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orældrebladetl
For nu at sige det helt klart «••»»««*•

vem sagde anti-mihtarisme? Far vi måske ikke lov til næsten hver dag at se Tordenskjolds soldater og høre deres 
/rige stemmer?



HISTORIEN O', tó Æ R A N T I S' 5 ’

DER KOM EN GANG EN. LILLE BJØRN GÀSXDE UDE I DEN 
STORE SKOV HAN GIK OG GIK ,MEN PLUSELIG STOD. HAN 
STILLE OG KIGGEDE NED PA JORDEN OG SA EN LILLE
BITTE GUL ERANTIS HAN BLEV SAR GLAD. AT HAN PLUKEDE.
DEN EAN VAR SAR NYSGERRIG AT HAN SNUSTE. TIL KAN ¡ .



2

D R A H A T I K

Hvad, er dramatik? En måde at definere det på er 
at "det er et creativt medium gennem hvilket den 
enkelte kan udtrykke sine ideer, sine reaktioner 
på modtagne indtryk, og ved at give udtryk for dis
se, vurdere dem". Hvordan udtrykker man sig så?
I dramatik kan man udtrykke sig gennem bevægelse 
og tale på samme måde som i kunst, hvor man bru
ger form og farve og i litteratur - det skrevne 
ord. Ved at give udtryk for følelser og tanker på 
forskellige måder og i forskellige situationer vil 
man måske bedre kunne forstå sig selv, andre og 
sig selv i forhold til andre og omverdenen. - Alt
så udvikle sig som menneske. Det er nemlig udvik
lingen af mennesker som skulle værg formålet med i 
dramatik IKKE udviklingen af dramatikken. Ved at
udøve det forste kan man måske opnå det næste, men
vel at uir<3 det næste kan det forste være forsøm 
totalt.

Dramatik er IKKE teater. Det er ikke baseret på ma
nuskripter ej heller på at blive opført for et pu
blikum. Man skal ikke tage hensyn til at kommunike
re med et publikum, hvis man gor dette, vil arbej
det tabe oprigtigheden - man vil ikke kunne koncen
trere eller involvere sig selv helt, hvilket er nød
vendigt for at give et oprigtigt udtryk af følelsé 
og tanker.
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Alt for ofte er dramatik i skolerne baseret på en 
fortyndet.form af voksent, teater, som om meningen 
var at træne skuespillere til scenen. Denne form 
for skuespil gør brpg af teknikker (med det ene 
formål at kommunikere til et publikum. For at kom
munikere må skuespillerens tale og bevægelse være 
voldsommere end do normalt er. Disse teknikker er 
så vanskelige at kun få amatører magter dem. Til 
disse alvorlige begrænsninger for selvudfoldelse 
kan tilføjes manuskript og instruktor. Dette er 
ikke for at sige, at teater er godt eller dårligt, 
kun a£ det ikke må forveksles med dramatik.

Dramatik har opfyldt det grundlæggende behov hos 
mennesket, det vil' sige, det har gjort ham i stand 
til at gøre op med’sig selv og sit miljo. Fór den 
primitive mand var det grundlæggende behov mad. For 
at forstå og influere på afgrødens vækst lavede han 
rituelle danse som afspillede veaksten. Forud for en 
jagt-expedition var der en rituel dans, der viste 
sporingen og drabet af byttet. Dette er grundlaget 
for dramatik - "the doing of life" or "practising 
living". I dag er der mere der skal forstås end i 
primitiv tid, og stadigvæk er der et belnov hos al
le (born og voksne) til at gore op med sig selv og 
sit miljo. Hvordan giver man muligheden for det? 
Man kan gøre det igennem dramatik ved at give 
"Regular Practise" i 
1. at koncentrere sig igennem brug af sanser



2. at bruge sanser til at stimulere fantasien
3. at bruge kroppen til at blive opmærksom på den 

og få kontrol over den
å. at bruge kroppen til at blive opmærksom på den

i forbold til rum
5. at bruge fantasien til at stimulere både brug

af kroppen og sproget
at. tale for at kommunikere ens egne ideer og
følelser til andre (ikke publikum) - og til at
kunne lytte til ideer og følelser kommunikere t
af andre (ikke som publikum)

7« at være opmærksom på. andre for at stimulere c g
udvikle sensitivitet

8. at bruge sensitiviteten til at kontrollere en s
egne føl 
hed )

eiser (selvdiciplin og social opnærksom-

9. at bruge ens egne følelser for bedre at kunne
forstå s ig selv og andre.

Der er ikke on eneste som ikke kan deltage i dra
matik. Man behover ikke at kunne spille et instru
ment , bruge en pensel eller skrive. Hver enkelt har 
krop, fantasi, stemme, følelser, sanser og intelli
gens. Hvis man giver muligheder for at udvikle dis
se gradvis på vedkommendes eget niveau, kan man se, 
at dramatik er af stor værdi for alle.

David
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E M N E U G E N : KARNEVAL

Kort sagt: hvor var det vellykket . ;

længere sagt:
Eli dag i januar stod Jonas (1. klasse) midt på 
gulvet og meddelte mod for'argelse i stemmen: 
"Nu skal du hore hvad det er for en tosset skole 
jeg går på : Man må ingengang selv bestemme hvad 
man skal være til fastelavn, jeg kan bare blive 
scrover f. eks . " Med fingeren pegende imod tindin
gen "dipgeling, boign, pip i låget, jeg har aldrig 
hert nogët så tossot, det stemmer jeg fanerne ikke 
på!" 
Emneugeforslagct blev som bekendt vedtaget på sko
lemodet med megen kneben majoritet, storstedelen 
af do små klasser stemte imod.
På emneugens sidste dag var bornene meget meget 
kede af, at det var ved at være forbi. Det var 
lidt svært at forklare drengen, hvorfor de nu skul
le rive det søroverskib ned, de havde arbejdet så 
intenst på at bygge op i lobet af ugen. Man siger 
jo ikke til et 7års barn: det er processen min 
dreng, der er det vigtigste. I samtalens lob min
dede jeg ham (lidt tarveligt) om, at han "fanerne 
ikke stemte på emneugeforslaget". Drengen: "Jeg 
vidste' jó ikke, det ville blive sådan" 
sig ikke, at skoledemokrati ikke er noget vanske
ligt noget.
Jeg regner nemlig ikke med, at lærerne, da forsla- 
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get lå på bordet, selv vidste, hvordan de ville 
lose de enkelte opgaver, og det de allerede da 
forestillede sig, hvordan skulle de formidle for
ståelsen af det til de små?
De fleste små valgte’! På havets bund, vilde ve
sten, cirkus og sorbvere.
Hvordan på forhånd forestille sig en så henriven
de artistisk manifestation som "på havets bund"
blev til og også var undervejs. Så var dot nok
nemmere at forestille sig "det vilde vesten" 
sent skal jeg glemme den kaktus) og cirkus. Hvad 
soroverno angik, ja hvis nan havde sagt: Du skal
smelte og stub© dine egne monter i bly, du skal-
slibe og lave dine egne våben af metalplader, 1
bygger selv et sørøverskib i to etager, så der
kan blive skiftehold blandt mandskabet, der bli
ver et stort sejl, der kan hejses op og ned, der
bliver anker, sokikkert og rat, landgangsbro, ka
noner i selv laver af ølkasser og ror, der males
sorte med tjære, der bliver" en kaptajn med skæg
stubbe og sort fortand, der spiller en sørøversang
I selv laver, på guitar (gør sørøvere det?), nar
I sejler ud, alt imens i spiser beskojter og dfik-
ker jamaicarom. I laver jeres eget sørevertej ósv. 
osv. Var der mon nogen, der havde stemt imod kar
nevalsforslaget, hvis de havde kunnet forestille 
sig alt dette? i

På årets første mode for forældrene i bo.kl. 1J og 
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2.den talte Gorda til os om at bringe bo.klassens 
varkstûdsataosfære med i 1. og 2., og hun tordnede 
legen ? det er ikke bare for sjov. Vi vil gerne for
stå- dette, så det bliver en del af -vores forestil
lingsverden. Denne ëmneuge var for mig den bedst 
tænkelige illustration til dette. En morgen i em
neugen spurgte jeg Jonas: "Hvem legede du med i 
skolen i d.ag"? -(Ah disse stereotype spørgsmål) Jo
nas forarget:"Lege, tror du jeg har tid til at lege, 
der er alt for meget arbejde".
Hvad ellers? Jo samspillet, på t veer s af klasserne er 
en meget væsentlig side af meneugen, også fordi 
klasserne er neget små, og det or mægtig rart, hvis 
de kan få andre kontakter. Vi ved jo, at de små kan 
engageres i en fantasiverden og gribes af værksteds
atmosfæren (og det er det jog har forudsætninger 
for at skrive om, jeg har kun en i l.kl.), men det 
var egentlig endnu mere slående og opløftende at 
se, hvor meget do store (efter mit indtryk) gik ind 
for sagen og nod det - for ikke at tale om lærerne, 
der så ud til at nyde det mindst lige så meget som 
bornene-.

Man kan stille det spørgsmål, om ikke det næsten var 
for ophidsende for nogen af de små, der var folk der 
fik tyndskid og vågnede kl. 5 om morgenen - og dog 
jeg tror ekstasen har en værdi i sig selv.
Og så kan vi iøvrigt troste os med, at også emneugon 
havde sin kcæunikationskrise. 1 et fortvivlet op
råb i emneuge-tidende , der blev slugt med fryd, stod 
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at leese , at ingen læste bladet, og at de lå og 
flod i dynger rundt om på skolen, ak ja.

Selve karnevallet. Har der for været så mange men
nesker? Det var virkelig deltagelse, der kunne bat
te noget, og jeg tror bornene nod det og også mange 
voksne. Tager jeg fejl, når jeg stadig tror, at man
ge af vi forældre, når vi kommer på skolen, foler 
os som den lille gronnc orm, der møder lille bjørn 
på vej ned af et træ "Sig noget til mig, sagde den 
lille grønne orm, mon lille bjørn havde ikke tid 
don dag."

Jonna Johansen
påsken 197o

NORGESTUREN I VINTERFERIEN

Efter at alt, hvad på forhånd kunne gores og arran
geres, var tilendebragt og ordnet, stod en mindre 
folk unger og voksne tilknyttet vores skole i fug
tigt dansk vintervejr og skuttede sig på Larsens 
Plads. Oslobåden "Kong Olav V." lå parat ved kajen 
og afventede vor ombordstigen. Da størstedelen af de 
de danske gloser til brug ved afskedsstunder var op
brugt, begyndte vi at entre lejderen fulde af for 
ventning til rejsen og de herligheder, skibets in|- 
dre måtte rumme. De medbragte biler var vol on bord?
kun havde det knobet lidt med Jørgen Larsens forhø-- 



jede "rugbrød", sea lastfolkene havde tvivlet på 
kunne gå ind under bildækkets lave loft. Men nu var 
den altså, kommet ind. Den stod oven i købet forrest 
og ville være den forste bil, der bekørte Norges 
jord i denne omgang.

Nå,.vore sovesæder skulle findesl Do viste sig at 
være blevet forvist til bådens bug. "Sovesaloneii" 
lignede på. det nærmeste det indre af en sporvogn, 
monteret med fly-sæder. Atmosfæren her var også v 
meget lig don man finder i en sporvogn, - lidt mere 
ventilation kunne uden overdrivelse ønskes! I den 
ene ende af "sporvognen" var der hele tiden ret 
koldt, mens den anden udmærkede sig ved et tropisk 
klima, og da ikke alle kunne ligge i mellemzonen, 
måtte man slå. sig til tåls i sit eget område.

I cafeteriet blev madpakkerne fundet frem, og ved 
disken fik damerne nok at gøre med at åbne sodavand 
cg øl, som blev indtaget i de for tørstige mennesker 
så karakteristiske kvanti. De mange, der var gået 
mod om bord for at sige farvel der, blev efter tre 
kvarters tid anmodet ornat forlade skibet, hvilket 
de vist kun gjorde, fordi de var nødt til det.

Snart var Larsens Plads ladt tilbage, og resten af 
turen foregik som en sådan nu engang gor. Ungerne 
fik lov til at gå rundt for sig selv, og det gik 
uden problemer af nogen art, indtil vi skulle gå t 
ro. Her var clot "de gamle", dot var galt med. Vi 
kunne nemlig ikke rigtig finde os tilrette på "so-
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vestolene". Faktisk gjorde vi den opdagelse, at 
det menneskelige legeme ville være langt mere egnet

til slummer på uvante steder,.hvis det var for
synet med tre-f iro ekstra hængsler. Stillingerne!,
der blev anvendt under de mange indædte forsøg på
hvile, var store oplevelser udi akrobatikken. F.
eks. var det muligt for Henning Suwalski at sove 2
på y m stolesæde med hovedet hængende ud over
kanten, en bedrift ingen gjorde ham efterl

Turen fra Oslo til Fagernes gik pr. îïorris, Volga,
Rugbrod’ og turistbus. Samtlige disse befordrings 
midler kom til Fagernes på bedste vis, og her
boldt man rast en halv times tid for at strække
benene. Det frøs 21 graderi De fleste af os, der 
var ude for at "lufte", skjultes ganske af de tå 
ger, vort åndedræt sendte ud i æteren.

Videre gik dot til vort endelige opholdssted. Det 
sidste stykke vej imponerede vore bildæk ved at 
have iført sig et tykt lag sne, hvilket gjorde op
stigningen vanskeligere end vi havde forestillet 
os, da vi ytrede "Det er s'gu ikke sikkert, vi be
høver tage de hersens snekæder på; det er jo gået 
fint hidtil." Dengang var i Fagernes. Nu sad vi 
fast i et hårnålesving halvvejs til motellet. I
gang kom vi dog ved fælles hjælp, og efter endnu
et kvarters kørsel holdt vi ved vort bestemmelses
sted. Vi havde da veerot fem timer undervejs;.

En hurtig losning af bilerne fandt sicd, hvoroficr
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den endelige indkvartering tog sin begyndelse. Der 
var 12 fire-mands værelser, i hvilke vi fordelte 
os. Værelserne var ons, -så ingen kunne fele sig 
snydt. Hvert indeholdt fire senge, arbejdsmøbel, 
skuffemøbel, tøjrum og håndvask med varmt/koldt 
vand - alt sammen i ny udførelse. I tilknytning 
hertil var for enden af den gang, der forbandt 
værelserne, et badeværelse med brusebad. Opholds
stuen var stor, lys og luftig, og om aftenen var 
den desuden særdeles hygsom med brændende pejs. 
Et stort panoramavindue foi' enden af stuen åbenba
rede en udsigt over et skønt landskab med hvid 
sod- og saltfri sne. I underetagen var køkken (med 
et væld af kogegrej og skabsplads), spisestue/gil
deshal og toilet.

Tilbage til sneeni Alle skulle selvfølgelig prøve 
dens konsistens og bæreevne. Konsistensen var fin, 
men bæreevnen var af en lumsk karakter. Enkelte 
vellykkede skridt på. den hvide flade indgav én 
den følelse, at her kunne man sagtens gå, men kort 
efter stod man i sne til livet uden varsel. I den
ne stilling er det naturligt for et menneske og 
(iseøri) de omkringstående at give sig til at le, 
og det g-£r man så. Nu kræver latter tit, at man 
sidder ned. Det gør man så. Når man har siddet lidt 
i den norske sne i 2o graders kuldo, vil man gerne 
rejse sig. Det gør man ikke. Man kan nenlig ikke! 
Hver gang man vil sætte af ned hænderne, fersvin-
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der disse sammen med armene i snemasserne. Nu er
det
til

kun de omkringstående der 
gengæld endnu mere end før

1er, men
. Når man

det gør d< 
endelig

5

if —

ter 2o minutters anstrengelser har fået sig br.agi ;

på højkant, er man så træt, så det volder besvær 
at stavre over til hytten. Denne scene udspille
des gang på gang for vore ojne den første dag. Se
nere blev vi klogere.

Det var forbløffende at skue, hvor sikkert vore 
unger færdedes på de meget sporty genstande, der 
kaldes ski. Efter meget få fald var de fleste i 
stand til at fore sig frem over sneen ned stor 
fart. Jeg selv "lå" meget på ski•de forste dage. 
Vejret var fortræffeligt med hej sol og nul vind 
alle dagene, så hver dag blev ture på ski arrange - 
ret. Lang-ture for de mere habile og kortere ture 
for de mindre. For disse ture stod Hanne og Ole 
Jepsen, Alice Dorst, Mia og Johs. Faxe, og ungerne 
var meget glade for at komme med. Hver aften blev 
ruterne slået op i opholdsstuen.

For nässten alt det praktiske, såsom tilrettelæggel
se af selve turen hertil, proviant, fragt af ind
køb stod Bente og Jørgen Larsen, og vi or dom meget 
taknemmelige for det kæmpearbejde, de har gjort. 
Det viste sig nemlig, at alt hvade været så godt 
regnet ud. at det.hel© klappede. hvad det meget 
sjældent gor ved gruppe-turo son vom 1 det-dagli
ge deroppe var a lle ned. Man havde ’mlèîon- tørre d^lt 
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op i: madlavning morgen + mælkehentning, opvask og 
madlavning middag, opvask og madlavning aften, for
uden selvfølgelig borddækningorne. Beboerne af de 
nekelte værelser skulle selv holde rent, og også 
dette gik fint. Skistovlerne enedes vi om at stille 
i forhallen, da vi den ferste aften havde soppet 
lidt rundt på gangen mellem værelserne, og denne 
regel gjaldt hele resten af tiden. Endvidere var 
det en aftale, at man alene aldrig måtte gå længe
re væk, end rnan tydeligt kunne se hytten.

To fester holdt vi i gildeshallen. De var vældigt 
skægge. Vi dansede, til sveden lob ned og blændede 
vore ojne. De samme tre plader måtte holde for he
le tiden: Pippi Långstrump, Storkespringvandet og E- 
limo Elimonero. Begge fester sluttede omkring midr 
nat, idet de nærmest ebbede ud, så der kun var meget 
få tilbage, da Niels og jeg måtte sige stop, Det 
norske klima gør ikke en dansker til natteravn - 
tværtimod I

Også i Norge måtte den dag oprinde, da vi skulle 
sige farvel. Vi var ikke meget for det! Hjem til surt 
vejr og sort sno - nej! Men det var vi altså nødt 
til, og efter at have taget afsked med do flinke 
veartsfolk, var hjemturen en realitet. Hjemover gik 
det lige så let, som da vi drog op. Denne gang var 
vi endda kun fire timer undervejs til Oslo.

Alt ialt må norgesturen i vinterferien siges at 
have vearet en succes. Både stedet og naturen om- 
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kring det egnede sig fortrinligt til en blandet 
fl>k danskeres vinterudfoldelser. Vi kan varmt 
anbefale andre små skoler (eller dele af større) 
at gore ligeså, 1 vil ikke fortryde det. Om som
meren vil egnen endvidere være glimrende som bag
grund for on lejrskole (to klasser kunne evt. slå 
sig sammen) eller en emneuge.
Alle oplysninger fas ved henvendelse (skriftligt 
eller pr. telefon) til: 

Bente Larsen 
Skjoldsvej 28
3ooo Helsingør tlf. (03) 21 33 91

Henrik

Foraldrcsode i 1. klasso d. 6.2.

Initiativ og arrangement påhvilede denne gang
forældrene.
Mette Schou inviterede, og hun og jeg fandt ud af,
at vi ville prøve at lægge op til diskussion af 
et besternt emne.
Ud fra en fornemmelse af en del foraldreusikker-
hed overfor skolen kan konkluderes i spørgsmålet:
stiller de nu de "rigtige krav" til bornene? fore
slog jog det meget brede emne: Skal bprnene gøre,
hvad de har lyst til hjemme og i skolen? Gerda kun
ne få sagt noget om arten af de krav, hun stiller 
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til bornene, cg alle måtte forudsættes at ha* et 
forhold, til dette emne.

Jeg kom mod en indledning om, hvordan jeg oplevede 
forskellige- typer af problemer hjemme, som tildels 
måtte være parallelle til situationer i klassen. 
Diskussionen gled ud af mange grunde, men bl.a. 
også fordi jeg lagde for meget stof ud på én gang, 
fordi vi ikke Valgte en ordstyrer og et begreanset 
område indenfor emnet at koncentrere os om.

Alligevel fik.vf yndçrvejs talt om en hel del væ
sentlige ting; om born og toj, om spisevaner,(ber- 
nenes taktile glæder), om vores krav om, at de skal 
være mere tolerante end vi selv er, om børns natur
lige fornemmelse for at færdes i artsfremmede miljø
er, om hvor lidt born i virkeligheden selv må be
stemme o.s.v. Væsentligst vel om dette: det kan væ
re svært for nogen børn at leve med, at der på sko- 
ikke er nogen regler for, hvornår hvem må ting, for
di lærerne (Gerda) føler sig frem til, hvad der er 
rimeligt overfor den enkelte af gruppen i en given 
situation. Exempel: Hvis Peter sporger, om han må 
gå en tur midt i "timen" og får ja, kan det godt 
være, at Søren to minutter senere får nej til sam
me spørgsmål, fordi Gerda skønner, at Peter treon- 
ger mere til en pause end Soren.

Selvom jeg ikke opfattede modet som vellykket efter 
sin hensigt, mener jeg, at det var et af de mest 
vellykkede samvær, vi har haft i klassen, meget 
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hyggeligt og meget afslappet. Mette serverede 
dejligt for os. Det står mig endnu ikke klart, 
hvad forældremoderne egentlig "går ud på", men 
en meget væsentlig funktion er ihvertfald at ken» 
de hinanden lidt og ha’ det rart sammen, og det 
mener jeg vi havde.

Jonna Johansen
22.3.7o

Referat af forældremode i bo.kl. d.5«3«

God tilslutning til modet. Vi blev orienteret om 
en arbejdsweekend, hvor vi forældre skulle repara
re og male klassen. Vi blev enige om weekenden den 
21/22 marts.
Bettan Isager vil forestå bytning af brugt borne- 
tpj et par gange om ugen, nærmere herom senere.

Hanne orienterede os om lejrskolen, som skal finde 
sted 4-5-6-maj i et hyggeligt hus i Ølsted, der er 
dejlige omgivelser med mulighed for ture i mark og 
skov.

Videre horte vi om fællestimerne med 1. og 2. kl., 
hvor klasserne på skift aktiviserer hinanden, Vi 
fik en stærk fornemmelse af, at vore unger bruger 
sig selv på alle måder, men at de var meget stø
jende. Vi forældre blev spurgt, om de også var det 
hjemme, en henstilling om at tale i stedet for at 
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råbe, var ikke af vejen. Bornene var blevet gode 
til at lege sammen og til at organisere og gen
nemfors deres ideer.
Der var opstået et onske om en kontaktbog, da nog
le af børnene glemte at aflevere eller tabte sed
ler undervejs.

Emneugen■blev droftet med stor livlighed, hvor er 
det dejligt at også, "de små" deltager, dot må give 
dem on god kontakt til de større kammerater.

Hanne bad os indtrængende om at give bornene gym-- 
nastiktoj med, så alle kan skifte.

Niels viste os sine dejlige fotografier af unger
ne i fuld måneudrustning, og vi fik mulighed for 
at bestille nogle af billederne. .

Til slut drøftede vi forbudet mod at slås. For
skellige synspunkter kom frem, men uden vi der
for fik nogen losning på problemet..
Det var et godt og hyggeligt mode.

Inge?: Lise

Her skulle have stået referater fra forældronoder
i ñ og 3. klasse'

Annonce; Nynne og Lisbeth (o.kl.) s;.go? bi:n.'.3 
dyrepasning 3-4 gange om ugen ce par timer. 
Hvis' u© '.al-' have dere j dyr cj Lorn c .--t 
ring bi 1 21 4t 33 oll-.r dl /p
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KOMU-mode den 5/3 hos Soren Bang

Tilstede var : Suren Bang, Henrik, Eva Iversen, lb, 
Mia Faxe, Jørn Ove, særligt indbudt 2 Jorgen Spil
lemand.
Dagsorden: 1) Information og spørgsmål fra foræl- 

drerep. mode den 3/2.
2) Information fra leurermoderne .
3) Forældrehonvendelse vedr.kommunikation 
4) Om "non-vorbale" udtryksformer (i 

forlcongelse af sidste mødes drøftel
se af forældre-dramatik),

5) Om arbejdet i forb.m.overbygning.
6) Teaterar. mod Humlebæk lille Skole.,
7) Bemærkninger' til referat fra sidste 

møde .

1) Eva refererede fra sidste forældrerepr.-mode og 
stillede bl.a. et par spørgsmål til Jørgen Spil
lemand 1/ Vedr. den tilskadekomne guitar fra 
"Søndags-skolen"? og 2/ angående musikundervi5- 
ningen på skolen?
Disse to spørgsmål blev meget indgående drøftot 
og KOMU blev enige mm, at Jørgen selv svarer 1- 
gennem forældrebladct på spørgsmålene.

2) Jørn Ove informerede fra lærermøderne. Han for
talte om lærernes ordning med små If’i'ermcder u- 
den alle lærernes tilstedeværelse og om den u- 
gentligo bulletin, som jo allerede er trådt i 



kraft. Han informerede også om det rullende skema, 
som jo begynder 6.4.

3. Mette Scheu havde skrevet et brev til KOMU, da 
hun desværre ikke selv kunne være tilstede, om 
kommunikation på skolen. Mette efterlyste en 
protokol, hvor alle moder blev skrevet ind, men 
den ugentlige bulletin må være svar på dette 
spørgsmål.
Mette kom yderligere med et forslag. Er der no
gen som har lyst til at være med på en pinsetur 
tidligt påskemorgen? Man modes for at se solen 
danso og for at se på dyre- og fugleliv og evt. 
slutte med morgenmad.

4. Eva. fortalte, at hun havde vearet i Jylland og 
der truffet en psykolog fra Kobenhavn, som mu
ligvis kunne tænke sig at komme og holde kursus 
i _forældre-dramatik.

5. Ib fortalte kort om arbejdet i forbindelse med 
overbygning og om de tre udvalg, som er nedsat.

6. Ib fortalte om arrangementet med Odin-testeret : 
på Krogerup hojskole den 12/4, som vi allerede 
har fået invitation til.

7. Ingen bemærkninger til sidste modes referat. 
Næste mode bliver den 7-4. hos

Mia Fane
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Referat af forældremode i 6. klasse 2.4.7o

Atfenens emne var fælles-sammenkomsten 6.5., og 
rnan fandt frem til on slags program. Vi starter’ 
med en lettere spisning (pelser) og deles deref
ter i 8 grupper, der sä skal arbejde med hvert 
sit emne i form af et extemporalspil, fulgt af en 
kort diskussion. Ved hjælp af brainstorm fandt vi 
frem til en halv snes emner, som så skal supple
res med forslag fra hornene. Aftenen forventes at 
få en festlig afslutning sådom dans.

Af forberedende moder holdes folgendes torsdag d. 
16.4. kl. 14 på skolen (for det udvalg, der be- 
skæf tiger- sig med selve programmet) samt mandag 
4.5. pa skolen, hver vi alle skulle få et overblik 
ovor slagets gang. Alle or s.om sædvanligt velkomne

Gemma onsker at gå af som forældrerep.' p.g.a. ar
de t itrbejde. Hanne Ringsted træder i stedet.

H.R.

Referat fr’a foreldrerepresentantmote d.lo.3«7o»

Resten alle klasser var representert, bl.a. er c.er 
kommet med en fast og verdifull représentant fra 
5te klasse. Det var en lettelse. Måske vi kan fä 
alle klasser roed neste gang?
.1. Der var ingen bemerlaiinger til sisto referat«

2, Siste Komumote ble diskutere. Jog henviser til 
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referat fra dette mate et annot sted i bladet. 
For å bli ferdig med den gitar som var blitt noe 
odelagt på Foreldreskolen i januar, så har skolen 
for lang tid siden, like ettct det hele skjedde, 
sagt seg villig til å erstatte skaden. På den an- 
nen side vil lærerne fremheve, at det er meget 
vanskelig å stå ansvarlig for verdifulle gjenstan- 
de som biir efterlatt på skolen. Det er for mange 
mennesker som går ut og inn, og lærerne kan ikke 
til alle tider være til stede og kontrollere. Må
ske det er best å ta med de most verdifulle gjen-, 
dtando hjem?

Vi diskuterte litt omkring en henvendelse fra Met
te Schon til siste KOMU-møte. For det forste, vi 
syntes alle det var så deilig å få slik en henven- 
dclsej da får en inntrykk av at folk er éngasjert, 
og så får en vite litt om hva man syns og mener. 
Dornest tck vi opp dette mod kommunikasjonen på 
skolen, som Mette ikke er tilfreds med. Vi på mo
tet idag, syntes igrunnen ikke at kommunikasjonen 
var så dårlig, det har jo også noe med at vi for- 
eldre kommer litt oftere opp på skolen, eller vi 
henvender oss til lærerne pr. telefon. Det vet vi 
at lærerne gjorne vil.
På den annen side bor vi jo få vite om plutselige 
fridager. Det er jo en del av oss som må lave en 
masse arrangementer når barna skal være hjemme fra 
skolen en dag.
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3. Bente ønsket at det kunne komme langt flere for- 
eldre til skolemotene, som biir holdt om torsdagen, 
hvis der er kommet forslag fra borri eller lærere. 
Det er en festlig opplevelse, og dot or jo en ma
te å se hva som skjer på skolen og hya barna og 
lærerne er opptatt av. Kom igjen. Vi har full an
ledning til det, selv om vi ikke har stemmerett. 
Man kan se oppslagstavlen nerie i isgangen cm
hva som skal taes opp, og når neste mote skal hol
des.

4. Eva gav referat fra siste mote i målsettings- 
utvalget hos Peter Kock. Der var kun mott 4 styk
ker opp, allo fra Helsingor, og dermed ble det he
le noe amputert. En Medlem fra Humlebæk hadde et 
hoyst lovlig frafall, men hvor ble de andre av?
Vi er i full gang med å undersøko dette.
Vi diskutorto oss langsomt from til visse meget 
generelle retningslinjer, og fant også ut av at 
vi ville vite mere om ideer og programmer bak al
lerede eksisterende efterskoler og ungdomshøysko- 
1er, som vi vet ligger noenlunde i linje med det vi 
vil. Dette er vi så igang med å undersøko videre. 
Resultatene av det vi måtte komme frem til, vil bli 
lagt frem på det neste store møte, som forolopig 
er satt til den 3/4-7o. Vi foler det er lite vi kan 
gjore hvis vi ikke får noen med fra de andre- to sko
ler’ som vi skal samarbeide med.

5, Forårsfesten skal vi foraldre lave istand. Vi 
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tenkte oss den kunne legges til slutten av mai, 
eller begyçndlsen av juni, slik, at vi var sikret 
varme i været.
Flere gode ideer kom frem, men vi trenger hjelp av 
alle interesserte foreldre. Hvem melder seg? Vi 
har jo god tid, men efter påske ser vi gjerne av 
det kommer mange interesserte henvendelser til oss 
foreldrerepresentanter. Vi trenger også flere gode 
ideer. Barna har sikkert meget de vil lave. Spor 
deres egne barn, i det hele tatt, sett igang.
Bente Rued-Moller er interessert i å være med, og 
vi fcrcldre-represcntanter står sp til disposition. 
Vi kommer tilbake til det otter påske.

6. Vi diskuterto litt om berettigelsen av å mates 
på denne måto, nå som vi har KOMU. Eva, og ncen 
til, mener at det har sin misjon. For det forsto 
traffes vi da og blirkjent, og vi har også merket 
at dette med å komme regelmässig er av det gode. 
Ellers biir det ingenting av. Dessuten har vi også 
oppdaget at nå. vi forst sitter der, så kommer det 
saker og ting opp som vi har diskutert i det vide 
og brede.
Vi har blitt enige om, og det har Eva også tatt opp 
på Komu, at problemer som er av mor generell art, 
kan bringes opp enten direkte til Komu eller gjen- 
nom on foroldrorcpresentant til vårt mote, og der
fra videre til Komu. Hvis det hele more dreier seg 
om en sak mellom en bestemt lærer og en bestemt 
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familie, så mener vi det er best at disse ordner 
dette opp seg imellem med direkte kontakt. Hvis 
noen foler at dette med direkte kontakt er svært 
så må man vel kunne få. hjelp av en représentant 
til å få istand et møte, men1 alle de impliserte 
skal vare til stede.
Det er jo også klart at proklamer av mero generell 
art vil og-bor komme frem på-klassemotene. Hvis 
det så skal taes opp på en bredere basis, kan det 
gå videre til Komu.
Men hvorfor skal bare problemer og klager trekke 5 
frem. Hva ncdgode forslag, og hva med såkaldt po
sitiv kritikkk, hvor en også kommer from med ide
er til forbedringer? Det var jo noe av det Mette . 
Schon gjorde i sin henvendelse. Hun ville arrange
re pinsetur, noe med å motes.tidlig om morgenen og 
se solen dansese på dyreliv om morgenen og drikke 
kaffe og slikt. Her håper vi også at intesserte vil 
melde seg, Mette vil nok fjerne se, hvor mange som 
ei’ interessent, og hvem som vil hjelpe.

Eva

HVEM HAR ET PAR STORE TRÆ - ELLER PAP - KAS

SETTER TIL SKOLEBIBLIOTEKETS BILLEDBØGER ?

’ 0 E E
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Til do forældre hvis børn bruger systuen meget i

Grethe kolier og jeg er ved at flytte systuen ned 
under den nye pavillon. Siler rettere, vi er ved 
at forberede en flytning. Vi har selv arbejdet på 
selve systuen, men det materialerum som horer til, 
kan vi ikke magte alene. Derfor sender vi dette 
nødråb til jer, hvis børn er meget engagerede i 
systuen, om at hjælpe os efter påske; det bliver 
nogle aftener eller en eller to sondage. Ring til 
enten Grethe 21 16 2^ eller mig 21 26 91 
og lad os aftale restenl

Ulla

UGE ; BULLETIN

Et nyt kommunikationsmiddel har set dagens lys på 
vores skole. Organet, der normalt har et omfang på 
1 stk. A4 , bærer' navnet "Uge-Bulletin1 en" . Hidtil 
er fire numre udkommet, og det vil fremtidigt være 
at finde i jeres ungers tasker/lommer hver fredag.
Bulletin1ens opgave er at sørge for at de helt 
"varme" ting kommer til jer, mens de endnu er ak
tuelle - en opgave, det ofte kan være umuligt for 
forsldrebladet at klare tilfredsstillende, fordi 
det er ot månedsblad. Altså husk fremover at rykke 
for uge-bulletin 1 en' om fredagen, når jeres børn 
kommer hjem fra skolel

lærerne



2 6

Unge Pædagoger
Sekretariatet
Knabros træde 21 - 25^ 
teil', (ol) 14 37 34

"De andres born" : red. Per Schultz

65 sider, 26x21 cm. 3° fotos. Pris kr. lo.- 
Overskuddet tilfalder vietnamesiske børn gennem j 
lærerforeningen i Hanoi« j
Hundredtusinder af vietnamesiske børn er drcobt j 
eller sårede. Krigen har mere end nogen anden j 
ramt civilbefolkningen, forst og fremmest bcrne-| 
ne. Bogen søger at beskrive det. j
Vi har gjoi’t det, ikke kun for at. chokere, men [ 
for så stærkt som muligt at illustrere, at "de ¡ 
andre" og deres born mere ond nogen sinde kommerf 
os ved. ; .Dit ansvar som menneske og pædagog er ¡ 
globalt, hvad enten du erkender det eller ej. 
Vi ønsker erkendelsen.

Kan bestilles hos Unge Pædagoger 
Ekspeditionen 
Sondertoften 7o 
2630 Tåstrup

Annonce ;
Brugt dukkevong - gul og fin 5o kr.

Madeline 5. kl.
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Ferier og fridage :

Fredag d. 24.4. ; Store Bededag
Torsdag d. 7»5«sKuisti Himmelfartsdag
Lørdag d. 16.5- tirsdag d. 19.5(begge dage incl.): 

Pinseferie
Fredag d. 5*6.: Grundlovsdag
Fredag d. 1.5«s 1. maj l
Skolen holder sommerferie fra 19« juni til 17. au
gust .

Husk ?

Torsdag d. 9. april kl. 2o : Klassemocle i 5» klasse.
Emne: Rulleskema.

Torsdag d. 16. april kl. 2o: Åbent hus.

Agnes efterlyser: skjorter, youghurtbægre og
ymerbægre



Skolen^ kontortid:.
tirsdag - fredag kl. 9 ’ 13

Helsingør lille Skole, Fredericiavej 1
Giro nr. 12 26 06
Tlf. 21 o2 o3 og 21 64 21 '


