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Hvordan er skolegården?
Ledende skolepsykolog Niels J. Bisgaard,
Esbjerg, fremsætter utraditionelle forslag
om skolegårdens indretning med mulig
hed for rekreative lege og aktiviteter af
passet efter forskellige klassetrin.
Er det livsnart at trække frisk luft og gå på toilet
samtidig med 800-1600 andre?
En almindelig kommuneskole. Klokken ringer. Fri
kvarter. Ud fra klasselokalerne strømmer masser af
glade, voldsomme børn. Indestængt aktivitet. Allerede
på lang afstand af en skole kan man høre børnene:
skrig, latter og gråd smelter sammen til én tone. Har
De nogensinde spekuleret over, hvor forskelligt de
enkelte børn oplever denne ringen med klokken ?
Umiddelbart skulle det synes at være let at finde ud
af og blive enige om, hvad denne ringning betyder:
en markering af, at nu er lektionen forbi, nu skal der
være tid til at skifte lokale, ånden trænger til rekre
ation, lungerne trænger til frisk luft, lemmerne skal
røres, og blæren trænger til at tømmes. Skolen skal
være livsnær, siger man. Men hvad livsnært er der i
at trække frisk luft og gå på W.C. samtidig med
800-1600 andre børn? Frikvarteret synes at være at
sammenligne med luftning af hunde. Mission: Ind
tagning af frisk luft og udtømning af blæren.
Frikvarteret spiller en stor rolle i klassens sociale
liv. At et barn er dårligt tilpasset og har svært ved at
omgås kammeraterne, kan nu og da røbes overfor læ
reren derved, at vedkommende barn begynder at
spørge, om det godt må være fri for at gå ned i går
den i frikvarteret.

Det billede, en skolepsykolog f. eks. prøver at dan
ne sig af et barn gennem forskellige prøver, samtaler
med barnet, klasselæreren og forældrene, kunne ofte
suppleres udmærket gennem iagttagelse af barnets
adfærd i frikvartererne.
Mange af de klager, en skole modtager fra for
ældrene, hidrører fra hændelser fra frikvartererne, og
en del børn kommer hver dag til skade under leg og
slagsmål i skolegården. Klagerne drejer sig om øde
lagt tøj, grove chikanerier og slagsmål - alt sammen
sket i det „dejlige“ frikvarter. I forbindelse med fri
kvarteret skal de store, fælles toiletter med i billedet.
De er ofte anstødssten og mange steder velkendte
som kilder til svære og tilsyneladende uløselige pro
blemer.
Det er trods alt begrænset, hvor meget en gårdvagt
kan se, og begrænset, hvor mange af de små han kan
holde i hånden. Han kan ikke beskytte hver enkelt
barn. Frikvarteret repræsenterer det ubeskyttede miljø.
Barnet er helt overladt til sig selv, blandt måske
800-1600 børn. Det MÅ være en voldsom belastning
for mange.
I og for sig er det vel også en ganske absurd tanke
på én gang at lukke så mange børn ned i samme af
lukkede område på samme tid.
Men hvordan oplever børnene klokkeringningen,
hvad betyder frikvarteret for det enkelte barn? For
nogle af dem befrielsens klokke, mens den for an
dre er et skrækkens symbol.
Lad os prøve at iagttage et par børn og se, hvad
klokkeringningen betyder for dem —.
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TOMMY: BARE SKOLEN KUN VAR ET ENESTE
FRIKVARTER.

Tommy har ikke noget ur. Han er ked af det, for han
ville gerne i timerne være i stand til hele tiden at vide,
hvor længe der er til næste frikvarter. Selv om Tommy
har gået i skole i mere end to år betyder de 50 minut
ters undervisning stadig en indskrækning af hans be
vægelsesfrihed, hele situationen i klasseværelset er
tvungen for ham. Bind om bøgerne, spidsede blyan
ter, rene hænder, sidde stille og høre efter, madpakke
for sig og stilebog for sig - alle disse ting er for
Tommy stadig ganske unaturlige ting. Ringer det mon
ikke snart, er den tanke, der i de fleste timer optager
ham mest. Han kan næsten ikke vente, så når klokken
endelig ringer, styrter han oftest op fra pladsen med
det resultat, at han, som mest af alle i klassen ønsker
frikvarter, netop får den korteste pause. Læreren har
nemlig den opfattelse, at klokken egentlig kun er tegn
til ham, at timen er forbi - børnene får det at vide
indirekte: nemlig gennem ham. Man venter pænt med
at rejse sig og gå ud, til man har fået lov. Det glem
mer Tommy næsten dagligt, og så må han pænt vente
til sidst.

Hvordan går frikvarteret for ham? Jo, vild leg, et
rask slagsmål med en „tøsedreng fra en større klasse“
og måske en tur ind på wc’erne, hvor der kan klatres
rundt og smides med papir i kummerne. Hans leg
fortsætter længe efter, at det har ringet.

JESPER: ÆRGERLIGT NOK MED DET FRI
KVARTER.
Ærgerligt nok, tænker Jesper, da klokken forkynder
frikvarter. Den var ellers så god den nye frilæsningsbog. Må jeg ikke godt blive inde og læse videre? spør
ger Jesper. Han kender i og for sig godt svaret på
forhånd og retter sig pænt efter det, han ved jo fra
moderen, at det er sundt med frisk luft, „især i vok
sealderen og for et læsebarn som dig“. Ude i gården
finder han hurtigt sammen med Alf. De drøfter sag
ligt frilæsningsbogen, som Alf „lige har været på“.
De holder sig hele frikvarteret nær det område, hvor
klassen skal stille op. Her er man nogenlunde i fred,

og det er jo med at komme hurtigt op i klassen igen.
Og bare nu regnelærinden kunne komme 5 minutter
for sent ligesom i går - hvis det sker, kan Jesper nem
lig nå et par sider mere i den nye bog.

BIRGIT: HVOR KAN JEG BEDST GEMME MIG?
Birgit er en lille, bleg og nervøs pige. Hun sutter
finger og bider negle. Ikke ret meget i| timerne, for
der er kun fuldt engageret. Læreren roser hende ofte,
og da hun sidder alene, er det ligesom læreren er hen
des helt alene, når han ser på hende eller kommer
ned i nærheden af hendes plads. Nu da klokken rin
ger, smutter fingrene ganske af sig selv op til mun
den. Bare jeg dog kunne få lov til at blive inde hele
frikvarteret. De er så voldsomme alle sarpmen derude
på legepladsen. Midt i gården tør hun slet ikke være,
der bliver hun altid skubbet omkuld, og så går der
bare hul i strømpebukserne, og så bliver mor ked af
det. Nej, hun slår ikke og skælder sådan set heller
ikke ud, „men du kunne da godt være lidt mere for
sigtig og lade være med at omgås de allervoldsomste
børn, eller også må du lære at slå igen“.
Nede i gården sætter Birgit sig ængsteligt ned på
en af bænkene, men også her skal de dumme drenge
altid skubbe, havde det så endda bare været min egen
lærer, der var gårdvagt, tænker Birgit, så kunne jeg
gå hen og holde ham i hånden. Endelig ringer det.
Jo, skolegården er på en gang en pragtfuld tumle
plads og en ondskabens slagmark, hvor jungleloven
gælder.
Frisk luft og mulighed for wc-besøg omtalte jeg
før som frikvarterets mission. En anden vigtig side
er rekreation. Barnet skal omstille sig fra den ene ti
mes regning til den næste times historie. Denne om
stilling er overmåde vigtig. Det nytter bare ikke me
get, hvis barnet i frikvarteret er udsat for oplevel
ser, som beskæftiger og måske ligefrem piner og pla
ger det i den kommende time. Og det er slet ikke så
sjældent, at en hel klasse, der var fredelig og optaget
af skolearbejdet i første time, er i uro og helt ude af
balance ved begyndelsen af næste time — på grund af
en hændelse i skolegården i frikvarteret.
Artiklen fortsættes i næste nr.
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SKOLENS
FRIVILLIGE

MUSIK
UNDER

VISNING

De fleste forældre husker vist fra deres skoletid,
at musikken var henvist til den ugentlige sangtime,
hvor man sad og sang den ene sang efter den anden,
eleven udstyret med en sangbog og læreren eventuelt
med en violin.
Som så meget andet har også dette ændret sig meget
i de senere år. Udover sangtimerne på skemaet, hvor
man foretager sig meget andet end at synge, har man
ge skoler indført frivillig instrumentalundervisning
efter skoletid.

På vor skole har vi de sidste 4 år haft blokfløjtespil, og i år er vi begyndt på guitar og ukuleleunder
visning på et særligt hold.
Det ideelle ville være, at disse timer var placeret
efter almindelig undervisnings ophør, således at alle
kunne få glæde af tilbudet, men på grund af skole
busordningen må vi slutte inden kl. 15, hvorved de
elever, der i forvejen har time til dette tidspunkt, er
afskåret fra at deltage. (Dette kan være årsagen til,
at Deres barn ikke er med til noget i år).
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Trods dette handicap kan vi glæde os over stor til
slutning til vore hold: Blokfløjte for begyndere, tirs
dag 14-15; blokfløjte for viderekomne, onsdag 1415; guitar/ukulele, torsdag 13-14.
Nu et par bemærkninger om instrumenterne. Blok
fløjten er velkendt, især den mindste af dem, sopran
fløjten. Der findes imidlertid yderligere 3 størrelser,
nemlig alt-, tenor- og basfløjten.
Alle starter med sopranfløjten, nogle går så senere
over til en af de større fløjter.
Børnene må selv betale deres instrumenter, under
visningen er gratis. For at sikre ensartethed i kvalitet
og stemning, skal fløjten købes på skolen. En sopran
fløjte koster ca. 20 kr., en alt ca. 40, tenoren ca. 70
og bassen ca. 250 kr. (Der fås også meget dyrere fløj
ter til solo- og koncertbrug i ædle træsorter og med
fint drejerarbejde).
De store fløjter er selvfølgelig noget dyrere end
sopranen, men de har også en dejlig blød tone, som
mange synes er kønnere end den høje sopran. Sam
tidig må man huske, at det er „rigtige“ instrumenter,
ikke legetøj, det drejer sig om. En god blokfløjte er
en ven for livet.
Udfra denne betragtning og sammenlignet med
f. eks. prisen på en guitar, må en altblokfløjte siges
at være et overkommeligt instrument. (Vi mangler
faktisk alt- og basfløjter, hvorimod tilgangen af teno
rer har været god).
På holdet for viderekomne anvendes alle fire stør
relser sammen til orkesterspil, strækkende sig fra mu
sik skrevet i 1500-tallet, blokfløjtens første storheds
tid, til helt moderne ting.
Begynderundervisningen starter vi her på skolen i
3. klasse, ældre elever kan dog altid komme på be
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gynderholdet, hvorimod yngre elever erfaringsmæs
sigt har for svært ved at klare grebene med de små
fingre.
Går Deres barn i 2. klasse, kan det ^Itså begynde
på blokfløjte efter sommerferien. Går Deres barn alle
rede på holdet for viderekomne, var det' måske værd
at overveje anskaffelsen af en større fløjte (julegave
idé!) De er velkommen til at rådføre Dem med un
dertegnede herom. (Tlf. 99 48 47).
Guitaren er jo et uhyre populært, men ikke noget
let instrument. En guitar af forsvarlig kvalitet er til
med kostbar, ca. 300 kr. (Vi taler her slet ikke om
elektriske guitarer). Alt for mange drenge og piger
køber eller får en billig guitar, forsøger én tid og op
giver så - det er alt for svært at trykke strengene ned,
halsen er for tyk og gribebrættet for bredt til de
spinkle hænder. Den ofte hørte vending , Han kan
få en billig guitar til at lære på, og så, hvis han bliver
dygtig, kan vi jo se ..er altså en forkert måde at
anskue problemet på. Man lærer meget : nemmere at
spille på en guitar af god kvalitet, fordi strengene
ligger tæt på gribebrættet, som er slankt' og velforar
bejdet, og fordi klangen er langt større og smukkere
- det „lyder af noget“ fra begyndelsen.
En billig, men forsvarlig løsning på dundre børns
guitarønske er ukulelen. Den ligner en lille guitar,
men har kun 4 strenge og er uhyre letspillelig. End
videre kan grebene fra ukulelen overføres direkte til
guitaren, hvis man senere går over til denne.
Ukulelen kan børn i 3. klasse klare, guitaren gør
man klogt i at vente med til 6. klasse. En billig uku
lele koster 40 kr., men man kan få førsteklasses uku
leler til kun 75 kr.
Povl Kjøller Nielsen

Ukulele eg guitar for viderekomne ! Ulrik Neumann startede som bam med en ukulele, som datteren Ulla, nu har overtaget.
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PRÆSENTATION
Lærerstaben på skolen er blevet forøget med to nye
lærere: Hr. og fru Bjerregaard, nydimitterede fra Ranum seminarium. Vi præsenterer her ægteparret for
forældrekredsen igennem et fællesinterview.
- Hvorfor søger man fra Ranum i Himmerland til
Københavns omegn?
GB: - Det er især på grund af de muligheder, der
byder sig for videreuddannelse. Jeg går således for
tiden på et eftermiddagskursus i tysk på Danmarks
Lærerhøjskole.
AB: - Og jeg regner med til sin tid at melde mig
til et dansk-kursus. Men vi søgte nu også herover for
at prøve, hvordan det er at bo i nærheden af en storby.
- Hvad med de mange pædagogiske problemer,
som diskuteres i denne tid?
GB: - Min kæphest er at man burde indføre faget
orientering i realklasserne. Ved hjælp af orienterings
formen må man kunne nå et meget stort udbytte
netop der. Realklasserne er vist ofte uselvstændige, og
de arbejdsformer, som anvendes i 8.-9. klasserne, kun
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ne sikkert hjælpe meget i den forbindelse.
- Hvad går orienteringsformen kort fortalt ud på?
GB: - Orientering er først og fremmest en metode
til at lære eleverne at orientere sig i omverdenen.
AB: - Man burde også kunne arbejde med den un
dervisningsform i de mindre klasser; men det besvær
liggøres til en vis grad af de krav, der stijles til pen
sum i de små klasser.
GB: — For at uddybe det med realafc,eLingen, så
kunne man der udvide orienteringsområdet til også
at omfatte stof på fremmede sprog; engelsk-sprogede
film f. eks.; den slags volder som regel [vanskelighe
der i 8.-9. klasserne.
-Hvordan med elevernes respekt for lærerne?
AB: — Eleverne skal selvfølgelig have en vis re
spekt for læreren; men den må ikke være så stor, at
den hemmer enhver samtale; man skal kunne tale frit
sammen.
GB: - I 8.-9.klasserne forsøger jeg at praktisere
frihed under ansvar. Jeg anviser eleverne en arbejds-

Annette Bjerregaard. Født d. 21. 6. 1945. Nysprog
lig studentereksamen fra Frederikshavns Gymnasium
1964. Dimitteret fra Ranum seminarium 1967 med
tysk og orientering som liniefag.

Gorm Bjerregaard. Født d. 1.2. 1943. Nysproglig
studentereksamen fra Vesthimmerlands gymnasium,
Års, 1964. Dimitteret fra Ranum seminarium 1967
med dansk og orientering som liniefag.

metode og giver dem arbejdsmaterialer. Så få de selv
lov til gruppevis at løse de stillede opgaver. Jeg an
vender ingen form for streng disciplin, hvor læreren
dikterer fra oven og nedad til eleverne. Når de arbej
der i grupper på 2 eller 3, er jeg nede iblandt dem.
Vi slutter så som regel af med en diskussion, hvor de
inden for en vis grænse får lov til at bruge deres eget
sprog. Sådanne diskussioner optager vi sommetider
på bånd, så eleverne bagefter kan høre, hvad de selv
har sagt og vurdere, om de kunne sige det på en
bedre måde. Vi har f. eks. diskuteret Vietnam, pro
blemer om at være ung i dag, og familiekundskab.
- Er aldersgruppen i 8.-9- skoleår særlig at fore
trække ?
GB: — Ja, for mig. Jeg føler, at jeg bedre kan opnå

kontakt med den aldersgruppe, og jeg kan lide at tale
til fornuften i dem.
AB : — Jeg synes nu også, det er spændende at have
1. klasse. De små børn fortæller jo om alt; de er så
dejligt umiddelbare.
- Hvordan med udvidelse af skolepligten?
GB: — Der går jeg helt ind for |en udvidelse. Det
drejer sig nemlig i den forbindelse om de sidste 10 %
af eleverne, som nu forlader skolen efter 7 års skole
gang. De skal med gennem hele skoleforløbet. 14 år
er for ung en alder til selv at træffe beslutninger for
sin egen fremtid. At komme ud af 7. klasse må være
som at blive puffet ud over en afgrund. Undervis
ningspligten bør være 10 år.
Egon Clausen
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Hvis De forstår
hvad vi mener...
I Den blå Betænkning hedder det om lærebøgerne,
at „kun de færreste af dem er skrevet på en sådan
måde, at de i virkeligheden kan forstås af børnene.
Denne erkendelse var man nået til i slutningen af
50’erne.
I 1946 foretog den norske psykolog Kathrine Si
monsen en undersøgelse („Om læreboksvokabularet“), hvor hun interesserede sig for, hvor meget bør
nene forstod af det, der stod i deres bøger. Der blev
især lagt mærke til de mere sjældne ord og specielle
fagudtryk. Undersøgelsen viste, at elever fra 8.-10.
skoleår kun kendte fra en fjerdedel til halvdelen af
de undersøgte ord.
Formålet med denne undersøgelse er at se, om der
er sket noget på dette punkt i de senere år.

Fremgangsmåden
De 22 ord, som er medtaget i den prøve, under
søgelsens opgørelse bygger på, er valgt ud af 5 nye
og meget anvendte bøger til orienteringsfagene i 6.
klasse. Det drejer sig om følgende bøger: Kirsten
Gruelund: Historie, 6. skoleår; Dybmose og Fre
deriksen: Historiebog for 6. skoleår; Struwe og Holm:
Danmark 1800-1914; Irgens og Kjær Rasmussen:
Geografi, 6. skoleår, og Holm Joensen: Naturhistorie
bog for 6. skoleår.
Kriterierne for, at netop nedenstående 22 ord blev
valgt, var, at ordene hverken var forklaret i en ord
liste, hvis en sådan forefandtes, eller senere i teksten.
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Faste ?

Samtidig havde de fundamental betydning for ind
holdstilegnelsen. Ordene var nogenlunde almindeligt
forekommende i bøgernes terminologi. Visse ord, der
ellers nok opfyldte kriterierne for at blive taget med,
men som efter vor vurdering var for spidsfindige, har
vi plukket fra.
Følgende ord forekommer i prøven: agitere, bio
logi, dræning, epidemi, faste, kolonimagt, konflikt,
konkurrent, liberal, lock-out, ministerium, mikrosko
pisk, monarki, nedbør, nektar, næringsvej, reservat,
ruse, råstof, traktat, vekselvarm og værnepligt.
For at gøre prøven så meningsfuld som muligt, er
de 22 ord sat ind i en sammenhæng, d.v.s. i en sæt
ning med streg under det pågældende Ord. Under
sætningen var der plads til forklaring af jordet. Eks
empel: På mange af de sønderjyske marker] er det nød
vendigt at anvende DRÆNING.
Denne fremgangsmåde har medført den ulempe, at
nogle af børnene - i stedet for at forklare ordets be
tydning - har benyttet det understregede ord i bøjet

kender lidt over halvdelen af ordene. Der er dog stor
spredning, såvel mellem klasserne som mellem de en
kelte elever. Således gav af 44 mulige points den
dårligste besvarelse 3 og den bedste 41 points. De fire
klassers gennemsnit lå fra 22 til 28 points, hvilket og
så giver en betydelig forskel, når man tænker på, at
der med 22 points er besvaret halvdelen og med 28
points % af spørgsmålene.
Skemaet angiver pointstallene for den dårligste og
den bedste besvarelse samt gennemsnittet for hver af
de fire klasser:
6. a
6. b
6. c 6. d
dårligste besvarelse ...
3
8
16
11
bedste besvarelse.........
37
35
33
41
22
22
26
28
gennemsnit .................

form til at forklare sætningens betydning med, f. eks.:
Det ny MINISTERIUM trådte sammen. Svar: Mini
steriet mødtes.
Prøven er spritduplikeret med en kort instruktion
på 1. side. Klasselæreren eller en af orienteringsfags
lærerne har givet børnene prøven. Den er blevet givet
til en store kommuneskoles 6. klasser sidst i maj må
ned, altså på et tidspunkt, hvor man må regne med,
at børnene stort set har været gennem det stof, som
er henlagt til 6. klasse, stof, som af mange lærere for
udsættes forstået og lært, når der startes på næste års
pensum.
110 børn har besvaret prøven. Resultaterne af de
enkelte prøver er vurderet og tildelt points efter kva
litet. Gruppen har sikret sig en nogenlunde ensartet
bedømmelse ved i begyndelsen at vurdere i fællesskab
og senere ved, at alle vurderede de samme prøver,
hvorefter resultaterne blev sammenlignet.
Resultatet af undersøgelsen
Vort materiale viser, at børnene i det store og hele

Blandt de ord, der har voldt de største vanskelig
heder, er agitere, traktat, liberal, monarki og nektar.
De fleste har slet ikke prøvet at forklare disse ord,
men nogle har dog søgt at tolke deres „fornemmelser“
over for et eller flere af dem, hvilket fører til mange
morsomme og interessante svar. Således er der kun få,
der forstår betydningen af ordet monarki, men mange
har hørt ordet i forbindelse med den aktuelle situation
i Grækenland, hvilket spores i flere besvarelser, f. eks.
„militærstyre“ eller „græsk helligdag“.
Flere har haft en rigtig fornemmelse af, hvor ord
som lock-out, konflikt, dræning og faste skal placeres,
men de har givet dem den modsatte betydning og hat
f. eks. forklaret konflikt som enighed.
Andre ord har på grund af selve deres opbygning
givet anledning til misforståelser. Mange børn er så
ledes klare over at næringsvej har noget med mad at
gøre, men når ikke så vidt som at finde frem til, at
det er „vejen ad hvilken man skaffer sig næring“,
ordet dækker over. I stedet får man svar som f. eks.:
„de går over til at spise noget sundere“ o. lign.
For forståelse af et ord som konkurrent er det et
gennemgående træk, at børnene er fortrolige med det
fra konkurrencelege, men står tøvende over for at føre
det op på et andet plan.
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Ministerium ?

Nogle interessante besvarelser
I det følgende nævner vi nogle besvarelser, som
dels er typiske, og som dels viser den meget forskel
ligartede måde, som et bestemt ord kan opfattes på.
Dræning: Man gøder marken mod skadedyr / kunst
gødning I en lang vold, der forbinder en ø med fast
landet I for at få fjernet heden og få ukrudt væk /
overrisling. Næringsvej: regler om, hvordan man hol
der sagerne rene, så der ikke kommer for mange bak
terier I de går over til at spise noget sundere. Agitere:
protester. Ministerium: parti / detektiver, der opkla
rer et ministerium. Koloni: købmandsvarer / dåsemad.
Traktat: en plan, f. eks. over en havn, der skal byg
ges. Monarki: samarbejde I regering / militærstyre /
græsk helligdag / ny lov. Konflikt: enighed / skænd
sel I der er et godt samarbejde mellem de to nabo
lande. Faste: de spiser store måltider. Vekselvarmt
dyr: et dyr, der skifter farve efter omgivelserne.
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Konklusion
Både med hensyn til typografi, illustrationer og
indhold er der sket meget med lærebøgerne i de sidste
10 år. Denne lille undersøgelse tyder dog på, at det
endnu ikke er sket nær nok med hensyn til at lette
eleverne tilegnelsen af de fremstillede ejmner.
Den blå Betænkning hævder, at „forståelsen af væ
sentlige træk er mere værdifuld end mængder af
kendsgerninger, hvortil der ikke knytter sig klare fore
stillinger“. Meget tyder på, at lærebøgerne stadig er
udformet således, at det er vanskeligt forj børnene at
få fat på de væsentlige træk med tilhørende klare fore
stillinger.
Det bør dog retfærdigvis bemærkes, at lærebøgerne
sikkert ikke bærer skylden alene, men at Også den an
vendte undervisningsform spiller en rolle. Iagttagel
ser fra det praktiske arbejde tyder således på, at der
i for ringe grad anvendes aktiviserende undervisnings
metoder.
Én ting mener vi dog at turde slutte af undersøgel
sen: de eksisterende lærebøger er for vanskelige til
selvstudium. Fremtidige lærebogsforfattere bør derfor
som noget primært tænke på ordvalget, så en teksts
faglige udtryk er under nøje kontrol, f. eks. på sam
me måde som en læsebogs ordforråd er opbygget. For
at lette børnene bragen af lærebogen ved selvstudium
og gruppearbejde bør den altid være forsynet med
ordforklaring bag i bogen. Og denne ordforklaring
bør ligeledes være opbygget efter visse principper ikke tilfældighedens!
Endelig mener vi, at undersøgelsen kan bidrage til
planlægningen af det daglige arbejde. Vi skal således
ikke gå ud fra som noget selvfølgeligt, at når vi én
gang har „slået fast“, hvad dræning betyder, så „sid
der det fast“ hos eleverne. Vi bør til stadighed over
veje, om børnene nu også forstår de udtryk, vi bra
ger, når vi taler med dem.
Mette Petersen. Eva Ruhr,
Marianne Nielsen, Kirsten \ Seeberg og
Lisa Schrøder

Lidt om FRITIDSHJEMMET
Torslunde-Ishøj kommune
Det bekendtgøres herved, at Torslunde-Ishøj kommune har opret
tet halvdags

fritidshjem
»Strandgården«, Ishøjvej 33,
(telf. (01) 73 32 48).
Der er åbent ugens 5 første
hverdage fra kl. 13—17.
Blanketter til ansøgning om op
tagelse fås på fritidshjemmet og
kommunekontoret.
P. s. V.

på

Peter Eriksen.

Så De annoncen? Vi har fået et fritidshjem i kom
munen, og flere vil følge efter i takt med boligbyg
geriet. Men hvad er et fritidshjem egentlig?
Når man tænker på, at fritidshjem har eksisteret i
50 år, er det forbavsende få mennesker, der i dag ved,
hvad et fritidshjem er.
I dag er der ca. 200 fritidshjem i Danmark, hvoraf
de fleste ligger i København. 1/3 af dem er kommu
nale, resten selvejende institutioner. Personalet på
disse fritidshjem består for størstedelen af folk med
specialuddannelse fra et af de 5 seminarier for fritids
pædagoger.
Fritidshjemmene er for børn i skolealderen, hvis
forældre enten er enlige eller begge udearbejdende.
De fleste hjem åbner kl. 7 og lukker kl. 17. Børnene
kommer der om morgenen, før de skal i skole og om
eftermiddagen, når de er færdige med skolen.

Et fritidshjem har 2 hovedopgaver; den første: At
tage vare på børnene; man kan kalde det den sociale
opgave; den anden: Den opdragelsesmæssige, den pæ
dagogiske opgave.
Før i tiden mente man, at fritidshjemmet skulle
være en erstatning for hjemmet, men i dag er man
gået over til at lade det være et supplement til hjem
met. Opdragelsen skal ikke tages fra forældrene, men
fritidshjemmet har mulighed for at bidrage til børne
nes udvikling. Også et barn, hvis mor er hjemme hele
dagen, kan have glæde af at komme på fritidshjem.
Det er sjældent muligt for en mor, selvom hun er
hjemmegående, at give barnet den samling erfaringer,
som det behøver, især det at lære at omgås andre børn
- og voksne, at finde sig til rette i en gruppe.
På de fleste fritidshjem er alle dus med hinanden.
Det er ikke et spørgsmål om ord, men om indstilling.
Jo mere man er i kontakt med hinanden, jo bedre for
hold vil man få. Man kan ikke opdrage til demokrati,
uden at vise, at man selv er demokrat, ved f. eks. at
tage børnene med på råd og vise dem, at man regner
dem for ligestillede. Ved at lade børnene være med
bestemmende om indkøb, bøger, der skal læses højt
etc., opnår man, at de føler sig mere som hørende
sammen med de voksne.
Hvad foregår der på fritidshjemrhet?
Børnene leger, læser, hygger sig, ser film, hører
musik eller spiller selv, eller de er beskæftiget med
manuelt, skabende arbejde. Der kan gives lektiehjælp
til børnene, men egentlig ekstraundervisning er der ik
ke tale om. Her kan et samarbejde mellem lærer og fri
tidspædagog naturligvis være til stor nytte - og for
øvrigt også på andre områder.
Anne Kjøller Nielsen
Fritidshjemsleder
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FRA GENERALFORSAMLINGEN
i forældreforeningen
Den 10. oktober var der generalforsamling i
fo rældrefo reningen.

Med hr. Ramløse som dirigent afvikledes dagsorde
nens 4 første punkter hurtigt og uden udtalelser eller
forslag fra andre end bestyrelsen. Punkt 3, eventuelt,
blev derimod ualmindelig fyldigt med mange spør
gere og stor diskussionsiver.
Af formandens beretning kan nævnes: Foreningen
fyldte 25 år i foråret, men vi opdagede det først for
nylig.
Mødeaktiviteten var fordoblet til 2, hvoraf det ene
omhandlede Vibeholmskolen, medens det andet dels
indeholdt musikalsk underholdning ved elever fra
skolen, og dels diskussion mellem 3. real, lærere og
forældre. Møderne var særdeles velbesøgte.
Vi har fået hastighedsbegrænsning og dobbeltstri
ber i Ishøj, men spillets regler overholdes ikke, så
foreningen er åbenbart endnu ikke færdig med dette
spørgsmål.
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Som eksempel på, hvad vi kunne tænke os i den
nye sæson, nævntes sammenkomst med lærere, hvor
man kunne tale om andet end skole.
Fru Malmø blev nyvalgt til bestyrelsen i stedet for
hr. Oscar Nielsen, som ikke ønskede genvalg.
„Eventuelt“ blev som nævnt meget omfattende, og
en opremsning af emnerne viser, at det ikke foreløbig
bliver svært at finde emner til mødeaktivitet. Der blev
talt om fotografering på skolen, flytning af busstop
i Torslunde, transport til tandlæge, tandlægeklinik på
Vibeholmskolen, klassestørrelse, tilvalgsskole, de ke
delige legepladser på skolerne, pædagogiske dage, fri
kvarterer kunne måske med fordel udfylde en væ
sentlig del af tiden i de små klasse under ledelse af
fritidspædagoger, hvad med femdagesuge.
Det var naturligvis især hr. Ramløse,! som kunne
besvare de mange spørgsmål, og det blev gjort godt,
men selvfølgelig kort, og man gik fra mødet med et
stort behov for yderligere oplysning og diskussion.
Gert Adriansen

Januar:
d. 3.: Juleferien slutter.
d. 11.: Pædagogisk dag - skolen slutter efter
3. time.
d. 27.: Månedslov.

Februar:
d. 13.: Pædagogisk dag - skolen slutter efter
3. time.
d. 24.-26.: Fastelavnsferie.

Ferieplan
for 2. halvdel af skoleåret

1967- Ó8.

Marts:
d. 11.: Kongens fødselsdag.
d. 15.: Pædagogisk dag - skolen begynder ved
4. time.
d. 28.: Dronningens fødselsdag.

April:
d. 10.-16.: Påskeferie.
d. 19.: Pædagogisk dag - skolen slutter efter
3. time.
Maj:
d. 10.-12.: Bededagsferie.
d. 23.: Kr. Himmelfartsdag.
Juni:
d. 1.-5.: Pinseferie.
d. 23.: Sommerferien begynder.

Alle dage inclusive.

Indmeldelse til de nye 1. klasser
d. 7. december kl. 13-14 og 13-19.

