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forældrebla det
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Det var helt uden anelse om hvad der ventede da 
jeg ved en generalforsamling accepterede at ind
træd© i redaktionen af forældrebladet. Og det er 
unægtelig lidt beklemmende en aften - efter at ene 
datter bare har tilbragt tre vidunderlige uger i 
børnehaveklassen og man endnu føler sig lidt usik
ker med hensyn til begrundelsen for hendes tilste
deværelse dér - at befinde sig i et redaktionsmøde 
med tre sode damer - og pludselig at ha sagt ja til 
"så skriver du det forord, ikke?"
Altså FORORD
Dette er den første udgave med den ny redaktion og 
det havde vel været på sin plads med en slags pro
gramerklæring, men jeg tror vi har så rigeligt at 
bestille bare med at få stablet noget på benene at 
der ikke rigtigt er stunder til at prøve at give 
det en bestemt retning. Og det skal nok hænde - del 
være skrevet for egen regning - at der iblandt bli
ver udtrykt meninger der for nogen vil lyde som 
Grønnegade i forhold til Latin (den gode). Det er 
da vort håb - at der i dette kaudervælsk måtte væ
re en enkelt stavelse der ved passende behandling 
kunne blive til en forståelig sætning - en ny ide.

Sven Bülow



VELKOMST:

Traditionen tro - gældende disse* ekspantionsår - 
glæder vi os til et nærmere bekendtskab mel Kir
sten 0., der kommer fra skolen ved Rønnebæk Alle 
og son skal tage sig af undervisningen i 1. klas
se, og Henrik, som har undervist på. Grønland in
den for de sidste 9 måneder, skal undervise i 4. 
klasse.
Vi er sikre på, at I vil få al den støtte fra 
skolens øvrige lærerpanel og fra forældrekredsen, 
som det nye miljø og "den svære begyndelse" vil 
opfordre til.
Vi i redaktionen håber. I til næste forældreblad 
vil nedfælde Jeres indtryk om de første erfaringe 
og nye arbejdsmetodik set gennem nye briller. Vi 
håber I "falder til" hos os til glæde for Jer sol 
og børnene. V E L K 0 M M E N.

Jb Schultz Andreassen 
redaktionen
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Det frie gynm a s i um

Jens & Bitten Højmark-Jensen har i mange år været 
nære venner af vort hus. Under et weekend besøg hos 
dem - i deres nye fædreland, Sverrig, i et dejligt 
moderniseret ødehus langt inde i en skov ved Torne 
- har vi snakket om "det fri gymnasium" som så man
ge gange før. Denne gang specielt cm Jons Højmarks 
og Ole Hansens (en bror til provolæreren) bog "hånd
bog i et friere gymnasium" der ventes at udkomme på 
Hans Reitzels Forlag omtrent samtidig med dette 
nummer af forældrebladet. Det må på mange måder 
blive en spændende og anderledes bog. Den er byg
get op af:
5 forord 
8 oplæg 
k efterskrifter 
et efterhjertesuk.
Vi har fået lov at gengive det første forord efter 
en maskinskrevet kopi af manus. Der kan muligvis 
komme enkelte korrektioner i den færdige bog.
1. forord s
"Denne bog er ikke et angreb på. det eksisterende 
gymnasium. Foi" den der ønsker en fortidig,klassisk 
dannelse er "Det nye Gymnasium" fuldt tilstrækkeligt 
og sikkert fortræffeligt.
Denne bog er derimod et forsvar for et friere gym
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nasium - etableret for den, der ønsker en engage
ret, mere tidssvarende holdning.
Bogens inderste intension er på den ene side at 
skabe en handlingsbetonet forståelse hos myndig- 
hederne for nødvendigheden af et friere gymnasium. 
På don anden side at give elever og lærere mulig
hed for selv at gå i gang, hvis myndighederne ikke 
gør det. Bogens direkte forudsætning er det moder
ne samfunds dynamik - den kendsgerning, som i lø
bet af de sidste tiår afgørende og med stadig 
større tydelighed har sat sine spor, at grundvil
kåret for det enkelte menneske såvel som for hele 
samfundet er en bestandig accelererende bevægelig
hed og forandring. Denne dynamik nødvendiggør at 
samfundets myndigheder sørger for, at samfundets
institutioner rummer samme dynamik. Hvis dette på
den anden side ikke sker, tvinges samfundets indi
vider - og det vil 
nerne sige de unge- 
hederne .

inden for uddannelsesinstitutio- 
- til at kræve dette af myndig-

De unge er klar over dette, og det ungdomsoprør vi 
oplever i disse år udspringer af, at de er begyndt 
at manifestere sig som en gruppe med ganske bestem
te, målrettede krav.
De ældre derimod - og det vil også sige myndigheder
ne - fremtræder oftest sådan, at de står som et for- 
øeldet systems varmeste forkæmpere.



. I Bögen er tænkt som et udgahgSpunkt fox' én'fornyel
se i den gymnasiale skole'-enten for de myndighe
der, som foreløbig ikke har gjort noget, eller 
også for alle dem, som både indefra og udefra ser 
sig i den situation, at- de må gøre.noget."
Jens Højmark underviser fra den 1. august ikke me
re fast i Danmark, men vil hellige sig skribent
virksomhed og free-lance-jobs ved radio og TV. Un
der vort ophold hos ham spurgte vi on han ikke 
kunne tænke sig rent konkret at starte et frit gym
nasium- et eller andet sted. Svaret var nej, og ef
ter at have kigget manuskriptet til bogen igennem 
forstår man det godt. Han og hans co-forfatter sig
ter mod at opildne (hidse) mange grupper' rundt om
kring til at gøre noget ved sagen. Hvis han eller 
de selv gjorde det ville mange sikkert forholde 
sig afventende for at se hvordan det spændte af, 
og dot ville desuden ikke være utænkeligt at deres 
skole ville blive opfattet som den rigtige og andre 
der kunne være fuldt så gode ville blive vurderet 
som efterligninger.
Vi spurgte om han havde gjort sig nogen forestil
linger om hvorfra elevmaterialet skulle korne og 
han svarede ai det naturligvis måtte komme fra alle 
skoleretninger (og stadier sb. bem.). Der ville for 
de fleste blive tale om en vanskelig omstillings
proces - lettest for elever fra små skoler, mon 
han var ikke i tvivl om, at dot ville blive fra
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©leverne udgået fra folkeskolen de mest spænder 
de ting ville opstå.
"Håndbogen i et friere gymnasium" indeholder ad 
snit som skitserer ideerne og de karakteristis] 
kendetegn for et friere gymnasium og og^å kon
krete anvisninger (igangsætningsmodeller) dert: 
Nu er det ikke lige op over byen for vo^t ved
kommende, men der må. være en del forældre og m 
værende gymnasielærer© i Helsingør og omegn fo: 
hvem det trænger sig på. Til opmuntring for de; 
skal det nævnes at Jens Højmark m.fl. allerede 
har været til eet møde med undervisningsminist 
ren for at få noget sat i sving .... så bare g 
til den.

Sven Bülow |

Skolens fødselsdag.

det var en dejlig skovtur vi var nu bape på st 
den og vi skulle kravle over kæppe og vi skule 
også bygge sand-slotte. Men vores skred ned me 
vi nåede at bygge det op igen og da vi kom hje 
fik vi sodavand og is og så faldt Jakol$ ned af 
vipperne.

Maja, 3. k}.
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Skolens fødselsdag den 3/9-68

Vi startede kl, 9 om morgenen mod bus ud til Jule- 
bæk Kro, og da vi kom ud til kroen stod Jørn-Ove 
derude, så stod vi ud af busserne og ventede lidt 
ude på græsplænen, så kaldte Jorn-Ove på 5-6^og 
7»klasse vi skulle deles op i hold til terrænløb 
i skoven, så lob vi ud i skoven efter Point, mit 
hold tog alle de store Point, men så lige pludse
ligt opdagede vi at vi var kommet ud på militært 
område, mon så kom der en venlig soldat hen til 
os og sagde at vi gerne måtte gå over marken og
så på at soldaterne skod røg-bomber af, pludselig 
så vi en hol bunke patroner lige foran os og vi 
tog så range der var« Men så skulle vi se at kom
me hjem til Julebæk-kro. Det var' lidt vanskeligt 
men til sidst fant vi ud af dot, og så kom vi hjem 
til. Julsbæk-kro igen og spiste mad cg sodavand og 
en is hver, vores hold regnede med at vi havde gået 
ca. lo km den dag.

En fra 5• kl.
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Byggeraport d. 2.9.68

Der er snart gået et år siden forældre og lærere 
godkendte projektet til skolens anden og vel nok 
afsluttende udvidelse.
Tegninger og ansøgninger blev da omgående sendt 
på vandring gennem myndighedernes labyrinter, hvor 
fra de dukkede op med velvillige påtegninger i 
slutningen af sommerferien. Desværre lidt sent.
Vi havde hele tiden håbet at bygningen kunne stå 
klar til skoleårets begyndelse.
I vor nød tillod vi os at smugstarte udgravning, 
rydning og kloaklægning i begyndelsen af juli, så
ledes at vi straks, da tilladelsen forelå, kunne 
starte støbearbejdet, og det lykkedes allerede i 
den første uge i august at få pavillonen op at stå 
Forsinkelsen kunne imidlertid ikke indhentes, da 
vi dermed var kommet ind i elementfabrikkens fe
rie. Der kunne kun stilles én mand til rådighed 
til færdiggørelsesarbejder - skillerum m.v.. Han 
er til gengæld særdeles flink og dygtig og bruger 
tilmed sine lørdage heroppe - og vi venter han er 
såvidt færdig d.1.9«, at snedker og maler og gulv
belægning og blikkenslager kan have alle arbejder 
færdig omkring d. 2o.9«
Under arbejdets gang har vi foreslået skolen en 
ændring af bygningens nederste etage. 
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;Den overdækkede cykleparkering udføres ikke, men 
i stedet trækkes facadevæggen helt frem til de bæ
rende stolper i forsiden. Skolen får på denne måde 
et meget stort rum til rådighed. Vi lader af øko
nomiske grunde rummet stå "råbygget" - d.v.s, uden 
gulvbelægning, snedker- og malerarbejde - men eta
blerer tilslutning for fremtidig varme- og varmt- 
vand. -Der kan senere indrettes et godt P-fagsrum 
- eller 2 laboratorier.
Ændringen betyder en ekstraudgift - som vi mener 
at have sparet ind i det opr. budget, idet bl.a. 
funderingsudgifterne er blevet mindre.
Skolens styrelse har godkendt vort ændringsforslag 
og en del heraf er allerede udført.
I Lille Borrevold er der også arbejde igang. -Den 
gamle utætte varmeledning er blevet erstattet med 
et stik fra den nye pavillon, der er indlagt varmt 
vand og el-tilslutning til skolens hovedmåler. Der 
mangler nu blot lidt murer- og malerarbejde forin
den bygningen er bragt i acceptabel stand.
Når den nye bygning tages i brug, håber vi at have 
udenomsforholdene bragt i orden. Skolens nye ind
gang bliver fra Fredericiavej, hvor en vildfarende 
bil har sørget for et hul i hækken på det rigtige 
sted.
Fra indgangen til trappen, der føres op langs den 
nye prn.r.ons nordgavl, belægges med fliser, og
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nord for indgangen ved skræntens fod bliver rjige- 
lig plads til cykleparkering.
Skræntens bevoksning, der ikke er særlig værdi
fuld og nu dækker for vinduerne i 1. og 2. klasse, 
fjernes bortset fra et par pæne træer, og når skrå
ningen er reguleret tilplantes rned buske og fyrre
træer.

Poul Ipsen

Klatrestativ
- har længe stået overst på bornenes ønskeliste. 
For sommerferien fik vi fremskaffet gamle lygte
pæle og påbegyndt arbejdet. Her ved det nye sko
leårs begyndelse har vi allesammen mange forskel
lige ting, som skal sættes i sving, og klatresta
tivet er gået i stå. Jeg vil derfor meget gerpe i 
kontakt med forældre, som har tid og lyst til at 
give et nap med at rejse vores -
Klatrestativ - ring til mig på 21 21 6o

Jørn Ove
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PH-legat til Astrid Gøssel

Til oplysning af alle, der ikke har set det i dags
pressen, har Astrid Gøssel - skaberen af gøssel- 
gymnastikken - i år fået en af portionerne i PH- 
legatet. Det skulle indikere, at der er tale om 
virkelig kvalitet. Ret ryggen og læs følgende 
meddelelse fra Ulla;

Forældregymnastikken starter i år tirsdag den 1. 
oktober kl. 2o .
Gøsselgymnastikken er den bedste form for kondi
tionstræning, der findes. Alle kan være med, man 
kan lægge så lidt eller så meget i det man vil - 
eller alt efter de kræfter man har, men meget hur
tigt vil I forbedre jeres hjerte-, lunge- og kreds
løbsfunktion og altså forbedre jeres daglige ud
holdenhed. Men alt dette uddyber vi nærmere, når 
vi ses om tirsdagen.

Enkelte kr. I5
Par kr. 2o

Ulla
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SKAL - SKAL IKKE

I sidste nummer af forældrebladet inden sommer
ferien skrev Søren Bang et indlæg om problemet 
klassemoder. Kort tid efter sluttede skoleåret, 
og på det tidspunkt var vist alle klar til blot 
at nyde den kommende sommerferie med sol, varme 
og masser af oplevelser^ -Men nu er vi atter 
vendt tilbage med fornyede kræfter, og i dette 
skoleår må vi se at tage fat på problemet igein.
Man kan starte med at stille sig selv følgende 
spørgsmål? 1) Skal vi fortsætte med at holde 
klassemøder, som vi hidtil har gjort det? 2) Be
høver vi overhovedet dét, vi traditionelt kalder 
klassemøder? 3) Er der slet ikke længere behoy 
for forældremøder af denne type? Er det til
strækkeligt at holde de "traditionelle" klasse
møder i de yngre klasser, og så måske fra 4. el
ler 5. skoleår finde en anden form, hvor forældre 
/lærer kommunikationen stadigvæk kan og bør ved
ligeholdes?
Personlig er jeg tilhænger af det sidste, idet 
jeg mener, at forældrene med born i de yngre klas
ser på en helt anden måde føler, at de "får noget 
ud af" de traditionelle klassemøder. Det vil nem
lig være en ganske naturlig ting her i disse yngre 
årgange at tale om begyndervanskelighederne med 
hensyn til læsning, regning, skrivning, engelsk,
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P-fags ordning, arbejdsvaner, og desuden må man 
da også lige høre lidt om de sidste oplysninger 
vedrørende lejrskolearrangement, udflugter m.m. . 
Dette er og må være en fuldstændig naturlig ting, 
når det drejer sig om vore små unger i de yngste 
klasser. Her møder far og mor op for lige at blive 
orienteret om de sidste praktiske ting, mens man 
ofte i de lidt ældre klasser regner med, at bør
nene selv er i stand til at viderebringe de sidste 
nyheder. Der er således mange små praktiske ting, 
som skal gennemsnakkes i de mindre klasser, og 
jeg tror, at de "traditionelle" klassemøder på 
disse trin ligeledes altid vil virke mere inspi
rerende og sjove, idet vi alle nu engang holder af 
at høre om de morsomme og søde episoder fra de 
smås hverdag. Tænk bare på nogle af de umiddelbare, 
pudsige ting, der bliver sagt eller gjort i de små 
klasser l ;
Senere hen synes disse sidstnævnte ting blot at 
blive en evig gentagelse, således at dét, som før 
syntes at være sjovt og inspirerende, nu bliver 
ganske ligegyldige ting, og det er sikkert på. den
ne måde, at begrebet "dødssyge klassemøder" opstårL
Når man som lærer i en af de lidt ældre klasser 
skal tilrettelægge et klasseforældremøde, henven
der man sig først til forældrerepræsentanterne for 
at høre, om der er indkommet nogle forældre-for- 
slag, som skal tages op til diskussion den pågæl- 
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donde aften. Foi” det meste kommer følgende ide
er: Hvilke emner skal klassen beskæftige sig tied 
i årets løb? Hvordan er børnenes standpunkter? 
Hvordan arbejder børnene? Hvordan er fællesska
bet i klassen? Hvad med lektier, og hvorledes kan 
vi hjælpe børnene med lektielæsningen? o.s.v. — 
- Alt dette stemmer faktisk også overens med, 
hvad forældrerådet sidste efterår opstillede ^om 
ønskede emner til klassemøderne i årets løb.
Når man så har fået disse oplysninger, sætter 
man sig ned og prøver på at tilrettelægge et 
program for mødet. Det er ikke tilfældigt, at 
jeg vælger ordet "program". Jeg føler nemlig, at 
man nu skal finde "underholdning" til ca. 3 timer, 
og i løbet af dén tid skal man helst på en så op
lysende og levende måde prøve at berette løst og 
fast om hverdagen i klassen. -
Men hov l Det er jo netop dét, som er. blevet "gan
ske ligegyldige ting", efterhånden som klasserne 
rykker opl
Søren Bang efterlyser en bedre kommunikation for
ældre og lærere imellem, og der er ingen tvivl om, 
at vi i hvert fald på den lille skole skal prøve 
på at bevare kommunikationen som noget fundamen
talt. - - Hvilke andre former for sammenkomster har 
vi på vores skole? Jo, vi har i hvert fald "åbent 
hus", der finder sted den tredje torsdag i hvei? 
måned, samt en slags konsultation pr. telefon, 
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hvor forældrene kan ringe og gennemsnakke de op
ståede, aktuelle problemer.
Men foruden disse muligheder synes jeg, at det er 
af stor vigtighed, at forældre, der har børn på 
samme alderstrin, skal have mulighed for at samles 
i en gruppe for at gennemdrøfte måske netop dé 
problemer, som er aktuelle for deres børn rent al- 
dersmæssigt set. Derfor mener jeg ikke, at det vil 
være rigtigt helt at sløjfe begrebet "klåssemøder". 
Nej, i stedet for årets "traditionelle'* klassemø
der, som har ligget i ret bundne rammer, kan man 
måske i de lidt ældre klasser nøjes med ét orien
terende møde for forældre, der gerne vil høre lidt 
om klassen, lektielæsning samt det kommende års 
arbejde og så ellers holde klassemode, når der op
står behov for at diskutere et væsentligt emne for 
det pågældende alderstrin. Her må det være muligt 
at arrangere det på dén måde, at et par forældre 
eller lærere indleder med et kort oplæg om aftenens 
emne, og derefter skulle der være stof nok til en 
livlig diskussion!
Mon ikke der er mange forældre med andre ideer og 
meninger?
Det gælder jo først og fremmest om så hurtigt som 
muligt at nå frem til en god løsning, som vil være 
til glæde for både forældrene og lærerne på vores 
lille skole !
SÅ KOM MED NOGLE'FORSLAG ! Alice
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Næste "åbent hus" finder sted på skolen 
torsdag den 2å. oktober kl. 2o°°

Nye og gamle forældre indbydes til at tage lidt 
del i skolens liv over en stille øl. 
HUSK: TRÆTHED

TRAVLHED 
T. V. 

gælder ikke som dårlig undskyldning!

Åbent hus 19«9«68

Mødt var 35» heraf 12 (tolv) lærere. Tallene ta
ler vist for sig selv - det kan vi forældre sim
pelthen ikke være bekendt. Mødedatoen var plan
lagt og rundkastet i god tid - kan man ikke vænne 
sig til at respektere denne invitation som man 
ville enhver anden indbydelse? For det er en in
vitation - både til nye og gamle forældre, som 
her har en udmærket chance for at snakke med lås- 
rerne og komme af med eventuelle problemer, spørgs
mål, idéer’. I reglen er der tillige et hovedemne, 
som gennemdrøftes noget af tiden, denne gang kur
serne. løvrigt var det en god idé, som denne aften, 
at "gemme" hovedemnet lidt, så man kunne få snak
ket af, det er straks sværere at "cirkulere", når 
man først har fået slået sig ned.
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Jørgen Petersen indledte med spørgsmål om morgen
kursernes "stress", matematikkens relation til dag
liglivet sarat trafiklære. Hertil svarede Ib at det 
var lærernes og de fleste forældres indtryk at 
kurserne er en god ting, de virker effektive og 
børnene er glade for dem. Findes der børn, der 
føler sig "stressede" kan det muligvis skyldes at 
de er placeret på et forkert hold, dette vil blive 
nærmere belyst efter efterårsferien, når eventuel
le omplaceringer skal finde sted. Meningen med 
kurserne er at aflaste O-fagene, at gøre disse til 
mere rene O-fag. O-fagstimer er timer hvor læreren 
magter at differentiere stoffet efter standpunkt 
og sværhedsgrad. Dette er straks .sværere når man 
når til de grundlæggende fag, matematik og. dansk, 
men her er kurserne altså en mulighed.
Er kursus-tiden for kort, stofmængden for stor, er 
der for meget "drøn" på? Kan man nå at få det hele 
med? Er der for mange lektier? Hertil svarede Ib, 
at det for de første tre punkters vedkommende kom 
an på lærerens tilrettelæggelse, selv var han ude 
for at give et hold fri, mens han forklarede re
sten noget de ikke havde fået fat på i første om
gang. Ang. lektier skulle man kunne nå at få dem 
fra hånden i den store pause, hvis man en dag havde 
andet for hjemme. Han mente det var rimeligt med 
ca. y times hjemmearbejde til kurserne, men dette 
afhang af de forskellige børns arbejdstempo og -for- 
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hold. Det burde ikke tage for lang tid hjemme, 
man bør være opmærksom på om bornene muligvis 
arbejder på den forkerte måde. En vis plan er 
ikke af vejen. lovrigt må lektier betragtes som 
individuel øvelse i et bestemt stof, her er 1^- 
dages prøverne af betydning for læreren, som her
af kan se om børnene har læst deres lektier på 
rette vis og hvad de har forstået af stoffet.
Henrik mente det var nødvendigt med lektier for 
at finde ud af hvad man har forstået og for a,t 
gøre det færdigt, man er i gang med - nogle når 
det i timen, andre må gøre det færdigt hjemmel. 
Han gav ikke lektier for at beskæftige børnene 
i hj emme 11
Jørn Ove syntes det var besværligt både for ham 
og gruppen, når folk mødte op uden at have gjort 
deres hjemmear'be jde .
Alice sagde, i tråd med Henrik, at man burde for
lade ordet lektier eller hjemmeopgaver - snarere 
betragte det som det at afslutte et igangsat ar
bejde .
Søren Bang kom ind på hvordan lærere, børn ogj 
forældre opfatter holdopdelingen.
Ib mente, at forældrene skulle være meget forsig
tige med at indgive børnene den fornemmelse af 
at være på et laverestillet hold.
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(løvrigt er det jo ikke alene i kurserne man har 
tværopdeling - hvad med F-fagene? Der er der vel 
ingen, der betragter det som noget mindreværdigt 
at en fra 3. kl. arbejder sammen med en fra 5 • ? )
Om matematikken mente Ib ikke man nåede længere 
med æbler og appelsiner end med matematiske sym
boler. Matematik er langt morsommere end regning, 
hor lærer man en symbolik som kan finde ojeblikke- 
lig anvendelse. Bøgerne er efter Ibs mening de 
bedste man har.
Om trafiklære syntes Ib at det måtte være hjemmets 
opgave at tage sig af så livsvigtig en sag. Der 
findes ingen måde hvorpå 14 lærere kan tage I50 
unger ud i trafikken - det er langt nemmere for 
de enkelte hjem. Jorgen Peterson foreslog opret
telsen af en studiegruppe, der kunne udrette et 
stykke effektivt arbejde med hensyn til hvordan 
man bedst kan få børnene til at færdes i trafikken. 
Evt. interesserede kan henvende sig til ham på 
tlf. 21 52 o9.
Til slut snakkede vi lidt om skolemøder. Her er 
alle lærere enige om at det er en god ting, bedre 
end elevrådet. Starten havde været præget af en dis
kussion om SLIK. Ib mente dot var forkert at have 
regler, der ikke kan overholdes og som konstant 
omgås. Altsås Prøv at lære børnene at holde lidt 
igen, det er iflg. Ib fantastiske summer de har 
med på ture og ekskursioner - trods alle henstil-
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linger ora det modsatte.
I stedet fer en fast "grundlov" for skolen, ville 
man udsende løse blade med de regler, der bliver 
vedtaget på skolemøderne. Man var i gang med en 
evt. oprettelse af en bank på skolen, hvor man 
kan låne penge til bus og telefon.
Herefter kom vi ind på lærernes veto-ret. Hvem 
har det fulde ansvar? Hvor skal man trække græn
sen for bornenes kompetence? Ole Krarup var for 
at afskaffe noget der ikke var et sandt demokra
ti, snarere en narresut, hvor den endelige afgø
relse træffes af leererne. Hertil indvendtes at 
en oplæring i demokrati jo ikke er af vejen.
Ib syntes der måtte være tale om skolemøder, hvor 
bornene har medbestemmelsesret. Soren Bang mente 
man måtte begrænse de spørgsmål der skal afgøres 
og børnenes kompetence. Ib spurgte "Hvad kan bør
nene have loo^ ansvar for? Hvor stort et område 
har de at øve sig på i det at have et fuldt an
svar? løvrigt er vetoretten kun blevet brugt len 
gang, nemlig i slik-forbudet. Det har man senere 
fortrudt, af ovennævnte grunde, det er en regel 
der ikke kan overholdes og som bliver omgået. " 
Tilsidst efterlyste Jørn Ove volontører (herrer) 
til hjælp med klatrestativet. Det kan gøres på 
nogle timer og der er ingen grund til at holde 
sig beskedent tilbage.

Hanne Ringsted
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FORÆLDREBESKRIVELSE

Redaktionen har bedt mig referere resultaterne af 
den undersøgelse, I var så venlige at deltage i 
umiddelbart for sommerferien. Det gør jeg naturlig
vis også gerne, ikke mindst fordi jeg synes I har 
krav på dette,- men det forekommer mig imidlertid, 
at de overvejelser og kommentarer, undersøgelsen 
måtte give anledning til, er nok så væsentlige, 
som dette blot at besidde viden om de undersøgte 
f orhold.
Jeg håber derfor - og redaktionen vel ligeså - at 
dette og de følgende referater følges op af jeres 
tanker på grundlag af det forelagte.
Såvel i den almindelige daglige snak som i pressen, 
herunder også den pædagogiske fagpresse, forekommer 
en række postulater for så vidt angår lærere, børn 
og forældre ved "små skoler". Udtryk som "særligt 
priviligerede, venstreorienterede og håndplukkede" 
er fra ét, hold ofte anvendt om forældrene, og sko
lerne har måttet bære betegnelsen "pædagogiske el
fenbenstårne". Fra den anden side er anført, at 
forældrene kun på det alment kulturelle område 
har fælles træk, således forstået, at de på dette 
område afviger positivt fra den almindelige anta
gelse om graden af forældres interesse og aktivi
tet netop for almentkulturelle spørgsmål, herunder 
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også problemer vedrørende borns udvikling og ud
dannelse .
Begge de fremsatte postulater lider dog under at 
være fremsat uden anden baggrund end tilfældige 
erfaringer og fornemmelser. Der er aldrig, mig 
bekendt, foretaget egentlig analyse af borne-, 
lærer- eller forældreklientellet ved "små skoler" 
ej heller ved en enkelt lille skole. Måtte dette 
da blive ét skridt af en meget lang vej.

For en nøjere fastlæggelse af forældrenes status 
ved Heisinger lille Skole tilsendtes de i forsom
meren -68 et spørgeskema til udfyldelse. Skemaet 
indeholdt dels et udsagnsskema: Synspunkter ved
rørende børneopdragelse, udearbejdet på Danmarks 
pædagogiske Institut, dels skemaer til udfyldelse 
vedrørende forældrenes alder, skole- og erhvervs
uddannelse samt deres medlemsskab af foreninger. 
Dei'1 blev udsendt ét skema til hver familie og^å. 
til de nye forældre i dette års børnehaveklasse. 
Derved kom undersøgelsen til at omfatte en fuldt 
udbygget (1+7 klasset) lille skole. Imidlertid 
er kun 68 af de 85 skemaer besvaret og returne
ret = 80%.
Det blev stærkt overvejet at tilsende familier 
med både mand og hustru to skemaer, således at 
ægtefællernes eventuelle divergerende meninger 
kunne komme til udtryk. Jeg har imidlertid anset 
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dette forhold som relativt betydningsløs!, omend 
der med en meget neje granskning kunne tænkes 
fundet forskelle.
I tre tilfælde har ægtefællerne begge besvaret 
skemaet. I disse tre besvarelser har de udtrykt 
forskellig holdning til henholdsvis 6, 16 og 28 
af udsagnene, men kun i henholdsvis o, 4 og k 
tilfælde er der væsentlige uoverensstemmelser i 
ægtefællernes synspunkter (f.eks. når manden erklæ
rer sig helt enig i et udsagn, mens konen erklærer 
sig nærmest uenig eller helt uenig i samme syns
punkt ) . ■
Udover dette materiale er brugt familieforsørger
nes stillingsbetegnelser, således som de fremgår 
af børnenes indmeldelsespapirer. Disse er sammen
lignet med oplysningerne i Helsingør kommunes sta
tistik vedrørende indtægts-, erhvervs- og sociale 
forhold i 1966.
Med dette foreliggende materiale ønskedes herefter 
følgende spørgsmål belyst:

1) Hvorledes placerer forealdrekredsen omkring 
en "lille skole" sig socialt og økonomisk 
i forhold til byens samlede befolkning?

2) Afspejler forældrenes medlemsskab af for
eninger særlig stor aktivitet og tendens 
til orientering mod venstre?

3) Hvorledes har forældrenes egen skolegang og 
uddannelse formet sig?
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4) Hvorledes forholder forældrene sig til 
børneopdragelse?

1. Forældrenes sociale - økonomiske forhold.

Til belysning heraf er samtlige familieforsør
geres (85) stillingsbetegnelser indordnet i 7 
grupper, således at de bliver direkte sammen
lignelige med on tilsvarende opdeling i Helsin
gør kommunes statistik.
I nedenstående oversigt vises en sammenligning 
mellem Helsingørs befolkning som helhed og for
ældrene ved skolen fordelt efter erhvervsbeteg
nelse

Rækkefølgen af erhvervsgrene er opstillet efter

skolen H-ør komm 
%

Uspec.erhvervsbetegn. 0 31,6
Landbrug (gar tne ri) 1,2 0,2
Arbejdere ^,7 37,o
Tjenestemænd 24,7 lo , 2
Funktionærer 14,1 13,1
Selvst. i håndværk,

handel, 
industri, 
transp.

16,4 6,6

Liberale erhverv 38,9 1,3

loo,o 100,0
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gnstl. skattepi. indkomst (iflg. kommunens lig
ningsstatistik) således, at gruppen med den lave
ste indkomst står øverst og derunder grupperne med 
stadigt stigende indkomster.
Tabellen viser tydeligt, at skolens forældreklien- 
tel for så vidt angår erhverv, i antal er omvendt 
proportionalt med Helsingørs samlede befolkning; 
d.v.s. at byens største erhvervsgruppes arbejdere 
er stærkt underrepræsenteret og erhvervsgruppen: 
uspecifiseret eller ude af erhverv slet ikke er 
repræsenteret blandt skolens forældre, mens erhvervs
grupperne.: liberale erhverv samt industridrivende 
og håndværksmestre er meget stærkt overrepræsente
ret. På diagrammet er angivet: at mens ca. halv
delen af byens befolkning udgøres af erhvervs
gruppen arbejdere udgøres halvdelen af skolens 
forældre af erhvervsgrupperne: liberale erhverv 
og industridrivende/håndværksmestre.
Omtrent jævnbyrdighed findes i gruppen: funktionæ
rer, mens tjenestemandsgruppen procentuelt er 
dobbelt så stærkt repræsenteret i skolens 

forældrekreds som i byens befolkning.
Det er ganske bemærkelsesværdigt, at arkitketer og 
ingeniører alene udgør 3o% af skolens forældre.
Tabellen viser også, at lille-skole-forældre hav
de gennemsnitsindkomster der adskiller sig fra 
Helsingørs samlede befolkning, idet de gnstl 
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størs te indkomster (n derst i tabellen) er stær 
repræsenteret ved sko en, mens de gnstl, mindre 
indkomster er kraftig" underrepræsenteret<■
Det synes iovrigt bemærkelsesværdigt, at afstan 
den mellem gennemsnitsindkomsterne for henholds 
vis funktionærer, .jenestemænd og arbejdere er 
så ringe« Der or fjrskol, men utvivlsomt en for 
skel, der er for lille til alene at kunne for
klare arbejdernes stærke undcrrepx'æsenta|tion i 
forældrekredsen «
Stærkere ond de økonomiske problemer ved at sen 
de børn til on ;ilille-skole" er nok traditionen 
således forstået, at der blandt funktionærer og 
tjenestemænd er en større og stærkere ;tradition 
for at søge uddannelse og ikke mindst for at yd< 
de økonomiske ofre i forbindelse hermed.. Det sy
nes, beklageligvis, som om funktionærer bg tjene 
stemænd er mere villige til at vælge børnenes 
skolegang (og uddannelse) som udgiftspost end ai 
bejdere.

Ib Kvolsbjærg
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Kommentar til det farste forældremode i bornehavek

Det var virkelig en strålende idé at lade foræl
drene komme i skole før børnene. Jeg tror ikke der 
var nogen der efter modet ikke glædede sig til at 
sende ungerne afsted, stærkest vel hos de forældre 
der ikke allerede har børn i skolen. Ib kendte 
de fleste fra indmeldelsen, og det var dejligt at 
møde hanne og karen og fornemme atmosfæren i klas
sen. Der blev vist ikke tr-uffet bestemmelser der 
kan have interesse for en større kreds. Gamle for
ældre har sikkert selv været igennem orienteringer 
om tider, antallet af sutsko, fødselsdages afhol
delse o.s.v. og en stor del af tiden gik med at 
finde hinanden se skolen og med at suge til sig 
af alle de nye og inspår«rendo ind tryk aftenen 
bød på.

Rikke Bh lov;
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OPSAMLINGSKLASSEN

Skolen har i år startet en opsamlingsklasse be
regnet for mindre søskende i børnehaveklassen, 
1. og 2. klasse, som er nødt til at følges med 
større soskende på. grund af busforbindelser 
langvejs fra eller hvor begge forældrene er ude
arbejdende .
Fox’ den lærers skyld som har opsyn med dem fra 
kl. 8°° - 9°C er det nødvendigt at vide hvilke 
born der kommer.
Altså giv Jørgen Wedege eller mig eller kontoret 
besked.
Da skoletiden for de små klasser først er kl. 
1 59 , beder vi forældrene om at sende børnene

afsted, så de ikke er her for kl. 9 for ikke at 
o 5 forstyrre kursusklasserne, som først slutter 9

Agnes



EFTERLYSNING

Er der nogen der har on vridemaskine med gummi- 
valser liggende et eller andet sted - eller ken
der nogen som måske har, så vil vi være meget 
glade for den i billedmagerværkstedet.
Ymerbægre - yougurtbægre - stofrester - garn - 
gamle lagner - skrammel - poser - cigaræsker - 
store stykker stof til kjoler og lign. - gode 
papstykker - bølgepap - har vi stadigvæk meget 
brug for.(+ en radio)
Et par dybe skåle til 2. klasses pandekagedej 
ville- også være herligt at få.

Agne s

Hanne eftersøger en håndsymaskine til børnehave
klassen J l
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Sommerfesten den 8. juni 1968 var en enstemmig 
sukces.
Overskuddet blev kr. ^97*19? som er gået til 
understottelsesfonden.

Gamle skrivemaskiner kan 
vi godt bruge ot par stykker af 1

Jørn Ove

Er der mon en "forælder" som vil hjælpe 
mod at sy gardiner til de nye klasserum 
(3. klasse og 6. klasse)?

Jørn Ove



Ib KyoIsbjærg, Hauchsvaj 13
Lærerne s
Agnes Braminer, Ólriksvej 5 E s,
Kirsten Bjørnild, Skindersevoj 4,Apperup,(207)693 
Ulla. Christiansen, Bøgebakken 32 & 212691
Henrik Egemose, GI. Hellebækvej 61B
Gerda Eggli, Arhusvej 36 212232
Barbara Fischer-Hansen,Kingosvej 97 21728o
Alice Larsen, Torpenvangen 44, Humlebæk 19o487
Grethe Barn Pedersen, Ndr. Strandvej 67 2148o8
Jern Ove Petersen, GI. Hellebækvej 5I I 21216o 
Hanne Schachtschabol, Snerlevej 59 214593
Jørgen Wedege, Snerlevej 54
Kirsten Østerby Petersen, ijnerlevej 42
Styrelsen ?
Formands Ole Krarup, Hellebækvej 221c,Kvg. 239216 
Næstformands Jørgen Petersen,Elmebakken 5>Sn«2152o9 
Kasserers Ole Josephsen, Rønnebær Alle 16 214697
Karin Kjærsgård, Baggesensvej 8 212844
Ole Kromann, Rønnebær Alle 42 216821
Ib Steiness, Ved Bækken 12, Espergærde 232413 
Gunna Suwalski, Honrikholms Alle 3; Vedbæk 891776
Forældreråde t s
Bo .kl.
1. kl.
2. kl.
3. kl.
4. kl.
5. kl.
6. kl.
7. kl.

Rikke Bülow, GI.Strandvej 436,Esp. 231828
Edel Hansen, Magdalenevej 8 213139
Ib Steiness, Ved Bækken le, Esp. 232413 
Eva Josephsen, Rønnebær Alle 16 214697
Senja Munch Nielsen, Gurre, Kvistg. 239221 
Bent Jensen, Skovbrynet, Esrumvej 212964 
Harald Hviid,Opnæsgård31,Hørsholm
Birthe Ockelmann, Dalvænget 8 212766
Ingo Hviid, Bolbrovej 38,Rungs.K. 8637oo 
Elsebeth Amdrup Larsen,Kongevej 48 212177
Grethe Møller,Nationerne s Alle 9 211624
Hanne Ringsted, Strandvejen 242,Sn. 2155o5 
Vibeke Engelmann,Nationernes Allell 212275 
Randi Abildgård-Jensen,Vardevej I3 21o228 
Kirsten Hornemann, Godthåbsv.7,Esp. 2324o4 
Anita Richter, Skovlund, Øerne,H-or(23o)114



32

Ferier og fridage i skoleåret 1963/69 :

Mandag d.14.-fredag d.18.okt.(begge dage incl. 
Efterårsferie.

Mandag d.23.dec. til fredag d.3.jun.69 (begge 
dage incl.): juleferie.

Mandag d.17.-fredag d.21.febr.(begge dage incl 
Vinterferie.

Onsdag d.2.-tirsdag d.8.april (begge dage incl 
Påskeferie.

Torsdag d.l.maj: Skolefridag.
Fredag d.2.maj: Bededagsferie
Torsdag d.15.maj: Kristi Himmelfartsdag;
Mandag d.26.-tirsdag d.27.maj: Pinseferie (b.d
Torsdag d.5«juni: Grundlovsdag
Mandag d.23.juni - Sommerferie

Skolens kontortid : 
tirsdag -fredag kl .9-13.
Helsingør lille Skole
Fredericiavej 1, Helsinge:
Giro nr. 1226.o6
Tlf. 21o2o3
Køkkentlf. 216.421

Redaktionen :
Ib Schultz Andreassen, Nordvej 23 VII216303 
Sven Bülow, GI. Strandvej 436,Esp. 231828 
Hanne Ringsted, Strandvejen 242,Sn. 2155°5


