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HVORDAN ER DET 
at komme i skole i 1967?

Forældre, der for første gang sender et barn i skole, 
er naturligvis spændte på, hvordan deres barn vil rea
gere over for denne nye situation. Man kender kun 
barnet fra det hjemlige miljø og det kan være svært 
at forestille sig, hvordan urolige, spændte, ængstelige 
drenge og piger falder til.

Til forældrekonsultationerne får læreren altid stillet 
2 spørgsmål: 1. Kan han (hun) følge med? 2. Hvor
dan opfører han (hun) sig? Det er indlysende, at 
netop disse to spørgsmål har forældrenes største in
teresse.

Førhen bedømte man et barns præstationer ud fra 
klassens niveau. I dag bedømmer man ud fra barnet 
selv d. V. s. ud fra de individuelle forudsætninger bar
net møder med: evner og modenhed. De to første 
skoleår betragtes som indføringsår, hvor børnene så 
lempeligt som muligt tilvænner sig skolens klima, læ
rer gode arbejdsvaner og allervigtigst: at omgås andre 
børn. De vil sikkert synes, at Deres barn ikke bestiller 
andet i skolen end at få historier eller lege. Det er 
rigtigt, at vi i 1. og 2. klasse stopfodrer børnene med 
historier og lege, der fremmer den sproglige udvik
ling. Det er helt nødvendigt at opbygge et ordforråd, 
inden den egentlige læseundervisning sætter ind. End
videre stimulerer historierne børnenes lyst til at læse 
selv.

Der er ikke meget hjemmearbejde i de små klasser, 
så der er ingen grund til, at forældrene sidder og 

slider med barnet derhjemme. Ved forældrekonsulta
tionen vil De få at vide, om det e( nødvendigt for 
barnet at få hjemmehjælp, ligeledes hvordan hjælpen 
kan gives. Det er bedst, at barnet selv tager ansvaret 
for lektierne fremfor at vænne sig til, at far eller mor 
nok sørger for at tingene er i orden. Mange børn har 
lyst til at skrive små historier derhjemme og her kan 
forældrene gøre en indsats for at lysten vedligeholdes 
ved at vise interesse og rose.

Det andet spørgsmål om barnets opførsel kan som 
regel besvares positivt, hvis barnet | er glad for sin 
skole. Når man tidligere talte om god opførsel, mente 
man stille og dresserede børn, der skulle være høflige 
- i hvert fald over for læreren. Nu søger man at op
drage børnene til at være hensynsfulde og samarbejds
villige over for hinanden indbyrdes og naturligvis og
så over for læreren og hvem de ellers kommer i for
bindelse med.

Det kan være svært for et lille menneske i 7-års 
alderen at tilpasse sig så mange nye mennesker, men 
for de fleste går det heldigvis let og smertefrit, fordi 
de er på et trin i deres udvikling, hyor de er nysger
rige og glade for det nye, de møder. Allerede i be
gyndelsen af 2. klasse føler man sig som en gammel 
veteran, der taler overbærende om „de små“ i 1. 
klasse.

Rigmor Larsen 
Tegning: Thora Lund
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HAR FORÆLDREFORENINGEN 
EN MISSION?

Bestyrelsen mener — ja!
Vi er 100 % enige med lærerråd og skolekommis

sion i, at forståelse og samarbejde mellem hjem og 
skole, mellem elever, forældre og lærere er af uvur
derlig betydning for vore børns opdragelse i videste 
forstand.

Undervisningsmetoderne varierer i dag fra skole til 
skole og fra lærer til lærer i langt højere grad, end 
vi kender det fra vor egen skolegang. Vi har altså et 
stort behov for at blive orienteret om, hvordan der 
arbejdes på skolen, således at vi bedst muligt kan 
støtte børnene og lærerne i arbejdet.

Det vi kan få at vide af børnene, vil i næsten alle 
tilfælde være for lidt, altså må vi have kontakt med 
skolen.

Vi kan derfor byde dette nye blad hjertelig vel
kommen som eet af midlerne i samarbejdet og takke 
skolen for et nyt initiativ i fortsættelse af flere andre.

Nu kan man ikke forvente, at lærerstaben i alle til
fælde kan overse, hvilken orientering forældrene har 
behov for, eller hvilke emner man kunne ønske de
batteret. Vi bør derfor af og til selv taget et initiativ, 
og så er det praktisk at have en forening, hvor man 
ved bestyrelsesmøder og forældrearrangementer snak
ker sammen og derved falder over de fælles proble
mer.

I det forløbne år er vi ad denne vej ved et velbesøgt 

møde blevet orienteret om planerne for Vibeholmsko- 
len. Ved det andet af årets møder blev emner som 
lommepenge, rygning og gravide skolepiger diskuteret 
af udvalgte repræsentanter for 3. real, lærere og for
ældre. Også til dette møde var der stor tilslutning, og 
mange deltog ved kaffebordet i den fortsatte diskus
sion, hvor ordet var frit.

Der er tradition for, at forældreforeningen deltager 
i skolens juletræ, hvor vi blandt andet sørger for 
godteposer, og til dette arrangement anvendes største
delen af kontingentet. Man kan udmærket tænke sig 
at forsøge at indføre andre traditioner, hvis en god idé 
kan vinde genklang hos alle parter.

Behovet for kontakt mellem skolevæsen og foræl
dre vil blive endnu mere udtalt, når der i de kom
mende år bliver bygget flere skoler, idet man må for
vente, at det stof, der tilbydes de ældste klasser, bliver 
forskelligt, og at børn og forældre får Lov at vælge 
mellem disse tilbud.

Vi håber, denne præsentation af nogle af forældre
foreningens opgaver kan bidrage til at styrke interes
sen for skolens arbejde, og at stadig flere! forældre vil 
deltage i vore arrangementer, f. eks. generalforsam
lingen, som vil blive afholdt umiddelbart efter det 
nye skoleårs begyndelse, og hvor ideer til det kom
mende års virke vil være særdeles velkomne.

Gert Adrians en
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Skolen er ofte blevet spurgt: „Hvad er bedst for 
mit barns skoleforløb: delt eller udelt 6. og 7. klasse?“ 
Og alle forældre med børn i den skolepligtige alder 
vil jo før eller senere finde problemet aktuelt - lad 
mig derfor her prøve at ridse nogle hovedpunkter i 
problemstillingen op.

Der er to muligheder med hensyn til deling eller 
ikke-deling, hvis Deres barn går i 5. klasse:

1) Lærerrådet kan indstille til skolekommissionen, 
at klassen fortsætter som udelt 6. og 7. klasse. Skole
kommissionen vil derefter ansøge undervisningsmini
steriet om tilladelse hertil, og denne tilladelse vil i 
reglen blive givet, hvis forholdene på stedet taler her
for. Man går altså i dette tilfælde helt uden om for

ældrene, og det kan måske forekomme nogen at være 
udemokratisk. For denne fremgangsmåde taler imid
lertid det forhold, at lærerne jo trods alt er dem, der 
har den bedste mulighed for at vurdere, om den på
gældende klasse egner sig bedst for den ene eller den 
anden form for undervisning. Endvidere kan anføres, 
at skolen herved har mulighed for at tilrettelægge hele 
undervisningsplanen så praktisk som muligt, idet det 
naturligt kan give store vanskeligheder - specielt for 
mindre skoler — at administrere både delte og udelte 
klasser på samme alderstrin. Her spiller såvel lærer
mangel som lokalemangel en ikke uvæsentlig rolle.

2) Man kan følge Folkeskoleloven § 17, stk. 7 
og lade forældrene afgøre spørgsmålet ved afstem-
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VIGTIGT______________________
Den 14.8. 1967 begynder skolegangen efter sommerferien, og klasserne skal 
møde på følgende tider:

Kl. 8.00: 5.c - 6.a - 6.b - 7.a - 7.b -8.-9. 1. real 2. real 3. real.

Kl. 10.50: 2.a - 2.b - 3.b - 4.a - 4.b - 5.a og 5.b.

De nye 1. klasser skal begynde skolegangen tirsdag d. 22.8. kl. 10.50.

Skolens kontortid: Kl.: Telefon ved lærerværelset: 99 33 72.
13.00-13.30: alle skoledage undtagen lørdag. Biblioteket er åbent for skoleelever: tirsdag, ons-
tlf. 99 13 70. dag, torsdag, fredag 14,00-14,45.

BUSSERNES AFGANGSTIDER:

For Torslundebørnene, der skal møde:
Kl. 8.00...........afgang kl. 7.29 fra Torslunde by
Kl. 8.55...........afgang kl. 8.20 fra Torslunde by
Kl. 10.50...........afgang kl. 10.43 fra Torslunde by
Kl. 12.00...........afgang kl. 11.48 fra Torslunde by

For Strandbørnene, der skal møde
Kl. 8.00 ........... afgang kl. 7.46 fra Hovedvej 2
Kl. 8.55 ...........afgang kl. 8.40 fra Hovedvej 2
Kl. 10.50 ...........afgang kl. 10.27 fra Hovedvej 2
Kl. 12.00 ........... afgang kl. 11.32 fra Hovedvej 2

Der må regnes med afgang fra Solvej 3 min før 
og fra „bag fægerkroen" 1 min før de her angivne 
tidspunkter.
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