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DEBAT ORIENTERING DEBAT ORIENTERING DEBAT ORIENTERING

Forældrebladet bragte i forrige nummer i et referat :fra 
KOMU-mødet en lakonisk meddelelse om, at "tre lærere' næste 
år agter at holde sabbatår: Grethe D., Gerda og Ib - sidst
nævnte holder formentlig helt op."

Og nu stilles vi overfor spørgsmålene: hvorfor det?

Grethe og Gerda kan og vil svare for sig selv - blot dette 
for os alle : Vi har ikke truffet vore beslutninger i fælles
skab, det er ikke en mærkelig måde "at løse problemer på", 
- vi smækker ikke med nogle døre.

Jeg har da personligt gjort mig en mængde tanker og overve
jelser fór jeg traf min beslutning, men to elementer i denne 
mængde træder' særligt i forgrunden:

Jeg har længe haft lyst til at fortsætte eller udbygge den 
teoretiske del af min uddannelse, og jeg har da også under
vejs taget tillob hertil og flere gange begyndt herpå> 

Imidlertid er det aldrig lykkedes mig at forene arbejdet på 
skolen (som er full-time) med studier. Jeg er altså bragt i 
den situation at skulle vælge, - og jeg vælger nu (efter et 
par års tøven) at læse. Den anden grund til min beslutning er 
det ikke så nemt at gore rede for helt klart. I min tid ved 
skolen har jeg omgåedes mange værdifulde emner, jeg har været 
sammen med en masse interessante og dygtige mennesker, som på 
eri eller anden måde har kunnet lære mig mange ting, og jeg har 
fået lov til at deltage i arbejdet med etablering og udbyg
ning af meget og særdeles vigtigt arbejde.
Jeg har herigennem fået en enestående mulighed for såvel en 
rent faglig dygtiggørelse som en personlig udvikling.

AllGj disse meget positive træk påskønner jeg i allerhøjeste grad, 
men jeg er også bevidst, at enhver medalje har sin bagside: 
Jeg har i de sidste år haft en stedse stærkere fornemmelse 
af, at der måske har været for få tomme sider i -min lommebog, 
at dagene har haft for få tomme timer og at arbejdet og pro
blemerne har levpet for lidt tomrum, hvor jeg kunne finde mig 
selv. Bl.a. derfor,.

Ib.
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Som skrevet stod i forrige forældreblad har jeg isinde i 
næste skoleår at holde en pause i arbejdet som lærer ved ~ 
vores skole.

For et par år siden sogte jeg orlov i et forfængeligt håb 
om at kunne komme på årskursus på lærerhøjskolen - jeg 
trængte vældigt til at få "fyldt på". Ansøgningen til års
kursus blev desværre afslået. En ny førsteklasse skulle 
starte, vi ville gerne forsøge en anden arbejdsform i yng- 
steklasserne - fristelsen for at påtage sig opgaven - til 
trods for behovet for at komme' på skolebænken - var for 
stor, så det blev altså til en torn til. Det har været dej
ligt, spændende og anstrengende - ikke mindst det, vi står 
midt i nu med storgruppe-ordningen.

Til sommer er "mine" børn blevet til store 3.kl. unger, så 
nu skal det altså være alvor med pausen - omend det er med 
sug i maven og sorg isinde at jeg "slipper" - så lad os 
ikke tåle mere om det - der or. da heldigvis et halvt års tid 
tilbage! ; . i

Gerda

****:************* 
' 1 ■ : i . ■ ! : . |

Jeg er blevet bedt dm at skrive noget om grunden til mit øn
ske om at holde sabbatår fra skolen. Jeg har været ved skolen 
i 7 år, det har været 7 spindende, lærerige år med mange ud
fordringer. For et par år siden begyndte jeg at snakke om at 
holde op, søge årskursus , ' få nye inspirationskilder, på den 
anden side ville jeg også gerne se vores nuværende 7»kl. "fær
dige", jég1 har haft dom i bl.a, gymnastik og engelsk fra l.kl. 
Vi indførte rulleskema, så skulle jeg alligevel ikke følge 
klassen som før, jeg kunne for den sags skyld godt have slut
tet sidste år, men så var der jo min egen 2.kl.. Jeg havde 
kun haft dem 1 år, det var lidt hurtigt at skulle skifte til 
■helt nu lærer1 igen. Næste år skal de under alle omstændighe- - ■ ■ <, ■ .der have ny lærer, nu er chancen til at holde op uden at bry-
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Ib.
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de af midt i noget, der. Jeg vil søge årskursus for borne- 
havelærere, måske kommer jeg ind, måske ikke. Kommer jeg 
ikke ind, ja, så det at have et år, hvor man kan gore ting, 
man ofte har lyst til, men ikke tiel til, synes jeg på nu- 
værende tidspunkt må være herligt, for det skal da ikke næg
tes, at . jeg også er lidt træt. . .

Grethe Dam

*****************

H V A M Æ N Æ S T E À R ?

På rådsmoder, i lærerkollegiet og blandt forældrene tales 
der for tiden meget- om, hvad vi gør til næste år.

Vores skoleleder"óg 2 af vores "gamle" lærere rejser fra. 
skolen for at prove nóget andet.

"Det er en vanskelig situation, på. én gang sat skulle finde 
3 nye lærere og så tilmed en ny skoleleder.

Derfor er vi startet i god tid. Vi åirbejder med planer for 
næste år på alle fronter og har allérede et par nye lærer
emnerpå hånden. Det er mennesker'Som allerede nu så småt 
kommer ind i skolens arbejde, dels i'praktik (Torben, børne
havelærer) og .dels ved-(deltagelse i de møder vi i den kom
mende tid vil holde tom emnet: næste år.

_I weekenden omkring d. 12.dec. holder vi en række, lærermøder 
om tilrettelæggelseri af 'ledelsesform og leerer fordeling i 
næstø* iskoloår. ‘ ’ ... . :

Referatet fra dette møde kommer heri bladet i januar.

P . r. V

Yvonne

****************
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ÆNDRINGER I RULLESKEMAET.

Ligesom alt andet ved skolen har også rulleskemaets struk
tur ændret sig , siden det fodtes i april -7o.
Det har været nodvendigt et par gange àt indskrænke lærer
time-tallet, som havde en tendens til stadig stigning, - . - < ■ : . - ■ U i : . i 1 . i ' i
forst blev det gjort for ikke at slå bunden ud af budgettet 
og senere igen efter diktat fra undervisningsministeriet. 
Også vanskelighéJér med at tilrettelægge undervisningen i 
de enkelte værksteder og på de enkelte hold har givet an
ledning til ændringer; således er, alle p-fags-aktiviteterne 
og de fleste o-fags-remner nu lagt i dobbelt-lektioner (80 
min.), mons alle f-fagene (dansk, mat., eng. og tysk) samt 
nogle af musik- og gymnastikholdene korer i enkelt-lektioner. 
Denne ordning er blevet lavet for at give de enkelto aktivi
teter beåst mulige arbejdsvilkår, -men det har desværre og
så medført en række ulemper. Det har ikke kunnet undgås, at 
on del enkelt-lektioner har "odelagt" nogle dobbelt-lektions- 
muligheder for børnene, selv om vi ved skemalægninger or me
get opmærksomme herpå. 7.klasse har -ofte klaget hero-ver og 
ligefrem mistænkt os for med vilje at placere f-fagere så
ledes , at de lige nøjagtigt ramte alle p-fagehe.
En anden.vanskelighed knytter sig til dansk og matematikunder 
visningen. Børnene har mulighed for at vælge sig til disse 
fag, således at de modtager undervisningen mere eller mindre 
jævnt og kontinuerligt, - og desværre; på trods af megen råd
givning fra klasselærerne - , har mange børn valgt meget u- 
jævnt, Det skal ikke bebrejdes dem, for skemaet har jo givet 
mulighed herfor, - men lærerne er med denne ordning ikke i 
stand til at etablere en undervisning i dansk og matematik, 
som er til glæde for ret mange. Årsagerne hertil er mange, 
og af en sådan karakter, at vi ikke kan overvinde der.
For at løse problemerne har lærerkollegiet lavet en flan, som 
i øjeblikket er til "konfirmation" i klasserne, - og vi har 
stærkt indtryk af, at den bliver godt modtaget, hvorfor vi 
regner med at starte det ny efter juleferien.
Planen går enkelt fortalt ud på: 1) at dansk- og matematikun
dervisningen tages ud af rulleskemaet, og 2) alle andre rul
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letimer gores til dobbeltlektioner. Served undgår vi ærgrel- 
serno over, at enkelt-lekt. kommer til at odelægge dobb.- 
lekt., og undervisningen i f-fagene bliver kontinuerlig. 
Skematisk ser den gamle og den nye plan således ud;

Nugældende, plan;

Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse

P . A U S E
Rulle- Rulle- . Rulle-. Rulle- Rulle-

timer timer timer timer timer

Ny plan:

Klasse 
m/danSk -

Klasse Klasse Klasse klas so
mat. mat. mat. mat.

P XX U S E
Klasse Rulle-- Rulle- Rulle- Rulle-

timer timer timer timer timer

Man vil bemærke, at. mandagen er blevet "ren" kiassedag. Det 
er kompensation for den tid, der tages til matematiklektionor- 
ne lige for den store pause de ovrige dage. Den tid, der ind
vindes på rulle-tiden ved bortfaldet af dansk og matematik, 
vil blive brugt til o-fags-emner. J :

Ib

****************

Borneteater'og skolernes teaterformidling.

I "unge pædagoger" nr.6 den 1. sept.7o var der en artikel 
om situationen den gang med hensyn til teatre for born og 
unge. I tilfælde af at I ikke har least den eller ikke kan 
finde det pågældende nummer er her nogle af de væsentligste 
afsnit fra den. .
Skolescenen kollapsede i 1968.
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"Skolescenen producerede selv teaterstykker og distribuerede sine 
tilbud gennem en tillidsmandsordning på skolerne. Sammen med et 
reaktionært repræsentantskab fungerede denne tillidsmandsordning 
i mange tilfælde som en de facto censurering af forestillinger, der 
ikke huede lærerne - eleyerne blev ikke.spurgt.

Censureringen mærkedes ikke, så længe repertoiret bestod af skue
s’pil der i al væsentlig grad bekræftede det bestående. Først da man 
t’og kritiske debatstykker på programmet, trådte censureringen i 
kraft - med katastrofale følger for skolescenens økonomi."

I mellemtiden: .------ ------ - ■ ;..... '......... — 7... — ......... ! : :

" I løbet af de sidste fem år er der sket en voldsom^udvikling^in
denfor ¡området børneteater. Mens' skole scenen, tidiigcro-var- omtrent 

___ __ _ j - - -------------------- ..... • . ■ i 
enerådende om at producere teaterstykker for børn, ei’ der nu ep. ræk
ke teatre og skuespillergruppcr, ■ der beskæftiger sig.med dette."

: i ; . : ’ ! ! ... ........ J
Forhandlinger: 5 _______ _„i__________ _ _____ ------------- ------- ---  

"Til stede ved 
menslutningen,

møderne har været repræsentanter for børneteatersam- 
kulturministeriet og en selvbestaltet gruppe af sko-

lefolk motiveret—ved interesse for sagen."

"Fra ministeriets side' er måri ; interesseret i et fælleskontor, -dér 
kan formidle kontakten.mellem producenter (børneteatre) og forbru
gere (elever). • , __ ¡ _______--i- ---- J.
Fra børnéteaterside foreslog man da, at der i et sådant fælleskon- 
tors ledelse også burde., sidde repræsentanter'fra børnenes kundekreds.
Dette blev, dog skolefolkene for meget. Man foreslog, at kontoret
blev styret af. et råd, bestående af 3 personer, udvalgt af produ
centerne og 4 ¿personer udvalgt af forbrugerne (forbrugerne var her 
lig med lærere).'!

"Forslaget afvist
Børneteatrenes folk kendte straks på lugten det gamle systen). Fulgte 
man skolefolkenes forslag ville der i realiteten være åbnet for cen
sur påny. Det endelige resultat blev et enigt nej fra børneteatersi
de, og forhandlingerne brød sammen."

Hvad der er sket siden:

Den 2. april 197° blev der i København afholdt et møde med repræsen
tanter for Dansk Skolescenes, tidligere fællestillidsmand og tillids- 



mænd fra hele landet med det formål at søge reetableret en fast kon
takt mellem skolen og teatret. Der blev nedsat et udvalg, som sene
re kom med et forslag til et kontakt-program. I dette forslag var 
der ikke taget meget hensyn til samarbejde mellem producenter og 
forbrugere.

Den lo. august 7° blev "Skolens Teaterfornidling" oprettet med en 
bestyrelse bestående af repræsentanter fra tillidsmændene - leder 
blev Jonn Sørensen, Ungdomsleder på Vesterbro. Skolens Teaterformid
ling drives med tilskud frå ministeriet.

Den 9. september deltog jeg i et orienterende nøde for tillidsmæn- 
dene, hvor man skulle drøfte "alle, spørgsmål både kunstneriske og 
praktiske". Jeg kunne ikke forstå, hvorfor der i indbydelsen stod 
"kunstneriske", når teaterfolk ikke var blevet inviteret. Der skete 
det, a-t-nøgie-teaterfolk modte op, men blev afvist, fordi de ikke 
var inviteret. Efter en indledning ved bestyrelsesformanden, vice- 
skoledirektør F. Helstrup, forklarede John Sørensen hvad S.T. stod 
for, hvad det allerede havde gjort, og hvad det havde planlagt for 
fremtiden. Da der blev åben debat gik resten af aftenen med diskus
sioner oms .
1. afvisningen af teaterfolkene.
2. nærmere samarbejde med producenter og forbrugere.
3. indbygget censur.
4. de små rejsende børnete’atre bliver svigtet. 
5« 'gratis børneteater.
6. abonnement sordninger.

Fpr mig var det .et udmærket orienterende møde, hvor jeg fik hørt 
mange forskellige synspunkter m.h.t. administration af. børneteater 
i Danmark. Jeg må indrømme, at jeg blev fuldstændig enig med (jeg- 
vil tro) mindretallet til stede, som var utilfredse med måden Tea
terformidlingen blev oprettet på, idet de mente, at det ikke var en 
særlig realistisk situation at have en selvbestaltet gruppe af kun 
skolefolk til at sidde og bestemme, hvad der skal være af teatertil
bud. Selv om jeg syntes det var meget godt at være ned til modet, 
blev jeg alligevel skuffet over, at der ikke blev nævnt noget om 
børneteatrets funktion i børnenes udvikling, dets indhold og måden 
man laver børneteater på for de forskellige alderstrin. Det blev lo
vet fra Teaterformidlingens side, 'åt man ville holde et mode med 
børnetecterfolk, men det er desværre indtil nu ikke blevet til noget.
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Siden det- møde er der blevet sagt og skrevet meget. Der er også sket 
det, at nogle børneteatre har- meldt sig ud' af Teaterformidlingen. 
På en måde kan man godt forstå det, men på den anden side vil det 
ikke løse problemerne, som ofte kan være økonomiske. De' små teatre 
har ikke råd til at give bundpris-forestillinger - men igennem tea
terformidlingen som,får støtte fra ministeriet, kan priserne blive 
betydeligt lavere, »

Ja, men hvad gør skolen for at bibringe børnene relevante teater
oplevelser? For det første må jeg sige, at principielt støtter læ
rerkollegiet ikke Skolernes Teaterformidling, men vi er klar over, 
at billetterne er billigere igennem dem, og at næsten alle de faste 
teatre i København, som laver børneteater, er tilknyttet .virksomhe
den, Så vi er indstillet på, hvis, det er muligt, at bruge Te|aterfor- 
midlingen indimellem - uden at binde os på nogen måde. Når jeg bru
ger ordet relevant mener jeg, at hvis man skal give børn teater-op
levelser, så skal det være noget der egner sig til de forskellige 
alderstrin. De mest forsømte er de 8.-12 årige, og en af .grundene 
til det er, at man ikke kan finde frem til den rigtige form. Jeg 
tror at teateroplevelser i den alder skulle være mere direkte, d.v.s. 
børnene skulle tage aktivt del i stykket og have indflydelse på, . 
hvad der sker. Det skulle ikke være "voksen snyd" som f.eks. i Pi- 
noccio på Alléscenen, hvor børnene blev opfordret til at koerne med 
ideer, som aldrig blev taget opj

Det er nødvendigt at alle der er implicerede i børneteater samar-' 
bejder om at give teatret ne mere positiv funktion i børnenes udvik
ling. Jeg,mener, at børnene skulle have mulighed for to slags tea
ter-oplevelser: både at besøge teatre og,at få besøg af teatret på 
skolen..

Hvis I ser eller hører om noget, som I mener vil egne sig fqr vo
res børn - då lad dét gå videre til mig, da jeg er den på skolen 
som "står for" børn og teater.

Dave
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Angående Odgas indlæg i sidste forældreblad om

PÆDAGOGISK RAD

Referatet fra lærermødeugen i Sverige aug. 7° er primært udarbejdet 
til orientering for lærerne. Når vi sendte det ud til forældrene 
skyldes det, at vi sidste år erfarede, at I kunne få noget udbytte 
af at læse om vores dispositioner pædagogisk som fagligt - og jeg 
synes, at I med fuld ret kan kræve et svar og en forklaring på u- 
klare fænomener fra referatet.

Pædagogisk råd eller "rådet", som vi nu kalder det, er en lærerin
stitution, som kom i stand for ca. 1 år siden. Vi følte indenfor 
lærerkollegiet, at det var vanskeligt at komme tæt nok ind på en 
del problemer i vores lærersamarbejde. Vi var så mange, som skulle 
tale sammen på vores lærermøder. Det stjal en masse tid for 16 læ
rere samtidig med at vi følte en vis usikkerhed overfor hvor meget 
vi kunne tillade os at gøre ved hinanden,-når der var noget som ik
ke harmonerede.

Vi følte et behov for en institution indenfor lærerkollegiet, en 
slags udvidet pædagogisk ledelse med visse beføjelser.
Derfor skabte vi "RÄDET" (eller konsulatet, som vi kaldte det for 
skæg)'. Rådets arbejde bestod i at følge med i og have overblik .over 
livet på skolen i timerne og i alle forhold mellem børn og lærere. 
Men det vår også en instans lærerne kunne henvende sig til -med -pro
blemer og ideer.
Rådet er et udvalg af lærerkollegiet og valgt af samme-. Det arbej
der med problemerne og foreslår løsninger for lærerkollegiet, nom 
har det afgørende ord-. Således betyder det reelt en lettelse og be
sparelse af tid -på lærermøderne, idet forslag til løsninger udar
bejdes i. rådet og ikke- som får på timelange lærermøder med 16. delta
gere. r Rationalisering altså!

Spørgsmål af almen interesse for skolens liv bør selvfølgelig komme 
under debat - og dertil har vi jo Komu.
Der mødes lærere og forældre og snakker om, hvad man mener er af 

. almen interesse, hvorefter man prøver at arrangere møder for foræl- 
dre, lærere, børn.o.s.v.
Komu blev jo skabt på det samme grundlag .som rådet: at det er svært 
at få hinanden i tale i større forsamlinger - og meningen var jo e- 
gentlig, at alle både lærere og-forældre skulle henvende sig til



lo

Komu, når man ønskede en sag behandlet eller havde forslag til 
forandringer. (Og det kan nok nu i højere grad betragtes som en 
forældreinstans.)

Eftersom komumødereferaterne fremlægges på lærermøderne - o¿ omvendt 
så er dialogen vel til stede i det omfang vi i øjeblikket ser det 
muligt. :

pår.v*
Yvonne!

+++++++++++.-H ■+++++++

Til Eoreldrebladet, med kopi til lærer-gruppen, Komu og Styrelsen.

Jeg vil ikke gå detaljert tilverks i denne sag, og jeg vil pnngå su
perlativer og store ord. Jeg vil kun konstatere at vi er nogen, må
ske . mange, som mener at det vil være et stort tap for oss og vår sko 
.le- at Ib skal slutte. Vi føler vi trenger ham og hans erfaring- som 
pedagog og administrator, og hans evne til å analysere og forstå si
tuas joner og meddele det videre til andre.

Vi, som h'ar talt sammen om dette, vil foreslå at vi på en eller an- 
nen måde knytter Ib til skolen fortsatt, hvis han vil og kan. Er der 
f.eks., en mulighet til at dele den ansvarlige leders job op, slik 
at der biir en eller måske to pedagogiske ledere pluss en administra
tor? Dette ser ut til at være en måde man loser problemer anilre ste
der, f,.eks. i sygehusbranchen. Vår idé er selvsagt den at vi kunne 
prøve at få Ib til at ivareta en av opgavene, som nogen timers job 
i ugen, slig at vi stadig kan bruge ham på skolen.

Eh ánden mulighet er om vi kunne få Ib' inn i styrelsen eller i Ko
mu. Da er han ennu en del med i skolens anliggende. Sist kunne vi 
foreslå at ha ham som konsulent^ der er nok flere muligheter.for et 
slikt arrangement.

Vi gør intet krav, på originalitet, idet vi går ut fra at dette må 
ha blitt diskutert i forskjellige andre grupper på skolen. Vi mener 
imidlertid at nu må det siges høyt, og vi sender derfor en kopi til 
lærer-gruppen, til Komu og til Styrelsen i påvente av en distusjon 
og et svar.

Venlig hilsen
Gunna og Henning Suwalski og Eva og Kjell IversexjL
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MERE OM FORÆLDREREPRÆSENTANTER

Som nyvalgt forældrerepræsentant kan jeg kun give Lise ret i hendes 
replikskifte angående det at blive valgt til forældrerep. Hos os 
foregik det nogenlunde som beskrevet. Man får ingenting at vide om, 
hvad selve arbejdet består i, ej heller hvor lang en periode man 
skal "beklæde embedet". Selvfølgelig ved man, hvor det snerper hen, 
men det må kunne siges helt konkret, hvori arbejdet består. Dette 
problem fik vi i 2.kl. diskuteret på vores nyligt afholdte forældre
møde og vi nåede frem til at foreslå,,at man skifter forældrerep. 
eftef. . sommerferien og efter juleferien, 'således at begge-- sidder 1 år, 
men lapper -g år. over .hinanden, D.v.s. at den ældste kan sætte den 
nye ind i..arbejdet.

Dette arbejde består bl.a. i afholdelse af visse forældremøder, ar
rangementet af- "åbent hus", samt af nogle af de større fester. 'Der
næst og dette er nok et meget væsentligt punkt, den praktiske for
midling af andres og egne ideoplæg, nemlig at få svar fra os alle 
om vi vil og kan deltage i diverse arrangementer eller ej. Det er 
dette punkt som desværre i adskillige tilfælde har svigtet. Alle ar
rangementer omtales både i forældrebladet og i ugebulletiner, men 
alligevel glemmer vi ofte at reagere. Derfor må det også være for
ældrerep. opgave at ringe til forældrene i deres egen klasse (delt 
mellem 2 forældrerep. er dette ikke.så galt) og afæske dem et svar, 
positivt eller negativt, forklaringer om hvorfor er unødvendige, ba
re et svar, som man kan stå inde for senere når arrangementet løber 
af stablen, så man ikke oftere skal opleve det meget kedelige at 
stå med en hidkaldt expert og 3 deltagere, hvor 15 havde givet til
sagn om at komme. Derfor beder vi jer, når vi ringer, sige nej, 
hvis I ikke mener det er noget, eller hvis. I ikke kan, det er bedre 
end et for optimistisk ja, som så ikke .kan overholdes.
Dette skal selvfølgelig ikke forstås således at alle for en sikker
heds skyld straks skal sige nejl Vi vil .gerne se så mange som. muligt. 
Men bliver I trods alt forhindrede, så vis arrangørerne det hensyn 
at ringe afbud. --- -Tak.

Alt dette er praktiske gøremål, som jo ikke kan undgå at blive præ
get af de siddende forældrerep. initiativ og holdning til born, sko
le o.s.v. Denne holdning vil vel aldrig være helt ens hos.de skif
tende hold forældrerep., eftersom vi, selvom vi alle har valgt den 

hos.de
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lille skole til vores børn, ikke ser ens på tilværelsen. Derfor vil 
forældrerep. aktivitet, udover de faste arrangementer, afhænge me
get af, hvem der er valgt. Dette bør dog ikke hindre at jobbet går 
på omgang, da det for de valgte er en mægtig god måde at lære sko
len bedre at kende på og dermed engagere sig mere i arbejder.

P.S. Forældrebladet må da gerne påtage sig at omtale forældrerep. ■ 
store arbejde, rosende I

Pernille

+4-+4-4-4-4-4“ 4-4-4-4-4-4-4-4-4-+4-4-

...Til Lise

Det er flott at du tar opp dette- med valg av nye foreldrerepresen-. 
tanter. Jeg vil bare nevne a-t vi har diskutert det flere gange si
ste året, og jeg hadde håpet på -at- valget av representantene iår 
har foregått på en mere alvorlig måde enn det syntes å ha vart 
’gjort tidligere. Ellers vil jeg også nevne at for å få en fortset- 
telse av det som skjedde siste år, en. linje om du vil, så var jeg 
tilstede på første représentant-møde og overgav de papirer som vi 
mente ville være af betydning for.neste. års representanter, og for
talte litt om hva som.hadde opptatt oss ifjor og hvordan vi hadde 
gjort forsøk på å lose det.'

I samme forbindelse vil jeg si at jeg tror det er en god idé at in
gen representant biir sittende for lenge. Ved et omskifte er. gang 
i året, og en begynderkontakt mellom de gamle og nye representanter, 
har man sikret seg både at nye ideer og impulser slipper til, og at 
der biir en linje i det hele. Déssuten gir det jo flere foraldre en 
mulighet til å sette seg inn i skolens sager på en mer inngå.ende må- 
.de, og det er vel alle interessert i.

Vennlig hilsen
Eva >
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Svar til Lise angående redaktionen af bladet

Vedr. udgivelse hver .14« dag,.som., en. mellemting mellem ugebulletin 
og blad? .
I redaktionen er vi imod dette forslag fordi;

1) Vi synes vores ugebulletin fungerer•vældig godt og er uundværlig.

2) Vi synes en måned går meget hurtigt, og vi tror ikke vi kan få 
en ordentlig debat hvis bladet kommer så ofte. Vi tror mange 
knapt nok vil nå at få bladet læst før næste nummer kommer.

3) Vi synes der er grund til at prøvekøre bladet på den måde vi har 
lagt óp til over en periode, og så se om der er grund til at læg
ge arbejdet om. . . / .

4) Som det er nu har vi ihvertfald en uge hvor vi kan tænke på no
get helt andet . Det er rartj

De lange referater er et problem, der er bare det, at der indimellem 
kommer oplysninger om arbejdet i andre klasser som jeg ihvertfald 
tit er glad for at få, derfor tror jeg man skal være forsigtig med 
helt at udelade dem, men når vi refererer skal vi tænke på, hvad har 
interesse for'alle? og hvad kan indgå i et internt referat. kun: for 
klassens,forældre?

.Vedrørende fristerne;

Det ser ud til at de faste frister begynder at fungere, det er meget 
dejligt, doter herligt som det har dryppet ind ad brevsprækken de 
sidste dage i november. TAK skal I ha.

M.h.t. redaktionens mulighed for at overholde det faste udgivelses
tidspunkt, så kæmper vi for det. Lily, der skulle skrive denne gang, 
er blevet syg, så I må tilgi’ os hvis- der går et par dage over. I 
januar kommer bladet ca. en uge senere p.g.a. juleferien. Det ville 
være rart hvis I alligevel overholder jeres frist , den sidste i må
neden.

P.r.v. Jonna
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Indkaldelse af stof til særnummer af forældrebladet

71 planlægger et særnummer af forældrebladet om forældrene og sko
len, hvor vi vil forsøge at få belyst så mange sider af spørgsmå
let om forældrenes rolle i skolens liv son muligt. Vi opfordrer 
hermed alle der har noget at sige om dette emne til at indsende det 
til redaktionen inden 1.1.1971» Vi vil gerne kunne udsende det i 
lobet af januar.

Hvis det lykkes at få problemet belyst tilstrækkeligt alsidigt fo
restiller, .vi os. at- et sådant .særnummer ,også kunne være en god ori
entering for nye forældre. Det vil tiden vise. ,

H-vis I har noget på hjerte, det kan være om jeres eget forhold 
til skolen eller mere generelt, så kom med det så snart som muligt 
og inden 1.1.

P.R.V. Jonna.

Svar til Lise ang. Unge Pædagoger

Vi har i redaktionen ikke tænkt os selv at anmelde bladet, let var 
en misforståelse - vi'har udtrykt ós uklart. Det vi mente var, som 
du selv skrev, at '-'se os om i kredsen", eventuelt bede en hel klas
se anmelde et nummer, hvis vi syntes det rummer særlig aktuel pro
blematik. Vi er fuldstændig enig med dig i at decentralisation af 
skolens aktiviteter er meget vigtig, så mange ..aom muligt : skal ..en
gageres, nye mennesker skal engageres, det er bestemt også vores 
linje. (Det er ikke let).

M.h.t. forældrerepræsentanterne kan du se bag i bladet, at vi på 
Komu vedtog at forældrerep. skal foretage en rundspørge. Det er de 
gået igang.med.

■I redaktionen har vi foreslået at denne rundspørge skulle afsluttes 
med en "rapport" om hvad forældrerepræsentanterne fik ud af at kon
takte forældrene' om dette. Et sådant papir kunne eventuelt indgå 
i det her i bladet nævnte særnummer om forældrene og skolen!.

p.r.V. Jonna
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SL-IKKE

Hvad der ikke er lykkedes for andre, lykkedes nu for Barbara. Jeg 
har som man ser, omsider ladet mig provokere til at formidle noget 
af min utrolige viden fra mit virke bag bor og stol. Det som man 
har ønsket var vist et muntert causeriom "børn hos tandlægen", det 
ka’ jeg altså ikke- det fås sikkert bedre hos Panduro. Dels har 
jeg måske set for længe' på det "indefra" og dels er det nok snarere 
mig, end det er børnene, der optræder på slap line. Inden jeg sæt
ter tænderne i slikket, kunne jeg nu godt tænke mig at komme med et 
enkelt råd til de. af jer, der har små børn, som endnu ikke er væn
net til tandlæge. Heller ikke på dette felt- må man lyve for sine 
børn - højst modificere lidt. Den klassiske åbningsreplik til dra
maet lyder omtrent således? "Nå, Thomas nu skal vi til tandlægen, 
og ved du hvad,, det gør slet ikke ondt, men hvis du kan være en 
stor dreng, så skal du få den kranbil du ved nok—" Utroligt, at 
man tænker så ringe om børn, tror man virkelig de hopper, på. den? 
Den formelig oser af lidelsesfyldte bagholdsangreb. De første 7 ord 
skulle være nok. Dermed være ikke sagt at man ikke bagefter må be
lønne dem, hvis man synes det er påkrævet.

Nu til slikket, som er alt for dyrt, men som måske skulle være me
get dyrere og som i næsten alle større butikker er anbragt det mest 
tarvelige sted - nemlig lige-ud for ungernes næser, når derned mor 
i hånden venter ved kassen. Bare vend ryggen til og lad ungerne hug
ge det, man kan jo ikke se alt. Det er den eneste måde man-kan vænne 
disse forretninger af med. deres ufine fristeri.

De 2 væsentligste grunde' til at gøre mest muligt for at reducere 
slikket er 1) sliks appetitødelæggende virkning, slik er "tomme" 
kalorier der "tager pladsen op" for de "gode" kalorier. Herved op
står risiko for et fos^-ringe tilskud af et eller flere af de stof
fer, som kræves af en organisme under opbygning, og 2) sliks skade
lige virkning på tænderne.

Hvorfor slikker man mere? (gør man forresten det? "Mor hvorfor må 
jeg ikke spise slik, når du godt må ryge? Er det da ikke skadeligt 
at ryge?" Konsekvens efterlysesi Mennesket er åbenbart ikke mere 
fuldkomment end at det behøver nogle trøstere. Er de voksnes kuli
nariske glæder ikke bare en mere udbygget og raffineret udgave af 
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børns slikkeri? Hvor er det egentlig der skal sættes ind? Også jeg 
er imod at der absolut skal "puttes i hovedet" når man skal hygge 
sig sammen, men denne urgamle tradition (behov?) kan man vist næp
pe udrydde, det skulle dog være muligt at gå over til at spise nogle 
mindre skadelige ting. På den anden side nytter det jo heller ikke 
man farer sådan frem mod slikket at de arme børn begynder at ryge 
i stedet. Det konstante sukkerbad i teater og biograf er loo^ over
flødigt og lop^ forkasteligt, væk-med deti

Kan slik udryddes? nan siger jo at får et individ tilbudt en til
strækkelig- 'varieret kost, sammen med slikket, så vil vedkommende på 
længere sigt automatisk spise det rigtige - holder det nu stik?
Kort referat af et virkeligt forsøg: Nogle rotter får tilbudt rige
lige mængder af- forskellige næringsmidler - dog ikke sukker. Ganske 
rigtigt, de spiser varieret og trives. Nh får de desuden tilbudt 
alt det sukker de vil have, resultat: de spiser kun sukker og van
trives, men klogere bliver de ikke, Så æventyret har en sørgelig 
slutning.

Er der forskel på slik? ja vist, men sukker i enhver forbindelse er 
skidt for tænderne også når man kalder det honning, rosiner, kiks 
m.m. Det det drejer sig om, er hvorlænge en vis sukkerkoncentration 
er tilstede i mundhulen og følgelig betinges slikkets skadelighed 
af dets evne til at klæbe til tænderne. Hvis man sutter bolcher i 
én time er det altså næsten ligegyldigt (for tænderne) om man spiser 
lo eller 5° i denne time. Dette er argumentet for "søndagsslik-prin- 
cippet", der går ud på at lade barnet spise sig træt af slik én gang 
om ugen (dér skal ofte ikke så neget til, som man skulle tro) og så 
ikke give dem noget resten af ugen. Vi klarer det p.t. med 1 kr. pr. 
barn pr. søndag - det er iovrigt også billigt for at kunne'pleje 
sine tømmermænd 1 time længere søndag morgen! Hvis iøvrigt tænderne 
virkelig bliver børstet som de- skal kan lidt slik ikke skade - men 
det biir'- de bare.aldrig! altså ned med slikket.

Johan 
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Jeg er gammel elev på skolen, men har på grund af min lillebror ikke 
helt mistet forbindelsen med denne. Men det er klart, at man...får en 
anden holdning til tingene ved .at betragte dem udefra. Efter syv år 
_på den lille skole kom jeg på en ."almindelig" skole. Jeg kunne godt 
li at fortælle om nogle af de ting, man finder ud af, når man træder 
ind i den sorte skole efter syv.år på verdens bedste ditto.
Den første tid er man meget skeptisk. Hvordan skulle man også kunne 
være andet med den forkvaklede indstilling man kom med? Man var parat 
til at opfatts'hvert ord en lærer sagde, som en gammeldags, reaktionær, 
forstokket .grovhed, som man. under ingen omstændigheder kunne tolerere. 
Men efterhånden begyndte man at indse, at dette her faktisk ikke kun 
var dumt, det var bare anderledes. Man indså, at man på forhånd havde 
dømt -som værende idiotiske, ikke behøvede at være slet så dumme. Jeg 
mener at der i lilleskolemiljøet foregår en proces, i hvilken man be
vidst eller ubevidst?) indprenter børnene at den. "store" skole er no
get gammelt, noget forældet, og i hvert fald ikke noget rart. Jeg 
synes at denne proces stemmer meget dårligt, overens med den lille 
skoles øvrige tanker; at gøre børnene tolerante og venligt indstillet 
over for alt det nye. Det var een ting. En anden er denne: Man lærer 
børn fra; de "lavere" samfundsklasser at kende. For forete gang.Og jo 
mere man lærer disse børn at kende, jo mere slår det en: Den.lille 
skole er for priviligerede bøn. På den lille skole findes der ikke 
børn af postbude,jórd-og-betpnarbejdere, toldassistenter og andre 
lavtlønnede. Det er et faktum. Og hvad mere er, det er et faktum der 
efter min mening skærer dybt, i troen på, at "på den lille skole gø
res der ikke forskel. Der lever arbejdersøn’og bourgøjsersøn sammen 
i det fuldkomne demokrati". Selvfølgelig gøres der ikke forskel.
Der er jo ikke nogen at göre forskel på. Der er ingen arbeJdersønner. 
Forældrene på den lille skole er jo læger, arkitekter, akademikere he
le banden, næsten. Det er meget muligt, at nogle af forældrene er 
sig denne sociale skævhed bevidst, men kom ikke og fortæl mig at man 
er det, når man går ud af syvende klasse.
Det har været skægt at have den lille skole på .afstand i 1 1/2 år. Og 
at kunne betragte den som "almindelige mennesker" må have gjort det 
siden 1962. Det er skægt at se den forandring skolen har undergået 
siden jeg selv gik ud. At se skolen lide i usædvanlig høj grad af 
kommunikationsdillen. Forældrebladets mange agitationer for KOMU-møder, 
gruppe dynamiske kurser, forældregaiskolewe-kend og alskens kommunika
tionsfremmende eksperimenter. Lad mig lige citere Tom Lehrer:
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"Mange menesker bruger timer på at konstatere, at de ikke kan kommu-- 
hikere. Jeg foler, at hvis et menneske ikke kan kommunikere, er det 
mindste det kan gøre, at holde mund.' " Det er måske lidt hårdt sagt, 
men når man daglig bliver proppet med'kommunikation under forskel
lige former, kan man godt følge tankegangen. Jeg synes at folkeskolen 
har mange fordele। som den lille skole ikke har. Og omvendt. Og beg
ge skoler er lige ivrige for at gøre hinanden opmærksom på hinandens 
mangler og tåbeligheder. Men er det ikke mere ulogisk, at den lille 
skole gør det, end at folkeskolen gor det? Jeg mener, den lille skole 
er da den nye., f rig indende, supertolerante institution?
Indenfor musikundervisningen synes jeg ikke at der er sket nogen for
andring. Den har ry for at være det mest frigjorte og progressive man 
kan tænke sig. Men ingen tænker på at musikken på skolen er møget en
sporet. Rigtig beat og klassisk musik er man afskåret fra at lære. 
Skolens, musikundervisning indtager en overlegen holdning over for 
andre skolers for formus ikundervisning. Noder o.l. er bandlyst - eller 
har indtil fornylig været. Det er ikke nær utraditionelt.nok. Igen 
denne higen efter det utraditionelle. Alting skal være så fandens u- 
traditionelt. Hvorfor skulle man ikke spille klassisk musik? Måske er 
der nogen der gerne vil, men man har ikke på fornemmelsen at lysten 
også er på lærernes side. (I parentes deal det bemærkes at nogle få 
møgtraditionelle er begyndt at. spille beat. Hurra.) Jeg synes at for 
lidt af. den musik jeg spillede er blevet udskiftet med noget nyt. 
Det er ikke progressiviteten der præger.
Jeg håber ikke, at nogen.er blevet såret. Når man skriver noget som 
dette, kommer man tit til at trække tingene lidt skarpt 051. I må 
heller ikke tro, at jeg er utaknemmelig, eller noget i den retning. 
Jeg tror, at jeg har haft meget ud af at gå på den lille skole. J eg 
kan bare ikke tage denne "Vi er helt rigtige"-mentalitét, som jeg synes 
bliver demonstreret lidt kraftigt for tiden. Vi folkeskole unger behø
ver ikke at være idioter. Men har nogen noget de gerne vil sige mig, 
så fat pennen, og lad os få lidt kommunikation på drengen.

Lars Kjædegaard, 2rab, 
Helsingor Gymnasium 
og ikke død endnu.

P.S. Blot en tilføjelse. Dette indlæg er skrevet førTV-udsendelsen om 
den lille skole blev udsendt. (Bare for at undgå misforståelser)
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Ad aktivistgruppe

Jeg ser 1 ForeIdrebladets siste nummer at det har blitt refcrcrt at 
jeg har foreslått en aktivistgruppe på skolen, og det er utmerkct, 
for det er noget som optar meg meget.
Med aktivistgruppe mener jeg ikke en organisent gruppe med formand og 
slikt noget. Jeg tenkte meg bare at hvis' vi er flere som er enige i 
at der foregår meget urimelige og vanvittige 'ting rundt omkring os s 
i vart eget og andres samfund, så er det bedre å stå flere sa'mmen om 
å si ’fra, enn alene. Det er ingen som vil høre på om Eva protesterer 
men er vi 50 eller 100 stykker som vil noget, så kan det nytte.
I Kobenhavn har en del af psykologene slått seg sammen og kommer ufor
melt til sammenkomster av og til hvor de tar opp aktuelle samfundspro* 
blemer. Delvis ved å protestere offentlig gjennom avisene, delvis ved 
å skrive til kommuner og andre instanser, kan man ha en sjang'se til' å 
bli hørt og få sager frem som vi mener er vesentlig.
Lise har jo vært inne på det i ForeIdrebladet et par gange i forbin
delse med historien omvalget me Iløm TV-antenne og legeplass (se tidl. 
nr.) og flere har minde t . os s- på at der finnes et lege bias's-ut valg vi 
kan. støtte om vi melder oss inn. Der er mange, mange ting. Jeg kan nev
ne forureningen av vår: nad, vann og luft, som man som enkeltperson står 
helt hjelpesløs overfor (så dere den demonstras'jonen i Kobenhavn for
leden dag mot privat bilkørsel i bygadene), og jeg kan også nevne 
den måde vi behandler våre handicappede• på, hvor vi lar dem stå ne- 
derst på. .listen når det g je Ider bevillinger, og hvad med våre gamle? 
Det er ikke; så lenge til vi selv har dette problemet på kroppen, hvor 
skal v.i gjore av oss når vårt super-effektive og ungdommelige samfund 
ikke kan dra nytte av oss lenger? Jeg tenker også på boligbyggingen, 
hvor bornene ikke biir tilgodesett, og hundre andre ting. Vi har 
mange psykisk lidende her nordpå Sjælland, men men finder det ikke 
nødvendig å Aa en klinisk psykolog til å hjelpe til i elendigheten. 
Og' j£g tor ikke vende meg ut mot verden, det. er simpelthen til å bli 
desperat av at vi så lite kan gøre.
Altså, det hele var ment som et forslag til at man hadde et motested 
en gang i mellem, fikk en viss mengde interesserte - monne sker til å 
komme dit med utklipp fra avisene eller bladene, med gode ideer eller 
hva; som-måtte angå dette, og så‘åt-vr-på en eller anden måde reagerte. 
Noget av ideen er da. at vi er mange til å støtte, slik at vi kan få 
slagkraft. ¡
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Mere har Jeg ikke utformet, og jeg håper der er nogen som vil, kan, 
føler det viktig etc., som vil være med til å gå igang med dette. 
(Obs. jeg har ikke på nogen måde tenkt å være den som organiserer 
det, men jeg vil gerne være med og har hus-rom nok til moder.obs.)

Eva

Et hjertesuk,1

Hvorfor er det så svært at få folk til at rydde op efter sig?
Sidste Åbent Hus var vist en succes, vi laver gerne et igen engang- 
men ikke hvis det er de samme 5-6 mennesker, der skal mode eh time 
før og stille det hele op, og de samme 2-3 stykker der kommer om 
lørdagen og rydder det hele væk + et ulækkert læs af ølkapsler, halv- 
gnavedc ostemadder, kyllingeben, for ikke at tale om cigaretskod.
Der må se- mærkeligt ud hjemme hos Jer - men der rydder I måske op ef
ter Jer, når der ryger noget på gulvet i kampens hede???
Det er kedeligt at konstatere det", men der skal altså benhård organi
sation til når det gælder at mobilisere et' oprydningshold, Næste gang 
synes jeg vi må' ordne sagen pr. lodtrækning blandt de fremmødte, 
d.v.s. at går; man med, må man være indstillet på at man evt. kan kom
me til at afgive' enten en time lige efter sammenkomsten eller den 
følgende dag.
Og hvem er det, der tager øl og sodavand uden at betale? Ølkassen 
findes på lærerværelset, hvis I føler samvittigheden nage. Diskretion 
loves. Menærlig talt: erdet ikke for dårligt hvis vi skal til at 
stå og passe på hinanden? når de't gælder noget så elementært?
Hvad med lidt almindelig samfundsånd? Det bruges ret megej, i alt fald 
Uden for skolen.,

Hanne Ringå te d.
7? •¿V 7? 'S?

Vedr. Åbent Hus med born
Bent Jensen har bedt mig skrive i bladet: 
at

Han syntes at åbent hus aftenen den 19/11, hvor vi havde børnene 
med, var meget vellykket. De voksne hyggede sig og børnene nød det
enormt.



- 21 -

at
en af grundene til at det var så rart var, at der var et passende 
antal mennesker. Ved de store fester som jo ofte er meget vellyk
kede er der nogen gange næsten for mange mennesker til at man kan 
være sammen med bornene og hinanden på en afslappet måde.

at
Bent vil foreslå at vi laver åbent hus med børnene h ve randen gang.

Jonna;

Til ForeIdrebladet

Et hi-pp-hipp-rhurra. til Jane, som sitter i baggrunden og får det hele 
ø til at glide. Hvordan skulle vi ellers ha fått orden på alle våre 

forvirrede epistler om ikke hun hjalp-oss til å få den rette skrivelse 
på den rette’• plass?
Også hurras til ForeIdrebladet, som nå spreller af.initiativ. Men for
matet synes jeg personlig er litt tungvint, jeg likte dem bedre da de 
var kortere, for da fikk jeg platss til dem i deres bestemte omslags- 
bog. „

4; -it-W 4í-4Wt‘

Det sidste besvares med•det samme. Vi ville gå over til A 4 format 
af de grunde du nævner, vi havde bare ikke mere *A 4 papir så bladet 
kunne komme ud i rette tid, vi måtte derfor bruge det "gamle" for- 
ældreblads papir på langs, for forste og eneste gang.

Jonna
4H> 4i-4t’ 4(-4f 4>- ir 44- .

Oplevet i Helsingor-busscn.

Ved en rejse på Helsingør bussdn i sidste uge gik Henrik frem for 
at købe et klippekort til 4. kroner, som han betalte med en 5 krone. 
Jeg ser når han får kortet og et foderal og chaufføren tage 1 krone 
fra apparatst, men da Henrik ikke ser dette og går tilbage til sin 
plads, stopper chaufføren kronen tilbage i apparatet. Jeg sender så 
Henrik frem for at få kronen. Öhafufforen svarede ham da, at den hav
de han fået. Jeg måtte så indgribe i denne ganske-unødvendige situati
on på en af Helsingørs offentlige service midler'og Henrik fik kronen 
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uden kommentar fra den noget uheldige chauffør. Hvor mange gange -sker 
mon dette at børn kommer hjem med for lidt byttepenge, som ikke er . 
-givet tilbage af voksne?

Bett an Usager

•¿Hol ■jHHi'

"Åbent Hus med Born
Det var et godt initiativ, born forældre, lærere sammen på skolen. 
Glade stemning, afslappethed, hygge var det indtryk man fik. Det 
er rart at det kan lade sig gore at modes så uhøjtideligt og lære 
hiananden og bornene at kende, ikke forventningsfuldt som til fest', 
ikke alvorlig saglig som til moder, måske kan vores klassemoder bliva 
mere meningsfyldte for den enkelte når vi kender hinanden lidt bedre. 
Klasserne var åbne for forskellige aktiviteter, tegne, klippe, spille, 
synge,snakke, lytte, bytte tøj, det sidste så iovrigt ud til at være 
en vældig succes.
En ny måde at bruge skolen på, en god måde at komme hinmien ved på.

Bente og Erik Rued Møller

REFERATER ANMELDELSER REFERATER ANMELDELSER REFERATER .ANMELDELSER

KOMU-møde den 11.11. på skolen. Tilstede var Ib, Yvonne, Margareta, 
Henne R. og Bettan.
1. /mina Rud kunne desværre ikke komme i dette skoleår og snakke om 
børnebøger. Yvonne vil tage kontakt med Kobenhavns Bibliotek, Hillerød 
eller måske kunne vi få. nogen fra vores eget bibliotek her i byen., 
2. Vi ville prove at få Det Danske Teaters turné med "Udenfor".
Desværre var de optagede hele sæsonen. Vi får nu Truffaut's film 
"Ung flugt" at se lørdag 5.12. om eftermiddagen. Dette er for de sto
re elever og voksne. Vi vil lado.. DavP-prove pfu at finde noget til de 
små, evt. tage børn med og se en forestilling. Måske kunne vi købe en 
forestilling på Det lille Teater.
3. Julefesten bliver i år den 19.12. det er en lørdag og det bliver 
så skoledag om søndagen med oprydning..
4. Jonna, har kontakt med en der vil lede et kursus i gruppedynamik,, 
de fonte 14 dage i februar, hveranden dag. Vi vil så tale med Davr" 
om kursus i forældre dramatik. Dette ville bedst passe efter gruppe - 
dramatikken - en gang efter vinterferien.
5. Anne Jacobi ville gerne komme og snakke om"Born udenfor gruppen". 
Âge og Lone Lundin vil også kontaktes. Der vil så blive en aften 
hvor vi kan hore hvad man som psykolog mener der kan gøres.
Diskussion bagefter - spørgsmålet til "panelet".
6. En aften efter jul vil vi s il få en orientering om narkotika for de 
store og forældrene. Fin Hahneman er villig til at komme óg tale om. 
problemet i Helsingør. Evt. en film om narkomaner. Interessekredsen 
inviteres. . B- + + 4 T.Næste KOMU-møde: onsdag 9.12 hos Hanne R. Let tan usager

ü- -X-ir# ir iHv" ir
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Forældre repræsentantmode 18,11.
Efter referat af KOMU-modet med gennemgang af aktiviteter'fo;f . for
ældre i resten af skoleåret, diskuterede vi (som.sædvanlig) Åben Hus. 
Der bliver ikke Åben Hus i December, da 3. torsdag er umiddelbart før 
julefesten og da der ikke i den forbindelse bliver brug för årbejds- 
kraft.:
Sammen med Grete Dam gennemgik vi julefestens rammer. Næs fe møde er 
tirsdag d. l.dec. kl.' 20. på skolen. Reserver desuden mandag d. 14. 
dec.. \ . '
Som nogen maske har erfaret vil- vi som noget nyt indføre at forældre
repræsentanterne ringer rundt til alle for at sikre sig, at der kom
mer nogen til arrangementerne. DERFOR ar det vigtigt, at I kommer, 
når I har sagt ja. Betragt det som en service,

Hanne Jepsen.
it itititiiSt

MEDDELELOER ANNONCER MEDDELELSER . . ANNONCER MEDDELELSER .ANNONCER

Obs Obs OpsamlingsklassenI

Husk at betale - I soin benytter .den - vi har dårligt tid til 
at rykke jer. Indbetaling til Jane - .men separat, ikke ind
blandet i jeres evt. mellemværende med skolen - da der ellers 
nemt kommer .kludder i det. r • '
Altsås Er ungen der hver dag koster det: 65 kr. mdl.

1 dag ugl. 15 -
2 - - 3o
3 - - 45 -
4 60 -
af og til: Det kan I selv finde ud af.

Barbara

***************

Gruppedynamik . ,. .

Kursus i gruppedynamik gennemføres de forste 14 dage i januar 
hveranden aften, samt hvis det kan lade sig gore- en heL Lørdag. 
Leder: Sten Petersen, der bliver cand.psyk. til sommer. ...  
Tilmeldelse og yderligere oplysninger; Jonna 21 72- 27«
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O-fagsliste :
l.kl. , d ’.. - .. ' ---~

.- a»ki. by—
3 .kl. geografi
4 .kl. matematik ' f
5 .kl. Vesteuropa
6 .kl. Vesteuropa . 1
7 .kl. selvvalgte emner: Dansk kvidder - hesten udvikling - 

min uddannelse - fortidens ogier'- Danmark i. går i
- dag i morgen - sundtoldstiden i Helsingør - Island - ,

naturfolk; - fra skov til forbruger - raceprobfemer -
.*7.—_Darvzi,ns udviklingslære.. - hash og narkotika. ! .

f *^,*.% * *.

Samtidig med indførelsen af lørdagsfri for alle skolebørn 
ændredes reglerne for hvor meget man skal gå i skole , Tid
ligere angav man dette som et min. antal skoletimer for

-- de—første.syv.skoleår, - nu er der. fastsat et antal skoleda
ge for hvert enkelt år. For'dlkke.ad-~overtr-ædn._clisse lovbe- 
stemmelser og alligevel finde en rimelig form for juleaf
slutning har lærerkollegiet og forældrerådet lavet følgende 
plan for afslutning:............. :

Aim. skoledage til d. 18.doc. (incl.)
lørdag d. 19•• skoledag, emne: forberede en fost 

kl 7 18i3o - 22,00: fest
søndag d. 2o . : skoledag, emne: oprydning, e/fest 

og "juloafslutn. i kl."
mandag d. 21.- søndag d.3.: juleferie.

Man vil således -i denne specielle situation gøre en lørdag 
og en søndag-til skoledage og på disse dage lave nøjagtig 
det samme, som man ellers ville have gjort mandag og tirs
dag d. 21.-22.dec.
Ib

************

Kalender :
Julefest: lørdag d. 19.doc. kl. 18^°.
Juleferie : 21.dec. - 3«jan. (incl.)
Vinterferie: 22'. 2. - 26.2. (incl.)

Annonce : Er der nogéh, ■'1er hår et; 
bårneskrivebord til salg - lille - 
med et eller to små. skabe der kan 
låses, som jeg kan fikse lidt op, 
til et barn på 8 år. 
En dukkevogn - ditto

Jonna 21 72 27

Annonce : Brugt herre- 
cykel købes. Helst ik
ke en minibykel. Hvis 
der er en af jer, der 
har en sådan stående, 
er jeg liebhaver.

Honi'ik
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Styrelsen:
Formand: Søren Bang, Olaf Rudesvej 15
Næstf.s Ib Steiness', Ved Bækken 12, Espergærdo
Kasserers Ole Josephsen, Rønnebær Alle 16
Margaretha Christensen, Pontsøvej 17
Ingmar Egede, Lundegade 16
Martin Johansen, Drachmannsvej lo
Johan Münster-Swendsen, Hasselvej 21

21 59 22
23 24 13
21 46 97
21 54 57
21 78 08
21 72 27
21 51 05

Forældrerepræsentanter ;
bø.kl.;

1. kl.;

2 . kl, :

3 . kl. s

4. kl.s

5. kl.s

6. kl.s
7. kl.?

Finn Perner, Æblegården, Kovangsvej,Fredensb28 22 5^
Gerd Thougård, Ndr. Strandvej 22
Bettan lisager, Holger Danskesvej 35
Lilli Hansen, Drachmannsvej 12 x
Edel Hansen, Magdalenevej 8 (Peter Tvede)
Pernille Münster-Swendsen, Hasselvej 21 
Else Jensen, Skovbrynet, Esruinvej 
Poter Scherfig, Set. Annagade 6o
Agnes Løgager, Sdr. Strandvej 8o
Leif Nymann Larsen, Vibevej 4, Niva
Jeanne Møller, Hyttegård, Brunemark
Jørgen Petersen, Elmobakken 5? Snekkersten
Bente Rued Møller, Nørrevej 54,Snekkers ten

21 66 35
21 37 6o
21 73 32
21 31 39
21 51 05
21 29 64
21 o 7 19
21 51 15
24 61 15
19 16 48
21 52 o9
21 43 33

Hanne Jepsen, Stampedammen 6, Hørsholm (ol)86 43 53
Hanne Ringsted, Strandve jen 242, Snekkexs_t. 21 55 oj

KOMU :
Margaretha Christensen, Pontsøvej 17
Bettan lisager, Holger Danskosvej 35
Jonna Johansen, Drachmannsvej lo
Ib Kvolsbjærg, Baldersvej 4 B (Gerda^)
Yvonne Rasmussen, Sabroesvej 1 A (Barbara )

21 54 57
21 37 6o
21 72 27
21 49 52
21 8o 94

Redaktionen ?
Jonna Johansen, Drachmannsvej lo
Bente Larsen, Skjoldsvej 28
Yvonne Rasmussen, Sabroesvej 1 A
Jennie Rieger, Set. Annagade 6o

21 72 27
21 22 91
21 8o 94
21 o7 19

betyder afløser efter jul.

God juli rted.

Helsingør lille Skole
Fredericiavej 1
Helsingør
Tlf. 21 o2 o3 og 21 64 21
Giro nr. 12 26 06
Kontortid ; tirsdag - fredag (incl.) kl. 9 - 13




