour.

Konsulent for biologi:
Olav Poulsen, Skolebotanisk Have, 
tlf. 1291 33.

Konsulent for undervisningsmidler 
og metodik: Henning Hein, 
(fratrådt 31.7.85).

Konsulent for engelsk: 
Knud Kristensen.

Konsulent for tysk:
Ingried Gram.

Overass. Lizzi Eickhardt Hansen.
Overass. Birthe Reissmann.
Kom.ass. Lene Hansen.
Assistent Anette Eskildsen.
Assistent Jenny Wilhelmsen. 
Kontorass. Susanne Poulsen. 
Bibl.medhj. Christel Brink. 
Bibl.medhj. Birgit Mauritzen.

Pædagogisk-psykologisk 
rådgivning:
Danmarksgade 36,2, tlf. 126844.

Ledende skolepsykolog:: Harald Rasmussen. 
Souschef: Ebbe Aagaard.
Skolepsykolog: Henning Qvist, 
Skolepsykolog: Jette Nielsen. 
Skolespykolog: Mogens Høyer. 
Skolepsykolog: Hans-Walther Rusch. 
Skolepsykolog: E. Netsey-Afedo.

(orlov fra 1.5.85).
Skolepsykolog: Mariette Madsen.
Klinisk psykolog: Tove Bøggild Christensen.
Klinisk psykolog: Helge Børven.
Klinisk psykolog: Dorte Ravlo.
Klinisk psykolog: Hans Christensen.

Tale/hørekonsulent: Aase Stuhr.
Specialklassekonsulent:

Betty Sparrewohn (vikar).
Konsulent for kuratorvirksomhed:

Carl Fl. Christiansen.
Konsulent for læreretarderede:

Ingelise Mølgård Jensen.
Kommuneass.: Eva Schmidt.
Kommuneass.: Lissy Hansen.
Kommuneass.: Ingelise Sørensen.
Kommuneass.: Helen Nielsen.

Skolevæsenets socialrådgivere:
Irene Christiansen, lokal 23.
Birgit Bredtoft, lokal 22.
Bjarne Rasmussen, lokal 24.

Specialundervisningscentret for 
svært handicappede i Ribe amt:
Kontor: Præstegårdsskolen,

Søndervangen 18, tlf. 12 5099.
Konsulent: Henning Maigaard.

Feriekolonier og lejrskolehjem:
Åben i tiden 1. maj til 30. september.
Rendbjerg, 6320 Egernsund, tlf. (04)4423 20.
Sønderho, 6720 Fanø, tlf. (05) 1640 16

Børnetandplejen:
Overtandlæge Børge Kamstrup, 

Centralklinikken, Vesterhavsgade 57, 
tlf. (05) 13 3611.

Klinikker: Se under skolerne.

Skolebespisningen:
Sorterer under social- og sundheds

forvaltningen.

Esbjerg ungdomsskole:
Østergade 3, tlf. (05) 13 95 00.
Kontortid kl. 12-13.30 og 18-19 

på alle skoledage.

Ungdomsskoleinspektør Bent Otto Jensen. 
Viceskoleinspektør Heinrich Loof Nielsen.

Pædagogisk medhjælper: Esper Pedersen. 
Afdelingsleder, Gjesing: Leif Dencker. 
Afdelingsleder, Hjerting: Leif Øbo Sørensen. 
Afdelingsleder, Kvaglund: Lehmann Sørensen.
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Afdelingsleder, Sædding: Erik Tagmose. 
Afdelingsleder, Tjæreborg: Peter Demant. 
Sekretær: Grethe Nielsen.
Lærerrådsformand: Anette Mandahl-Barth.

De kommunale skoler:
Bakkeskolen, Skolebakken 166-168

Skoleinspektør Rasmus Bebe, 
tlf. 141055, privat 1427 59.
Viceskoleinspektør Holger Bækby. 
Lærerrådsformand Claus Rieck.
Skolelæge Harry Ibsen, tlf. 143040. 
Sundhedsplejerske Marie Rønnov. 
Tandklinikken, tlf. 141006.

Blåbjerggårdskolen, 
Grønlandsparken 300 
Skoleinspektør Keld Vagner Jensen, 
tlf. 15 57 00, privat 16 74 45.
Viceskoleinspektør Bent Ilium Larsen. 
Lærerrådsformand Jørgen Kragh Nielsen. 
Skolelæge Harry Ibsen.
Sundhedsplejerske Birgith Ottsen, tlf. 15 05 10. 
Tandklinikken, tlf. 15 5420.

Boldesager skole, Nørrebrogade 100 
Skoleinspektør Sv. E. Kjær Rasmussen, 
tlf. 12 87 99, privat 12 85 95.
Viceskoleinspektør Børge E. Christiansen. 
Lærerrådsformand Arne Clemmensen. 
Skolelæge Lone Rotne, tlf. 18 1278. 
Sundhedsplejerske Anita Christensen. 
Tandklinikken, tlf. 12 3699.

Bryndum skole, Tarp.
Skoleinspektør Børge Nielsen, 
tlf. 167466, privat 27 17 96.
Viceskoleinspektør Lars Agerskov. 
Lærerrådsformand Jens Ove Rasmussen. 
Skolelæge, Harry Ibsen, tlf. 16 7201. 
Sundhedsplejerske Joan Grinderslev, 
tlf. 167201.
Tandklinikken, tlf. 16 75 88.

Danmarksgades skole, 
Danmarksgade 53 
Skoleinspektør Niels Nøhr, 
tlf. 12 06 99, privat 13 2982. 
Viceskoleinspektør Egon Skou. 
Lærerrådsformand Per Lauridsen. 
Skolelæge Lone Rotne, tlf. 18 03 04.

Sundhedsplejerske Elly Schlüter. 
Tandklinikken, tlf. 12 65 67.

Fourfeldtskolen, Ndr. Fovrfeldvej 1 
Skoleinspektør Lars Rønn, 
tlf. 15 10 88, privat 12 53 59.
Viceskoleinspektør Richard Møller. 
Lærerrådsformand Kurt Bjerre.
Skolelæge Lone Rotne, tlf. 15 3441. 
Sundhedsplejerske Hanne Cain, tlf. 15 11 06. 
Tandklinikken, tlf. 153441.

Gammelby skole, Darum vej 112 
Skoleinspektør Ib Nielsen, 
tlf. 12 19 11, privat 18 17 85.
Viceskoleinspektør Knud Bækgaard. 
Lærerrådsformand Ole Kjuul Kristensen. 
Skolelæge Harry Ibsen, tlf. 129448.
Sundhedsplejerske Grethe Grinderslev. 
Tandklinikken, tlf. 18 12 80.

Gjesing skole, Gjesinglund Alle 4-6 
Skoleinspektør J. Lindegaard Knudsen, 
tlf. 13 2166, privat 17 53 50.
Viceskoleinspektør E. Smedegaard Jensen. 
Lærerrådsformand A. Kirkeby Andersen. 
Skolelæge Harry Ibsen, tlf. 18 12 76. 
Sundhedsplejerske Kirsten la Cour.
Tandklinikken, tlf. 123588.

Grådybskolen, Grådybet 81 
Skoleinspektør Else MøIIer-Jensen, tlf. 
12 39 33, privat 116840.
Viceskoleinspektør Ejvind Lau. 
Lærerrådsformand Inge Lise With Petersen. 
Skolelæge Harry Ibsen, tlf. 180305. 
Sundhedsplejerske Inge Munksgaard. 
Tandklinikken, tlf. 12 30 37.

Guldager skole, Jegsmarkvej 4 
Skoleinspektør Poul Ejner Nielsen, tlf. 
116185.
Lærerrådsformand Poul Eckardt Kristensen. 
Skolelæge, tlf. 11 61 85.
Sundhedsplejerske Joan Grinderslev. 
Tandlæge: se Bryndum skole.

Hjerting skole, Guldagervej 53 
Skoleinspektør Thune Jacobsen, 
tlf. 11 58 22, privat 11 57 68.
Viceskoleinspektør Hans Peder Bjerg. 
Lærerrådsformand Ivan B. Hansen.
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Skolelæge, tlf. 117195.
Sundhedsplejerske Gitte Mølbjerg. 
Tandklinikken: tlf. 11 58 50.

Jerne skole, Skolebakken 137 
Skoleinspektør Ahlmann Nielsen, 
tlf. 1210 66, privat 1228 66.
Viceskoleinspektør Bent Madsen. 
Lærerrådsformand Leif Østergaard. 
Skolelæge Harry Ibsen, tlf. 12 3424. 
Sundhedsplejerske Inge Munksgaard. 
Tandklinikken: tlf. 127271.

Kokspang skole, Kokspangvej 54 
Førstelærer Flemming Jensen, tlf. 2693 73. 
Skolelæge, tlf. 2693 73.
Sundhedsplejerske: se Vestervangskolen. 
Tandlæge: se Hjerting skole.

Kvaglundskolen, Askekrattet 
Skoleinspektør Øivin Jensen, 
tlf. 141900, privat 142991. 
Viceskoleinspektør Teis Trane. 
Lærerrådsformand Børge Pedersen. 
Skolelæge Harry Ibsen, tlf. 1408 17. 
Sundhedsplejerske Merete Jacobsen. 
Tandklinikken: tlf. 14 24 60.

Nordvangskolen, Hjerting Byvej 
Skoleinspektør Aksel Per Olsen, 
tlf. 1168 22, privat 1174 60.
Viceskoleinspektør Arne Riis.
Lærerrådsformand Winnie Martinussen. 
Skolelæge, tlf. 11 76 20.
Sundhedsplejerske Gitte Mølbjerg. 
Tandlæge: se Hjerting skole.

Præstegårdsskolen, 
Søndervangen 18 
Skoleinspektør H. L. Obling, 
tlf. 125477, privat 124718.
Viceskoleinspektør Ole Egidiussen.
Lærerrådsformand Anna-Grethe Østergaard. 
Skolelæge Harry Ibsen, tlf. 1276 55. 
Sundhedsplejerske Merete Jacobsen.
Tandklinikken: tlf. 18 12 79.

Rørkjær skole, Ringen 61-63 
Skoleinspektør Erik Hansen, 
tlf. 122699, privat 11 5673. 
Viceskoleinspektør Poul H. Svarrer. 
Lærerrådsformand Jette Beider.

Skolelæge Harry Ibsen, tlf. 1803 06. 
Sundhedsplejerske Jytte Møller.
Tandklinikken: tlf. 12 34 59.

Skads skole, Andrup Hovedvej 79-81 
Skoleinspektør E. Bøgh Hansen, 
tlf. 1605 55, privat 12 53 04.
Viceskoleinspektør Torben Knudsen. 
Lærerrådsformand V. Beck.
Skolelæge Harry Ibsen. 
Sundhedsplejerske Anna M. Frydendahl. 
Tandklinikken: tlf. 1605 98.

Spangsbjergskolen, Skrænten 120 
Skoleinspektør P. Brogård Andersen, 
tlf. 12 5966, privat 13 16 85.
Viceskoleinspektør Hans E. Laustsen. 
Lærerrådsformand Svend Hansen. 
Skolelæge Lone Rotne, tlf. 18 1275. 
Sundhedsplejerske Helle Daniel Jensen. 
Tandklinikken: tlf. 127276.

Sædding skole, Tarphagevej 74 
Skoleinspektør Ole Grinderslev, 
tlf. 15 2022, privat 15 3141.
Viceskoleinspektør L. P. Hansen. 
Lærerrådsformand P. Willemoes Larsen. 
Skolelæge Lone Rotne, tlf. 15 43 58. 
Sundhedsplejerske Gitte Mølbjerg. 
Tandklinikken: tlf. 15 2472.
Klinikchef Tove Hovmand-Olsen.

Sønderrisskolen, Krebsens Kvarter 58 
Skoleinspektør Runa Rathmann, 
tlf. 15 4900, privat 15 1978.
Lærerrådsformand Per Gråbæk. 
Skolelæge Harry Ibsen.
Sundhedsplejerske Elisabeth Hesselager. 
Tandlæge: se Sædding skole.

Tjæreborg skole,
Tjæreborg Stationsvej 39, 6731 Tjæreborg 
Skoleinspektør Ole Kjeldsen, 
tlf. 17 58 22, privat 17 5645.
Viceskoleinspektør Ejvind Sørensen. 
Lærerrådsformand Anette Jensen.
Skolelæge, tlf. 17 59 75. 
Sundhedsplejerske Lita Høyer. 
Tandlæge: se Skads skole.
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Vester Nebel skole, St ok bro vej 
Skoleinspektør Erik Schou Jørgensen, 
tlf. 1691 37, privat 2243 08.
Lærerrådsformand John Rachlitz. 
Skolelæge Harry Ibsen.
Sundhedsplejerske Anna Marie Frydendal. 
Tandlæge: se Skads skole.

Vesterhavsskolen, Kornvangen 1-5 
Skoleinspektør Jean-Marie Soulie, 
tlf. 1245 55, privat 42 44 19.
Viceskoleinspektør Svend Aage Clausen.
Lærerrådsformand Poul Erik Hansen.
Skolelæge: Lone Rotne.
Sundhedsplejerske: Anne Eshøj.
Tandlæge: se Bakkeskolen.

Vestervangskolen, Vester Gjesingvej 
Skoleinspektør Poul H. Madsen, 
tlf. 13 12 66, privat 15 5221.
Viceskoleinspektør Søren Vinding. 
Lærerrådsformand Lars Andersen. 
Skolelæge Harry Ibsen, tlf. 13 52 30. 
Sundhedsplejerske Elly Schlüter. 
Tandlæge: se Blåbjerggårdskolen.

Ådalskolen, Åmoseparken 252 
Skoleinspektør Karen Baungaard-Sørensen, 
tlf. 15 2066, privat 140129.
Viceskoleinspektør Henry Braagaard. 
Lærerrådsformand Jens Alstrup.
Skolelæge Lone Rotne, tlf. 15 17 35. 
Sundhedsplejerske Inge Munksgaard, 
tlf. 15 17 35.
Tandklinikken: tlf. 15 0538.
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Spec, klasse.......... 12 59 9 52
Vidtg.spec.uv. ...

10. klasse ........ ... 2 39 2 30 1 24 2 29 2 35 3 38 2 36 1 17
9. klasse ........ ... 4 60 1 22 2 36 3 52 2 36 3 56 3 51 3 48
8. klasse ........ ... 3 58 2 42 2 39 4 78 1 24 4 75 2 43 2 40
7. klasse ........ ... 4 67 3 42 2 33 2 47 2 25 4 82 2 45 2 48
6. klasse ........ ... 3 54 2 43 2 40 2 36 2 35 4 80 2 37 2 45
5. klasse ........ ... 3 46 3 51 2 45 2 38 2 28 3 64 2 48 3 56 1 21
4. klasse ........ ... 3 46 3 54 2 37 2 39 2 24 4 80 2 44 3 45 1 21
3. klasse ........ ... 2 51 3 63 3 38 2 34 2 27 4 75 3 50 3 47 1 8
2. klasse ........ ... 2 48 3 57 2 45 2 33 1 23 3 54 3 46 2 36 1 24
1. klasse........ ... 3 51 3 59 2 35 2 37 1 20 3 57 2 28 2 41 1 20

Bh. klasse .... ... 2 39 3 53 2 37 2 27 2 25 3 57 2 49 2 40 1 18

Centerbhv.............  18
Tungh.klasse........  4 15
Taleklasse............  10 40

Kysstan..................
Bev.hæm...............

43 618 28 516 22 409 25 450 34 365 38 718 34 529 25 463 6 112

Drenge 325 290 205 226 181 383 295 241 68
Piger 293 226 204 224 184 335 234 222 44

Heri incl. elever t/erhvervsuddannelse + beskæftigelsesarbejder.
8. klasse
9. klasse 1
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Optælling efter skoleafdelinger pr. 1. september 1984

Klasser Elever Elever 
pr. klasse

Børnehaveklasser.............................................. 54 965 17,87
1.-7. klasse........................................................ 406 7.558 18,62
8.-10. klasse...................................................... 155 2.768 17,86
Tunghøreklasser .............................................. 4 15 3,75
Centerbørnehaveklasser.................................. 1 8 8,00
Taleklasser........................................................ 10 40 4,00
Bevægelseshæm, klasser.................................. 8 27 3,38
Specialklasser.................................................... 27 146 5,41
Kystsanatoriet .................................................. 2 10 5,00
Vidtgående specialundervisning...................... 4 34 8,50

Ialt.................................................................... 671 11.571
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Skolesøgende og undervisningspligtige børn i Esbjerg 
pr. 1. september 1984

Indbyggertal
01.01.1984: 80.534

Fra Esbjerg Kommune
Fra 

andre 
kommuner I alt

Under 
undervis

ningspligtig 
alder

I 
undervis

ningspligtig 
alder

Over 
undervis

ningspligtig 
alder

dr. pg- dr. pg- dr. pg- dr. pg-

1. Kommunens skoler:
1. Bakke........................ 21 18 284 252 20 23 618
2. Blåbjerggård............ 23 28 246 189 21 9 516
3. Boldesager................ 20 15 175 175 10 14 409
4. Bryndum.................. 16 12 196 197 14 15 450
5. Danmarksgades........ 16 13 140 131 11 27 14 13 365
6. Fourfeldt.................. 37 20 330 293 16 22 718
7. Gammelby................ 22 20 245 196 28 18 529
8. Gjesing...................... 21 19 210 196 10 7 463
9. Grådyb...................... 11 7 57 37 112

10. Guldager .................. 13 6 73 69 161
11. Hjerting.................... 30 22 292 253 32 20 649
12. Jerne.......................... 15 21 186 173 15 26 436
13. Kokspang.................. 2 4 15 8 29
14. Kvaglund.................. 27 28 299 347 11 16 728
15. Nordvang.................. 10 6 197 202 415
16. Præstegårds.............. 33 28 269 293 24 23 5 12 687
17. Rørkjær.................... 27 23 198 217 13 17 495
18. Skads........................ 9 12 169 147 13 15 365
19. Spangsbjerg.............. 15 15 219 189 17 14 1 470
20. Sædding.................... 29 23 329 331 24 27 763
21. Sønderris.................. 18 12 52 45 127
22. Tjæreborg................ 16 23 251 204 14 7 515
23. Vester Nebel.............. 10 10 41 44 1 106
24. Vestervang................ 26 30 322 309 17 17 721
25. Ådal.......................... 29 32 282 321 14 12 690
26. Vesterhavskolen .... 7 10 3 6 4 4 34

496 447 5.084 4.828 327 335 23 31 11.571

15



39 43 345 287 24 27 10 14 789

Fra Esbjerg Kommune
Fra 

andre 
kommuner I alt

Under 
undervis

ningspligtig 
alder

I 
undervis

ningspligtig 
alder

Over 
undervis

ningspligtig 
alder

dr. pg- dr. pg- dr. pg- dr. pg-

2. Private skoler:
A. Esbjerg Realskole.... 18 18 169 163 18 20 5 8 419
B. Set. Nicolai................ 11 9 81 67 3 5 5 181
C. Esbjerg Lilleskole.... 5 4 15 8 2 34
D. Esbjerg Friskole........
E. Esbjerg Kristne Friskole

1 2 35 16 3 2 3 62

2 7 39 31 1 80
F. Esbjerg Int. School... 2 3 6 2 13

3. Undervisningspligtige 
børn hjemmehørende i 
kommunen, men undervist 
i andre kommunale skoler 
eller private skoler.......... 135 heraf 20 elever på Esbjerg kommunale Ungdomsskole 
Hjemmeundervist..........  2

4. Antal undervisnings
pligtige børn
i Esbjerg kommune........  5505 5176

De undervisningspligtige børn udgjorde 13,26% af byens indbyggertal. Samtlige elever 
i kommunens skoler udgjorde 15,37% af byens indbyggertal (pr. 1/1 1984).

5. Esbjerg Gymnasium
A. Gymnasiet.............. 198 234 4 11 447
B. HF-elever................ 23 65 6 10 104

221 299 10 21 551

6. Esbjerg Statsskole
A. Gymnasiet..............  181 221 28 41 471
B. HF-elever................ 16 57 9 17 99

197 278 37 58 570
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Aflagte afgangsprøver
Folkeskolens afgangsprøve 9. kl.
Antal elever i alt pr. 1.6.1985: 1004.

Antal 
prøveelever %

Dansk........................ 976 97
Regning/matematik . 985 98
Engelsk...................... 940 94
Tysk............................ 863 86
Fysik/kemi................ 667 66

Folkeskolens udv. afgangsprøve 
10 kl.

Folkeskolens afgangsprøve 10. kl.
Antal elever i alt pr. 1.6.1985: 573.

Antal 
prøveelever %

Dansk........................ 78 14
Regning/matematik . 218 38
Engelsk...................... 175 31
Tysk............................ 160 28
Fysik/kemi................ 53 9

Antal 
prøveelever %

Dansk........................ 488 85
Regning/matematik . 320 56
Engelsk...................... 377 66
Tysk............................ 289 50
Fysik/kemi................ 223 39

9. og 10. klasse
Antal 

prøveelever

Håndarbejde............................ 46
Sløjd ........................................ 43
Hj. kundskab.......................... 128
Maskinskrivning .................... 285
Latin........................................
Fransk...................................... 62
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Samtlige elevforsømmelser i skoleåret 1984/85

Forsømmelser i procent af de skolepligtige dage

Sygdom Anden 
lovlig grund

Uden 
lovlig grund Ialt

Bakkeskolen .............................. 3,31 0,75 0,07 4,13
Blåbjerggårdskolen.................... 3,04 0,80 0,13 3,97
Boldesager skole........................ 4,00 0,67 0,06 4,73
Bryndum skole.......................... 3,21 0,43 0,08 3,72
Danmarksgade skole ................ 3,85 0,77 0,14 4,76
Fourfeldtskolen.......................... 2,31 0,64 0,07 3,02
Gammelby skole........................ 2,32 0,36 0,49 3,17
Gjesing skole.............................. 2,78 0,88 0,32 3,98
Grådybskolen............................ 3,97 0,60 0,03 4,60
Guldager skole.......................... 3,12 0,71 0,01 3,84
Hjerting skole............................ 2,75 0,96 0,07 3,78
Jerne skole.................................. 3,95 0,70 0,08 4,73
Kokspang skole.......................... 0,03 0,00 0,00 0,03
Kvaglundskolen ........................ 3,18 0,97 0,08 4,23
Nordvangskolen........................ 2,20 0,83 0,02 3,05
Præstegårdsskolen.................... 3,58 0,62 0,11 4,31
Rørkjær skole............................ 2,77 0,52 0,15 3,44
Skads skole................................ 2,29 0,52 0,00 2,81
Spangsbjergskolen.................... 4,08 0,78 0,09 4,95
Sædding skole............................ 3,14 0,80 0,11 4,05
Sønderris skole.......................... 2,74 1,66 0,00 4,40
Tjæreborg skole........................ 2,24 0,73 0,03 3,00
Vester Nebel skole .................... 1,95 0,55 0,01 2,51
Vesterhavsskolen ...................... 5,38 1,12 0,04 6,54
Vestervangskolen...................... 2,59 0,69 0,05 3,33
Ådalskolen.................................. 3,12 0,86 0,05 4,03

3,00 0,73 0,08 3,81
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Lærerpersonalet (1984/85)
Oversigt over normerede stillinger pr. 1. august 1984:

Nor
meret Besat

Nor
meret Besat

Skoledirektør.................... 1 1 Faste vikarer .................. 23 27/2
Viceskoledirektør.............. 2 1 + Tjenestemandsstillinger

kst. 1 ved Ungdomssk............... 3 3
Led. skolepsykolog.......... 1 1 Socialrådgivere .............. 3 3
Ass. skolepsykologer........ 7 7 Skoleinspektører............ 24 24
Kliniske psykologer.......... 4 4 Førstelærere.................... 1 1
Skolebiblioteksinsp............ 1 1 Viceskoleinspektører .... 21 21
Skolekonsulent for: Lærere/overlærere........ 789 806

biologiundervisning .... 1 1 Lærere ved øvelsesskolen
danskundervisning........ 1 1 (praktiklærere)................ 14 14
engelsk............................ 1 1 Småbørnslærere.............. 3 3
erhvervsorientering .... 1 1 Børnehaveklasseledere .. 24 24
historie/samtidsorient. . 1 1 Timelærere...................... 93 72
specialklasser ................ 1 kst. 1 Årsvikarer ...................... (21)
høre- og taleundervis. .. 1 1 Vakancevikarer for
kuratorvirksomhed . . . . 1 1 børnehaveklasseledere .. (9)
læseretarderede.............. 1 1 Årsvikarer for
regning/matematik .. .. 1 kst. 1 vakancevikarer................ (2)
småbørnsundervisning.. 1 1 Socialpædagoger............ 4 4
tysk.................................. 1 1
undervisningsmidler
og metodik.................... 1 1

Leder af undervisningen
for svært handicappede ... 1 1 1032 1032/2

( ) = ikke-normerede stillinger

Vesterha vsskolen 
Skoleinspektør............................................................................................... 1 1
Viceskoleinspektør ....................................................................................... 1 1
Lærer/overlærer........................................................................................... 11 13*)
Timelærer....................................................................................................... 2 0
Socialpædagoger (deltids) ........................................................................... 5 5
Årsvikarer ..................................................................................................... (3) 
*heraf har 3 deltaget i fuldtidskursus »Speciallæreruddannelsen« 
på Danmarks Lærerhøjskole.

Lærerpersonalets videreuddannelse
I skoleåret 1984-85 har 5 lærere, 1 skolekonsulent og 1 børnehaveklasseleder deltaget i 
fuldtidskursus på Danmarks Lærerhøjskole og 3 lærere har deltaget i 4 måneders kursus 
på Sløjdhøjskolen. 171 lærere har med timenedsættelse deltaget i årskussus, heraf 169 på 
D.L.H. og 2 på Sløjdhøjskolen. 33 lærere deltog i kursus i sommerferien 1985.
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Nedsat timetal
171 lærere har i henhold til gældende bestemmelser haft nedsættelse i det pligtige timetal 
pga. videreuddannelse på D.L.H. og Sløjdhøjskolen. 227 lærere har haft tjenestetids
nedsættelse mod tilsvarende nedgang i løn pga. personlige forhold - væsentligst pga. 
mindreårige børn i hjemmet.

Afspadseringsordning
Ved skoleårets start 1984/84: 322,38 ugentlige overtimer (excl. tillæg), 91,18 ugentlige ti
mer (incl. fradrag).
På årsopgørelsestidspunktet 20/2-85:
Antal overtimer til afspadsering i 1985/86: 506,61 ugentlige timer (excl. tillæg).
Antal undertimer til afspadsering i 1985/86: 53,83 ugentlige timer (incl. fradrag). Der 
henstår 82,09 ugentlige timer (excl. tillæg) til afspadsering i et senere skoleår.

Orlov
I skoleåret 1984-85 har 15 lærere haft orlov.

Særlige aktiviteter
Esbjerg Kommunale Musikskole
Musikskoleleder Helge Birck Pedersen

Skoleåret 1984/85 blev præget af en række ydre manifestationer og en række indre fru
strationer.

Ny overenskomst: De sidstnævnte skyldes indførelse af en ny overenskomst for musik
pædagogerne. Det arbejde, der af musikpædagoger har været udført under skolevæse
nets frivillige musikordning, §3.3., kan iflg. den nye overenskomst ikke uden videre an
erkendes som anciennitetsgivende. Det var en hård kamel at sluge. Sagen er da også anket 
og stadig uafklaret.

En skole i vækst: Skolen er i stadig vækst, og vi nåede omtrent 4000 elever, når vi tæller 
alle med, børn som voksne, korsangere og instrumentalister, helt nøjagtigt 3.950 elever.

Betalingsproblemer: Hvornår vi når mætningspunktet er ikke godt at vide. Der sker et 
urimeligt fald i elevtallet efter 7. og 9. klassetrin, idet taksterne for undervisningen stiger 
voldsomt. løvrigt har skolen mange henvendelser, der løber ud i sandet, fordi man finder 
undervisningen for dyr. En anden kedelig effekt grundet betalingen er de mange, der 
melder sig ind i marts/april måned og får lommesmerter, når regningerne dukker op i ok
tober.

Lokaleproblemer: Trivselen i skolen er ikke fremmmet ved den førte lokalepolitik. Vi var 
så glade, da den rytmiske musik fik lokaler i Grådybpavillonen. Men glæden varede kun 
til naboerne kom og skældte ud, og vi måtte rykke trommemusik og elektrisk forstærket 
musik til Ungdomsskolen, hvor vi har lokaler i det omfang Ungdomsskolen ikke selv skal 
bruge dem.
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I Borgergade har lærerne nu efter 3 år stadig intet lærerværelse og må dele toilet med 
husets 500 elever.

Pædagogisk udviklingsarbejde: Trods vanskeligheder i skolens indre liv, kom der gang 
i det pædagogiske udviklingsarbejde.

Vi arbejder nu med halve og trekvarte guitarer, og guitarlærerne har travlt med at ud
vikle begynderundervisning for 6-8 årige guitarister.

Skolen har indkøbt tre børnekontrabasser med håb om at få mere bund i vore stryger
orkestre.

Den store tilgang på legestue/forskoleområdet har rejst ønsket om koordinering af ak
tiviteterne. Det betyder læseplansarbejde, der nu har stået på et lille års tid og forventes 
afsluttet i efteråret 1985.

Musikalsk Grundkursus: En helt ny gren på musikskolens træ foldede sine blade ud. 
Amtet var først med økonomisk støtte, siden Esbjerg kommune, medens staten ikke end
nu har kunnet støtte denne skole i skolen, der forbereder dygtige elever til et videregående 
musikstudium.

Der blev optaget 16 elever og de 6 blev allerede efter et halvt års undervisning optaget 
på Musikkonservatoriet i Esbjerg.

Kurset fungerer nu på andet år med 6 kursister på hver årgang.

Der øves på Musikskolen.
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Filial på Fanø: Musikskolen har igennem årene samarbejdet med flere kommuner i Ribe 
amt, således at elever udefra kan optages i Esbjerg kommunale Musikskole.

På Fanø er der nu etableret en selvstændig musikskole. Skolen fungerer i samarbejde 
med Esbjerg kommunale Musikskole, derved at soloelever henvises til Esbjerg og ved læ
rerfællesskab.

Elevkoncerter: I Borgergade 25 er der afholdt en lang række elevkoncerter, lukkede såvel 
som åbne. Som sæsonafslutning prøvede vi Kunstpavillonen som koncertsted, og fandt, 
at det var en meget fin ramme. Ved denne koncert præsenteredes de nyeste pædagogiske 
udviklingstendenser under temaet »Små elever på små instrumenter«. Suzukiskolen har 
her en meget fremtrædende placering.

Udvekslingsrejser: Hvert år rejser elever, der arbejder med Suzukimetoden til et stort 
stævne i København. Der arbejdes på forskellige niveauer, der præsenteres i en flot finale 
med et opbud på flere hundrede strygere.

Denne tur, hvori forældre også kan deltage, er ved at blive populær, og den giver et 
mægtigt løft i undervisningen.

I efterårsferien deltog en af musikskolens rytmegrupper i et stævne i Ishøj. Her var 
samlet grupper fra musikskoler landet over, og der afholdtes stribevis af prøver, koncer
ter og - naturligvis, når det drejer sig om rytmisk musik - spontane, natlige jamsessions.

Vi havde en kammermusikgruppe på Föhr i Vesttyskland. Venskabsskolen dér kvitte
rede med et besøg og bidrag ved promenadekoncerten maj 1985.

I august havde vi fra Musikskolen i Budapestbydelen Budafok et blæseorkester på be
søg. Orkesteret havde, udover gode Esbjergdage, et helt ekstraordinært godt ophold på 
feriekolonien i Sønderho.

I maj rejste så Ungdomssymfoniorkesteret til Ungarn. Orkesteret boede 3 døgn på 
Fyrst Esterhazys lystslot i Vertöd, og gav koncert i den berømte Haydn Sal, hvor Haydn 
arbejdede igennem 30 år. Haydns musikhus er nu omdannet til musikskole.

Orkesteret besøgte den gamle by Sopran, der har rødder helt tilbage fra romertiden.
Endelig tre dage i Budapest. Orkesteret gav både skolekoncerter og offentlige koncer

ter på et meget fint niveau og blev overalt modtaget med stor begejstring.
Endelig skal omtales en udveksling med Stockholm, hvor Sædding Skoles harmonika

orkestre musicerede i fem dage. Genvisitten med et ungdomskor førte et kursus for vore 
korledere samt to af vore skolekor med sig.

Der er med andre ord grøde i det meget frugtbare udvekslingsarbejde.

Ungdoms- og Musikår: Det lykkedes at få nogle markeringspunkter, der i lyset af over
skriften kunne demonstrere et lift.

Gennem Statens Kunstfond søgte og fik vi støtte til to kompositioner. Peder Holm 
skrev et værk for Ungdomssymfoniorkesteret. Det havde urpremiere i Budapest og 
dansk uropførelse ved promenadekoncerten den 5. maj på Esbjerg Statsskole.

Svend Aaquist Johansen skrev et værk til en kammermusikgruppe.
Værket blev uropført i München ved et stort internationalt musikårstræf med 8.000 

deltagere. Den danske premiere fandt sted ved årsafslutningen på Kunstpavillonen.
Vesterhavsdrengene rejste ligeledes til München og præsenterede byen og musikskolen 

på smukkeste vis.
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Samarbejde: Musikskolen har samarbejdsflader ud i mange grene. Konservatoriet med 
pædagogisk udviklingsarbejde, andre musikskoler i amtet med diverse projekter og fæl
les problemer, skole- og biblioteksforvaltningen med musiklejr og spilsammenuge samt 
promenadekoncerten.
Endelig musikforeningerne »Lyt Aktivt« og »Musik og Ungdom« omkring koncertvirk
somhed.

Hvert år modtager skolen et stort hold praktikanter fra Åbenrå børnehave- og fritids
pædagogseminarium, der snart har skrevet mange specialer om vores musikskole.

Skolekoncerter: Som rosinen i pølseenden skal nævnes, at vi i foråret fik systematiseret 
skolekoncertvirksomheden ved et lille udvalg.

Det betyder, at der nu kommer en langsigtet og målrettet planlægning ind i billedet.
Dette vil i høj grad stimulere mange elever til selv at spille, hvilket musikskolen natur

ligvis får glæde af.
Men det egentlige mål er nu at give alle elever en koncertoplevelse med levende musik 

og på den måde prøve at åbne sanserne for kunstens dimension i tilværelsen.
Skolekoncerten skulle også blive et oplivende moment i skolens dagligdag og inspirere 

til et godt arbejde, hvad enten det er musikfaget, der arbejdes med eller skolens øvrige 
fag.

Skolekoncerten er således et enkelt element, der gavner og stimulerer på alle fronter, 
hvorfor den hilses velkommen med ønsket om en ny blomstring.

Skolernes kor og orkestre
Rejser og besøg i 1985

Kor/orkester
Esbjerg ungdomssymfoniorkester
Esbjerg Young Mood og Swinging West Band
Fourfeldtskolens kor og orkester
Gammelby skole

Præstegårdsskolens kor
Rørkjær koret
Sædding skoles harmonikaorkester

Sædding skoles harmonikaorkestre I og II og
Ungdomsharmonikaorkester
Vesterbyens kor og blokfløjtegruppe
og Danmarksgade skoleorkester
V esterhavsdrengene

Rejsemål 
Ungarn

England
Skotland

Besøg af

Norske venner 
Engelske venner 
Haderslev real
skoles kor 
og orkester

Stockholms 
ungdomskor

Nottingham

Stavanger
Europæisk Musikfestival 
i Sydtyskland
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Musiklejrskole
Lærer Troels Sørensen

Musiklejrskolen blev afholdt på Esbjerg kommunes feriekoloni i Sønderho.
En del af lejren var under ombygning, så forholdene var ikke ideile; men det hjalp, at 

man kunne se, at det ville blive bedre til næste år.
Årets tema var »kærlighed«. Et emne der let lader sig beskrive i sang, musik, teater og 

billeder.
To gange var aftenunderholdningen udvidet med kræfter fra fastlandet.
En aften var »Helle Spillemænd« på besøg. De 10 spillemænd fik hurtigt stemningen 

på lejren bragt i vejret.
En anden aften var nogle af Musikskolens dygtige tværfløjtespillere gæster på lejren. 

Det var »gamle« musiklejrbørn, der gennem en fin koncert viste hvor vidt man kan nå på 
sit instrument, hvis man øver sig flittigt.

48 elever fra 14 skoler deltog i lejren.

Musiklejrskole på Sønderho feriekoloni.

Esbjerg og omegns skolescene

I efteråret 1984
blev der opført 20 forestillinger 
med det opsøgende teater på skolerne for 2.890 elever
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I foråret 1985
blev der opført 29 forestillinger 
med det opsøgende teater på skolerne for.................................................... 3.380 elever

Syvkanten opførte i februar 1985 forestillingen
»Ikke nu, men nu« 8 gange for........................................................................2.631 elever
I alt 57 forestillinger for................................................................................... 8.901 elever

Skolebibliotekerne
Skolebiblioteksinspektør M. Kruse Hansen.
Bogbestanden pr. 31/12 1984

Skole Fag- 
litt.

Skøn- 
litt.

I alt Til
vækst

Af
gang

Klassesæt Lærer- 
bibl.

Fag- 
bibl.Sæt Bind

Bakkeskolen............ 5924 9717 15641 811 245 164 3269 638 308
Blåbjerggårdskolen . 4074 5956 10030 818 157 316 6580 443 153
Boldesager skole.... 6868 7790 14658 776 819 280 5025 370 325
Bryndum skole........ 6465 8217 14682 823 774 266 5878 547 1106
Danmarksgade skole 8048 10694 18742 837 350 368 7353 674 359
Fourfeldtskolen .... 7705 10581 18286 797 374 301 5585 756 421
Gammelby skole.... 6336 9276 15612 747 894 161 3703 350 140
Gjesing skole .......... 5151 8905 14056 826 1666 191 4450 340 650
Grådybskolen.......... 3560 4756 8316 434 1653 109 2725 94 24
Guldager skole........ 2962 3802 6764 458 500 91 1808 337 58
Hjerting skole........ 6509 7817 14326 772 1211 313 6635 308 1004
Jerne skole.............. 8764 11223 19987 777 422 382 8800 880 575
Kokspang skole .... 2175 3519 5694 305 70 30 300 165 0
Kvaglundskolen .... 5934 7318 13252 794 418 288 5653 694 331
Nordvangsskolen ... 4096 5452 9548 888 62 86 2150 268 105
Præstegårdsskolen.. 5906 9118 15024 781 792 294 6000 974 465
Rørkjær skole........ 8018 10129 18147 833 644 197 4325 243 268
Skads skole.............. 6559 8502 15061 793 76 183 3847 544 247
Spangsbjergskolen.. 7177 10264 17441 795 467 399 8140 590 300
Sædding skole ........ 9543 10107 19650 798 1218 323 8841 976 787
Sønderrisskolen .... 1318 2602 3920 487 0 27 617 123 9
Tjæreborg skole.... 5436 8807 14243 750 238 252 6300 590 320
Vester Nebel skole .. 4362 5468 9830 458 0 130 1664 417 304
Vestervangskolen ... 6015 9187 15202 829 398 290 5257 354 405
Ådalskolen.............. 5159 7987 13146 827 4 255 5175 602 136

Skoler i alt................ 144064 197194 341258 18214 13452 5696 120080 12277 8800
Klassehåndbibl.......... 12625 0 12625 0 810
Fællessamlingen .... 508 4892 5400 1056 487

I alt .......................... 157197 202086 359283 19270 14749

Depot........................ 492 1798 2290 0 2
Stormgade skole.... 495
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Skolebibliotekernes virksomhed i tiden 1. jan. 1984 til 31. dec. 1984

Skole Fra Fællessamlinger 
og Hovedbiblioteket Egen bogbestand

Klassebibl. Udlån

Enkelte Samlet Klasse
Sæt Bind bøger Sæt Bind Faglitt. Skønlitt. udlån udlån

Bakkeskolen........ 262 5144 482 63 1354 5172 23980 36132 11315
Blåbjerggårdskolen 321 6380 517 15 364 5061 19720 32042 5017
Boldesager skole . 121 2250 199 167 3929 7332 15368 29078 10803
Bryndum skole .. 460 10075 206 74 2142 8842 17939 39204 7210
Danmarksgade skole 98 1641 180 362 6329 6979 11357 26486 7400
Fourfeldtskolen .. 514 10128 389 51 1784 5488 15556 33345 12481
Gammelby skole . 274 5489 321 147 3712 4776 14305 28603 16133
Gjesing skole .... 286 4554 0 250 6285 4535 11155 26529 8484
Grådybskolen ... 30 351 54 43 1241 3048 8819 13513 1980
Guldager skole... 52 617 6 38 3140 3084 7189 14036 5013
Hjerting skole ... 531 12210 207 173 3775 7395 18587 42174 7560
Jerne skole.......... 108 1780 0 227 4314 3086 10774 19954 12260
Kokspang skole .. 10 80 10 15 150 0 2000 2240 0
Kvaglundskolen.. 402 9447 274 164 6150 9653 23236 48760 15615
Nordvang skole .. 259 5449 181 35 812 4802 16013 27257 2900
Præstegård skole. 535 9753 369 68 2344 18386 26856 57708 4667
Rørkjær skole ... 196 3907 438 99 1925 7102 19171 32543 919
Skads skole ........ 327 5841 247 41 1129 3116 12393 22726 3461
Spangsbjerg skole 406 7414 258 130 3622 10057 15963 37314 10563
Sædding skole ... 186 3519 117 0 1419 8528 22861 36444 5788
Sønderris skole .. 47 884 181 59 1580 1352 4683 8680 1612
Tjæreborg skole . 423 9529 842 32 875 7280 25260 43786 3400
Vester Nebel skole 90 1380 0 30 592 2288 6562 10822 1000
Vestervangskolen 641 12612 537 321 4354 6682 20303 44488 17416
Adalskolen.......... 369 8225 670 205 4555 5000 11895 30345 31885

6948 138659 6685 2809 67876 149044 381945 744209 204882

Historiske værksteder
Frank Lauridsen,
konsulent for historie, herunder samtidsorientering og museumsarbejde

Jernalderlandsbyen, Guldager plantage
Til stadighed foregår der byggeaktiviteter i Jernalderlandsbyen.

I samarbejde med den kommunale plantør beskæftiger vi 4-6 personer i et jobtilbud. 
I det forløbne år er der blevet arbejdet på færdiggørelsen af Sjelborggårdene, en ladebyg
ning til gården er blevet forberedt og stråtaget på de øvrige huse er blevet repareret, væg
ge er blevet klinet med videre. I efteråret 84 skiftede vi fårebestanden ud. De gamle færø- 
får var på grund af lang tids indavl blevet for svage. Det var ikke muligt i Danmark at få
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nogen ny vædder. Vi har til gengæld fået en frisk besætning af Gotlandske Udegangsfår 
til hvilke vi hvert år kan bytte os til en ny vædder fra et af de værksteder, vi samarbejder 
med.

Landsbyen har været åben på alle skoledage fra 1. maj til 1. november. Gruppernes in
struktioner er blevet forbedret ved, at det ved hjælp af beskæftigede i jobtilbud er blevet 
muligt stort set at have en instruktør pr. gruppe.

På åbningsdagene har følgende klasser arbejdet:
3. klasse: 12 dage.
4. klasse: 21 dage.
5. klasse: 9 dage.
6. klasse: 8 dage.
7. klasse: 6 dage.
8. klasse: 1 dag.
9. klasse: 2 dage.
Besøg på i alt 59 dage ud af 65 åbningsdage.
Af besøgene har de 8 været med overnatning.

Den historiske skolestue, 
Ungdomsskolen, Østergade

Skolestuen, som er ført tilbage til 1930, har i perioden været brugt af 10 klasser. En del 
effekter har desuden været udlånt til skoler. Et besøg i skolestuen indgår oftest i et længe
re undervisningsforløb. Besøget efterfølges ofte af et besøg på Esbjerg museum.

Historiske samlinger
Frank Lauridsen, 
konsulent for historie, herunder samtidsorientering og museumsarbejde

Besættelsessamlingen, Spangsbjergskolen.

Besættelsestidssamlingens grundlægger tidl. viceskoleinspektør Hans Rode Petersen - selv gammel mod
standsmand - ser på illegale blade trykt på det skjulte trykkeri under taget.
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I hele skoleåret har nyopstillingen af samlingen stået på.
Fra 1. november til 1. juni har en lærer været i jobtilbud i samlingen. I 3 måneder har 

desuden 2 ufaglærte været beskæftiget i forbindelse med ny opstillingen. Desuden har 
den faste instruktør samt konsulenten deltaget i arbejdet.

Nyopstillingen blev genåbnet den 4. maj af borgmester A. K. Nielsen og inviteret var 
ca. 50 mennesker. Udstillingen består af et rum, hvor de sociale og økonomiske vilkår i 
Esbjerg og i det øvrige Danmark belyses. Der er desuden rekonstrueret et lille torv, en 
stue, et køkken og et loft med et illegalt trykkeri. Det største rum er helliget genstandsud
stillingen samt en rekonstruktion af en fængselscelle fra Højskolehjemmet. Der er des
uden arbejdsborde med et håndbibliotek samt et foredrags- og billedfremvisningslokale 
med diverse AV-midler.

Udstillingen har været besøgt af følgende klasser efter genåbningen:
2. klasse: 1 klasse.
4. klasse: 2 klasser.
5. klasse: 5 klasser.
6. klasse: 4 klasser.
7. klasse: 6 klasser.
8. klasse: 6 klasser.
9. klasse: 2 klasser.

10. klasse: 2 klasser.
I alt 28 klasser.
Torsdag eftermiddag har der i 2 timer været tilknyttet en instruktør.

Skolekonsulent Frank Lauridsen viser hvordan Besættelsessamlingens køkken er udstyret.
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Landbrugssamlingen
Gjesing skole

Udstillingen af genstande fra første halvdel af vort århundrede har i perioden kun været 
lidt benyttet.

Der er imidlertid håb om, at med de nye initiativer, der vil blive taget vedrørende områ
dets historiske udvikling, at ikke mindst skolerne i det gamle Gjesing-område i højere 
grad vil inddrage genstandene. Der er blevet udsendt et lokalhistorisk undervisningsma
teriale og senere vil en lille bog om området blive udgivet.

Magasin
for gamle UV-midler

Ved skolevæsenets 100 års jubilæum i 1977 startede indsamlingen af gamle UV-midler 
som bøger, tavler, kort, instrumenter, borde, katedre m.v. I de forløbne år er tingene ble
vet registrerede, og der er skrevet kartotekskort på de enkelte effekter. Det er dog ikke 
lykkedes at få et tilfredsstillende opbevaringssted til materialet, hvorfor det i øjeblikket 
er spredt adskillige steder. Mange skoler har i årets løb lånt materiale af samlingen enten 
i forbindelse med et jubilæum eller i forbindelse med almindelig undervisning. En lang
tidsledig har været beskæftiget med registreringen.

Det fælles skoleidrætsstævne 1984
Lærer Jes Jensen

Som det foregående år sagde 17 skoler »ja tak« til at deltage i det fælles boldspilsstævne 
for 5.-10. årgang, og det betød, at der blev brug for 2 stævnedage.

Tirsdag den 11. september drejede det sig om Bakkeskolen, Boldesager, Danmarksga
de, Grådyb, Hjerting, Spangsbjerg, Sædding, Vestervang og Ådalskolen, og man skulle 
igennem 247 kampe, før mestrene var fundet i de »sædvanlige« boldspil: rundbold, M- 
bold, håndbold, langbold, fodbold og mini-fodbold.

Det var de samme boldspil, der stod på programmet onsdag den 12. september, hvor 
Esbjerg Realskole, Fourfeldt, Gammelby, Jerne, Kvaglund, Nordvang, Rørkjær og 
Skads skulle dyste. Den dag var der lagt 5 kampe oven i, så det samlede kampantal blev 
på 252 kampe.

For 8. år i træk var Ingelise Sørensen, Sædding, Kurt Pedersen, Nordvang og Jens 
Leth, Sædding, med i stævneudvalget, der siden 1982 også har omfattet John Andersen, 
Nordvang og Jes Jensen, Sædding.

For Jens Leth, Sædding var det samtidig det sidste skoleidrætsstævne i denne omgang 
i planlæggerens rolle. Efter at have været med i godt 12 år, de sidste 10 år som formand 
mente Jens Leth, at han »havde aftjent sin værnepligt«.

Skoleidrætsstævnerne - det fælles for alle Esbjergs skoler - er inde i en ændringsfase, 
og det betyder, at det i 1985/86 vil foregå således:

I februar 1986 skal 9.-10. årgang kæmpe indendørs, medens 4.-8. årgang onsdag før 
sommerferien skal dyste udendørs i Veldtofte i nogenlunde de »sædvanlige« boldspil.
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Friluftsbadene
Badene har i sommeren 1985 været benyttet i følgende omfang:

Boldesager friluftsbad:
Åbent for skolevæsenets undervisning i perioden 20. maj til 13. september 1985

1984
Driftstimer

1983 1985 1984
Badende

1983 1985

Kommunens skolevæsen
i undervisningstiden .... 230 288 240 7810 8295 7150
Esbjerg Statsskole.......... 30 30 12
Esbjerg Roklub.............. 6 - -
De Unges Idræt,
Esbjerg afd....................... 30 45 34
Svømmeklubben »Esbjerg« 4 42
Ferieaktiviteter................ 140 140 140

440 503 468 7810 8295 7150

Grådybbadet:
Åbent i perioden 31. maj til 13. september 1985

1984
Driftstimer

1983 1985 1984
Badende

1983 1985

Kommunens skolevæsen
i undervisningstiden .... 235 288 120 8100 7820 2330
Svømmeklubben »Esbjerg« 56 70 84
Offentligheden................ 786 697 701 11441 14009 8531

1077 1055 905 19541 21829 10861

Motocross-projektet: Beherskelse af hestekræfterne, når jorden sprøjter fra baghjulet!
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Udsendelse af lejrskoleklasser
Rendbjerg:

Efter sommerferien 1984.
13.08.-17.08. Skads skole, 8 uy
20.08.-24.08. Fourfeldtskolen, 8 cd
27.08.-31.08. Fourfeldtskolen, 8 ab 
03.09.-07.09. Præstegårdsskolen, 8 cde 
10.09.-14.09. Sædding skole, 8 cd 
17.09.-21.09. Vestervangskolen, 8 ac 
24.09.-28.09. Hjerting skole, 8 bc 
01.10.-05.10. Spangsbjergskolen, 8 ab

Før sommerferien 1985 
22.04.-26.04. Sædding skole, 8 ab 
28.04.-02.05. Kvaglundskolen, 8 ab 
06.05.-10.05. Boldesagerskole, 8 ab 
11.05.-15.05. Kvaglundskolen, 8 cd 
20.05.-24.05. Gammelby skole 8 ab 
28.05.-01.06. Rørkjær skole, 8 abc

Rendbjerg: I tiden 22.10.-21.12. 1984 og 07.01.-12.04. 1985 har Rendbjerg feriekoloni 
været besøgt af ca. 1.274 elever og lærere på 3 dages hytteture.

Andre lejrskolesteder: Udover ovennævnte lejrskoler har der været afholdt lejrskoler 
udenfor kommunernes feriekoloni, hvilket de enkelte skoler selv administererer, idet be
løbene hertil indgår i skolernes rammebevilling.

Sønderho: I tiden 13.08.-20.09. har Sønderho feriekoloni været besøgt af ca. 1.646 elever 
og lærere på endagsture.

Elevudveksling med venskabsbyerne 1985
3 X 10 elever fra Esbjerg blev udvekslet med 10 elever fra hver af vore nordiske venskabs
byer. Ledere var:
Eskilstuna: Kirsten Hartmann og Dorethe Hopp, Fourfeldtskolen,

Lena Kvarnegren og Johan Källgren.
Jyväskylä: Bente Jørgensen og Tommy Madsen, Bakkeskolen,

Terttu Repo og Anja Järvinen.
Stavanger: Margit Ernlund og Tyge Skovgård Christensen, Hjerting skole,

Elisabeth og Martin Lund.

Besøg i nordiske venskabsbyer 1984
Eskilstuna: Overlærer Inger Birkholm-Clausen, Bakkeskolen,

Overlærer Kirsten Lender, Bakkeskolen (24.-30.09.84).
Jyväskylä: Lærer Anne Andersen, Præstegårdsskolen,

Lærer Helge Andersen, præstegårdsskolen (17.-21.09.84).
Stavanger: Overlæger Ulla Jerg, Spangsbjergskolen,

Lærer Hans Schmidt, Kvaglundskolen (28.10.-2.11.84).

Besøg fra Nordiske venskabsbyer 1984
Eskilstuna: Lærer Vidar Svensson (22.-23.10.84).
Jyväskylä: Lærer Seija Tawast (11.-17.11.84).
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Internationalt miljølæreseminar i Esbjerg
Vestervangskolen har siden august 1982 deltaget i et miljølæreprojekt i EF-regi. Skolens 
koordineringsgruppe, bestående af 7 lærere, har på flere møder med andre lærere fra de 
øvrige EF-lande haft den klare opfattelse, at man i undervisningen - også når det gjaldt 
miljølære - arbejdede på et alt for teoretisk plan.

Der blev på disse møder fra flere sider udtrykt ønske om en miljøkonference, hvor 
praktisk og konkret arbejde var i centrum. Esbjerg blev valgt som vært for konferencen, 
idet betingelserne for at lave praktisk miljølære her er særdeles gode.

De økonomiske rammer for en sådan international konference blev skabt gennem til
skud fra EF, Undervisningsministeriet og Esbjerg kommune.

Konferencen fandt sted fra 3.-8. september 1984. Der var 2 deltagere fra kommissio
nen i Bruxelles, 1 fra the Coordinating Team i Dublin. Desuden deltog Undervisningsmi
nisteriets konsulent i biologi og lokale instruktører. Udover undervisere fra EF-landene 
var 11 danske skoler repræsenteret med lærere. Den relativ store repræsentation fra dan
ske skoler skyldtes bl.a. ønsket om, at konferencen kunne blive optakten til et dansk for
um for miljøundervisning.

Der blev arbejdet på Fanø, hvor der blev focuseret på stranden, vaden og Sønderho by. 
På Fiskerimuseet arbejdede deltagerne i laboratoriet, sælariet og selve museet, desuden 
var alle på tur med fiskerimuseets kutter »Claus Sørensen«. Naturskolen og jernalder
landsbyen i Guldager var mål for de for Esbjerglærere så skattede aktiviteter. Søen og 
stranden i Marbæk blev brugt som grundlag for forureningsundersøgelser.

Især fra de udenlandske deltagere blev der givet udtryk for stor begejstring for konfe
rencens program, som havde givet dem indblik i de rige muligheder, der kan være i under
visningsformer, der sætter »praktisk arbejde i marken« i centrum.

Det Kriminalpræventive Arbejde

SSP- udvalget

SSP-udvalgets arbejde i skoleåret 1984/85 var præget af »Hold da helt fest«-kampag- 
nen. Selve kampagnen afvikledes i første halvdel af skoleåret, afsluttende med en kon
kurrence. Godt og vel 5.000 elever deltog. Det primære formål med kampagnen var at få 
børn og unge til at være opmærksomme overfor emner som »udenfor«/sammen, små
kriminalitet, mobning, »Kend dig selv«, kammeratskab/venskab/fællesskab, gruppe- 
dannelse/gruppepres, generationer, barn/ung - før og nu. Af de konkurrencebidrag, der 
indkom, kunne man se, at kampagnen virkelig havde engageret elever og lærere.

Økonomiudvalget har i 1985 givet tilsagn om, at der kan etableres en stilling som fri
tidsvejleder. Det vil betyde, at SSP-udvalget får 2 opsøgende medarbejdere. Dette vil 
give mulighed for at arbejde mere decentralt, f.eks. med lokale kontaktgrupper i de en
kelte skoledistrikter. Der har været gjort forsøg med en sådan gruppe i Hjerting-områ- 
det, men det viste sig vanskeligt for SSP-udvalget at yde tilstrækkelig baggrundsstøtte 
med de daværende ressourcer.

SSP-udvalget har siden 1978 bestået af 3 repræsentanter fra hver af de involverede in
stanser. Udvalget fandt i foråret 1985, at tiden var inde til en omstrukturering og har der
for foreslået de politiske udvalg, at SSP-udvalget for fremtiden består af 4 repræsentan- 
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ter fra hver instans. Det vil give udvalget en større bredde og hermed bedre kontakt til fle
re områder.

Det er ikke mindst udvalgets ønske at forstærke arbejdet med risikogrupper gennem 
et udbygget samarbejde mellem socialforvaltningens rådgivergrupper, daginstitutioner
ne og skolerne.

Hold da helt fest
Kampagnen i perioden 29. okt. til 30. nov. 1984
Skolekonsulent Frank Lauridsen

SSP-udvalget tog i 1983 initiativet til at arrangere en stor kampagne for børn og unge om 
netop disse aldersgruppers sociale samvær. En arbejdsgruppe bestående af en fritids
hjemsleder, en skoleinspektør, den opsøgende pædagog, 3 konsulenter og skoledirektø
ren startede tidligt forberedelsen af kampagnen, der løb af stablen fra den 29. okt. og til 
den 30. nov.

»Johnny Walker går agurk«. Teaterforestilling i.f.m. »Hold da helt fest«-kampagnen.
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Der blev udsendt 2 idekataloger til brug ved tilrettelæggelsen af arbejdet med børnene 
og de unge. Der blev endvidere udsendt til alle klasser professionelt udarbejdede plakater 
samt et skoleskema med plakatens motiv til hver enkelt elev. Kampagnen startede for 
6.-10. klasses vedkommende med oplevelsen af et stykke debatteater. I samarbejde med 
Revyteranerne var der udarbejdet et spændende teaterstykke, som hed: »Johnny Walker 
går agurk«. Stykket, der ramte mange samværssituationer lige på kornet, satte diskussi
oner i gang. De mindre elever fik mulighed for at starte arbejdet med at se gode igangsæt
tende film som »Gummi-Tarzan«. Til bearbejdelse i klasserne blev udsendt 3 aviser til de 
store elever og 2 til de små.

Som et led i arbejdet med at finde ud af, hvordan man kan være sammen på en god må
de blev der udskrevet en konkurrence om, hvilken klasse der kunne beskrive den ideelle 
klassefest. På hvert klassetrin fandtes en vinderklasse, som fik betalt udgifterne til fes
ten.

I det vellykkede arbejde omkring emnet deltog ca. 60 pct. af eleverne ved skolevæse
net. Gennem diskussioner og konkret arbejde om dette at være sammen på en god måde 
håber og tror vi på, at vi får nogle børn og unge, der vil huske i hvertfald noget fra »Hold 
da helt fest«, når de senere skal vælge det rigtige.

Opsøgende pædagogisk arbejde
Opsøgende pædagog John Jensen

Basketball, Hollandstur, moto-cross, lejrskole, kontaktstue, weekendture, forældre
møder.

Alt dette er nogle af de aktiveteter som udgjorde ingredienserne i det opsøgende arbej
de i Skads/Andrup området i skoleåret 1984/85.

Kontaktstuen, som efterhånden er blevet et fast element i SSP udvalgets miljøarbejde 
blev etableret i foreningslokalerne på Skads skole. Ideen med kontaktstuen er, at den dels 
fungerer som en slags »base« for det opsøgende arbejde, og dels som stedet hvor de unge 
ved, at de kan træffe den opsøgende medarbejder.

I obtober måned 1984 blev jeg af en 10. klasse ved Skads skole inviteret med på lejrsko
le - (turen gik til København). Inspireret af forskellige samtaler, de unge og jeg havde un
der denne tur, blev der i efteråret etableret basketball for en gruppe unge i 9.-10. klasser
ne på Skads skole. Et godt samarbejde mellem skolen, ungdomsklubben, SSP udvalget 
samt de unge, gjorde, at denne aktivetet på relativ kort tid kunne blive en realitet.

Også i Skads/Andrup området, viste det sig at der er en meget stor interesse blandt de 
unge for at køre på Moto-cross maskiner, men da SSP udvalget i samarbejde med Ung
domsskolen nu har en velfungerende Moto-cross/Motorlæreaktivitet, som råder over 
ca. 40 motocrossmaskiner blev min arbejdsopgave her begrænset til at gøre de unge op
mærksom på denne aktivitets eksistens.

I forbindelse med SSP udvalgets debatmåned omkring »Hold da helt fest« kampagnen 
i efteråret 1984 deltog jeg i et par forældremøder hvor jeg kom med et oplæg omkring 
emner som gruppedannelse, mobning, og de unges netværk (berøringsflader). Disse op
læg havde bl.a. til formål at inddrage forældrene i debatterne.

Et besøg hos det hollandske politi i foråret 1985 med en gruppe på 17 unge i alderen 
14-16 år var et resultat af et tværfagligt samarbejde mellem pædagogisk-psykologisk 
Rådgivning, politiet, og den ops. pædagog. Turen varede i 8 dage, og foruden de unge 
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deltog 2 medarbejdere fra PPR, 1 politimand samt ops. pædagog.
I Holland boede vi i forskellige byer i huse, som ejes af IP A (International Police Asso

ciation).
De unge, som deltog i turen, kom fra hele Esbjerg området.
Meningen med denne tur var, at deltagerne skulle lære hinanden bedre at kende, såle

des, at et arbejde omkring unges fritidsbeskæftigelse kan foregå på en bredere front.
Opsøgende arbejde i lokalmiljøer er stadigvæk inde i en udviklingsfase, og udviklin

gen af egnede arbejdsmetoder er forsat et af SSP udvalgets ønsker.
I denne forbindelse har man fra juli måned 1985 flyttet den ops. medarbejders arbejds

område fra Skads/Andrup til Spangsbjerg området.

Færdselsundervisning
Politiassitent Knud Knudsen

Fra ordenspolitiets side er der i skoleåret 1984/85 ydet bistand/assistance i skolernes 
færdselsundervisning som anført på skema.
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I lighed med tidligere blev cyklistprøvernes politikredsfinale afviklet på politistationen 
lørdag, den 13. april. De 3 hovedpræmier - en cykel og 2 fotografiapparater - blev vundet 
af Morten Rostgaard, Tjæreborg skole, der vandt 1. præmien, mens 2. og 3. præmierne 
gik til henholdsvis Brian Thomsen, Danmarksgades skole og Jacob B. Hjelmborg, Ådal- 
skolen.

Politiets vandrepokal, der følger 1. præmievinderen blev således flyttet fra Spangs
bjerg skole til Tjæreborg skole, hvor den vil have sin plads indtil politikredsfinalen 1986.

Skolepatruljemedlemmerne og deres instruktører har også i dette år klaret deres an
svarsfulde arbejde til alles tilfredshed, og det er glædeligt at kunne konstatere, at også 
dette forløb uden uheld af nogen art.

Med hensyn til erhvervspraktikanter har politiet haft 3 hold å 6 elever i ugerne 45, 7 og 
11, og vi vil herfra stadig i samarbejdet med arbejdsformidlingen bestræbe os på at forde
le erhvervspraktikanterne fra så mange skoler som muligt.

Oversigt over færdselsaktiviteter m.v., hvor ordenspolitiet har medvirket

Skole Cyklistprøver Gåprøver Cykeleftersyn Lygtekontrol

Bakke • O e

Blåbjerggård • 0 ø

Boldesager • 0

Bryndum • 0 ® s

Danmarksgade 9 0 ø

Fourfeldt • ® ©

Gammelby • ® ø

Gjesing • 0 ø

Grådyb 0 0

Guldager © 0 0 ø

Hjerting 9 ø

Jerne ® 0

Kokspang © ©

Kvaglund © ®

Nordvang © ® ø

Præstegård ® 0 ø

Rørkjær • 0 ®

Skads • ø

Spangsbjerg a ø

Sønderris 0 0

Sædding ® ® ©

Tjæreborg ø 0 ©

Vester Nebel 0 ø ©

Vestervang ® O

Ådal « ® 0 0
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Faglige konsulenters virksomhed
Biologi
Biologikonsulent Olav Poulsen

Esbjerg har i nogle år deltaget i et miljølæreprojekt i EF-regie, de seneste år repræsente
ret ved Vestervangskolen.

I forbindelse med projektet var Esbjerg kommune i september 1984 vært for et miljø
læreseminar med deltagelse fra de fleste øvrige EF-lande. Seminaret lagde vægt på, at 
deltagerne skulle være aktive i felten en stor del af tiden, skulle kunne vurdere værdien 
af de faciliteter uden for klasseværelset, som eleverne i Esbjerg kan udnytte. At dømme 
efter deltagernes reaktioner og udtalelser var seminaret en god reklame for Esbjergs sko
levæsen.

Der har endvidere i det forløbne år under ledelse af Ministeriets konsulent for rusmid
ler, Peter Schøler, og Ribe Amts alkoholkonsulent, Lona Dahl Andersen, været afholdt 
to rusmiddelkurser for lærere fra Esbjergs skoler og med deltagelse fra politiet, 
sundheds- og socialforvaltningen. Et af resultaterne blev, at det fandtes nødvendigt at 
modernisere læseplanen for sundhedslære, og der blev udtrykt ønske om en undervis
ningsvejledning for området.

Skolebotanisk Have
Biologikonsulent Olav Poulsen

Arbejdet er foregået efter samme retningslinier som foregående år. For første gang har 
elevnedgangen kunnet mærkes på udsendelsen af materiale til spiringsforsøg, men det er 
dog stadig godt 2/j af samtlige skoleelever, som modtager dette materiale.

Til gengæld er der på nogle skoler en glædelig stigning i antallet af kolleger, der gør 
brug af havens øvrige tilbud.

Et par kolleger fra andre kommuner har også hentet råd og plantemæssig bistand til 
at starte små botaniske haver.

Danskundervisningen
Konsulent for dansk Jørgen Tambour

Faget dansk har i det pågældende skoleår været præget af arbejdet med og omkring de 
nye lokale læseplaner.

Interessen for indholdet har været stor, både i lærer- og forældrekredse. Med denne 
plan som centrum har der været afholdt mange større og mindre pædagogiske arrange
menter på byens skoler, og tilkendegivelserne peger i retning af, at man glæder sig til i 
indeværende og de kommende skoleår at gå i gang med arbejdet efter de nye retningslini
er. Eneste mislyd er et kompakt ønske om flere timer til faget.

Nogen faglig revolution er der som bekendt ikke sket, men drejningen af faget, de nye 
discipliner m.v. har dannet baggrund for en omfattende kursusrække, som har været vir
kelig velbesøgt. Enkelte kurser måtte endda dubleres grundet overvældende interesse.
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Mange henvendelser om de nye materialer, der relaterer til Dansk 84, er endnu et bevis 
på, at kommunens dansklærere i en positiv ånd har trukket arbejdstøjet på i bevidsthe
den om, at godt begyndt er halvt fuldendt.

Det er mit håb, at vi dansklærere gensidigt kan drage nytte af hinandens erfaringer til 
yderligere inspiration og udvikling af folkeskolens hovedfag.

EDB-undervisningen
Konsulent for EDB Leif Nielsen

Leif Nielsen tiltrådte den 1.8.85 den nyoprette
de stilling som EDB-konsulent.

Første halvdel af 1985 var præget af indkøb og opstart af skolernes EDB-udstyr, især 
med henblik på starten af valgfaget datalære i 8. til 10. klasse.

I samme halvår har der været afholdt en række introduktionskurser for lærere, samt 
et for skoleledere.

Læseplanen for datalære som valgfag er færdiggjort og godkendt.
Der har været arbejdet en del med mulighederne for at skabe baggrund for udvikling 

af programmer, et arbejde, som må intensiveres i det kommende år.
En del af de tidligere programmer til Piccolo er omredigeret til at fungere på Piccoline.
På et par skoler har der været forsøg igang omkring datalære som en del af den obliga

toriske undervisning, anvendelse af EDB i sammenhæng med skolens normale fag, samt 
anvendelse i specialundervisning.

På Rørkjær skole er der taget initiativ til at anvende EDB i biblioteksarbejdet. Forsø
get starter i efteråret 1985.

Engelskundervisningen
Konsulent for engelsk Knud Kristensen

I lighed med tidligere år er der i samarbejde med tyskkonsulenten og amtscentralen af
holdt temauger »Focus på folkeskolens fremmedsprogsundervisning«. I de forskellige 
arrangementer deltog der alene fra skolerne i Esbjerg 97 lærere.

Foruden ovennævnte kurser er der blevet afholdt kurser vedr. materialer, prøverne og 
rettemøder.
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For at afhjælpe manglen på et redskab til en mere ensartet visitation af elever til spe
cialundervisning i engelsk har jeg sammen med Dorit Buch-Larsen, Bakkeskolen og 
Esther Ravn, Fourfeldtskolen udarbejdet et evalueringssæt til 6. klasse. Arbejdet her
med har været meget tidskrævende bl.a. på grund af en ret omfattende afprøvning af ma
terialet. Der skal her lyde en varm tak til de to kolleger for arbejdet i gruppen.

Det var ventet, at datamatstøttet undervisning ville have trængt sig på i sprogfagene, 
men desværre er de sprogprogrammer, der hidtil har været stillet til rådighed af så dårlig 
kvalitet, at de ikke er egnede til folkeskolens sprogundervisning, men der er håb forude. 
I hvert fald hvad angår programmer til indlæring af formelle færdigheder som f.eks. 
grammatik.

Af de mange henvendelser fra fagudvalg og enkeltpersoner ses det, at der fra kollegers 
side stadig gøres et stort arbejde med at gøre engelskundervisningen interessant og me
ningsfuld til gavn for vore elever.

Historie og samtidsorientering
Konsulent for historie, herunder samtidsorientering og museumsarbejde, 
Frank Lauridsen

I skoleåret blev en ny læseplan for historie udarbejdet. Skønt den »gamle« kun var 3 år 
gammel, ønskede man efter udarbejdelsen af en ny vejledende læseplan også at få den lo
kale fornyet.

Læseplanen er i hovedtrækkene identisk med den afløste. Fornyelsen er sket på føl
gende områder:
Sproget er gjort mere læsevenligt og indholdet sigter i lidt højere grad på en mere konkret

Skoleelever opmåler tomter af Jernalderlandsby i Myrtue.
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undervisning i faget. Hvor det tidligere blev anbefalet også at bruge lokalsamfundets hi
storie, så er dette nu obligatorisk. En liste over centrale kundskabsområder for Esbjerg
området fortæller hvilke emner, der specielt skal focuseres på. Læseplanen lægger ikke 
op til en udskiftning af lærebøger, eftersom stofområdet som sagt er som i den afløste læ
seplan. Der vil dog blive behov for et tilbud til skolerne om et lokalhistorisk undervis
ningsmateriale.

Der er derfor udarbejdet et stort materiale til hver enkelt skole omhandlende perioden 
1830- ca. 1890. Ligeledes er et materiale, hvori man kan følge sognets udvikling fra 1838 
frem til 1955, blevet udsendt. Desuden har hver enkelt skole fået tilsendt et lokalhistorisk 
atlas.

I skoleåret har en af de store opgaver været at nyopstille Besættelsessamlingen på 
Spangsbjergskolen. Med hjælp fra langtidsledige og stor velvilje fra mange sider lykke
des det at få nyopstillingen færdig til den 4. maj, hvor borgmesteren og en række invitere
de personer åbnede udstillingen. Et særdeles travlt år, der bar gode frugter.

For samtidsorienteringens vedkommende har udviklingen været noget anderledes. 
Som det kunne anføres for sidste beretningsperiode er et læseplansarbejde i Direktoratet 
i gang. Da man har ønsket at trække på mig som konsulent for læseplansudvalget, har 
jeg haft mulighed for at følge arbejdet ganske tæt.

Da man ikke er enige om fagets udvikling, er der desværre ikke udsigt til nogen ny vej
ledende læseplan med det første.

Men faget ser fortsat ud til at være inde i en god udvikling de fleste steder. Det kan des
uden fastslåes, at de udviklingsarbejder, der er i gang på vore skoler, i meget høj grad 
bygger på netop dette fags metode, hvorfor man kan fastslå, at faget om noget ser ud til 
at blive skelettet i fremtidens skole.

Regning/matematik
Kst. konsulent for regning og matematik Carsten Gram

Stillingen som skolekonsulent for regning/matematik var vakant indtil 1.3.85.
Arbejdet har bestået af rådgivning om lærebogssystemer, materialer til tværfaglig un

dervisning samt materialer til interne prøver.
Der er gjort reklame for skolevæsenets energikasser til tværfaglig undervisning i 3., 5., 

7. og 9. klasse, med emner fra matematik, fysik og orientering. En enkelt skole har ytret 
ønske om hjælp til materiale, hvor sprog og matematik indgår tværfagligt.

EDB-programmer til matematikundervisning er der stadig kun et begrænset udbud af, 
her har mange skoler ytret ønske om et større programudbud.

Småbørnskonsulentarbejdet
Konsulent for småbørnsundervisning Erling Andersen

Småbørnskonsulentens arbejdsområde er tværfagligt i meget høj grad, og der sker på al
le områder en vækst i mængden af undervisningsmaterialer.

Efter snart 10 års virke er der opbygget en meget stor samling af materialer, hovedsage
lig egenproduktioner, og disse anvendes i stadigt stigende omfang af lærerne på vore sko
ler.
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Trykkeriets salg af undervisningsmaterialer udarbejdet af konsulenten er i dette skole
år opgjort til 14.000 ark. Det er i forhold til sidste år en stigning på 36 pct.

I år er der udarbejdet et undervisningsmateriale til sundhedslære: Her er jeg. Det be
står af en elevbog (løsblade) med tilhørende lærervejledning. Behovet synes dokumente
ret, idet der på et halvt år er leveret over 2500 ark til skolerne. Materialet udbygges senere 
med emneark til bl.a. værkstedsaktiviteter.

Forøgelsen af materialer medfører naturligvis et voksende behov for plads, og netop 
på dette punkt er der sket drastiske ændringer: Ansættelsen af yderligere en konsulent 
(EDB) har fået alvorlige lokalemæssige konsekvenser for småbørnskonsulenten.

Uden forudgående samtale pålagde skoleforvaltningen sidst i december småbørns- 
konsulenten at afgive kontorplads til konsulenten for matematik - indtil videre - idet ma
tematikkonsulentens kontor skulle bruges til EDB.

I en skrivelse sendt til skoledirektøren redegøres for konsekvenserne af denne sam
mentrængning, og samtidig protesteres over den urimelige fremgangsmåde. Denne 
skrivelse er til dato ubesvaret.

Arbejdet med den nye læseplan i dansk betød deltagelse i en række interessante møder. 
Første forløb, dvs. 1. og 2. klasse, var naturligvis det primære interesseområde, men for
slaget til læseplan blev til under intenst udvalgsarbejde.

Det glæder især, at man i skolekommissionen godtog den noget fyldigere beskrivelse 
af 1. forløb, hvor ikke mindst afsnittet om klasselokalet må betegnes som en udvidelse.

Ændringerne af skoleloven er vedtaget af Folketinget med virkning fra 1. august 1986. 
Det betyder bl.a., at der nu er formelt grundlag for samordning af undervisningen i 
bh.klasse og 1. og 2. klasse. Tværfaglig, aldersintegreret undervisning, som hidtil har 
været forsøgsarbejde, kan nu frit planlægges og etableres på enhver skole.

Det er også bemærkelsesværdigt, at børnehaveklassens aktiviteter ikke længere kaldes 
»beskæftigelse«, men »undervisning«.

Det betyder, jvf. bemærkninger til lovforslaget, at indholdet nu skal fremgå af læse
planen.

Det er imidlertid ikke noget problem her i kommunen, idet vi siden 1976 har haft en 
godkendt beskrivelse vedr. børnehaveklassen i mappen med læseplaner.

Interessen for samordning har været stor her i kommunen, så det bliver interessant at 
se i hvilket omfang og på hvilke måder, der nu etableres indskoling med samordning på 
vore skoler.

Til sidst en kort oversigt over forskellige arrangementer:
Udstillinger i samarbejde med Amtscentralen:

17/9-1/11: Efterår, 20/11-21/12: Jul igen, 22/1-15/2: Fastelavn, 4/3-12/2: Forår/på- 
ske.

Indskolingskurser:
29/5: Dansk (14 delt.), 3/6: Sundhedslære (7 delt.), 6/6: Skole/hjem-samarbejde - til
budt alle lærere - (15 delt.).

Tyskundervisningen
Konsulent for tysk Ingried Gram

Også skoleåret 1984-1985 har stået i travlhedens tegn. Det er rart at mærke, at konsulent
kontoret er et sted, man kender, om det nu er for at få en snak, når man er der alligevel, 
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eller der er aftalt tid. Det har dog til tider voldt problemer, at lærere fra forskellige skoler 
har henvendt sig samtidig.

For at kunne yde den enkelte lærer og skole den bedst mulige service, har jeg derfor i 
skoleåret nedsat den »officielle kontortid« til 2 x 1 time for at undgå sammenfald af kon
sultationer. Det er i vid udstrækning lykkedes, så møderne har fået et roligere forløb.

Derudover har arbejdet omkring »Fremtidens skole« været i focus.
En spændende arbejdsopgave, hvor jeg håber, at vi sammen kan bidrage med ideer, så 

tysk kan blive en integreret del af de forandringer, der vil komme.

Uddannelses- og erhvervsorientering
Konsulent for uddannelses- og erhvervsorientering Erik Gaardhøje

Aldrig har så mange benyttet tilbudene om at opleve det omgivende samfund. Vor tids 
store problem omkring »ungdomsarbejdsløshed« har bevirket, at mange lærere har følt 
en forpligtigelse til at give eleverne nogle oplevelser af livet uden for skolen, på ungdoms
uddannelsesinstitutionerne og/eller på erhvervsvirksomheder, store som små. Mange er
hvervsvirksomheder har heldigvis åbnet deres døre for klassebesøg, forskellige former 
for praktik, stillet medarbejdere til rådighed som gæstelærere - de ønsker at give fremti
dens medarbejdere et indblik i en nutidig erhvervsvirksomhed.

Ud over denne »information« har ca. 1.000 elever været på introduktionskurser af 
kortere eller længere varighed på Teknisk Skole, Handelsskolen, Gymnasierne/HF.

Denne individuelle information har desværre ikke kunnet opfyldes i den ønskede 
mængde på grund af de økonomiske midler, som staten havde afsat, ikke slog til.

Desuden har flere af vore pengeinstitutter på forskellig måde medvirket med aktivite
ter så som pædagogiske spil, kurser i ansøgningsteknik og ligesom mange andre med 
virksomhedsbesøg.

Ungdomsvejledningen, hvor vej lederne følger de unge til det fyldte 19. år, har fulgt ca. 
4.800 unge, hvoraf mange ved lidt vejledning, andre ved megen vejledning, har fået det 
puf, der har betydet, at de er kommet i gang enten med en uddannelse eller kommet ind 
på arbejdsmarkedet.

Undervisningsmidler og metodik
Konsulent for undervisningsmidler og metodik, Henning Hein

Den voldsomme udvikling på EDB-området fortsatte og efteråret var travlt besat med at 
føre den handlingsplan for området, der var blevet vedtaget før sommerferien, ud i livet.

Planen indebar en bestykning af alle skoler med mikrodatamater, ansættelse af en 1 /2 
dags assistent, samt pr. 1. januar 1985 en konsulent til området.

Efter en del forsinkelser er skolerne nu forsynet med EDB materiel, og datalære er ble
vet det helt store tilløbstykke som valgfag.

I efteråret færdiggjorde et nedsat udvalg under ledelse af undertegnede, en læseplan 
for datalære.

Endvidere blev det arbejdsmateriale, der var et resultat af forsøgsarbejdet i skoleåret 
83/84, stillet til rådighed for skolerne.
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Efter 1. januar 1985 blev jeg frigjort fra EDB-området, til at tage mig af det egentlige 
hovedindhold i konsulentjobbet.

I samarbejde med Amtscentralen og Dansk - Audio-visuelt Selskab arrangeredes en 
udstillings- og kursusuge med hovedtemaet video i undervisningen.

På kopiområdet blev færdiggjort baggrundsmaterialet for en helhedsløsning, som ef
ter planen vil resultere i både billigere og bedre kopieringsmuligheder.

Ændringer af skolens og fagenes rammer samt arbejdsformer er sammen med udnyt
telsen af nye undervisningsmidler en vigtig del af fremtidens skole.

Der er efter min mening mange presserende udviklingsopgaver på det sidstnævnte om
råde f.eks. videooptagelser, lokale radioudsendelser, bladværksteder m.m. Man har ik
ke ønsket disse områder styrket med en konsulent.

Herefter er der kun at bringe en tak til de mange samarbejdspartnere jeg gennem den 
3-årige periode har været i berøring med.

Specialundervisningen og det skolepsykologiske arbejde
Ledende skolepsykolog Harald Rasmussen

Af talmaterialet vedrørende specialundervisning fremgår, at mere end halvdelen af ind
stillingerne til skolepsykolog drejer sig om indlæringsvanskeligheder i forbindelse med 
dansk (læsning, stavning, skriftlig dansk). De 787 elever, det drejer sig om, udgør 6,4 pct. 
af det samlede elevtal ved skolevæsenet i skoleåret 1984/85.

Efter tallene i oversigterne at dømme er specialundervisningselever i dansk og reg- 
ning/matematik de altdominerende handicapgrupper (måske bør man ikke bruge så dra
stisk et udtryk som »handicap« om de trods alt moderate læse-/stavevanskeligheder og 
de matematikvansk., der er tale om i en del tilfælde). Men det er dog en anden gruppe ele
ver med vanskeligheder, som i langt højere grad end dansk- og matematikspecialunder
visningseleverne lægger beslag på opmærksomheden og arbejdsindsatsen hos skolernes 
lærere og Pædagogisk-psykologisk Rådgivnings medarbejdere, og det er gruppen af ad
færdsvanskelige.

Skolepsykologerne har indlæringsproblemer hos børn som deres hovedarbejdsområ
de, men arbejder også med adfærds- og samspilsproblemer, som er de kliniske psykolo
gers hovedarbejdsområde.

Der arbejdes i små teams omkring de enkelte skoler. Teamet består af en skolepsyko
log, en klinisk psykolog og en socialrådgiver. De deler arbejdet imellem sig, så den enkel
te medarbejders stærke side udnyttes bedst muligt.

Teamet betjener også småbørnsinstitutionerne i skoledistriktet.
I skoleåret 1984/85 har Pædagogisk-psykologisk Rådgivning sammen med Blåbjerg

gårdskolen deltaget i et udviklingsprojekt omkring en ændret, smidigere form for skole
psykologisk visitation til specialundervisning. Projektet blev planlagt i skoleåret 
1983/84 og vil med Folkeskolens Forsøgsråds forventede fortsatte godkendelse fortsæt
te i skoleårene 1985/86 og 1986/87.

I løbet af vinteren 1985 er der i skoledistriktet omkring Spangsbjergskolen afholdt en 
række uformelle møder med deltagelse af skoleinspektøren, institutionsledere, sund
hedsplejersken, skolelægen, socialrådgivere, Pædagogisk-psykologisk Rådgivnings 
medarbejdere og en repræsentant fra politiet. Formålet har været at hjælpe hinanden 
med at kunne arbejde hurtigere og mere effektivt med de ressourcer, der er til rådighed, 
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og at undgå overlapninger. Et andet formål har været at igangsætte aktiviteter for områ
dets beboere. De uformelle møder er i dag afløst af faste månedlige møder i Ungdoms
klubbens lokaler på Bakkevej 118. I møderne deltager: Børnehaven Bakkevej, fritids
hjemmet, rådgivergruppe 4 og 5, sundhedsplejen, skolen, Pædagogisk-psykologisk 
Rådgivning, ungdomsklubben og politiet. Opsøgende pædagog John Jensen er i en pe
riode tilknyttet projektet.

Boldspil v/Nordvangskolen.
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Et arbejdsudvalg bestående af ekspeditionssekretær Inge Frank, socialforvaltningen, 
fuldmægtig Jytte Teudt, socialforvaltningen, fuldmægtig Marius Petersen, socialfor
valtningen, skolekommissionsmedlemmerne Inge Andersen og Kaj Furbo, viceinspek- 
tør Torben Knudsen og medarbejdere fra Pædagogisk-psykologisk Rådgivning har ud
arbejdet et forslag til en mobil og fleksibel heldagsundervisningsforanstaltning til støtte 
for elever, der har behov for en sammenhæng mellem skoledagen og fritiden. Målgrup
pen var de elever, som ellers af socialforvaltningen anbringes på døgninstitutioner. Kul
turudvalget ønskede ikke at støtte det udarbejdede forslag.

Klinisk psykolog Hans Christensen har fra januar til juni fungeret som konsulent for 
socialforvaltningen 1 formiddag hver uge. Dette er en forsøgsforanstaltning, som er af
talt mellem Pædagogisk-psykologisk Rådgivning og socialforvaltningen og efter an
modning fra socialforvaltnignen. Der vil senere blive foretaget evaluering af forsøget.

Skolevæsenets socialrådgivere er efter beslutning af økonomiudvalget pr. august 1984 
ansat som medarbejdere på Pædagogisk-psykologisk Rådgivning i stedet for under sko
leforvaltningen. De pågældende har i en årrække haft kontorer, sekretærbistand og tele
fon fælles med Pædagogisk-psykologisk Rådgivning og haft et omfattende samarbejde 
med Pædagogisk-psykologisk Rådgivnings medarbejdere.

Skolepsykolog Mogens Høyer har i samarbejde med en gruppe engelsklærere og en
gelskkonsulenten udarbejdet et testmateriale til brug ved vurdering af elevers standpunkt 
i engelsk med henblik på eventuel specialundervisning.

Konsulent forundervisning aflæseretarderede, Ingelise Mølgård Jensen, har udarbej
det et sæt orddiktater beregnet til brug ved vurderingen af retskrivningsstandpunktet i 4., 
5., 6. og 7. klasse.

En arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra socialforvaltningen, Pædagogisk- 
psykologisk Rådgivning, politiet og Boldesager skole har forberedt et projekt, som star
tede i marts 1985.1 projektet indgår observationsundervisningsforanstaltninger til elever 
fra Fuglebakkekvarteret. De pågældende elever har herudover tilbud om omfattende 
støtte i fritiden i fritidsklubs- og fritidshjemsregie, ligesom der er tilbud om lektiehjælp. 
I projektet indgår omfattende samarbejde mellem Boldesager skoles ledelse og de impli
cerede lærere på den ene side og socialforvaltningsmedarbejdere, medarbejdere fra fri
tidsklub og fritidshjem samt politiet på den anden side. Socialforvaltningen har taget ini
tiativ til projektet.
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Skole
Ny

oprettede 
sager

Sager gen
oprettet 
med ny 

indstilling

Sager gen
optaget 
uden ny 

indstilling

Sager 
i alt

Antal 
behandlede 

sager

Antal
sager over

ført til 
1985/86

Bakkeskolen.............. 15 15 48 78 73 5
Blåbjerggårdskolen... 12 14 14 40 36 4
Boldesager skole........ 12 5 14 31 24 7
Bryndum skole.......... 6 1 25 32 31 1
Danmarksgade skole . 17 16 35 68 60 8
Fourfeldtskolen.......... 14 0 38 52 49 3
Gammelby skole........ 25 8 54 87 80 7
Gjesing skole.............. 10 3 12 25 21 4
Grådybskolen............ 8 3 8 19 18 1
Guldager skole.......... 6 2 15 23 20 3
Hjerting skole............ 11 7 19 37 32 5
Jerne skole.................. 10 1 17 28 27 1
Kokspang skole.......... 0 1 8 9 9 0
Kvaglundskolen ........ 30 12 74 116 113 3
Nordvangskolen........ 4 3 12 19 16 3
Præstegårdsskolen ... 28 13 64 105 98 7
Rørkjær skole............ 6 9 12 27 26 1
Skads skole................ 6 11 8 25 20 5
Spangsbjergskolen ... 12 14 84 110 109 1
Sædding skole............ 19 1 17 37 34 3
Sønderrisskolen.......... 5 0 1 6 4 2
Tjæreborg skole........ 10 6 24 40 36 4
Ungdomsskolen........ 0 0 0 0 0 0
Vester Nebel skole ... 3 2 3 8 8 0
Vesterhavsskolen .... 0 0 33 33 24 9
Vestervangskolen .... 13 8 30 51 49 2
Adalskolen.................. 23 10 19 52 47 5
Esbjerg Friskole........ 1 2 15 18 17 1
Esbjerg Int. School... 0 0 0 0 0 0
Esbjerg Kr. Friskole .. 2 0 4 6 6 0
Esbjerg Lilleskole .... 6 2 0 8 7 1
Esbjerg Realskole .... 8 2 23 33 31 2
Set. Nicolaj skole .... 5 0 0 5 4 1
Nordby skole.............. 19 4 38 61 59 2
Småbørn .................... 134 9 96 239 204 35

I alt.............................. 480 184 864 1.528 1.392 136
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Specialundervisningens form

Ugl. lærertimetal

Skole

Special
klasser

Støtteklinik, 
observations
klinik, læse-/ 

støttehold

Vester
havs 

skolen

Special- 
under- 

visnings- 
centret

Ugentligt antal 
specialunder
visningstimer 
i alt i skole
året 1984/85

Bakkeskolen........................ 314 83 397
Blåbjerggårdskolen............ 75 75
Boldesager skole ................ 55 55
Bryndum skole.................... 63 63
Danmarksgade skole.......... 50 50
Fourfeldtskolen.................. 93 93
Gammelby skole ................ 224 74 298
Gjesing skole...................... 60 60
Grådybskolen...................... 13 13
Guldager skole.................... 19 19
Hjerting skole...................... 63 63
Jerne skole.......................... 71 71
Kokspang skole.................. 4 4
Kvaglundskolen.................. 118 118
Nordvangskolen.................. 41 41
Præstegårdsskolen.............. 90 90
Rørkjær skole .................... 63 63
Skads skole.......................... 43 43
Spangsbjergskolen.............. 168 81 249
Sønderrisskolen.................. 8 8
Sædding skole.................... 80 80
Tjæreborg skole.................. 64 64
Ungdomsskolen.................. 90 90
Vesterhavsskolen................ 272 272
Vester Nebel skole.............. 5 5
Vestervangskolen................ 90 90
Ådalskolen.......................... 29 80 109
Specialundervisnings-
centret, Præstegårds- og
Danmarksgade skole.......... 810 810
Antal timer.......................... 825 1486 272 810 3393

48



Indstillingsårsagerne:
Årsagerne til elevernes indstilling til undersøgelse på Pædagogisk-Psykologisk Rådgiv
ning fordeler sig således:
Dansk ............................................................................................................................... 787
Regning/matematik......................................................................................................... 423
Engelsk........................................................................................................................... 67
Tale................................................................................................................................. 158
Høre................................................................................................................................. 15
Syn................................................................................................................................... 3
Adfærd/tilpasning......................................................................................................... 65
Andet............................................................................................................................... 185
Indstillingerne fordeler sig procentvis således (i forhold til det samlede antal indstillinger, 
ialt 1528):
Dansk........................................................................................................................... 51,5%
Regning/matematik................................................................................................... 27,7%
Engelsk....................................................................................................................... 4,4%
Tale............................................................................................................................. 10,3%
Høre........................................................................................................................... 1,0%
Syn............................................................................................................................. 0,2%
Adfærd/tilpasning................................................................................................... 4,3%
Andet......................................................................................................................... 12,1%

Skolen ved Lillesø.
Oversigt over elever:

Drenge Piger Opholdenes 
varighed

1 1 md.
1 216 md.
2 316 md.
1 4 md.
3 5 md.
1 6 md.
3 1 8 md.
2 1 816 md.
1 10 md.
1 101/2 md.
1 12 md.

16 3

Opholdene har gennemsnitligt varet 6,6 
måned. Det kan bemærkes, at 4 drenge 
startede på Skolen ved Lillesø i skoleåret 
1983/84 og fortsatte efter sommerferien 
august 1984.

Assersbølgård
Oversigt over elever:

Drenge Piger Opholdenes 
varighed 

1 1 md.
1 516 md.
1 10 md.

3 1 12 md.
4 3

Opholdene har gennemsnitligt varet 9,2 
måned.
3 af ovennævnte elever startede i skole
året 1983/84.
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Vidtgående specialundervisning (§19,2)
23 førskolebørn (17 drenge og 6 piger) har fået specialpædagogisk bistand fra Amtets 
småbørnskonsulent, Taleinstituttet og Fredericiaskolen.
18 elever (14 drenge og 4 piger) har modtaget specialpædagogisk bistand i specialklasser, 
og der er brugt 119 timer.
27 elever (19 drenge og 8 piger) har modtaget specialpædagogisk bistand i almindelige 
klasser, og der er brugt 314 timer.

Tale/høreundervisning i 1984/85
Konsulent Aase Stuhr

I skoleåret 1984/85 har 317 børn fået tale/høreundervisning. 
De fordeler sig således:

En del børn med sprog- eller taleproblemer er løbende blevet holdt i kontrol, og der er 
blevet givet vejledning til alle børn, der er blevet undersøgt på Høreklinikken, eller som 
iøvrigt har haft høreproblemer.

Inden for småbørnsområdet er, som det fremgår af oversigten, 116 børn blevet under
vist af skolevæsenets talepædagoger, og der er etableret en sproggruppe, hvor 6 middel-

Drenge Piger I alt
Førskolebørn.................................................... 77 39 116
Børnehaveklasse.............................................. 26 11 37

1. klasse.......................................................... 29 11 40
2. klasse .......................................................... 16 9 25
3. klasse .......................................................... 17 4 21
4. klasse .......................................................... 9 5 14
5. klasse .......................................................... 11 5 16
6. klasse .......................................................... 11 2 13
7. klasse .......................................................... 14 4 18
8. klasse .......................................................... 3 2 5
9. klasse .......................................................... 5 4 9

10. klasse .......................................................... 1 2 3

I alt................................................................... 219 98 317

De fordeler sig således efter diagnose:

Dysfasi.............................................................. 134 66 200
Stammen......................................................... 27 5 32
Stemme............................................................ 17 9 26
Læsp.................................................................. 21 11 32
Snøvl ............................................................... 4 3 7
Høre.................................................................. 7 3 10
Andet................................................................ 9 1 10

I alt................................................................... 219 98 317
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svært sprogretarderede børn ad gangen (i alt 8) har fået intensiv undervisning 3 timer 
ugentlig af 2 talepædagoger. Desuden er 9 svært sprogretarderede småbørn 1 pige og 8 
drenge) blevet henvist til taleundervisning ved Taleinstituttets foranstaltning, og 5 små
børn (3 piger og 2 drenge) med mistanke om hørenedsættelse er blevet henvist til observa
tion hos småbørnskonsulent Otto Vaaben Rasmussen fra Fredericiaskolen.

Der har forsøgsvis været etableret gruppeundervisning for lidt større skolebørn med 
stammeproblemer.

Endvidere er der i en del tilfælde givet vejledning til børn, hvor man ikke har skønnet 
det nødvendigt eller formålstjenligt at sætte egentlig taleundervisning i gang.

Konsulenten vedr. specialklasserne
Specialklassekonsulent Lars Søndergård Hansen

Betty Sparrewohn har i dette skoleår været konstitueret specialklassekonsulent.
I specialklasserne er der elever, der tidligere ville have fået deres undervisning på Ve- 

sterhavsskolen. En stor del af vore elever er af følelsesmæssige og andre årsager gået fag
ligt i stå, til trods for, at de burde klare sig i normalklasser.

Vi mærker også, at Veldbæk er nedlagt.
Det kan være svært at finde undervisningsformer, så alle elever får udbytte af under

visningen.
På Bakkeskolen har man i dette skoleår »værkstedsundervisning« i nogle klasser.
Klasserne var sammen 2 timer hver dag. Integrerede fag var sløjd, håndarbejde, 

sang/musik, orientering samt nogle få dansk- og matematiktimer.
Eleverne fik lejlighed til at arbejde med konkrete ting (materialer), så de kunne se re

sultater, som så igen kunne bruges til noget. Der var altid så mange lærere, at der var tid 
til at klare individualister. Desuden blev de enkelte læreres »speciale« bedre udnyttet.

Specialklasserne fra Grådybskolen er nu flyttet.
Klasserne var i skoleåret 1984/85 fordelt således:

Skoler: Antal klasser Antal elever

Bakkeskolen........................................................................ 12
Gammelby skole.................................................................. 9
Spangsbjergskolen.............................................................. 5
Adalskolen............................................................................ 1

68
49
35

5

I alt....................................................................................... 27 157

Konsulent for kuratorvirksomhed
Carl Flemming Christiansen

Skoleåret 84/85 er forløbet stille og roligt. Selv om automatiseringen vinder frem på virk
somhederne, så er der stadigvæk mange virksomhedsledere, som gerne vil hjælpe med at 

51



skaffe varig beskæftigelse til en specialklasseelev. Det hele er bare et spørgsmål om at fin
de den rigtige elev til det rigtige arbejde.

Den almindelige 14-dags praktik er forløbet tilfredsstillende.
I år har vi kun haft een arbejdspraktikklasse. Alle eleverne blev så glade for den anviste 

praktikplads, at de blev der hele skoleåret. 3 elever har fået fast arbejde ved praktikstedet 
efter endt skolegang, mens 2 har fået lovning på læreplads efter endt EFG basisår.

Også i år har vi med Ungdomsskolens hjælp arrangeret kurser for amtets specialklas
seelever på Esbjerg Specialarbejderskole (S), Esbjerg tekniske Skole (ETS), Riberkjær- 
gård landbrugsskole (RL) og Fanø Søfartsskole (FS).

Der blev etableret følgende kurser med ca. 8 elever på hvert:
Sykursus (S) 1 uge
Bygge- og anlægskursus (ETS) 1 uge
Servicefag (ETS) 2 uger
Jernindustri (ETS) 2 uger
Træindustri (ETS) 2 uger
Levnedsmiddelområdet (ETS) 2 uger
Landtransport (ETS) 2 uger
Fiskeri (FS) 1 uge
Landbrug (RL) 2 uger.

Alle former for praktik og senere udslusning fra folkeskolen til erhvervslivet er sket i 
bedste forståelse mellem elev, forældre, arbejdsgiver og kurator.

Specialundervisningscentret
Konsulent Henning Maigaard

Centret har i 1984/85 omfattet 1 børnehaveklasse med 10 elever, 10 taleklasser med 40 
elever, 4 høreklasser med 15 elever på Danmarksgades skole samt 1 børnehaveklasse med 
1 elev og 7 klasser for bevægelseshæmmede med 25 elever på Præstegårdsskolen. Des
uden har 6 elever helt eller delvis været integreret i værtsskolernes almindelige klasser, i 
alt 97 elever.

Ultimo skoleåret 1984/85 er der udskrevet elever således:

Anden special
undervisning

Fortsat under
visning 

på hjemskole

Videreudd. 
erhverv og 

LP.
I alt

Børnehavekl. 1 1

Taleklasser 3 1 4

Høreklasser 1 1

Klasser for 
bevæg.hæmmede 1 3 4

I alt 4 3 3 10
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Fordeling af centerelever 1984/85 på kommuner i Ribe amt
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Bhv. kl. 1 9 1 11

Talekl. 5 3 18 1 2 6 2 2 1 40

Hørekl. 7 1 2 2 3 15

Bevæg.kl. 1 1 2 9 3 1 2 4 2 25

Integrerede 5 1 6

I alt 1 1 8 3 48 5 6 6 2 9 5 3 97

Statistik over sygehusundervisning, hjemmeundervisning af syge 
børn.
1. Sygehusundervisning

U ndervisningsperiode Antal elever

0 -1 uge........................................................ 54 elever
1-2 uger ..................................................... 19 elever
2-3 uger ..................................................... 6 elever
3-4 uger ..................................................... 4 elever
4-5 uger ..................................................... 1 elev
6-7 uger ..................................................... 2 elever
over 8 uger .................................................. 1 elev

2. Hjemmeundervisning af syge børn

Undervisningsperiode Antal elever

1-2 uger ..................................................... 2 elever
5-6 uger ...................................................... 1 elev
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Skolenævn og elevråd
Skolenævnsberetninger

Bakkeskolen
Skolenævnet har afholdt sine ordinære møder den 3. onsdag i hver måned, hvor skole
nævnet har behandlet de løbende sager. Skolenævnet har deltaget i fællesmøder med læ
rerne og forældrene.

Som eksempler på særlige emner, som skolenævnet har beskæftiget sig med, kan næv
nes:
1. Valgfaget: Idræt, individ og samfund.
2. Forsøg med kombination af lektiehjælp, interessegrupper og frivillig musikundervis

ning.
3. Nye former for forældreorientering om nye fag m.v.
4. Pæd. udviklingsarbejde i skoleåret 1985/86 omkring skole/hjem samarbejdet.

Blåbjerggårdskolen
Skolenævnet har i skoleåret afholdt 11 møder. Af opgaver, som nævnet særligt har ar
bejdet med, kan nævnes:
1. Forsøgs- og udviklingsarbejde

a. Fastsættelse af udviklingsarbejdet om ændret henvisningsform ved iværksættelse 
af specialundervisning.
Delrapport I er afleveret til Folkeskolens forsøgsråd 1. oktober 1985.

b. Alternativ 10. klasse - semesterdelt skoleår med afsluttende prøver i 2 terminer. 
Rapport er afleveret til Folkeskolens forsøgsråd 1. oktober 1985.

c. Beskrivelse af skolens system til intern evaluering.
Rapport er afleveret til Folkeskolens forsøgsråd 1. oktober 1985.

d. Anvendelse af skolens obs-klinik/timer/lærere.
e. Undervisning i Mediekundskab som valgfag i 8.-9.-10. klasserne.

2. Total-skolen/Blåbjerggårdskolens aktivitetsforening
Aktivitetsforeningen er nu etableret med ca. 210 medlemmer.
Der er i samarbejde med oplysningsforbundene etableret aftenskoleundervisning. 
Desuden har der været åbne værkstedfunktioner i emnerne: folkedans - håndarbejde 
- sløjd - cykelre paration - syng sammen. Der deltog 543 personer i de åbne værksteder 
- fordelt aldersmæssigt fra 5-73 år i perioden september-december 1984.

3. Skolenævnet har i samarbejde med en gruppe forældre undersøgt behovet for en sko
lepasningsordning.

Boldesager skole
Skolenævnet har i skoleåret 1984/85 afholdt i alt 11 møder. Oplysningsvirksomheden 
over for forældrekredsen er afviklet med et møde om mobning v/overlæge Ib Neubauer, 
et møde om alkohol- og narkoproblemer v/ Jaques Rusbak, et møde om sammenlæg
ning af 3 3. klasser til 2 4. klasser samt en aften med Boldesager skoles kor.

Ved skoleårets slutning udtrådte Agnes Klintø og Gurli Pedersen af skolenævnet.
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Familiemadlavning i Blåbjerggårdskolens aktivitetsforening.
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Bryndum skole
Skolenævnet har afholdt 13 møder, heraf et som fælles aftenmøde med lærerne om sko
leårets planlægning.

Et alternativt 10. skoleår er forberedt.
Skolen har fået en idrætshal, er blevet færdiggjort gennem ombygning og renovering, 

ligesom der et sket renovering og nyanlæg af udeområder.
Megen tid er brugt på forberedelse af skolens 25 års jubilæum, bl.a. med udgivelse af 

et jubilæumsskrift, forberedelse af emneuge og af festligheder for elever og forældre 
samt for gamle elever.

Danmarksgades skole
Der har været afholdt 11 skolenævnsmøder i løbet af skoleåret 1984/85.

Skolen har fået indrettet nye toiletter i 3 opgange. Toiletbygningen i gården er lavet om 
til opholdsrum og værksted til eleverne.

Renovering af fysik- og kemilokaler m.m, som længe har stået på ønskesedlen, er end
nu ikke blevet foretaget.

Skolenævnet har arbejdet med udformningen af et meddelelsesblad, som skal udkom
me 2 gange årligt.

Endvidere har skolenævnet beskæftiget sig med muligheden for oprettelse af en deci
deret børnehave på skolen, så elevgrundlaget i børnehaveklassen eventuelt kan blive no
get større.

Fourfeldtskolen
Skolenævnet har i skoleåret 1984-85 afholdt 10 skolenævnsmøder, hvor man har be
handlet forelagte sager.

I efteråret 1984 afsluttedes en omfattende renovering af skolens tage og Fourfeldtsko
len fremtræder nu med et funktionelt og smukt look. Skolenævnet har fulgt planlægnin
gen og udførelsen af arbejdet med interesse. Skolenævnet finder det glædeligt, at de be
vilgende myndigheder har valgt en løsningsmodel, som alle områdets beboere udtrykker 
tilfredshed med.

I februar måned satte skolenævnet »Focus på dansk«. I samarbejde med Amtscentra
len arrangeredes en udstilling af alle forskellige typer undervisningsmaterialer til faget 
dansk. Forældrekredsen inviteredes til debataften om danskundervisningen og en fyldt, 
veloplagt debatterende boldspilhal var det synlige bevis på arrangementets succes. Skole
nævnet har på den baggrund fået ekstra mod på større fællesarrangementer for foræld
rekredsen.

Gammelby skole
Skolenævnet har i skoleåret 1984/85 afholdt 10 ordinære+1 ekstraordinært skole
nævnsmøde.

Nævnet har bl.a. været medvirkende i følgende:
1. Udgivelse af kontaktbladet: »Nyt fra Gammelby skole«.
2. Skolestrukturrapportens betydning for skolen.
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3. Klassesammenlægning af 2. klasserne.
4. Følgende arrangementer:

a) Skolestart-møde.
b) Julefest for forældrene.
c) Møde med Wolfgang Dibbern om skole/hjem samarbejdet.

5. Gennemførelse af forslag til lektiehjælpsordning for det kommende skoleår.

Gjesing skole
Der er i årets løb blevet brugt megen tid på planlægning af en feature, der inddrog nævns
medlemmer og en del forældre direkte. Af forskellige årsager måtte arrangementet des
værre opgives.

Nævnet har behandlet årets rutinemæssige sager på 11 ordinære og et ekstraordinært 
møde.

Forældreforeningen havde en velbesøgt generalforsamling med debatemnet: »Hvad 
er tankerne fremover med Gjesing skole?«.

Skoleinspektør Else Møller-Jensen, tiltrådt den 
1.8.84 på Grådybskolen.

Grådybskolen
Skolenævnet har afholdt 10 møder samt planlagt og gemmenført en pædagogisk aften i 
samarbejde med lærerrådet.

Nævnet har behandlet budget, time- og fagfordeling samt udarbejdet ordensregler for 
skolen. Ligeledes har nævnet vedtaget en indskolingsprocedure samt deltaget i udarbej
delsen af forsøgsansøgning med henblik på et udvidet skole/hjem samarbejde på 5. klas
setrin i forbindelse med overflytningen af eleverne til Spangsbjergskolen.

Endvidere har nævnet sammen med Spangsbjergskolens nævn ført forhandlinger med 
Esbjerg kommune vedrørende busforbindelse til Spangsbjergskolen med det resultat, at 
der bliver oprettet morgenbus i vinterhalvåret.

Starten af skoleåret var præget af ombygningen og indvielsen af skolen. I den forbin
delse har nævnet sammen med lærerrådet planlagt og gennemført forskellige aktiviteter.
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Skoleinspektør Poul Ejner Nielsen, tiltrådt den 
1.8.84 på Guldager skole.

Guldager skole
Skolenævnet ved Guldager skole har afholdt 14 møder i skoleåret 1984/85.

På de ordinære møder har man behandlet time- og fagfordelingsplaner, budget m.m.
Derudover har nævnet bl.a. arbejdet med ønske om oprettelse af skolefritidsordning 

ved skolen, indførelse af modulordning, udsendelse af skoleblad, oprettelse af forældre
råd i alle klasser samt hvilke opgaver disse kan have.

Hjerting skole
Skolenævnet ved Hjerting skole har i 1984/85 afholdt 10 nævnsmøder.

Nævnet arrangerede i september 1984 et forældremøde i samarbejde med Nordvang- 
skolen med emnet »Frihed i børneopdragelsen - eller hvad?« ved skolepsykolog Wolf
gang Dibbern. Det er aftalt med skolenævnet ved Nordvangskolen, at der afholdes et år
ligt forældremøde for begge skoler på skift.

Nævnet følger med interesse projektet »EDB i undervisningen«, der afvikles som for
søg i skoleårene 1984-86.

På baggrund af henvendelse fra en kreds af forældre i børnehaveklasserne foretog 
nævnet en undersøgelse over behovet for en korttidspasningsordning ved Hjerting skole. 
Undersøgelsen blev foretaget i januar 1985 og viste klart et behov i klassetrinene bh. 
kl.-2. kl. og ansøgningen er stilet til kulturudvalget.

I foråret 1985 afholdtes en featureuge på skolen - et initiativ nævnet hilste meget vel
komment som et nyt pust i dagligdagen - temaet var kommunikation.
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Sidste skoledag på Jerne skole.

Jerne skole
Nævnet har i det forløbne år afholdt de fornødne møder til behandling af de af myndig
hederne, lærerrådet og forældre forelagte sager samt til planlægning af nævnets arrange
menter.

Nævnet har været repræsenteret ved mange klasseforældremøder og har deltaget i 
nogle af lærerrådets pædagogiske arrangementer.

Kvaglundskolen
Udover den faste mødevirksomhed har nævnet i vintersæsonen stået for 2 oriente

ringsarrangementer for forældrekredsen:
1. Kursusdeling eller samlæsning.
2. Konsekvenser af det faldende børnetal.

Ved begge lejligheder deltog nævnets medlemmer, skolens ledelse og lærerne i både 
planlægningen og i det praktiske forløb.

Nordvangskolen
Der har i skoleåret 1984/85 været afholdt 11 ordinære skolenævnsmøder og 1 fællesmø
de med lærerråd.

Af markante begivenheder, som skolenævnet har deltaget i, kan nævnes: Samlæsning 
på 8. + 9. årg., alternativ 10. årg., behovsanalyse vedr. skolepasningsordning og plan
lægning af foredragsaften over emnet: »Fremtidens skole«.
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Præstegårdsskolen
Der har i skoleåret 1984-85 været afholdt 11 skolenævnsmøder - heraf et ekstraordinært.

Skolenævn og lærerråd har udarbejdet retningslinier for skole-hjem samarbejdet.
Skolenævnet har arrangeret forældremøder og adventsfest.
Skolenævnet har endvidere deltaget i skolens planlægningsmøder og forskellige andre 

møder og kurser.
Der er oprettet klasseforældreråd i skolens 1. klasser.

Rørkjær skole
De centrale emner for skolenævnet ved Rørkjær skole har i skoleåret 1984/85 været: 
a) Idrætshallen.

Vi har bakket op om den underskriftsindsamling som i juni måned blev organiseret 
i lokalområdet til fordel for ønsket om en idrætshal i Rørkjær/Gammelby.

b) Trafikforholdene.
Det ser ud til at fartdæmpende »bump« og en vej indsnævring ved Ringen ud for Rør
kjær skole, nu endelig er i sigte. Trafikforholdene omkring skolen har i mange år væ
ret årsag til bekymring.

c) Børnehaveklasserne.
Det har i år været særlig vanskeligt at sikre stabilitet i skolegangen for den ene af vore 
bh-klasser.
Mange forældre har henvendt sig til skolenævnet, hvorefter vi har diskuteret sagen. 
Dette har ført til flere henvendelser til skoleforvaltningen for at gøre opmærksom på 
de problematiske forhold.

Herudover har skolenævnet deltaget i møde- og kursusaktiviteter på skolen, ligesom der 
også er blevet arrangeret en debataften for lærere og forældre.

Det var en vellykket aften med emnet: Video om video, ved Mogens Petersen, Aal
borg.

Der prøves kræfter på Skads skole.

60



Skads skole
Der har været afholdt 13 skolenævnsmøder, ligesom skolenævnet har haft fællesmøder 
med lærerne vedrørende budget og undervisningsmaterialer og deres anvendelse.

Skolenævnet har medvirket ved arrangementer om Folkeskolens danskundervisning 
ved konsulent Jørgen Tambour, lokalhistorie ved Jørgen Dickmann Rasmussen, Byhi
storisk Arkiv, og en forældrefest med lærerrevy.

Spangsbjergskolen
Skolenævnet har i 1984/85 afholdt 10 ordinære møder samt deltaget i udvalgsmøder om
kring budgetlægning.

Spangsbjerg Ungdomsklub blev startet i efteråret 1984 og nævnet er indgået i bestyrel
sen med 4 medlemmer.

Den planlagte renovering af skolen er nu stort set gennemført med etablering af elev
opholdsrum og frugtbod. Tilbage står ønsket om et indskolingsområde og renovering af 
udendørs idrætsanlæg.

I det kommende skoleår er skolen inddraget i et forsøg med lektiehjælp og interesse
grupper.

Skolenævnet udsender sammen med elevråd/lærerråd skolebladet »Kontakt«.

Sønderrisskolen.

Sønderrisskolen
Efter en hovedkuls start i sidste skoleår, har 1984/85 været et arbejdsår, hvor vi skulle 
have tingene til at fungere i hverdagen.

Der har været afholdt 13 ordinære nævnsmøder. Derudover har der været afholdt en 
del møder i underudvalg, ligesom nævnet har deltaget i pædagogiske arrangementer på 
skolen.
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Foruden fortsættelse af aktiviteterne med udgivelse af Stjernebladet, valg af forældre
repræsentanter, julearrangement m.v. har vi afholdt andre arrangementer, her kan 
blandt andet nævnes:
1. Tema omkring skole/hjem samarbejdet omfattende pædagogisk aften med lærerne 

samt møde med alle forældrerepræsentanter.
2. Hold da helt fest ugen, hvor Sønderrisskolen løb med 4 førstepladser - en stor succes 

for alle klasser.
3. Da Sønderrisskolen har vokseværk, har vi medvirket ved nyansættelse af 1 lærer på 

skolen.
4. Deltagelse i overflytning af 5. klasse til Sædding Skole. Overflytningen er det mørke

ste kapitel i årets løb. Det der kan glæde os var den festlige måde, hvorpå det blev mar
keret, samt at eleverne igennem deres tid på Sønderrisskolen har fået mange gode 
minder at tænke tilbage på!

Vi har desværre måttet tage afsked med formanden for skolenævnet John Holden Jør
gensen, men der skal her lyde en tak for hans indsats for skolen.

Sædding skole
Skolenævnets beretning:
Der har været afholdt 11 møder. Desuden har nævnet deltaget i forældrearrangementer 
og møder med lærerrådet.

Drøftelser om fremtidens skole har været ført bl.a. på baggrund af lærerforeningens 
debatoplæg og skolestrukturrapporten. Sædding skoles nye rolle som overbygningssko
le for Sønderrisskolen har været inddraget i drøftelsen om de fremtidige fysiske rammer 
på skolen.

Tjæreborg skole
Skolenævnet har i skoleåret 1984/1985 afholdt 13 skolenævnsmøder.

På møderne har man behandlet de løbende sager.
Derudover har årets hovedtema været »fremtidens skole«. Dette tema har man drøf

tet, dels på møder med lærerrådet, dels på et stormøde med forældrekredsen, hvor Finn 
Sørensen, Skagen var foredragsholder.

Stormødet blev fulgt op af et møde med klasseforældrerådene, for at skolenævnet 
kunne få et indtryk af deres mening om fremtidens skole - Tjæreborg skoles fremtid.

Desuden er ét nummer af skolebladet »Tjærekosten« blevet kørt på temaet.

Vesterhavsskolen
Vedr. skolenævnets arbejde m.v.
Nævnets arbejde har i skoleåret 84/85 været præget af frustrationer dels over de uafkla
rede spørgsmål om skolens fremtid og dels over bygningernes dårlige tilstand.

Vester Nebel skole
Der har været afholdt 8 ordinære nævnsmøder, og nævnet har sammen med alle skolens 
lærere deltaget i to pædagogiske arrangementer: foredraget »PR i folkeskolen« med ef
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terfølgende diskussion (Guldager skole) og foredraget »Hvorfor skal vi snakke med vore 
børn« (V.Nebel skole); her var også skolens forældrekreds m. fl. inviteret og deltog i den 
følgende diskussion. I samarbejde med lærerrådet er det lykkedes fra skoleåret 1985/86 
at få forøget elevernes timetal bl. a. ved samlæsning i enkelte fag og timer; faget dansk 
har således fået forøget sit timetal på alle klassetrin, og også husgerning og engelsk har 
kunnet tilgodeses.

Vestervangskolen
Ud over de ordinære skolenævnsmøder, hvor nævnet har behandlet de løbende sager, 
har nævnet deltaget i udvalgsarbejde med lærerne omkring skolens budget og i udvalg 
om skole-hjem-samarbejde, hvor der blev udarbejdet et skema til brug for samtalerne 
ved de halvårlige forældremøder.

Ådalskolen.

Ådalskolen
Forsøg med henholdsvis motorisk træning i begynderundervisningen og informatik på 7. 
og 9. klassetrin er etableret. 10. klasse er afviklet på utraditionel vis, og man har gjort go
de erfaringer med halvårssemester i engelsk og tysk.

Fredag før efterårsferien afholdtes igen »hjertedag«.
Skolens budgetstruktur er blevet kulegravet og en decentral samarbejdsmodel udvik

let.
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Forældresamarbejdet har omfattet årgangsmøder med deltagelse af elever og foræld
re, samt orienteringsaftener.

I klasseforældremøderne deltager nævnsmedlemmer i nærmere aftalte klasser.
Emnet kursusdeling/samlæsning har haft en fremtrædende plads i debatten på sko

len.
Nævn og lærerråd har deltaget i en pædagogisk aften om fremmede kulturer.
Nævnets interessegrupper har fortsat god søgning.
Der er installeret tyverialarm på skolen.
Den 1/3 1985 tog skolen afsked med pedelparret Gudrun og C. B. Christiansen og bød 

velkommen til Nora og N. J. Jepsen.

Fælleslærerrådet
Formand Steen B. Kodal

Skoleåret 1984-85 var afventet med spænding og ængstelse, idet en ny skolestrukturrap
port var på trapperne. Det var opløftende at konstatere, at strukturrapporten viste sig at 
være et mere nuanceret stykke værktøj end set ved den første strukturrapport i 1980.

Fælleslærerrådet supplerede rapporten med sit debatbidrag:
»Der er plads til udvikling«. I bidraget påpeges, at ældre skolers eventuelle »oversky

dende« lokaler bør renoveres så de tilgodeser tidssvarende undervisningsformer, at der 
stilles plads til rådighed for at »værkstedsundervisning« på alle skolens årgange kan ud
vikle sig, samt at fagene EDB, drama, sprog kan udvikles gennem etablering af egne lo
kaler. Desuden vil skolen som center i lokalsamfundet stille ændrede krav til lokalebe
hovet.

Vesterhavsskolens udflytning har været genstand for grundig behandling. Det er ble
vet påpeget, at Vesterhavsskolen bør etableres som en tvillingskole i tilknytning til en al
mindelig folkeskole, således at hverken Vesterhavsskolens eller den pågældende folke
skoles undervisningsfaciliteter forringes, og at ingen af skolerne begrænses i deres fort
satte pædagogiske udvikling.

Fælleslærerrådet nedsatte i juni 1985 et teknologiudvalg, da man fortsat ønskede at 
have grundig indsigt i udviklingstendenserne på området, og de deraf følgende indvirk
ninger på folkeskolens hverdag.

På lejrskoleområdet har det været glædeligt, at vi i fællesskab med kommissionen og 
forvaltningen, har kunnet få justeret retningslinierne, så mulighederne for mere utradi
tionelle måder at udnytte vore kolonier på, er opstået.

Fælleslærerrådet har i årets løb gjort opmærksom på, at den manglende tilgang af 
yngre lærerkræfter øger behovet for videreuddannelse af lærerne. Det vil derfor i de 
kommende år blive nødvendigt at intensivere indsatsen på området.

Der er et voksende ønske om, at området skole/hjem samarbejdet bliver centralt pla
ceret i skolens udvikling i de kommende år.
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Det er fælleslærerrådets opfattelse, at der ydes en fin arbejdsindsats på området, men 
arbejdet kan gøres endnu mere professionelt, når området bliver gjort til genstand for 
grundig bearbejdning.

Der er i 1984 skabt lovhjemmel for skole fritidsordninger. I samarbejde med lærerfor
eningen udarbejdedes rådets ønsker på skolefritidsområdet. Ønskerne er fremsendt til 
kommissionen og undervisnings- og kulturudvalget.

Fælleslærerrådet er i årets løb stødt på ønsket om, at lærere der varetager observations
undervisning, får lejlighed til at udveksle erfaringer og dygtiggøre sig på deres specifikke 
område. Området bliver gjort til genstand for intensiv behandling i 1985-86.

Rådet har i det forløbne år været med i udarbejdelsen af nye læseplaner i dansk, histo
rie, musik, datalære.

Skolevæsenet har grund til at glæde sig over, at forældre, politikere og lærere i fælles
skab kan skabe vore helt egne lokale læseplaner.

Fælleslærerrådet har med dyb bekymring iagttaget, hvilke elementer man har tænkt 
at bygge frikommuneforsøgene op omkring. Esbjerg kommunes skolevæsen har gennem 
alle årene været bygget op omkring det centrale styringsorgan skolekommissionen.

Kommissionen er en sikring af brugernes indflydelse på de centrale beslutningsproces
ser ved skolevæsnet. Det er en af grundene til at skolekommissionen fortsat bør eksistere.

Vi lever på tærsklen til informationssamfundet. Derfor er debatten om fremtidens 
skole i Esbjerg så bydende nødvendig. Emnet er løbende blevet behandlet i rådet. Rådet 
har forsøgsvis inddraget aspekter omkring PR og nødvendigheden herfor i folkeskolen.

Udviklingsdebatten som helhed vil blive videreført i de kommende år. Det er rådets 
håb, at lærerne vil kunne finde den fornødne politiske opbakning til at ruste skolen til de 
store udfordringer, der venter de kommende år.

Elevråd
Der findes elevråd på skolerne, dog undtaget Kokspang skole, Kvaglundskolen og Ves- 
terhavsskolen.

Ungdomsskolen
Ungdomsskoleinspektør Bent Otto Jensen

Esbjerg kommunes Ungdomsskole omfatter en række mere eller mindre kendte aktivi
tetsområder. Efter at de unge 14-18 årige i august måned har fået ungdomsskolebrochu
ren tilsendt, modtager skolen elevtilmeldinger i hastig rækkefølge - og efter et par travle 
uger med holdetablering m.v. kommer ungdomsskolesæsonen i gang med 1) almene 
hold, 2) prøveforberedende hold og 3) specialundervisningshold. Antallet af hold var i 
skoleåret 1984/85: 296 - hvoraf hovedparten var almene ungdomsskolehold.

Men - ved siden af den daglige virksomhed, som er opbygget i og omkring skolens 3 
dagklasser, fik vi i dette skoleår yderligere etableret 2 enkeltfagskurser, prøveforbere
dende, og omfattende de gængse fag ved Afgangsprøverne.
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Eleverne, hvoraf hovedparten er piger, har et ønske om at kunne afslutte skolegangen 
med aflæggelse af en Afgangsprøve. Dermed opnår eleven at have forberedt sig til fortsat 
skolegang på en af byens faglige skoler.

Antallet af elever - som var tilmeldt nævnte P-klasser - udgjorde ved prøverne sam
menlagt 76 holdelever fordelt på:

Dansk Rg./mat. Engelsk Tysk Fysik/kemi

Folkeskolens afgangsprøve: 9 11 8 6 8

Folkeskolens udv. afgangsprøve: 8 7 7 5 7

Det er meget kendetegnende for elevgruppen, at mange af de unge er præget af »her og 
nu«-løsninger. En del af tilmeldingerne til denne undervisning kommer kort tid før sko
leårets start - og en lige så stor del kommer i de første uger/måneder inde i det nye skoleår. 
Det er ønskeligt, om denne praksis ændredes i retning af tidligere elevhenvendelser - men 
nok ikke realistisk gennemførligt.

EDB-tidsalderen vinder fortsat ind på flere og flere af vore arbejdsfelter. På ungdoms
skoleområdet sker der også en sådan udvikling. Vi oplever »EDB«, dels som et undervis
ningstilbud: datalære - som samler mange af vore elever - på bekostning af de mere tradi
tionelle kreative fag som elektronik og værkstedsfag.

På skolens administrative side blev skoleåret 1984/85 det år, hvor vi satte al vor lid til 
EDB-registreringen af eleverne og ungdomsskolehold.

Fotolære på Ungdomsskolen.
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Dette år har lært os, at man ikke - uden »knaster« i systemet - går fra manuel registre
ring - til tastaturet med dertil hørende EDB-udstyr. Når indkøringen først er på plads, hå
ber vi på, at det nye værktøj virkelig byder på en arbejdslettelse. Men en klar forudsæt
ning for, at resultatet bliver tilfredsstillende er, at der tilgår skolens administration præ
cise elevoplysninger m.v.

Det »udvidede« lærermøde - blev afholdt på lejrskolen i Ho den 15.-16. februar. Ar
rangementet var igen præget af deltagernes særdeles positive holdning til at være fælles 
om nogle emner, som interesserer en ungdomsskolelærer. I år var vi samlet om et forsøg 
på at beskrive »livskvalitet« - i sig selv en udfordring i en tid, der er præget af store for
andringer og tilpasninger.

En årsberetning kan ikke give en beskrivelse af alle de mange gøremål, som hører en 
ungdomsskole til. Ungdomsskolen har naturligvis været aktiv i forbindelse med de fælles 
arrangementer, som er blevet gennemført i forbindelse med festligholdelsen af FNs ung
domsår - og eet af disse arrangementer må sluttelig med i denne beretning - nemlig 10 ung
domsskoleelevers deltagelse i Europarådets Ungdomsfestival i Strassbourg i begyndelsen 
af sommerferien.

I forårsmånederne samledes vore elever for sammen med 7 elever fra andre kommuner 
i Ribe amt - at forberede sig til rejsen, der skulle give mulighed for at knytte nærmere kon
takter til unge fra de øvrige europæiske lande. Takket være interesse fra lokale aviser og 
radioudsendelser fik vore elever mulighed for at gøre andre unge bekendte med de mange 
oplevelser, som ungdomsskoleeleverne fik del i under opholdet i den franske by.

For denne mulighed - og de mange andre, som bliver Ungdomsskolen til del - er der al 
mulig grund til at sige de bevilgende myndigheder en stor TAK.

Tak til de mange dygtige ungdomsskolelærere, som aften efter aften møder op på de 
mange undervisningssteder for sammen med vore unge at bygge videre på en fælles tradi
tion - at bruge fritiden på samvær og dygtiggørelse, bl.a.!
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Fritidsvirksomhed
Fritidsundervisning for voksne
Tallene i parentes henviser til 1983-84.
I 1984-85 blev i alt gennemført 821 (831)kurser med 10.258(10.483) elever, hvilket giver 
et gennemsnit på 12,5 (12,6) elever pr. hold.

Elevfordeling

Fordeling af kurser:

I alt under 18 år over 65 år

Kvinder.................................. 7.283 (7.725) 62(111)
Mænd.................................... 2.975 (2.758) 70 ( 87)

473 (453)
187 (216)

* Omfatter mindre foreninger, husholdningsforeninger og private.

Etablerant Antal kurser Antal elever

A.O.F....................................................................... 397 (415)
F.O.F............................................................................. 161 (147)
L.O.F....................................................................... 76 ( 99)
Kommunale............................................................ 25 ( 34)
Andre private*............................................................. 162 (136)

5.028 (5.401)
1.897 (1.824)

897 (1.233)
309 ( 305)

2.127(1.720)

Fordeling af undervisningsformer

Der er gennemført 10 foredragsrækker omfattende 51 foredrag med 380 deltagere.

Antal hold Antal timer

Almen fritidsundervisning.................................... 754 (759)
Specialundervisning - hensyntagende.................. 63 ( 70)
Erhvervsmæssige kurser........................................ 4 ( 2)

30.233,5 (29.040)
4.096 ( 3.386)

160 ( 80)

Ialt.......................................................................... 821 (831) 34.489,5 (32.506)

Interessegrupper for børn og unge:
I 1984-85 har der været gennemført 33 grupper, hvilket er 1 interessegrupper mere end 
året før. Nettoudgiften androg 44.545,71 kr.

Tilskud til idræts- og ungdomsformål (Esbjerg-ordningen)
Der er efter indstilling fra Esbjerg Idræts-Forbund og Esbjerg-Ungdommens Fællesråd 
i 1985 udbetalt 1.671.383 kr. til foreningslivet i Esbjerg i henhold til på forhånd fastlagte 
kriterier både for så vidt angår tilskud til foreninger og til lederuddannelse. Herudover 
er udbetalt 168.555 kr. i sommerlejrtilskud.
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Åbne ungdomsklubber
Der har i 1984-85 været anmeldt og godkendt følgende 10 ungdomsklubber:
Hjerting Ungdomsklub 
Hostrup Ungdomsklub 
Skads Ungdomsklub 
Spangsbjerg Ungdomsklub 
Sædding Ungdomsklub

Tarp Ungdomsklub 
Tjæreborg Ungdomsklub 
Vester Nebel Ungdomsklub 
Øster 3
Ådalsklubben

Klubberne har hovedsageligt beskæftiget sig med bordtennis, billard, sportsarrange
menter, forskellige former for spil, stoftryk, keramik, smykkefremstilling, knallertløb, 
foto, træarbejde samt film,- video-, diskoteks- og foredragsaftener, ligesom man har 
foretaget weekendture.

Udlån af kommunale lokaler og idrætsfaciliteter 12./8.-83-21 ,/6.-85.
Klasse- og faglokaler.....................................................................................  96.325 timer
Forenings- og kælderlokaler......................................................................... 4.723 timer
Fest- og samlingssale..................................................................................... 2.487 timer
Gymnastiksale.................................................................................................  33.153 timer
Boldspilhaller................................................................................................. 16.992 timer
Svømmehaller................................................................................................. 8.582 timer
Boldbaner....................................................................................................... 9.765 timer
Ungdommens Huse.......................................................................................  13.629 timer

Ferieaktiviteter 1985

Ferieaktiviteter - Instruktion i bueskydning.
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Kommunens skolesøgende børn kunne igen i år deltage i forskellige aktiviteter i sommer
ferien.

Tilbuddet omfattede i alt 53 aktiviteter fordelt på 31 lokaliteter.
Tilslutningen var generelt fin - specielt i ugerne før industriferien var der et højt dagligt 

deltagerantal, og traditionen tro var det svømning, badminton og hobbyaktiviteter, der 
havde den største tiltrækningskraft.

Som noget nyt var der i år mulighed for at deltage i moto-cross/minispeedway.
Der skal igen i år lyde en tak til de arrangerende klubber og til de mange ledere, der med 

entusiasme og godt humør giver kommunens børn en aktiv sommerferie.

Nordisk Ungdomskonference 1985
Ungdomskonferencen blev i år arrangeret af Jyväskylä. Syv unge fra byens ungdomsor
ganisationer deltog sammen med Carl Henning Møller og John Snedker fra fritidsnæv
net og Per K. Petersen fra forvaltningen i konferencen, der var henlagt til det smukke na
turområde Piispala, ca. 100 km nordvest for Jyväskylä.

Temaet for ungdomskonferencen, »Ansvarspædagogik i Ungdomsarbejdet«, blev 
godt modtaget af de unge, der hurtigt fik udvekslet erfaringer og knyttet sociale kontak
ter på tværs af grænserne.

På den sideløbende lederkonference blev den næste 4-års periode planlagt med »Natur 
- miljø - ungdom« som hovedtema for perioden.

Som afslutning på en inspirerende konference var der sightseeing i Jyväskylä.

Nordisk idrætskonference 1985
60 piger fra de fire nordiske venskabsbyer deltog dette år i Idrætskonferencen i Esbjerg. 
Temaet var Pigefodbold.

Pigerne var fra starten meget åbne overfor de nordiske veninder, og der blev hurtigt 
skabt en fin stemning både på idrætspladsen og i »fritiden«. De esbjergensiske piger kla
rede sig fint, størrelsen taget i betragtning. Resultatet af turneringen blev:
1. Eskilstuna.
2. Stavanger.
3. Esbjerg.
4. Jyväskylä.

Ved siden af de idrætslige aktiviteter var der tid til at besøge Legoland, bade i Nordsø
ens kolde bølger og afsluttende discotek med indbudte lokale fyre.

EIF og specielt Egon Skou stod for et godt arrangement.

Spil Sammen 16.-23. marts 1985
For 11. gang arrangerede undervisnings- og kulturudvalget »Spil Sammen« for byens ak
tive amatører indenfor musik, sang, dans og teater.

Ca. 800 aktive medvirkede i de 10 arrangementer. 1.110 af byens borgere mødte op for 
at nyde præstationerne.

I weekenden den 16. og 17. marts afholdtes et seminar for de ca. 100 tilmeldte voksne 
sangere. Forstander for den Sønderjyske Højskole for Musik og Teater, Henrik Svane, 
var gæstedirigent.

Seminaret afsluttedes med en offentlig koncert i Sædden Kirke.
Som sædvanlig stod biblioteks- og kulturforvaltningen i samarbejde med skole- og fri

tidsforvaltningen for planlægningen af det praktiske arrangement.
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Skolernes lokaleforhold
Bygningsoversigt pr. 31. juli 1985

Blåbj erggårdskolen: Idrætshal indrettet til forsamlingsformål.
Boldesager skole: Renovering af lærerværelse.
Danmarksgades skole: Indretning af toiletter på gange.

Indretning af elevophold.
Nyt varmeanlæg fløj E.

Fourfeldskolen: Renovering af vinduespartier i idrætsafdelingen.
Gammelby skole: Flytning af børnehave.

Renovering af vinduespartier.
Grådybskolen: Renovering af friluftsbad.

Renovering af tagpaptage.
Renovering af vinduespartier. 
Sektionering af varmeanlæg.

Hjerting skole: Solafskærmning etableret ved administrationsfløj.
Præstegaardsskolen: Hævning af tag ved centerafdeling.
Skads skole: Påbegyndt udskiftning af vægbeklædning i gange.
Spangsbjergskolen: Indretning af indeophold.
Sædding skole:
Tjæreborg skole:

Indretning af toiletter på gange. 
Renovering af facader og murkamme. 
Indretning af profylakse.
Opførelse af carport til pedelbolig.

Ungdomsskolen: Renovering af dyrdekorationer på trappeopgang.
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Lokaleoversigt pr. 31. juli 1985
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Bakke........................ 34* 2 1() 2 2 1 1 112 2 2
Blåbjerggård.............. 19 1 1 3 1 2 11111
Boldesager................ 23 1 1 1 3 11111
Bryndum.................... 22 1 1 1 2 11111
Danmarksgade.......... 19 1 1 2 2 1111

Center.................... 1 9 5
Fourfeldt.................... 30 5 2 5 1 1 3 11111
Gammelby................ 29 1 1 2 1 1 112 11
Gjesing...................... 27* 1 1 1 1 2 11112
Grådyb ...................... 5 1 1 1
Guldager.................... 6 1 1 1 - 1 - 1
Hjerting .................... 30 3 2 1 1 2 11111
Jerne .......................... 23* 1 1 1 2 2 1112
Kokspang.................. 3 1 1
Kvaglund .................. 38 2 1 1* 1* 1 1 2
Nordvang.................. 19 2 1 3 1 11111
Præstegård................ 34 3 2 1 1 3 2 12 2 2

Center.................... 7 2 1 1
Rørkjær .................... 25 2 1 2 11111
Skads.......................... 17 3 1 2 2 1 1 11111
Spangsbjerg.............. 27* 3 3 1 1 1 3 11111
Sædding.................... 34 1 5 2 1 1 3 1* 1* 2 1 1
Sønderris.................... 9 1 3
Tjæreborg.................. 31 2 2 5 1 1 11111
Vesterhavs ................ 1 E 12 1 1 1
Vester Nebel.............. 5 1 1 1 -* 1 -* 1 1 1
Vestervang................ 31 2 2 1 3 11111
Ådal............................ 30 4 2 2 4 1 1 11111
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Opgaver af social art
Børnetandplejen
Overtandlæge Børge Kamstrup

Omfang
Børnetandplejen er nu fuldt udbygget og omfatter dermed alle børn i kommunen fra 0 
år til skolepligtens ophør - dvs. til og med 9. klasse.

Indhold
Tidligere var skoletandplejens vigtigste opgave at reparere opståede skader som følge af 
caries (huller i tænderne): plombering, rodbehandling og i værste fald udtrækning.

I mange år har børnetandplejen nu koncentreret sig om forskellige foranstaltninger, 
som hindrede skader i at opstå, og nøgleordet er her forebyggelse (profylakse). Ad den 
vej er det lykkedes over en 10 års periode at halvere antallet af cariesskader hos børnene.

Profylaksen
Det forebyggende arbejde over for skolebørnene har omfattet 11.578 børn fra børneha
veklasser og 1 .-9. klasser, som har fået regelmæssige fluorskylninger 1 gang pr. måned, 
tandbørstningsinstruktion - gruppevis og individuelt - samt almindelig oplysning om 
tandpleje, kost og ernæring. Desuden har børnehaveklassebørnene og deres forældre 
samt 2., 5., 7. og 9. klassebørnene deltaget i særlige pædagogiske programmer med film, 
diasserier, demonstrationer og opgaveløsninger, der har som mål at gøre børnene inte
resseret i deres personlige tandpleje.

Individuelt - mere behovsbestemt - har været anvendt pensling og lakering med fluor
præparater over for særligt cariesaktive børn.

Overfor småbørnsgruppen (0-4 år), forældre og andre nøglepersoner omkring dem, 
har været anvendt relevante diasserier, film og pjecer om kost, ernæring, tandbørstning, 
mælketændernes betydning, besøg hos tandlægen osv. samt givet tandbørstningsin
struktion.

Behandlingen
Den systematiske behandling har omfattet 11.578børn fra børnehaveklasse og 1.-9. klas
ser samt 3.150 småbørn (fortrinsvis 3-4 og 5-årige).

Af skolebørnene er 56% undersøgt og behandlet 2 gange i løbet af skoleåret. 154 
børn= 1,3% er udmeldt eller udeblevet fra behandling.

Af småbørnene er 4,5% udmeldt eller udeblevet. Det konstateres, at tandsundheden 
stadig bedres, men cariesmængden i hele Vestjylland er dog stadig ca. 30% over lands
gennemsnittet.

Tan dregulering
Tandregulering er påbegyndt i 472 tilfælde. 941 patienter var i behandling ved skoleårets 
afslutning og 441 blev færdigbehandlet. 28 børn er i årets løb henvist til tandregulerigsbe- 
handling hos privatpraktiserende tandlæger med fuldt kommunalt tilskud.

Klinikker
Pr. 1.8.1984 blev tandklinikken på Stormgade skole nedlagt, og børnetandplejen råder 
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herefter over behandlingsklinik på 17 skoler samt undersøgelsesklinik på 2 skoler. Det er 
stadig nødvendigt at transportere et stort antal skolebørn til tandbehandling på anden 
skole end deres egen. Dette gælder også børn fra Esbjergs privatskoler.

Personale
I »Analyse af børnetandplejen« fra 1983 er opstillet en model til vurdering af personale
behov frem til 1992. Heri indgår bl.a. børnetal og tandsundhed. Faldende børnetal og 
væsentlig tandsundhedsforbedring har allerede resulteret i personalereduktion på 16 
personer. Som følge heraf må en del - både tandlæger og klinikassistenter - have flere ar
bejdssteder, hvilket medfører, at nogle klinikker ikke kan være åbne for behandling på 
alle skoledage. Der vil dog altid på skoledage kunne henvises til fuldtidsåbne klinikker i 
akutte situationer.

Udslusning
Inden skoleårets slutning får eleverne i 9. klasse at vide, at børnetandplejen er slut. Ele
verne opfordres kraftigt til at fortsætte de gode vaner, der er indarbejdet i børnetandplej
en. Dette sker ved at tilmelde sig den regelmæssige ungdomstandpleje med ekstra syge
sikringstilskud, som finder sted hos de privatpraktiserende tandlæger.

Skolesundhedsplejen/skolelægeordningen
Skolelæge Harry Ibsen

Skoleåret 1984/85 blev pågrund af skolelægelockouten i 1983/84 det første år, hvor den 
nye skolelægeordning af 4. oktober 1982 kom til at fungere i sin helhed.

Udover den obligatoriske minimumsordning, der foruden en lægeundersøgelse ved 
skolestarten kun omfatter undersøgelser efter behov for resten af skoletiden, har Esbjerg 
kommunes socialudvalg bevilget yderligere en lægeundersøgelse på 7. klassetrin. Denne 
undersøgelse skal på grundlag af de indhentede erfaringer og oplysninger foregå specielt 
med henblik på eventuelle helbredsmæssige hensyn ved kommende erhvervsvalg.

Udover disse skolelægeundersøgelser omfatter skolelægeordningen en sundhedsplej
erskeordning, der indebærer, at alle elever een gang årligt får en synsprøveundersøgelse 
samt en sundhedsorienterende samtale med skolens sundhedsplejerske.

Sundhedsplejersken har en fast træffetid på skolen, hvor elever kan henvende sig om 
eventuelle problemer. Fra denne kontakt til sundhedsplejerske samt fra henvendelser fra 
klasselærer, forældre, skolepsykolog, socialforvaltning o.a. finder man frem til elever, 
der pga. af særlige helbredsmæssige, adfærdsmæssige eller sociale forhold tilbydes be
hovsundersøgelser hos sundhedsplejerske eller skolelæge.

I skoleåret 1984/85 måtte man dog udover den nævnte ordning foretage skolelægeun
dersøgelse af skoleårgangen 1983/84, som på grund af lock-outen ikke var blevet læ
geundersøgt. Dette forårsagede i forbindelse med forsinkelse i at få besat den nynorme- 
rede ki-tids-skolelægestilling, at man ikke nåede alle 7. klasseundersøgelserne, som for 
de resterendes vedkommende derfor måtte udskydes til begyndelsen af det 8. skoleår.

Det forventes, at man nu fremover med den bevilgede skolelægenormering og forhå
bentlig snarlige fulde sundhedsplejerskedækning kan få tid til at tilføre den nævnte sko
lelægeordning yderligere helbredsmæssigt opsøgende eller sundhedspædagogiske akti
viteter samt et videregående tværfagligt samarbejde med de til skolerne knyttede perso
nalegrupper.
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Skolebespisningen
Social- og sundhedsforvaltningen

I Esbjerg kommune udleverer man madpakker til elever, der skønnes at have særlig be
hov herfor.

Madpakkerne tildeles gennem skolesundhedstjenesten dvs. skolesundhedsplejersker
ne og skolelægerne.

Der udleveres omkring 300-350 madpakker pr. dag.

3 raske drenge som er blevet gode venner på Sønderho feriekoloni.
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Ansøgninger til feriekoloni sommeren 1984
Skolesocialrådgiverne

Skoler:

I II lix III IIIx I alt
I alt

dr. Pi- dr. pi- dr. pi- dr. pi- dr. pi- dr. Pi-

Bakke.............. 1 6 2 2 4 40 32 9 6 57 45 102
Blåbjerggård .. 11 8 1 11 9 20
Boldesager.... 2 2 3 7 20 16 3 5 28 30 58
Bryndum........ 1 2 1 3 1 4
Danmarksgade 2 1 1 23 18 1 25 21 46
Fourfeldt........ 4 1 2 6 1 7
Gammelby.... 2 2 4 11 13 6 9 19 28 47
Gjesing............ 1 1 3 6 1 4 8 12
Grådyb............ 1 3 2 18 11 2 2 20 19 39
Hjerting.......... 1 3 8 5 2 14 5 19
Jerne .............. 4 2 1 13 13 3 22 14 36
Kvaglund........ 2 1 6 21 2 3 8 27 35
Nordvang .... 1 2 1 2 3
Præstegård ... 1 6 4 5 12 11 11 14 28 36 64
Rørkjær.......... 1 13 13 1 14 14 28
Skads .............. 2 2 2 2 4
Spangsbjerg... 7 5 2 4 27 19 4 40 28 68
Sædding.......... 2 5 15 26 3 17 34 51
Sønderris........ 1 4 1 4 5
Tjæreborg .... 1 2 2 3 2 5
Vester Nebel .. 1 1 1
Vestervang.... 1 1 9 3 1 1 12 4 16
Ådal................ 2 1 2 10 14 1 1 12 19 31
Esb. Friskole.. 4 1 4 1 5
Esb. kr. Frisk.. 1 1 1
Set. Nicolaj ... 2 2 2

I alt.................. 15 23 28 35 6 8 258 242 48 46 355 354 709
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Regnskabsoversigt
Udgifter til skoler i 1984
Den samlede konto 03 i Esbjerg kommunes driftsregnskab viser følgende poster:

NETTOUDGIFT................................................................................ 283.633.758

01 Folkeskoler UDGIFT INDTÆGT
1 Drift:

22 Undervisningspersonale.......................... 161.306.062
28 Bygninger og udendørs arealer.............. 28.999.784 3.064.907
30 Varme, el og vand .................................. 9.387.724
32 Pedel ........................................................ 6.141.016
38 Rengøring................................................ 23,975.902
42 Inventar.................................................... 1.538.991
46 Undervisningsmidler .............................. 12.860.378 15.154
50 Elevaktiviteter.......................................... 4.620.895
58 Administration........................................ 3.402.281
60 Andet........................................................ 1.202.574 23.634
88 Andre indtægter...................................... 2.209.401
90 Betaling til/fra kommuner.................... 1.409.209 486.960

2 Refusion:
01 Tilskud i anledning af læreres

videreuddannelse .................................... 1.057.391
04 Mælketilskud fra EF.............................. 899.980

02 Forskellige serviceforanstaltninger:
10 Skoleelevers ferieophold............................ 2.257.044 78.404
30 Befordring af skolebørn ............................ 1.808.897

04 Skolepsykolog.................................................. 4.157.145 209.464
07 Undervisning af børn

med vidtgående handicap................................ 5.234.061 4.313.320
09 Skolebiblioteker................................................ 5.394.869 267.557
10 Kommunale bidrag til statslige og

private skoler og kurser .................................. 7.535.900
25 Fritidsundervisning m.v................................... 19.985.081 4.957.883

I alt................................................................... 301.217.813 17.584.055

I disse udgifter er indeholdt følgende beløb, der ikke vedrører skoleeleverne i kommu
nens folkeskoler:
10 Kommunale bidrag til statslige 

og private skoler og kurser.................................................... 7.535.900
90 Betaling for undervisning i 

andre kommuners skoler........................................................ 1.409.209
25 Fritidsundervisning...................................................................... 15.027.198

23.972.307
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Efter fradrag af disse poster udgør kommunens 
nettoudgifter til folkeskolerne................................................... 259.661.451

Når hertil lægges de i denne sum fradragne
tilskud til staten vedrørende:
01 Tilskud i anledning af lærernes 

videreuddannelse........................................ 1.057.391
04 Mælketilskud fra EF........................................ 899.980 1.957.371

261.618.822
*) og de fradragne vederlag fra andre kommuner.......................... 2.854.545
fremkommer følgende udgifter vedrørende skoleelever
i kommunens folkeskoler.................................................................. 264.473.367

*) 88 Andre indtægter 4-indbrud............................. 2.158.121
90 Betaling fra kommuner.................................... 486.960

Skolepsykologisk kontor................................ 209.464
2.854.545

Den gennemsnitlige udgift til folkeskoleeleverne pr. elev og pr. indb.
Pr. elev Pr. indbygger

1/9-1984(11571) 1/9-1984(80486)
Kommunens udgift efter fradrag af forannævnte 
elever i kommunens folkeskoler uvedkommende 
udgifter................................................................... 22.441 3.226
Tilskud til staten.................................................... 169 24
Vederlag fra andre kommuner.............................. 246 36

22.856 3.286

Den gennemsnitlige udgift til folkeskoleeleverne pr. elev og pr. indb.

UDREGNINGSFORMLER:

259.661.451
11.571

= 259.661.451
80.486

= 3.226

1.957.371
11.571

= 169 1-957.371
80.486

= 24

2.854.545 = 246 2^^_
80.486

- 36
11.571

264.473.367
11.571

„ 264.473.367= 22, o jo —————----- 
80.486

= 3.286
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Omkring 200 børn i Esbjerg går til skoleskak.


