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N.B. til alle forældre.repræsentanter,

Husk referater til Forældrebladet af jeres foræl
dremoder! Er I selv forhindret, så få en anden 
til at overtage jobbet. Tak!

red..

Referat af forældremode i børnehaveklassen 27/11•

Klasseværelset var mærkeligt stille'mod den larm 
og aktivitet som ellers stråler mod os når vi kom
mer for at hente vores unger. Vi satte os ved de 
små ryddede borde med hyggelys. Hanne begyndte med 
at fortælle lidt om den besværlige 6-7 års alder, 
videre om det .daglige arbejde i klassen, den be
tydningsfulde snakke time og gav os nogle episoder 
fra ungernes hverdag på skolen. Karen Ulldal be
rettede om den musikalske udfoldelse. Vi fik osse 
set udmærkede billeder som legeonkel Niels havde 
taget fra dagligdagen i klasseværelset. Der blev 
stillet nogle enkelte -spørgsmål. Men hvad med lidt 
mere engagement fra os forældre i en fælles debat?



Nok er de fleste "garnie" i bornehaveklassen njien 
det er dog "nye" unger. Spille Jorgen holdt til 
i inusikværelsot med sin bande og efter et par1 
timers underholdning gennem væggene kora hån og 
inviterede til en svingom. Slut på modet.

i
Bettan Tisager i

I
Klassomcde i 1. klasse 27.11.69 J
Fremmodet var meget fint, næsten loo%. |

Gerda indledte med en snak om det daglige liv|. 
i klassen. Fra bo-klassen har man arvet den 
daglige snakketime med forskellige emner, der 
har rod i hverdagen. Klassen har stor spredning 
i modonhedsgrad, men det skal den have lov til. 
Der er begyndt at vise sig et skel mellem dreji- 
ge og piger, dog forelcbig kun på legepladsen^ 

P-fags aktiviteter foregår i klasserummet - som
metider er der 6 værksteder igang samtidig. To 
gange om ugen har ungerne dramatik i gymnastik
salen. Klassen tjente 3^ kr. på deres mini-ti
voli og i en snakketime diskuterede ungerne, 
hvad pengene skulle gå til. Simo foreslog at rhan 
skulle bygge klasserummet starre, Jacob foreslog 
stemmejern og Jonas lerværktoj. Lo tto. onskede en 
elefant, Gerda nogle spil og Gina et bundt pit|>c- 



3

rensere. En afstemning gav flertal for: Lervark- 
tøj , spil og piberensere.

Gerda har spurgt på Tretorn om at få lov at komme 
på besøg, men fik nej i første omgang. Nu vil E- 
del prøve at få udvirket en tilladelse, måske til 
en halv klasse ad gangen. Der er hyggetime hver 
tirsdag i 3« time, hvor 2 hyggeværter har lidt 
godt med hjemmefra (helst kun lidt). Og endelig 
mindede Gerda om, at det kan være praktisk, hvis 
ungerne havde lidt penge.stående i skolebanken, 
f.eks. til telefon, bus og lign.

Ole har læsetræning med klassen, der er delt i 4 
hold på tværs af sædvanlige konstellationer. Ole 
bruger ordkort, d.v.s. kort med billede på den e- 
ne side og ordet på den anden. Bornene lærer såle
des at læse i ordbilleder. Det er iøvrigt Ole, der 
er far til sangen med omkvædet "Ring - rang - oran
gutang" , som de fleste af ungerne kan næsten uden
ad.

Karen har gymnastik og fortalte, at der nu er ty
delig forskel på drenge-aktiviteter og pige-akti
viteter. Drengene vil helst springe og lebe, pi
gerne helst danse - dog er de også med på at sprin
ge. Drengene er ikke meget for at danse bortset fra 
stopdans, Vi venter på en god marimba til pantomimer 
og rollelege. I øjeblikket er der kun nogle af pi
gerne, der bader efter gymnastik, ingen af drenge
ne. Forst i 4. klasse er badet obligatorisk. Vi



opfordrede Karen til endelig at lade piger og
drenge bade sammen, hvis og når drengene begyn
der at ville bade.

Jos .

Forældremode i 2,kl. 9.12.

Grethe orienterede om O-fags emner; Fugle,- ål ,-
sommerfugle, troldcland, skoven, bygge hus (hvor
klassen havde været delt i fire "familjer" og 
sluttede af med en fest med bamser og sovedyr) 
Pigerne havde lavet nogle vældig sode små hæf
ter, som Grothe havde klæbet op på pap, det skul
].:? forestille opgangene i et etagehus, hæftern
forside var der ind til de forskellige lejlighe
der, og så stod der en lille historio om hver
lejlighed indo i hæftet. Barbara snakkede lidt 
om læsning: Desværre har man ikke kunnet gennó'ñi- 
f oro " læsekrogen " , hvtiT ungerne kunne læse, når 
de havde lyst. Alle 1.6 er på'forskellige stadier 
men Barbara har et stort materiale-tilbud, hvori 
grundstammen er "Per og Lis", som så. suppleres 
ned forskellige andre ting. De fleste er glade 
for at læse.

Sendte Larsen kommer en gang om ugen, så bages



deri I den forbindelse 
redskaber til klassens 
forme, piskeris o.s.v.

efterlyses forskellige små-
"køkken": Paletkniv, bage-

Grethe efterlyste mere præcision om morgenen. Det
forstyrrer fantastisk meget, når fem eller seks 
unger kommer dryssende i lobet af forste time, 
hvor man enten har engelsk eller lasser højt. Man 
kan ikke forvente, at børn i den alder selv fin
der ud af at komme ud ad døren i tide om morgenen 
- det er helt op til forældrene. Desuden snakkede 
vi om støj-niveau'et som or enormt. Grethe og Bar
bara gør- hvad de kan for at dæmpe ungerne ned - 
her kunne vi andre hjælpe ved at gøre ligeså der
hjemme, det ødelægger meget, for de mero rolige 
gemytter i klassen. Og dem er der trods alt nogle 
stykker af.

Det var et godt møde - vi fik indtryk af, at dei'
skor en masse med ungerne for tiden.

Hanne Pings ted
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H-forat af klassemode i 3.kl.- 1.12.69 •

Àllerforst: På alle foraldres vegne, et mange- 
gange velkommen til Yvonne, det er lidt sent ai 
sige det, men det er til gengæld et velkommen 
med baggrund i en særdeles god og frugtbar be
gyndelse, som bornene har groet i! Det er lof
terigt og spennonde og vi er mægtig glade.

Seksualvejledning. Foreløbig ingen systematisk 
snak om dette, har ikke været nogle spørgsmål. 
Måske er bornene så godt informeret at det er 
overflødigt at tage emnet op på klassen, Det 
skal behandles som et o-fag, det er biologi. 

0-fag: sol - jorden.

Først to timers brain-stona: hvad ved vi om 
j orden?

Kan vi systematisere vores viden og fylde mere 
på, hvor der mangler noget?

Klassen har nogle kæmpestore flamingo-kuler, en 
stærk inspiration til at lave et solsystem.
3 emner behandles nu i grupper: 
solen
Jorden 
vejret.

ivoime forteel 1er om klimabælter, dette forståes 
hvem ved ikke at det er varmt på Mallorca og 
1. o 1 d t i N o r g e ?



7

Herefter: Man vælger i smågrupper hvert sit klima- 
bælte og finder ud af hvilke lande der horer til, 
dyr, planter etc.

Hvem af os gamle vidste at det var jorden der be
vægede sig og ikke solen, da vi gik i j. klasse? 
En spannende og lærerig opgave, også for Yvonne: 
Hvor meget kå.n man vente af den aldersgruppe, hvad 
kan man byde dem?

En stor uro, ot solcystea drejer nu rundt i klas
seloftet i majestætisk ro, ned overlogen foragt 
for petitesser som størrelsesforhold og loftlam- 
pens manglende evne til at illudere og illuminere 
som en sol.

Her har børnene forstået med alle sino sanser, at 
det er jorden der drejer, og at det derfor er nat 
i Japan, når det er dag her.

Jeg kan nu se at' dette referatet bliver urimeligt 
langt ( der er stadig mange gange til så meget at 
skrive om). Udon at forklejne de resterende emner, 
kan jog vist godt sigo at det foranstående trods 
alt var det orme, der havde do største perspekti
ver, bogstavelig talt. Matematik, ingen kommenta
rer af almen interesse, hyggetimer, alt iorden, 
fristile, torsdagens store oplevelse når de atten 
historier læses hojt, den forestående fællestime, 
der har vist børnene som drevne improvisationsar- 
tietor, julefest med fiskedag.



Snd at ikke samtlige klassens forældre oplevet 
d'^me information om efterårets enestående o- 
fags indsats, som or Yvonnes store fortjeneste 
i hendes fine begyndelse.

Lise

Forældremode i 6. klasse 4/12-69»

Ler var samlet ca. 2o forældre + lærere, Ole 
begyndte modet med at fortælle om klassens 
bornholmertur, der havde været yderst vellykket 
(hvad forældrene sikkert har bemærket). Vi fik 
forklaret, hvorledes forarbejdet for turen var 
organiseret og så de færdige arbejder, bornene 
havde lavet om turen. Ros til Ole og ungernel 

hornene haz-’ foreslået at holde "julehus" og 
eventuelt overskud sendes til Abbe Piere (Biaf
ra) . Julehuset afholdes 18/12.

Ole forklarede systemet med at give bornene fri
villigt tvungne opgaver ved hjælp af lister. Det 
synos at virke storartet.

Grethe Dam fortalte om engelskundervisningen og 
gruppearbejdet som en del heraf. Gymnastik: Bor- 
r ene foretrækkei’ boldspil. Grethe er så småt be- 
I vndt på seksualundervisningen i snakketimen.
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Angående rygning: Direkte forhud på skolen var der 
ingen stemning for, men en rolig og saglig oplvs 
ning fra lærere og forældre om rygningens skadeli
ge virkning kunne alle tiltræde. Direl< ¿o forbud i 
hjomeno er op til forældrene selv, men altså ikke 
på skolen. Tovrigt er der ingen grund til panik, 
bornene er jo modtagelige for fornuft.

Slut for denne gang

G 0 D J U L
Gomma Åndersen

HEKSEN ER IKKE DØD..........
hun lever stadig og har det godt sammen med Rover- 
fuglen, Fortælledyret samt den Musikalske Ræv - 
i hvert fald don lordag d.29.11. hvor Annette Toni 
og Susan Darkner optrådte mod deres lille teater 
for børnehaven og dens mindre soskende og forældre. 
Det var alle tiders forestilling om den musikalske 
(og storternede) ræv og Fortælledyrets fortvivlede 
kamp mod heksen og Røverfuglen, som prøver at stjæ
le et meget fint og meget lyserodt slot fra dem 
ved hjælp af alverdens ufine tricks. Der vai’ kon
takt fra første sekund mellem publikum og de to pi
ger, det var fantastisk så ungerne lovede med i 
hele forestillingen og gik ind på spogen.

Mere udbedes - om muligt.
h. r
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Spillet on skolen

Stykket skulle begynde kl. 2o^°, og der var gratis 

outré for elever.
Der kom tre skuespillere ind på scenen, hvor pu
blikum.sad i en halvcirkel omkring. To af skue
spillerne satte sig til at spille terning, imens 
dun tredje cn gang imollom sagde: Verden brænder.

Så var der on scene med en historie-time og en sce
ne med rektor som en hersker eleverne er hundersdde 
for. Derefter var der en af skuespillerne som sagde 
nogle ord son: "neger" hvorefter de to elever sva- 
ror: brandgodt - "frihed" helt i orden - men da læ
reren siger kommunisme, skriger eleverne og flygter.

Så sagde cn af skuespillerne: "Tænk hvis næsen var 
dit underliv", hvorafte.r to . stiller sig op og gnider 
næser.

f t kom der en narkotiknscc.no , hvor to rog hash og 
• n tredje tog injektioner.

öfter stykket diskuterede vi, og her sagde en af 
skuespillerne, at han kunne hore, at vi havde lært 
on hol del om narkotiske stoffer, fordi vi ikke grin 
to af hash-scenen.

donere lavede nogle af eleverne et. stykke som ene.te 
mod dans, hvor .alle var aed. Så kom Jern Ove og rev 
otikket til båndoptageren ud, hvorefter han blev 
ne go t upopulær.

narkotiknscc.no
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Efter min mening var stykket fantastisk godt og 
det samme gjaldt skuespillerne, 
Det var on hyggelig diskussion, der var efter styk
ket, men den ebbede efterhånden ud.

Det var synd at der ikke var flere fra de forskel
lige klasser end det var tilfældet.

Seren 7.kl.

Banden

For mig stod skuespillet om banden som en reali
stisk parodi på"den sorte skole".som nogle kommu
neskoler blev omtalt i stykket. Det handlede cm 
tro yngre i overgangsalderen til den voksne til
stand. Alt skulle preves, deriblandt hash. Der var 
en scone der handlede om"hvad de andre siger, de 
andre siger, de andre ger". Det vil sige, at hvad 
de andre har prøvet skal jeg også prøve. Don scene 
endte med at do :allesanmen lå i en rus af hash, LSD 
og opium. Jeg synes dot er rigtigt at vise elever 
denne scene.

Der var også en scene med politisk mening i, fx. 
da ordet kommunisme blev sagt, skreg de, så orerne 
var ved at falde af.

Derefter var der en livlig diskussion med mange 
synspunkter. Så fik publikum lov at spille et styk
ke for "Banden", alle der havde lyst kunne gå op 
og spille. Derefter dans.
P.S. Der kunne købes sodavand. M I G
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OBS I

Her i morketiden kan det vist være på sin p|ads 
at minde on de udmærkede rcfloksbånd, der kqin kø
bes i metermål i Sverige for en billig penge. Køb 
.’em, sy dem på ungernes overtøj - så kan de ses i 
sne 'Og -tåge .

'red at læse om fritimer' ved lærernes fravær | op- ---------------------- ,---
stod for mig folgende spcrgsmâls '

1. Vil vi at vore born skal opdrages til prm|ci- 
sionsmaskiner, for hvilke regler og bestemmel
ser or vigtigere end fornuft og medmonnosjkelig- 
hed? eller

2. Vil vi lære dem fleksibilitet, så de ikke plud
selig biir slået ud, fordi tingene ikke gjår 
nøjagtig som planlagt? ;

3. Vil vi lære dem intolerance ?
(Det er dog for galt at lærerne får sig ejn 
fritime.)

å . Vil vi lære dom usolvstaondighed?
(En time der ikke er planlagt for dem af Ilærer 
eller forældre er værdiløs.)

Er det måske en:folgo af at vi har fået for |lidt 
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af punkt 2 i vores opdragelss der gor at det i det 
hele taget fcles son et problem at bornene kommer 
hjem for tiden?

Jeg får lyst at efterlyse lidt mere tolerance, 
støtte og tillid til lesrorne.

Måske er ikke alle klar over, at de timer er utal - 
1 ige som vores lærere bruger af deres fritid for 
at gore skolen så god som muligt for vores unger. 
(Det er vist ikke mange erhverv der kan opvise 
lignende indsats.)

For min del under jeg dem gerne en fritime om det 
så bare er for at slappe af og hygge sig sammen. 
Jeg er ikke i tvivl om, at det kommer vores unger 
til gode.

Margareta Christensen

HVA MÆ ET SLAG FOR DER SKÆVE ?

Kan vi ikke på en eller anden måde -få den rare 
skæve modetid (8^^) genindfort fra næste skoleår? 

Dot er ækelt at sende poderne afsted i en af de 
strenge myldretider. Mener vor skole mon - ligesom 
byens viso fadre, at der skal ofres et lille liv 
inden der bliver gjort noget effektivt ved neget- 
somhelst? Nej vol?

Kurt + Birthe
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I

Økonomisk mode for "Lille Skoler" onsdag d.15»lo« 
pa den lille Skole, Gladsaxe.
Referent: N. Engberg, Køge lille Skole.

1 Don nye lov forbedrer tilskudsprocenten. La
vest ligger Helsingør og Koge med ca. 65^, høj
est Arhus og GIadsaxe med ca. 80^.
Dot forudsættes, at skolernes aktuelle udgifter 
godkendes fuldtud som grundlag for tilskud 
(f.cks. antal elever pr. lærer).

II Gennemgang af forskudsskema.
Do anførte numre refererer til nummeringen i 
fors kud s s k o nået.’

1) Totaludgiften indtil en maximumgranse på 
p.t. 42.27^ kr. + stedtillæg indføres i 
tilskudsgrundlaget. For at opnå tilskud til 
hole don udbetalte løn, beregnes lønnen for 
fuldt timetal som et højere bolob end de¡ 
h2.ooo kr. I denne løn reduceres da til de 
læste timer (ca. 28).
Indtil ancien afgørelse foreligger kan bop- 
nohavelarerinder, der underviser i børneha
veklasser gageres på samme måde som folke
skolelærere.
For skolens leder kan timoroduktion for før
stelærere til 26 timer godkendes.

2)Ingen problemer. Husk at beløbet gælder ind- 



til 31/3-72.

3) Børnshaveklassen indgår i : kcinatrnetruLlct pa 
ligo fod med de evrd- »dasser (telefonisk op
lysning fra mirl^toriei;) .
I Århus nr et hejore skc^atimoto.l end end nor- 
r>nl t for vedkommende årgang hievet godkendt med 
henvisning til skelebusordning.

4) Ingon Problemer.

5) Retningslinier for godkendelse af lejen: Bolig
ministeriets normer for kvarteret. Overvejende 
et spuTgsu’l om kvadratmeterpris, ikke om are
alets storrclss.

6) Ingen problemer.

7") Ved at optage inventaret på status i stadet for 
at afskrive det over driften, ogos mulighederne 
for statslån. Ved af skrivningerne cr mar: ikko 
forpligtet til at benytte den maksimale grænse 
på 30$ af statusværdien. En meget lav afskriv
ning kan til gengcsld fore til vanskeligheder, 
når erstatningskøb bliver ncc'verdige.

8) Ingen problemer.

.9) Nogle skolar har opnået nnlke- o.l. -tilskud, 
når kommunen giver til egne skoler.
Skolerne bev111 i ger alle fripladser, deis for 
et år ad gangen : dels iv. ••kutte situationer. 
De nys idade:’ har rolavh'i; flere Ir''ir-'r,
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Fripladserne kan være hele eller delvir 
se .

Ill I arbejde i ministeriet.
Lønningslov for lærere ved private skoler. 
Informationer foreligger ikke.
Tilskud til skolebus.
Tilskud til fripladser. Kan tidligst blive 
aktuelt efter l,4.7o.
Vil formodentlig blive administreret på li
nie med Ungdommens Uddannelsesfond.

IV øvrige.

Hil it fornægt o ro . Ansøg til nægt er le j ren. Sko
len er ikke forpligtiget til at tage den, 
der reflekterer, ligesom en nægter, der ik
ke kan falde til på skolen, kan tilbagesen
des .
Indsendelse af regnskab pr. 1.11.69- Alle 
CrviMødto skoler - undtagen een - når at ind- 
sende inden fristens udlob. Dispensation kan 
sogos.
Restancer. Enkelte skoler har måttet gå dra
stisk til værks for at inddrive restancer.
Det anbefales at rykko, før restancerne bli
ver for store.
Lilleskolernes Fællesråd mangler modlemssbøtt 
Fra en enkelt side anbefale les on fælles 
regnskabsforing, revision og administration 
via EDB for Lilleskolerne,



Keferat fra KOMU-modet d. 8,12.

Næste mode blev berammet til d. 22.1.197o.

.I Der var ingen bemærkninger til sidste referat.

2 Diskussion om overbygning. Der har været mode hos 
Helga Kvaale (Humlebæk lille Skole), og tilstede 
var Gunna Suwalski, Lise Iversen samt Eva Iversen. 
Angående placeringen af' overbygningen blov det op
lyst, at Humlebæk var en meget velvillig kommune. 
Gunna fortsætter undersøgelsen og snakker med Ras
mus Hansen (Gladsaxe).

Ib oplyser, at fællesrådet har tilbudt at udsende 
3 kompetente personer til at orientere om overbyg
ning .

Eva foreslår kombineret overbygning for både kommu
nens oorn og bom fra små skoler.

Soren mener, at Humlebæk ikke ligger centralt nok. 
Ovebygningen burde være i Kcbonhavn.

Ibs Hvad or dot vi vil lave? Hvilken form skal o- 
vcrbygningen have?

Debatten om overbygningens form fertø til det re
sultat, at der vil blive et modo i februar med on 
af fe tre udsendte til stede. KOKU nedsatte et c- 
yerbygningsudvalg bestående af Eva, Gunna og Tb.

3 Forurening som skolcemne. Eva: Vore born skol o- 
vertage vores verden. Vi bør lære dem at tage on 
fornuftig stilling til forureningssporgsmålet, der



Henrik

Klagsornes O-fagt

2. U.: Jul
3. ’’ ; Hvoi’for jul
7. " s Forskellige orner.
5. " : Sverige -- altaon geograf i
6. " : Lavc-r grej til julobazar.
7. ” : Ho 1 s i nL.?u r .

Sofera i af f o r gg 1 d r o r o p r ro s g n t antiaøde 9 <_12_. 69 •
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sidste KOliU-mode . Bl. a. havde man vedtaget, at Ib, 
Gunna og Eva i lebet af februar skulle kontakte 
Rasmus Hansen fra Gladsaxe lille skole for at snak
ke om en eventuel fælles overbygning. Der var også 
tanker fremme om at koncentrere sig om en fælles 
overbygning kun for de nordsjællandske små skoler 
(os - Humlebæk - Hammersholt ) . ville var enige om, 
at det or noget, dor må tages op på et stort for- 
ællromodo. Er der overhovedet nogen større interes
se for idéen? - og hvordan med at fortsætte vor 
c-gen skole til lo.kl.? Kan Ib fortælle noget om 
mulighederne (lokaler, Ökonomien og må vi for un
dervisningsministeriet? )

I skolebladet (sidste nr.) svarer Ib Gemma på hen
des brev on "lærer-lose" timer. Eva læste et sup
plerende svar fra Ibs Man ville gerne have en vikar 
ordning, men det ville blive vanskeligt at finde en 
vikar, der kunne lade bernene fortsætte deres ar
bejde på relevant måde. Kjell I. syntes en los stu
dentervikar måske var en mulighed og Visse Listoft 
foreslog, at man lavede et "hjælpekorps" af foræl
dre (der kunne godtages af lærerne), der kunne vi
kariere i nods situationer - for de større borns 
vedkommende selvfølgelig helst ved regulær undervis 
ning. Visse Listoft nævnte, at 7»kl. fornylig havde 
været uden tysklærer i 14 dage p.g.a. sygdom - mon 
ikke der blandt forældrene er on tysk-kyndig, der 
kunne hjælpe i en sådan situation. Alle er dog klar 



ove..’, at det ikke or noget, der sker ret tit« 
Eva I. havde dårlige erfaringer på dette område 
-■ da man forsagte at lave noget tilsvarende sid
ste år, var hun den eneste der meldte sigi

Ved sidste rep.-mude havde man rejst sporgsmå- 
let, om hvorvidt det havde været nødvendigt, at 
borneno blev sendt hjem kl. 13, do dage der havde 
været gruppedynamisk kursus på skolen. Hertil sva
rede Ib i brev, at folkeskolens lærere har mulig
hed for videreuddannelse- i arbejdstiden, og at vi 
må bestræbe os på ikke at stille vore lærere ringe
re. 14 ud af skolens 16 lærere havde deltaget'.

Eva I. havde ved sidste rep.-inode foreslået "for
urening" som muligt emne til "Emneuge". Det var ble 
vet taget op ved sidste KOMU-mcde, og Ib mente ikke 
at de mindste klasser kunne klare dette emne, ríen 
Henrik var interesseret i det som klasseemne for 
5. kl., og Visse L. vil tage det op på næste klas- 
s e mø d e i 7 . k 1.

Eva I. fortalte fra KOMU-mødet, at Seron Bang vil 
undersøge mulighederne for at få "teater"-besøg af 
Chri.stianshavner-gruppen på skolen i febr. eller 
marts. Det økonomiske kunne så klares som ved 'Ban- 

n" , at forældrene betaler og børnene får fribil- 
h- i. ter .

D den nuværende redaktion af forældrebladet be - 
■ " xttedo at udsende bladet 1 gang månedlig, bad man 



om hjælp til trykning og heftning. Dette har Karen 
og Jom Ove påtaget sig indtil nu, men de vil ger
ne aflåses. Forældrerepræsentanterne blev opfor
dret til at forhore blandt forældrene, om nogen 
ville påtage sig at kore stencils (ca«3 timer) 
1 gang mdl. ) og hefte bladene. Kjell I. tilbod at 
kore stencils på sit kontor, hvis andre ville hef
te - evt. som gruppe-arbejde ved Abent-Hus - eller 
er der ot par forældre , der ville komme en time- 
fer hvert Åbent-Hus og ordne den side af sagen? 

o Apropos Åbent-Hus I Der var enighed om at bede re
daktionen erindre om Åbent-Hus-moderne hvor måned, 
under HUSK.

iføste KOMU-møde d, 22.1.

Næste forældroropræssntantmode d.27•1.

Jeanne Møller

lief orat af Norge s-møde d.11.12.69•

Afgang ; Larsens Plads J.7«februar kl. 17°°. Man be
des møde ca. 1 time for
Ankomst ; Larsens Plades d. 15. fcbruai’ kl. 8°°.

Madpakker til tre måltider medbringes.

Turpenge ? Ialt kr, 275«- 
uommepengo kr. 2o . - norske pro pers.
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Hvor deltager medbringer: Ski eller kure-bræt, 
skistøvler,- to par varme -bukser, varmt undertoj , 
varme - sokker, vanter, huer, halstorklæde, syge- 
kassenummer.

Sengetøj forefindes.

Do forældre, der mener, at deres børn ikke kan 
administrere lommepengene, så der bliver en fem
mer til hjemturen, kan på forhånd deponere dette 

4 5 beløb hos Henrik. Ding til skolen mellem lo ' og 
113°.

torsdag d. 8. januar 197o.

F c-1 g o n J o ski s t ovier er til salg :

Kirsten Steinass: storr . 33 - 34
1ngmar Egede: If 4 o - ål - 43
Bente Larsen: n 32 - 33
B o n t 1 i r omami : i» 35 •

N æ s t e m ø d e an gåendo Norges - turen holde

yderligere oplysninger: ring Bente Larsen 212291

Henrik

I forbindelse med- Norges-turen soges pasning af 
to hunde: En newfoundlænder -(Jepsen)

eii golden retriever (Steiness).
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Rapport fra Trafikudvalget :

Da skoIon begyndte efter sommerferien, fik vi at 
vide, at modetiden nu var kl. 8 også for de mindre 
klasser i modsætning til dot foregående skoleår, 
hvor børnehaveklassen, 1. og 2. klasse modte kl.
9. Denne forandring blev begrundet med, at det var 
et onske fra de udearbejdende modre, og at det var 
dyrt og vanskeligt at etablere opsamlingsklasse 
fra kl. 8-9, soa vi havde haft året for. Nogen 
utilfredshed afstedkom denne ordning imidlertid 
også, en enkelt elev blev udmeldt, fordi togtider
ne ikke passede, andre måtte affinde sig med bus
ser, der ikke passede.

Her har navnlig strandvejsbussen, som er et privat 
foretagende, voldt kvaler, idet den ikke har nogen 
busforbindelse, 1er passer til skolens modetid 

4o kl. 8. Børnene kan være i Helsingør enten kl. 7 
(torvet 7^) eller kl. 8^° (torvet 8^^), hvilket 

indebærer, at nogle af bornene for at være på sko- 
55 len kl. 8 må hjemmefra allerede kl. 6 . Trods

gentagne henvendelser til strandvejsbussens ledel
se (-Heisinger Omnibil-Selskab) også gennem Frede
riksborg Amts trafikudvalg, lykkedes det ikke at 
formå busselskabet' til at indsætte den i 2o min. 
kørslen manglende morgenbus.

Ang. Tikøb-busson, som også er skolebus for Kingos- 



2 k

vej - Äomerhuskvarterot og kan medtage børn fra 
Helsingør station, var dot nemt at etablere kør
sel til kl. 8, idet ’der -afgår 'bus fra Tikøb med 
ankomst til Helsingør station både kl. 7^° ÇJS kl. 
_ 5 o 8 . Førstnævnte bus blev derfor forlænget med
strækningen fra stationen til skolen. Vod denne

, ordnin¿. er at børnene fra
»o s ve. j -Rome ri ru s - time

pa don skolen med en direkt
o

nu fra busselska
Hot banen) været hjemkorsed b
kJ . 12 13 iO ¿g 14 g denne

t for 14 kr. pr. barn pr. måned med ret til
sa skolobuskorto.no til Helsingørs bybu

i' 18

l'f tcidiånden
l.rø j er f or-

god grund
Da er

hensyn .til skolens

s -

yklende og gående børn i vinter-mørket , fik vi 
ugsvis. lagt skolemode tidon til kl. 8^° dog v

skolen åben for børnene fra kl. 8. Iriidlortid

for-

iste
t sig, at den strandvejsbus, der- skulle ves:
Isingør kl. 8^° ikke kunne overholde tiden 

ge n t a g-n e li o n ve n de 1 s o r skolens traf ikud-
valg kom for Den nye modetid blev derfor el -

r kort tid og uden forud X’ s 1 o

skolobuskorto.no
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Da trafikudvalget mærkede nogen utilfredshed, blandt 
forældrene med denne ændring og samtidig fik oplyst 
at nu ankom strandvejsbussen 8^° præcis, foretog 

vi gennem forældrerepræsentanterne en rundspørge 
for at hore forældrenes meninger om modetider. Ef
ter de ytringer, der var fremkommet, formodede vi, 
at der var stemning for, at de små klasser modte 
kl. 9 i alle tilfælde om vinteren, hvilket ville 
passe fint med morgenbusserne og kunne spare af
hentningsbussen kl. 12'*"';>. Nu viste det sig, at der 

i det store og hele havde været tilfredshed med 
den skæve modetid, og at de der ønskede bornene på 
skolen kl. 8 ikke havde noget imod den skæve tid, 
blot skolen var åben fra kl. 8.

Med et sådant tegn på manglende kommunikations - 
kommunikation også inden dore, foreslog vi rund- 
sporgesvarene forelagt KOMU, hvor alle i modetider 
interesserede parter er repræsenteret.

Resultatet af modet med KOMU blev, at det var van
skeligt igen at forandre modetiden, også af hensyn 
til skemaets tilretteleoggelse , som i sig selv kun- 
no være vanskeligt nok, men at man til næste skole
år, når samme skema tilrettelægges vil tage hensyn 
til forældrenes onskor om mode-tider.

For os at se, var det ligesom den skæve modetid 
havde forskubbet helo skoledagen til tider, man 
ikke rigtig havde haft tid til at veenne sig til.
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På KOl'JU-mødet foreslog Sven Bülow, at man flyt
tedo kursustimen til 2. skoletime, så bornene
ikke havde denne fornemmelse af kæmpe-kat as topo- 
f o , livis de kom for sent. Dette forslag kunne 
måske tages op til overvejelse til næste års 
skema. Kan må da håbe, at bornene er nogenlunde 
friske også kl. 9----- i

Foruden omtalte rundspørge har trafikudvalget 
sogt oplysninger om skolekørsel hos undervisnings
ministeriet, Heisinger skoledirektion, haft kon
takt med Frederiksborg Amts trafikudvalg, et par
private vongmsmd, Helsingor-Hornbak-Gilleleje- 
kanons og Helsingør Omnibil-Selskabs ledelser
samt udsendt to hold sporgeskemaer til forældrene.
Af spørgeskemaer og rundspørge fremgår det b 
1) at forældrene helst vil sonde søskende af sted 
sammen om morgenen, så de store kan tage sig af 
de mindre i trafikken, 2) at mange foretrækker 
don skæve morgen-modetid af hensyn til trafik
sikkerheden for cyklende og gående børn og p„g.a.
strandvejsbussen, at alle- kan gå ind for den 
blot skolen er åben fra kl. 8» 
3) at det-store frikvarter ikke må gøres mindre, 
kun en enkelt forælder fandt det for langt, men 
hvis lærerne foruden at spise mod klassen ogåå 
selv skal ha' frikvarter, kan det ikke være ipindre.

P.gr. a. ringe tilslutning til hjomkørsels - 
busserne cg stærkt pros på Helsingør bytrafilf. har 
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vi fået meddelelse om, at hjemkorselsbussorne ind
drages. Vi ba< om i det mindste at beholde een bus 
helst den kl, 14 af hensyn til opsamlingsklassen 
der slutter k.. 14, men da myldretiden for Hclsin- 
gor-bussome r begyndt på dette tidspunkt, bliver 

1^ det i stedet 'or bussen 13 , vi beholder forelø
big indtil juleferien.

Odga

KÆRE FOIÆLDRE l

Så er chancer der igenl Søndag den 18. januar 
(denne gang rnr I god tilmaldelsostid!) håber vi 
på at se jer jod© talrigt op på vores skole, hvor 
I vil få lejlighed til at folge timeplanen, som 
den formor sig på en almindelig skoledag, så I kan 
opleve, hv-rdan vi arbejder mod jeres børn til 
hverdag.

Timeplanen kommer til at forme sig således:
kl . 9 . > o - 9.3o: ku r s u s - d an s k
il 9.'5 - lo . o5: kursus-maternatik
ii lo . c5 - lo.15 ; Pause
it 10.1' - 11.45 S O-fag mod kl.læreren
h 11.4 - 12.3o; M i d d a g s p au s c
n 12.3< - 14 . co : P-fag i værkstederne-
H 14 . o c - 14.15 : Pause
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kl. 14.15 - 15 « 00 ; Engelsk. gymnastik,
sang/flojte - P.

THE END

få den hei' i bladet medfølgende tilmeldings - 
blanket kan I krydse jeres ønsker af. For P-fag 
gælder det, at I må have to ønsker (A & 13 ) , fif 
hvilke A botegner det sted, I helst vil væren 
Dette er gjort af hensyn til on eventuel over
tegning. Tilmeldingen må være os i hænde senest 
d. 5» januar, da vi i tilfælde af for ringe til
slutning (monne dette aldrig hænde I) skal have 
tid til at sonde besked om aflysning. Grænsen 
har vi sat ved 50. Hvis der kommer under dette 
antal tilmeldinger, vil arrangementet gå i vasken.

Prisen for denne skoledag bliver kr. lo.- pro 
pors., som betales ved indgangen.

Det er meningen, at vi på den onsdag, der folger 
umiddelbart efter "Sondagsskolen", vil holde klas- 
semode med jer om aftenen, så vi kan drøfte sen
dagens hændelser. ...

Venlig hilsen og på gensyr

lærerne



29

Navne på deltagere til "Søndagsskolen" :
i

i
P-fags-snsker: (sæt ét A og ét B)

sløjd bill. kok. (
1

•li'ama. sy mus. • i

i

Kursus-hold: (angiv interesse)
1

dunsk: begynder øvede viderekomne |

mat. s . begynder øvede • viderekomne ¡
i

Færd.ighods 1 ektioner : ( vælé t ønske )

engelsk bogynd.or engelsk viderekomne

s an g fløjte gy n in.
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Forandringer til foraldrelisten ?

Fam. Tvecle har fået tolf. nr. 21 8o 28

Fam. Kromann er flyttet til
Gardes Alle 26, Hellerup, tlf. nr. HE 234

Ferier¡
Fredag d. 19. 'lee. - fredag d.2.jan. (begge dage inc

Mandag d.9.febr. - fredag d.13. febr.( " " ")

Husk ;
Torsdag d.l8.doc.: Julehus.
Mandag d.12.jan.; Møde for deltagere i gruppe-dyn.
Søndag d.18.jan.: "Søndagsskole"
Torsdag d.15»jan. og torsdag d.19.fobr. :Åbent Hus

Skolens kontortid : 

tirsdag - fredag kl. 9 - 13 

HeIsinger lille Skole
Frodericiavej 1 
jooo Helsingor 
Giro nr. 12 26 06
Tlf.s 21 o2 o3 og 21 64 21

Neos te blad udkommer i slutningen af februar.
Stof bedes afleveret senest d. 2o. februar.

God juli Red
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Skoleleder:
Ib Kvolsbjærg, Hauchsvej 13

Laerà r ne :
Agnes Brammer, Olriksvej 5 E
Ole Christiansen, Helgesensg.15 st.tv.Kbh.Ø 35
Ulla Christiansen, Bøgebakken 32 21
Henrik Egemose, Horsensvej 6 II
Gerda Eggli, Arhusvej 36 21
Barbara Fischer-Hansen, Kingosvej 97 21
Grethe Moller, Nationernes Alle 9 21
Grethe Dam Pedersen, Ndr. Strandvej 67 21
Jern Ove Petersen, GI. Kellebeekve j 51 I 21
Yvonne Rasmussen, Sabrocsvej 1 A
Kanne Schachtschabok, Snerle vej 59 21
Karen Ulldal, Soborg Hcvedg.l38A st.tv.Søborg
Jørgen Wedege, ‘Snerlevej 5^
David bright, Vosterbrogade 148 II SB4,Kbh.V 31
Karen Christensen, Kongedammen 22

Styrelsen :
Formand; Søren Bang, Ola! Rudesvej 15 21
Næs tf. : Ib Steiness, Ved Beekkon 12, Esperg. 23
Kasserer; Ole Josephsen, Rønnebær Alle 16 • 21
Karin Kjærsgård, Baggesensvcj 42 21
Bent Kromann, Gardes Alle 26, Hellerup HS
Motto Schou, Drachmannsvej 5 21
Gunna Suwalski, Henrik Holms Alle 3» Vedbæk 89 

• ••«•*•••••»••*•••» • • •••••♦•• *•* • ‘ • «•••••••••••«••
Næste blad udkommer i; slutningen af februar', Sto 
des afleveret senest d. 2o,febr, God jul! Red.

49 52

6o 87
26 91

22 32
72 8o
16 24
48 o 8
21 6n

45 93

47 98

59 22
24 13
46 97
28 44
234

46 o 9
17 76

be-
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Forældrerepræsentanter :

Bø.kl. Bettan lisager, Holger Danskesvej 35 21 37
Inger Andersen, Ahornvej 8, Hornbæk ( 2ol)972

l.kl. Mia Faxe, Hornbyvænget 6, Hornbæk 2o 22 L

Edel Hansen, Magdalenevej 8 21 31 C

2. kl. Ester Füg, Sobækvej 5, Espergærde 23 15 s
Bente Larsen, Skjoldsvoj 28 21 22 9

3.kl. Kjell Iversen, Vibevej 2, Nivå
Nymann Larsen, Vibevej 4, Nivå

24 7o 8

4. kl. Jeanne Moller, Hyttegård, Brunemark 19 16 4
Jorgen Petersen, Elmebakken 5> Snek.

5. kl. 2 vilkårlige(på skift)
21 52 0

6. kl. Eva Iversen, Vibevej 2, Nivå 
Gemma Andersen, Gylfesvej lo

24 7o 8

7. kl. Visse Li s toft, Sdr. Strandvej 74 21 5o 0
Marianne Krarup, Hellebækv.221C,

Kvistgård 
KOMU ;

23 92 1

Soren Bang, Olaf Rudesvej I5 21 59 2
Mia Faxe, Hornbyvænget 6, Hornbæk 2o 22 4,
Eva Iversen, Vibovej 2, Nivå 24 7o 8.
Ib Kvolsbjærg, Hauchsvej I3 21 49 5;
Jorn Ove Petersen, GI. Hellobækvej 51 1 
1 repr. fra forældrebladct.

Redaktionen :

21 21 6<

Sven Bülow, GI. Strandvej 436, Espergærde 23 18 2E
Henrik Egemose, Horsensvej 6 II
Jennie Rieger, Set., /uni-agndo 60 21 o7 IS
Hahne Ringsted. Strandvejen 242, Snek. 21 55 °5


