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"Skolelivet er både konflikt- og problemfyldt. Vi 
betragter det imidlertid som en vigtig del af 
skolens funktion, at born og lurere sammen prø
ver at finde problemløsninger og omgangsformer, 
der er rimelige og hensigtsmæssige for os alle. 

Det er et rneget tidskrævende men fundamentalt 
vigtigt arbejde, der også kræver forældrenes 
tilslutning og opbakning. 

Skoler er ikke et færdigt produkt men en fortlø
bende proces, som forældrene skal tade del i."

VI HAR FAET NYT SKOLEPROGRAM -

se inde i bladeti

i



HELSINGØR LILLE SKOLE

er oprettet i sommeren 19Ó2 af en forældrekreds, 
der driver skolen som en selvejende institution. 
Forældrekredsen vælger på den årlige generalfor
samling en styrelse, som administrerer skolen og 
ansætter en skoleleder, der har det pædagogiske 
ansvar.

Forældrene har som retningslinie for undervisnin
gen formuleret og vedtaget et

Skoleprogram s

Skolen er udelt og eksamensfri for piger og dren
ge fra børnehaveklassen til og med 7• klasse.

Skolen modtager tilskud fra staten og er pligtig 
til at have en tilsynsførende med undervisningen.

Skolen skal iøvrigt drives i overensstemmelse med 
den til enhver tid gældende lov om friskoler.

Skolen tilsigter at give børnene kundskaber og fær 
digheder til at blive aktive medlemmer i samfundet 
Såvel skolemiljø som undervisning tilrettelægges 
således, at det opøver evnen til medmenneskelighed 
samarbejde og selvstændig tænkning.

Forældrekredsen ønsker, at skolen skal være lille 
og med få elever i hver klasse, således at det bli 
ver muligt at tage individuelle hensyn.



Praktiske oplysninger:

Skolen deltager i den almindelige kommunale
skoletandpleje og lægetilsyn.

Skolepengene andrager for det første barn 
...... kr. i lo månedlige rater. For søsken
de gives reduktion.

Ud over skolepengene betaler forældrene en 
andel af skolens udgift til trykte skolebø
ger samt udgifter i forbindelse med egne 
børns deltagelse i lejrskoler, større excur- 
tioner etc..
Hæfter, papir, farver etc. er includeret i 
skolepengene.

Ved indmeldelsen betales et indskud på .... . 
Indskuddet forrentes ikke, men tilbagebetale 
ved barnets udmeldelse jvf. vedtægterne.

SKOLEN: adresse:

telefon :

Fredericiavej 1 
3ooo Helsingør 

21 o2 o3 (kontor) 
21 6*1 21 (elever)

kontortid: ti. - fr. 9.30 - 13

giro-nr: 12 26 06
leder: Ib Kvolsbjærg

(træffes efter aftale).



HELSINGØR LILLE SKOLE

er oprettet i sommeren 19Ó2 af en forældrekreds, 
der driver skolen som en selvejende institution. 
Forældrekredsen vælger på den årlige generalfor
samling en styrelse, som administrerer skolen og 
ansætter en skoleleder, der har det pædagogiske 
ansvar.

Forældrene har som retningslinie for undervisnin
gen formuleret og vedtaget et

Skoleprogram ?

Skolen er udelt og eksamensfri for piger og dren
ge fra børnehaveklassen til og med 7• klasse,

Skolen modtager tilskud fra staten og er pligtig 
til at have en tilsynsførende med undervisningen.

Skolen skal iøvrigt drives i overensstemmelse med 
den til enhver tid gældende lov om friskoler.

Skolen tilsigter at give børnene kundskaber og fær 
digheder til at blive aktive medlemmer i samfundet 
Såvel skolemiljø som undervisning tilrettelægges 
således, at det opøver evnen til medmenneskelighed 
samarbejde og selvstændig tænkning.

Forældrekredsen ønsker, at skolen skal være lille 
og med få elever i hver klasse, således at det bli 
ver muligt at tage individuelle hensyn.



Det ei’ en forudsætning for gennemførelse af 
skolens mål, at der findes en snæver kontakt 
mellem skole og forældre, der deltager aktivt 
i skolens liv og arbejde, når lejlighed gives.

Undervisningen er lagt an på normale børns ud
vikling og behov, hvorfor der principielt kun 
optages børn uden adfærdsforstyrrelser eller 
andre påfaldende vanskeligheder.

Børnehaveklassen er integreret i skolen, såle
des at skolegang på Helsingør lille Skole prin
cipielt begynder her. Der gives dog ingen e- 
gentlig systematiseret undervisning i færdig
hedsfagene i børnehaveklassen.

Børnehaveklassens, 1. og 2. klasses undervis
ning er tilrettelagt som "værkstedsundervis
ning", d.v.s. at børnene her har mulighed for 
at vælge imellem en række samtidigt forløbende 
aktiviteter (heriblandt for 1. og 2. klasse at 
arbejde i læse- og talværksted).

For de lidt større og store børn er en del af 
undervisningen tilrettelagt som en række al
ternative tilbud, således at hvert enkelt barn 
selv (evt. på grundlag af voksen-vejledning) 
tilrettelægger sit eget skema og hvilke under
visningsaktiviteter, det ønsker at deltage i.

Produktivt skabende arbejde, musik, bevægelse 
samt dramatik har en central stilling i skolens 
fagkreds.



Religionsundervisningen gives som en oriente
ring i kristendom og andre religioner i det 
omfang det er muligt.

--------0--------

Vi deler fagene i 3 grupper:

P-fagene, hvor P står for produktivt og prak
tisk skaben. Gruppen omfatter arbej
de med talrige materialer: papir, ma 
ling, 1er, træ og metal og mange ak
tiviteter som: vævning, syning, mad
lavning, dramatik, gymnastik, sang 
og musik. P-fagene tilsigter at be
vare og stimulere børnenes store ev
ner til at opleve og udtrykke sig u- 
middelbart og skabende«

O-fagene tager sigte på oplevelse og oriente
ring. Hertil henfører vis historie, 
relegion, litteratur og psykologi 
samt naturfagene: biologi, fysik, ke 
mi og geografi. Vi bygger videre på 
børnenes iagttagelser og erfaringer 
og giver dem således oplevelser af 
og orientering om dem selv og den 
verden, der omgiver dem, og om deres 
forhold til denne.



F-fagene~ færdighedsfagene omfatter discipli
nerne ; læseindlæring og senere 
læseteknik, matematik og sprog. Un
dervisningen i disse fag tager sig
te på bedst muligt at lade børnene 
indlære og opøve en række færdighe
der, som kan finde anvendelse i d • 
res o-fags-arbejde♦

-------0--------

Skolens organer s

Som det fremgår af indledningen, har skolen en 
styrelse, som vælges på den årlige generalfor
samling, iøvrigt skolens øverste myndighed.

Hver klasse vælger gerne ved skoleårets begyn
delse et par forældrerepræsentanter, som er et 
praktisk led mellem forældre og skole, og først 
og fremmest er behjælpelig f.eks. med ture, mø
der, fester m.m. o

For at dække et behov for et kontaktmiddel og 
have et sted, hvor meninger kan komme til ud
tryk, laver vi et forældreblad. Redaktionen af 
dette blad vælges også ved den årlige general
forsamling.

For at sikre børnene størst mulig medindflydel
se på skolens udformning og stadige udvikling 



afholdes så ofte det bliver ønsket et skolemøde. 
Skolemødeforsamlingen består af samtlige elever 
og samtlige skolens lærere. Ved afstemning har 
ethvert af forsamlingens medlemmer én stemme. 
Forældre har adgang til at overvære møderne, til 
at udtale sig og til at fremsætte forslag, men 
de har ikke stemmeret. Skolemødets kompetenceom
råde har ingen speciel begrænsning.

Skolelivet er både konflikt- og problemfyldt. Vi 
betragter det imidlertid som en vigtig del af 
skolens funktion, at børn og lærere sammen prøver 
at finde problemløsninger og omgangsformer, der 
er rimelige og hensigtsmæssige for os alle.

Det er et meget tidskrævende men fundamentalt vig 
tigt arbejde, der også kræver forældrenes til
slutning og opbakning.

Skolen er ikke et færdigt produkt men en fortlø
bende proces, som forældrene skal tage del i.

Omkring skolen findes en kreds af interesserede 
og aspirerende forældre. De har til skolens kon
tor indbetalt et mindre gebyr p.t. kr........  
(til dækning af porto etc.) og modtager derefter 
skolens forældreblad samt meddelelser om møder 
og andre arrangementer, som de er velkomne til 
at deltage i.



Praktiske oplysninger:

Skolen deltager i den almindelige kommunale 
skoletandpleje og lægetilsyn.

Skolepengene andrager for det første barn 
...... kr. i lo månedlige rater. For søsken 
de gives reduktion.

Ud over skolepengene betaler forældrene en 
andel af skolens udgift til trykte skolebø
ger samt udgifter i forbindelse med egne 
børns deltagelse i lejrskoler, større excur 
tioner etc..
Hæfter, papir, farver etc. er includeret i 
skolepengene.

Ved indmeldelsen betales et indskud på . . . . 
Indskuddet forrentes ikke, men tilbagebetal 
ved barnets udmeldelse jvf. vedtægterne.

SKOLEN: adresse: Fredericiavej 1
3ooo Helsingør 

telefon: 21 o2 o3 (kontor)
21 64 21 (elever)

kontortid: ti. - fr. 9«3o - 13

giro-nr :
leder :

12 26 06
Ib KvoIsbjærg
(træffes efter aftale)



Vil du vide noget om vores skole?

Har du interesse for børn og pædagogik?

Vil du snakke skole og børn?

Har du børn, som snart skal i skole?

Vil du gi* et nap engang imellem?

Har du ideer om skoleform?

Hvis dit svar er ja til blot to af spørgsmålene, 

er der måske basis for kontakt med os?

Vi udvider for tiden vores forældrekreds med en del 

andre interesserede. Medlemmer af vores interessekreds, 

som vi kalder den, får mulighed for at lære skolen at 

kende indefra. De kan deltage i nogle af vores arrange

menter, pædagogiske som festlige, vi kan lære hinanden 

at kende, og de modtager diverse publikationer og med

delelser, som udsendes fra skolen.

Prisen for porto m.m. kr. 2o , - betales som et fast årligt 

medlemskontingent . Hvis man. ønsker at ophæve medlemsskabet, 

undlader man blot at betale nyt kontingent.

Hilsen

Helsingør lille Skoles

Interessekreds.



Ny sæson.

Den ny redaktion holdt møde den 26/8 hos Jenny, 
hvor vi snakkede om hvordan vi kunne tænke os at 
lave bladet.
Vi snakkede dels om de redaktionelle problemer, 
dels om det indholdsmæssige.
Hvad vi fandt ud af fremgår af det følgende:

A. redaktionelle, praktiske problemer.

1. Vi vedtog at indføre faste frister for indle
vering af stof og fast udgivelsestidspunkt. 
Fristen er herefter den 3I (3°) i hver måned. 
Bladet udkommer den første uge i hver måned 
uanset hvor meget eller hvor lidt stof der er. 
Vi mener det er lettere både for os og for jer. 
Hvis bladet udkommer hver måned er der også en 
rimelig chance for, at stof der. ikke når med 
én måned ikke vil være ganske forældet i næste 
måned, M.h.t. referater er det også en fordel 
for dem, der skal skrive dem, at det skal ske 
relativt hurtigt.

2. Vi har tænkt os at opdele stoffet i 3 afdelin
ger: 1. debat, 2. referater, 3 meddelelser, 
annoncer m.m.
Disse grupper kan naturligvis lappe over hin
anden. Hvor stoffet naturligt hører hjemme af-
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gører vi fra gang til gang. 
Fordelen ved en opdeling er naturligvis overskue- 
lighe en: vigtige meddelelser smutter ikke igennem 
ulæst, samt at tidsbetrængte læsere kan vælge det 
de synes er mest vigtigt (man kan 'fordele’ inden
for familien). |

3- Mødereferater. Vi var enige om at det ville være 
en stor fordel om det blev en fast praxis ved møder
nes begyndelse at fastslå hvem der refererer. For 
at dette kaïi gennemføres må nogen påtage sig an
svaret for at nogen skriver.
Vi foreslåt følgende:
a. Klassemode : De enkelte klasselærere sørger for 

at "udpege" en referent, og at de meddeler redak
tionen hvem der skriver (det sidste letter yores 
arbejde).

b. Skolemøde : Der er fast sekretær, men Yvonne på
tager sig iøvrigt ansvaret for at møderne hyis 
det er relevant yderligere kommenteres, det kan 
være et barn, en forælder, en lærer eller flere 
på engang (se nedenfor).

c. Forældrerepræsentantmøde : Forældrerepræsentanter
ne vælger én, der vil påtage sig ansvaret fpr 
at finde referenter (behøver ikke selv at, skrive) ‘ 
og at give meddelelse til redaktionen.

d. Komumøde: - do -
Komureferater er vist hidtil kommet helt automa
tisk (Eva har taget en vældig tørnl)

For alle referater gælder, at vi efterlyser proble - 
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me rne i tingene og ikke kun de lyse sider, hyg
gen ved det hele. Det er den eneste måde hvorpå 
vi kan få et indtryk, der kan bruges til noget 
konstruktivt.
Skolemøderne er noget meget væsentligt i sko
lens liv. Kun få forældre har mulighed for at 
overvære dem, derfor tror vi, at en orientering 
på dette punkt er meget vigtig, (i dette nr. er 
det sat under 1. debat p.g.a. Yvonnes kommentar) 
Alle referater sendes af hemhedshensyn til Johna

4. Vi modtager meget gerne forslag til forsider. 
I behøver ikke være beskedne på jeres børns 
vegne.

B. Indholdet:

1» Vi talte om at de fleste har meninger om skole
arbejdet, problemet er bare at få det' frem til 
dem der har brug for at høre det. Vi synes det 
ville være mægtig r$.rt, hvis vi kunne begrænse 
vor tilbøjelighed til at ringe til hinanden ef
ter møderne og jamre over, hvad vi ikke fik 
sagt (telefondemokrati) og i stedet få bekym
ringer, tilfredshed, utilfredshed og spørgs
mål fram på skolen. Det er dog et faktum at det 
er ret krævende at formulere sig skriftligt, 
man synes det skal "stilles op" - indledning - 
afslutning o.s.v., den danske stil hærger os 
alle .
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Vi har derfor som en mulighed tænkt os at til
byde at lave ting (korte eller længere) i sam
taleform, en slags helt upretentiøst intervieu. 
Hvis I har noget I gerne vil ha' frem (men som 
I ikke orker at skrive ned), kan I ringe til en 
af os. Vi har adgang til båndoptager, og vi vil 
også gerne sørge for at få skrevet det ned. I 
får det naturligvis at se inden det kommer i 
bladet. Rent bortset fra det praktiske, tror vi 
også, at denne form i nogen tilfælde vil give 
en bedre belysning af problemerne. En samtjale 
mellem flere er også en mulighed.

2. Vi ville iøvrigt m.h.t. indlæg gerne komme! mere 
ind på, at man kan argumentere meget kort. Et 
synspunkt behøver jo ikke at fylde mere er.d et 
par linier, hvis nogen fx. skriver: 
Jeg syns det er noget pjat at --- - , hvad syns
I? Så er det jo også et udspil, som vil blive 
modtaget med glæde.

3. Hvis der er nogen emner I syns vi trænger til 
at få belyst, kan I sige det til redaktionen. 
Vi vil så forsøge at finde frem til nogen der 
kan skrive noget om det, i nogen tilfælde kan 
vi måske henvise til tidligere numre af fcjræl- 
drebladet. Dette kan blive meget aktuelt for 
nye forældre.
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4. Vi vil med en turnus på en måned forpligte os 
til skiftevis at læse de andre små skolers 
blade, med henblik på ting der er af betydning 
for os.

5. Vi vil meget gerne , hen ad vejen - og hvis vi 
kan - lave nogle numre over bestemte emner. Vi 
forestiller os emner som skoledemokrati (skole
møderne), færdighedsfagene, musikundervisningen, 
gruppen og dem der er udenfor. De kunne alle 
egne sig til et helt nr. af bladet.

Foreløbig er vi kun ved tanken om dette.

sept. Jonna

Unge pædagoger.

Jørn Oves forslag, som blev vedtaget på sidste ge
neralforsamling, om at skolen tegnede et kollek
tivt abonnement på "unge pædagoger", var idealt. 
Hans tanke var at øge vor indsigt i pædagogiske 
problemstillinger og dermed øge vor forståelse 
vor vore børn - vor skole - samfundet.
Man har anset dette for så vigtigt, at abonnementet 
skulle være en gave til os alle.
Som fremsynede forslag altid gør det, mødte også 
dette skepsis, bl.a. fra undertegnede.
Men nu - for ca. 1 md. siden kom så den første, 
store, brune kuvert med 5 hele og 2 halve eksp. af 



bladet, og for nogle dage siden et nyt ekspl^ 
Og hvad nu?
Lever vi nu op til Jørn Oves /skolens / general- 
forsamlingens ideale fordring om at lade os inspi
rere og informere af bladet? 9o% af stoffet er re
levant for os, læse- og tænkestof til mange timer. 
Kan vi ikke foretage et rundspørge i forældrekred
sen, hvad synes vi om bladet, om de første 7-8-9 
nr. ?
Hvordan oplevede vi Finn Helds artikel i nr. 7, 
hans provokerende tanke om en anti-pædagogikj? der 
måske kan redde os fra at sende perfekt lydige men
nesker ind i fremtiden?
Og den næste samme sted, om dogmerne, både dp gam
le overleverede og de nye, der handler om fojrhold 
intet folk hidtil har haft dogme om?
Og hvad med Elsa Gress i nr. 1? Henvender hun sig 
ikke også til os alle, ikke kun til lærerne, til 
ethvert individ, hvor det så end befinder sig i sy
stemet?
Eller skoleinspektørens brev til eleverne i 7» Kl. 
i samme blad I Noget for enhver smag l
I nr. 3 en ordrig artikel om seksualopdragelse - 
jeg orkede ikke at læse den til ende, men jeg kom 
til at tænke på en af ^.kl. ofagsgrnpper, son har 
behandlet sex. Disse seks(l) piger (desværre meldte 
der sig ingen drenge) har lavet et hæfte, der som 
en syntese af hvad de nu har læst og intervjuet sig 
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frem til, teknisk rigtig, fornuftig og naturlig, 
viser os hvordan og hvornår denne "opdragelse” 
skal drivesi Det er et pragtstykke Yvonne der har 
hjulpet til verden.

Tåstrup avis citeres i samme nr.:
"Farve-TV-tilhængere droppede legepladsen.."

En afstemning i en grundejerforening om
1. legeplads
2. TV-antenne.

Husstande med børn var med til at nedstemme et køb 
af et areal til legeplads 3° stemmer mod 4.

(kun 34 af 72 husstande var mødt), 
medens det andet køb blev vedtaget med 31 mod 3•

Jørn Oves omsorg for vores holdning er på sin pladsl 
Det jeg ville frem til var egentlig kun to ting: 
At vi må bruge disse blade, men hvordan?
Måske skulle vi anmelde dem, det kunne gå på om
gang i klasserne, bruges til oplæg på klassemøder
ne ?
Redaktionen kunne henvende sig rundt i kredsen? 
Eller hvad?
Det næste var at sige Jørn Ove tak for den ideale 
tanke I

Lise



Ad Lises indlægs

På redaktionens møde den 23.9« drøftede vi Lise I- 
versens indlæg vedr. unge pædagoger, som vi synes 
er en inspirerende opsang til os alle. Vi beslut
tede straks at gå hjem og gå igang. Vi snakkede om 
Lises konkrete forslag til, hvordan vi skal bruge 
unge pædago ge r.
ad 1. Anmeldelse på omgang i klasserne: spørgsmå
let må forelægges af klasselærerne i de enkelte 
klasser (vi tror det bliver svært)
ad 2. Oplæg på klassemøder: Vi hældede mest til den 
opfattelse, at der som regel er så meget vedkommen
de, helt konkret stof, der ligger lige for, og som 
vi må igennem, at det bliver svært at få plads til 
det.

Derfor kan man jo godt tænke sig enkelte møder ar
rangeret med henblik på drøftelse af en særlig ak
tuel artikkel i bladet.

ad 3» I redaktionen: vil vi i første omgang sørge 
for at få bladene læst og se om der er ting vi sy
nes man særlig må henlede opmærksomheden på. (Vi 
vil naturligvis søge at læse alle, men pligten går 
på omgang og følger mod pligten til at læse de an
dre skolers blade jvf. ovenfor.)Vi vil også være 
opmærksomme på, om der er ting der særlig bør an
meldes i bladet, men vi vil samtidig gerne minde 
om at det jo ikke var meningen, at vi skal genop
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trykke unge pædagoger i forældrebladet, det var jo 
netop bl,a. derfor Jørn Ove foreslog, at vi skulle 
ha’ det allesammen.

P.S. Måske kunne der opfindes en særlig lakmusag- 
tig prøve, der kunne afsløre om folk læste 
bladet eller ej?
Hvad, menor I?

Ad artiklen om farve-TV-antenner og legepladser - 
se under meddelelser bag i bladet: Legepladsfore
ningen for Helsingør kommune.

P.r.v. Jonna

SKOLEMØDE D. 2 8, 7 o.

Valg af sekretærer:

Torben 7.» Vibeke 7«, Hilde 7«, Carina 6. og 
Peter 6. var kandidater.
Hilde og Peter valgt med henholdsvis 56 og 37 
stemmer.

2, klasse foreslog, at ølkasserne mærkes sådan at 
1.2.3« klasse har deres egne. Hvis der ikke er 
andre klasser ude, må man gerne bygge af alle 
kasser.
Der kom mange forskellige synspunkter. Efter en 
halv time summede klasserne i 5 minutter - deref
ter afstemning.



- lo

Forslaget blev nedstemt med 37 stemmer for og 
38 stemmer imod.

Bodil

SKOLEMODE I PRAKSIS

Er det et eksempel på flertalsdiktatur eller hvad? 
For den, som ikke overværede skolemødet d. 27.8. 
7», ser det næsten sådan ud.

Hvor er det svært- at være demokratisk bevidst, at 
argumentere sig frem til den rigtige løsning, at 
modtage så mange indtryk på én gang.

Nu havde man lige siddet i klassen og taget stil
ling til forslaget for sig selv og i klassens débat 
- så går man til skolemøde og ser måske nye perp 
spektiver i sagen. - Så må der tænkes hurtigt - 
Vi tager et sximmemøde - men alle er trætte og u- 
tålmodige efter at få denne sag afgjort, så man 
kan komme videre i dagens program.

Så stemmer vi - og tager afgørelsen alvorlig - na
turligvis .

Der er noget galti
Forresten: forældrene har ret til at være med til 

skolemøder (dog ingen stemmeret)

Yvonne
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Bente har spurgt nogle børn i 3« og 7» klasse 
hvad de synes om rulleskemat

Jeg syntes at rulleskema er gode fordi at man. kom
mer sammen med de store børn og man kan slæv vælge 
hvor man vil væle. Hvis man syntes at en eller an- . 
den ting er god kan man vælge sig på det.

Najda Larsen 3. kl«

Jeg syntes at rulleskema er mægtig godt fordi man 
lære de store at kende og får flere kamerater.
Vi skal stadivæk lige hjælpes i gang med skemaet 
hvad de adre sikert også skal, jeg kan især godt 
lide engelskfag og huleby så må man også vægle 
timer til 2—~ som gør det at jeg hader lørdag søn- 
og elsker skoledagene.

Hilsen Mette 3« kl.

Jeg har spurgt nogle fra klassen hvad de synes om 
rulleskema, de svarede allesammen: Godt.
Så nu må jeg hellere skrive min egen mening.

Jeg synes også godt om rulleskema, fordi man kan 
vælge hvad man har lyst til, hvad man har brug for 
o.s.v. Det er også rart at man kommer sammen med 
andre børn end lige sine klassekammerater.

Jeg har kun en ting at indvende: Man kunne nu godt, 
når tilbudene ikke blev ændret, vælge skema for to 
uger.

Bodil 7.kl.
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Samtale med barn fra børnehaveklassen

Jeg: Er det dejligt at være begyndt?
b: Ja, udmærket særlig når man kan lave så r^ieget,

det er smadderdejligt, det er bare ærgerligt, 
man skal vente og vente sæ længe og når man 
så er begyndt skal man ikke være der hver dag, 
men det er kun i begyndelsen.

jeg: Hvorfor skal du ikke være der hver dag?

bt Det er fordi han skallære os bedre at keijde 
og-vi skal jo også lære ham at kende, ham Er
ling.

jeg: Har du så lært ham at kende?

b: ja, han er smaddersød, meget sødere end Jeg
troede.

jeg: Hvordan troede du da han var?

b: Jo, man kan jo ikke sådan vide når man ikke
har prøvet det, men straks jeg fik prøvet 
ham fandt jeg ud af at han var smaddersød.

21.8. Jonna

Referat fra lærermødeugen i Sverige i august

Vi minder om, at vi har modtaget referatet fra 
lærermødeugen i Sverrig.

Vi regner med at næste nr. af forældrebladet ni. 
a. skal handle om dette referat og vi opfordrer 
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jer til at komme med kommentarer, spørgsmål, kri
tik - i så god tid som muligt. Husk næste frist 
er 31/I0.

Red .

Nær ved Ølsted - ude i skoven ligger et bondehus - 
stråtag og bindingsværk. Skov med rågekoloni og 
fiskehejre - rar skovløber - idyl.

1. og 2. kl. er lige kommet hjem fra lejrskole der
fra: septembersol - glubende appetit - aftenhygge - 
ild i ovnen - køjepjank og fortrolig snak mellem 
venner i lommelygteskær - korttegning - opmåling 
med markmåler - skattejagt - egern - tudsebørn i 
mængde - firben - snobrød naturligvis - jordsorte 
snørklelabyrinter i gårdspladsens perlegrus------

Hvorfor er det hus dog ikke voresi ? I ?

Hvorfor har vi ikke - sammen med Hillerød og Hum
lebæk, hvis de vil være med - et hus på landet - 
en times kørsel herfra?????

Tænk at kunne bestemme: det arbejde vi er igang 
med nu ku vi faktisk køre bedre ude på landet - 
vi tar afsted i overmorgen!

En klasse "knaser" - trænger til at klare dagen 
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og vejen sammen - hvor kan det bedre lade sig gøre 
end på en week-end-tur eller en uge væk fra det 
daglige ? ? ?

Lærerne skal planlægge en emneuge - afsted - bort 
fra distraherende telefoner, familje (undskyld!)--

For dem, der måtte være interesserede kan jeg 
nævne de første ti exemplar på situationer, pvor 
det ville være ideelt at have huset på landet med 
plads til en go snes mennesker.

HVEM HAB ORK TIL AT KIGGE EFTER ET SOLIDT BOÑDEHUS 
EN TIMESTID I BIL HERFRA? OG FINDE UD AF, HVAD 
DET KOSTER I PENGE?

Det kan da ikke være uoverkommeligt.
Man begriber faktisk ikke, at vi ikke har haft et 
i i flere år.
At vi har kunnet undvære det.

Jamen der er da også en charme ved at komme nye 
steder hen på lejrskole...
Selvfølgelig - men det ene udelukker da ikke det 
ande t.
Hvis vi er 3 skoler om et hus, behøver vi ikke at 
være bange for, at det skal stå ubrugt hen - tvært
om .

Tænk at kunne undgå jag .en på egnede spejderhytter, 
F-D.F-kolonier o.s.v. halve år i forvejen - steder, 
der nok ligger smukt, har interessante seværdighe- 
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der, men hvis indretning reverentertalr aldrig - 
naturligvis - er lagt an på. vore behov.

Tænk at føle sig h jemme, ordne sådan et hus for
målstjenligt og rart - have ordentlige, rengørli
ge køjer og madrasser - rimelige køkkenforhold - 
fornuftige toilet-baderum - skabe til tøj og ting 
-- -Det har vi egentlig aldrig prøvet.

Vi må ha’ det hus SNART.

Kender nogen et sted?

Hvad vil vi give for det? 2oo-3oo kr. pr. familje? 
Gang det med ca. 15o fam.
Kan man få et solidt hus for det? Det er da nok 
til udbetaling, eller hvad?

Vist har jeg ikke en pind forstand på økonomi - 
men jeg er lige kommet hjem fra en dejlig lejrsko
le nok en gang, det er derfor jeg siger: ...

VI MÄ HAVE ET HUS PÀ LANDET.

Gerda

Komu-møde 11.9«7o på skolen
Tilstede var Ib, Yvonne, Margaretha Christensen
Mia Faxe, Jonna Johansen og Eva Iversen 



16

Ib og Yvonne er valgt fra lærerne, Jonna fra for» 
ældrebladet, Margaretha fra styrelsen, mens foræl
drerepræsentanterne ennu ikke har valgt nogen nye. 
Eva og Mia ble derfor innkallt til det første møte 
Det var lærerne som innkallte, og det var hoved
sagli lærerne som hadde ting på programmet:

Åbent hus vil alle lærerne fortsatt meget gerne 
være tilstede ved, men man har ikke tid til og 
anledning til å arrangere det. Det ble spurgt om 
foreldrereprescntantene kunne påta seg disse arran 
gementer.

I forbindelse med det, ble det foreslått at noen
IV disse åpne hus skulle være med børn. Mange fof- 
eldre har vanskeligheter med å komme fra om after 
uten børnene, og vil synes det var hyggelig om man 
kunne f.eks. møtes ved 6 tiden på skolen med hele 
familien, og så spise i fellesskap. Selve arrange
mentet mød spisningen og maten etc., kunne man la. 
gå på omgang.
Man tar det opp på første foreldrerepresentantmøte

Utvidet foreldrekreds: Lærerne hadde på sitt som- 
mer-møde snakket om å få flere interesserte per
soner med i skolens aktiviteter. Man vil lave en 
utvidet foreldrekreds, hvor interesserte kan be
tale f.eks. 2o kr. i året, og dermed kunne komme 
til flere av skolens tilstelninger, og dessuten 
få tilsendt skolens blad. Man mente at dette vil
le kunne øke kontakten utad og at det også kunne 
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føre til at vi fik flere impulser. De interesser te 
skal ha forslagsrett og kunne være med i diskusjo- 
ner, men ikke ha stemmerett. Er der nogen der vet 
om andre som vil melde seg på, kan man henvend seg 
til Jane på kontoret.
For å få lit publisitet omkring dette, skal der 
sendes ut flyveblad til foraldrene på skoløn, og 
til andre som ønsker det, og settes en annonce i 
avisen.

Nye foreldre« Det stadig tilbagevendende problem, 
hvordan bl. kjent med hinannen? Hvordan få de nye 
foreldre til å føle seg hjemme?
Lærerne og styrelsen planlegger snarest å komme 
sammen mod de nye foreldre og lave noe sammen. F. 
eks. kun .e David arrangere en dramatikk-aften.

Nye lærere : Der ble spurt om ikke de nye lærere på 
en eller anden måte kunne presentere seg for oss 
foreldre. De kunne jo skrive litt om seg og sitt 
syn på skole og børn og pedagogikk i foreldrebla- 
det. Dermed vet vi bedre hvem vi har med at gøre. 
Eller hva med kun å skrive litt om hva de tidli
gere har gjort, og hva de nu har lyst til å lave 
på vores skole?

Per Rindom og non-verba1 comnunication”. Det ble 
jo liten tilslutning til Per Rindoms aften på sko
len i foråret. Vi vil prøve å få tatt det hele opp 
igen nu til efteråret. De som ikke vet hva det hele 
drejer seg om, kan jo ringe til Eva Iversen eller
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Peter Tvede eller til skolen. Det har noe med å 
komme i kontakt med hinannen uten ord, en måde å
utvide ens kontaktmuligheter. Vi vil overlade tjLl 
Peter Tvede å køre løbet videre.

Gruppedynamisk kurs; Er 
gruppedynamik? Dette er 
flere med henne. Før vi

der basis for nytt kurs i
det Jonna som spør om, og
setter krefter igang med

å finne en leder o.s.v., vil vi se hvor mange in
teresserto der kan være. Henvend dere hurtigst, I og 
senest innen 14 okt., enten til Jonna Johansen ^1- 
ler til skolens kontor, så vi kan få en oversikj; 
hvor mange vi kan regne med. Henvende1sen er ikke 
bindende, men vi håper jo at ikke frafallet biir 
altfor stort ved selve kurset, det har litt liten 
hensikt a holde kursus i gruppedynamik for en tre- 
fire stykker«

ramme om årets aktiviteter på skolen. Vi tenker oss 
å. konsentrere oss om emnet "børn" i år. Har noe| no 
gen forslag til aktiviteter i denne f orbindel se‘j’ 
Dei’ kan være teoretiske studier, f.eks. en gruppe 
som studerer børnepsykolog!, børnenes utviklingl 
Piaget og pedagogikk o.s.v.... Hvilke krav kan yi 
stille til børnene på de forskellige alderstrinn? 
Hva vet vi om børnene og deres verden? Hvilke krav 
stiller våre børn til omverden? Kan vi foreldre 
folge med i den hurtige utvikling som nu foregåp 
rundt oss, og som preger våre børn?
Eller vi kan legge det mere praktisk an, ved â la 
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oss voksne oppleve verden som de små gør det, el
ler vi foreldre laver en emne-uge sammen med bør
nene .

Som man vil se, var det mange ideer og mange sein
lyst til meget.

Komu Iler foreldrerepresentantene tar sikke" med
giede imod ideer og persener som cr villig til å
se tre noet igang, Der er anledning til å møde opp
på Komu med gode forslag eller bringe dem frem
gjennom klassens représentant.

Neste Komu-møde er lagt til den 14. okt. kl. 2o 
hos Ib. Innen den dato bør foreldrerådet ha konst_- 
tuert seg cg valgt nye Komurepresentanter, ellers 
må Eva. og Mia møde igen. Eva og. Mia er villig til 
å delta i det første foreldrorepresentant-møde og 
bidrage med opplysninger om det som foregikk i 
fjor.

I.

Fødse1sd ags skovture n.
Vejret var som på alle gode skovture: blæsende med 
lidt drvpregn ind i mellem.

Jeg ville gerne deltage i 
gelse på et par af de "st 
og afvist - godt det samm 
efter optagelse på et af

et løb og forsøgte opta-
>re" bold. Jeg blev synet 

erkendte jeg, da jeg 
le "små" hold så røgen af
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de store«

Derfor vil referatet mest handle om denne del. Det 
gør sikkert ikke noget, da jeg er sikker på, der. 
var mest spændende. De store skulle finde papir 
med tal på, de mellemste skulle finde ting, men 
vi skulle finde guld. Og vi fandt det. Guldklum 
per. Og vi fandt en guldgraver. Det sidste var 
nu ikke så sært, for han havde skrevet til os, at 
han ventede os. Vi undrede os over, hvorfor han 
havde skrevet til netop os. Det viste sig at være 
Davids tvillingebror - en fordrukken, gigtplaget: 
mand.

Han var lidt mærkelig, for nok ville han gerne i.a- 
ve besøg, men kun hvis vi medbragte gaver: 5 m. 
snor, en flaske whisky, og snustobak. Desuden simi
le vi finde ham en stok.

Vi var lidt bekymrede, for nok fandt vi efterhåri- 
den snoren, og nok fik vi købt en flaske whisky 
af en mærkelig købmand, men snustobak var ikke til 
at opdrive. Heldigvis var guldgraveren rar og hav
de af andre fået noget, så han blev alligevel glad 
for at se os.
For alt det guld vi havde fundet i skoven købte vi 
sodanvand til alle børnene og øl til de voksne.

¿EPHanne
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Referat af forældremøde i 4. klasse.

Til. forældremøde i 4. klasse var der den 9» sep. 
mødt 11 stk. forældre.

Lejrskole : Turen til Sverige havde for klassen 
som gruppe været god, især var 4.dagen og de 
følgende 2 dage gode, idet børnene på dette tids
punkt var blevet helt sammentømret. Man foreslår 
derfor, at lejrturen til næste år er af længere 
varighed. Den vil finde sted i maj-juni måned - 
og måske til Orø i Holbæk fjord. (Man vil gerne 
studere det lille samfund på øen). Fremover vil 
alle lejrture finde sted i begyndelsen af det nye 
skoleår, d.v.s. august-september, idet man mener, 
at det er gavnligt for klassen allerede fra star
ten af skoleåret at blive én gruppe.

Fremtidige klasseforældremøder: 2 foruden det 
her afholdte. Møderne skal arrangeres af foræl
drerepræsentanterne. Desuden blev det vedtaget 
at afholde en forældrekonsultation i oktober må
ned, hvor Yvonne ville tale med hvert barns for
ældre om barnets trivsel i gruppen. Derefter skul
le alle foyældre på et senere møde tale sammen om 
børnenes forhold til hinanden i klassen.

Der vil blive afholdt 3 emneuger i dette skoleår: 
en i oktober, en i januar og en sidste fælles em
neuge i løbet af foråret. Man talte om, at det 
sikkert var gavnligt at have et fælles mål for 
børnene - dog således at der ikke måtte være nogen 
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konkurrencemomenter.

Som forældrerepræsentant accepterede Leif Nymann 
Larsen genvalg indtil omkring juletid og Agnes 
Løgager nyvalgtes«

Yvonne var begyndt det nye skoleår med at fortæl
le om den nordiske mytologi, hvorefter man var 
gået over til at studere mennesket. Børnene havde 
selv valgt dette emne blandt 2o andre og havde ef
ter et summemøde fundet frem til 17 diffuse spørgs 
mål, som de gerne ville vide noget mere om. Yvon
ne havde så delt disse 17 spørgsmål i 3 emner, som 
var kommet til at hedde 1) sex 2) bevægelse 3) fa
de. Seks havde valgt sig på hold 1, seks på hold 
2 og to på hold 3. På hold 1 benyttede man bl.a. 
Bent H. Claësson: "Dreng-pige, mand-kvinde".
M.h.t. fremtidige emner havde man Afrika, Grøn
land, cirkus og vilde dyr.

Mødet sluttede kl. 23.oo.

al

Klassemøde 7« kl* 1o.9.7Qq

Der var indbudt til "hyggeaften" for elever og for 
ældre uden noget særligt fast program, men allige
vel blev det en ret "tæt" aften - i 7*kl. begynder 
jo skruen at strammes. Ib orienterede om skemafor
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andring: skemaet omfatter nu tysk og udvidet ma- 
tomatik inc. geometri, samt om skolemuligheder ef
ter 7»kl.í 8.kl. på kommunal el. a. skole, efter
skole, real-afd., eller en mulig 8.kl. på vores 
egen skole. Indstillingen sker ved juletid og man 
får besked lige efter 1. april. I begyndelsen af 
okt. holder Alice og Ib "forældre-konsultation", 
hvor vi enkeltvis kan diskutere vore børns mulig
heder .
Om den mulige 8.kl. orienterede Søren Bang. Skur
vogn er vist vores eneste mulighed, og prisen va
rierer stærkt. Spørgsmålet er også om vi er nok 
til at oprette en sådan klasse, der skal være lo 
elever før man kan få tilskud. En spørgeseddel 
med tre valgmuligheder bliver sendt ud til de, der 
ikke var tilstede.

Alice snakkede om lejrskole - Frankrigs turen er 
vist på vej ud - og Thomas A. fortalte om klasse
mødet hvor man havde diskuteret de forskellige 
rejsemål. Island og Færøerne stod højt på. listen, 
men erfarne folk udmalede strabadserne forbundet 
hermed på så. afskrækkende vis, at England rykkede 
stærkt op. Der fulgte en livlig diskxtssion som Ib 
foreslog afgjort på. et senere tidspunkt. Man ved
tog at blive ved med at spare og så evt. lade det 
sammensparede beløbs størrelse være mcdafgørende.

Også kulturen får sit i år. Alice ville gerne væ
re ledsager, hvis der var en gruppe, der havde
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lyst til Ungdommens Teater, som har et fordelag
tigt abonnements-system.

løvrigt holder Alice åbent hus i sin nye lejlig
hed Horsensvej 2o^ hver tirsdag kl. 19-21 for 
klassens elever og evt. forældre.

Tilsidst viste Ole Jepsen farvefilm fra Norgesturen

Eva Iversen sluttede som forældrerepr. og i stedet 
valgtes Hanne Jepsen.

Hanne Ringsted

Forældremødet d. 16,9. for 1.-2.klasse.

Vi mødte talstærkt op både fra 1. og 2. klasse og 
fyldte de nye klasserum, som bar præg af mange akf 
tiviteter og levende børn og lærere.

Gerda bød os velkommen allesammen og takkede alle 
de flittige forældre, som havde hjulpet i sommer
ferien med at gøre klassen i stand. Der var dog 
stadig et og andet som endnu skulle gøres, så hvis 
nogle havde lyst så ------

Først på programmet stod lejrskolen, som skal fint 
de sted 22.-25« september i ølsted. Hanne som var 
samme sted med børnehaveklassen sidste år, fortalj- 
te os lidt om hvad man håbede at opnå ved at tage 
afsted med begge klasser nu, blandt andet ville 
børnene lære hinanden bedre at kende og være nødt 
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til at arbejde sammen om praktiske ting. løvrigt 
ville de arrangere emnehold på tværs af klasserne. 
Hanne syntes at 1. klasse endnu holdt sig meget for 
sig selv, men at lejrskolen sikkert ville udligne 
det noget.

Det nye eksperiment med at slå 1. og 2. klasse sam
men interesserede os alle,og Gerda gav os en for- 
nemmelse af, hvordan hverdagen former sig, bl.a. 
havde et skema, hvor de skulle sætte et kryds ud
for hvad de valgte, der er 13 tilbud at vælge imel<» 
lem, så det lyder godt. Deriblandt det for 1. kl. 
nye fag "læsning". Skemaet skal hjælpe børnene og 
lærerne til at få et overblik over, hvad det enkel
te barn vælger, hvor ofte det skifter o.s.v.
Begge klasser er i gang med emnearbejder, l.kl. ar
bejder med dyr og 2.kl. med frø, frugter, frøspred
ning, og de ting vil de arbejde videre med på lejr
skolen.
Barbara fortalte om læsehjørnet. Hun var glad for 
at arbejde på den måde, hvor børnene selv valgte 
sig til læsning, og hun bad indtrængende om, at vi 
forældre ikke skubbede bagpå for at få børnene til 
at vælge læsning. Barbara har et stort udvalg af 
bøger og materialer af forskellig sværhedsgrad, så 
hvert barn får den undervisning det har brug for.

Matematikundervisningen, som er noget abstrakt, 
puttes ind allevegne ved at tælle osr inddele, hvor 
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irán kan komme til det, bl. a. i o-fagene. Bornene 
skal lære at bruge tal, behandle dem og forstå 
d em.

Alt i alt var det en god og orienterende aften, 
hvor de 3 lærere gjorde sig umage for at delagtig
gøre os forældre i, hvad der foregår i klassen.

Det var det første klassemøde, hvor to klassers 
forældre var samlet om vores fælles børn i 1. og 
2. klasse.

IngerLi se

Den blå kanin. Plade. 
(Gerda - Jørgen) Tais, Lasse, Sidsel, Vibeke, 
Pia, Nina, Lars. - Wilhelm Hansens musikforlag.

Den blå kanin der blev opført ved afslutningsfe
sten inden sommerferien som en gave til 7«kl. er 
nu kommet på en plade, som børnene er vilde med 
de spiller den dagen lang hos de fleste jeg kender. 
Gerda siger, at Anton "baglænser" - et godt nyt 
ord at ha’I 
Det er noget svært, synes jeg, at genkende histo
rien i vore børns virkelighed. Man. tænker på, on1! 
man kender et barn, der ikke gerne vil lege med en 
opfindsom fyr uanset de voksne ikke finder ham mor
som?
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Jeg har heller ikke endnu truffet nogen der gør 
rent hver dag (men man ved jo de findes - lad 
os håbe pladen når ud til børn af de damer).

Hvergang jeg hører dem synge "gerne være som vi 
er", får jeg klump i halsen. Så enkelt og så svært, 
om det sværeste så er at finde ud af hvem børnene 
- (man) - er, eller hvis man er så heldig at finde 
ud af det - at gennemføre henholdsvis at lade dem 
være det og være det selv, er ikke til at sige. 
Sammen med Jørgen Spillemands henrivende melodier 
forekommer det en så enkelt altsammen - lige et 
øjeblik. Tak for det.

Jonna

I N T E R E S S E K R E D S.

Lærerne har oprettet en interessekreds, (jvf.
1) komuref. og 2) revideret skoleprogram), det 
vil sige en mulighed for at andre interesserede end 
blot vores børns forældre kan deltage i skolens 
liv. Vi ser det som en fordel at stifte bekendt
skab med. så mange som muligt: kommende forældre, 
pædagoger og andre interesserede.
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Vi tror, at det øger vores muligheder for at lave 
den rigtige skole med gensidigt kendskab til hin
anden. Forældrene har krav på at vide, hvad det 
er for en skole de sender deres børn til - inden 
de melder dem ind - og vi vil gerne kende vores 
kommende forældre.

Interessekredsens medlemmer betaler 2o kr. om åre 
for at deltage. Til gengæld modtager de forældre- 
bladet + diverse publikationer, der udsendes fra 
skolen, heriblandt invitationer til fællesarrange 
menter «

For at udbrede kendskabet til "interessekredsen" 
har vi vedlagt et flyveblad, som I kan give til 
et menneske som er interesseret i vores skole.

p.i.V.
Yvonne

ANGÅENDE FLERE LEGESTEDER I HELSINGØR KOHMUNE

Legepladsforeningen opfordrer jer gennem denne 
henvendelse til at støtte vort arbejde i Helsin
gør kommune. Foreningen har i øjeblikket ca. 9o 
medlemmer - de fleste bor i Espergærde. Det er fo 
få, når vi skal prøve at få kommunen til at eta
blere flere og bedre legemuligheder for vore børn 
Vi har allerede opnået at få kommunen (Tikøb) til 
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at starte en byggelegeplads i Espergærde.

Den startede den 15. okt. sidste år med en gravid 
ged, nogle kaniner, marsvin, høns plus 3° børn i 
alderen 3-6 og ca. loo i skolealderen, 2 pædago
ger og skiftende forpraktikanter.

I vinterens løb har arbejdet på pladsen især fun
det sted indendørs i legepladshuset, men med for
årets komme er de udendørs aktiviteter blomstret 
op. De små har taget minilegepladsen i brug, og 
de store er gået igang med husbyggeriet og dyre- 
pasningen.

Vi er blevet opfordret til at samarbejde med ud
valget til kommunens forskønnelse og trivsel samt 
socialudvalget i den nye storkommune og har i den
ne forbindelse et møde med kommunalfolk i midten 
af oktober, og til dette møde vil foreningen me
get gerne repræsentere nogle flere medlemmer især 
udenfor Espergærde og vi opf ordrer jer 
derfor til at melde jer ind i foreningen. Medlems
skabet behøvei" ikke at indebære hverken hårdt, fy
sisk arbejde eller anstrengende møder - men vi vil 
dog gerne se så mange som muligt til en årlig ge
neralforsamling.

Med venlig hilsen

Legepladsforeningen for Helsingør kommune 
Mette Tofte (fm.) 
Kirsten Hofståtter (sekr.) 
Gerda Pedersen (kass.)
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P.S. Hvis I har kendskab til uudnyttede legeområ- 
der i storkommunen kontakt os: tlf. 23 33 59 

I 23 lo 7!i 
23 33 B6

INDMELDELSESBLANKET TIL LEGEPLADSFOR. F. H-ØR KQM.

Undertegnede ønsker herved at melde sig ind i 
legepladsforeningen : 
navn........................ .......... .
adresse............. .................. tlf....... .

Kontingentet er 25 kr. for enkeltmedlemmer
4o kr. for ægtepar
lo kr. i indmeldelsesgebyr pr. pers.

LEGEPLADSFONDEN : Til at støtte oprettelsen af nye 
legepladser har foreningen en fond, hvor bl.a. 
indmeldelsesgebyret indgår. I er selvfølgelig 
også velkomne til at støtte denne fond. Henvendel
se herom kan ske til vor formand Mette Tofte, Søn
dermarken 34, Esp. tlf. 23 33 59 eller ved at ud
fylde nedenstående:
Undertegnede ønsker at støtte legepladsfonden 
med kr. .......
Navn..... . . . . o............................
Adresse.....................................  tlf. .......
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Tøjbyttecentral

Da ’tø¿¡bytningen på åbent-hus aftenen og ved for
årsfesten viste sig at være en succes, har vi fun
det ud af at det ville være rart med noget mere 
permanent.

Dels har det været besværligt for enkelte forældre 
at slæbe tøjet frem og tilbage, og dels ville det 
være rart at kunne komme på skolen, når man bedst 
havde tid og kikke på tøj •

Dette skulle nu kunne lade sig gøre, da skolen 
har stillet et lille rum ved fyr-kælderen til rå
dighed.

Bettan og jeg til nu gå igang med at sætte rummet 
istand. Er der nogen, der har lyst til at hjælpe, 
så ring til en af os. Det ville være rart at få 
det færdigt i en fart, da det vel netop er på 
denne tid man sorterer tøj, og går og kvier sig 
ved at købo det urimeligt dyre børnetøj.

Bettan lisager tlf. 21 37 6o - Jennie Rieger 
tlf. 21 o7 19

Do unges rådgivning, Helsingør

Inspireret af "de unges rådgivning" der for nogle 
år siden blev oprettet i København på privat ini
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tiativ (og senere nedlagt igen p.g.ao utilstræk
kelige kommunale bevillinger) og udfra den almin-| 
deligt antagne opfattelse af at et stort antal 
unge har behov for rådgivning og kontakt med u- 
vildige voksne, har en gruppe af socialpædagoger, I 
interesserede mennesker sluttet sig sammen i for
søget på at skabe et rådgivningscenter for unge 
i Helsingør,
Da vi har lånt lokaler på den lille skole (1. og 
3. mandag hver måned), og da jeg er med i det, 
synes jeg det var naturligt kort at orientere jer 
om, hvad det drejer sig om. Hvis I ønskex' nærme
re oplysninger kan I ringe til mig 21 72 27.

Rådgivningsholdet består af socialrådgivere (4) 
lærer (1) læge (1) jurist (1)sygeplejerske (Mon
tebello U.afd.) (l).Til rådgivningsholdet er 
knyttet en gruppe på 7 unge (HF-elever, skoleele
ver, forpraktikanter). De enkelte rådgivningsaf
tener møder indtil videre 2 rådgivere og 2 unge. 
De unges opgave er blot at være der - lave te, 
snakke, samt på fællesmøder kritisere os, give 
os feed-back - samt gøre det opsøgende arbejde 
bl.a. ved at tage rundt på skolerne i kommunen og 
fortælle om rådgivningen. Yderligere har vi kon
takt med en psykiater og en skolepsykolog, der 
deltager i vore fællesmøder og som vi kan rådfø
re os med »



Vi plejer med en lidt teknisk betegnelse at kal
de det vi foretager os for almen tværfaglig råd- 
givning, d.v.s. at det drejer sig om alle tænke
lige ungdomsproblemer, familieproblemer, arbejds
pladsproblemer m.v.
Rådgivningen vil formentlig ofte komme til at be
stå i samtaler og gennem disse tilskynde de unge 
til at henvende sig til relevante fagfolk. Råd
givningsholdet vil kunne påtage sig samtaler med 
fx. arbejdsgivere eller forældre i en konflikt
situation.

Det er vigtigt at fremhæve, at det ikke specielt 
er narkotika-problemer vi tager os af, allerede 
fordi vi ikke føler os kompetente til at tage os 
af ihvertfald alvorligere narkotikaproblemer. Vi 
håber på at "komme ind" inden det bliver til nar
kotikaproblemer .

Erfaringsmæssigt tager det meget lang tid at op- 
bygge et rådgivningscenter, og vi har haft og har 
stadig store vanskeligheder med at komme igang 
bl.a. fordi vi ingen penge har til at annoncere 
o.l., og fordi oplysningsvirksomheden på skoler
ne har været vanskelig. Der har ikke været nogen 
speciel stor interesse for det fra lærerside.

Vi har søgt Sparekassen for Helsingør & Omegn, 
der har en bevilling til "ungdomsarbejde" om 
støtte til annoncering o.s.v., men har fået af
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slag under henvisning til at vi ikke er en offi
ciel institution (i modsætning til idræt sf orenin(- 
ger). Vi vil nu prøve andre muligheder (forslag 
modtages meget gerne). Rådgivningen er naturlig
vis gratis.
På længere sigt er det vores hensigt såfremt vi 
kan dokumentere et behov at søge kommunen om en 
bevilling til at drive centeret. Interessen fra 
kommunens side har dog været meget ringe. Vi 
har søgt om lokaler men fået afslag, hvorfor vi 
med taknemmelighed har lånt lokaler på skolen. 
Vi er foreløbig indstillet på tålmodigt at afven
te at blive brugt, idet man jo ved, at de fleste 
unge er meget tilbageholdende og usikre overfor 
at henvende sig og be' om hjælp. Vi overvejer at 
forsøge en mere direkte opsøgende kontaktform, 
men diskussionen herom er endnu ikke tilendebragt 
ligesom diskussioner vedrørende andre væsentlige 
problemer.

Ideer, der går på eventuelle muligheder og formerf 
for opsøgende virksomhed, vil være nyttige.

Jonna Johansen



Refleksbrikker til børnenes tøj sikrer dem i 
den mørke tid fordi de kan ses på lang afstand

Vi har modtaget en skrivelse fra rådet for 
større færdselssikkerhed stilet til skolenæv
nene, hvori tilbydes refleksbrikker til en 
fordelagtig pris:

5o stk. - kr. 0.92 pr. stk
2oo stkÅ.- kr. o. 86 - -

5oo stk. - kr. 0.81 - -

looo stk. - kr. 0.77 - -

5ooo stk. - kr. o.7^ - -

loooo stk. - kr. 0.69 — —

Priserne er excl. moms - frit leveret. Pakket 
i poser á 5° stk.
Betaling: 3o dage netto.

Man kan også på samtlige landets apoteker købe 
refleksbrikker til en detailpris af kr, 1.5° 
nr. brik.
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KLASSE O-FAG NU /

kæledyr

værkstedsdansk

skabe litteratur

Europa

Europa

Geegrafi

KLASSEEMNEUGE

tøj på kroppen 

tøj på kroppen 

mus og elefanter 

Ægypten i Oldtiden 

Zigeunere

Børnehjem og fattig 
gårde i gamle dage.

Overtro
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ANNONCE DEN IDEELLE JULEGAVE!

Er der nogen der vil købe Paulines to
hjulede cykel? Den var en fejldisposi
tion fra starten og har kun været brugt 
i tre måneder. Den har brede hjul, ind
stilleligt styr og sadel samt bagagebærer 
og passer en unge Indtil ca. 5 år.
Hun har givet 2oo kr. for den og vil gerne 
have loo kr., så hun kan købe ne brugt, 
lidt større, 
Henv. Pauline Rasmussen i l.kl. eller 
på tlf. 21 55 o5.

ANNONCE i

findes der et menneske, som kan afse nogle 
timer omkring d. 1. i hver måned til at 
renskrive forældrebladet ?
Henvendelse til Jane eller redaktionen.
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Skoleleder :
Ib Kvolsbjærg, Baldersvej 4 B 21 49 52

Lærerne :
Agnes Brammer, Olriksvej 5 E
Henrik Egemose, Horsensvej 6 II
Gerda Eggli, Ärhusvej 36 21 22 32
Barbara Fischer-Hansen, Kingosvej 97 21 72 8o
Erling Hemmingsen, Sortevej 3, Snek.
Alice Larsen, Horsensvej 2o I
Grethe Møller, Nationernes alle 9 21 16 24
Gre the
Lilian

Dam Pedersen, Ndr. Strandvej 
Rasmussen, Artillerivej 76 I

67 21
tv. Kbh.

48 08

Yvonne Rasmussen, Sabroesvej 1 A 21 8o 94
Hanne
J ørgen

Schachtschabel, Snerlevej 59
Wedege, Snerlevej 5^-

21 45 93

David Wright, Vesterbrogade 148 I SB4 , Kbh.31 47 98
Karen Christensen, Kongedaramen 22

Styrelsen :
Formands Søren Bang, Olaf Rudesvej 15 21 59 22
Næstf.: Ib Steiness, Ved Bækken 12 , Esper. 23 24 13
Kasserer: Ole Josephsen, Rønnebær Alle 16 21 46 97
Margaretha Christensen, Pontsøvej 17 21 54 57
Ingmar Egede, Lundegade 16 21 78 08
Martin Johansen, Drachmannsvej lo 21 72 27
Johan Münster-Swendsen, Hasselvej 21 21 51 o 5
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Forældrerepræsentanter : 
bø.kl.: ikke valgt
1. kl. * Bettan Usager, Holger Danskesv.35 21 37 60

Lilli Hansen, Drachmannsvej 12 21 73 32
2. kl. • Edel Hansen, Magdalenevej 8 21

Pernille Münster-Swendsen
31 39

Hasselvej 21 21 51 o5
3.kl. : Ester Füg, Søbækvej 5, Esperg. 23 15 37

Bente Larsen, Skjoldsvej 28 21 22 91
k. kl. • Agnes Løgager, Sdr. Strandvej 80 21 51 15

Leif Nymann Larsen,Vibevej 4, Nivå 24 61 15
5. kl. • Jeanne Møller, Hyttegård,Brunemark 19 16 48

Jørgen Petersen, Elmebakken 5>Snek.21 52 o9
6. kl. • Bente Rued Møller,Nørrevej 54,Snek.21 43 33
7. kl. 1» Hanne Jepsen, Stampedammen 6,Hørsh.86 43 53

Hanne Ringsted, Strandv. 242,Snek. 21 55 o5

KOMU:
Margaretha Christensen, Pontsøvej 17 21 54 57
Mia Faxe, Hornbyvænget 6, Hornbæk 2o 22 43
Eva Iversen, Kronborg Ladegårdsvej 82 21 85 75
Jonna Johansen, Drachmannsvej lo 21 72 27
Ib Kvolsbjærg, Baldersvej 4 B 21 49 52
Yvonne Rasmussen, Sabroesvej 1 A 21 80 94

Redaktionen s
Jonna Johansen, Drachmannsvej lo 21 72 27
Bente Larsen, Skjoldsvej 28 21 22 91
Yvonne Rasmussen, Sabroesvej 1 A 21 80 94
Jennie Rieger, Set. Annagade 60 21 o7 19
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mandagd, 12. - fredag d. 16.(incl) : EMNEUGE

mandagd. 19« - fredag d. 23.(incl.): EFTERÅRSFERIE

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




