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Skoleåret 1974-75 begynder mandag den 12. august kl. 9.

1. klasserne møder kl. 11 — i nederste gymnastiksal —• forældrene er
meget velkomne.
Børnehaveklasserne møder mandag den 19. august kl. 11 •— i nederste
gymnastiksal — forældrene er meget velkomne.
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Undervisningstiden i skoleåret 1974/75
12. august til 13. september
1. time 8,00—■ 8,50
2. time 9,00— 9,50
3. time 10,00—10,50
4. time 11,10—12,00
5. time 12,10—13,00
6. time 13,10—14,00
7. time 14,10—15,00

Fra 16.
1. time
2. time
3. time
4. time
5. time
6. time
7. time

september
8,00— 8,45
8,55— 9,40
9,50—10,35
10,55—11,40
11,50—12,35
12,45—13,30
13,40—14,25

Som billedet over disse linier viser skolen fra oven, skulle denne årsover
sigt, der nu foreligger for fjerde gang, gerne give et overblik over nogle
af de aktiviteter, der rører sig inden for dette område. At ændringerne
sker hurtigt i dagens skole, er dette ret nye billede også et bevis på, idet
det er taget, før børnehaveklassepavillonen ud for nordfløjen blev opført.
Vejle, i juni 1974.

Kirsten Borreskov Christensen.
Fredy Jensen.
Sv. Aa. Juulsen.

Nyboesgades skole
7100 Vejle . Tlf. (05) 82 13 95.

Skoleinspektør:
Sv. Aa. Juulsen
(privat Kløvervej 16, tlf. 82 42 93).
Kontortid: Alle skoledage kl. 11,15-12. I øvrigt efter aftale —
gerne pr. telefon kl. 8-12, hvor skolesekretæren er til stede.
Viceskoleinspektør:
Erik Møgeltoft Poulsen.
Børge Kjersgaard Johansen (til 31. juli 1974).
Skolesekretær:
Kirsten Trøst Poulsen.
Skolenævnet 1974-78:
Birthe Elving (formand), Skolegade 44.
Gunner Schmidt, Ågade 48.
Hanne Lorentzen, Jellingvej 35.
Kirsten Hasselgaard, Olgasvej 7.
Erik From Pedersen (valgt af Vejle byråd), Skolegade 38.

Suppleanter:
Aage Grønvall, Østerled 26, Egon Trøst Poulsen, Ny Grejsdals
vej 43, Ulla Frøkjær, Nyboesgade 29, Børge Sørensen, Boule
varden 12.
Lærerrådet 1973-74:
Formand: Lærer Fredy Jensen.
Næstformand: Overlærer Tove Jensen.
Sekretær: Lærer Birthe Stockfisch.

Elevrådet 1973-74:
Formand: Niels B. Jensen, 3. real.

Skolebetjent:
Evald Hansen.
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Børge Kjersgaard Johansens

„Cykel legat “
eller

Sic transit gloria mundi

Et

af de mest navnkundige legater, der er oprettet i Vejle, har tilknytning til Nyboesgades
skole. I bededagsferien 1952 afholdtes på Louisenlund på Endelave et instruktionskursus i lejr
skolearbejde. Primus motor i arbejdet var viceskoleinspektør Olaf Aastrup, og blandt deltagerne
var adskillige lærere og lærerinder fra Nyboesgades skole. Et fotografi viser deltagerne på trap
pen til hovedbygningen, alle i mere eller mindre feltmæssig ekvipering. I gruppen ses også Børge
Kjersgaard Johansen i tækkeligt, mørkt jakkesæt med slips og hvad moden nu foreskrev, hvilket
dog ikke må forlede nogen til at tro, at Johansen ikke var optaget af lejrskoletanken. Et par
år senere vendte han som klasselærer tilbage, medførende sin „gamle“ cykel. Det var ved denne
lejlighed, at tanken om lejrskolearbejdet havde rodfæstet sig så dybt, at han besluttede at over
lade sin cykel i forskriftsmæssig stand til brug for lejrskolens ledere og elever, og mange kan
endnu i dag berette om, hvordan de sad op på dette velplejede vidunder og behageligt rullede
ind til købmanden efter snart dette eller hint. Gaven må også ses i lyset af Johansens aldrig svig
tende kærlighed til cykellivet, som han har næret lige siden sine unge år, hvor han aftjente sin
værnepligt i det berømte danske cykelinfanteri. Gaven fik snart betegnelsen „Børges cykellegat“
eller „Johansens cykellegat“. Som kuriosum må dog tilføjes, at cyklen havde en beskeden ven
stredrejning. Til legatet hørte også et par solide røjsere, således at gaven kunne anvendes, når
føret var dårligt. Det var dog også muligt at benytte røjserne separat.
Det kan roligt siges, at legatet blev udnyttet, selv om det ofte kom i ukyndiges hænder, og i
begyndelsen af 60’erne var det så nedslidt, at kun sparsomme rester var tilbage, hvilket tyde
ligt fremgår af modstående fotografi. En ekspedition kunne i foråret 1974 ikke mere påvise le
gatet; men mindet om den fortrinlige gave og den ædle giver vil cirkulere længe i lejrskole
kredse og ikke mindst på Nyboesgades skole.
Vejle, ijuni 1974

FREDY JENSEN
JV. Rosenkildefot.

Sie transit gloria mundi

Forældredag og åbent hus
Tirsdag den 23. april 1974

Nyboesgades
skole

Nyboesgades skole

Nyboésgades skole ønsker- hermed at indbyde Dem til forældredag

Lærer

Lokale

og åbent hus tirsdag den 2g, april 197^-

Skoleinspektør Sv.Aa. Juulsen

kontoret

Viceskoleinspektør Erik Møgeltoft Poulsen

viceskoleinspekt. kontor

Forældredag

Overlærer Eva Clausen

A

De er velkommen til at overvære undervisningen i en eller flére
--------- --------------------------------- -------------------------timer i den aim. skoletid fra kl. 8 - 14 y og til at tale med

Overlærer Emma Kristensen

B

de forskellige lærere.

Overlærer Karen Margrethe Danielsen

1

Overlærer Elisa Møller

2

Åbent hus

Overlærer Bodil Fjord Nielsen

Ved de årlige forældrekonsultationer/-møder i de forskellige

lærer Esther D. Hansen

3
4

Overlærer, skolebibliotekar J. Fjord Nielsen Dibxiotexer

klasser har De som regel mulighed for at træffe klasselæreren

Lærer Bodil Frederiksen

5

og regnelæreren. Med tilbuddet "åbent hus" vil vi også give Dem

lærer Annalise Larsen

6
7
8

lejlighed til at træffe de- øvrige faglærere. Alle skolens lærere

Overlærer Martha Christensen

vil være at træffe på skolen mellem kl, 18 - 19 i de lokaler,

lærer Fredy Jensen

der er anført på modstående side.

lærer Torben Hansen

Overlærer Johannes Rasmussen

9
lo

Hvis De har noget at spørge skolenævnet om, vil De kunne træffe

lærer Knud Erik Lauritsen

11

medlemmer af nævnet på lærerværelset i samme tidsrum.

lærer Ann Vibeke Lauritsen

12

Overlærer Holger Bjerregaard

De er også velkommen til at kigge ind bare for at se på lokali

Overlærer Tove Jensen

13
14

teterne. Biblioteket har fået en ansigtsløftning med nye møbler

Lærer Ole Østergaard

15

og studiebokse. Viceskoleinspektørernes kontor er flyttet til

lærer Margrethe Egersgaard Sørensen

16

stueetagen. Der er blevet lavet en observationsklinik, og af den

lærer Gunnar Petersen

17

gamle filmsal øverst oppe er der blevet to moderne lokaler bereg

Viceskoleinspektør B. Kjersgaard Johansen

18

net til sang- og musikundervisning. Den tilstødende børnehave

Overlærer Hugo Sørensen

19

klassepavillon, har fungeret i et år, og rummer flere interes

Lærer Birthe Stockfisch

2o

sante detaljer.

Konsulent Kaj Christensen

21

lærer Frode Kamuk Christiansen

22

Skolen håber, at så mange som muligt vil benytte sig af tilbuddet

Lærer Bjarne Duedahl

til at aflægge et besøg.

lærer Jens Poulsen

23
24

Lærer Karin Rasmussen

Med venlig hilsen

Overlærer Tove Rich -

25
Håndgerningslok. (hl)

lærer Tage Hansen

26

Sv.Aa. Juulsen

Fredy Jensen

Lærer Marianne Bak

27

skoleinspektør

lærerrådsformand

Overlærer N.O. Møller

28

Lærer Kirsten Nielsen

29

Lærer Alice Brunshøj

3o

Overlærer Poul Kaas Rasmussen

sløjdlokalet

lærer Lars Hjorth Andersen

formningslokalet

Lærer Mikka Ovesen

skolekøkkenet (hu)

Børnehaveklasseleder Gitte Valbak

børnehaveklassepa ’villonen

Børnehaveklasseleder Inger Skovsbøl
Skolenævnet___________________________________ lærerværelset

Skolen som halvdagsplads?
Folkeskolen er en del af det danske samfund og er derfor selvfølgelig
undergivet de regler og bestemmelser, som samfundet opstiller. Spørgs
målet: »Hvad vil vi = samfundet — med folkeskolen?«, kan måske ses
ud fra to eller tre grundsynspunkter:

1. skolen skal bevare — søge at bevare — traditionelle værdier
og normer
2. skolen skal være et billede af samfundet
3. skolen skal bruges til at ændre det bestående samfund.

Ovennævnte målsætninger er lovgivningsspørgsmål — politiske spørgs
mål — som hverken kan eller skal besvares i disse linier.
Folkeskolen må imidlertid ■—- som navnet siger — være en skole, som
er åben for og et tilbud til så vidt mulig alle børn og unge i den rele
vante alder. Jeg håber, at også vores skole er sådan — jeg går ud fra det
i hvert fald — men jeg vil gerne diskutere det ved en anden lejlighed. —
Men hvordan fungerer vore elever, og hvordan fungerer »vore« for
ældre?
Når eleverne begynder i børnehaveklassen eller i 1. klasse er et meget
væsentligt grundlag — det afgørende? — skabt i barnet — igennem dets
opvækst, familie, miljø m. v. Forældrene har brugt masser af kærlighed,
kræfter, tid, omsorg og penge på barnet — til forhåbentlig begge parters
glæde. I 6-7 års alderen kommer så skolen ind i billedet i 15 timer om
ugen, som en hjælp — et tilbud til børn og forældre —■ hvor vi så i et
samarbejde må hjælpe og støtte hinanden — elev, forældre og skole.
Jeg synes dette samarbejde virkelig er til stede i de første 5-6 skoleår.
Børnene er gennemgående glade for at gå i skole, de passer deres skole
arbejde, de udnytter fritiden til leg m. v., og de er glade for deres for
ældre.
Men hvad med de 3-4 sidste skoleår i folkeskolen? — da går det for
nogle ikke helt så gnidningsløst.
For de fleste er problemerne ganske naturlige, og de løses på en
naturlig og forstående måde af elev, forældre og lærere.
Men en del elever har problemer — problemer, som de ikke selv kan
klare, og som bliver problemer for både forældre, lærere og skole. Måske
kan følgende spørgsmål pege på løsninger:
Hvor er årsagen til problemerne — hjemme eller i skolen?
Hvad forventer vi af skolen?
Kan og vil vi forstå eleven?
Stiller vi rigtige krav og forventninger til eleven?
Har vi lært vore børn nok om rettigheder og pligter •— bl. a. ved selv
at vise det i praksis?
Kan en elev passe sit skolearbejde rimeligt, når han/hun har andet
arbejde 20 timer — eller mere — om ugen?
3

Er skolen det vigtigste arbejde for eleven — accepterer og støtter
vi det?
»Vi« kan i det ovennævnte betyde både forældrene og skolen — og
»vi« er vist ret enige om svarene — og om, at vi skal lære vore »fælles
børn«, at med rettigheder og medindflydelse følger pligter og ansvar.
Tak for godt humør og samarbejdet i skoleåret 1973-74 til elever, for
ældre, kollegerne og skolemyndighederne.
En særlig tak skal rettes til det afgående skolenævn for veludført ar
bejde og for et godt og behageligt samvær.
Sv. Aa. Juulsen.

Uddannelsesstøtte
Ved hver uddannelsesinstitution skal der nedsættes et stipendienævn, der
har til opgave at meddele oplysning om ansøgernes studieegnethed og
studieaktivitet.
Stipendienævnet ved Nyboesgade skole bestod i skoleåret 1973-74 af
følgende medlemmer:
Niels B. Jensen, 3.r, Poul Alrø, 10.t, Henny Christensen, 10.a, over
lærer Tove Jensen, lærer Fredy Jensen og viceskoleinspektør Erik Møgeltoft Poulsen.
I uddelingsåret 1973-74 har 32 elever fra 3.r, 10.t., 10.a ansøgt om
uddannelsesstøtte. 28 elever har fået tildelt støtte. Det maximale for
nævnte klasser er 4.900 kr. — og der er ialt udbetalt 95.365 kr. Det
bliver i gennemsnit pr. elev kr. 3.335.
Udbetaling foregår gennem bank eller sparekasse, og støtten har været
udbetalt månedsvis.
Erik Møgeltoft Poulsen.

Fra skolenævnets arbejde
Skolenævnet har i 1973-74 afholdt 6 møder. Ved det første møde besig
tigede skolenævnet de nye børnehaveklasser, det nye formningslokale —
et tidligere husgerningslokale •—■ de to nye lokaler over gymnastiksalene,
som er indrettet til sang/musik og maskinskrivning m. v., samt skolebib
lioteket i moderniseret udgave.
Af emner fra møderne kan nævnes: indespisning for eleverne, stand
punktsmeddelelser, observationsklinikken, korsang, elevrådet og mælke
salg.
Forslag om ændring af ringetider har været til afstemning hos foræl
drene. 38 pct. stemte for ændring og 62 pct. stemte imod en ændring.
Ændringsforslaget er bortfaldet.
løvrigt har skolenævnet behandlet time- og fagplan, klasse- og elev
tal, forsømmelseslister og budgetforslag for 1975-76. Ordensreglerne på
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skolen er ændret for eleverne i 8.-10. årgang, således at disse elever må
være inde i frikvartererne, de må forlade skolen i 11-frikvarteret (med
forældrenes skriftlige tilladelse), og de har tilladelse til tobaksrygning i
frikvartererne i skolegården (med forældrenes skriftlige tilladelse).
Tirsdag den 23. april, hvor der var forældredag og »konsultation«, var
repræsentanter fra skolenævnet til stede på skolen kl. 18-19.
Skolenævnet har nu sluttet valgperioden på 4 år, og der er udskrevet
valg af skolenævnsmedlemmer for de næste 4 år.
Skolenævnet siger hermed tak for godt samarbejde i årene 1970-74 til
elever, forældre, lærere og skolemyndigheder.
Kirsten Borreskov Christensen.

Elevrådet
Efter at der i august måned var blevet valgt repræsentanter i klasserne,
4.-10. skoleår, blev der holdt elevrådsmøde kort efter. Dagsordenen inde
holdt valg af bestyrelsen, som blev: Niels B. Jensen, 3.r (formand), Poul
Alrø, 10.t (næstformand), Dinah Jensen, 1. real a (sekretær), Mogens
Hansen, 9.t (kasserer).
Næste møde blev afholdt tirsdag den 13/11 1973. Som punkt 1 var
indespisning, som blev vedtaget enstemmigt. Indespisning er nu indført
på skolen, og eleverne bestemmer selv, om det skal være i 2. eller 4.
frikvarter.
Sidst på året var der møde om ændrede mødetider, dvs. mødetid kl.
8,15 i stedet for den nuværende kl. 8,00. Der blev foruden en afstemning
hos forældrene også afholdt en afstemning blandt eleverne. Resultatet
var her 85 pct. imod ændring og 15 pct. for.
I foråret 1974 blev der på Kirkebakkeskolens initiativ afholdt et møde
på Nyboesgades skole om muligheden for oprettelse af et fælleselevråd
for elevrådene ved Vejles skoler. I fælleselevrådet skal man have mulig
hed for udveksling af ideer samt blive orienteret om, hvad der er gen
nemført på andre skoler.
Niels B. Jensen.

Debatbøger
I de sidste år er skolebibliotekerne blevet præsenteret for et stadig
stigende antal skønlitterære bøger, der kan give anledning til debat
blandt såvel lærere som forældre. En af disse genrer er den politiske
børnebog. Det er især svenske børnebogsforfattere med en bestemt kri
tisk holdning til det bestående samfund, og det medfører, at disse bøger
giver læserne et ensidigt billede af tingenes virkelige tilstand.
Emnerne, der behandles i disse bøger, kan f. eks. være forureningspro
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blemer, udnyttelse af arbejdere eller de rige landes udbytning af de
fattige lande, og det kan både ske i billedbøger, der henvender sig til
børn helt ned til 1. klassetrin, og ungdomsbøger med adresse til de ældste
elever.
Hvis sådanne bøger bliver indkøbt til skolebiblioteket, kan såvel
lærerne som skolebibliotekarerne evt. gøre eleverne opmærksomme på,
at den type bøger bl. a. skrives for at skabe debat om politiske emner.
Desuden må det også være skolebibliotekets opgave — såvidt det er
muligt — gennem bogindkøbene at tilgodese et bredt udsnit af de syns
punkter, børnebogsforfattere har.
En anden form for debatbøger, som i disse år kommer til skolen, er de
seksualoplysende bøger. Tilstrømningen af disse bøger har de sidste 3-4
år været særlig stor, vel nok på grund af den ny lov om tvungen under
visning i emnet. Elvad skal vi med alle disse bøger, som indholdsmæssigt
spænder fra det naive og uskyldige til det meget avancerede?
Elvilket billedmateriale kan vi godtage uden at støde nogen? Illustra
tionerne rækker fra naive stregtegninger til fotos, der grænser til porno
grafi.
Hvad med sproget? Skal vi anskaffe bøger med vulgært sprog, som
det vi ser på døre og vægge på offentlige toiletter? Eller skal vi for
lange et mere sobert sprog?
Elvem har ansvaret for anskaffelse og brug af disse bøger? — Ansva
ret påhviler i sidste instans skolenævnet. På Nyboesgades skole er frem
gangsmåden i øjeblikket den, at lærerrådet gennem skolebibliotekarerne
frasorterer enhver blot nogenlunde tvivlsom nyudkommen bog til god
kendelse i skolenævnet. Først efter godkendelse her, vil bogen kunne
indgå i skolens samlinger.
De fleste af de godkendte bøger indgår i skolebiblioteket og udlånes
til elever til selvstudium. Udvælgelsen sker, for de mindre børns ved
kommende, som regel i samråd med klasselæreren og skolebiblioteka
rerne, så man sikrer sig, at eleven ikke vælger bøger, hvis indhold er for
vanskeligt.
Enkelte bøger, der viser sig at være særlig velegnet til bestemte alders
trin, anskaffes i klassesæt til periodisk brug.
Ole Ostergaard.
Jens Fjord Nielsen.
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Afsked med

viceskoleinspektør
Johansen
Med udgangen af dette skoleår forlader viceskoleinspektør Børge Kjersgaard Johansen Nyboesgades skole. Hverken alder eller arbejdspres
trykker, men et længe næret ønske om i god tid at trække sig tilbage for
at nyde sit otium er nu realiseret. Johansen er født i Vejle og blev i
1932 nysproglig student fra Vejle højere Almenskole. Han tog filosofi
kum fra Århus universitet og beskæftigede sig med sprogstudier her,
inden han i 1940 tog lærereksamen fra Århus seminarium. Efter at have
været vikar og timelærer ved Vejle kommunale skolevæsen var han fast
ansat fra 1944-47. Derefter var han i fire år ansat ved Lemvig kommu
nale skolevæsen. 1951 vendte han tilbage til Vejle (tjenestegørende ved
Nyboesgades skole), blev overlærer i 1957, og 1. april 1961 udnævntes
han til viceskoleinspektør efter H. Stougaard Nielsen, der var afgået
ved døden i februar samme år. Johansen har været formand for lærer
rådet ved Nyboesgades skole og for fælleslærerrådet i Vejle. Som plan
lægger har han gennem nogle år været medvirkende til fortrinlige ske
maer for både elever og lærere.
Børge K. Johansen, der bestrider mange fag, vil nok først og frem
mest blive husket som den solide og saglige sproglærer. Kollegerne, der
desuden vil huske ham for hans vid og lune, ønsker held og lykke frem
over.
Je

Om formning
Med indvielsen af det moderniserede formningslokale har faget form
ning fået samme vilkår som de øvrige manuelle fag på Nyboesgades
skole. Faget har hidtil ført en noget omflakkende tilværelse, i bogstave
lig forstand fra kælder til kvist, men har forhåbentlig nu fundet sin
blivende plads med gode arbejdsforhold i det ombyggede øvelseskøkken.
Faget formning er ikke noget nyt fag i skolen, men derimod faget teg7

ning, der har udviklet sig, så benævnelsen tegning ikke længere er dæk
kende for arbejdet med de mange forskelligartede materialer og arbejds
måder, som det har været nødvendigt at gøre brug af for at løse flere af
de opgaver, der efterhånden er blevet tillagt faget. Det nye navn skal
imidlertid også henlede opmærksomheden på den pædagogiske idé, der
er udtrykt i slagordet: »Den, der former, formes«.
Formålet med faget er fem-delt, nemlig for det første at bevare og
stimulere børnenes evne og lyst til at udtrykke sig i billeder, for det
andet at hjælpe dem med at udvikle færdigheder, der kan være til prak
tisk nytte i hverdagen, for det tredje at danne grundlag for vurdering
og forståelse af kunst, for det fjerde at sætte børnene i gang med gode
fritidsbeskæftigelser, og endelig at bidrage til karakteropdragelsen med
ting som selvstændighed, samarbejdsvilje, tolerance og sans for orden.
I de tre første skoleår lægges vægten på den frie tegning og formning
i forskellige materialer, idet det i denne periode drejer sig om at videre
føre de tegne-, male- og formeaktiviteter, som børnene selv har startet
før skolegangen.
I 4., 5. og 6. klasse må børnenes forestillingsverden beriges med flere
og nye udtryk; de præsenteres for forskellige lette former for trykteknik,
de arbejder videre med leret, således at der ud over formen også lægges
vægt på farven i form af glasering af emnet. Deres billedmageri bliver
stadig mere realistisk, og det vil derfor være naturligt at påbegynde
iagttagelsestegning (f. eks. motiver fra gadelivet) i 6. skoleår. I 6. klasse
afsluttes formningsundervisningen, men der er dog mulighed for i 8.-10.
skoleår at vælge faget igen.
I denne afsluttende periode får børnenes arbejder mere karakter af
naturalistiske gengivelser af de ting, der omgiver dem, og samtidig våg
ner som regel kritikken af eget arbejde, fordi resultaterne ikke tåler
sammenligning med de voksenarbejder, de møder i dag- og ugeblade.
Bl. a. derfor er det naturligt også at inddrage voksenkunst i undervis
ningen, f. eks. i form af reproduktioner, lysbilleder eller besøg på museer.
Det nye formningslokale har givet mulighed for at opfylde bl. a. disse
krav, og da de kommunale bevillinger til materialer m. v. samtidig er
vokset gennem de senere år, har formningsundervisningen på Nyboes
gades skole fået rimelig gode vilkår.
Knud Erik Lauritsen.

Mælkesalget
Mælkesalget, som startede for et par år siden på elevrådets initiativ,
fungerer stadigvæk. Salget foregår i frikvartererne efter 2. og 4. lektion
og varetages i indeværende skoleår af to piger fra 1. real. Priserne føl
ger dagspriserne, og »mælkepigerne« sørger for en ajourført prisliste i
hvert klasseværelse samt på gangene. Issalget i sommerhalvåret må be-
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tegnes som en succes, da det giver det overskud, som er nødvendigt for
at få regnskabet til at balancere, idet mælkesalget næsten stadig er for
bundet med et mindre tab. Der er kun kontantsalg, da vi har erfaring
for, at denne betalingsform er den bedste for størstedelen af eleverne.
Karen Margrethe Danielsen.

Efter indvielse mandag den 13. august 1973 var børnehaveklasserne klar
til at modtage børnene.
Første skoledag var mandag den 20. august. Børn og forældre var
indbudt til at møde på skolen kl. 9,15.
Børnene blev her fordelt i de tre klasser. Der var balloner til alle
børn, én farve for hver klasse. Efter denne fordeling i klasserne blev
børnene ført til de nye børnehaveklasselokaler, hvor der blev serveret
sommerdrik og hindbærsnitter, mens forældrene fik forskellige praktiske
oplysninger.
I årets løb har vi igennem den daglige beskæftigelse forsøgt at efter
leve det, man kunne kalde »børnehaveklassens formål«:
Det er børnehaveklassens formål at lette barnets overgang fra
hjem til skole og at forberede det til den egentlige skolegang.
Det er ikke meningen, at børnene skal have undervisning i almin
delige skolefag; men man prøver at gøre dem fortrolige med det
daglige liv på skolen og vænne dem til at tilpasse sig skolens
krav og til at opholde sig i en stor gruppe jævnaldrende. For
målet er at modne børnene og gøre dem tillidsfulde over for
skolen samtidig med, at man lærer dem at forstå de regler, der
gælder der.
I årets løb har der iøvrigt været følgende arrangementer:
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Skoleidrætsdag den 12/9, hvor børnene fra børnehaveklasserne deltog
i kapløb og tovtrækning.
I midten af oktober afholdtes forældremøder i alle tre klasser med
følgende emner: »Børnehaveklassebarnet og dets udvikling. Arbejdet i
børnehaveklassen«. — Forældrene medbragte selv kaffe, hvortil bør
nene havde bagt.
Juleklippemøde i midten af december, hvortil forældre, børn og
søskende var indbudt. — Alle deltog med stor interesse i at få børne
haveklassen pyntet.
Den 20. december var vi i Lido Teatret, hvor vi så »Far til fire og
onkel Sofus«.
I midten af januar forældresamtaler.
Fastelavnsfest den 22. februar. Tøndeslagning sammen med 1. klas
serne på skolen.
Tirsdag den 23. april var forældredag.
I juni afholdtes samlet forældremøde for alle tre børnehaveklasser.
Inger Skovsbøl.
Gitte Valbak.

Læseklinik
De fleste kender sikkert læsehold. Et lille hold på 3-5 læsesvage elever,
der undervises sammen af en lærer, der i denne time kun har disse få
elever at tage sig af. Formålet med denne støtteundervisning er at sætte
ind på de steder, hvor eleven har sine »svagheder«, enten det nu er i
stavning eller læsning.
Da man ikke på forhånd kan sige, hvornår et barn kan komme til at
trænge til denne støtteundervisning, og lærer- og elevskemaer fastlæg
ges for et år ad gangen, har det ofte været svært at få elevernes time
plan til at passe sammen med speciallærerens.
For at løse dette problem har man valgt at lægge disse lærertimer, så
de nu udgør et helt skema, dvs. at der nu er en lærer til rådighed til
specialundervisning i alle skoledagens timer. Samtidig har man fået
indrettet et lokale, så al denne undervisning kan samles på ét sted. Dette
lokale har fået det fine navn læseklinik.
Elever, der trænger til læse- eller stavetræning, kan efter aftale med
forældre, skolepsykolog og klasselærer få 3-5 timers undervisning pr.
uge i denne klinik, og målet er at give dem så megen støtte, at de kan
følge danskundervisningen i deres almindelige klasse. Klasselæreren og
eleven aftaler i fællesskab med speciallæreren, hvornår disse kliniktimer
skal læses.
Vi må selvfølgelig gøre opmærksom på, at det er frivilligt, om man
vil modtage denne undervisning, men at vi til gengæld forventer, at de
elever, der kommer i klinikken, selv er interesseret i at overvinde deres
vanskeligheder, og at forældrene støtter dem heri. Uden en positiv ind
sats fra alle sider hjælper støtteundervisningen for lidt.
N. O. Møller.
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Skakklubben »Mat«
Efter nogle års pause er der igen kommet gang i skakspillet på Nyboes
gades skole.
Elver torsdag eftermiddag har der været spillet skak. Der har været
elever fra 3. klasse til 10. klasse tif disse eftermiddage. Vi har spillet en
turnering samt ranglistekampe.

Ranglisten slutter således:

1.
2.
3.
4.
5.

Bo Cidlik, 10.t
Jan Jensen, 8.t
Bo Lauritsen, 8.t
Erik Jensen, 8.t
Poul Hansen, l.rb

Søndag den 24. marts deltog vi i en amtsturnering i Skanderborg og blev
nr. 3 i vores gruppe.
Erik Møgeltoft Poulsen.

Ny båndsav
Vi har på sløjdsalen en rundsav, som anvendes, når vi skal save træ til
eleverne, bl. a. klodser til trædrejning, så denne sav har vi haft megen
glæde af. I år har vi fået maskinparken forøget med en båndsav, som vi
også håber at få glæde af. Den kan bl. a. anvendes til rundsavning og
figursavning.
]ohs. Rasmussen.

Skoleteater
Mølholmskolen var igen rammen om de spændende teaterforestillinger,
som Skolernes Teaterformidling havde fået arrangeret. Den succes, de
opsøgende teatre i de sidste par år har opnået, blev i år yderligere fast
slået. Bl. a. opførelsen af eventyret »Troldmanden fra OZ« var vellyk
ket. Dette skyldes ikke alene gode skuespillere, men også at lys- og lyd
anlæg var blevet yderligere udbygget, hvorved virkningen blev særdeles
effektfuld.
Der ligger imidlertid også et grundigt arbejde bag, når en forestilling
bliver sendt på turné. Således er stykket blevet vist for børn i mindre og
større grupper, for at man med sikkerhed kan vide, om børnene oplever
og lever med i forestillingen. Børn lader sig nemlig ikke snyde. De kræ
ver en større alvor, selv i det morsomme.
De opsøgende teatre omfatter imidlertid ikke blot forestillinger bereg-
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net for aldersgruppen 6-13 år, men også opførelser, der tager sigte på
de større elever.
Der er derfor på skolevæsenets kommende budget afsat penge til at
invitere teatergrupper med debatstykker på programmet til de enkelte
skoler. Valget af tilbudte stykker afgør lærerne ved de enkelte skoler,
evt. i samarbejde med skolenævnet. Selve opførelsen er ikke mere om
fattende, end at den kan finde sted i skolens gymnastiksal.

Lars Hjorth Andersen.

LEJRSKOLENYT

(P. Kaas Rasmussen fot.)

Det er blevet vedtaget, at eleverne i 4., 7. og 8. skoleår fritages for de
beløb, som de hidtil har skullet betale for at kunne deltage i lejrskolerne.
Lejrskoleordningen — ligesom endagsekskursionerne — bliver ud
nyttet i udstrakt grad.
På Louisenlund kan man se, at der er kommet nyt teglstenstag på
hele hovedbygningen.
Poul Kaas Rasmussen.
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Fra Grønland til Vejle
Hvordan får man egentlig den »skøre« tanke at søge til Grønland som
lærer? Hvilke forudsætninger har man for at klare arbejdet i et land,
hvis befolkning taler et andet sprog, og som har en hel anden kulturel
baggrund end én selv?
Der er hovedsagelig tre bevæggrunde til, at folk tager til Grønland:
penge, eventyrlyst eller idealisme.
Uanset hvad der ligger til grund for, at man via et 14-dages kursus
pludselig en dag står i en grønlandsk skole, så er dette en af de meget
store oplevelser og omvæltninger i ens liv.
Man føler med rette, at forudsætninger for at klare opgaverne i dette
fremmede miljø er alt for dårlige, og langt de fleste danske lærere i
Grønland er da også ved at »gå ned med flaget« i løbet af det første
år. De planer, som man med baggrund i sine erfaringer fra Danmark har
lagt, mislykkes mere eller mindre. Mislykkes nok på grund af sprogvan
skelighederne og elevernes meget snævre begrebsverden.
På den igen — lavere plan — mere konkrete opgaver — flere illustra
tioner — mindre vægt på det sproglige — og så går det bedre. Man når
et nogenlunde tilfredsstillende resultat. Men inden man når så langt, er
der immervæk også gået mange måneder.
Efter et år eller to har man fundet sin form, og man bliver glad for
arbejdet i Grønland. Sprogproblemet er stadig »med til bords«. Men
man lærer at leve med det.
Efter nogle år er det helt andre problemer, der plager: ens egen ud
vikling og trivsel i et snævert grønlandsk miljø, ringe muligheder for
videreuddannelse, for dårlige samarbejdsmuligheder p. g. a. den meget
store lærerudskiften. Privat betyder dette sidste også, at man hele tiden
må stifte nye bekendtskaber — og hvem orker i længden det?
Af andre problemer, som man tumler med og tvinges til at tage stil
ling til i Grønland kan nævnes: erhvervsproblemer, skolestruktur, grøn
landsk contra dansk kultur, stillingtagen til problemerne i Grønland, og
dette gør, at man selv efter mange år føler sig som en fremmed fugl.
Man må prøve at gøre op, om man kan leve der resten af sit liv. Kan
man byde sig selv og i særdeleshed sine børn dette snævre miljø.
Endelig føler man sig da også bundet til det sted, man kom fra. Til
værelsen i Danmark kommer til at stå i et noget rosenrødt skær, og når
man endelig beslutter sig til at vende hjem, har man unægteligt store
forventninger til sin fremtidige tilværelse — og da ikke midst til sit
fremtidige arbejde. Det at skulle beskæftige sig med elever, man for
står, som behersker sproget, og som må være i en situation, der gør
skolearbejde og uddannelse motiverende, står for én som selve sagen.
Dagen for hjemkomsten oprandt, og som man vel kunne tænke, blev
det en blanding af glæde og skuffelse. Mødet med den danske sommer
er en oplevelse hver gang, og det er behageligt at arbejde under kendte
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forhold og med elever, man sprogligt forstår. Noget andet er, at ens
forventninger nok var for store. Elevernes lyst og interesse for skole
arbejdet var ikke helt så stor som forestillet •— og det kan stadig ærgre
én, at de ikke i højere grad udnytter de mange muligheder, de vitter
lig har.
Man fornemmer også, at tonen er ligesom blevet hårdere, og hold
ningen mere reserveret og mistroisk ■— i hvert fald savner man til tider
den tillidsfuldhed og varme, som man ofte mødte hos grønlandske elever.
Dog giver ethvert arbejde jo både glæder og sorger, og vi oplever
heldigvis mange gode timer her.
Ovennævnte betragtninger giver sig ikke ud for at være en fyldest
gørende beskrivelse af oplevelsen ved at rejse ud og at vende hjem,
men afslutningsvis vil vi da gerne sige, at vi hverken har fortrudt det
ene eller det andet.
Bjarne Duedahl. - Frode Kamuk.

Med 9. t
og 10. t til Rhinen
(Mogens Petersen fot.)
Mandag den 27. april kl. 8,00 afrejste 26 forventningsfulde elever på en
skolerejse til Rhinen under ledelse af Holger Bjerregaard og Jens Poul
sen. Turen blev arrangeret i samråd med Lunds Busrejser i Løgum
kloster, og vi vil også rose Lund for en veltilrettelagt tur.
Den første dag kørte vi over Hamborg til Köln, hvor vi overnattede.
Næste formiddag havde vi lejlighed til at se lidt af Köln, bl. a. dom
kirken. Flere af eleverne tog turen op i et af de 157 m høje tårne. Her
fra havde man en strålende udsigt over Köln og omegn. Kl. 11 gik
turen videre sydpå langs Rhinen, og snart begyndte Rhinbjergene at
dukke frem. Selve køreturen til Rüdesheim var en oplevelse for sig.
Vejen var bygget tæt op langs Rhinen på hele turen, så vi kunne rigtig
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følge den tætte trafik på Rhinen af flodbåde. På klippesiderne så man
ruinerne af gamle borge og sidst, men ikke mindst, de mange vinmarker
på klippesiderne.
Tirsdag sidst på eftermiddagen nåede vi Presberg, som skulle være
vort opholdssted de næste 3 dage. Herfra udgik vore ture til Riidesheim,
Assmannshausen, Loreley og St. Goarshausen, med besøg på AsbachUralt, maskinfabrikken Fritz Werner og turen med svævebanen op til
Niederwald Denkmal, samt sejlturen på Rhinen fordi Loreleyklippen.
Riidesheims berømte gade »Drosselgasse« blev naturligvis også besøgt,
så det var en træt, men oplevelsesrig skare, som lørdag aften, efter 12
timers uafbrudt kørsel, nåede Vejle.
Jens Poulsen.

Duellen
Et lærerhold bestående af Sv. Aa. Juulsen - Bjarne Duedahl og Bjarne
Kristensen (9.t) - Frode Kamuk, Peter Sørensen og Fredy Jensen - Erik
M. Poulsen, Torben Hansen, Carsten Andersen, Søren Valbak og Tor
ben Andreassen (9.t) spillede fredag den 17. maj uafgjort 1-1 mod ele
verne fra de tre afgangsklasser. På et ret tilfældigt mål havde eleverne
vundet første halvleg; men efter pausen kom lærerne stærkt, og Erik M.
Poulsen sørgede med et glimrende langskud for, at der blev balance i
regnskabet. Eleverne var dog tættest ved sejren, idet bolden passerede
målstregen, få tiendedele sekunder efter at dommeren, Erik Nygaard,
havde fløjtet kampen af.
Forinden havde et kvindeligt lærerhold: Marianne Bak, Gitte Val
bak, Esther Hansen (1 mål), Bodil Frederiksen og Alice Brunshøj med
Sv. Aa. Juulsen (1 mål) og Frode Kamuk som gæstespillere vundet 2-1
i en håndboldkamp mod udfordrerne fra afgangsklasserne. Kampens
dommer var Torben Hansen.
Fredy Jensen.

Forældremøder 1973/74
Oa: 10. oktober - 12 december - 14. januar - Ob: 9. oktober - 3. decem
ber - 14. januar - Oc: 11. oktober - 5. december - 14. januar - l.a: 29.
januar - l.b: 31. januar - l.c: 22. november - 2.a: 14. februar - 2.b: 31.
januar - 2.c: 28. november - 3.a: 12. februar - 3.b: 3. december - 3.c: 13.
marts - 4.a: 27. november - 4.b: 12. december - 4.c: 1. april - 5.a: 9. ok
tober - 5.b: 7. marts - 5.c: 16. maj - 6.a: 27. marts - 6.b: 7. november 6.c: 21. februar - 7.a: 7. februar - 7.b: 6. februar - 8.a: 13. februar - 8.t:
19. december - l.ra: 14. marts - l.rb: 6. december - 9.a: 12. december 9.t: 16. januar - 2.ra: 25. februar - 2.rb: 18. marts - 10.a: 30. april lO.t: 25. oktober - 3.r: 11. februar - lækl.: 14. februar.
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Af skolens dagbog
Skolen begyndte skoleåret 1973-74 med 671 elever fordelt i 36 klasser
og med 39 lærere og 2 børnehaveklasseledere ansat ved skolen. I det føl
gende gives en kort oversigt over særlige aktiviteter:
19. -24. august: 2.ra på Bornholm.
27. -31. august: 2.rb på Bornholm.
27. august-1. september: 10.t i erhvervspraktik.
4. september: Elever til idrætsstævne i Fredericia.
6. september: Fotografering af eleverne i 1., 5. og 9. årgang.
10. -22. september: 10.a i erhvervspraktik.
12. september: Idrætsdag.
24. september-12. oktober: Lærerstuderende i praktik.
25. september: l.ra på ekskursion.
2. oktober: 10.a på ekskursion.
10. oktober: 3.r på ekskursion.
1. november: 9.a på ekskursion.
5. -17. november: 9.a i erhvervspraktik.
5. -10. november: 9.t i erhvervspraktik.
14. november: 10.t på ekskursion.
15. november: Skolekoncert for 5. klasserne.
17. november: Elever til volleyballstævne.
26.-29. november: Terminsprøver.
11. februar: Elever til volleyballstævne.
14. februar: Elever til volleyballstævne.
22. februar: Fastelavnsfest for børnehaveklasserne og 1. klasserne.
27. februar: Skolefest for 2.-4. klasse.
28. februar: Skolefest for 5.-7. klasse.
11.-14. marts: Terminsprøver.
1 .-5. april: 10.a på skolerejse til Harzen.
22. -27. april: 9.t og 10.t på skolerejse til Rhinen.
23. april: Forældredag og konsultation.
29. april-3. maj: 8.a på lejrskole.
2 . maj: Skriftlig eksamen begynder.
6 .-10. maj: l.ra, l.rb og 8.t på lejrskole.
13 .-14. maj: 4.a på lejrskole.
14 .-17. maj: 7.a og 7.b på lejrskole.
17. maj: 2.rb på ekskursion.
27. maj: Mundtlig eksamen begynder.
29.-31. maj: 4.b og 4.c på lejrskole.
6. juni: Møde om »skolestart« for forældre til elever i de kommende
1. klasser.
14. juni: Svømmestævne.
19. juni: Translokation.
21. juni: Årsafslutning.
Derudover har flere klasser været på udflugt med klasselæreren.
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Klasselærere
1974-75

U.a
o.b
O.c
La
l.b
l.c
2.a
2.b
2.c
3.a
3.b
3.c
4.a
4.b
4.c
5.a
5.b
5.c
6.a
6.b
6.c
7.a
7.b
7.c
lækl
8.a
9.a
10.a
8.t
9.t
lO.t
l.ra
l.rb
2.ra
2.rb
3.ra
3.rb
obs.kl

Klasselærer
børnehaveklasseleder Inger Skovsbøl
børnehaveklasseleder Gitte Valbak
børnehaveklasseleder Gitte Valbak
lærer Ulla Hostrup
lærer Grethe 0. Johansen
lærer Lis Deickow
overlærer Eva Clausen
overlærer Emma Kristensen
overlærer Karen Margrethe Danielsen
overlærer Elisa Møller
overlærer Bodil Fjord Nielsen
lærer Esther D. Hansen
lærer Kirsten Nielsen
lærer Ann Vibeke Lauritsen
overlærer Tove Rich
lærer Karin Rasmussen
lærer Marianne Bak
lærer Bodil Frederiksen
lærer Annalise Larsen
overlærer Martha Christensen
lærer Fredy Jensen
lærer Torben Hansen
lærer »V«
overlærer Johannes Rasmussen
overlærer N. O. Møller
lærer Tage Hansen
lærer Erik Pontoppidan Klausen
lærer Bjarne Duedahl
overlærer Holger Bjerregaard
lærer Gunnar Petersen
lærer Jens Poulsen
lærer Knud Erik Lauritsen
lærer Margrethe Egersgård Sørensen
overlærer Hugo Sørensen
lærer Birthe Stockfisch
overlærer Tove Jensen
lærer Ole Østergaard
lærer Tage Hansen

Lærerpersonale derudover:
skoleinspektør Sv. Aa. Juulsen
viceskoleinspektør Erik Møgeltoft Poulsen
overlærer Poul Kaas Rasmussen
overlærer Jens Fjord Nielsen
konsulent Kaj Christensen
lærer Lars Hjorth Andersen
lærer Mikka Ovesen
lærer »Z«

