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FORORD
OMSTILLING - OPBRUD - NYBRUD ?

For nogle år siden begyndte man at tale om omstilling af den offentlige sektor. I starten 
blev begrebet ofte indentificeret med besparelser, men processen har udviklet sig så kraf
tigt, at forandringerne mere har karakter af nybrud.

Inden for skole- og fritidsområdet ses det markant ved overførelsen af fritidshjem, fri
tidsklubber og ungdomsklubber til skolesektoren. Især samspillet mellem samordnet 
skolestart og skolefritidshjem vil indebære muligheder for ny pædagogisk udvikling. 
Men med skolens større ansvar for børnenes sociale situation vil også samspillet mellem 
skole, fritidsklub og foreningsliv i skoledistriktet give nye muligheder.

Inden for folkeoplysningsområdet har gennemførelsen af frikommuneprojektet om ram
mestyring givet etableranteme meget friere muligheder, både hvad angår kombination af 
undervisningsformer og variation af timetal. Etableranteme skal nu udarbejde en årlig 
virksomhedsplan, der sammen med tidligere aktivitet danner grundlag for tildeling af 
timerammen. Det har allerede medført nye initiativer på området og vil også i fremtiden 
sætte større opmærksomhed på, hvordan folkeoplysningen tilrettelægges.

På skoleområdet træder nye styrelsesbestemmelser i kraft den 1. januar 1990. Det vil føre 
til større delegation til den enkelte skole og større forældreindflydelse, forhåbentlig til 
gavn for en sammenhængende udvikling af skoledistriktets muligheder for børn og unge. 
Grundlaget for en sådan udvikling er til stede med sammenhængen skole - fritidsklub - 
foreninger.

På fritidsområdet kendes udkastet til ny fritidslov, så også der er der nybrud. En forenk
ling af regelstyringen og bureaukratiet er også tiltrængt. Den kommer heldigvis og med 
den friere muligheder for det frodige og alsidige foreningsliv og folkeoplysningsvirke, 
som karakteriserer Grundtvigs fædreland. Og det er i grunden ikke så galt.

Nybrud giver altid uro og usikkerhed, kan også være smertelig på nogle områder. Derfor 
skal der nok vises initiativ, men også omtanke.

Werner Adolphsen
skoledirektør
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Administration, ledelse og 
tilsyn
Skolekommissionen:
Slagteriarbejder Hilda Laustsen, formand 
Lægesekretær Anne-Lise Hansen, 
næstformand
Overassistent Birgit H. Petersen 
Socialpædagog Gunnar Hjort Christiansen 
Afdelingsleder Knud Holmboe 
Socialrådgiver Merete Dam 
Speditør Palle Brodersen 
Faglig medarbejder Kaj Furbo 
Revisor Inge Andersen 
Lærer Peter Rehardt Bech 
Kørselsleder Peter Hansen 
Børnehavelærer Gudrun Løkke 
Landmand Niels Lykke Pedersen

Elevrådsrepræsentanter:
Jesper Overgaard 
Irene Nielsen

Undervisnings- og kuturudvalget:
Overassistent Birgit H. Petersen, formand 
Kontorassistent Bente Bech, næstformand 
Revisor Gunvar Rahr 
Maskinkonsulent Ralph Jørgensen 
Administrator Søren P. Nielsen 
Socialrådgiver Merete Dam
Landmand Niels Lykke Pedersen (fra 1.1.89)

Skolenævnene i perioden 1986-90:

Bakkeskolen:
Anna-Lise Jørgensen, formand 
Harry Nielsen, næstformand 
Inger-Lise B. Nielsen 
Flemming Jensen 
Asger Olsen

Blåbjerggårdskoien:
Helen Pedersen, formand
Jørgen H. Alexandersen, næstformand 
Jørgen Linding Hansen 
Jens Henrik Bertelsen
Ejner Grum-Schwensen

Boldesager Skole:
Jan Jørgensen, formand
Niels Lykke-Kjeldsen, næstformand
Simon Simonsen
Vivi Bay
Laila Haahr Hansen

Bryndum Skole:
Karen Schmidt Nielsen, formand
Ole Hansen
Ellen Karstensen
Frede Ottesen
Inge Andersen

Danmarksgades Skole:
Britta Martinsen, formand
Merete Jensen
Erling Smith Hansen
Poul Erik Jensen
Tove Hansen
Specialklasserne:
Egon Dammark
Jørgen Rehfeldt, næstformand

Fourfeldtskolen:
Sand Kirk Larsen, formand
Ingrid Lutterodt, næstformand
Peter R. Bech
Bent Sørensen
Sigrid Olesen

Gammelby Skole:
Anette Kristensen, formand
Kjeld Enghave Hansen
Tonny Jensen
Thomas Staal
Anne Olsen
Specialklasserne:
Otto Rosenberg
Per Schmidt

Gjesing Skole:
Lise Juhl, formand
Birgit Svarrer, næstformand
Frank Outzen
Kirsten Bomich
Else Agerskov
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Jernalderlandsbyen i Guldager Plantage
Oplevelse og primære erfaringer samt en historisk bevidsthed om hvorledes Jernalder- 
mennesket indgik i naturens kredsløb og ændrede det, er nogle af de ting som eleverne 
oplever ved et besøg i Jemalderlandsbyen.
Der blev taget afsked med Birthe og Kaj Juncker, som trofast og samvittighedsfuldt har le
vet med at Guldager Plantage fra 1. maj til 1. november, hver dag er blevet fyldt med elev
er ikke blot til Jemalderlandsbyen, men også til Naturskolen, hvor Kaj Juncker også var 
tilknyttet som instruktør. Ny naturvejleder på stedet er Bjarne Hansted, som med sin fami- 
He nu bor på området
Der er stadigvæk stort pres på besøg i landsbyen, og stadig flere henvendelser fra fritids
sektoren og andre interessegrupper.

Den historiske skolestue
Forslaget med at få etableret en udbygning af tilbudet om levendegørelse af hverdag og 
skolegang i 1930'eme, ser ud til at komme i gang i skoleåret 1989/90.
Der vil blive udarbejdet materiale samt givet ideer til hvorledes den historiske skolestue 
kan inddrages i undervisningen sammen med "Esbjerg udstillingen" på Esbjerg Museum 
og Byhistorisk Arkiv.
Der er blevet udarbejdet fagkasser med gammelt undervisningsmateriale til 1.-5. skoleår, 
og disse kan bestilles på Skolebibliotekernes Kontor.

HISTORISKE SAMLINGER
Konsulent for historie, herunder samtidsorientering og museumsarbejde
Jens Futtrup

Besættelsessamlingen
Dette tilbud, som findes på Spangsbjergskolen viser med hjælp af scener/rum/genstande, 
forskellige sider af dagligdagen i Esbjerg under besættelsen 1940-45.
Foruden 8.-9. klasser har flere klasser fra mellemtrinnet benyttet sig af tilbudet i det 
forløbne år.

IDRÆTSSTÆVNER '89
Stævneudvalget: Inga Josefsen, Gurli Laugesen og Steen Jensen

Vinterens boldspilstævne for 9. og 10. klasser afvikledes torsdag den 9. februar 1989 
med elever fra 16 skoler og med følgende aktiviteter: håndbold, basketball og volleyball. 
Sommerens idrætsstævne afvikledes 6. og 7. juni. Ialt 21 skoler deltog - 10 tirsdag og 11 
onsdag. Ca. 5000 elever deltog og ca. 300 lærere var i aktivitet dels på Atletikstadion - 6. 
årgang - softball/atletik og dels i Veldtofte Idrætspark, hvor 4.,5.,7. og 8. årgang var til
meldt lege og boldspil. På de to dage afvikledes ca. 770 kampe.
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HULUFTSBADENE

Badene har i sommeren været benyttet i følgende omfang:

Boldesager friluftsbad:

Åbnet for skolevæsenets undervisning i perioden 16. maj til 8. september 1989

Driftstimer Badende
1988 1989 1988 1989

Kommunens skolevæsen
i undervisningstiden 186 229 5469 5517
Foreningsbrug 60 148
Ferieaktiviteter 120 110

366 487 5469 5517

Grådybbadet;

Åbnet i perioden 16. maj til 8. september 1988

Driftstimer Badende
1988 1989 1988 1989

Kommunens skolevæsen
i undervisningen 147 161 2267 2826
Foreningsbrug 40 45
Offentligheden 697 658 1/2 5667 5936

884 864 1/2 7934 8762

Grådybskolens svømmebad er åben for offentlighedens benyttelse i perioden medio 
maj til ultimo august.
Åbningstiden er på skoledage kl. 15-19 og på lørdag/søndage og helligdage samt i 
skoleferie kl. 9.30-12.00 og 13-19.
Boldesager Skoles svømmebad er ikke åben for offentligheden.

Boldstafet ved idrætsstævne.
28



Idrætsstævne.

Udsendelse af lejrskoleklasser

Efter sommerferien 1988

08.08-12.08 Fourfeldtskolen 8 ab
08.08-12.08 Gammelby skole Specialklasse
15.08-19.08 Fourfeldtskolen 8cd
22.08-26.08 Sædding skole 8ad
29.08-02.09 Åd alskolen 8ab
05.09-09.09 Gjesing skole 8ab
12.09-16.09 Spangbjcrgskolcn 8ab
19.09-23.09 Boldcsager skole 8ab
26.09-30.09 Hjerting skole 8 ab

Før sommerferien 1989

16.04-20.04 Danmarksgades skole 8a
Hjerting skole 8c

24.04-28.04 Bakkeskolen 8 specialklasse
Rørkjær skole 8ab

29.04-03.05 Tjæreborg skole 8ab
08.05-12.05 Gammmelby skole 8ab
16.05-20.05 Præstegårdsskolen 8bc
22.05-26.05 Nordvangsskolen 8abc

Rendbjerg : I tiden 10.10-16.12 1988 og 04.01-07.04 1989 har Rendbjerg 
feriekoloni været besøgt af 1.664 elever og lærere pä 3-dages hytteture.

Andre lejrskolesteder: Udover de nævnte lejrskoler har der været afholdt 
lejrskoler uden for kommunens feriekoloni, hvilket de enkelte skoler selv 
administrerer, idet beløbene hertil indgår i skolemes rammebevilling.

Sønderho: I tiden 09.08-23.09 1988 har Søndcrho feriekoloni været besøgt 
af ca. 1.725 elever og lærere på en- og to- dages ekskursioner.
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ELEVUDVEKSLING MED VENSKABSBYERNE 1989

2 x 10 elever fra Esbjerg blev udvekslet med 10 elever fra nogle af vore nordiske vens
kabsbyer (Stavanger kunne, på grund af økonomiske trængsler, ikke deltage i 1989).
Ledere van
Eskilstuna: Rosa og Claus Rieck, Bakkeskolen

Erik Waemulf og Stefan Gustafsson, Eskilstuna.
Jyväskylä: Tommy Madsen, Bakkeskolen og Thorbjørn Juli, Fourfeldtskolen 

Anja Järvinen og Pirkko Rahkonen, Jyväskylä.

BESØG FRA NORDISKE VENSKABSBYER 1988
Jyväskylä: Anu Naukkarinen (30. oktober - 4. november 1988).

BESØG I NORDISKE VENSKABSBYER 1988
Stavanger: Lærer Inge Aagaard, Sønderrisskolen (5.-12. oktober 1988).

Børnehaveklasseleder Bente Andreasen, Sønderrisskolen
(5.-12. oktober 1988).

Eskilstuna: Skoleinspektør Øivin Jensen, Kvaglundskolen (10.-14. oktober 1988).

DET KRIMINALPRÆVENTIVE ARBEJDE
SSP-udvalget/opsøgende pædagog

SSP-udvalget har i 1988/89 i samarbejde med Det kriminalpræventive Råd hovedsageligt 
arbejdet med udviklingsprojekterne handleplan 7, kommunal helhedsplanlægning med 
indbygget kriminalprævention, handleplan 8+9, idræts- og foreningslivets krimi
nalpræventive rolle i nærmiljøet samt handleplan 10, aktiv beboerinddragelse.
Styrings- og projektgrupper er nedsat og varetager en del af de udførende projektarbejder. 
Projekterne afsluttes med udgangen af 1990, hvorefter rapporter vil blive udarbejdet.
I skoleåret 1988/89 er etablering af lokale SSP-grupper blevet til ialt 9 stk., og da ten
densen i den nærmeste årrække går i retning af yderligere grupper, anså SSP-udvalget det 
for nødvendigt at afholde en konference/temadag for samtlige lokale SSP-grupper. Denne 
blev afholdt i foråret 1989, hvortil også repræsentanter fra Dansk Flygtningehjælp, Kul
turcenter, Kirke og Det kriminalpræventive Råd blev indbudt.
Formålet med konferencen var, at få medarbejdere fra forskellige institutioner/ 
forvaltninger til at "lære" at bruge af egne ressourcer i forbindelse med et tværfagligt sa
marbejde, til at komme med ideer/forslag til forskellige samarbejdsformer.
Ungdomshus i Havnegade er stillet til rådighed for en særlig ungdomsgruppe. Bestyrelse 
er nedsat i overensstemmelse med gældende regler for foreninger.
Statusrapport fra Stengårdsvejprojektet foreligger. Opgaver søges indsluset i det alminde
lige system. Projektet skal være afsluttet i sommeren 1990.
SSP-udvalget har i lighed med tidligere år behandlet diverse ansøgninger om økonomiske 
midler til afholdelse af diverse overlevelsesture m.v. for grupper af unge, der betegnes 
som risikogrupper.
I efteråret 1989 søges afholdt temadag for klub- og foreningsledere i samarbejde med Ribe 
Amts Ungdomscenter.

30



SSP-udvalget ønsker at tage tiltag til nye SSP-kampagner, men af hensyn til indførelse af 
ny skolestyrelsesvedtægt vil udvalget fortrinsvis lægge kræfterne i de nye lokale SSP- 
grupper i 1989/90.

FÆRDSELSUNDERVISNING
Politiassistent Knud Knudsen

Fra ordenspolitiets side er der i skoleåret 1988/89 ydet bistand/assistance i skolernes 
færdselsundervisning som anført på skema.
Cyklistprøvemes årlige politikredsfinale blev afviklet på politigården den 29. april 
1989.
1. præmien - en cykel, skænket af Sparekassen "Sydjylland" - gik til Ådalskolen med 
Lotte D. Thomsen som vinder.
2. og 3. præmierne - 2 fotografiapparater, skænket dels af Esbjerg Kommune og Fanø 
Kommune - blev vundet af Line Sand Jørgensen, Hjerting Skole og Dorte Møller, Dan
marksgades Skole.
Skolepatruljerne og deres instruktører har som altid udført et stort og prisværdigt stykke 
arbejde ved skolevejene, og ej heller i dette skoleår er der sket uheld, der har givet anled
ning til politianmeldelse.
Skolepatruljefesten afholdtes den 1. december 1988 på Præstegårdsskolen, og den årlige 
udflugt afvikledes i LEGOLAND med Rådet for større Færdselssikkerhed som arrangør, den 
16. maj 1989.
På Politigården har vi fordelt over 3 perioder haft 18 skoleelever i erhvervspraktik, og vi 
glæder os i politiet over den store interesse, der vises vort arbejde.

Oversiat over færdselsaktiviteter m.v... hvor ordensoolitiet har medvirket

Skole Cvklistprøver Gåprøver
Bakke * *

Cykeleftersyn Lygtekontrol 
*

Blåbjcrggård * *
Boldcsagcr * *
Bryndum * *
Danmarksgade * *
Fourfeldt * *
Gammelby * ♦
Gjesing * *
Grådyb ♦
Guldager * *
Hjerting * *
Jeme * *
Kokspang * *
Kvaglund * *
Nordvang * *
Præstegård * *
Rørkjær * *
Skads * *
Spangsbjerg ♦ ♦
Sønderris * *
Sædding * *
Tjæreborg * *
Vester Nebel *
Vestervang * ♦
Ådal * *

*

♦ *
* 
♦
♦ 
♦

♦ ♦
* *

*
*

♦ *

*
* 
♦
* 
♦
♦
*
*
*
*

* *
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SKOLE-POLITI SAMARBEJDET
Kriminalassistent K.E. Andersen

Færdselsundervisning.

I det forløbne skoleår er der afholdt kriminalpræventive foredrag i sædvanligt omfang, - 
d.v.s. at næsten alle syvendeklasser og nogle få klasser på andre klassetrin har haft besøg 
af en kriminalbetjent i et par timer.
Emnerne er kort beskrevet følgende: "Ungdomskriminalitet", "Narkotikaproblemer", 
"Følgerne af begået kriminalitet", "Politiet arbejder", "Domstole og anklagemyndighed", 
"Hvorfor opstår kriminalitetsproblemer"?, "Teknisk kriminalprævention" m.m.
Til hver skole er knyttet en "kontaktmand", en kriminalbetjent, der særligt tager sig af 
netop denne skole, og som man gerne skulle komme til at kende på skolen. Hans opgave 
er at sætte sig ind i den enkelte skoles kriminaltetsproblemer og forsøge at hjælpe med at 
løse dem.

FAGLIGE KONSULENTERS VIRKSOMHED

BIOLOGI
Biologikonsulent Olav Poulsen

Natur og miljø kan være overskriften på en væsentlig del af årets arbejde. Der kom i hvert 
fald ét positivt resultat ud af samarbejdet mellem de forskellige forvaltninger i anledning 
af det europæiske miljøår.
Jeg tror, at det grundige oplæg og kortmateriale fra Erland Knudsen, Egnsplankontoret, 
var medvirkende til, at næsten alle skoler efterhånden er kommet med i projekt vandhulsa
doption. Eleverne på de enkelte skoler undersøger tilstanden i de vandhuller, der er 
nærmest, og kan eventuelt komme med forslag til forbedringer. Det er med andre ord et 
miniatureovervågningsprojekt for Esbjerg Kommune.
Indsamlingen af brugte batterier i samarbejde med Stadsingeniørkontoret var også en stor 
succes.
Det er vigtigt at give børn forståelse for genbrug, blandt andet ved sortering af hushold
ningsaffaldet. Jeg har leveret kompostorm til nogle skoler, så de kan vænne børnene til, 
i skolekøkkenet, at sortere det organiske affald fra. Ormene omdanner det til pottemuld, 
som så eventuelt kan sælges til forældrene.
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SKOLEBOTANISK HAVE
Biologikonsulent Olav Poulsen

Det har i Skolebotanisk Have været tydeligt at spore den ændring, der er sket i folkesko
len i forbindelse med den samordnede indskoling. Den har vist sig i en voksende interesse 
fra lærernes side for at få levende materiale til naturorienterede emner. Natur og teknik på 
mellemtrinnet er begyndt at få den samme effekt.
Det er ligeledes glædeligt at kunne konstatere, at der er en usvækket interesse for spi
ringsforsøgene om foråret, for at give børnene lejlighed til at så frø og passe deres egne 
planter og på den måde får et førstehåndskendskab til planternes livsbetingelser.
Det er et tilbud, som Esbjergs skolebørn er ene om.

DANSK
Konsulent for dansk Jørgen Tambour

Faget dansk er mange ting, hvilket tydeligt afspejles af de emner, som har været rammen 
om de møder, kurser og pædagogiske arrangementer, der har været afholdt i kommunen i 
88/89.
Dog har der været en tendens til, at forespørgslerne og interessen har samlet sig om

- medieundervisningen, hvor kollegerne har fået åbnet øjnene for, at der grundet sam
fundsudviklingen og elevernes medieforbrug virkelig skal gøres en indsats i undervis
ningen både analytisk og produktivt.

- vejledning i forbindelse med materialeindkøb, som ikke blot skyldes den økonomiske 
krise, men også kollegaers kvalitative fomyelsestrang,

- planlægning af 8.-10. klasse, som helst skulle være en samordnet udslusning med fa
get dansk som det bærende element.

Specielt det sidste punkt har været en spændende og tidskrævende udfordring. Men tiden

Featuredage på Kvaglundskolen 
- Skolen som fabrik.



er gået godt sammen med progressive og positive kolleger, og en del pædagogiske tiltag 
har allerede set dagens lys. Det er et spørgsmål om at få strukturen, fagligheden, 
tværfagligheden, elevmedbestemmelsen m.m. til at gå op i en højere enhed. Gid alle kom
munens skoler med store elever når at gøre sig nogle erfaringer indenfor dette område, in
den denne fremtidsmodel bliver fortid og afløst af "7.-9. klasse - en helhed med dansk i 
centrum"!

DIDAKTIK OG METODIK
Konsulent for didaktik og metodik Else Hviid Regli

Det forløbne år har båret præg af den store aktivitet, der finder sted i den samordnede sko
lestart. Rådgivningen til disse lærergrupper har især drejet sig om emner som struktur, sa
marbejdsmodeller, emnevalg og ideer til undervisningsforløb med værkstedsprægede ak
tiviteter. Interessen for at videreføre ideerne fra den samordnede skolestart til 
mellemtrinnet har bevirket, der også har været mange henvendelser om hjælp til udarbej
delse af tematiske forløb.
I samarbejde med skoleforvaltningen og konsulenten for matematik har vi i årets løb af
holdt en række kurser, valgt med henblik på at videreudvikle skolestarten og inspirere til 
en helhedspræget, praktisk, tværfaglig undervisning på mellemtrinnet med inddragelse af 
natur/teknik emner. Interessen for kurserne har været stor.
Af kurser kan nævnes: Et 3 dages skolestartkursus, "Den skotske metode", "Musik, 
bevægelse og sprog", "Temaarbejde på mellemtrinnet" samt "Natur- og teknikorientering 
på mellemtrinnet".
Jeg har været koordinator for følgende projekter: 
"Mellemtrinsprojekteme". Bryndum-, Sædding- og Sønderrisskolen startede i august 
1988 udviklingsarbejder på 3. klassetrin med den hensigt at videreføre samordningstank- 
en på mellemtrinnet. Lærergrupperne, inspektørerne og undertegnede har i årets løb af
holdt fællesmøder.
På møderne har grupperne informeret hinanden om arbejdet og forskellige problemstil
linger er blevet taget op til debat. Udviklingsarbejderne fortsætter i det kommende år. 
"Musikpædagogisk støtte til børnehaveklassen". En musikpædagog har været tilknyttet 
en børnehaveklasse og givet eleverne en legeberedt indføring i musik. Læreren har 
overværet og taget del i undervisningen, repeteret og vedligeholdt det indlærte. Mu
sikpædagogen har været tilknyttet 2 børnehaveklasser på Bakkeskolen 2 timer ugentlig i 
en 3 måneders periode.
"Udarbejdelse af et lokalt undervisningsmateriale". En arbejdsgruppe på 5 lærere har udar
bejdet et undervisningsmateriale om emnet "Kønsroller" til brug i den samordnede skoles
tart. Materialet består af et grundmateriale, arbejdskort til værkstedsaktiviteter, der er af 
praktisk, naturfaglig og teknisk art samt en lærervejledning.
Der sker meget i folkeskolen i disse år, blandt andet mange udviklingsarbejder såvel lo
kalt som under Folkeskolens Udviklingsråd. Jeg har holdt mig orienteret gennem sko
lebesøg, læsning af rapporter samt deltagelse i kurser og konferencer.



EDB-UNDER VISNINGEN
Konsulent for EDB Leif Nielsen

Eleverne vælger i stadig stigende grad valgfaget datalære, blandt andet i erkendelse af, at 
datamaskinen får større og større indflydelse på en lang række arbejdsområder og vinder 
indpas i flere og flere hjem. Det står i kraftig modsætning til, at lovgrundlaget for at til
byde dette valgfag falder bort med udgangen af skoleåret 1989/90, og der endnu ikke er 
klare meldinger om, hvad der skal ske efter dette tidspunkt.
Ønsket om at inddrage datamaskinen i alle skolens fag, mangler stadig meget i at kunne 
realiseres, selv om der laves meget udviklingsarbejde for at afklare indhold og form. Ar
bejdet går mest på at bruge "åbne" programmer som værktøjer, medens de generelle dele 
fra valgfaget datalære kun i ringe grad forsøges inddraget i de bestående fag. Interessen 
blandt kollegerne for at komme igang med selv at kunne anvende udstyret er stadig sti
gende, ligesom lysten til at bruge det i undervisningen er det, dog er der stadig en del der, 
af "frygt" for maskinproblemer, viger tilbage for at bruge det.
"Udviklingsforum for anvendelse af datamaskinen i undervisningen" bestod af en gruppe 
lærere, der ud fra generelle synspunkter skulle prøve at delagtiggøre hinanden i de forskel
lige muligheder for at anvende datamaskinen. Gruppen skal prøve at hjælpe udviklingen 
videre på de enkelte skoler, således at der aftales rammer for, hvad den enkelte skole vil 
prioritere og at der afsættes midler hertil.
Medieværksteder, hvor video og datamaskiner skal bruges som redskaber til nye og 
ændrede udtryksformer, er blevet godkendt som forsøg på 2 skoler i skoleåret 1989/90. 
Forsøget skal blandt andet afprøve sammenspillet med alle de mere "almindelige" 
hjælpemidler skolens bibliotek tilbyder lærerne til deres undervisning.
Skoleåret har således mere været præget af spørgsmål og opgaver end af svar på de alle
rede stillede spørgsmål.

Fortroligheden med EDB-maskiner kommer hurtigt.
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HISTORIE OG SAMTIDSORIENTERING
Konsulent for historie, herunder samtidsorientering og museumsarbejde
Jens Futtrup

Historie
Værkstedsundervisning ikke blot i indskolingen, men også på mellemtrinnet, har 
medført at faget historie bliver inddraget på en anden måde end i den traditionelle under
visning - og det er godt.
Flere og flere lærere henvender sig fordi de er kørt lidt fast i det historiebogssystem, som 
skolen i sin tid indkøbte. Til dette skal siges, at variation i undervisningen altid er af det 
gode.

S amtidsorientering
Den kommunale læseplansgruppe i samtidsorientering blev færdig med forslag til 
læseplanen. Samfundsfaglighed og undervisning i problemstillinger, som har udspring i 
mødet mellem naturgrundlaget og menneskets færden/kultur er blevet opprioriteret. Ud
gangspunktet for undervisningen er perspektivering af hverdagen og målet er at eleverne 
bliver "Aktive borgere".
Med udgangspunkt fra den nye læseplan er der blevet afholdt et kursus i 
"Naturgrundlaget".

REGNING/MATEMATIK
Konsulent for regning/matematik Lars Andersen

Kurser: I samarbejde med skoleforvaltningen og konsulenten for didaktik og metodik er 
afviklet en række kurser, der alle har haft til hensigt at videreudvikle skolestarten og in
spirere til en helhedspræget, praktisk/tværfaglig undervisning på mellemtrinnet, altså en 
opfølgning af den linie, der er lagt med de foregående års kurser. Af kursusemner kan 
nævnes: "Den skotske metode", "Temaarbejde og værkstedsarbejde med matematik, de 
fire regningsarter" (når nu lommeregneren er indført i skolen og samfundet), "Fysik og 
teknik i bømehave-6.klasse". I maj er afholdt kursus om samordnet skolestart, ligesom 
der i årets løb er afviklet en række opfølgningsdage fra tidligere skolestartkurser. Lige
ledes i maj afvikledes minikursus for lærere, der efter sommerferien skulle undervise i ma
tematik i 1. klasse. Efter hvert kursus kommer der næsten altid en række henvendelser om 
hjælp til at realisere en del af ideerne fra kurset, så efter alt at dømme har de lokale kurser 
en væsentlig afsmitning på den daglige undervisning.
En god del af min arbejdstid anvendes til at hjælpe enkelte lærere, der på eget initiativ 
henvender sig til mig. De emner, der søges hjælp om, udgør tilsammen en meget broget 
liste. I uprioriteret rækkefølge en række eksempler: afgrænsning af indholdet i forskel
lige lærerbøger, konkrete materialer til normal- og specialundervisning, udstyr til 
småbømsfysik, taltræning: hvor meget (eller lidt), EDB-programmer, ideer til 
tværfaglige emner, spil i undervisningen, oversigt over og vurdering af nyudkomne un
dervisningsmidler, hvordan indføres negative tal osv. Endvidere har jeg ude på skolerne 
deltaget i fagudvalgsmøder, specielt om valg af nye lærebogssystemer.
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Afgangsprøver: På grund af ny formelsamling, redegørelse m.v. er afholdt orienterende 
møde med ministeriets fagkonsulent. Endvidere har jeg ydet en del hjælp til udarbejdelse 
af oplæg til den mundtlige prøve og afholdt evalueringsmøde vedrørende den skriftlige 
del.
Af øvrige aktiviteter kan nævnes: medvirken ved produktion af en video om samordnet 
skolestart i rækken af "Esbjerg Kommune informerer"-programmer, en endnu uafsluttet 
undersøgelse af hvordan man arbejder i samlæst 10. klasse, deltagelse i diverse kurser og 
landsmøder m.v.

SMÅBØRNSKONSULENTARBEJDET
Konsulent for småbømsundervisningen Erling Andersen

Indskrænkninger, omlægninger og vanskelige prioriteringer har præget dette skoleår. 
Umiddelbart før skoleårets start blev det meddelt, at der fremover er tillagt funktionen 
som konsulent for småbømsundervisning 5 ugentlige timer, svarende til ca. 7,5 arbejd
stimer.
Det var frustrerende pludselig at skulle nøjes med det halve af "det normale", men i årets 
løb er arbejdet blevet rationaliseret, så de primære funktioner (jvf. arbejdsbeskrivelsen af 
27/7-1988) er opretholdt indenfor den snævre tidsramme.
Den vigtigste konsulentopgave er fortsat at bistå og vejlede de lærere, der henvender sig. 
Og der har i år været næsten samme antal henvendelser - personlige og telefoniske - som 
sidste år. En nødvendig forudsætning for rådgivningsarbejdet er selvfølgelig, at konsu
lenten er a'jour på sit område. Det har altid været særdeles tidkrævende at følge med, fordi 
stillingen er "tværfaglig", og fordi der sker så meget spændende i disse år på indskoling
sområdet.
Det er nu svært at få tid til selv det absolut nødvendige! Selv om det er trist at skulle 
indskrænke sine aktiviteter, har det været uundgåeligt i denne situation.
Nødvendige indskrænkninger er foretaget hovedsagelig i overlapningsfelteme til de 
øvrige konsulenters fag/område.
Takket være stor forståelse og imødekommenhed fra kollegernes side har det været muligt 
at "overleve" nedskæringen.

Børnehav eklassesamvær.
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UDDANNELSES- OG ERHVERVSORIENTERING
Konsulent for uddannelse- og erhvervsorientering Erik Gaardhøje

Uddannelses- og erhvervsorienteringen er efterhånden blevet mere praksisorientering, 
hvilket giver eleverne en bedre opfattelse af "verden" uden for skolen. De tilbud der har 
været, er blevet benyttet endnu mere end tidligere. Introduktionskurserne på Handelssko
len, Teknisk Skole og Gymnasium/HF har haft stor søgning - næsten alle hold har været 
fuldtegnet og mange endda med venteliste. Omkring 1000 fra 9. og 10. klasse har deltaget 
i disse arrangementer, hvis primære sigte har været/er, at de unge danner sig et indtryk af 
undervisningsmiljøet på den pågældende ungdomsuddannelse. Igennem erhvervsprak
tikken får de unge ved selvsyn et indtryk af hvordan en arbejdsplads fungerer. Vi har i 
skoleåret skaffet tæt ved 2600 praktikuger - heraf ca. 300 til elever uden for Esbjerg Kom
mune. Af andre praksismuligheder, som har været brugt er gæsteundervisning, hvor DA, 
LO, landbruget eller andre organisationer har haft mulighed for at give "en frisk melding" 
fra dagligdagen i erhvervslivet.
Ud over den organiserede gæsteundervisning, foregår der ofte ved hjælp af forældre til 
elever i klassen/på skolen, en ikke registreret undervisning, men i øvrigt yderst relevant 
orientering om lokalmiljøet og virksomheder.
Som supplement eller som start på et emne er pædagogiske spil en god indfaldsvinkel. Ud 
over de på skolerne værende spil, har der været mulighed for at tilmelde klasser til land
brugsspillet "Gård til salg". Samfundsspillet "Landbruget, hvad angår det dig" eller 
"Bankspillet", som 2 af de lokale banker tilbyder til 10. årgang.
Oplevelserne i praksisordningeme med selvoplevelser til de unge giver vejlederne - den 
unge et bedre udgangspunkt for samtale hen mod en plan for uddannelse/beskæftigelse. 
Ungdomsvejledning.
Ungdomsvejledningen har kontakt til de 15-19 årige mindst 2 gange pr. år. Ved 
opgørelsen i oktober/november 1988 viste det sig, at 80% af de unge i aldersgruppen var 
i uddannelse. Denne samme procentsats havde man også i amtet som et gennemsnit for 
alle kommuner. Bag tallet ligger der i Esbjerg en stor spredning på de forskellige årgange

- fødselsårgang 1970 - 71%
- fødselsårgang 1971 - 81%
- fødselsårgang 1972 - 90%.

Det ses tydeligt, ikke alene i Esbjerg, men over hele landet, at procenten af unge, der er i 
uddannelse, falder op mod 19 år og er lavest omkring 21-22 år. Tidligere havde vi ung
domsarbejdsløsheden liggende umiddelbart efter folkeskolen, nu ligger den 1-2 år efter, 
hvor de unge har fuldført et basisår og ikke kan fortsætte deres uddannelse på grund af 
manglen på lære-/praktikpladser.
Ungdomsvejledningen i Esbjerg gennemførte et pilotprojekt for 15 unge i samarbejde 
med Direktoratet for Folkeskolen og Det kriminalpræventive Råd med det formål at give 
dem "selvtillid" til at søge arbejde, uddannelse eller på anden måde kunne/turde gå i gang. 
En stor del af projektet foregik i Norge, med en fjeldvandring over 10-12 dage, hvor man 
fik afprøvet grænser og udvidet sin opfattelse af hvad man kunne klare. Dette gav et godt 
resultat, idet næsten alle søgte udfordringer ved hejmkomsten og 2/3 stadig hænger på i 
deres nye "job". Lignende projekter er gennemført i Hjørring, Hobro og Køge.
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Konsulent for værkstedsfunktioner 
Johnny Taumann blev ansat 1/1-89.

VÆRKSTEDSFUNKTIONER
Konsulent for værkstedsfunktioner med særlig henblik på sløjd og formning 
Johnny Tauman

Under hele skoletiden må manuel færdighed og formbevidsthed bringes til udvikling ved 
at give eleverne mulighed for at eksperimentere med forskellige materialer. Det er 
væsentligt, at elevernes medfødte trang til at tegne, bygge, lege, male osv. stimuleres.
Jeg anser det for meget vigtigt, at fagene sløjd og formning styrkes, således at de kan 
indgå som naturlige redskabsfag i tværfaglige projekter.
Siden min ansættelse pr. 1. januar 1989 har hovedvægten været placeret på:

Værkstedsfunktioner i den samordnede skolestart.*
Mellemtrinnet - hvordan fortsættes ideerne bag værkstedsarbejderne i den samordnede 
skolestart.
Planlægning af kursusarrangementer.
Deltagelse i tværfaglige arbejdsgrupper.

* En overvejende del af konsulenttiden er gået til skolebesøg i den samordnede skolestart 
- møder med indskolingsgrupper samt deltagelse i pædagogiske arrangementer!

Pædagogiske konsulent Poul Schou 
ansat den 15/2-89.

VORES FÆLLES SKOLE - VORES FÆLLES FREMTID
Pædagogisk konsulent Poul Schou

For at skabe interesse for en positiv udvikling omkring den enkelte lærers indflydelse og 
medleven på sin egen arbejdsplads samt som oplæg til fælles drøftelser om skolernes 
værdigrundlag har Esbjerg skolevæsen i samarbejde med Esbjerg Lærerforening og Esb
jerg Fælleslærerråd igangsat udviklingsprojektet "Vores fælles skole - vores fælles frem
tid".
Projektet indeholder nedenstående centrale projekter, som gerne skulle motivere og in-
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spirere de enkelte skoler til at følge projektet op.
Introduktionsdag den 30. marts 1988.
Her deltog 150 repræsentanter - ledere, formænd, tillidsmænd - fra de forskellige skoler til 
en introduktion i arbejdet med Fremtidsværkstedsmodellen. Denne model kunne være et 
redskab til udvikling på de enkelte skoler.
Informationsavis - juni 1989.
Avisen blev udsendt i et oplag på 1500 stk. til alle skolevæsenets medarbejdere og 
nævnsrepræsentanter.
Denne informationsavis uddybede hensigterne med udviklingsprojektets enkelte arrange
menter og gav desuden en beskrivelse af nogle af de spændende undervisnings- og kultur
projekter, der blomstrer i Esbjerg skolevæsen.
Herudover er der i skoleåret 89/90 planlagt følgende arrangementer:
Synlig ledelseskursus i august 89
Temadag for skolevæsenets medarbejdere i september 89 med overskriften "Skolens ud
vikling i relation til bøm og unges ændrede opvækstvilkår".
Inspirationsdag i november 89, hvor repræsentanter fra skolerne mødes til en opfølgning 
på projektet.
Opfølgningsdag april 90, hvor der vil blive gjort status på udviklingen såvel på de en
kelte skoler som i skolevæsenet generelt.

SPECIALUNDERVISNINGEN OG DET SKOLEPSYKOLOGISKE ARBEJDE
Ledende skolepsykolog Harald Rasmussen

Af talmaterialet fremgår antallet og fordeling på skolerne af de elever, som på grund af 
indlæringsvanskeligheder i dansk, matematik og engelsk har modtaget specialundervis
ning.
Ingen elever er blevet afvist, men det utilstrækkelige antal timer til denne specialunder
visning har også i skoleåret 1988/89 bevirket, at den enkelte elev i for mange tilfælde 
ikke har modtaget støtte i det omfang, som var påkrævet.
Indlæringsvanskeligheder, som ikke afhjælpes inden for en rimelig tid er i sig selv en be
lastning for eleven og i de fleste tilfælde smitter elevens frustrationer over dette af på 
forældre og hjemmemiljøet i det hele, således at der kan opstå en holdning til skolen, 
som virker hæmmende og nedslående, når det drejer sig om forholdet hjem/skole.
Indlæringsvanskeligheder, som ikke afhjælpes, kan slå over i tilpasnings- og 
adfærdsvanskeligheder, således at den elev, der i starten alene havde problemer med 
indlæringen af f.eks. læsning helt eller delvis på grund af de nederlagsfølelser, som 
indlæringsvanskelighederne fremkalder eller bidrager til at fremkalde udvikler sig til en 
adfærdsvanskelig elev.
Specialundervisning er nødvendig for den elev, der har indlæringsvanskeligheder. Et fore
byggende arbejde, således at indlæringsvanskeligheder overhovedet ikke opstår er 
selvfølgelig at foretrække. Dette forebyggende arbejde må naturligvis tage sigte på og 
finde sted inden for den almindelige undervisnings rammer.
Skolepsykologerne og konsulenten for undervisning af læseretarderede har i en del år i 
stigende grad interesseret sig for arbejdet med den almindelige undervisning.
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Deres forudsætninger for at yde en rådgivende indsats her er, at skolepsykologerne og 
konsulenten for undervisning af læseretarderede, når de arbejder med specialundervisning
selever, får et indgående kendskab til de områder, som mange elever ikke har fået indlært i 
den almindelige undervisning.
Ved at oplyse lærere (og i mange tilfælde også forældre) herom kan man i den almindelige 
undervisning i god tid, altså inden skaden opstår, være opmærksom på de områder, som 
hos elever i almindelighed, eller som ved en undersøgelse/iagttagelse er bemærket hos 
den enkelte elev som risiko-områder inden for elevens evnemæssige/indlæringsmæssige 
kapacitet er vurderet som områder, hvor der i de almindelige timer er behov for særlig 
opmærksomhed, ekstra støtte eller særlige hjælpemidler.
Der er taget omfattende gruppeprøver af delområder inden for læsning, og nye grup
peprøver er afprøvet, således at lærerne i de klasser har fået en kortlægning af deres elev
ers læsefærdighed og hermed de områder, som der i den enkelte klasse er behov for at gøre 
noget ekstra ved.
Det drejer sig altså her ikke om almindelige skolepsykologiske undersøgelser, men om 
prøver, som alle elever i 2. klasserne er blevet testet med. Læreren i klassen har herigen
nem fået opmærksomheden rettet imod de elever, som har behov for ekstra hjælp eller 
særlig hjælp, vel at mærke inden for den almindelige undervisnings rammer og med hen
blik på at afhjælpe vanskeligheder i starten, og inden de når et sådant omfang, at specia
lundervisning bliver nødvendig.
I skoleåret 1988/89 har der været stillet 1 ekstra dansktime til rådighed for samtlige skol
ers 3. og 4. klasser, det drejer sig om timer, der er betalt af Undervisningsministeriet. Be
tingelsen for at få stillet timer til rådighed var fra Undervisningsministeriets side, at sko
len arbejdede med forsøg på en ny pædagogik i dansk, således at der ikke blot blev tale 
om timer, der blev tillagt den traditionelle undervisning. Det drejer sig også her om et ini
tiativ inden for den almindelige undervisnings rammer og med den intention, at så mange 
elever som muligt skal forblive inden for den almindelige undervisnings rammer.
De lærere, som har været med i ordningen (og det drejer sig om næsten alle lærerne i samt
lige skolers 3. og 4. klasser) har haft adgang til støtte fra Pædagogisk-psykologisk 
Rådgivning, hvor især konsulenten for undervisning af læseretarderede har været aktiv. 
Omfanget af ordningen har gjort det umuligt at præstere en pædagogisk måling igennem 
læsetests, standpunktsprøver m.v., men det er indtrykket, at de implicerede lærere har følt 
en moralsk forpligtelse til at leve op til betingelserne, altså forsøg på ny dansk
pædagogik i 3. og 4. klasse.
Skolepsykologerne og andre medarbejdere ved Pædagogisk-psykologisk Rådgivning har 
deltaget i en række pædagogiske arrangementer på skolerne og i daginstitutionerne.
Inden for den almindelige specialundervisnings rammer blev der taget et nyt initiativ, idet 
man etablerede en særlig gruppe af elever på Hjerting Skole. De pågældende elever havde 
indlæringsmæssige problemer, som ikke kunne klares med den specialundervisning, som 
skolen kunne tilbyde, og de skulle henvises til en specialklasse i en anden bydel, fjernt 
fra deres hjem og hjemskole. Pædagogisk-psykologisk Rådgivning og skolen ansøgte 
om adgang til at beholde gruppen af elever på Hjerting Skole og give dem 20 timer ugent
lig til den specialundervisning, de havde behov for. Man opnåede herved at undgå at sende 
eleverne væk fra skoledistriktet og således bevare dem på hjemskolen, deres kontakt med 
deres almindelige klasse og i det hjemmemiljø, som de ellers ved en flytning til en spe
cialklasse på en anden skole ville have fået et løsere forhold til. Det kan oplyses, at 
forsøget lykkedes i en sådan grad, at gruppen videreføres i skoleåret 1989/90, ligesom 
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der på grundlag af erfaringerne fra Hjerting Skole i 1988/89 etableres beslægtede grupper 
på Kvaglundskolen, Spangsbjergskolen og Vestervangskolen. Herudover er dannet en 
særlig gruppe på Præstegårdsskolen for elever med socialt-emotionelle vanskeligheder. 
Med disse initiativer er der opstået et alternativ til specialklasserne, hvis antal da også er 
mindsket svarende til antallet af grupper, der er dannet.
I samarbejde med socialforvaltningen er der iværksat 2 alternative foranstaltninger 
benævnt henholdsvis KVISTEN og SLØJFEN. De to grupper modtager elever, som har 
svært ved at klare den almindelige skole, dels på grund af socialt-emotionelle problemer, 
dels på grund af indlæringsvanskeligheder og den heraf opståede skolelede. Til disse elev
er giver de to arrangementer et helt alternativt tilbud. Undervisningen er nøje lagt til rette 
efter elevernes behov og formåen, og i undervisningsindsatsen indgår et kraftigt element 
af socialpædagogisk og terapeutisk indsats. Herudover ydes der et fritidstilbud, således at 
eleverne ikke overlades til sig selv, når undervisningen er forbi, men man tager sig af 
dem indtil kl. 17 om eftermiddagen. Elever til KVISTEN og SLØJFEN udpeges af social
forvaltningen og Pædagogisk-psykologisk Rådgivning i fællesskab. Udgifterne til de to 
foretagender deles mellem skoleforvaltningen og socialforvaltningen. Der er plads til 8 
børn i KVISTEN og i SLØJFEN. Landsforeningen for Mentalhygiejne har oprettet en al
ternativ foranstaltning på linie med SLØJFEN og KVISTEN. Udover at modtage 8 bøm til 
undervisning og fritidsbeskæftigelse inddrages forældrene som medarbejdere.
Disse initiativer er ikke institutioner i gammeldags forstand. Det drejer sig om nogle ad 
hoc foranstaltninger lavet til at klare de behov, som nogle bøm har lige netop i disse år 
og ud fra de muligheder, som skole og socialforvaltning har. Om nogle år har vi andre for
hold, og så dækker KVISTEN og SLØJFEN ikke behovene til den tid (måske er de blevet 
helt overflødige). Så pakker vi dem sammen, og laver noget nyt, der svarer til den tids be
hov!
Vi har i årevis afventet et udspil fra undervisningsministeriet vedrørende regelsættet for 
den fremtidige specialundervisning. Det kom heller ikke i skoleåret 1988/89. Men en 
betænkning fra 1984 foreligger da. Om den har skolepsykologer og konsulenten for un
dervisning af læseretarderede talt ved en del arrangementer for lærere rundt om på sko
lerne.
Socialforvaltningen har oprettet områdekontorer i Sædding og Jerne. I tilslutning hertil 
har Pædagogisk-psykologisk Rådgivning foretaget en mindre omplacering af personale, 
således at vi i ret høj grad har samlet de samme PPR-ansatte i de distrikter, som 
områdekontoreme betjener. Det omfattende samarbejde mellem Pædagogisk-psykologisk 
Rådgivning og socialforvaltningen lettes ved, at det altid er den samme lille kreds af an
satte fra de to forvaltningsområder, der møder hinanden og arbejder sammen ude i distrik
terne. En skolepsykolog er fast deltager i socialforvaltningens visitationsmøder hveran- 
den torsdag.
Forsøget med betjening af en skole ved en enkelt psykolog (i stedet for to - skolepsyko
log og klinisk psykolog) fortsatte i 1988/89 på Fourfeldtskolen, Gammelby Skole, Jeme 
Skole, Blåbjerggårdskolen, Spangsbjergskolen og Ådalskolen. Ordningen har nu løbet 
siden 1986, og ingen skoler har ønsket at gå tilbage til den gamle ordning. Fra august 
1989 har også Præstegårdsskolen ønsket at komme med.
Skolepsykologen og skolesocialrågiveren på Præstegårdsskolen arbejdede i 4 måneder af 
skoleåret med en gruppe på 7 piger fra 9. klasse, som havde forskellige personlige og 
skolemæssige problemer. Eleverne oplevede denne indsats som en god støtte, og for en 
del af eleverne var der mærkbare forbedringer med hensyn til trivsel og indsats i skolen.
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Feriekoloniophold er en nyttig og relativ billig socialpædagogisk hjælpeforanstaltning, 
som for mange elevers vedkommende synes at have en bred positiv virkning i retning af 
større gå på mod og større ressourcer i skolearbejdet.

Fælles madlavning på "Knuden".
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Sager Sager
Ny genoprettet genoptaget Antal Antal sager
oprettede med ny uden ny Sager behandl. overført til

SKOLE sager indstilling indstilling ialt sager 1988/89

Heraf socialrådgiversager 15 stk.

Bakkeskolen............. 23 16 59 98 91 7
Blåbjergskolen.......... 19 9 25 53 51 2
Boldesager skole..... 6 4 13 23 22 1
Bryndum skole......... 7 3 22 32 29 3
Danmarksgade skole. 20 12 36 68 65 3
Fourfeldt skolen........ 21 2 40 63 56 7
Gammelby skole....... 11 4 38 53 48 5
Gjesing skole........... 11 1 27 39 37 2
Grådyb skole............ 0 4 8 12 12 0
Guldager skole......... 3 0 9 12 12 0
Hjerting skole............ 21 6 30 57 49 8
Jerne skole............... 5 4 21 30 27 3
Kokspang skole........ 1 0 0 1 1 0
Kvaglundskolen........ 31 10 43 84 72 12
Nordvangskolen........ 3 1 15 19 19 0
Præstegårdsskolen... 23 11 43 77 75 2
Rørkjær skole........... 10 7 23 40 31 9
Skads skole.............. 5 4 19 28 25 3
Spangsbjergskolen... 10 8 60 78 76 2
Sædding skole.......... 10 6 53 69 64 5
Sønderrisskolen........ 15 1 20 36 32 4
Tjæreborg skole....... 14 5 16 35 33 2
Ungdomsskolen........ 0 0 1 1 1 0
Vester Nebel skole.... 3 0 3 6 6 0
Vesterhavs skolen..... 2 0 3 5 3 2
Vestervangskolen..... 9 2 27 38 36 2
Ådalskolen................ 28 12 38 78 72 6
Esbjerg Friskole........ 2 1 5 8 5 3
Esbjerg Int. School.... 1 1 0 2 2 0
Esbjerg Kr. Friskole.... 4 0 0 4 4 0
Rudolf Steiner skolen. 1 0 0 1 0 1
Esbjerg Realskole...... 8 4 11 23 22 1
Set. Nicolaj skole........ 2 2 5 9 9 0
Nordby skole.............. 18 10 52 80 80 0
Småbørn.................... 136 9 107 252 223 29

I alt............................. 483 159 872 1514 1390 124
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Også ved Idrætsstævne skal 
man kunne arbejde sammen.

Specialundervisningens form

Ugl. lærertimeantal
Støtteklinik, 
observations
klinik, læse-/ 
støttehold

Vester
havs 
skolen

Special- 
under- 
visnings- 
centret

Ugentligt antal 
specialunder
visningstimer 
i alt i skole
året 1988/89

Skole

Special
klasser

Bakkeskolen.............. 317 93 410
Blåbjerggårdskolen.... 87 87
Boldesager skole....... 44 44
Bryndum skole........... 58 58
Danmarksgade skole.. 41 372 413
Fourfeldtskolen......... 90 90
Gammelby skole......... 286 64 350
Gjesing skole............. 48 48
Grådyb skole............. 14 14
Guldager skole.......... 21 21
Hjerting skole............ 70 70
Jerne skole............... 61 61
Kokspang skole........ 0
Kvaglundskolen........ 118 118
Nordvang skolen........ 40 40
Præstegårdskolen.... 83 354 437
Rørkjær skole........... 51 51
Skads skole.............. 39 39
Spangsbjergskolen.. 125,5 65 190,5
Sædding skole......... 80 80
Sønderrisskolen....... 35 35
Tjæreborg skole....... 56 56

Vester Nebel skole... 5 5
Vesterhavsskolen.... 326 326
Vestervangskolen.... 72 72
Ådalskolen.............. 29 82 111

Antal timer............... 757,5 1417 326 726 3226,5
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Indstillinqsargagerne;

Arsagerne til elevernes indstilling til undersøgelse på 
Pædagogisk-psykologisk Rådgivning fordeler sig således:

Dansk
Regning /matematik
Engelsk
Tale
Høre
Adfærd/tilpasning
Andet

669
298
43

346
22

153
307

Indstillinger fordeler sig procentvis således (i forhold til det samlede antal 
sager, i alt 1514):

Dansk
Regning/matematik 
Engelsk
Tale
Høre
Adfærd/tilpasning
Andet

46,2%
19,7%
2,8%

22,9%
1,5%

10,1%
20,3%

Skolen ved Lillesø.

Oversigt over elever:

Drenge Piger

1
1
1

1
1
1
2
1

Qph, varighed

1 uge
2 mdr. 3 uger
5 mdr.
7 mdr.
8 mdr.

81/2 mdr.
9 mdr.

12 mdr.
Koncentration er nødvendig.

8 1

Opholdene har gennemsnitligt varet 6,8 måneder.

Det kan bemærkes, at 1 elev startede på Lillesø i skoleåret 1987/88 og fortsatte 
efter sommerferien august 1988.

Assersbølgård:

Oversigt over elever:

Drenge Piger Qph, varighed
9 2 12 måneder

1 af ovennævnte elever er startet i skoleåret 1986/87,3 elever er startet i skole
året 1987/88, de øvrige 7 elever er startet pr. august 1988.
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Tale/høreundervisning i 1988/89 
Tale/hørekonsulent Åse Stuhr

I skoleåret 1988/89 har 382 børn fået tale/høreundervisning.

Drenoe Pioer lat
Førskolebørn 90 42 132
Børnehaveklasse 41 12 53
1.klasse 26 18 44
2. klasse 25 10 35
3. klasse 17 7 24
4. klasse 16 6 22
5. klasse 9 7 16
6. klasse 10 6 16
7. klasse 8 5 13
8. klasse 3 8 11
9. klasse 10 0 10
10.klasse 6 0 6

Ialt 261 121 382

De fordeler sig således efter diagnose:

Dysfasi 171 77 248
Stammen 25 10 35
Stemme 17 12 29
Læsp 22 7 29
Snøvl 7 3 14
Høre 6 3 9
Andet 13 5 18

Ialt 261 121 382

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

Inden for småbømsområdet er, som det fremgår af oversigten 132 børn blev
et undervist af skolevæsenets talepædagoger, og der er på Danmarksgade 
skole etablere 2 kommunale sproggrupper. I hver af disse har 6 middelsvært 
sprog retarderede småbørn ad gangen fået intensiv taleundervisning af 2 
talepædagoger 2 timer 2 gange ugentligt. Børnene har været optaget i grup
perne 1/2 eller 1 år. I alt er 21 småbørn i det forløbne skoleår undervist på 
denne måde. Desuden er 10 svært sprogretarderede småbørn (2 piger og 
8 drenge) blevet henvist til taleundervisning ved Amtets foranstaltning, og 
7 småbørn (1 pige og 6 drenge) med sværere hørenedsættelser er blevet 
henvist til observation hos småbømskonsulent Otto Vaaben Rasmussen 
fra Fredericiaskolen.

Endvidere er der i en del tilfælde givet vejledning til børn, hvor man ikke har 
skønnet det nødvendigt eller formålstjenligt at sætte egentlig taleundervis
ning i gang.
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KONSULENT VEDRØRENDE
Lars Søndergaard Hansen

SPECIALKLASSERNE

Specialklasser: 
Bakkeskolen ..................... 11 klasser
Gammelby Skole ..................... 10 klasser
Spangsbjergskolen ................... 5 klasser
Ådalskolen ................................ 1 klasse

27 specialklasser

I forhold til 1987/88 er klassetallet gået ned med 2. Timerne fra de to manglende specialk
lasser er ikke blevet sparet væk.
Timerne fra den ene klasse er gået til et forsøg på Hjerting Skole, hvor 5 elever, der er be
rettigede til at gå i specialklasse, danner en specialgruppe, hvor eleverne bevarer deres 
tilknytning til normalklasserne. Måske fremtidens model for "specialklasser"?
Timerne fra den anden "forsvundne" specialklasse er gået til et andet nyt tiltag, nemlig 
Kvisten på Sædding Skole.

KONSULENT FOR KURATORVIRKSOMHED
Carl Flemming Christiansen

I skoleåret 1988/89 har der været 2 arbejdspraktikklasser, 1/2 skole - 1/2 arbejde (en på 
Gammelby og en på Spangsbjergskolen) og en 10. specialklasse, som har valgt at gå i 
skole fuldtids (Gammelby Skole).
Hvordan er det gået disse elever efter endt skolegang?

3 elever fast arbejde ved praktikstedet.
10 elever har brugt praktikstedet som springbræt til et nyt fast arbejde eller 

mesterlære.
2 elever har valgt et EIFU-kursus som start på deres arbejdsliv.
5 elever har valgt at gå på EFG.

I samarbejde med Esbjerg Ungdomsskole har Ribe Amts kuratorer arrangeret erhverv
sindførende kurser for amtets 8., 9. og 10. specialklasser på vore faglige skoler (Esbjerg 
Specialarbejderskole, Esbjerg Tekniske Skole, Fanø Navigationsskole og Riberkjærgård 
Landbrugsskole).

14 elever deltog i et kursus.
6 elever deltog i to kurser.

Specialundervisningscentret
Konsulent Henning Maigård

Centret har i 88/89 omfattet følgende:

Danmarksgades skole:
1 småbømstalegruppe med 8 elever, 1 børnehaveklasse med 6 elever, 7 taleklasser med 32 
elever, 3 høreklasser med 12 elever.
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Præstegårdsskolen:
1 børnehaveklasse med 4 elever,1 klasse for børn med generelle indlæringsvanskeligheder 
med 6 elever, 5 klasser for bevægelseshæmmede med 24 elever samt 15 elever integreret i 
Præstegårdsskolens almindelige klasser. Herudover er 23 bøm blevet undervist af centrets 
småbømsunderviser og 1 elev har fået extern taleundervisning. I alt 131 elever.

I løbet af skoleåret 1988/89 er der udskrevet elever således:

Jdskrevet 
il 
ijemmet

Anden spe
cialunder
visning

Fortsat 
under
visn. på 
hjemsk.

Videre 
udd. og 
erhverv

Døds
fald

Privat 
skole

I alt

Småbørn 4 1 1 1 7

Bømeh. kl. 3 1 1 5

Talekl. 10 4 1 15
Bevægel
ses hæm
mede 7 1 1 1 1 11

Generelle 1 1

I alt 4 21 7 1 2 4 39

Blåv. Bram Brø-
Fordeling af centerelever 1988/89 på kommuner i Ribe Amt
Es
bjerg

Fanø Grind Helle Hol- Ribe Varde Ve
jen

Øl
god

I alt
huk ming rup sted sted

Småbøms-
talegr. 2 6 8
Bhv. kl. 1 6 2 1 10
Talekl. 1 4 1 20 5 1 32
Hørekl. 6 1 3 2 12
Bevæg.
handic 1 4 22 1 1 2 3 4 1 39
Generelle 1 5 6
Småbørn 1 13 3 6 23
Extern
taleuv. 1 1
I alt 2 13 1 79 1 3 3 1 6 13 7 2 131
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STATSTIK OVER SYGEHUSUNDERVISNING, HJEMMEUNDERVISNING AF SYGE BØRN

1. Sygehusundervisning 1988/89 2. Hjemmeundervisning af syge børn 1988/89

Underv. periode Antal elever Underv. periode Antal elever

0-1 uge 65 0-1 uge 0

1-2 uger 32 2-3 uger 1

2-3 uger 9 4-6 uger 2

3-4 uger 3 7-14 uger 1

4-5 uger 2

5-6 uger 0

6-7 uger 5

7-8 uger 2

over 8 uger 2

Guldager Skole har arbejdet en uge med miljø, og selvfølgelig skulle skraldemændene også 
besøge skolen.
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SKOLENÆVN OG ELEVRÅD
SKOLENÆVNSBERETNINGER
Bakkeskolen
1. Sammenlægning af klasser.

2. Konsekvenserne af at lerne skole blev nedlagt fra 31. juli 1989. Der blev overflyt
tet ca. 230 elever og 19 lærere fra Jeme til Bakkeskolen. Fra marts måned deltog 3 sko- 
lenævnsmedlemmer fra Jeme Skole i skolenævnets møder på Bakkeskolen som gæster.

3. Drøftelser vedrørende ændringer i skoleloven og de styrelsesmæssige 
konsekvenser.

4. Emner vedrørende: Vor fælles skole - vor fælles fremtid.

5. Lørdagsundervisning og samarbejdet mellem hjem og skole. Stengårdsvejprojektet 
med Værestedet og Varmestuen er et meget værdifuldt samarbejdsprojekt.

Elever fra Bakkeskolen indsamlede 23.300 batterier i kampagnen "Esbjerg - ren by".

Blåbjerggårdskolen
Skolenævnet har i skoleåret 1988-89 afholdt 11 ordinære møder.
Det overordnede emne har naturligt været den fremtidige skolestruktur og især vor egen 
skoles fremtid. Aktiviteterne har bestået i skriftlige informationer til forældrekredsen, 
høring med politikere og forældremøder med direkte implicerede.
Der har i vinterens løb været afholdt møde for forældrekredsen med emnet: Skole/hjem- 
samarbejde.
Vikarsituationen samt de ændrede styrelsesregler har ligeledes været "varme" emner. 
Endvidere har nævnet deltaget i en pædagogisk week-end med indholdet: En endnu bedre 
Blåbjerggårdskole!
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Boldesager Skole
Der har i årets løb været afholdt 13 møder i skolenævnet. Nævnet gik ind i debatten om 
skolestrukturen og lod i den sammenhæng politikere og forældre indkalde til et stort 
møde, hvor man drøftede skolestruktur i almindelighed og Boldesager Skoles fremtid i 
særdeleshed.
Indadtil deltog nævnsmedlemmerne i et stormøde om budgetlægningen, der i indeværende 
år har haft en særlig dimension på grund af udvidelsen af skolens elevtal.
Herudover behandledes de løbende sager.

Bryndum Skole
Skolenævnet ved Bryndum Skole har i skoleåret 1988/89 udover de faste sager især været 
involveret i et samarbejde med lærerråd og ledelse om at udvikle de ideer og projekter, 
som er kommet frem via personaleudviklingsprojekt og pædagogiske arrangementer.
Der er blevet udarbejdet et decentraliseringsprojekt; fagudvalgenes arbejde er blevet revi
deret, så det bliver mere pædagogisk og mindre økonomisk; der er blevet udviklet et nyt 
budgetfordelingssystem.
Skolenævnet har alt i alt haft et skoleår præget af et godt og konstruktivt samarbejde.

Danmarksgades Skole
Skolenævnet har afholdt 11 ordinære møder i det forløbne skoleår.
Nævnet har i samarbejde med pædagogisk udvalg og lærerråd arbejdet med en udbygning 
af skole-hjem arbejdet. Medarrangør af pædagogisk aften med Jørgen Lønborg, Skole og 
Samfund, med spillet "Dialog".
Nævnet har deltaget i drøftelser om 'indførelse af modulordning fra skoleåret 1989-90.
I forbindelse med afholdelse af skolens 100-års jubilæum 1. november 1989 er nævnet 
deltager i udvalgsarbejdet omkring forberedelserne.

Fourfeldtskolen
Skolenævnet har grebet skolens 20 års fødselsdag som en kærkommet anledning til at slå 
et ekstra slag for skole-hjem samarbejdet. Efter en livlig debat omkring spillet DIALOG 
var det ikke svært at hverve forældre til udvalg, som koordinerer festlighederne. I udval
get deltager i øvrigt repræsentanter for lærerne, eleverne, ledelsen og nævnet.
Skolenævnet er klar over, at man med et så stort arrangement trækker store veksler på 
lærerstaben, men har samtidig opfordret lærerne til at involvere forældrene i de enkelte 
klasser. Vi håber, at lærere, elever og forældre gennem samarbejdet om skolens 
fødselsdag vil få et godt kendskab til hinanden, som man siden kan bygge videre på i det 
daglige.
Skolenævnet har desuden fulgt med i ændringerne af folkeskolens styrelse.

Gammelby Skole
Skolenævnet har i skoleåret 1988/89 afholdt 11 ordinære møder.
Nævnet har blandt andet været medvirkende i følgende:
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I anledning af 20 års fødselsdagsfest på Fourfeldtskolen lavede lærere, elever og forældre
revy.

1. Udgivelse af kontaktbladet "Nyt fra Gammelby Skole".

2. Aktivt medvirket i Skole og Samfunds projekt "Forsøgsnævn" sammen med 2 andre 
nævn i Ribe amt.

3. Møder med politikere omkring nedlæggelse af skolen.

4. Samarbejde med Præstegårdsskolen og Rørkjær Skole om fælles holdninger til 
nedlægningstakt og fremtidige distriksgrænser.

5. Nævn og lærerråd har begge deltaget i de pædagogiske arrangementer.

6. Afholdt møder med klasseforældrerepræsentanteme.

7. Deltaget i planlægningsarbejdet sammen med forældre og lærere vedrørende den- 
fremtidige placering af skolens klasser i forbindelse med skolens lukning.
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Gjesing Skole
Mange møder vedrørende skolestrukturen. Desværre uden indflydelse i slutfasen.
Ny indskrivningsform resulterede i god orienteringsaften med indlæg ffa alle implicerede. 
Meget arbejde med den nye skolestyrelseslov. Derfor ser vi frem til et møde med alle in
volverede parter.
Arrangement af forældreaften med pædagogisk konsulent Georg Ørskov om emnet: Kom
munikation med vore børn og andre voksne. Mange var mødt op og fik en underholdende 
og lærerig aften.
Danskundervisningen er blevet styrket i 3., 4. og 5. klasserne til 6 ugentlige timer.
Ny forældremødeform etableret sidste år har resulteret i opbakning af forældreønske om 
tilbud i førstehjælpskursus til 8.-10. klasser.
Efter det første succesfulde år fortsætter vi udgivelsen af skolebladet "KIKKERTEN" i sa
marbejde med to lærere.

Grådybskolen
Nævnets arbejde blev i skoleåret 1988/89 i høj grad præget af den truende nedlæggelse. 
Efter en politisk høring i efteråret 88 arrangerede nævnet et stormøde for skoledistriktets 
beboere. I foråret 89 udarbejdede nævnets forældrerepræsentanter en indsigelse og 
ændringsforslag til byrådets beslutning om Grådybskolens nedlæggelse. Desværre må det 
erkendes, at indsigelsen ingen indflydelse får på afgørelsen om skolens fremtid.
Ud over skolens alvorlige situation, har nævnet beskæftiget sig med skolens liv i almin
delighed samt et kriminalpolitisk forældrearrangement med Lars Rand.
I efteråret 1989 planlægger nævnet et oplysningsarbejde om den nye skolestyrelseslov 
og nyvalg til den nye skolebestyrelse.

Guldager Skole
Skolenævnet har i skoleåret 1988/89 afholdt 10 møder.
Skolen deltog i Trimdagen før efterårsferien. Som noget nyt holdt vi vores juleafslutning 
med gudstjeneste i kirken - før "løjerne" på skolen. I foråret var hele skolen involveret i 
en featureuge omkring emnet "miljø".
Forældreforeningen har afholdt et velbesøgt arrangement med Ole Flemming Pedersen 
som foredragsholder. Endvidere er Forældreforeningen indgået i et samarbejde med andre 
foreninger i området med det formål at afholde foredragsaftener m.v.

Hjerting Skole
I skoleåret 1988/89 har skolenævnet afholdt 10 nævnsmøder.
Pr. 1. august 1988 indførtes samordnet skolestart for bømehaveklasse-2. klasse. Ord
ningen har kørt meget tilfredsstillende, og eleverne har haft mange spændende oplevels
er.
Samtidig med ordningen er der etableret et nyt bømehaveklasselokale.
Modulordningen indførtes ligeledes pr. 1. august 1988.
Nævnet har deltaget i samarbejde med kirken, naboskole, foreninger og institutioner om 
etablering af Fællesrådet i Hjerting, der har stiftende møde den 25. september 1989.
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Jerne Skole
Skolenævnets arbejde i skoleåret 1988-89 var præget af byrådets planer og senere beslut
ning om at lukke Jeme Skole fra 31-7-1989.
Sammen med skolen afviklede skolenævnet utallige møder med forældre og øvrige inter
essenter omkring skolen med henblik på at opnå den bedst mulige afvikling af skolen. 
Det er skolenævnets opfattelse, at det lykkedes at imødekomme alle forældre- og 
elevønsker om ny skole. I hvert fald ønskede kun ét forældrepar at sende deres barn på pri
vatskole. Rengøringspersonalet og lærerpersonalet har ligeledes fået anvist arbejdsplads 
efter eget ønske.
Det er naturligvis med den største vemod, at skolenævnet ved Jeme Skole afgiver denne 
sidste beretning til skolevæsenets årsberetning, en trøst er det dog, at Jeme bydelen ikke 
efterlades uden en skole. Bakkeskolen må gøres til Jemes nye skole.

Flyttekasserne pakkes på Jeme Skole, som lukkes efter 240 år som folkeskole.

Kokspang Skole
Skolenævnet har behandlet flere emner, hvor hovedtemaet var Kokspang Skole - en tids
varende skole. Der har været stor interesse for at støtte skolen i dens kreative aktiviteter 
indenfor musik, teater, formning og idræt. På andre områder er interessen gået i retning af 
at fremtidssikre undervisningen ved f.eks. at indføre FYSIK fra 3. klasse og ENGELSK fra 
4. klasse. Der har været hyppige møder med emner fra FRITIDSORDNINGER/ 
PASNINGSORDNINGER, som også trænger sig på i vort landlige distrikt.

Kvagiundskolen
Udover nævnets normale mødevirksomhed er der afholdt forældrearrangementer om Sa
mordnet skolestart og Skole-hjemsamarbejde. Ved sidstnævnte arrangement medvirkede 
konsulent Inge Bråe Hansen, Holstebro.
Endvidere har nævnets formand virket som medinstruktør på samarbejdskursus for 
forældrene på 2. årgang.
Som de foregående år har nævnet tillige stået for dimissionsfesten i juni for afgangsklas
serne.
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Nord vangskolen
Der har i skoleåret 1988/89 været afholdt 10 skolenævnsmøder.
Den 30. oktober 1988 blev markeret på behørig vis med flaghejsning på skolens nye 
flagstang. Den dag fejrede Nordvangskolen nemlig 10 års jubilæum. Eleverne havde fris
ket skolens plankemur op med festlige farver og malet flere fine malerier til skolen som 
gaver.
Herudover festligholdt skolenævn og medarbejdere dagen ved en mindre sammenkomst.

Præstegårdsskolen
Der har været afholdt månedlige nævnsmøder.
Af særlige begivenheder kan nævnes: Oprettelsen af skolefritidshjem, beslutningen om 
at nedlægge naboskoler med den deraf følgende overflytning af børn til skolen.
Nævnet anbefaler og følger med interesse ansøgninger om udviklingsarbejde under Ud
viklingsrådet.
Nævnets repræsentation i skolens økonomiudvalg har gjort budgetbehandlingen mere til
fredsstillende.
Forsøg fra nævnets side på at få repræsentanter i skolens pædagogiske udvalg for på mere 
tilfredsstillende måde at være med i udviklingen af skolens pædagogiske miljø, er 
desværre på grund af modstand fra lærerside mislykkedes.
På møder med klasseforældrerepræsentanteme, blandt andet om ændring af skolestyrel
sen, har nævnet søgt at skabe større forældreinteresse for skolens arbejde.

Skads Skole
Skoleåret 1988/89 har på Skads Skole været præget af en god og stabil udvikling. Skolef
ritidshjemmet er i god gænge og udvidet til 40 pladser, og den samordnede skolestart er 
kommet godt over fødsels vanskelighederne.
Den 20. februar var Ole Flemming Petersen på skolen med sit foredrag "Har du talt med dit 
barn i dag". Foredraget samlede 200 tilhørere, og var en succes ud over alle grænser.
De store klasser på skolen prøvede sig for første gang med en skolefest. Festen var plan
lagt, og fik et forløb eleverne bestemt kan være bekendt
Nævnet har iøvrigt beskæftiget sig med den nye skolestyrelseslov, ligesom vik
ardækningen, eller manglen på samme, har optaget sindene.

Spangsbjergskolen
Der har været afholdt 10 nævnsmøder, hvor nævnet især har været optaget af følgende 
områder:

1. Overflytning af Grådybskolen til Spangsbjergskolen i skoleåret 1990 (august).

2. Spangsbjerg Fritidshjems ændring til skolefritidshjem pr. 1-8-89.

3. Bygningsændringer til forbedrede forhold for ungdomsklubben og andre aktivitets
grupper i området.

Nævnet har deltaget i et pædagogisk arrangement i Oksbøl, hvor emnet var "Team Train
ing". En god oplevelse!
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Sædding Skole
Arbejdet på Sædding Skole har været præget af
- Placering af områdekontor for Social- og sundhedsforvaltning i lokaler på skolen.
- Anvendelse af resterende lokaler til skolens brug.
- Forslag til ny skolestruktur i Sædding/Fourfeldt.
- Ansøgninger om pædagogiske udviklingsarbejder på mellemtrinnet.
- Principper for lejrskolevirksomhed.
- Ændringer i skolens styrelse.
Udsigten til et fortsat stort fald i elevtallet og deraf følgende lærerforflyttelser vil fortsat 
give anledning til overvejelser i nævnets arbejde med skolens udvikling.

Sønderrisskolen
Skoleåret 88/89 har ligesom tidligere år været præget af stor aktivitet. Det er især 
spørgsmålet om at skaffe plads til alle vore elever, der har optaget os, og dette til trods 
for, at Tvillingehuset i dette skoleår blev indviet.
Tvillingehuset indeholder foruden klasselokaler, 2 vuggestuer, 1 børnehave, 1 fritidsh
jem, tandklinik m.v. Imidlertid kunne byggeriet ikke tages i anvendelse ved skoleårets 
start, så derfor måtte vi arbejde med to timeplaner og to lokaleplaner - men det klarede vi 
også. Vi måtte også se i øjnene, at de lokaler vi skulle tage i brug ved skoleårets start 89/ 
90 heller ikke blev færdige, og derfor måtte vi arbejde med alternative planer, og det blev 
Købmandsskolen, men herom nærmere næste år.
Vi har desuden arbejdet med principper for skemaplanlægningen, samt fortsat vort arbejde 
med at decentralisere vore budgetter. Decentralisering og principper er noget vi har arbej
det med igennem længere tid, så den nye lov om skolebestyrelser vil for vort vedkom
mende ikke blive nogen kulturrevolution.
Til slut kan nævnes, at vi har igangsat 6 forsøg med midler fra Udviklingsrådet samt 3 
forsøg støttet af Esbjerg Kommune.
Igen i 88/89 har det vist sig, at et teamwork imellem forældre, lærere og elever kan få tin
gene til at fungere - selv under meget pressede forhold.

Tjæreborg Skole
I skoleåret 1988/89 har skolenævnet afholdt 10 ordinære møder.
Ud over de almindelige "sager" har skolenævnet især været engageret i arbejdet med 
spørgsmålene "Skolefritidshjem" og "Skolen som kulturcenter". Dels ved større 
fællesmøder i forældrekredsen, dels som aktive deltagere i samarbejdsgrupper om disse 
emner. Resultaterne heraf udmøntes først i næste skoleår.
Endvidere har skolenævnet været involveret i et featurearrangement i april 1989 om em
net "dreng-pige i undervisningen" samt i skolens samarbejde med borgerforeningen om 
rensning af stranden ved Tjæreborgdiget.

Vester Nebel Skole
Der har været afholdt 10 nævnsmøder og 2 møder med klasseforældrerepræsentanter. End
videre deltog nævnsmedlemmerne sammen med ungdomsklubbens bestyrelse og medar
bejdere i et pædagogisk aftenmøde med lærerne, hvor kommunens opsøgende pædagog 
fortalte om sit kriminalitetsforebyggende arbejde og de lokale muligheder for et SSP- 
samarbejde, hvilket har ført til oprettelse af en stedlig SSP-gruppe.
En stor skolefest i april 1989 gav et økonomisk grundlag (startkapital) for en 
støtteforening for skolen, som forventes oprettet inden nytår.
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Vestervangskolen
Skolenævnet har afholdt 11 nævnsmøder, hvori de løbende sager er blevet behandlet, 
men det er især problemerne omkring skolestrukturen i vort storskoledistrikt, der har 
præget årets arbejde.
Vi har med tilfredshed set, at vort forslag til en bedre fordeling af eleverne er blevet fulgt 
ved flytning af 8 klasser fra Blåbjerggårdskolen til Vestervangskolen.
Nævnet har ved et pædagogisk arrangement prøvet "Fremtidsværkstedet" som undervis
ningsmetode.

Ådalskolen
Skolenævnet har som tidligere år deltaget i årgangs- og klasseforældremøder på bestemte 
klassetrin, i skolens dimissionsaften og fællesarrangementer for den frivillige sang- og 
musikundervisning i Sædden Kirke og på Ådalskolen.
Sundhedstiltag: Madpakkedag for hele skolen.
Emnedage: Teater og fest for mellemtrinnets elever og forældre er gennemført.
Man har fulgt skolevejledningen og har støttet udviklingsarbejder og projekter, blandt 
andet 3.-4. klassetrin med udvidet timetal i idræt, dansk og integreret informatik samt me
dieundervisning og informatik i hele skoleforløbet.
En styregruppe med skolenævnsmedlem Mogens Thomsen som formand har udgivet en 
folder med aktiviteter vedrørende projekt skolen i lokalområdet: Ådalskolen fra morgen 
til aften.
Ådalskolen har ved skoleinspektøren formandskabet i det lokale tværfaglige SSP- 
samarbejde, der er i en god udvikling med forskellige tiltag.
De ældste klassetrin driver frugtboden, klasser udgiver på skift elevbladet: Åkanden. 
Lejrskole- og ekskursionsaktiviteten er stor.
Endelig har nævnet beskæftiget sig med den nye styrelseslov, der træder i kraft pr. 1/1- 
1990.

Fælleslærerrådet
Skoleåret 1988/89 var - i lighed med sidste skoleår - præget af stor aktivitet med hensyn 
til nye pædagogiske tiltag på skolerne. Men skoleåret huskes nok mest for omlægningen 
af skolestrukturen: Grundet faldende elevtal i kommunen, fik flere skoler meddelelse om 
snarlig nedlæggelse, og foranlediget af Fælleslærerrådet omlagdes skoledis- 
triktsgrænseme i Gjesingområdet for at opnå en bedre elevfordeling i området. Disse 
ændringer i skolestrukturen blev ofte mødt med bekymring i elev-, lærer- og 
forældrekredse, men er et nødvendigt resultat af det faldende elevtal. Skoleåret huskes nok 
også som året, hvor skolestyrelsesloven kom til debat. Udsigten til store ændringer af fo
rholdene i skolen skabte megen debat på skolerne. Der er i de nye bestemmelser lagt op 
til forenkling af sagsbehandling og en større decentralisering - ændringer, der 
forhåbentlig vil få en positiv indflydelse på skolens hverdag.
Fælleslærerrådet har iøvrigt været involveret i mange nye tiltag og sagsbehandlinger i 
det forløbne år. Foruden ovennævnte har blandt andet specialundervisningen, lejrskolere- 
gleme, vikarområdet, lærertimeforbruget ved samordnet skolestart, ny læseplan for faget 
samtidsorientering og iøvrigt mange ændringer af skolernes undervisningsplaner været 
til behandling.
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ANDRE UNDERVISNINGSTILBUD

Ungdomsskoleinspektør Jesper Bohn 
blev ansat den 6/6-89.

Ungdomsskolen
Ungdomsskoleinspektør Jesper Bohn

Ungdomsskolen har i skoleåret 88/89 haft 275 hold, 2346 CPR-elever og et samlet time
tal på 21483. Basis i ungdomsskolens virke har været A-fagene, som har tiltrukket langt 
den største gruppe unge. Af nye tilbud fik vi startet hold i "Styling", Holografi, Tek
stilsløjd og Silkemaling. Udover de mange A-fag har ungdomsskolens prøveforberedende 
hold, knallertkørekortshold, altemativklasseme og specialundervisningen haft et godt 
og fornuftigt arbejdsår.
Skoleåret har været præget af, at Ungdomsskolen står foran sit 5O-års jubilæum. Mange 
ideer blev "vejet" og et spændende katalog udarbejdet. Desværre har skolen ikke fået be
vilget de ansøgte midler til markering af jubilæet, så festlighederne vil desværre ikke 
blive af den tiltænkte størrelsesorden. En plakatkonkurrence udskrevet blandt eleverne 
med præmier til de tre bedste gav nogle meget flotte forslag. Vinderplakaten benyttes 
som forside på ungdomsskolens program 89/90.
I anledning af "Åben Datastues" 1 års fødselsdag blev der den 8. maj afholdt en reception i 
lokalerne på Ungdomsskolen. Datastuen har haft fuld fart på det første år og været et godt 
tilbud for mange ledige, når ny viden på EDB-området skulle tilegnes. Der er ingen tvivl 
om, at datastuens aktiviteter vil brede sig og afdække nye behov og nye muligheder. 
Ungdomsskolens mange samarbejdspartnere fra elever, medarbejdere, nævnsmedlemmer, 
"staben” i skole-fritidsforvaltningen over de politiske organer til samtlige eksterne in
stitutioner, skal have tak for engagementet i løsningen af ungdomsskolens mangeartede 
opgaver. Uden alle disse menneskers aktive medleven er det ikke muligt at løse ung
domsskoleopgaven - til glæde for Esbjergs ungdom.

Afdelingsnavn Elever Holdelever
Piger Drenge Ialt Piger Drenge Ialt

1 UNGDOMSSKOLEN 464 463 927 754 686 1440

2 GJESING AFDL. 147 181 328 203 285 488

3 HJERTING AFDL. 125 103 228 177 158 335

4 KVAGLUND AFDL. 161 168 329 220 277 497

5 SÆDDING AFDL. 167 149 316 246 180 426

6 TJÆREBORG AFDL. 115 103 218 195 156 351

1179 1167 2346 1795 1742 3537
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Ny skatebord-rampe indviet ved EFI-halleme.

Fritidsvirksomhed

Fritidsundervisning for voksne.
Tallene i parentes henviser til 1987-88
1 1988/89 blev i alt gennemført 863 (797) kurser med 10.588 (9.998) elever, hvil
ket giver et gennemsnit på 12,2 (12,5) elever pr. hold.

Elevfordeling:

Ialt under 18 år over 65 år

Kvinder 8.355 (7.763) 43 (40) 596 (615)
Mænd 2.233 (2.235) 56 (32) 190 (262)
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Fordeling af kurser:

Etablerant Antal kurser Antal elever

A.O.F. 421 (371)
F.O.F. 170 (177)
L.O.F. 55 (68)
Kommunale 29 (23)
Andre Private* 188 (157)

5.241 (4.984)
2.114 (2.251)

652 (783)
291 (154)

2.290(1.826)
* Omfatter mindre foreninger, husholdningsforeninger og private.

Antal hold Antal timer

Almen fritidsundervisning 780 (745)
Specialundervisning-hensyntagende 83 (52)
Erhversmæssige kurser 0 (0)

30.580 (27.761)
7.106 (2.369)

0(0)

I alt 863 (797) 37.686 (30.130)

Der er gennemført 13 (16) foredragsrækker omfattende 54 (66) foredrag med 417 
(478) deltagere.

Der er i Esbjerg etableret 21 aftenskoler, der etablerer undervisning for voksne 
-d.v.s. fra 18 år og opefter.

Der kan etableres følgende undervisningsformer

- almen fritidsundervisning
- aftenhøjskoler
- studiekredse
- foredragsrækker
- specialundervisning
- erhversmæssige kurser
- interessegrupper for voksne.

Ligesom der kan etableres supplerende kulturelle arrangementer.

3 aftenskoler har så stort et antal undervisningstimer på årsbasis (over 8.500 
timer), at der er ansat heltidsbeskæftigede ledere samt pædagogiske medhjælpere 
i de pågældende aftenskoler.
Der er endvidere oprettet 2 daghøjskoler i Esbjerg, der etablerer undervisningen i 
dagtimerne efter fritidslovens bestemmelser for almen voksenundervisning.
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TILSKUD TIL IDRÆTS- OG UNGDOMSFORMÅL
(Esbjerg ordningen)

Efter indstilling fra Esbjerg Idræts-Forbund og Esbjerg Ungdommens Fællesråd blev der i 
1989 fordelt 1.516.500 kr. til idræts- og ungdomsforeninger i Esbjerg.
Tilskuddene fordeles efter regelsæt udarbejdet af de to hovedorganisationer og består af 
dels et medlemstilskud til medlemmer under 25 år dels et aktivitetstilskud.
Der er 90 tilskudsberettigede foreninger med i alt 5.924 medlemmer under Esbjerg Ung
dommens Fællesråd.
Under Esbjerg Idræts-Forbund er der 87 tilskudsberettigede foreninger med i alt 25. 062 
medlemmer.
Esbjerg-ordningen indeholder endvidere bestemmelser om tilskud til foreningens uddan
nelse af ledere samt tilskud til foreningers deltagelse i sommerlejre. I lederuddannelses- 
tilskud, der udbetales løbende til foreningerne, blev der i 1988 udbetalt 529.543 kr. Tils
kuddet blev udbetalt til 47 foreninger under EUF's regi og 51 foreninger under EIF's regi. 
53 foreninger deltog i 1988 i sommerlejre med 1.676 bøm/unge, og tilskuddet fra kom
munen var på 173.895 kr.

Udlån i perioden 7. august 1988 til 24. juni 1989.

Klasse-/faglokaler 
Fest- og samlingssale 
Gymnastiksale 
Boldspilhaller 
Svømmehaller 
Ungdommens Huse 
Boldbaner
Ridehal

111.386 1/2 time
3.553 1/4 -

38.558 3/4 -
14.913 3/4 -
7.814 1/2 -

38.602 time
8.864
6.313

ÅBNE UNGDOMSKLUBBER

Der har i 1988 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 og
Ådalsklubben

Klubberne havde i 1988 625 kontingentbetalende medlemmer.
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FERIEAKTIVITETER 1989

I lighed med sidste år blev der også i 1989 arrangeret en række eendagsudflugter til blandt 
andet Tivoli Friheden i Aarhus og Odense Zoo. Som noget nyt i år gik turene også til 
Haunstrup Dyrepark, Roust Fiskesø og Sommerlandet i Varde. Turene vakte stor begej
string og havde virkelig mange deltagere.
Kanoturene på Varde Å og teltturene til Marbæk blev som sædvanlig en stor succes.
Som sædvanlig organiserede foreningslivet en bred vifte af daglige aktivitetstilbud. 
Svømning, ridning, badminton, rulleskøjteløb, spillebule og mange andre spændende ak
tivitetsmuligheder blev flittigt benyttet af byens bøm og unge.

Ferieaktiviteter er mange ting - også isætning af perler i hår.

NORDISK IDRÆTSKONFERENCE 1989

Årets nordiske idrætskonference blev afholdt i Esbjerg i slutningen af juni. Fra Esbjerg 
deltog 12 judokæmpere fra Esbjerg Judo Kwai sammen med repræsentanter fra fri
tidsnævn, Esbjerg Idrætsforbund og skole- og fritidsforvaltningen.
Konferencen blev afviklet i Stadionhallen og på Hotel Hermitage West.
Judokæmpeme deltog i fællestræning og kampe, dyrkede det sociale fællesskab og ople
vede forskellige sider af Esbjerg.
Ledergruppen fik på baggrund af et oplæg om bøm og idræt udvekslet mange erfaringer og 
fremtidsversioner omkring bømeidrætten.
Esbjerg Judo Kwai og Esbjerg Idræts-Forbund ydede en stor indsats i det vellykkede ar
rangement.
Resultatet af den indbyrdes kappestrid blev:

1. Eskildstuna
2. Esbjerg
3. Jyväskylä
4. Stavanger.
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NORDISK UNGDOMSKONFERENCE 1989

Jyväskylä var i år vært for Ungdomskonferencen. 7 unge fra byens ungdomsforeninger 
deltog sammen med repræsentanter for fritidsnævnet og skole- og fritidsforvaltningen i 
konferencen, der blev afviklet under temaet: Naturen og miljøet.
Der var lejlighed til at nyde de finske skove og søer, se på industriens indgreb i naturen 
og diskutere frikommuneprojekter og forvaltningsorganisation.
Alle deltagere havde en fin tur og fik rygsækken pakket med pragtfulde naturoplevelser og 
stof til eftertanke omkring vores indgreb i miljøet.

BEBOERHUSE
Beboerhuset "Hedelundgård"
i Kvaglund har nu eksisteret i 2 år og er efterhånden ved at være etableret som beboelse
shus.
Der er indrettet værksteder til træ, keramik, tekstil og trykning, opholds- og 
mødelokaler, bordtennisrum og køkken.
Huset anvendes til folkecafé, lokal amatørmusik, amatørteater, keramikkursus, syklub, 
indkøbsforening, byggelegeplads, køkkenhaver, fester, fastelavnsarrangement, fami
lieudflugter, filmaftener, samarbejdskurser m.v.
Herudover bruges faciliteterne dagligt af 20-30 bøm/unge, bømeklub, flygtninge/ 
indvandrere og lignende.
Selvforvaltningsprincippeme holdes fint i hævd med månedlige møder i koordinationsud
valget og lederen som den praktiske daglige udførende kraft.

Beboerhuset Sønderris/Nørrerisgård)
Leder Morten S. Pedersen

Beboerhuset, der har eksisteret i 2 år, er i en god udvikling med hensyn til såvel antallet 
af brugere som udviklingen af en indre struktur.
Aktiviteterne har udviklet sig til at være koncentreret omkring dyreholdet med kaniner og 
høns, samt et træ- og metalværksted. Desforuden bruger børnene ofte hobbyprægede ak
tiviteter såsom papirklip, bagning, spil, spinding, smykkefremstilling og syning som 
følgeaktiviteter.
Dyreholdet er i det forløbne år udvidet fra 6 til 20 kaninbure, mens hønseholdet nu er oppe 
på 10 mod 3 i det foregående år.
Der har været afholdt 6 klubaftner samt Week-end ophold i hytte for dyreholdere.
Værkstedet bruges hovedsageligt af unge fra 15 år, samt voksne, med udgangspunkt i 
deres knallerter eller biler.
Endvidere er der en større gruppe mødre der mødes her 2 gange om ugen, - gruppen er star
tet af sundhedsplejerske Frida Rasmussen.
De seneste måneder har vi i større omfang oplevet at stedet bruges som varmestue og ste
det hvor man tager kammeraten med til.
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Madlavning over bål i Jemalderlandsbyen i Guldager.

I forbindelse med Det Kriminalpræventive Råds handleplaner 8 og 9, har vi koordineret 
foreningsaktiviteter som forventes realiseret i det kommende år.
Beboerhuset huser desuden spejdere, skakspillere, blomsterbindere og skolernes samar- 
bejdskursus for 4. og 8. klasse.

SYDJYSK UNGDOMSKOSTSKOLE
Konst, forstander Hermann E. Thomsen

Sydjysk Ungdomskostskole i Holsted ejes af Fredericia, Kolding, Silkeborg, Vejen og 
Esbjerg kommuner i fællesskab. Skolen råder over 65 elevpladser, hvoraf Esbjerg benyt
ter 21 pladser.
Skolen er et alternativt undervisningstilbud til elever i 8.-10. klasse.
Ved henvendelse til skolen eller til nuværende skoles vejleder kan program for in
deværende skoleår rekvireres. - Programmet er ude på skolerne omkring årsskiftet.
Skolen har i skoleåret forladt den traditionelle klasseopdeling til fordel for en liniehold
sopdeling, hvor eleverne følger en af følgende linier: Bygge/Tekstil/Hus, Hjem, Have/ 
Motor eller Idrætslinien. Hver linie tildeles 8 timer/uge og indeholder desuden også sam
tidsorientering.
Dansk, matematik samt øvrige prøveforberedende fag tilbydes på elevernes klasseniveau, 
ligesom der også tilbydes en lang række kreative- og hobbybetonede fag.
Fritiden er en meget væsentlig faktor i et ungdomskostskoleophold, hvorfor skolen for
venter, at elever, der vælger ungdomskostskolen, engagerer sig i sin egen som i sine 
kammeraters fritid på en positiv og ansvarsbevidst måde til gavn for fællesskabet.
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SKOLERNES LOKALEFORHOLD

Større bygningsarbeider i skoleåret 1988-89.

Bakkeskolen Renovering af varme og udbygning af CTS

Blåbjerggårdskolen Udskiftning af karlitlofter i 4 normalklasser

Boldesager Renovering af gårdtoiletter

Bryndum Renovering af børnehave
Udskiftning af vandrør - idræts/fagklassefløje

Danmarksgade Renovering af tag på sløjdbygning

Fourfeldskolen Renovering af baderum ved svømmesal
Renovering af vandrensning - svømmebad

Gjesing skole Etablering af samordnet indskoling

Grådyb skolen Renovering af rensningsanlægget - svømmebadet

Guldager Udskiftning af facadepartier i mellemgang

Hjerting Etablering af samordnet indskoling 
Renovering af svømmehalstag

Kokspang Etablering af samordnet indskoling

Kvaglundskolen Etablering af videoafdeling i bibliotek

Præstegårdsskolen Etablering af skole/fritidsordning
Renovering af tag
Renovering af loft i musiklokale
Udskiftning af vandrør - idræts/fagklassefløje
Renovering af vandrensning - svømmebadet

Rørkjær Renovering af facade mod Ringen 
Etablering af samordnet indskoling

Spangsbjerg Etablering af samordnet indskoling 
Udskiftning af højtsiddende vinduer i fløj A

Sædding Udskiftning af tag på elevopholdsrum

Sønderrisskolen Etablering af midlertidige klassselokaler i Sønderriscentret

Tjæreborg Renovering af facader på biblioteksbygning

Vester Nebel Renovering af loft og tag i del af kontor og sløjdlokale

Vestervangskolen Asbestsanering i omklædningsrum
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Bakkeskolen
* 5 m2 birum.
**På Esbjerg Seminarium.

Blåbjerggårdskolen
♦Indrettet til skolefritidsordning.

Boldesager Skole
♦Heraf 1 lokale til skolefritidsordning.

Danmarksgades Skole
♦Herudover 1 lokale til skolefritidsordning.
Herudover 1 lokale til taleinstitut.

Gjesing Skole
♦Herudover 5 lokaler til dagsinstitution.

Grådybskolen
♦Formning og sløjd i samme lokale.
♦♦Håndarbejde og sang i samme lokale.

Guldager Skok
Tidl. pedelbolig er indrettet til skolefritidsordning.

Kvaglundskolen
♦ Heraf 1 lokale indrettet til skolefritidsordning.

Nordvangsskolen
♦Sammen med musik.
♦♦Indrettet til skolefritidsordning.

Præstegårdsskolen
♦ Heraf 2 lokaler til skolefritidsordning.

Rørkjær Skole
♦ Herudover 2 lokaler til AOF.

Skads Skole
♦ Heraf 1 lokale indrettet til skolefritidsordning.

Sønderrisskolen
♦Midlertidig indrettet i pedelbolig.

Vestervangskolen
Herudover lokaler til daginstitution.
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OPGAVER AF SOCIAL ART

BØRNETANDPLEJEN
Overtandlæge Børge Kamstrup

Omfang:
Den kommunale tandpleje er fuldt udbygget og omfatter alle børn og unge fra 0-18 år - dog 
således, at de 16- og 17-årige efter den nye tandplejelov frit kan vælge, om de vil behan
dles på kommunal tandklinik eller hos privatpraktiserende tandlæge. Behandlingen er 
begge steder gratis indtil det fyldte 18. år.
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 bømetandplejen nu koncentreret sig om forskellige foranstaltninger, som 
hindrer skader i at opstå. Nøgleordet er her forebyggelse (profylakse). Ad den vej er antal
let af cariesskader hos børnene mere end halveret.
Profylakse:
Helt fra børnehaveklassen gives tandbørstningsinstruktion - gruppevis og individuelt - 
samt almindelig oplysning om tandpleje, kost og ernæring. Individuelt - mere behovs
bestemt - har der været anvendt pensling og lakering med flourpræparater over for særligt 
cariesaktive børn. Derudover anvendes særlige pædagogiske programmer med film, dias
serier, demonstration og opgaveløsninger, der har som mål at gøre børnene interesseret i 
deres personlige tandpleje.
Behandling:
Den systematiske behandling har omfattet 11.472 børn fra børnehaveklasse til 18 år 
samt 3.138 førskolebørn (fortrinsvis 3-4 og 5-årige). Der er inført behovstandpleje, 
d.v.s. at indkaldelse til undersøgelse sker med forskellige intervaller afhængig af tand
sundheden hos det enkelte barn. Variationerne ligger mellem ca. 3 måneder og 10-12 
måneder. Tandsundheden er forbedret markant, men cariesmængden i hele Vestjylland lig
ger dog stadig ca. 30% over landsgennemsnittet.
Tandregulering:
31,9% af eleverne på 9. klassetrin har på et tidspunkt i deres skoleforløb fået foretaget en 
eller anden form for tandreguleringsbehandling. Tandplejens kapacitet på området er 
tilstrækkelig, til at der ikke mere henvises til behandling hos privatpraktiserende 
tandlæger.
Klinikker:
Den kommunale tandpleje råder over behandlingsklinik på 17 skoler samt un
dersøgelsesklinik på 2 skoler. Det er stadig nødvendigt at transportere et stort antal sko
lebørn til tandbehandling på anden skole end deres egen. Dette gælder også børn fra Esb
jergs privatskoler.
Personale:
Faldende børnetal og væsentlig tandsundhedsforbedring har resulteret i en stadig persona
lereduktion. Som følge heraf må en del tandlæger og klinikassistenter have flere arbejds
steder. Dette medfører, at nogle klinikker ikke kan være åbne for behandling på alle skol
edage. Der vil dog på alle skoledage kunne henvises til fuldtidsåbne klinikker i akutte 
situationer.
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SUNDHEDSPLEJEN
Ledende sundhedsplejerske Elna Schousboe

Sundhedsplejen er i princippet opbygget som kombineret småbørns- og skolesundhed
spleje. I skoleåret 1988/89 har 5 skoler haft sundhedsplejersker i kombineret arbejde, 
mens de resterende skoler har været betjent af 5 skolesygeplejersker.
I dette tidsrum manglede vi personale svarende til henholdsvis 3,1 og 2,7 fuldtidsansat, 
hvilket resulterede i en nedsat service overfor skolerne.
Fra oktober til januar valgte vi at tilgodese småbørnsfamilierne, (hvor der havde været 
lukket for hjemmebesøg i flere distrikter), hvorved vores bemanding på skolerne ikke 
kunne nå sammen.
5 skoler fik herefter kun en "kontaktperson" (skolesygeplejerske fra en anden skole), 
som ville være på de 5 skoler 2 gange om måneden og kun for at foretage det mest 
nødvendige arbejde.
Fordelingen ændredes pr 1. januar, således at de 4 skoler indtil sommerferien fik 1 dag fra 
nogle andre skoler, og alle havde herefter mindst 1 dag ugentlig en skolesygeplejerske/ 
sundhedsplejerske på skolen.
Vi undlod dog at undersøge 3. klasses elever på flere af skolerne på grund af tidnød.
Sundhedsplejen har foretaget årlig undersøgelse og samtale med 8.685 elever og ekstra 
"behovsundersøgelser" på 1.323 elever.
Der har været afholdt (perioden 1/1-88-31/12-88):
1265 konferencer med lærerne (udover løbende kontakter).

993 konferencer med andre faggrupper.
Givet undervisning:
individuelt for 241 elever
smågrupper 190 elever.
Dette er udover de 125 timer, der er undervist i klasserne.
Sundhedsplejerskerne har deltaget i OB S-møder på nogle af skolerne. Herudover har en 
skolesundhedsplejerske sammen med en lærer været med til at starte et sundhedsråd på en

Et sundt liv på skoleskemaet i 3. og 4. klasserne 
på Ådalskolen.
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Dette berører også skolelægerne på uheldig vis, da vi med vores sjældnere kontakter til 
skolerne er afhængige af et godt samarbejde med sundhedsplejersken.
I det kommende skoleår må vi undvære skolelæge Lone Rotne, der er bevilget et års orlov 
fra Esbjerg kommune. Det er endnu ikke afgjort, om stillingen skal besættes med vikar, 
således at en større planlægning for skolelægeindsatsen i det kommende år på nuværende 
tidspunkt er urealistisk.
Fremtiden er således meget usikker, også på grund af de store besparelser, der er pålagt 
kommunerne, men indtil der foreligger mere klare meldinger, må opgaverne løses så godt 
som muligt, og man må glæde sig over de mange positive oplevelser i den daglige kon
takt med skolerne.

Ansøgninger til feriekoloni sommeren 1989.

Skoler
I 

dr.pi.
n 

dr.pi
nx
dr. pi.

ni
dr. pi.

mx
dr. pi.

I alt 
dr. pi. I alt

Bakkeskolen 2 5 3 33 27 2 37 35 72
Blåbjerggårdskolen 3 1 4 1 21 9 28 11 39
Boldesager skole 2 2 2 18 19 7 1 27 24 51
Bryndum skole 2 1 4 2 1 7 3 10
Danmarksgade skole 1 1 1 7 8 1 9 10 19
Fourfeldtskolen 2 2 3 1 4 2 1 2 10 7 17
Gammelby skole 2 3 4 16 8 4 3 23 17 40
Gjesing skole 1 3 1 3 2 5
Grådybskolen 2 2 1 5 3 7 10
Guldager skole 1 1 1 1 2
Hjerting skole 3 7 3 7 10
Jeme skole 1 1 10 13 11 14 25
Kokspang skole 1 1 1 1 2
Kvaglundskolen 2 2 7 8 16 10 25 35
Nordvangskolen 1 1 1
Præstegårdsskolen 2 5 4 4 20 23 26 32 58
Rørkjær skole 2 5 5 17 12 24 17 41
Skads skole 1 1 1
Spangsbjergskolen 1 6 7 18 22 1 1 26 30 56
Sædding skole 7 15 3 10 15 25
Sønderris skole 1 3 1 2 1 15 15 18 20 38
Tjæreborg skole 6 8 6 8 14
Vester Nebel skole 2 1 2 1 3
Vestervangsskolen 1 1 3 6 2 7 6 13
Ådalsskolen 2 10 4 10 6 16
Lillesø 2 2 2
Ungdomsskolen 1 1 1 1 2
Esbjerg Friskole 1 2 2 3 2 5
Esbjer Kristne Frisk. 1 1 1 3 1 5 6
Esbjerg Realskole
Scl Nikolaj skole 1 1 1
Knuden 1 1 1
Efterskoler 3 3 3

18 25 35 49 1 237 231 19 8 310 313 623
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Regnskabsoversigt

Udgifter til skoler i 1988
Den samlede konto 03 i Esbjerg kommunes driftsregnskab viser følgende poster:

NETTOUDGIFT

01 Folkeskoler Udgift Indtægt
1 Drift:

22 Undervisningspersonale 206.081.430
28 Bygninger og udendørs arealer 16.451.428 5.046.793
30 Varme, el og vand 8.861.585
32 Pedel 9.024.187
38 Rengøring 23.651.820
42 Inventar 1.708.723
47 Undervisningsmidler 9.235.316 24.650
50 Elevaktiviteter 4.676.233
58 Administration 5.033.354
60 Andet 1.977.283 751.299
88 Andre indtægter 2.256.834
90 Betaling til/fra kommuner 1.747.051 273.053

2 Refusion:
01 Tilskud i anledning af læreres videreuddannelse 732.720
04 Mælketilskud fra EF 789.483

02 Forskellige serviceforanstaltninger:
10 Skoleelevers ferieophold 2.060.186 88.723
30 Befordring af skolebørn 2.077.118

04 Skolepsykolog 4.808.767 287.392
05 Skolefritidsordninger 5.385.865 1.561.536
07 Undervisning af børn med vidtgående handicap 4.191.285 2.923.724
09 Skolebiblioteker 4.869.008 231.656
10 Kommunale bidrag til statslige og private skoler

og kurser. 9.585.368 13.196
25 Fritidsundervisning m. v.:

21 Ungdomsskolen 7.681.267 89.408
22 Ungdomskostskoler 347.440 76.400
23 Interessegrupper for børn og unge 27.519
24 Ungdomsklubber 3.115.453
25 Lokaler m.v. vedr. børn og unge 6.616.497 1.992.569
26 Kommunale støtteordninger udenfor fritidsloven 3.475.375 676.201
27 Almen fritidsundervisning for voksne 5.823.158 2.983.081
32 Elevtilskud 1.059.394

Ialt 349.572.110 20.798.718

328.773.392
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[ disse udgifter er indeholdt følgende beløb, der ikke vedrører skoleeleverne i kommunens 
folkeskoler:

01 90 Betaling for undervisning i andre kommuners skoler 1.747.051
10 Kommunale bidrag til statslige og private skoler og kurser 9.572.172
25 Fritidsundervisning 22.328.444

Efter fradrag af disse poster udgør kommunens 
nettoudgifter til folkeskolerne 295.125.725

Når hertil lægges de i denne sum fradragne statsrefusioner vedrørende:

01 Tilskud i anledning af læreres videreuddannelse 732.720

04 Mælketilskud fra EF 789.483 1.522.203

og de fradragne vederlag fra andre kommuner 2.806.152
fremkommer følgende udgifter vedrørende skole
elever i kommunens folkeskoler 299.454.080

DEN GENNEMSNITLIGE UDGIFT TIL FOLKESKOLEELEVERNE PR. ELEV
OG PR. INDBYGGER

PR. ELEV PR. INDBYGGER
(1/9-1988) (1/9-1988)

10.401 81.388
Kommunens udgift efter fradrag af for
annævnte elever i kommunens folkesko
ler uvedkommende udgifter 
Statsrefusioner
Vederlag fra andre kommuner

28.375______________ 3.626
146 19
270 34

28.791______________ 3.679
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