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TIN G B J E R G S K O L E

1967-68

STAIENS PÆDAGOGISKE STUDIESAMLING

Hjem og skole
Midt i en tid præget af voldsomme diskussioner om fremtidens skole nærmer vi
os færdiggørelsen af vor egen skole.
Næste skoleår kan påbegyndes med en næsten færdig skole. Klasse- og faglo
kaler vil være helt færdige, sportshallen vil være halvt færdig, svømmehallen ligger
mere uvist i billedet, forhåbentlig vil den være påbegyndt, - så er der ikke sagt for
meget.
Vore nye børnehaveklasser er i fuldt sving, vi har fået to dejlige lokaler, hvor
der »myldrer« med liv og lyst hele dagen.
I sanitetsafdelingen er lægeinstitutionen i gang, og fra august vil der desforuden
være fire nye tandlægekliniker i sving, om der ellers kan skaffes personale.
Skolen har i år haft 26 skoleklasser og 4 børnehaveklasser, og der har været 32
lærere og 2 børnehavelærerinder til at dække undervisningen. Næste skoleår bliver
tallene: 31 klasser, heri 2 læseklasser, 2 hjælpeklasser og 1 observationsklasse + 4
børnehaveklasser, hertil 36 lærere og 2 børnehavelærerinder.
For alle nyindskrevne børn holder der skolemodenhedsprøver, det gælder også
børnehavebørnene.
Selve prøven er en gruppeprøve med børnegrupper på 10-15 elever.
Mor kommer med ind i klassen de første minutter og er med til at skrive navn
i den bog, der skal tegnes i. Der er to lærere til stede, den ene instruerer, den anden
hjælper børnene og iagttager. Det hele varer ca. 45 minutter.
Skønner man ud fra prøverne, at nogle af de børn, der ikke er skolepligtige
endnu, vil have bedst af at vente et år, vil hjemmene blive orienteret herom, og de
træffer så bestemmelse om, hvornår børnene skal begynde skolegangen.
Skolen lærer gennem prøven børnene at kende, før de begynder den almindelige
skolegang, vi kan bedre danne ensartede klasser, hvilket har stor betydning for den
daglige undervisning, og vi har i øvrigt kun de bedste erfaringer fra tidligere prøver.
Årets forældrekredsmøder har på vanlig vis været præget af livlige diskussioner
om aktuelle emner.
Skolenævnet har fået et nyt medlem: hr. Jørgen Hansen, Gavlhusvej 1, 1., i ste
det for fru Klara Nielsen. Fru Klara Nielsen har ellers været med i mange år, først
på Voldparken og i de senere år her på skolen, som et særdeles aktivt medlem, så
det var med megen vemod, vi sagde farvel.
Næste år sigter nævnet mod dannelse af studiekredsgrupper, til drøftelse af nye
undervisningsformer, da mange forældre står fuldstændig fremmede over for dagens
undervisning.
Skolen har i år valgt at ændre elevernes valgmuligheder i de store klasser.
Eleverne i 8.-10. klasse har obligatorisk 20-21 undervisningstimer + valg
mulighed for 14 timer mere.
De obligatoriske timer består af: dansk, regning, orientering, kristendom og
gymnastik.
Efter disse følger 8 gruppetimer + frit valg fra 0 til 6 supplerende timer.
Erfaringerne viser os, at de fleste elever, ofte under påvirkning af forældrene,
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vælgei' »teoretiske« fag, men da vi mener, at der ved siden af skolens kundskabs
meddelende side findes en lige så vigtig »menneskelig« meddelende side, har vi valgt
at lægge en gruppe P-fag (musik, manuelle fag) ind i de 8 gruppetimer, dvs. elever
ne skal vælge 2 timer af følgende fag: formning, retorik, musik, keramik og kunst
orientering.
Vi har alle et behov for at give udtryk for vore følelser og tanker, også under
former som tydeligst ses hos malere, billedhuggere, skuespillere, musikere, og hvad
vi i øvrigt lægger ind under begrebet kunstnere, og disse musisk-manuelle fag skulle
give muligheder for sådanne udtryksformer, og de skulle vel også give muligheder
for udviklingen af en hobby.

Om undervisningspligtens udvidelse
Grundloven og den udvidede undervisningspligt
I det første behandles bl. a. de gældende regler om undervisningspligt, idet ud
valget bl. a. skulle overveje, hvorledes en evt. udvidelse af undervisningspligten skulle
kunne opfyldes ikke alene inden for folkeskolens rammer, men også inden for andre
skoleformer. Udvalget peger her på nødvendigheden af, at grundlovens § 76 under
kastes en nærmere fortolkning. Det bestemmes i grundlovens § 76
at alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folke
skolen, og
at forældre eller værger, der selv sørger for, at børnene får en undervisning som den,
der almindeligvis kræves i folkeskolen, ikke er pligtige at lade børnene undervise i
folkeskolen.
En fortolkning af disse bestemmelser er nødvendige for en stillingtagen til,
hvilke skole- eller undervisningsformer der med en udvidelse af undervisningspligten
i hvert fald må anerkendes som berettigede til at modtage undervisningspligtige
elever.
Udvalget kommer til følgende konklusion:
»Sammenfattende kan det siges, at undervisningspligten principielt kan op
fyldes uden for folkeskolen, hvis undervisningen - hvorledes den end pædagogisk og
tidsmæssig lægges til rette - år for år og i alle folkeskolens fag fører de enkelte børn
frem til, hvad de ud fra deres individuelle forudsætninger antagelig ville have opnået,
hvis de havde søgt den offentlige skole. Dette er så at sige minimumskravet og sam
tidig efter grundloven et maksimum for, hvad der kan forlanges af forældre eller
skoler, der ikke ønsker offentlig anerkendelse eller subsidier. Kravene kan derimod
forøges eller præciseres dels af det offentlige over for skolerne (som vilkår for stats
støtte) dels af skolerne over for eleverne (som betingelse for at deltage i undervis
ningen).«
Tilgangen til frivillig undervisning
Som grundlag for udvalgets arbejde er brugt en række elevstatistiske oplysnin
ger og prognoser, som er gengivet i betænkningen. Af særlig interesse i forbindelse
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med en udvidelse af undervisningspligten er tilgangen til den frivillige undervisning
efter 7. skoleår.
For 1967 er frafaldsprocenten foreløbig opgjort således: fra 7. årgang 10,5 pct.
og fra 8. årgang ca. 12 pct., dvs. i alt inden 9. år 22-23 pct.
Betænkningen offentliggør en prognose over tilgangen til den frivillige undervis
ning. Prognose-perioden går frem til 1975/76.
Optagelse i 8. klasse og 1. real: Overgangsfrekvensen fra 7. årgang til 8. årgang
er fra begyndelsen af I960’erne til 1966 steget fra 57 pct. til godt 86 pct. (for over
gangen fra skoleåret 1966/67 til 1967/68 er frekvensen ud fra det foreløbige talma
teriale beregnet til godt 89 pct.). Det forventes, at overgangsfrekvensen fra 7. til 8.
årgang i prognoseperioden vil stige til ca. 95 pct. Man venter ikke, at frekvensen vil
kunne blive højere under forudsætning af frivillig tilslutning, og det må naturligvis
bero på et skøn, om den når så højt som forudsat. Det forventede elevtal i 8. klasse
i perioden vil være næsten konstant på grund af mindre elevårgange i perioden.
Overgangen fra 8. til 9. klasse: Overgangsfrekvensen fra 8. til 9. klasse er steget
fra ca. 50 pct. i begyndelsen af 1960’erne til godt 67 pct. Den ud fra det foreliggende
materiale beregnede overgangsfrekvens fra 1966/67 til 1967/68 er ca. 72 pct. Det
er vanskeligt at beregne, hvor meget den kan ventes at stige i den kommende periode.
Man har i beregninger forudsat, at overgrænsen for denne overgangsfrekvens vil
ligge på et lavere niveau end for overgangen fra 7. årgang til 8. årgang, og kalku
lerer med, at overgangsfrekvensen i perioden indtil 1975/76 vil stige til mellem 80 og
85 pct.
Det forventede elevtal i 9. klasse vil trods frekvensstigningen kun stige lidt i
perioden (fra godt 27.000 i 1967/68 til knap 31.000 i 1975/76).

Årsager til tidlig skoleudskrivning
Årsager til tidlig skoleudskrivning er behandlet af udvalget, men der er ikke
foretaget undersøgelse over, hvilke motiver forældre eller værger har haft. Ad mere
indirekte vej er det dog lykkedes at skabe grundlag for en belysning af problemet
bl. a. gennem Socialforskningsinstituttets redegørelse for »De tidligt skoleudskrevne«.
Der er en klar forskel på drenges og pigers skoleforløb. I sommeren 1966 gik 33
pct. af drengene ud af skolen efter 7. eller 8. klassetrin mod kun 22 pct. af pigerne.
Denne forskel er ny. Socialforskningsinstituttets tal antyder, at indtil omkring 1960
var det drengene, der fortsatte skolegangen længst.
De geografiske forskelle med hensyn til tidlig skoleudskrivning afspejles tyde
ligt i betænkningens materiale. Der er ikke noget overraskende i, at bykultur og
industrialisering tilskynder til længere uddannelse, men det påpeges, at det tradi
tionelle uddannelsesmønster på landet er under omformning, og at landdistrikterne
i de seneste år har haft den stærkeste udvikling frem mod længere skolegang.
En opgørelse for hele Ringkøbing Amt viser f. eks., at i 1962 gik 56 pct. af
amtets børn ud af skolen efter 7. klasse. I 1967 - fem år senere - var afgangen kun
11 pct. Hjemstedskommunens skoletilbud kan spille en ganske stor rolle for skole
gangens længde. I 28 sognekommuner med en vis overbygning (realafdeling eller
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8. klasse eller begge dele) gik 19 pct. af drengene ud efter 7. klasse. Men i 44 sognekommuner uden overbygning var afgangen 34 pct.
Også faderens erhvervsmæssige stilling har betydning for skolegangens længde,
og det påpeges, at den sociale skævhed i rekrutteringen til de højere uddannelser,
som er påvist i mange undersøgelser, allerede gør sig gældende nede på 8. og 9.
klassetrin.
Skoleoverlæge Lebels undersøgelse
Endelig omtales skoleoverlæge H. Lebels undersøgelse, der bl. a. viser, at elever
fra et svagt milieu i langt højere grad end andre elever forlader skolen ved under
visningspligtens ophør. På baggrund heraf og andre undersøgelser konkluderer ud
valget :
»Endelig ser det ud til, at et mindretal af samfundets vanskeligst stillede med
lemmer begynder deres sociale tilværelse med at trives dårligt i skolen og derfor for
lader den så tidligt, at de vanskeligt på et senere tidspunkt kan finde ind i uddan
nelsessystemet igen. Vi kan kun løseligt anslå størrelsen af dette mindretal, måske
fem, måske ti procent af hver årgang, men der er næppe tvivl om, at det er denne
gruppe, der repræsenterer den stærkeste udfordring til skolen, både under de nuvæ
rende og efter en udvidelse af undervisningspligten.«

Udvalgets overvejelser og forslag

En række ledende synspunkter, der har ført frem til forslaget, om en ud
videlse af undervisningspligten til 9 år.

Behovet for udvidet undervisningspligt
Udvalget anfører, at skolens opgave ikke blot er at bibringe eleverne visse fær
digheder og kundskaber, men også at fremme en alsidig udvikling af den enkelte
elevs personlighed, så eleverne hver især bliver forberedt til at møde de krav, tilvæ
relsen vil stille dem. Udvalget gør opmærksom på, at de krav, tilværelsen stiller de
unge overfor, generelt er blevet stærkt forøget siden århundredeskiftet. En udvidel
se af den almene undervisning forekommer allerede derfor indlysende nødvendig,
hvis skolen vedblivende skal kunne opfylde sit formål.
Udvalget siger således om udviklingen inden for erhvervslivet, at den kende
tegnes ved en vidtgående arbejdsdeling og en hurtig omskiftelighed i takt med ud
viklingen af ny teknik. Det er ikke mindst almene kvalifikationer i retning af at
kunne omstille sig til nye tekniske og organisatoriske betingelser, der efterlyses i de
højt industrialiserede samfund. Denne kvalifikation nås formentlig bedst gennem en
udvidet almen uddannelse, der træner eleverne i at løse opgaver på felter med helt
forskellige arbejdsbetingelser. Risikoen for at blive overflødig i en industrialiseret
verden lurer på den, der hverken er i besiddelse af specialfærdigheder eller af det
almene grundlag, som muliggør hurtig tilpasning til nye vilkår.
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Den øgede fritids problem
Også problemer i tilknytning til den øgede fritid behandles. Det hedder i be
tænkningen:
»De moderne samfund står i alt væsentligt uforberedte over for de muligheder
fritiden rummer; og det ville være uansvarligt, om man ikke tog opdragelse til fri
tid med ind i målsætningen for det uddannelsessystem, samfundet tilbyder børnene
og de unge. Herved bliver der endnu en opgave lagt hen til skolen. Dens løsning vil
kræve en videre udvikling af de musiske emner og arbejdsmetoder, og den vil yder
ligere underbygge et krav om forlængelse af den periode, som er helliget almen ud
dannelse.«
Udvalget henviser til udviklingen af massekommunikations- og massepåvirk
ningsmidlerne og anfører, at skal skolen kunne opdrage sine elever til selvstændige og
uafhængige mennesker, må den lægge vægt på en mere gennemført træning i saglig
analyse, i kritisk vurdering og i personligt valg, færdigheder, som vel kan grundlæg
ges i barneårene, men som først for alvor kan udvikles hos den, der er på vej til at
blive voksen.

Det truede mindretal
Det hævdes, at den støtte, hjemmene kan yde de unge med hensyn til at finde sig
til rette i verden, har aftagende betydning. Mange forældre skal i dag forsøge at
rådgive deres børn på felter, som de selv står fremmede overfor. At lade børn i
14-års alderen på egen hånd træffe vidtrækkende beslutning om deres fremtidige
skæbne i det industrialiserede samfund synes heller ikke at være rimeligt.
Opgørelserne over skolegangen på 8. og 9. trin viser da også med al tydelighed,
at det meget store flertal af forældre og børn i Danmark for længst har accepteret
nødvendigheden af en forlænget almen uddannelse. Men der er et mindretal, som
endnu ikke er fulgt med i denne udvikling. Hvis de unge i dette mindretal forlader
uddannelsessystemet i 14- eller 15-års alderen og ikke søger ind i det igen, vil de
med stor sandsynlighed i resten af deres liv høre til i den mest truede og udsatte
gruppe i samfundet. Betænkningen siger herom:
Det er nødvendigt, at skolen lige fra skolegangens begyndelse samler opmærk
somheden specielt om det truede mindretal og sætter en række særlige rådgivningsog støtteaktioner ind over for disse børn. En udvidelse af den almene undervisnings
pligt må ses som et led i denne omfattende indsats og må gennemføres i takt med,
at beredskabet udbygges på de øvrige områder.
Vedrørende behovet for en udvidet undervisningspligt finder udvalget:
at såvel hensynet til den enkelte som samfundsmæssige hensyn klart taler for
allerede nu at tage skridt til en udvidelse af undervisningspligten til 9 år.
Spørgsmålet om undervisningspligtens forlængelse med yderligere et år har sam
menhæng med overvejelser om inden for folkeskolen og de øvrige skoleformer at
etablere en undervisning på 10. årgangstrin, der kan rumme en begyndende er
hvervsuddannelse. Disse overvejelser foregår i en af udvalget nedsat arbejdsgruppe.

6

Skolens opbygning - undervisningsdifferentiering
Spørgsmålet om en ændring af skolestrukturen i forbindelse med en udvidelse
af undervisningspligten omtales i betænkningen. Det hedder bl. a.:
»En beslutning om at udvide undervisningspligten rejser uundgåeligt spørgs
målet om ændringer i folkeskolens arbejdsformer, fagkredse og opbygning (struktur).
Dette skyldes ikke blot, at der inddrages et antal elever, som ellers ikke ville have
fortsat skolegangen, men også at undervisningen i de hidtil frivillige skoleår nu æn
dres til at være obligatorisk. Dette sidste må give anledning til overvejelser om æn
dringer af principiel karakter, specielt fordi man hermed får mulighed for at an
lægge et helhedssyn på folkeskolens virksomhed.
Spørgsmålet om de pædagogiske og skoleorganisatoriske konsekvenser af en ud
videt undervisningspligt er således i første række et spørgsmål om folkeskolens mål
sætning og organisation.«
Ikke klassedifferentiering, men differentiering af undervisningen
Af særlig interesse er udvalgets bemærkninger om skolestrukturen:
»Erfaringerne fra de seneste års arbejde i skolen med de valgfri fag har klart
vist en stærkt stigende interesse for skolearbejdet og dermed en anden indstilling hos
det store flertal af elever, end man tidligere kendte.
På basis heraf er der grund til at antage, at det vil være rigtigt at udskyde en
egentlig differentiering af eleverne (deling i klasser) så længe som muligt og utvivl
somt til efter udgangen af det 9. skoleår, hvor afgang af elever til gymnasiet og an
dre uddannelser fortsat vil kunne finde sted.
Derimod synes erfaringerne at tilskynde til, at man i skolen søger gennemført
en differentiering af undervisningen (tilbud og valg af fag og om undervisning på
forskellige undervisningsniveauer inden for samme klasse) for i endnu højere grad
at imødekomme den enkelte elevs interesser og behov og motivere eleven for skole
arbejdet.
Ændrede prøveformer
Afgangsprøver kan ikke undværes, men der må opstilles ændrede prøveformer.
Herom siger betænkningen:
En skolereform af denne art kræver en nøjere vurdering af, hvorledes man kan
afslutte uddannelsen og medgive eleverne et afgangsbevis, som over for de modta
gende skoler og uddannelser giver et klart billede af den pågældende elevs færdighe
der, anlæg og interesser. Det må forudses, at en skolereform må medføre total æn
dring af folkeskolens prøve- og eksamenssystem, idet man også på dette felt må have
mulighed for at individualisere i højere grad end nu, hvor man stort set kun bevæ
ger sig på to niveauer, henholdsvis 9. klasse — 2. real og 10. klasse — 3. real.«
Udvalget henviser til, at der ikke vil være nogen motivering for at afholde års
prøver før ved udgangen af 9. skoleår, idet man anfører, at der allerede findes en
række standardiserede prøver, som kan være til støtte for læreren i det daglige ar
bejde.
Udvalget afviser, at undervisningsdifferentiering skulle medføre afskaffelse af
afsluttende prøver i folkeskolen. Det hedder herom i betænkningen:
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»Det må være et veldefineret mål for folskeskolen at kunne give sine elever et
afgangsbevis, der så klart som muligt tilkendegiver, hvilke kvalifikationer de er i be
siddelse af, og man må være opmærksom på, at kompetencen over for videregående
uddannelser kan sikres.«

Sagt på en anden måde
Der er i samfundsudviklingen en række forhold, der bevirker, at vi ikke læn
gere kan tillade os at opdele de 16-19-årige i de »få«, der får lov til at blive inden
for uddannelsessystemet, og de »mange«, der bliver lukket ude:
1. Uddannelsesbehovet i industrisamfundet er i stadig stigning, og i løbet af nogle
år vil udviklingen være gået så langt, at der ikke vil være beskæftigelsesmulighe
der for ikke-faglærte i ordets egentlige forstand. I det tekniske samfund har alle
behov for at få en erhvervsmæssig uddannelse af kortere eller længere varighed.
2. I takt med landets økonomiske vækst stiger interessen for uddannelse. Der vil i
fremtiden blive stadig flere forældre, der ønsker, at deres børn - uanset evner skal bruge deres ungdomstid til uddannelse, og vel at mærke på en sådan måde,
at de ikke tvinges til at foretage endeligt valg af specialuddannelse, før de er
voksne.
3. Uddannelsesbehovet ændrer sig til stadighed på grund af den fortsatte indu
strialisering og dennes konsekvenser for arbejds- og samfundsliv. Industrisamfun
det forudsætter bevægelighed i uddannelsen, og denne bevægelighed eller, om
man vil, flexibilitet, skabes først og fremmest af det, vi plejer at kalde for almen-
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undervisningen. Dette har blandt andet følgende konsekvenser: A) Der kan ikke
længere trækkes en skarp grænse mellem almen og faglig uddannelse. B) De
målrettede uddannelser må starte som brede grunduddannelser. C) De unge må
jævsides med den faglige grunduddannelse modtage en fortsat almenuddannelse.
4. Industrien (herunder også det industrialiserede landbrug) er baseret på viden
skabens forskningsresultater. Heraf følger umiddelbart, at der inden for alle
erhvervsområder er behov for et vist kvantum af fagteoretisk viden. Hertil kom
mer, at der inden for mange erhvervsområder opstår et behov for »mellemtek
nikere«, som har modtaget en undervisning, der består af nogenlunde lige store
dele praksis og teori. Det er ikke længere muligt at opretholde en skarp grænse
mellem praktiske og teoretiske uddannelser.
5. Begrebet »lige adgang til uddannelse« får efterhånden et nyt indhold: En øko
nomisk demokratisering af uddannelsen er ikke længere nok. Vi må sætte os
som mål at udforme vort uddannelsessystem på en sådan måde, at der ikke sæt
tes anden grænse for, hvor langt den enkelte kan nå, end den, der sættes af ved
kommendes egne evner og energi. For folkeskolens vedkommende er man så
småt i færd med at formulere målet: Folkeskolen skal give en undervisning, der
sikrer, at hver enkelt elev får udviklet alle sine evner. Det skal være en »elev
centreret« skole. Men betingelsen for, at denne nyorientering kan få virkelig
betydning for de unge, er den, at det samme princip anlægges ved tilrettelæggel
sen af de uddannelser, der følger efter folkeskolen.
6. I fremtiden vil der blive stadig færre, der går direkte fra folkeskolen til erhvervs
mæssigt arbejde. Efterhånden vil alle elever efter folkeskolens afslutning gå ind i
en fortsat uddannelse af kortere eller længere varighed. Dette betyder bl. a., at al
tale om »afrundet« undervisning i folkeskolen må høre op, og at man ved tilret
telæggelsen af undervisningen i folkeskolens ældste klasser ikke blot må skele til
gymnasiet, men til en lang række ungdomsuddannelser, hvoraf nogle er over
vejende praktisk prægede.

Konklusion:
Folkeskolen må slutte med elevernes 16. år. En udvidelse af undervisningsplig
ten vil bl. a. stille folkeskolen over for den opgave at udforme en undervisning, der
kan fængsle elever, der hverken har lyst til eller særlig evne for en teoretisk uddan
nelse. Dette bliver under alle omstændigheder en vanskelig opgave, og den bliver
efter min opfattelse uløselig, hvis man tænker sig, at fremtidens folkeskole skal un
dervise også alle de 16-17-årige. Man vil ikke i 10. skoleår kunne give de ikkebogligt begavede elever en undervisning, der af eleverne føles som meningsfyldt,
medmindre man giver dem den ekstra motivation, der ligger i, at undervisningen i
et vist omfang bliver målrettet. Hvis folkeskolen holder fast ved en enhedslærerud
dannelse, må det 10. skoleår nødvendigvis falde uden for folkeskolen.
Undervisningspligten foreløbig 9-årig. Det er sandsynligt, at vi inden århundre
dets slutning når til en 11- eller 12-årig undervisningspligt, men i øjeblikket kan vi
ikke lade undervisningspligten gå længere end til elevernes 16. år, fordi vi ingen
erfaringer har at bygge på ved udformningen af et 10. skoleår for alle.

9

Fra vore egne profeter
Referat af forældrekredsens 4. studiekredsaften: Om fremtidens skole
Vi var knapt så mange, som vi plejede at være. Måske var det stormens skyld,
måske var det emnet, der holdt folk på afstand. Men hvad der manglede i den lu
nende fornemmelse ved at være sammen i en tæt pakket sal, det erstattedes af de
tre indledere ved den varme og optagethed, de lagde for dagen under deres behand
ling af aftenens emne: «Hvordan skal fremtidens skole være, hvis den skal passe til
mine ideer om en rigtig samfundsordning?«

Hr. Frode Jensen lagde for med at sige, at samfundet til enhver tid har den skole,
som det fortjener. Det er nemlig samfundet, der bestemmer skolen og ikke omvendt.
Den sorte skole, som det hed tidligere, er ikke død endnu. Rariteter som eksamen,
lektier og sortering af eleverne eksisterer jo stadig. - Fremtidens skole bliver ander
ledes. I den tænker man universelt og ikke som nu provinsielt, dvs. ikke føler ansvar
uden for sin egen snævre, lille verden.
Som eksempel på en passende skoleform nævnede han et amerikansk skolefor
søg, kaldet Winnetkaplanen. I denne skole stiller man opgaverne efter den enkeltes
evner, og man lærer ham at arbejde selvstændigt. Klasser, som vi har det, findes
ikke. Eleverne følges ad efter evner og udvikling og ikke efter alder. De musiske fag
har en større plads. Man forstår værdien af det »værdiløse« og nytten af det »nytte
løse«! De enkelte skoler har et udstrakt selvstyre. Samarbejdet mellem hjem og skole
er langt mere intimt og naturligt og tillægges en stor værdi, modsat i dag.
Hr. Leif Andersen startede med lidt reklame for TV-aktuelt og noget, der vist
nok hed HP, - eller var det KB?
Dernæst sammenlignede han forgangne skoler med dem i dag og fandt, at
f. eks. denne skole var meget bedre, arbejdede mere effektivt, således at forstå, at de
unge af i dag vidste meget mere, end deres forældre gjorde, da de forlod skolen. Det
er jo godt, men det kan også skabe en kløft mellem generationerne. Som et eksem
pel på denne kløft blev nævnt kulturrevolutionen i Kina. Den ældre generation kan
komme til at stå som den, der bremser udviklingen. Det er et forhold, som frem
tidens skole bør tage med i sine overvejelser. Der må ikke blot være skole for børnene,
men også for dem, der ellers er langt ud over den almindelige skolealder.

Hr. Lund Jensen indledte med et historisk tilbageblik på de skoleformer, der
eksisterede efter skoleloven af 1814: almueskolen, hvis mål var retskafne mennesker
med nyttige kundskaber, og latinskolen, der lagde mere vægt på det personligheds
dannende og som skulle skabe eliten i landet. Linien blev trukket op til vor tids
skole, hvor denne forskelsopdragelse er mindre fremtrædende men dog stadig klart
til stede. Det er de dårligst udrustede elever, der i dag forlader skolen først, og hvis
personlighedsudvikling man interesserer sig mindst for, idet deres uddannelse heref
ter som regel kun har et erhvervsbetonet sigte. Det er ikke kun tilpasning til er
hvervslivet, som vi skal stræbe mod. Det må snarere være den enkeltes personlige
udvikling der skal være vort vigtigste mål.

10

Fremtidens skole bør råde bod på dette. Skoletiden bør forlænges til det 19. år
for alle, og tilvalgsskolens ideer må gennemføres. Skolen skal også lære at arbejde
mere effektivt, som industrien gør det. Undervisningsmaskiner og andre rationalise
rende metoder må vinde indpas på de mere eksakte kundskabers område. De krea
tive fag skal have en fremskudt plads for deres betydning for personlighedsudviklin
gen. Eleverne skal lære, hvorledes man selv kan tilegne sig kundskaber. Skoletræt
hed skulle ikke blive noget problem, når man ellers forstår at indrette undervisnin
gen rigtigt.

Diskussionen bagefter i grupperne og samlet drejede sig især om enkelte punk
ter i oplæggene. Man var uenige om den foreslåede skoletid (10 år). - Eksaminer
og prøver blev taget op for deres skadelighed. Meget er overflødigt ved disse bedøm
melser. Det uheldige i den skarpe deling af børnene kommenteredes. Måske skulle
folk indstilles på, at uanset uddannelse måtte de regne med, at undervisning ikke
bare er noget, der foregår i de unge år, men at det bogstaveligt talt må gælde, at
skolen er for hele livet. -

Efterskolen
Der stilles større og større krav til uddannelsen. Samtidig må vi i fremtiden
være indstillet på forøget fritid - et dobbeltsidigt perspektiv.
For at modsvare dette er undervisningspligten blevet kraftigt udbygget med rigt
varierede tilbud om frivillig fortsættelse i årene lige derefter, især med henblik på
dem, der ellers ikke vil »læse videre«. Som en bred vifte folder et massetilbud sig
ud til de unge, så de, om de selv vil, har let adgang til en uddannelse, der svarer til
deres ønsker og evner, - og samtidig taler man om de musiske fags betydning, eller
rettere det musiske indslag i al undervisning, ja, der er endda talt om, at vi bør
have en fritidsminister!
Dette brogede billede kan måske for nogle unge synes at være en værre rode
butik, som de ikke gider gå ind i, men de fleste ved, at det snarere kan sammenlig
nes med et moderne supermarked med et rigt udvalg af gamle og nye slags varer
(de gamle i ny indpakning), hvor man kan få vejledning, om det ønskes, men der
er selvbetjening, og betalingen er arbejde, så ingen kan tage noget med sig uden at
yde sin indsats i form af et stykke arbejde.
Mellem det, der ligger stille og tilbyder sig, er også en god vare, der nok ikke
er så kendt, som den burde være: efterskolen.
Den har været at finde i vort skolebillede næsten gennem hundrede år, til at
begynde med som en lille uanselig spire plantet ud fra højskole eller folkeskole af
særlig interesserede enkeltpersoner eller kredse, der fandt det ønskeligt, at der opret
tedes skoler for de yngste unge, d. v. s. dem, der var ude over børneskolealderen,
men endnu ikke fuldvoksne og modne nok til højskolen. Først voksede den meget
langsomt, men i mellemkrigsårene tog væksten stærkt til, og ikke mindst kom der
mange nye til i de år efter den anden verdenskrig, da en forlænget skolegangs be

ll

tydning blev forstået af flere og flere, uden at der endnu var den nemme mulighed
for fortsat frivillig skolegang, som kom med folkeskoleloven af 1958.
I dag har vi ca. 100 efterskoler, ret jævnt fordelt ud over det ganske land.
Mange af dem kaldes ungdomsskoler, men for at undgå forveksling med den kom
munale ungdomsskole bruges her det navn, der har vundet hævd og er den offiman fortsatte, efter at den egentlige skole var afsluttet. I alt fald er det helt forkert
cielle betegnelse, bl. a. også i lovgivningen. Oprindelig lå der blot det i navnet, at
at tro, at den særlig er for dem, der ikke rigtig har kunnet følge med i deres egen
skole. Den står tværtimod åben for alle. Der er ingen optagelsesbetingelser. Det vig
tigste er, at den vordende elev selv føler lyst til at tage på efterskole og udnytte alle
de muligheder, som dér kan tilbydes de unge.
Trods et vist fællespræg er skolerne vidt forskellige. Det fælles for dem er, at
de lægger mest vægt på de hovedfag, dansk og regning, som alle og enhver vil få
brug for som »redskab« til at tilegne sig mere viden. Dertil kan man også regne frem
medsprog og orienteringsfag. Men mange andre fag kan findes på en skoles arbejds
plan. Blot for at nævne nogle kan jeg anføre: matematik, fysik, kemi, geometrisk teg
ning, barnepleje, sundhedslære, formning af forskellige slags, boliglære, maskin
skrivning, musikforståelse, kunstorientering, — kort sagt altså et fagtilbud, der spæn
der over såvel faglig dygtiggørelse som fritidsbeskæftigelser.
Når dertil kommer, at efterskolen, fordi den er en kostskole, giver eleverne rige
muligheder fora t mødes med jævnaldrende og leve et liv under nye former med
dem og med skolens lærerkræfter, kan man virkelig med rette hævde, at et ophold
på en efterskole i forstærket gra dindebærer de muligheder, som i »Undervisnings
vejledning for Folkeskolen« II nævnes som særlig værdifuld ved et lejrskoleophold,
nemlig det, at man »sammen med sine lærere udgør et lille samfund, hvor kamme
ratskabsfølelse og egenskaber som hjælpsomhed, hensynsfuldhed, ordenssans og
punktlighed naturligt kan udvikles«.
Eller kort sagt: et tilbud, söm ud over kundskabstilegnelse omfatter muligheder
for en menneskelig vækst og modning, af ganske særlig værdi ikke mindst i de tid
ligste ungdomsår.
Efterskolen står åben for alle under 18 år, når de ér ude over undervisningsplig
tig alder. Man nærer stor tiltro til, at et efterskoleophold kan få gavnlig indflydelse
på de unge. Det er glædeligt at kunne sige, at forventningerne meget ofte bliver ind
friet. Men man kan roligt anbefale en efterskole til hvem som helst ellers. Den er
rede til at tage imod og yde sit bedste.
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Praktiske oplysninger

(kan frarives og opbevares for sig).

Skolens kontor
er åbent hver skoledag mellem kl. 12
og 13. Onsdag aften på skoledage
17,30-18,30.
Tingbjerg Skole: Ruten 12 60 21 47. Skoledistrikt: Åkandevej 4555, Terrasserne, Bygårdsstræde, Tårn
husstræde, Ved Bygården, Helleborg,
Hækkevold, Gavlhusvej, Vingegavl,
Stengavl, Trappegavl, Fuglegavl, Sol
gavl, Vestgavl, Tingbjerg Ås, Arka
derne, Grostedet, Virkefelt, Skolesiden,
Midtfløjene, Langehusvej, Ruten.
Skolens personale:
Skoleinspektør Erik Hagensen.
Viceskoleinspektør E. Lund Jensen.
Viceskoleinspektør Solveig Møller.
Lærere: Hans Lynge Andersen. Ulla
Lynge Andersen. Birgit Engsted. Bir
the Hjorth Hansen. Georg Hansen.
Erik Husum. Vagn Jacobsen. Erling
Jensen. Anthon Rømer Jessen. Else Jes
sen. Kjeld Jørgensen. Knud Knudsen.
Torben Kristiansen. Betty Kollerup
Madsen. Ole Pedersen. Erik Søliner.
Erling Wernersson. Kirsten Berneke.
Magda Poulsen. Freia Nielsen. Vivi
Azedine. Kirsten Ludvigsen. Lone
Mohr. Jørgen Møller. Merete Brud
holm. Gudrun Meyer.
Andre medarbejdere: Skolelæge: dr.
Guldberg. Sygeplejerske: Helen Han
sen. Skolesekretær: Lis Sørensen. Sko
lepsykolog: Børge Fisker. Talepædagog:
Bodil Petersen. Madudlevering: Viola
Hansen. Skolebetjent: Holger Svensson.

Fru I. Selnø, Terrasserne 23, 1. thk.,
Brønshøj.
Hr. H. P. Knudsen, Helleborg 1, 1.,
Brønshøj.
Hr. Jørgen Hansen, Gavlhusvej 1, 1. v.,
Brh.
Sundhedsplejerske: Fru Helen
Skolelægen træffes tirsdag
Sundhedsplejersken træffes
torsdag 8-15 og lørdag mellem

Hansen.
middag.
tirsdag
8 og 14.

Smitsomme sygdomme
Uddrag af regler for skolernes for
hold i tilfælde af smitsomme sygdomme
(undervisningsministeriets bekendtgø
relse af 27. maj 1950).
En elev eller lærer må ikke modtages
i skolen:
1. før 10 dage efter sygdommens be
gyndelse (ikke efter udslættets
fremkomst) ved mæslinger.

Skolenævnet:
Sygeplejerske, fru Helga Svejstrup Pe
tersen, Kobbelvænget 13, Brh.
Toldklarerer Børge Hansen, formand,
Terrasserne 33, 1., th.
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2. før 4 uger efter hosteanfaldenes be
gyndelse ved kighoste.

sens henvendelse. Hvis sygdommen
strækker sig over mere end 3 dage,
skal, hvis skolen forlanger det, en til
sendt blanket påtegnes af lægen og
forevises på skolen. Denne forevis
ning kan kræves gentaget én gang
om ugen, med mindre barnet er ind
lagt på et hospital, eller lægen har
givet anden påtegning.
Hvis et barn mere end én gang
inden for en måned forsømmer på
grund af sygdom, kan skolen straks
kræve sygemelding med lægepåteg
ning.
For så vidt hjemmet ikke opfylder
de her givne forskrifter, kan skolen
betragte de skete forsømmelser som
ulovlige.
De forholdsregler, der skal iagt
tages i tilfælde af, at en elev angribes
af en smitsom sygdom, eller at der
optræder en smitsom sygdom i hjem
met, fastsættes til enhver tid ved cir
kulære fra skoledirektionen.
Fritagelse for legemsøvelser, her
under svømning og gymnastikbad,
tilstedes normalt kun på grund af
legemsskade eller svagelighed, som
på skolens forlangende kan kræves
godtgjort ved lægeattest. Ved de
større pigers periodiske fritagelse for
deltagelse i gymnastik er en mundt
lig meddelelse fra barnet til lærer
inden tilstrækkelig.
Fritagelse for bad efter gymnastik
kan gives i indtil 1 uge på grundlag af
skriftlig anmodning fra hjemmet.
Fritagelse ud over 1 uges varighed
kræver lægeattest.
Lægeerklæringer, der fritager for del
tagelse i gymnastik, gælder kun til ud
gangen af det skoleår, hvori den er ud
stedt.
Eventuel udgift i forbindelse med

3. før det akutte stadium er overstået
ved røde hunde, skoldkopper, rosen,
influenza, fåresyge og halsbetændel
se.

4. før der foreligger smittefrihedsattest
fra læge ved tyfus, paratyfus, paradysenteri, difteri, skarlagensfeber,
smitsom
hjernemarvsbetændelse
(epidemisk meningitis) samt børne
lammelse. - For de under 4. nævnte
sygdomme kræves også smittefri
hedsattest efter sygdommens optræ
den i elevens eller lærerens hjem.

Tandbehandling
Tandlægen træffes hver skoledag.

Sygemeldinger og fritagelser
Den generelle bestemmelse om hjem
mets pligt til at underrette skolen om
et barns forsømmelser findes i folke
skolelovens § 47, stk. 3, sålydende:
»Det påhviler den for et barns un
dervisning ansvarlige personligt eller
skriftligt at meddele skolen underret
ning om grunden til barnets forsøm
melser; ved længere tids sygdom eller
ved gentagne kortere forsømmelser
på grund af sygdom kan lægeattest
forlanges.«

De nærmere retningslinjer er i hen
hold til »ordensregler og disciplinære
bestemmelser« af 30. maj 1951 føl
gende:
»Udebliver et barn på grund af
sygdom, skal dette så vidt muligt
samme dag meddeles skolen, enten
skriftlig, telefonisk eller ved en vok
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fremskaffelse af lægeerklæring påhviler
hjemmet.
Forældre, der ikke kan betale læge
attesten, kan, såfremt de er medlem af
sygekassen, ansøge Sygekassernes Hjæl
pefond om betaling af attesten; er for
ældrene ikke i sygekasse, må henven
delse rettes til det stedlige socialkontor.

hjemmene er ansvarlige, derfor kan
skolen kræve erstatning, når der fore
ligger forsætlig beskadigelse, eller de
kastes bort.

Indskrivning og udskrivning
Undervisningsministeriets bekendt
gørelse nr. 220 af 18. juni 1958 af lov
om folkeskolen har ændret bestemmel
serne i § 43 i lov af 18. maj 1937 med
senere ændringer om undervisnings
pligt.
Den nævnte lovbekendtgørelse af 18.
juni 1958, § 43, er sålydende:
Stk. 1. Undervisningspligten indtræ
der ved skoleårets begyndelse for de
børn, der på dette tidspunkt er fyldt
7 år, og ophører med udgangen af et
skoleår for de børn, der på dette tids
punkt er fyldt 14 år.
Stk. 2. Et barn, der fylder 7 år i
skoleårets første 6 måneder, skal opta
ges i skolen ved skoleårets begyndelse,
når dette forlanges af den for dets skole
gang ansvarlige; det stilles da med hen
syn til undervisningspligtens indtræden
og ophør, som om det var fyldt 7 år
ved skoleårets begyndelse.
Stk. 3. Børn, der er ude over den
undervisningspligtige alder, men som
har begyndt undervisningen i det 8.
skoleår, kan kun med skolekommissio
nens — for Københavns vedkommende
skolenævnets — samtykke udskrives af
skolen før denne undervisnings afslut
ning.
D. v. s. et barn, der den 1. august
er fyldt 7 år, skal i skole, med mindre
der er sørget for privatundervisning.
Et barn, der i første skoleår senest
den 31. januar fylder 7 år, kan komme
i skole, hvis hjemmet ønsker det.
Selve indskrivningen foregår på sko
lens kontor fra 1. september til jul.

Legemsøvelser — hygiejne
Gymnastik og idræt skal foregå i sær
lig dragt efter fuldstændig afklædning.
Fra 3. klasse er brusebad obligatorisk.
Kortvarig fritagelse, indtil en uge, kan
ske, når hjemmet anmoder derom, læn
gere tids fritagelse kræver lægeattest,
ligesom for gymnastikkens vedkommen
de. Attester fås på skolen. - Fritagelse
for enkelte gange må skriftligt anmodes
fra hjemmene.
Også de elever, der fritages for bad,
skal medbringe håndklæde, så de kan
frottere sig før påklædningen.
Formålet med omklædningen ag ba
det er at gavne børnenes sundhedstil
stand.

Meddelelsesbøgerne (karakterbøgerne)
tilhører skolen og udleveres ikke ved
udskrivning. De brune meddelelsesbø
ger er ment som det daglige meddelel
sesmiddel imellem skolen og hjemmet.
Hjemmet bedes venligst hjælpe sko
len ved jævnlig eftersyn og ved at påse,
at der ikke bliver revet blade ud af
bogen.
Skolens bøger
De af skolen udleverede bøger skal
være forsynet med navn og klasse samt
årstal, skrevet foran i bøgerne i den
dertil indrettede firkant.
Der skal være bind om bøgerne.
De må betragtes som et lån, hvorfor
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2. Barnet skal være bosiddende i den
pågældende skoles distrikt.

Dåbsattest og vaccinationsattest for
kopper medbringes.
Den almindelige regel for udskriv
ning er, at en elev tidligst kan udskrives
ved skoleårets afslutning, når eleven
1) ved skoleårets afslutning har gået i
skole i 7 år, og
2) fylder 14 år senest den 31. januar
året efter.
Ved flytning til anden skole bedes
hjemmet henvende sig på skolen her
eller sende skriftlig besked herom samt
lade barnet aflevere de bøger, der er
lånt på skolen. Der udstedes et flytte
bevis fra skolen.

Indskrivningen finder sted fra 1. sep
tember i skolens almindelige kontortid.
Ved indskrivningen må forevises bar
nets dåbsattest (fødselsattest) og attest
for vaccination mod kopper.
Såfremt der tilmeldes flere børn, end
skolen kan optage, er alderen afgøren
de, således at de ældste børn optages
først.
Børnehaveklasserne har skole- og fri
dage fælles med den øvrige skole.

Børnene er under tilsyn af skolelægen
og får tandbehandling i lighed med de
øvrige børn på skolen, og de får også
mælk.
Formiddagsklassen er på skolen kl. 8
-11, lørdage dog kl. 8-10.
Eftermiddagsklassen er på skolen kl.
12-15, lørdage dog kl. 11-13.

Børnehaveklasser
Betingelserne for optagelse i en bør
nehaveklasse er:
1. Barnet skal være fyldt 5 år inden
skoleårets begyndelse, d.v.s. senest 31.
juli.

16

Skolehave:
Drenge og piger fra 4. klasse og op
efter får hvert år tilbud om at få en
skolehave ved Voldparksskolen, hvor de
selv høster alt udbytte af deres lille
jordlod.

Børnene har mødepligt, og ved hyp
pige forsømmelser kan de hjemsendes
til fordel for andre.

Glemte sager:
Det er utroligt, så meget der glem
mes på skolen. Smykker, penalhuse, tør
klæder, huer, vanter, jakker, håndklæ
der, gymnastiktøj osv. findes i glemme
kassen, hvor det opbevares i et par må
neder. Ind imellem holdes »udstilling«
af disse glemte ting.
Alt tøj og håndklæder bør være for
synet med navn og klasse.

Feriebilletter:
Disse rekvireres gennem klasselære
ren i så god tid som muligt, helst de
første dage i juni måned.
Feriekolonier:
Ansøgningsblanketter fås af klasse
lærerne i april-maj måned og afleve
res igen til disse. Børnene indstilles gen
nem hjem, skole og læge.
I sommerferien udsendes børnene i 2
eller 3 perioder, så der er kolonihold
enten i den første, midterste eller sid
ste del af ferien. Drengene kan indstil
les fra 2.-3. klasse, pigerne fra 1. klasse.

Mælkeuddeling:
Elever i alle klasser kan få udleveret
% sødmælk eller kærnemælk og en vi
taminpille.
Anmeldelse til mælkedrikning sker
først i skoleåret, ellers den 1. i en må
ned.
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Til svagbørnskolonier kan indstilles
fra alle klassetrin. Perioderne ligger som
regel oktober-december, januar-marts
og april-juni.
For alle kolonier gælder, at børn,
hvis opførsel er tvivlsom, ikke vil blive
indstillet.

somheden er at lære børnene at spare
sammen til hver enkelt ønsket ting, kan
beløbene hæves når som helst. Den så
kaldte formålsopsparing.

Cykler:
Ingen elever boende i selve Ting
bjerg kvarter må cykle til skole. Bort
komne og ødelagte cykler erstattes ikke
af skolen.

»G. /. F.«
»Gabriel Jensens Ferieudflugter« ar
rangerer hver sommer udflugter for
børn, der ikke kommer på ferie.
G.J.F.-kort fås ved henvendelse til
klasselæreren fra 1. juni.

Mødetider: Børnene må ikke møde
alt for tidligt i skolen, da der så ikke
er tilsyn med dem.
Om morgenen bedes de sendt hjem
mefra, så de kan være i skolen 10 mi
nutter før 8. Senere på dagen bør de
møde, når frikvarteret før deres første
time begynder.

Skolepsykologen
træffes efter aftale på skolen eller om
torsdagen på skolepsykologens kontor,
Tria 4390.
Opfattelses- og opførselsvanskeligheder løses altid i samråd med psyko
logen. Hvis et barn opfører sig meget
dårligt, og hjemmet ikke skønnes at
kunne forestå barnets opdragelse, kan
tilfældet indberettes til børneværnet af
skolens leder eller skolenævn.

Skoletiden:
1. time
2. time
frikvarter
3. time
spisning
frikvarter
4. time
5. time
frikvarter
6. time
frikvarter
7. time
frikvarter
8. time

Børnenes kontor:
Gennem skolens repræsentant skaffes
hjælp dels ved juletid, dels ved som
merferietid.
I særlige tilfælde hjælpes gennem
»Børnenes Fodbeklædning«.
Klasselæreren:
Alle henvendelser angående rejsebil
letter, feriepladser, kolonier, hjælp fra
børnenes kontor, hjælp til skotøj, skole
bio, skolescene, skolefrokost, sparemærker m. m. rettes til klasselæreren, per
sonligt eller skriftligt.

kl. 8,00- 8,50
- 8,50- 9,40
- 9,40- 9,50
- 9,50-10,40
- 10,40-10,55
- 10,55-11,15
- 11,15-12,00
- 12,10-13,00
- 13,00-13,15
- 13,15-14,00
- 14,00-14,10
- 14,10-15,00
- 15,00-15,10
- 15,10-16,00

Ferier og fridage
Ferierne:
Sommerferierne varer normalt fra
23. juni-Il. august (begge dage incl.),
dog således at man undgår at slutte
skoleåret en mandag og begynde efter
sommerferien en lørdag.
Efterårsferien i den tredje fulde uge
i oktober måned fra søndag til søndag.

Sparemærker
sælges på skolen. Der sælges kun mær
ker til 25 øre. Da tanken bag sparevirk-
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Juleferie fra 23. december-3. januar
(begge dage medregnet).
Påskeferie fra onsdag til tirsdag (beg
ge dage medregnet).
Pinseferie fra lørdag til tirsdag (beg
ge dage medregnet).

således at konfirmationsforberedelsen
falder inden for dette klassetrin.
Elever, der skal konfirmeres i okto
ber fra 7. klasse, skal dog have fri til
at gå til konfirmationsforberedelse ca.
medio april-juni.
Elever, der i henhold til ovenstående
går til konfirmationsforberedelse, skal
have fri kl. 13 mandag og torsdag og
skal ikke møde på skolen igen efter
konfirmationsforberedelsen.
Alle elever, der går til konfirmations
forberedelse, har ret til af skolen at låne
en salmebog og et nyt testamente.
Skoledirektionen har vedtaget, at
konfirmanden har fri mandagen efter
konfirmationen, men såfremt hjemmet
over for skolen fremsætter ønske om,
at konfirmanden også fritages for skole
gang lørdagen før konfirmationen, skal
dette imødekommes.
Konfirmandens søskende møder først
til skolegang om mandagen kl. 11, men
såfremt hjemmet over for skolen an
moder derom, kan barnet helt fritages
for skolegang om mandagen.

Faste fridage:
F astelavnsmandag.
Kongens fødselsdag.
Dronningens fødselsdag.
1. maj.
Børnehjælpsdagen.
St. Bededags lørdag.
Grundlovsdagen.

Angående konfirmationen
Indmeldelse: 1.-15. september i præ
sternes træffetider. Henvendelse ved
én af forældrene. Dåbsattest medbrin
ges.
Efter at den nye skole- og undervis
ningsplan er godkendt, meddeles der
herved følgende retningslinier for kon
firmationsforberedelsen :
Eleverne konfirmeres fra 7. klasse,
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knallert. Der skete kun materiel skade.
ÅkandevejI Gadelandet. Fører af personmotorvogn foretog uforsigtigt ven
stresving og kolliderede med modkø
rende cyklist - dreng på 14 år - der
fik betydelig personskade.
Frederikssundsvej nær Tersløsevej.
Dreng på 10 år gik dækket af holdende
vogne ud på kørebanen og blev påkørt
af personmotorvogn fra venstre. Dren
gen fik ringe personskade.
Gadelandet f Arildsgård. Knallertkører
undlod at overholde sin vigepligt over
for en cyklist — dreng på 9 år — der blev
påkørt og fik ringe personskade.
Gadelandet/Gl. Gadeland. Cyklist dreng på 14 år - foretog uforsigtigt
venstresving og blev påkørt af bagfra
kommende lillebil. Drengen fik så al
vorlige kvæstelser, at han var afgået ved
døden ved ankomsten til hospital.
GavlhusvejI Vingegavl. Cyklist - dreng
på 9 år - kørte uforsigtigt ud fra ringe
befærdet gade og blev påkørt af person
motorvogn fra venstre. Drengen fik rin
ge personskade.
Hareskovvej ved Rotunden. Fører af
personmotorvogn mistede under op
bremsning i sneglat føre herredømmet
over sit køretøj og kørte op på midter
rabatten, hvor køretøjet ramte 2 piger
på 6 og 7 år. Begge piger fik ringe per
sonskade.
Kobbelvænget ud for nr. 6. Dreng på
8 år gik ud på kørebanen dækket af
holdende vogne og blev påkørt af per
sonmotorvogn fra venstre. Drengen fik
betydelig personskade.
Kobbelvænget ud for nr. 50. Cyklist
- dreng på 10 år - svingede uforsigtigt
over mod venstre side af kørebanen og
blev påkørt af bagfra kommende per
sonmotorvogn. Drengen fik ringe per
sonskade.

Om skoletræthed
En enkelt skoletræt elev kan underti
den spolere udbyttet af undervisningen
for sig selv og kammeraterne og kan
også påvirke sine omgivelser i klassen
på en sådan måde, at hele stemningen
kan lide alvorligt derunder.
Den nemmeste måde at klare en så
dan sag på vil være at få fjernet det
»uheldige element« ved en bortvisning
eller en kraftig opfordring til udmel
delse; men det vil kun sjældent eller al
drig være det rigtigste. Årsagerne til
skoletrætheden må findes og om mu
ligt afhjælpes.
Når det står klart, hvad årsagerne er,
kommer rådgivning af elev og foræl
dre. Det må understreges, at en god
grundlæggende skoleuddannelse er nød
vendig for at kunne klare kravene fra
erhvervslivet. Resultatet af undersøgel
sen kan blive, at en flytning fra en klas
se til en anden eller fra en skole til en
anden, eventuelt til en helt anden sko
leform, må anbefales, men selv om det
vil koste kamp at overbevise alle par
ter om, at en bortvisning eller udmel
delse kun er at springe over gærdet,
hvor dette er lavest, må forsøget gøres.
Hvad der tæller mest er, af*tnan gør
den skoletrætte en bjørnetjeneste ved
at opfylde dennes højeste ønske om at
komme ud af skolen.
Pas på børnene,
(fra politiets færdselsafdeling).
Terrasserne I Helleborg. Cyklist — pige
på 14 år — foretog uforsigtigt venstre
sving og blev påkørt af bagfra kommen
de sporvejsbus. Pigen fik betydelig per
sonskade.
Voldparken ud for nr. 17. Cyklist pige på 7 år — kørte over i venstre kø
rebanehalvdel og kolliderede med en
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Om at læse
Det er naturligt, at læseundervisnin
gen så ganske kommer til at dominere
de første års skolegang. De andre fag
kommer først til, når børnene har op
nået en rimelig færdighed i at anvende
læsning som redskab. Dette er en for
enkling med mange undtagelser; na
turligvis er det muligt at undervise i et
fag, uden at børnene kan læse; der er jo
i Danmark en vis tradition for, at læ
rerens fortælling spiller en stor rolle lige
fra 1. klasse til voksenundervisningen.
Men hvis vi ser på den overvejende del
af den undervisning, der i dag gives i
folkeskolen, må man vist sige, at lære
bogen er det mest anvendte undervis
ningsmiddel, og at læsning som følge
heraf er en for eleverne særdeles nød
vendig færdighed.
Det er en konsekvens heraf, at man i
de senere år er begyndt at interessere
sig for læsetræning og studieteknik. Det
er hensigten at gøre elevernes læsning
til et så differentieret og effektivt red
skab som overhovedet muligt.
Der gives dog en anden form for læs
ning end den, der er direkte vendt mod
kundskaber, studier og en ofte noget
hæsblæsende effektivitet. Det drejer sig
om læsning som middel til oplevelse af
spænding, medfølelse, harme, triumf,
man kunne gå hele følelsesregisteret
igennem. Den side af læsningen er
mindst lige så væsentlig som den før
nævnte, og i den undervisningspligtige
alder er det nok den form for læsning,
eleverne helst giver sig i kast med. Det
er vigtigt at påpege, at der ikke er tale
om to konkurrerende former for læs
ning, men blot om to forskellige former,
der begge er lige nødvendige.
Mens det at erhverve sig kundskaber

gennem læsning får stadig større betyd
ning, jo mere kompliceret samfundsapparatet bliver, så stiller det sig noget an
derledes med morskabslæsningen, den
læseform, hvor oplevelsen er det pri
mære. Der er i dag andre mulighedei'
for oplevelser end dem, der skabes gen
nem bogen. Her tænkes ikke alene på
det nyeste medium tv’et, men også på
radio, film og navnlig på den del af
dag- og ugepressen, hvor billeder er det
egentlige indhold. Det er ikke bare en
vittighed, når et barn fortæller, at
hjemme hos dem holder de ingen avis,
de køber »Se og Hør«. Der er meget,
der tyder på, at vi endnu ikke er nået
til afslutningen af denne udvikling.
Hvor den enkelte for fremtiden vil hen
te oplevelse, spænding etc., kan vi få
en smule begreb om ved at iagttage for
holdene i USA. Vi plejer at være tyve
år bagefter.
Denne udvikling kommer, hvad en
ten vi synes om det eller ej, og det er
ikke noget ubetinget onde, at der bli
ver flere adgangsveje til oplevelse; vi
får en stadig voksende fritid at tage
vare på. Læsning har dog en værdi,
som ikke findes i forbindelse med de
andre kommunikationsmidler. Herom
siger skoleinspektør B. B. Møller: »Der
findes vel ingen steder så store og let
tilgængelige værdier som i det trykte
ords verden, og som meddelelsesmiddel
er bogen af en særlig kvalitet. Den mu
liggør bedre end film, fjernsyn og radio
en selvstændig vurdering, den skaffer
sig dybere adgang til menneskers sind,
og den vil til enhver tid byde på en
kvalitetsrække, der strækker sig fra det
jævnt gode til det højeste, mennesker
har nået.«
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Vi kan ikke som pædagoger se på, at
bogen bliver fortrængt af de »nemme
re« kommunikationsmedier, fordi læs
ning af fiktionsprosa i dette ords bre
deste betydning, samtidig med at det er
til glæde for den læsende, er en opdra
gende faktor, som vi ikke kan undvære
i skolen. I en situation, hvor mange
børn ikke læser udenfor skoletiden, må
det være skolens opgave at give plads
ikke blot for lærebøger, men også for
læsning af børnebøger af forskellig art;
samtidig må vi på enhver måde under
støtte børnene i den interesse for at læ
se, de fleste af dem har på et vist tids
punkt; det er ikke altid, de har denne
interesse, når de forlader skolen. Hvis
de ikke har den, har skolen svigtet en
af sine vigtigste opgaver: At lære bør
nene at læse og samtidig give dem lyst
til at anvende den lærte færdighed.
De fleste børn i 1. klasse møder med
et voldsomt ønske om at lære at læse.
Det er en drivkraft, man som lærer kan
trække på i begynderundervisningen,
og det er vel denne lyst, der er årsagen
til, at de fleste børn lærer at læse så re
lativt let - det er jo egentlig en uhyre
kompliceret færdighed, der er tale om!
I starten er det at kunne læse et mål
i sig selv for børnene; det, der for bar
net er vigtigt, er selve læseprocessen.
Allerede på et tidligt tidspunkt, som re
gel i begyndelsen af 2. klasse, spiller der
et nyt motiv ind - læsningen kan være
en vej til oplevelse. Det har de børn,
hvis forældre har læst op af billedbøger
og andre børnebøger, vidst i forvejen,
men for børnene er det alligevel en stor
oplevelse, den dag det lykkes ved egen
hjælp at nå et lignende resultat. Det er
i mange tilfælde disse børns egne bøger,
som de i forvejen kender fra forældre
nes oplæsning, der virker som igangsæt

tere for børnenes lyst til selv at give sig
i kast med andre bøger end skolebøger
ne. Der er således grund til at antage,
at læseundervisningen ikke, som det var
naturligt at formode, begynder med, at
børnene lærer bogstaverne og den må
de, de sættes sammen på, men derimod
starter med de voksnes fortællen og læ
sen historier for barnet. I barnets lyst
til at opleve gennem læsning står vi
overfor et motiv, som findes hos de fle
ste børn i de første skoleår, det er op til
pædagogen at opmuntre og støtte ele
verne i deres læselyst.
Når børnene er nået ud over den
egentlige begynderundervisning i læs
ning (normalt i slutningen af 2. og be
gyndelsen af 3. klasse), hvilket vil sige,
at de er gået fra rebuslæsning over til
en indholdslæsning, anvender man i
danske skoler stort set tre læseformer:
højtlæsningen, stillelæsningen og oplæs
ningen — nævnt efter deres alder i pæ
dagogikkens tjeneste.
Højtlæsningen kender børnene alle
rede fra begynderundervisningen, og i
mange klasser er denne læseform også
dominerende på senere trin, hvor højt
læsningen forlængst burde være afløst
af oplæsningen, der er en ganske anden
læseform, med et helt andet sigte. Men
hverken højtlæsningen eller oplæsnin
gen er i grunden naturlige læseformer i
den forstand, at det er læseformer, bar
net vil få brug for andre steder end i
skolen. De eneste, det virkelig kan have
betydning for at kunne læse op, er skue
spillere og lærere (sammenstillingen er
i øvrigt tankevækkende). Den største
del af befolkningen har brug for at
kunne læse stillelæsning. Derfor må
stillelæsningen være den alt domineren
de læseform efter begynderundervisnin
gen.
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Årsafslutningen ,1968
BESØGSDAGE

Torsdag d. 20. og fredag d. 21. juni 1968: Forældre og andre pårørende ind
bydes til at overvære undervisningen og til at se de fremlagte elevarbejder.
Onsdag d. 19. juni har børnene fri. Der arrangeres udstilling af sløjd, håndar
bejde og formning. Udstillingerne kan beses begge besøgsdage kl. 10-12.
Ingen børn må komme til udstillingerne medmindre de ledsages af lærere eller
forældre.
TIRSDAG DEN 18. JUNI

II u

tysk

(nr. 26)

frk. B. Engsted

fru F. Nielsen

TORSDAG DEN 20. JUNI
1. lektion er kl. 8-8,50
2. lektion er kl. 9-9,50
Lærer

1u

(nr. 10)

1V

(nr. 9)

1X

(nr. 8)

5u

(nr. 17)

4/5

(nr. 6)

6 cu

(nr. 38)

6 cx

(nr. 40)

7 cu

(nr. 34)

7 cv

(nr. 35)

7 cx

(nr. 36)

I real

(nr. 25)

1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

regning
dansk
dansk
regning
dansk
regning
regning
dansk
dansk
regning
dansk
regning
regning
dansk
regning
dansk
regning
dansk
dansk
regning
dansk
regning

hr. J. Sørensen
fru B. Madsen
fru K. Berneke
fru K. Ludvigsen
frk. G. Meyer
fru F. Nielsen
hr. E. Jensen
hr. K. Jørgensen
hr. V. Jacobsen
hr. V. Jacobsen
fru E. Jessen
hr. G. Hansen
hr. R. Jessen
hr. R. Jessen
hr. E. Husum
hr. E. Wernersson
hr. E. Wernersson
fru K. Berneke
fru F. Nielsen
hr. E. Jensen
hr. T. Kristiansen
hr. E. Husum

Gæstelærer

hr. K. Jørgensen
hr. J. Møller
hr. G. Hansen
hr. E. Sølner
frk. L. Mohr
frk. G. Meyer
hr. /. Møller
frk. L. Mohr
fru M. Brudholm
fru M. Brudholm
fru B. Madsen
hr. J. Sørensen
fru M. Paulsen
hr. T. Kristiansen
fru K. Ludvigsen
fru E. Jessen

Mundtlig årsprøve
Lærer

8 au
8 av
8A
II real

(nr.
(nr.
(nr.
(nr.

32)
33)
4)
26)

dansk
regning
regning
dansk

frk. B. Engsted
hr. O. Petersen
fru Lynge Andersen
hr. K. Knudsen
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Censor

fru Hjorth Hansen
fru A. Monrad
hr. Lynge Andersen
fru V. Azeddine

FREDAG DEN 21. JUNI
Lærer

2hj.

(nr. 7)

3u

(nr. 1)

3v

(nr. 2)

4u

(nr. 18)

4v

(nr. 19)

5v

(nr. 16)

6 cv

(nr. 39)

6 læ

(nr. 5)

1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

dansk
regning
dansk
regning
dansk
regning
regning
dansk
dansk
regning
regning
dansk
regning
dansk
dansk
regning

fru V. Azeddine
fru V. Azeddine
fru Af. Brudholm
hr. K. Knudsen
fru K. Ludvigsen
fru A. Monrad
hr. E. Jensen
hr. J. Sørensen
fru A. Monrad
hr. B. Jessen
hr. B. Jessen
fru S. Møller
hr. E. Lund Jensen
fru B. Hjorth Hansen
fru Lynge Andersen
fru Lynge Andersen

Gæstelærer

frk. B. Engsted
frk. B. Engsted
hr. K. Knudsen
hr. E. Jensen
fru Hjorth Hansen
hr. K. Jørgensen
hr. K. Jørgensen
fru E. Jessen
hr. J. Sørensen
fru K. Ludvigsen

Mundtlig årsprøve
Lærer

8 au
8 av
8A
II real

(nr.
(nr.
(nr.
(nr.

32)
33)
4)
26)

regning
dansk
dansk
regning

hr. G. Hansen
hr. 0. Petersen
hr. Lynge Andersen
hr. E. Husum

Censor

hr. E. Sølner
fru M. Paulsen
fru B. Madsen
hr. V. Jacobsen

LØRDAG DEN 22. JUNI

1. og 2. kl. afleverer deres bøger på besøgsdagen og har så sommerferie. Alle
øvrige klasser møder kl. 9, afleverer deres bøger, flytter til nyt lokale og har ferie.

Afslutningsfesten
Afslutning og udlevering af eksamensbeviser finder sted i pigernes gymnastiksal
ved en højtidelighed fredag d. 21. juni kl. 19,30 pre. for alle udgående elever.
MANDAG DEN 12 AUGUST

er første skoledag efter ferien. Klasserne møder fra kl. 9-11.
De nye 1. klasser møder dog først mandag d. 19. august kl. 9 i sangmødelokalet
nr. 41. Nærmere meddelelse sendes til hjemmene først i august måned.
De nye børnehaveklasser mødes tirsdag d. 13. august på nr. 11 kl. 9 og kl. 12.
Nærmere meddelelse sendes til hjemmene først i august måned.

Tingbjerg Skole, 1968.

Erik Hagensen.

J. D. QVIST a KOMP. AKTS.

