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Kære forældre I

dette er det sidste blad i år, og nogle 
af de emner vi havde tænkt på at bringe frem til 
debat er endnu ikke blevet behandlet.
Blandt andet havde vi bestemt at lave en større 
undersøgelse af O-fagene, hvilket havde været en 
naturlig efterfølger af sidste års P-fags høring. 
Hen det kan godt være, at den næste redaktion fin
der det mere aktuelt at gå i gang med F-fagene, nu 
da disse som bekendt skal undergå en spændende for
søgsvis forvandling - mon ikke der kan blive mange 
forskellige meninger at høre om de nye "laborato
rier", hvor børnene fra 3.år og opefter skal opde
les på tværs af klasserne? Ja, tanken om det får 
det til at krible i fingrene på os gamle redaktri- 
cef - men vi skal trække os tilbage nu. To af os 
flytter fra egnen, den tredie har andre forpligtel
ser, og nr. fire har allerede besat posten i to år. 
Så nu kaster vi bolden i luften til generalforsam
lingen den 17. juni og regner med at nogle af jer 
får lyst til at være med til at forkynde forældre
nes meninger og præsentere andet relevant stof.
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Der plejer at være én af lærerne med og tretal-
mindelige" forældre. Vi gamle vil gerne hjælpe 
til med at få det første blad stablet på benene.

Så - vil DU være med? For vi skal jo ha’ 
et forældreblad - skal vi ikke?

God sommerferiel

red.

Provokation' og kommunikation

Jeg har vel nu deltaget i rundt regnet lo klas- 
: semøder, og alligevel er man i de 5 - 6 år ikke 
kommet et skridt videre. Klassemøderne i de mind
ste klasser var vældig inspirerende og sjove. Men 
efterhånden som klasserne rykker op, er det de 
samme ganskp. ligegyldige ting, snakken går omc 
Ansvaret herfor kan;ikke placeres hos nogen lærer 
olier hos nogen forældrp,.Hele.problemet kan ef- 

■ : ter ttih mening ■ generaliseres , hen_ til,, e t spørgsmål 
om kommunikation¿ -'t n’i o.jjvr
For direkte at anskueliggøre hvordan' jeg opfatter 
disse elendige klassemøder , Vil jeg -prøve at give 
et helt subjektivt indtryk af susnen af - eliler 
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nåske bedre gennemsnittet af - de møder, jeg har 
i’eltaget i :

"Klassen er som helhed god - den er nem at ar
bejde med - der er et vældigt godt, sammenhold 
og ingen tiiløb til klikedannelse. Jo Hans Ewald 
harda lektier for hjemme. --Ja for jeg ville jo 
så gerne hjælpe 1 ham, men han siger altid, at han 
ikke.har noget for. Ja, det er rigtigt fru Jen
sen, det kniber lidt for Uffe med at koncentre
re sig, men nu har han skiftet plads, så måske 
det hjælper. Men hvor er det en fornøjelse at 
se, hvor det er blevet bedre med Kristians sta
veord. Og Leni hun kløer jo på med den lille ta
bel nu -, jo vi har et sæt tabelkort derhenne, 
det må de da gerne låne - jamen det er helt rig
tigt fru Anthonsen,’det er om at holde hende til 
nu, hvor hun er interesseret. Synger i danskti
merne - jo det gør vi da, men det er svært at 
få børnene til at synge med, de synger og spil
ler jo også så meget i musiktimerne. Jo det for
står jeg godt, men jeg synes bare det er synd, 
hvis børnene ikke får del i den danske sangarv, 
der er os givet. VédDe hvad fru Hilmar, jeg sy
nes Børge or begyndt at skrive så sjusket i den 
sidste tid,,/øg så tegner han i sine regnehæfter 
(av det var vist en 'ti1 ham, der har gjort den
ne artikel). Ja, defer da vigtigt, for hele 
vor kultur hviler jo "på''kristendommen. Botanik-
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ken - jo nu kommer forårstiden, så vil vi da... 
og vi skal jo også på lejrskole, så vil vi da 
også se på blomster, zxcvagdb vng ufhx zzzzzzzzz

Hvor bliver P-faget af - hvor bliver musikken ( + 
dansk sangskat) af? Hvor bliver den debat af der 
drejer sig om formålet med skolegangen? Det er, 
som om vi sidder i et holdende tog og ser over på 
det kørende på den anden side af perronen - og så 
tror det er os, der korer. Det er til-giveligt, 
om vi forældre tror, vi ved hvordan samfundet er 
idag. Men den accelererende dynamik udviklingen 
forløber med gør samfundet af i går forskelligt 
fra det i dag. Vi hører tit den forældreindven- 
ding! "jamen vi må da opdrage og uddanne vore bøn 
til det samfund de skal ud i". Men hvad er det f< 
et samfund? - ingen kan vide det. Det har jo inte 
formål at gøre børnene egnede til et samfund, der 
forlængst er passé. En skole der sigter på fremti 
den, må efter min mening gøre METODEN til målet. 
Meningen med skolegangen har tidligere været at g 
ve børnene en destineret mængde kundskaber, som 
kunne tjene til forsvar for visse gennem genera
tioner nedarvede værdier; og til glæde for hvem - 
det beståendes støtter. I det moderne dynamiske 
samfund kan målet ikke være at forsvare værdierne 
- men at skabe dem. Og her vil jeg endda mené, at 
selve skabelsesprocessen,er væsentligere end de
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. JixHr i CO.'-J. j <: ........ : . ...
Værdier, der fremstår heraf. Derfor finder jeg 
metoden så vigtig i denne sammenhæng. Gennem meto- 

;dcn l^res hvordan man samler og bearbejder viden, 
■ y . og dette fører videre til mulighederne for at rea- 

: lis,e.re sig selv som et levende (læses: engageret 
rV- positivt, kritisk vurderende) medlem af samfunds- 

,j , organismen. Mens vi sidder og diskuterer staveord, 
tabeller o.s.v,, sendes flere og flere på nervesa- 

■ ; natorler, Flere og flere føler lede ved deres ar
bejde og keder sig i fritiden. Flere og flere luk- 

_ r- ker af for kommunikation med andre mennesker og 
? > flygter ind i sig selv for heller ikke her at finde '. i
r .: ; .;ro - de er blevet identitetsløse. Disse fremhersken- 

-de : samfundsfænomener . løses ikke ved endeløse kund- 
skabsdiskuséioner- det nytter ikke noget.

- Nå , men ikke mere lom^nef ilosofi. Tilbage til klas
semøderne. HVad skal vi stille:op med dem? Ja, når 
¡spørgsmålet er rejst, hyorfpr så ikke stryge dem 

....... ç.f .¿programmet, Alle de små og store kæpheste vi 
j,- foræjçlre kører ; f^em med. på klas^emøderne, og som 

..g-, lærerne er villige til at snakke med os om, er pro- ■ ’ ■ ’  . . ■ ■ <; . ' f J i ■ . z -.r
blemer som Skal klares » spørgsmålet er blot om.... ...  ’1 ... -■ I Z' : fl J j -, V -, r,

..klassemødet ..©r det ^ette, forum* Jeg. mener nej - og 
.(.yil^gerne^ stille etforslag, der går ud på, at man

i ^tedß.t .indfører en slags konsultation fungerende 
' ’ ' j. >.. / J ;. ■ il. : J ' l;: u ; Î ;> ? $;;'x <7 ■ •,

således, at hver lærer sidder ved sin telefon Äi o; ; ’ J V IJU J J ; i ,i i ; ■ .

gang om ugen i to timer* Her vil alle staveordene, 
* ■ æ* tabellerne, sangene og bivelhistorierne kunne kla

res .
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Nu hvor vi er så godt i gang med at lade falde, 
hvad ikke kan stå, hvorfor så ikke også forældre
rådet* Der er ingen grund til illusorisk romantik. 
Vi ved jo alle, at denne institution aldrig rigtig 
har fungeret efter hensigten. Jeg vil endda gå vi
dere til at påstå, at forældrerådet ligefrem har 
været en hemsko for kommunikation, forst og frem
mest fordi rådet ikke har foretaget sig noget vi- 
dsre, men også fordi det ved sin blotte existons 
har fået andre til at krympe sig, når initiativ 
skulle tages - man vil jo nødig gå ind på en an
dens domæne. Jeg vil foreslå styrelsen og lærer
rådet at lede med lys og lygte efter 6 aktive (f. 
ex. 3 forældre og 3 lærere), der føler kommunika
tion som noget fundamentalt, har tid og gider bru
ge kræfter på opgaven. Et sådant kontaktudvalg vil 
kunne foranstalte møder med væsentlige emner, og 
¿finde frem til spændende mødeformer.

Det er muligt, at dette kontaktudvalg, for at kom
me til at fungere nogenlunde effektivt, skal ved
tægtbindes; (det er jo egentlig paradoksalt, at 
Vore vedtægter (på en forældreskole) ikke indehol
der et eneste ord om forældre/lærer kommunikation). 
I forbindelse hermed kunne man måske udvide styrel
sen med et par mand/kvinder, så det simpelthep blev 
repræsentanter fra styrelsen og lærerrådet, der ud
gjorde kontaktudvalget.



7

Man taler så meget omåt foraldrene er sløve og 
ikke kommer til møderne. Det er måske rigtigt til 
en vis grænse. Men spørgsmålet er, om den sløve 
forældremasse vi jo-desværre udgør, i de sidste år 
har modtaget nogen væsentlig udfordring til delta
gelse i fællesskabet "den lille skole". Fra for
ældrerådet har mån aldrig kunnet vente noget epoke
gørende, simpelthen på grund af den måde dette or
gan vælges på. Og lærerne - ja, jeg forstår dem 
godt. Efter flere års erfaring med dødssyge klasse
møder, hvor vi kun kommer for at få at vide, om 
lille Hansnu også følger med, - ja så forstår jeg 
såre vel, at lærerne ikke orker at trække os op.

A propos udfordring - så har jeg faktisk gjort læ
rerne uret. Idet de nu er kommet med en udfordring 
der må få håret til at rejse sig selv på de soven
de. Den nye skemastruktur, der indføres efter som
merferien, er en virkelig spændende nydannelse, og 
jeg vil gerne takke lærerne for dette initiativ, 
som jeg tror indeholder mange fordele og muligheder. 
Lærerne har tidligere sagt, at P-faget er ligeså 
Væsentligt som f.ex. dansk og regning, selv om de 
ikke kunne blive bestyrket i denne ti'o på klasse
møderne. Derfor synes jeg, det er så forfriskende, 
at lærerne nu laver en struktur, der klart viser, 
at herefter er O-FAGET SKOLENS CENTRALE FAG. For
friskende er det også, at man nu går videre med 
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opløsningen af det traditionelle klassebegreb. 
Spørgsmålet er så, om man behøver at standse her. 
Er der nogen videnskabelig holdbar analyse, der 
viser, at O-faget egner sig bedst til klasseunder
visning? Jeg kan meget vel forestille mig, at det 
er nødvendigt for de små klasser at have en hjem
klasse. Men foreligger der nogen undersøgelse om, 
at det samme er tilfældet i de større klasser på 
så lille en skole som vores. Elevtallet kommer jo 
næppe over de 14o.

Jeg håber og tror ikke, at hele kommunikationsmi
seren er en.tillidskrise lærere og forældre imel
lem. Troede jeg det, ville jeg ikke skrive dette 
indlæg. Men vi forældre må nok i højere grad lære 
at forstå, at ligemeget hvor mange læreanstalter, 
akademier og universiteter vi kommer fra - så ved 
lærerne mere om pædagogik end os. På den anden si
de synes jeg nok, at lærerne må erkende, at de ar
bejder på en skole opretholdt af forældre. Man ven
ter som forældre ved en lille skole bare en lille 
smule mere kommunikation, end den folkeskolen er i 
stand til at præstere. Det er vel også i lærernes 
egen interesse at informere og rådgive forældrene 
Om de pædagogiske metoder, man råder over, når de 
og de mål ønskes fremmet. Sideløbende hermed kunne 
en! debat om målsætningen lærere og forældre imel
lem vel også forventes.

• ■ ' ' , . ■ ... .. .|. • ; • ï : .
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Kontakten mellem hjem og skole er : i^øjeblikket et 
af de meget brændende spørgsmål ji folkeskolen. Man 
behøver blot at nævne navne soia S øren Hansen og 
Bo Ban Andersen og Henrik Sidenius for at bevidne 
dette. Vi kan simpelthen ikke være bekendt, at vi ♦
i den lille skole endnu ikke har løst dette pro
blem. T , .

Søren Bang

"Elevråd" er blevet til "skolemøde?,

Vi har periodevis dg navnlig i det forløbne år 
følt, at elevrådsordningen ikke fungerede tilfreds
stillende, bla. var forretningsgangen for omstæn-■> V • 
delig - et forslag nåede at blive en oldsag og 
tabte tit interesse, inden det nåede maskineriet 
igennem. Vi prøvede at forenkle tingene, men det 
hjalp ikke isærligt. Så var der også det kedelige, 
at man ikke selv kunne fremsætte sine forslag, 
ikke selv var, med. i diskussionen, ikke selv var 
med ved. de endelige», af gøre;lser . ■

Lærerne lavede så e’t udkast til program fór disse
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"skolemøder, lagde det ud til elevråd og til klas
serne til gonnemdrøftning og vi blev enige om at 
prøvekøre skolemøder til sommerferien, rette evt. 
mangler etc.

Vi har nu haft to skolemøder. Ved første møde valg
tes bl. skolens ældste elever en skolemøde-diri
gent og en -sekretær. Lars Kjædegård er nu diri
gent , Mikkel Iversen sekretær.

Skelemøde afholdes hver 14. dag ligesom elevråds
møderne .
Alle (^-bø.-som dog er velkomne) har modepligt så
vel som stemmeret (og stemmekort).

-Hver klasse har i forvejen på klassemoder gennem
drøftet egne og andres forslag og klager, der ved
kommer hele skolen. Disse forslag, klager eller 
spørgsmål til læ. skal opsættes på skolens opslags
tavle senest mandag morgen før kommende onsdags 
skolemøde, således at alle klasser og lærere har 
haft mulighed for at tage stilling til dem og væl
ge sig en eller to ordførere til skolemødet.

Læ. har ikke stemmeret, men de har vetoret. Dette 
sidste og udemokratisk lydende er simpelthen en 
nødvendig foranstaltning - vore ungers alder og mo
denhed taget i betragtning, men vi prøver så vidt 
muligt på at undgå at bruge den l
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Alt dette lyder temmelig tørt og teoretisk - møder
ne er det heldigvis ikke. Vi tror, at skolemøderne 
vil blive en virkelig værdifuld del af skolemiljøet.

MEN HVAD IØVRIGT MED AT LADE EN UDSENDT MEDARBEJDER 
FRA FORÆLDREBLADET OVERVÆRE ET SKOLEMØDE OG LADE 
SINE INDTRYK KOMME OS ALLE TILGODE?

"KOM OG SE....KOM OG SE......."

Gerda

Fotografering som p-fag

I foråret startede jeg et fotohold sammen med 8 
elever fra 5« og 6. klasse.

Jeg mener, at fotografering er et udtryksmiddel, 
som kan stilles på lige fod med det at lave kera
mik, maje eller lave musik. I vores tid, hvor det 
at fotografere er blevet så almindeligt, og hvor 
fotograferingen bliver betragtet som en selvstæn
dig kunstretning, er det vigtigt, at børnene får 
kendskab til fotograferingens forskellige faser. 
På den måde vil de lære at bedømme et fotografi, 
om det bare er en gang teknisk briliering, eller
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om det virkelig siger noget, lige såvel som man 
har lettere ved at forstå maleriet, når man selv 
har haft en pensel i hånden. Det samme gælder for 
musikken.

Ungernes udvikling i lobet af et par måneder var 
spændende at følgen Da jeg viste dem nogle bille
der den forste gang, kunne de ikke betragte det 
som andet end reportage, men da vi i mandags gik 
til fotoudstilling på Helsingør Bibliotek, kommen
terede de de i øvrigt kedelige billeder således; 
"Det ser jo meget pænt ud, men det fortæller ikke 
noget", eller: "Det ku' sgu være et meget pænt 
postkort".

Vi brugte lige fra begyndelsen min Nikon, et re|t 
avanceret apparat, til fotograferingen. De vænnede 
sig ret hurtigt til at omgås det tekniske udstyr, 
og det beviser min tro på, at man ikke skal begyn
de med at lade ungerne bygge deres første kamera 
af en skotøjsæske og gyde deres egne film o.s.v., 
da det så vil være svært at nå frem til tilfreds
stillende resultater, ligesom man jo heller ikke 
giver et barn, der skal lære at spille trompet,, 
besked på at bygge den selv, eller giver ham et 
slidt og utæt instrument, fordi man ved, at hvis 
man gør det, er det umuligt for ham at spille, så 
det lyder godt. Barnet vil så hurtigt miste inter
essen for at spille trompet. Dermed være ikke sagt, 
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at man skal benytte hele den omfattende mekanik, 
der er mulighed for på et sådant kamera, som vi 
bruger, men starte med få indstillingsmuligheder 
og så udvide brugen af samme ganske langsomt. Jeg 
kan ganske kort fortælle, hvordan det var planen, 
vi skulle arbejde. Vi er desværre ikke rigtigt 
kommet i gang på grund af tiden, og nu skal vi 
jo snart slutte, så vi kommer nok heller ikke til 
at gennemføre systemet, jeg nu vil skitsere. Vi 
har brugt tiden til at vænne os til materialerne 
ved hjælp af emner, som ungerne selv har fundet 
frem til og prøvet at vise i billeder.

Hold A 1) Fotografering
" B 2) Fremkaldelse af film
11 C 3) Kopiering
" D 4) Færdiggørelse af billederne.

På den måde kan man arbejde i små hold og alligevel 
følge sine produkter fra først til sidst. Man kan 
arbejde ud fra førnævnte disposition, lige fra man 
lærer de mest grundlæggende regler og så udvide 
skemaet sammen med sin udvikling - helt frem til 
avancerede tonefilm, hvis man vil så langt, selv 
om det tager meget lang tid at nå til det puniet.

Det er beklageligt nok umuligt at vise nogle af 
de særdeles udmærkede resultater her i bladet, men 
vi kan måske finde ud af at hænge dem op et eller 
andet sted.

Erling Hemmingsen
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ÅBENT HUS I

Torsdag den 18.4. gik starten for et nyt arran
gement på den lille skole.

. .1 ■ ' i ■ < ■ !

I stedet for store moder med lille mødeprocent 
og deraf følgende ærgrelse hos de planlæggende - 
vil man nu prøve at holde skolen åben en fast 
aften hver måned ( den tredie torsdag i måneden). 
Lærerne har lovet - så vidt muligt - at være til 
stede, og forældre og andre interesserede er vel
komne på skolen for samtaler med og spørgsmål til 
lærerne enkeltvis, men også - og måske især - til 
hyggeligt samvær med skolen, eleverne og de der
til hørende problemer som diskussionsgrundlag -

Den første aften var næsten alle lærere og næsten 
alle forældrerepræsentanter til stede, men IKKE 
HELT den store gruppe forældre, vi havde håbet på. 
Alligevel var det en meget hyggelig aften med liv
lig snak ved alle borde.

Det er tanken, at der til hvert "åbent hus" skal) 
være et fælles interessant erane som samlingspunkt. 
Dennegang var det det nye skema, som tænkes ind
ført ved det nye skoleår - Ib tegnede og forklare
de om den nye timeplan og gruppedeling, som omta
les andetsteds! bladet, og debatten gik livligt 
for og imod -
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Næste gang vil religionsundervisningen være emne, 
og vi vil gerne se -MANGE mode op, både denne af
ten, og når arrangementerne fortsætter til efter
året. HU S K interessen for skolen viser man 
ikke bare ved at betale skolepenge til tiden, men 
også ved at møde op og sige sin mening, når der 
er lejlighed til det.

Sonja Munch Nielsen

ÅBENT HUS II

Der var "åbent hus" på skolen d. 16. maj - osse 
for meget forskellige meninger om spørgsmålet: 
skal vi ha religionsundervisning eller ej? Inden 
jeg kommer ned mit eget synspunkt, vil jeg lige 
samle mit indtryk af aftnens diskussion. Skolen 
har ingen officiel mening om spørgsmålet. Dot er 
op til den enkelte lærer hvordan han vil gribe 
sagen an. Vi hørte tre forskellige betragtninger: 
her ligger et traditionsstof man ikke kommer uden 
om, men som sigtet, og siet af den voksne ikke skul
le kunne skade børnene, og som ind imellem var et 
udgangspunkt for realistiske samtaler, f.ex. om 
søskendejalousi; der er ikke tale om forkyndelse. 
Den anden betragtning var at religion er et område 
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man kan orientere om på samme måde som f.ex< hi
storie, et område man faktisk ikke kan komme uden 
om da det allerede inden børnene begynder skolen 
er noget, de har en eller anden grad af kendskab 
til; desuden støder de til stadighed på ting der 
har forbindelse med religion: julen osv.; derfor 
må man være indstillet på at besvare spørgsmål 
når børnene stiller dem; når det drejer sig om 
det religiøse i religionen - tilværelsesforkla
ring, livsholdning - må man fortælle at nogen me
ner sådan og andre noget andet. Den tredje betragt
ning var at vi må vurdere området i relatiop til 
alt dot andet vi synes børnene skal ha i skolen; 
var det ikke rimeligere at vi gav dem mere tid 
til at synge og spille og danse?

Vi - forældrene - havde osse delte meninger. En 
sae: kristendommen er en del af vores kultur, vi 
lever i on verden der er præget af den ícristne 
etik - eller burde være det. (Spørgsmål fra salen: 
"Hvorfor burde den det?") Flere sae: vi må oplyse 
om andre religioner på lige fod med den lokale. En 
opremsede de utallige ulykker kristendommen har 
nedkaldt over menneskene gennem tiderne. En sae 
at det vigtigste var om der var valgfrihed: kunne 
man få sit barn fritaget for religionsundervisning' 
En gav udtryk for at religion er tidsspild, et u- 
nødvendigt onde - der er i livet (og i denne for
bindelse, i kunsten) så mange rigere muligheder, 
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så meget mere værdifuldt. En mente at det var rig
tigt at man (læreren) gav sin personlige mening 
til kende, mens andre mente det modsatte. En følte 
at vi, i verden som den er i dag, må afskrive re
ligionen, indtil nu har den kun gjort skade - hvor
for skal vi føre skaden videre? Det kan ikke være 
rigtigt at undervise i religion når den strider 
imod vores eget livssyn; den officielle kristendom 
er så langt fra sin grundlægger, en teologiprofes
sor mener at der ikke findes et anlæg for religion 
.... kort sagt, der er mange og gode grunde til 
at opgi denne undervisning.

Jeg har ikke fået alt med. Men måske nok til at 
gi et indtryk af at den fælles uafklarethed stil
ler os over for et konkret problem. Selve emnet 
får mig til at tænke på Storm P. der sae:"Ærlig 
talt, så har jeg ikke megen forstand på opera, - 
men hvis den blev sunget i fri luft, ville hele 
personalet blive tiltalt for støjende adfærd." 
Hvis alt var på sin rette plads, - ville vi så 
overhovedet ta emnet op? Fri luft er nok ikke den 
rette plads for opera... men er skolen ( i denne 
forbindelse en skole der har skilt sig ud fra sam
fundets skole) den rette plads for nogen form for 
religionsundervisning? Vi lider jo af en fatal be
grænsning når det gælder dette spørgsmål, for de 
påvirkninger som vi fik som børn har giet os en 
irrationel holdning som på forhånd udelukker for
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nuften. Ganske vist faldt der ikke mange uforijiuf- 
tige ord den aften; men både tilhængere og mod
standere argumenterede fornuftigt på grundlag¡af 
nogle følelser, som vanskeligt kan blive genstand 
for logisk undersøgelse og kritik. Söm modstander 
af undervisningen argumenterer jeg ud fra en fo- 
lelse.... netop en modstand, modvilje, ubehag.

Religion er mysticisme, og det er det modsatte 
et barn har brug for. Kristendommens menneskesyn 
er sort, og dens moral fører til uærlighed og hyk
leri, sandsynligvis fordi den er så unaturlig. 
Mennesket er en ussel orm der lever i frygt for 
"Den store Fraværende" med en usikker udsigt til 
en hinsides belønning.... hvilken belønning kan 
en synder vente.sig af én der velsigner våbnene? 
Nej, religionen gør mig kun forvirret, - samtidig 
med at den vækker erindringen om den groveste'1 
form for forførelse, jeg har været udsat for.

Jeg synes at man' - forudsat man er ikké-troende - 
kan anlægge to synspunkter på religionsundervis
ningen, begge afhængige af hvordan man vurderer 
sit barns udvikling inden, skolealderen. Dehne vur- 

'■Hi.- ; ■ . .... ;dering bygger pa det forhold, at et menneske bio
logisk set har nået midten af sin bane gennem li
vet når det er syv år; man kan osse udtrykke det 
sådan, at de første leveår er afgørende for den 
senere udvikling.
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Hvis man mener at barnet har haft det godt, har 
ballast nok i form af en vis tryghed i tilværelsen 
og en vis tillid til sig selv, behover man måske 
ikke at være så bange for en ikke-forkyndende un
dervisning. I det modsatte tilfælde er der nok 
mere grund til at være bange. Hvorfor? Forst og 
fremmest fordi det at ha kristendomskundskab på 
en skole ikke er neutralt, selv om den meddeles 
neutralt, for uundgåeligt gir man den irrationelle 
holdning videre.

Det kulturelle argument for denne undervisning sy
nes jeg ikke er så godt. Af den samlede kulturarv 
får bornene kun kendskab til en brøkdel. Og hvad 
er kultur? I alt for mange tilfælde den klat af 
overfladisk viden, som gymnasiets dannelsesbegreb 
omfatter,

At orientere om alle verdensreligionerne på lige 
fod kan lyde rimeligere. Men det hører til på de 
højeste klassetrin.., hvis det overhovedet hører 
til i skolen. Tænk på alt det man ikke orienterer 
om når det gælder den oversøiske del af verden.

Jeg har en fornemmelse af at mange går med til den
ne undervisning på samme måde som de lader deres 
børn døbe: uden at mene en pind med det. Så er vi 
tilbage til den tomme tradition: Vi pådutter bør
nene noget der er uden mening for os selv. De vok
snes tilbøjelighed til at fortælle børn hvordan 
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man skal leve, er en fuldkommen meningsløs til
bøjelighed når man tar i betragtning, at de voks* 
ne ikke selv ved hvordan man skal leve.

Den mest realistiske synsvinkel på alt det her 
synes jeg er at se det i sammenhæng med det, vi 
ellers ønsker for vores unger. Det er dår uenig
heden ligger! Jeg har gået tolv år i skole, men 
ikke i et eneste af de mange år gåv skolen mig 
noget der har haft virkelig betydning for mig. 
At det var skolens skyld og ikke min, ved jeg... 
men det er selvfølgelig svært at bevise. Det jeg 
ønsker for mine børn er derfor, at de ikke skal 
møde den samme falske værdighed, den samme auto
ritet der bygger på frygt; at deres tid ikke spil
des med stof hvis eneste berettigelse er en exa
men, og, endnu vigtigere, at deres sanser ikke 
sløves, at deres evne for at opleve ikke spoleres. 
Jeg ønsker mig at børnene kommer i første række 
og fageno i sidste, og her kommer religionen ind 
i billedet igen, for er der i den noget der har 
verdi for et barn? Det er der ikke, og derfor vil 
jeg foreslå at den biir sat ud i mørket.... det 
mørke hvor den hører hjemme, sammen med al anden 
undertrykkelse af mennesker.

Claus Bjerring
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Kristendomsundervisning i skolen.

Der er åbenbart forældre, der er bekymrede over, 
at vore born får en ganske ringe mængde bibelhi
storie i deres skole. I øvrigt en undervisning, 
der både i timetal og målsætning langt fra svarer 
til den blå betænkning.

Nu er skolens indflydelse på børnenes tro og etik 
nok ret minimal, specielt når lærerkræfterne er 
indifferente her, og forkyndelse af enhver art er 
de fleste lærere vel nu nærmest bange for.

Men der er altså forældre, der’ ønsker, at børnene 
lærer dansk sprog og litteratur, danmarkshistorie 
og verdenshistorie, uden at give dem bibelhistorie 
eller kristendomsundervisning. Det svarer nærmest 
til at lære børn fysik og nægte at omtale tyngde
loven.

For at forstå Saxo, Ingemann, Pontoppidan og Mar
tin A.Hansen ja selv Jesper Jensen må man have en 
viden om og en forståelse af de sidste to tusind års 
væsentlige etik og tro.

Lados gå i bredden. Børnene skal vel kunne forstå 
kongens: Gud signe‘Danmark og vel også deres fars: 
For helvede - . ^

Det er jo ikke meningen, at børnene skal opdrages 
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til loyalitet overfor statskirken og dens ceremo
nimestre. Man kan iovrigt ikke sætte lighedstegn 
mellem kirke og kristendom så lidt som mellem USSR 
og marxisme.

Det forekommer mig ejendommeligt, at vore børn 
skal forlade skolen uden at kende noget til det, 
der har beskæftiget verdenslitteraturen mest : 
Kainsproblematikken, Joebs klager, Davids salmer, 
Lignelserne eller den tvivlende Thomas, -eller Je
sus, hvis liv, død og ord har sat så gennemgriben
de spor ikke alene i litteraturen, men også i hi
storien og i talrige enkeltpersoner. Sidst og mest 
velkendt Martin Luther King.

Er der forresten nogle, der har læst Biblen og Ma
os røde bog. Man kan ikke sige, Biblen ingen ind
flydelse har på det nutidige.

Kære bene og Erling, ..... ..
Det er ikke alene som den pligtopfyldende forældre
repræsentant , jeg hermed vil sige farvel til Lene.og 
Erling, men også som repræsentant for‘en lille familie 
der har været meget glad for at se den made, I har 
arbejdet med og for vore børn.
Det er en tryg fornemmelse for os at se frem til, at 
de skal i 1. klasse efter sommerferien. De har fået 
vældig ballast i et godt kammeratskab, når de nu skal 
i gang med lidt mere bunden skolegang.
Vi ønsker held og lykke til dig,Lene. Gid andre må få 
gavn af din kunnen og humør. Vi håber, det må lykkeí 
at få en mandlig praktikant til den kommende bø-klass( 
Jeg tror,det har betydet meget fo,r drengene.

Ib Steiness
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Frit gymnasium i gang om ét år

Forældrebladet bragte i et tidligere nummer et a- 
vis-referat on de forste bestræbelser for oprettel
se af et dansk forsøgsgymnasium i lighed med det 
norske. Hermed det sidst fremkomne cm denne sag.

Ref. fra Information 29.4.
Det fri gymnasium, et forsøgsgymnasium, som den 
såkaldte Højmark-gruppe arbejder for oprettelsen 
af, vil blive søgt startet efter næste skoleår.

Denne oplysning fremkom på Danske Gymnasieelevråds- 
Sammenslutnings weekend-møde i Ålborg. Finansierin
gen håber Højmark-gruppen at klare gennem støtte 
fra privat side og forskellige fonds.

Hermed har initiativtagerne til et dansk forsøgs
gymnasiums oprettelse brudt med bestræbelserne på 
at oprette et statsligt forsøgsgymnasium, som un
dervisningsministeriet planlægger.

Et forsøgsgymnasium har været i gang i Norge det 
meste af et år, og det er på baggrund heraf, at de
batten om et dansk forsøgsgymnasium er opstået.
I en diskussion på mødet erklærede rektor for Ål- 
borghus Statsgymnasium, Carl Willum Hansen, sig 
som uforbeholden tilhænger af et dansk forsøgsgym
nasiums igangsættelse. Han sagde, at et sådant 
gymnasium vil kunne yde øn tiltrængt inspiration
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til det bestående gymnasium. I det omfang, han kun
ne overkomme det, ville han aktivt medvirke til et 
forsogsgymnasiums oprettelse,sagde¿ rektor Willum 
Hansen. -- ~~ I

Det er første gapg, at cn gymhasie'rektor offentligt 
er gået.fuldstændigt ind for: tanken om et forsogs- 
gymnasi-um.eftqr.de retningslinier, som Højmark- 
gruppen har nedfældet'isit oplæg.

Dansk Summerhill-skole

Den danske Summerhill-skole ‘Vérités at kunne påbe
gynde sit arbejde umiddelbart efter jul. Planerne 
om den pædagogisk stærkt.avancerede, kostskole er 
nu så langt fremskrednp, ..at initiativtagérkredsen 
vil sætte alt ind på at• spge;skolen stärtet til 
vinter.

'Summerhill-skolen vil komme til at arbejde efter 
de principper, som liggep, til grund for den verdens
kendte britiske pædagog A.S.Neills skole af samme 
navn, omend i en noget tillempet form, efter danske 
.forhold, oplyser initiâtivtag^rkredsens ledende 
•skikkelse, lærer N.E.Laursen, Frederikshavn, til

um.eftqr.de
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Information.

I begyndelsen af juli måned vil initiativtagerne, 
efter afholdelsen af en sommerlejr for interesse
rede forældre og pædagoger på en svensk odegård, 
rette konkret henvendelse til undervisningsministe
riet.

Det vil blive forsogt at opnå statsstøtte til sko
lens arbejde via folkeskolelovens forsogsparagraf. 
Kan dette ikke lade sig gore, er man indstillet på 
at søge finansieringen klaret ad anden vej. Såle
des har man allerede oprettet en støttefond over 
giro nr. 14 93 22.

I øjeblikket leder man med lys og lygte efter eg
nede lokaliteter et eller andet sted i Danmark, 
eller for den sags skyld i et andet skandinavisk 
land, idet skolen tænkes oprettet med interskandi- 
navisk elevklientel. Selv om adskillige lærere 
har meldt sig, er initiativtagerkredsen fremdeles 
interesseret i kontakt med lærere, som ville over
veje at undervise på den nye skole.

I sommerlejren vil blive udarbejdet et detaljeret 
oplæg for skolens arbejde, men allerede nu står 
det klart, at skolen vil arbejde efter den moderne 
pædagogiks tanker om frivillighed på en endnu mere 
gennemført måde end på de såkaldte små skoler. Frem
trædende danske skolefolk, som Bernadotteskolens 
rektor C.C.Kragh-Müller, har offentligt tilsagt
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arbejdet på skolens oprettelse deres fulde stotte 
og udtalt, at der er stort behov for den.

Adskillige eleverer på indeværende tidspunkt til
meldt den kommende skole, der foreløbig skal virke 
fuldstændigt efter kostskoleprincippet, selv om 
der er planer om eventuelt at kombinere kostskolen 
med en almindelig skole, såfremt den bliver pla
ceret i nærheden af en større by. .

Den nye skole vil blive fulgt ined stor spænding i 
hele skoleverdenen også uden for Danmarks grænser, 
da Neills britiske skole har betydet meget for det 
bestående skolesystems modernisering' i mange lande.

Referat fra Information 

--------

Boganmeldelse

Kære uvidende - bedrevidende eller alvidende for- 
ældre - - her er bogen for alle jer som har stået 
med et under af et nyfødt barn i armene - eller 
som har dem kravlende rundt om jer, eller-har dem 
hoppende op og ned af stole og sofaer eller har 
dem hængende i træerne eller ribben derhjemme.

"Bornemotorik" af Birte Servais Bentzen er en 
bog så levende og varm og dog så sagligt og fag-
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ligt underbygget. Den er ikke ret tyk, men en bog 
I gang på gang vil slå op i og hver gang vil der 
gå et lys op for jer.

Den forklarer jer om spædbarnets mærkelige stod 
eller rykbevægelser, om hvorfor og hvordan barnet 
arbejder for at komme op og sidde, stå og endelig 
gå. Om bevægelsesudvikling op til det 7« år, 
om modning og træning og om motorikken som led i 
en større sammenhæng.

Den fortæller jer en masse ting I aldrig har anet, 
om menneskets bevægelse, noget ikke ret mange har 
beskæftiget sig med før, men som man i dag ved er 
en livsnødvendighed fra vi- bliver født til vi dør.

P.s. Bag i bogen findes et Navne- og Emneregister, 
så man nemt kan finde lige netop det der i øjeblik
ket interesserer én.

Ulla

Referat af styrelsesmøde den 3. maj 1968.

Der drøftedes flg.:
1. Den på tidligere møder diskuterede ansøgning fra 
Gerda om kompensation i anledning af hendes mulige • 
optagelse på lærerhøjskolen i næste skoleår. Ib 
oplyser, at problemet er faldet bort, eftersom 
Gerda ikke er blevet optaget.
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2. Byggeriet. Kromann oplyser, at godkendelse af 
projektet + lånetilsagn ifølge ministeriet vil 
kunne foreligge nogle dage efter 15. maj. Hvis det- 

, te går, i orden falder den tidligere diskuterede 
nødplan væk. Finansieringen af de byggeudgifter i 
den afsluttende byggeetape, der ikke dsekkes af 
statslånet,, må ske gennem forældrekautioneret spa- ■j — ■ ' ■ ■ r
rekasselån. Kromann forhandler med Sparekassen om 
begrænsning i de enkelte kautionisters hæftelse. 
Lånet bliver formentlig på 9o.oob kr. -Vi enedes 
om at afvente udsendeis« af meddelelse til foræl
drene til endelige lånetilsagn foreligger. - Til
lægslån (statslån) på 5°.ooo kr. for den afslutten
de byggeetape kunne iflg. Krcaann forventes bevil
get af undervisningsmin.

3. Økonomi. Regnskab afleveret :til revisor; det på
peges, at regnskabet må være revideret inden udgan
gen af maj af hensyn til tidsplanen (generalfors.) 
Josephson, Kromann og Ib skulle se på budgettet.

h. Generalforsamling aftales til den 17. juni. For
ste indkaldelse udsendes. -•-

5. Læreransættelser. Ib oplyser,at der skal ansæt
tes 2 nye lærere, den ene dog'ikke på fuld*tid. Har 

... fået mange ansøgninger, men hæsten udelukkeride 
--kvindelige ansøgere. En velegnet mandlig ånsøgbr 

havde meddelt, at de usikre toligüdsigtér bevirke- 
de, at han opgav at sàgeî ‘Dét aftaltcbö^ ål Ib ¿kul
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le meddele ham, atÇvi ville prove at skaffe ham 
bolig til en rimelig pris.

6. Ib foreslår pedellen aflonnet fast, fremfor den 
nugældende fleksible aflønningsform. Dette vedtoges; 
lønnen udgør 5oo kr. månedlig.

Næste møde aftaltes til 24. maj hos J.E.Petersen

Ole Krarup

Referat af styrelsesmode den 24.5.68

Til stede var Lise Iversen, Karin Kjærsgård, Ole 
Krarup, Ole Josephson og Jørgen Petersen.

Regnskab : Udkast til budget blev diskuteret.

Byggeri : Undervisningsminis teriet lader vente på sig, 
trods afgivne løfter, hvorfor tidnød meget vel kan 
blive medvirkende årsag til at den i referatet af 
styrelsesmødet den 15.3-68 anførte nødløsning må 
foret række s.

Generalforsamlingen: Der er endnu ikke kommet for
slag til nye styrelsesmedlemmer eller forældreblads- 
redaktører.

Jørgen Petersen
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Skoleleder ;
Ib Kvolsbjærg, Hauchsvej 13 214952
Lærerne ;
Agnes Brammer, Olriksvej 5 E
Kirsten Bjørnild,Skindersov,4,Apperup,Ålsg. (2o7)693
Ulla Christiansen,Højgården,Bøgebakken 32 212691
Gerda Eggli, Århusvej 36 212232
Barbara Fischer-Hansen, Kingosvej 97 21728o
Lene Friis, Snerlevej 24, Lj. 25 21678I
AAice Larsen, Torpenvangen 44, Humlebæk 19o487
Grethe Dam Pedersen, Nordre Strandvej 67 2148o8
Jørn Ove Petersen, GI. Hellebækvej 5I I 21216o
Hanne Schachtschabel, ’Snerlevej 59 214593
Jørgen Wedege, Snerlevej 54

Styrelsen :
VFormandî Lise Iversen, Sdr. Strandvej 36 211898
Næstformands Ole Krarup, Hellebækvej 221C,Kvg.239216 

B'^Jørgen Gammelgård ,Rønneborg, Bøgebakken 5 212293
Ole Josephsen, Rønnebær Alle 16 214697

+ VKarin Kjærsgård, Baggesensvej 8 212844
+ vBent Kromann, Rønnebær Alle 42 216821

Jørgen Petersen, Elmebakken 5, Snekkersten 2152o9

Foraldrerådet:
Bø.kl. Ib Steiness, Ved Bækken 12, Espergærde 232413 

Eva Josephsen, Rønnebær Alle 16 214697
1. kl. Sonja Munch Nielsen,Gurre,Kvistgård 239221 

Bent Jensen,SkovbrynetjEsrumvej 212964
(2. kl;, Harald Hviid, Bolbrovej 38,Rungsted K. 863700

Birthe Ockelmann, Dalvænget 8 212766
■ 3 » ' Kl • Inge Hviid, Bolbrovej 38, Rungsted K. 863700 

Elsebeth Amdrup Larsen, Kongevej 48 212177
4. kl. Grethe Møller, Nationernes Alle 9 211624

■ : ' Hanne Ringsted, Strandvejen 242, Snek. 2155°5 
5« kl. Vibeke Engelmann, Nationernes Alle 11 212275

Randi Abildgård-Jensen, Vardevej I3 21o228
• 6. kl. Kirsten Hornemann, Godthåbsvej 7»Esp. 2324o4 

Anita Richter, Skovlund, Øerne, H-ør (23o)114
Redaktionen s
Karen Christensen, Kongedammen 22
Lene Friis, Snerlevej 24, Lejl. 25 2j6781
Mary Gammelgård, Rønneborg, Bøgebakken 5 212293
Grethe Møller, Nationernes Alle 9 211624



Skolekalender :

Torsdag den 13. juni kl. 2o°°: Forældremode 3.kl. 
Mandag den 17«. juni kl. 2o°°: Generalforsamling 
Mandag den 24. juni til lordag den lo. august 

begge dage incl.: Sommerferie.

Skolens kontortid:
Hver dag fra kl. 12 - I3.

Helsingør lille Skole
Fredericiavej 1
Helsingør
Giro nr. 12 26 06
Tlf. 21o2o3
Kokkentelf. 216421


