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Den ny, lille redaktions første opgave efter den 
lange, skønne sommer, måtte være at finde sine 
egne ben. Bels' fordi den har skiftet 5°^ af sine 
medlemmer ud, dels fordi forskellige nydannelser 
og ny-indstillinger må give sig udtryk i den redak
tionelle linie. I skrivende stund er der ikke helt 
klaring på. problemerne . ...

F.eks. er det ikke blevet helt klart hvor tit bla
det skal udkomme. Spørgsmål i flæng/ næsten altid/ 
giver til svar at det ville være rart med en'hyp
pig udgivelse . Vi kan godt se fordelene herved, men 
vi må erkende at det ikke er muligt for redaktio
nens medlemmer at få tid til at udføre dette ar
bejde. Ken der er måske en løsning på vej. Redak
tioner består af to funktioner - en redaktionel og 
en manuel. Den sidste er ikke så lidt tidkrævende 
og det er her man øjner en løsning - hvis det vi
ser sig muligt at etablere et trykke-satle-hefte- 
falsehold der kan arbejde uafhængigt af redaktionen.

Egen-lig havde vi tænkt os. at udkomme som hidtil 
fordi det har været vort indtryk at COltU efter si
ne møder ville udsende et kort referat af de vig
tigste bevægelser på skolen. Det er en god ide, men 
derved falder en del af grundlaget for forældrebla- 
det son hyppigt udkommende meddelelsesblad i nogen 
grad væk, og vi havde derfor tænkt os at koncentre
re indholdet om f.eks. nye tendenser i moderne pæda
gogik, anmeldelser af bøger og tidsskriftartikler



i erkendelse af at det nok er de færreste for
aldre der selv har raulig?^cd for at skaffe sig 
ondskab til disse ting), beretninger fra lærere/ 

?ïj oplevelser med / og andre børnene / og forkla- 
Inger på / deres reaktioner hvorfor det gik som 
¡et gjorde o.s.v.
i får se... foreløbig vil vi lade forsiden stå 
om udtryk for vor lyst og vilje til at gøre noget 

■red det.

<ad os høre fra jex" - så det kan blive gensidigt.

edaktionen

.■ndnv engang

i lobet af atigust har der jo knap veoret en dag, 
ilden cn eller anden udtalelse i pressen vedrørende 
de små skoler og folkeskolen.
1 SF-bladot af 2o/8-6Ç var der en samtale med. kom- 
munalbestyrelscsmedlem i Horstederne og lærer ved 
Voldparkens skole, Bent Johansen.
Der aunne man bl.a. læse: "-Jer har været røster 
frenme om, at de forældre, som sender deres bø:m i 
lili ..-skole svigter folkeskolen, siger Bent Johan
sen. Begrundelsen for en sådan opfattelse er den, 
at : rældrene til lilloskolebømeno som regel er 
fol; ned en "bedre uddannelse", interesserede nenne- 
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sker, son altså ville være blandt de mest aktive 
og reformivrige indenfor folkeskolen.

Det synspunkt er bare ikke rigtigt, fordi folke
skolens nuværende struktur er så stiv, at foræl
drene reelt ingen indflydelse får."

"Jeg tror, lilleskolerne skal opfattes som en ud
fordring til folkeskolen, en udfordring uden hvil
ken folkeskolen ville gå i stå i sin udvikling. Og 
jeg tror absolut ikke, man bør bekæmpe lillesko
lernes oprettelse.

Men lilleskolerne er heller ikke den endeligo løs
ning på skolens strukturproblemer."
"Ken foreløbig må man altså vælge : Lilleskole el
ler Folkeskole? Og i valget af skoleform må man 
være egoistisk på sit barns vegne, og kun tænke 
på, hvad der tjener det bedst. Man har simpelthen 
ikke lov til at vælge på anden måde, slutter Bent 
Johansen."

I artiklen stod der mange andre og måske mere vee- 
sentlige ting om folkeskolens fremtid, om de mil
jømæssige betænkeligheder og vanskelighederne ved 
overgang til andet skolesystem, om lilleskolen 
"der opererer med en vis blåøjet stråtagsfornemmeIse" 
(er der ncg§n, der har mod på at kommentere det 
sidstnævnte' ). Det jeg 2iar trukket frem er taget 
med i forbindelse med samtalen med Hans Jensen, 
for at vise hvor forskelligt, der kan ses på pro
blemerne. Jonna Johansen
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Don lille skole, Folkeskolen og samfundet.

Samtale med undervisningsdirektør Hans Jensen (sko
ledirektør i Helsingør fra 1962 til 65) lo.7>1969«

Vel vidende, at mange lilleskoleforældre indtil 
bevidstløshed kender i hvert fald en del af pro
blematikken i forbindelse med den lille skoles 
forhold til folkeskolen, har jeg alligevel ment, 
at det kunne vare værdifuldt at få et indtryk af, 
hvad man måske kunne kalde folkeskolens officielle 
holdning til den lille skole, også for at modvir
ke en tondons til mytedannelse, der utvivlsomt ek
sisterer på dette område.

Jeg bad derfor om en samtale mod. undervisningsdi
rektør Hans Jensen (Direktoratet for folkeskolen 
og sominarierne (nedenfor: F.J.), soa var så ven
lig at indvilge i en sådan samtale til vores for- 
ældreblad.

Resultatet står nedenfor at læse. Jeg betegner’ mig 
selv som J.J.

J.J. Kan Do give en generel formulering af Deres 
syn på den lille skole?

7 . J. Der kan jo ikke siges meget, som ikke allere
de er sagt. Argumenter foi' og imod den Lille 
skole ligger forholdsvis klart. Bladets læse
re må forudsættes at være på det rene med de
positive sider af fænomenet den lille skole.



Når vi overhovedet skal have denne samtale,
vil jeg gerne hæfte mig ved de problemer, der 
rejser sig set fra den offentlige skoles side.

□ et, nan ofte frerrioldsr som det væsentlige 
positive, er den inspiration, son de små sko
ler vil kunne give den offentlige skole, og 
det kan jeg ikke modsige, navnlig ikke når 
det gældci do . pædagogiske holdning - og spe
cielt indenfor den musiske faggruppe. Det, 
man måske i den forbindelse kan boklage, er, 
at vi beror for lidt fra do små skoler. Deres 
lærere- er måske lidt for blufæi’dige raed hensyn 
til at deltage i lærersamarbejdet i videre 
kredse, og, selv oa det er svært at fortælle 
cm sine gode gerninger, så var -dot rart nok, 
at nogen ville - at lærerne nu og da ville 
informere kolleger om, hvad de rent faktisk 
kar. præstere i do små skoler.

J.J. Sr folkeskolen rigtig interesseret i dette? 
Det er klart, at større indbyrdes kontakt vil
le være af værdi, men problemet er vol, hvor
dan kontakten fremmes, og om det alene er 
lilleskolens skyld, at kommunikationen er u- 
tilfreds stillende ?

H.J. Næh, der kan naturligvis både der. ene og den 
anden part indbyde, lien det vil ikke være no
gen skade til, om der var et vist nært fælles
skab, on ront lokal mulighed for, at lærerne 
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ira de to skoletyper kunne mødes og drøfte fælles
pædagogiske spørgsmål.

Når de små skoler holder så meget åbent hus, som 
de gør for forsldrekrodsen, så kunne de jo også 
uden at splitte skolen ad holde åbent hus for min
dre grupper af lærers på andre skoler, sådan at 
de lærte hinanden lidt bedre at kend©. Der danner 
sig selvfølgelig mange myter - både den one og den 
anden vej, når man kender hinanden for lidt. De 
står ikke i do samme foreninger, do er ikke med
lemmer af samme lærerråd og fællcslærerråd o.s,v. 
De har ikke de officielle anledninger til at sødes. 
Og når do så mødes, så kan de jo ofte være belaste
de af cn slags agression imod hinanden og sige nev-
bøv, I har det bedre end os, og I går bare i tra
ditionelle f odspor

flår lærere dimitteres fra seminarierne er grundind-
tillingen, den pædagogiske holdning, jo ikke så 

forskellig fra den ene til den anden, om de- havner 
i dot ene olier det andet skolemiljø, det er jo of
te tilfældigheder. De har jo dog samme uddannelse, 
og mange af dem også nogenlunde samme indstillang 
til arbejdet, når de starter.

Jeg mener, at når lilleskolen ikke har påvirkes den 
offentlige skolo more end tilfældet er, så er det 
fordi isolationen er for stor.



J.J. Bør man kun søge at påvirke et system indefra, 
eller kan det i visse tilfælde accepteres, at 
man søger en påvirkning af systemet udefra, 
og er det ikke det, den lille skole forsøger 
at gøre?

H.J. Der er vi jo fremme ved noget af det essenti
elle. Jet sigos ofte, at dc-t er en uddannelses- 
politisk eller opdragelsespolitisk holdning 
fra foreldrones side , der er baggrunden for 
valget af den lille skole. Jeg tror ikke, at 
mange tænker på, at de måske indirekte or ned 
til at danne en art pression overfor den of
fentlige skole. Jog tror, a:t motivet for de 
fleste forældre er at prøve på at sikre deres 
børn den skolegang, som de nu synes, de skal 
have, og som de mener, de har bedst af, jeg 
tror ikke, de fleste tænker så meget i det i- 
deologiske plan - man tænker på de små børns 
skoleskæbne. Let er det nærliggende for ©n 
familie.

J.J. Og bagefter forsøger de så at forsvare dot?

H.J. Ja - det er en egoistisk impuls - for nu at 
sig© dot groft - og så finder man bagefter 
yderligere nogle motiveringer, og da vil jeg 
sige, at do forældre, der slår meget stærkt 
på det ideologiske,- de kunne gøre større fyl
dest vod at gå ind i samarbejdet i forældre- 
foroningor, skolenævn o.s.v. - skolekommis-
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sioner i den offentlige skole og påvirke m^d
deres indstilling, istedet for at isolere
sig, som de gør.

2r sandheden ikke, at dette initiativ, i 
hvert fald indtil fornylig ikke har været 
særlig velkomment i folkeskolen?

H.J. Det kan være, hvis indtil fornylig vil sigå,
indtil for i hvert fald en halv snes år siden.
Jeg synes jo nok, at man i er. offentlig skpie
har en betydelig større forældreindflydelso
nu, ond mein havde bare for nogle få år siden,
og måske netop en indflydelse, som er mereju-
formol, end den indflydelse, som forældrene
rent faktisk har i kraft af loven om skolens 
styrelse og tilsyn. Der, hvor forældrene hår 
dan stærkeste indflydelse på skolen, ©r det 
jo nok netop i kraft af det uformelle samar
bejde mod skolens ledelse og lærerstaben - nok 
så meget som i kraft af do formelle rettighe
der, som forældrene har ved dannelse af skole
nævn og deres indflydelse i skolekommissionen. 

Men mange steder kan man jo også se, at foi?~l-
dre mod en kraftig pædagogisk interesse netop 
melder sig for at være mod til at påvirke ^ko
lon - ikke af partipolitiske men af rent op
dragelsesmæssige interesser. Og der må jeg si
ge, at der mangler vi don gruppe mennesker^ 
som sonder deres børn i private skoler. Selv 
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on startsn af on lille skole er båret af en 
ret nøj grad af idealisme, så løses da loka
le skoleforhold jo ikke vod, at folk på et 
vist niveau - socialt, kulturelt og- .intellek
tuelt - isolerer sig fra deres omgiv©Iser ved 
at lave deres egen skole.

J. Let er vol en trossag, om udviklingen går 
hurtigst på don ene eller den anden måde, og 
vil pædagogisk interesserede forældre ikke 
støde på on ¡aur mange steder, hvis de fors?- 
ger at gere sig gældende?

J. Det koneer jo også, an på, hvordan de formu
lerer sig. let or klart, at hvis man kommer 
ind i dot store offentlige system, og så tror 
at man på 14 dage kan ændre holdningen både 
hos myndigheder og skoleinspektør og lerere, 
så er man mere naiv, end politiet tillader. 
Det tager jo sin tid at slå igennem, og der 
skal altså nogen tålmodighed til og lidt smi- 
dighed. Dot er jo ikke nok, at man moder op 
en enkelt gang og holder en brandtale, hvor 
man søger at eliminore . det, skolen nar levet 
af i 5o år eller, mere til ingenting og siger, 
I skal bare gøre sådan og s,ådan. Så. vaekke-r 
man Jo selviLigelig bare modstand - så får 
man ingen indflydelse.. Bærergan sig rigtigt 
ad og mere taktisk går ind for dette samar
bejde, så tror jeg virkelig, der or nulighe-



der ved de fleste skoler.

J.J. Der kommer vi til det mod det egoistiske, for 
det er jo meget muligt, at medens dette sker, 
gr ens børn måske blevet så store, at do er 
kommet ud af skolen?

H.J. Det kan tænkes, mon så har man måske gjort en 
god gerning for næsto génération.

J.J. Do liar tidligere givet udtryk for, at det er 
selvmodsigende at tale om at sætte sine tørn 
i do små skoler for at opdrage dem til demo
krati, fordi det er en egoistisk handling', og 
demokrati betyder fællesskab. For små børn 
kan demokrati vel kun vers noget med deres for 
hold til den gruppe, de befinder sig i, og 
hvis det forhold har gunstige vækstbetingelser 
i den lille skole, må mar. så ikke kunne regne 
med, at deres forhold til den størro gruppe, 
samfundet, udvikler sig positivt til gavn for 
scimfundet?

H.J. Det lyder meget idealistisk i og for sig, sen 
jog er ikke sikker på, at det or rigtigt. Det 
er jo rigtigt, at man kan udvikle en demokra
tisk holdning og en sanarbejdsatmosfera inden 
for on hvilken som helst afgrænset gruppe. Bo- 
tænkeligheden kan ligge i, at gruppen or for 
snæver og for ensartet i sin sammensætning, 
således at det efterfølgende med at bringe 



denne holdning og indstilling videro.ud i et 
større samfund kan svigte, fordi man ikke er 
i stand til at meddele sig - det der på mo
derne dansk hedder at kommunikere - mod folk 
udon for den gruppe, hvori man har fået sin

. i. ’ :

opdragelse. Jeg siger ikke dermed, at det er 
sådan på de små skoler, men der er risiko for, 
at det kan blive det. Der er for neget indavl.

. Afhænger dette til. syvende, og sidst ikke af 
forældrenes holdning?

. Forældrene har naturligvis stadig en afgøren
de indflydelse. De har jo da også børnene de 
førsto og meget vigtige år af deres opvækst. 
Mon dot er måske skyggesiden af alt det pæne, 
der kan siges om det meget tætte samvirke mel.- 
lem skole og forældre på de små skoler, Dot 
kan fore til, at det bliver et möget lukket 
miljø, og at hjem og skole ligner, hinanden 
så forbløffende i holdning, at et barn aldrig 
bliver konfronteret med nogen fra et helt 
fromgodartot.miljø, sådan sos det gør, når 
det bringes ind i en 1. klasse i en stor 
kommuneskole, der har en virkelig alsidig sam
mensætning .

. Det er klart, at der ligger et problem her, 
men er inertien i miljøerne ikko et stort og 
generbit problem i forbindelse med en’ egent
lig demokratisering af uddannelserne, uanset 



lilleskole-folkeskole ?

. J , Jo det er det.
stikker -’ også
højere niveau.

Det viser jo alle vore stati
uddannelsesstatistikker på et
Jog tror, at do små skoler er

med til at forstesrke den tendens, og jeg tror
ikke, at miljøet er 
ne af de små skoler 
ikke over til andre 
sig. Når man tænker
coring, da så jeg forleden dag i Information
en dobat, dot har været ført vodrerende Ing
rid Jespersens skole med en oversigt over for
aldrenes status. Og der or ikke stor forskel 
fra Ingrid Jespersens og til do små skoler i 
den sociale sammensætning af forældrene!.

J,J, Ken dot or der jo alligevel, fordi man har
den samme sociale status, er det da langt fra
sikkert ,_ at man .har den samme holdning til 
samfundsmæssige spørgsmål f.eks.

H.J. Dot er rigtigt, .det er klart, at der foregår 
et klart valg, når man foretrækker den lille 
skole frem for Ingrid Jespersens skolo.. Men
det or dan samme indtægtsgruppe, for nu at 
sige det groft - socialgruppen, der står over 
for det valg, Der or mange, der ikke har dot
valg.

J.J. De mener, at den lille skole på en mådo er
med til at bevare klassesamfundet?



H. J. Ja - der er en eksklusivitet over den i sara- 
renligning mod den offentlige skole, son man 
ikke kan. sc bort fra.

J.J. Det feier lilleskolen jo selv som et væsent
ligt problem. Den sociale slagside har raan jo 
ikke kunnet komme udenom.

Folkeskolens målsætning or jo i hvert fald på 
papiret don samme som lilleskolens. De for
skellige slags evner skal havo samso værdi, 
navnlig hvis vi får enhedsskole med tilvalgs
fag. Hen de fleste skoler fungerer vel ikke 
sådan, han man ikke sigö', at folkeskolen sta
dig er et konkurrencesamfund, eller med dom
provst Bsgh, Arhus: "ikke- skolen for livet 
men skolen for erhvervslivet"?

H.J. Der står jo i do fleste vedtægter for da små 
skoler, at de folger don blå botænkning, og 
de i og for sig præsterer den samme undervis
ning og har samme mål. som folkeskolen har. 
lien de vil gerne nå dette mål ad andre veje, 
end folkeskolen når det. Konkurrencen, som ik
ke er så udtalt i folkeskolen, som den var for 
år tilbage, træder jo ind på ot siler andet 
tidspunkt, hvor ¡nan skal placere sig i erhvervs
liv eller videre uddannelse, lian koæer ikke 
uden om, at man her står over for nogle valg, 
hvor man må have forudsfetningor fór at vælge, 
og da er det en klar tendens, at vi i den of-
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fentlige skole har sat nogle prostigebefængte
valg ind på for tidligo tidspunkter, og det
kan man undgå i friskolerne, og det kan vi og
så fremtidig undgå i den offentlige skole ved 
de planer, der er om at etablere en 9-årig 
grundskole , hvor der principielt ikke sisal 
finde valg sted, der peger direkte imod den 
ene og den anden efterfølgende uddannelse el
ler ansættelse. Så folkeskolen or også godt på
vej til at frigøre sig fra disse tidlige valg.
Og det er vel nok ikke under påvirkning fra
det, der or skot i friskolen, det or ganske 
simpelt en international udvikling under! på
virkning navnlig fra do angelsaksisk© lande, 
der forplanter sig verden over.

J.J» Hvornår kommer den 9-årige grundskole?

H.J. Planerne skal være færdige om 2 år.

Skolen for erhvervslivet kan vi jo aldrig kom
me udenom, de fleste af os or jo på en eller ar 
den måde indo i et erhverv, Mpn det, .der er ka
rakteristisk for don udvikling, der er i gang 
og stadig accelererer, er vel det, at man i 
meget højere grad tænker på skolen - altså 
grundskolen taler om her som basis
for videregående uddannelser, og som ba-
sis foi- overgang til erhvervslivet Erhvervs-
livet er jc også uddannelse på mang r o g
kanter - vi vil ikk i 7o'erne og So'erne



børn gå. ud af skolen hverken efter 7« , 8. , 9« 
eller lo. klasse og gå direkte i erhvervsli
vet, udon at de samtidig går ud i en efter
følgende uddannelse. Og den skal de have kva
lificeret sig til, og derfor må en basis af 
pralítiske færdigheder* og kundskaber være til 
stede. I de nye læseplaner må vi have større 
elasticitet og i højere grad.slå klassetrine
ne saneen i grupper og sige i Der liggor en 
udviklingsperiode, son vi kan so i børnehave
klassen, i 1. og 2. og måske.3. klasse, som 
en samling. Derefter liggor der et udviklings
forløb 3«-^., 5.-6. måske - og så ligger der 
ot nyt fra 7» til lo. Og don frihed har den 
offentlige skole manglet efter dot systes, 
undervisningsplanerne hidtil har været bygget 
op efter. Der or jo ikke nogen, der kan føre 
bevis for, at det er lykken at kunne beherske 
de tro regnearter mod on vis sikkerhed, at kun 
no skrive bogstaver, at læse alnindolige 1 so
sos tykker og sådan noget, når ran er færdig 
mod 1. klasse.

H.J. En anden ting, jog gerne vil have frem, er, at 
det er klart, at det or et moro robust liv at 
gå i on folkeskole ond i en lilleskole. Men 
man kunne jo megc-t vel tanko sig familier med 
2 eller 3 børn, som individuelt kunne vælgo 
efter det enkelte barns tarv. Kam dor olier 
hende der or dot oplagt for os at sende i den 



lille skole, líaw der eller hende . der er det 
oplagt for os at 'sonde .1 offentlig skole, 
Det behøver jo ikke at blive oa fns.stavret 
ideologi, så får man ikke :det hel t, følelige 
samen’igningsgnmdlag ind på li^ct.

J, De fleste forsjldre vil nok føle.dot-svsrt at
bruge børnenes liv til at få et erfarings
grundlag, hvis de fsier, at den ons skoleform 
cr den bedste.

Dot er dog sådan, at lilleskolen kan være 
bedst for det ene barn, og folkeskolen teist 
for det andet. Og det ser do familier sori re
gel væk fra. For når do har taget et stand
punkt for det sidste barns vedkommende, så er 
det oplagt, at så følger de andre efter, selv 
om do måske havde bedre af at komme i folkesko
len.

J. 3t af de argumenter, jeg oftest møder mod de 
små skoler er, at livet indeholder så mange 
kedelige ting, at det er bedst, at bømons ven
dor sig til dot i tide.

J. Det er ikke noget, der må lægges mig i inunden i 
hvert fald. Jeg moner ikke, det or rigtigt, at
man opdrager dem til, så tidligt som muligt, 
at nøde trivielt arbejde- eller noget i den ret
ning, og når man sor de undervisningsuc’.tsriaicr, 
der er på markedet i dag, så or det minds ’.nd+ en 
heller ikke trivielt og kedsommeligt arbejde.



T.. J Det politic ko? Den borgerlige n^gmlng i KoV' 
g s aar (til gtoi forti ydelse fer opposition®'../ 
¿onopi-.vot statsstøtten til do privai- dioler. 
Det be tyder livelighed Cor oprettelse a.J mis- 
siensskeier. 1 PanEark er li l.loskole tanken 
udsprunget af do såkaldts liberale. frioin- 
ded® kredse. Bliver friskolelover bi'ugt sen 
den norske formentlig' vi.Ilo blive det9

E.J, Fri sko ieioven er så rumaiclig, at enhver syns-' 
vinkel kan könne ind.. Vi har jo ¡teget stærkt 
religiøst presgode friskoler i Danmark. Vi 
har nogle ved missi onsobservans, vi hai' nog
le katolske skoler, og vi har baptistskoier 
Jeg- kan nævne flere andre . Vi har endnu ikke 
særlige skolar for børn af Jehovas Vidner.. 
lien sådanne - og mange andre - vil kunne op
rettes i kraft af friskoleloven.

J.J. jfr det svagheden vod den?

E.J« Nej det kan jeg ikke asno. Jeg kan ikke se, 
at det er aere mærkeligt, at cn gruppe men
nesker med en hostenit religiøs indstilling 
kan lave en friskole for deres bom end at 
en gruppe, son man kalder venstreorienteret, 
vil gore Jet saarae. Det fromgik Ver øvrigt og
så neget klart af on Lestent forespørgsel i 
folketinget, livor statsminister Baunsgaard gav 
udtryk for. at hvis man vil være Liberal don 
ene vo*i - Set na uTan votü det cien ruido:?.<



JLJt Nu kommer vi over i det vanskelige spørgsmål 
om tolerancens grænse i ot demokrati, man 
ville vel ikke kunne tillad© nazistisk© sko
ler ?
Si’ det rigtigt at have en fri skol ©lov?

H. J. Ja. Det er den offentlige skolet sikkerheds-’ 
ventil, vi bohaver ikke at tvinge folk ind i 
den offentlige skole.
Ved debatten om undervisningspligtens udvi
delse havde det f. eks, væsentlig betydning 
at kunne sige, at vi hor i-landot ikke har 
skolepligt, men kun undervisningspligt.
Ved den nye tilskudslov mener jeg, at lov
givningen on de private skoler ligger i gode 
rammer, ehr or en meget hoj grad af liges til
ling med den offentlige åkolo. livad det ekc- 
nomiske angår. Jeg sener derimod, at lovgiv
ningen nok er for liberal med hensyn til opret
telsen af en friskole. Dot er for let, der kræ
ves kun, at ti mennesker af en eller anden ovt. 
sekterisk observans bliver enige om at levo 
doros egen skolo.

J.J, Hvad ville det koste samfundet at nedbrir.ge 
klasse-kvotienten i folkeskolen med 1 ban.?

H.J. Det ville koste ca. 16oo lærerstillinger,

J.J. Ser Do en fare i, at lilleskoletanken breder 
sig i disse år?



H.J, Nej, det holder op igen, når folkeskolen fren- 
læggsr de nye læseplaner i løbet af nogle år. 
Da vil dot pædagogiske argument for de små 
skoler være væsentlig mindre.

Juli 1969
Jonna Johansen

Orienteringsmødet for de ny forældre og 1. og 2.
klasses forældre Den 2é>. august

So det var et mødel Dot or før blevet sagt at det 
ikko er så nemt at vear c ny forældre - at det er 
lidt vanskeligt at trænge ind i kredsen - at det 
kniber lidt mod at finde ud af hvad lærerne gør - 
og/styrolsen /hvad beslutter. Jeg vil være ærlig 
og sige - at det ferste år for mig - og fiero med 
mig - har jog forstået - har været en sær blanding 
af tvivl, undren og begejstring. Det har været så 
tsænslig svært at få fat i hvad man egentlig ville 
og gjorde på skolen. Jo,vi var osse til et infor- 
mationsmøde sidste år. Det skal nok ha været ud
mærket, men jeg må bekende - at det enesto jeg no
gensinde har kunnet huske var Ib's eksempel med et 
par færger mellem Helsingør og Helsingborg, men det 
er gået tabt hvorfor de sejlede - og ned hvad. 
(Jeg har altid holdt så meget af færger)
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Denne gang var det helt anderledes - forekomme:.'’ 
dot. En dejlig præsentation af de nye lærere: Yvon
ne Karen og Ole . Derefter1 en vidunderlig gennem
gang af de enkelte læreres program fremført af dem 
selv. Det hele meget velformuleret, enigt og godt I

Gerda dm børnehaveklassen £ om on vigtig dol af sko- 
jqn. ftens værkstedsatmosfære og me todik cr c-t bil
lede af hele skolen - oplevelsen af sig selv i 
gruppen af jævnaldrende« Klassens livsform lever 
videre i 1, og 2. klasse hvor småvsrkstoder givor 
mulighed for tilegnelse af stoffet gennem praktisk 
arbejde. En hjælpelærer vil i perioder i ot roligt 
hjørne give tilbud om.hjælp til læsning, regning 
etc.

Barbara om regning øg matematik.1 Om ny, smarte læ- 
rubøger der under don glatte, noderne overflade 
skjuler fælo fejl fra on forældet problematik. En 
dreng or 5 år - cn anden 7 .... hvor gamle er (i c 
tilsammen? eller hvad siger det dig? Ikke noget, 
non hvor meget er den ene ældre end don andenø., 
ond nig? Det er børnenes egen verden, ilvor enkelt. 
Børnone skal undersøge tings egenskaber: veje,i bru
ge målobånd, fylde beholdere etc.

Ole .¿¡-hvordan han ville sidde i klassens hjørner 
og blinke mod fristonde tilbud om regning, læsning 
o.s.v. Anbefalede læsning (forældre) af "Børn i 
1. & 2. klasse" Pædagogisk Serie A3 lo kr.



Karon on musik der er bevægelse, om hvorfor ¿et er 
så godt at skrigo hojt for luftvojono og ok ragsok- 
kor der er at foretrække i gymnastikposerne.

Grethe ob sprogundervisningen om don vidunderlige 
plasticitet i de små munde. Os hendes rolle sos 
engelsk dame (der kan hviskes til på dansk;.

Ib fint rundende af og noget om mødetiden der se
nero er blevet fastsat til 8.I5 af hensyn til don 
skævo busforbindelse om morgenen. Et spørgsmål ora 
muligheden foi” at lade de ses vente på større sø
skende vil blive taget op separat.

Vi tog hjem med en stærk fornemmelse - og den har 
holdt sig - at det bliver et meget godt skoleår.

Sven

Jeg vil gerne føje et par kommentarer til dot, der 
blev sagt forleden aften angående tanker med hjæl-- 
polareren » - Jet blev sagt, at ungerne hele vs jen 
op i skoleforløbet vil bygge videre på børnehavens 
værkstedsataosfære og tiibudsordning. Vi tænker os 
også en jævn udvikling på den måde, at der hele ti
den arbejdes med ormer, men at tilegnelsesformer 
og udtryksmåder naturligvis må rette sig oftor bør-



no”ös udviklingstrin.

Læseindlæringen og lidt senere arbejdet med tal
vi?, vi gerne give som et tilbud på linie med "il»
egnelse af andre færdigheder (tegne, male, save, 
sy. dramatisere, musicere o.s.v.). Det ville væ
re forkort, hvis vi på ét folt (læseindlæring f.

skulle lægge en helt anden holdning for da
gen end ellers ( "dette er noget vi alle skal gore
s amtidigt og nu når jeg vil det, og vi skal go
ro det lige hurtigt eller langsomt”)» På den
don side kræver den indledende fa ep. af læseunder
visningen så megen instruktion, afd-classelærc-:ren
ikke kan klare ot læsshjorne samtidig med de an
dre "værksteder" (bordo). Derfor hjælpolæreren.
Nn or det jo sådan fat mod børnenes forventninger
med hensyn til SKOLD og FODSTI 1ÍLÁSSD, at de ville
blive megot skuffede, hvis det hole ikke i starton
va r t o mme1i g "sko1c ag tigt". Do vil gerne "lege sko
le", og dot klas selæreron i begyndelsen sin-
polthen gå mød på og bruge cn del tid på alminde
lig klasseundervisning med bogyndende læseindlæ
ring. Børnene nyder at sidde pænt og skrive i rig-- 
rige stilebøger. Der er nogle af dom der godt ved, 
hvad det er de skriver. Do der ikke vod det, de 
vil efterhånden blive trætte af at lego skole - 
son on lille fyr1 sagdo til sin mor: "Hvorfor skal 
jog gå til håndbold, når jeg ikke kan gribe?"
Så or dot tid at lege noget andet og lade hjælpe



23

l-.ørcren overtage læseindlæringen. Bomens i en 
normal klasse vil så - meget groft taget - dele 
sig op i 3 grupper; 1: de meget læsemodne, som in
gen djævel kan forhindre i at lære at Isso. Je vil 
i lobet af nogle måneder være nået så langt, at de 
ikke bohaver megen tid hos hjælpelæreren udover til 
kontrol af det læste og til fodring med nyt stof. 
Disse tern ville i en normal klasseundervisning 
tilbringe mange dræbonde timer mod vonton på do me
re langsomme kammerater, og hvad der måske er more 
alvorligt - ào ville få on uheldig opfattelse af 
sig selv son noget særligt.

Den største gruppe børn læselæreren får aed at gere 
er jævnt læsemodne. De kunne nåske nok vente, men 
vil gerne, grundet pres fra samfund, foraldre, tan
ter, hjælpelærer og kammerater, gøre en rimelig 
indsats, og vod hjælp af den vil de i løbet af de 
to første skoleår opnå en vis læsefærdighed, så de 
på egen hånd kan begynde at leøse lotte småbogor. 
Man kunne måske spørge hvo rf o r hjealpe lære ren pres
ser. Han gør dot udfra en viden om, at hvis ungen 
kan lære at læse, så er det på mange måder praktisk, 
at han også gør det. Hans muligheder i emnearbejdet 
udvides, og en anden vigtig ting: det foreliggende 
læsestof, de lette småbeger han kan læse, svarer 
bedre til ct 8-års-barn end ot lo-års-barn, og han 
vil derfor nemmere få positive læse-opleve Iser.

Den tredie gruppe børn, hjælpelæreren får mod at



{¿•oro, or nok deu, der kan vsero nost
det klima de færdes i på skolen. De er enten 

læseunodne eller ordblinde d..v.st do har specielle 
-.■ønskeligheder mod hensyn til at tilegne sig Itsse- 
og skrivefærdigheder. Det får de nu lov til at ve- 
ro i fred aed, for der er en masse andet lige så 
vigtigt de kan bruge deres kræfter på. Do bruger 
ikko deres forste og vigtigste skoleår til at saa- 
io sig ot gedigent mindreværdskompleks over, at de 
ikke kan klare nogot, der tilsyneladende er så 
nerat for deres kammerater. Og- uden sådanne alvor
lige følelsesmæssige vanskeligheder vil dot være 
meget neuuiioro for dem at komme i gang, når de enten 
simpelthen af sig selv bliver læsemcdne eller de 
:aå have en mere speciel og omhyggeligt tilrettelagt 
•.undervisning. Hvis læsningen ikko kormnor i gang i 
lobet af det 3« skoleår, prover skolens psykolog, 
Anno Jacobi, barnet, hun skønner i samråd med klas
selæreren, om barnet nar brug for særundervisning, 
indberetter i så fald ungen til STFT (Statens in
stitut for? talelidende), som så bevilger undervis
ning og henviser barnet til undervisning hos mig. 
Jeg underviser bornone i små hold ©Iler enkeltvis 
udfra hvad der er rimeligt'for dot enkelte barn. 
Danno koncentrerede unaervisning viser sig i reg
len at være meget effektivc

Til. slut; I Gladsaxe koror de med åerne fors for 
begynderundervisning på 4. år. De regner med ai; 
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hvert barn gennensnitligt -aodtager y times læse
undervisning oa ugonl (sammenlign folkeskolens nan- 
ge dansktimer). 2n undersøgelse af.børnenes læse
færdighed i begyndelsen af 3« kl. viste on læse
færdighed på højde med tilsvaronde alderstrin i 
folkeskolen.'Nogle foraldre undrer sig måske over, 
at vi i starten bruger et lægesystem, dor hedder 
Per og Lis. Der står nemlig ot eller andet sted på 
omslaget, fet det er lavet for svagtbegavede. Det 
er det også, og det er meget kedeligt, sarlig når 
rååri'komme-r til bog nr. 3 eller 4. MEN, det er det 
eneste lesesystem der er lavet med henblik på in
dividué It arbejde cg som har en systematisk opbyg
ning, og det er simpelthen så. væsentlige fordele, 
at vi skønner dot er dot bedste til vort formål. 
Ved siden af bøgerne kan vi så byde på mange for
skellige læsespil til afveksling i længere eller 
kortere perioder. Desuden kan en dol af børnene, 
når do har opnået en vis læsofærdighed, gå over til 
andre muntrere læsosys terner .

løvrigt foregår der naturligvis også én læseindlæ
ring hos klasselæreren, nemlig derved at hun hele 
tiden er opmærksom på at arage brug af ord og sæt
ninger så meget ind i arbejdet som- muligt.

harbar



Oversigt over de på skolen i ojoblikket løbonce 
0-emner;

2,. klasse, Grethe D. Fugle
3- If Yvonne Husdyr

II Ib J ernalieren
5 » II Henrik Sygdomme
6. II Ola Lægeredskaber gennem tic.en
7- II •J.O. . Geologi.

Skolens fødselsdag.

Som sædvanlig var der afgang fra skolen til JuIg- 
bæk kl, 9. Vejret var ikke som dot sommier sig ved 
slige- lejligheder, thi et gråt dis havde sænket 
sig over Helsingør og omegn og udgød ned små mol- 
lonrus rogn på alt og alle. Efter megen veteresn 
blev vi alligevel enige om at tage af sted, cg 
furden.gik på bodsto vis i busserne. Umiddelbart 
eftor-ankonsten gjorde can klar til da-gens aktivi
teter. Por 5«, 6. og 7. klasse havde J.O. og Hen
rik arrangeret ot orienteringsløb, der løb over ca. 
lo kn, Dette kan synes som en lovlig lang strækning 
non dot visto sig, at ua af de tolv postor, der var 
ialt, havde holdene et gennemsnit på 9-10 fundne, 
og allo gennemførte. Vinder blev et hold bestående 
af Mikael, Peter A., Jens, Jes, Sten og Saren, alle 



fra 7. klasso -i- Jons E- fra 5-

For 3, eg Li„ klasse havde Yvonne og Ib lavot et 
kortere cg lettere lob. Det visne sig Jog, at det 
alligevel var for svært for ungerne , for Ib's og 
Yvonnes væsentligste opgave, mons det stod på, 
blev at bringe vildfarne hold !:på sporet" igen. 
Børnene Borede sig dog fortræffeligt.

Boraehaveklassen samt 1. cg 2. klasse byggede sand
slotte rå stranden. Det var forud, blevet bestemt, 
at hvert slot skulle have 7 tårne -• hverken aere 
eller mindre, og denne bestormelse blev noje over
holdt. Her på strandbredden skulle imidlertid kom
me til at foregå sero og spændende ting. Et skib, 
der i lang tid havde ligget og set mistænkeligt 
ud nogle hundrode meter fra land, skod pludselig 
ind mod do flittige- borgbyggero. Personerne i bå
den viste sig at være møget skumle. Det var tro 
pirater af don værste slags, og dø tog nu slotte
ne i øjensyn for at sikre sig, at reglen om dø 
syv tårne var overholdt. Det var don, nor allige
vel kunne banditterne ikke nære sig for at trus 
med udslettelse af et par borge - en trussel de 
dog ikke effektuerede. Det hele var möget mystisk, 
og bsdro blev det ikke, da ^reverne begyndte at 
mumle noget om en skjult skat. Do talte sammen i 
stor fordægtighad, mon det lykkedes dog for nogle 
af vore dygtige s trand-byggere at få færten af, 
hvad piraterne ville foptage sig, og de fulgte



roligt cftor don i deres skatte jag.:. j teg rum
■ked at finde skatten

scroverdrcmiinf, havdo en "is lighed mod Karen U.

tå var dot madtid, og hertil var der gratis soda-
vand til alle, Åfter konsumeringen af disse varor,
blev der delt is rundt, hvilket ingen havde noget 
scoi helst imod. Jog glemte at sige, at vejret hav
de varet pænt dot meste af tidon og på dette tids-
iunkt var klaret helt op,

Ijeuturen forlob udon forhindringer, og vi kunne 
skilles mod følelsen af, at det havde veret en god 
dag for allo parter,

HK



Referat af o t y r o 1 ses m 3 d o h o s Soï’er. Bang o , 28 /3--69.

Til stede var Ib Kvol&b3 ær g, Soren Sang, Ole Jo- 
cephsen, Tarin kjærsgård, Bent Krocann, Mette Sehe 
Ib Steinoss og Gumía Snwalski.

Styrelsen indledte- mod at konstituere sig mod Sø
ren 3ang som foraand, Ib Steiness som næstformand 
og Olo Jcssphsen soa kasserer.
Felgende punkter blev behandlet :

1. Indskuddet
2. Modetider
3. Husleje for salon

. Valg at nOi-iUmedlem
5. Præsentation af styrelsen overfor nye foraldre
6. Andre arrangementer på skolen 
7. Likviditet 
8. Kyc lærere.

1. Indskuddet. ' - .

Ifter at 7- klasse har forladt skolen, har vi i 
forsto omgang ladet tiden gå, for at se hvad der 
ville ske mod indskuddet. Vi har hu vedtaget at 
henvende os skriftligt til do otte forældre, det 
drejer sig om, for at hçre om de ensksr indskuddet 
t i 1 b a g o s c nd t.

2. Modetider
Transportudvalgets undersogclse for sommerferien 



viste at mange forældre kunne ønske sig bedre | 
transport til og fra skole. Især var der útil- i 
fredshed mod, at strandvejsbusbsrnene skulle u- 
rimeligt tidligt hjemmefra for at være rettidigt 
på skolen. Som tidligere meddelt har alle hen
vendelser såvel direkte til Helsingør Omnibil- 
selskab som til Frederiksborg Amts trafikudvalg, 
for at få indført don i 2o-minutters-driften 
manglende bus, varet forgaves, I lærerrådet var 
der enighed om at flytte skemaet et kvarter, | 
hvorved vores horn har opnået flere fordele. Fo¡r 
det første har man taget hensyn til et mindretafL 
på ca. 35 børn, der benytter strandvejsbusson. 
Fiero af disse kan nu tage 4o minutter senere 
hjemmefra. For det andet kommer mange af de cyk
lende born ikke ud i det værste trafikmylder. Dot 
blev vedtaget at sende brev ud til forældrene vedr 
den ændrede modetid.

3. Husleje for salen.

I skoleåret 68/69 modtog vi i leje for salen 75| 
kr. pr. aften. Dette prisniveau fastholder vi ij 
år. Vi vil undersøge mulighederne for at få for[ 
ældrerytmikholder ind under aftenskolelcven.

4. Valg af KObxUmedlem.

Vi valgte at lade Søren Bang fortsætte som styrdl- 
sesrepræsentant i KOHU,

5. Präsentation af styrelsen overfor nye forældre.
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Joi' vil blive sendt nærmere besked ud om et bredt 
orienterende introduktionswode nye foraldre, sty
relsen cg lærerne imellcn.
Soren Bang vil fortælle lidt o 12 skolens ’ historio, 
og Josephson og Kromann vil frsmlsegge skolens cko- 
noni.

6. Andre arrangementer på skolen.

1 slutningen af* september vil der komne et foreel- 
dremsde, der muligvis vil strække sig over en week
end .
Åbent-hus-moderne bibeholdes den tredio torsdag i 
måneden, som en afslappet komsammen uden egentligt 
program.

7. Lilcviditet.

Don ny lov om statstilskud til friskoler er trådt 
i kraft, d. 1/8 -69, således at vi nu får forskuddet 
udbetalt i månedlige rater, hvilket skulle m&dfore 
on væsentlig lettelse i likviditeten.

Nye lærere 8.«

Ja Grethe længe har ønsket at blive aflastet, og 
da Jargon Spillemand er.gået ned til 12 timer ugent
lig, har vi kunnet ansætte Karen Uldall. Hun er 
bornehavelærerinde og har suppleret denne uddannel
se mod sang og Astrid Gossol-metodik.

Gerda har osso haft behov for aflastning, og der
for er David Wright blevet ansat som assistent i 



dramatik. Ean har son engelsk uddannet lærer 
specielle forudsætninger foi’ at undervise i dra
matik, idet faget er obligatorisk på engelske se
minarier. Derudover underviser han i engelsk. Ef
ter tre års ophold i Danmark, hvor han har været 
ansat som fritidshjemslærer i Rødovre, taler lian 
udmeerket dansk.

Gunna Suwalski

3n oplevelse fra. generalforsamling får mig til at 
reagere hor i forældrebladGt. Der blev talt om 
forældremoder, klassenoder, uden tilstedeværelse 
af læreren, hvilket jog fandt helt meningsløst, 
idet en af grundene til, at jog har sendt mine 
børn til en lille skole er, at jeg betragter læ
rerne som modforældre. P.E. '.s ord om at alle børn 
bor'ha* loo foraldre, kan pan nærme sig ad mahge 
veje.'En af.disse går gennoc vores lille skole. 
Vi har forældreaftener, hvor vi codes ikke blot 
for at drøfte vores egen lille skævbenede Hassan, 
men hele klassens trivsel. Vi hører on gruppo.livet 
på skolen, som læreren, voros nedforclder oplever 
det. Vi hører om, hvordan det foregår rundt om i 
hjemmene hos kacueraternes foraldre, vore egne 
børns aedforældre. Alle vi medforældre har unger
nes daglige trivsel som fælles interesse, ville 
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det ikke vpsre en absurd tanke at udelukke en nedan- 
svarlig fra gruppen? Hvad med at udelukke dot for
ældrepar, der virker hæmmende på lærerens eller 
andre forealdres muligheder for at udtrykke sig 
frit?

Jeg kan da godt forstå, at man gerne- vil sludre 
saonen udon hæmmende autoritet, men jog vil ikke 
acceptere det. Vi må væk fra don holdning og arbej
de os hen imod storro åbenhed, bekæmpe den.angst 
og mistillid, der bohersker os, når vi or sammen. 
Der kommer ikke friere samtale, fordi vi udelukker 
en af modforældrene i gruppen. Ingen foraldre cr 
over cs eller under os, heller ikke læreren indta-

en speciel stilling i dot forhold, vi sidder 
vod siden af hinanden. Læreren vod katedret er for
svundet, han or kun on fæl erindring, 
være et skridt tilbage, on vi gik ind 
slog fra forældrerådet. Vi må leere at 
på vores skolo, acceptere hinanden på 
kommunikero på alle ledder og kanter, 

og dot villo 
for dut for
love smxion 
godt og ondt, 
medos, tale

sanmon, skrive i bladet, om ikke vi altid formule- 
rer os så klart. Vi må være nerb imodokommende, 
åbne, analyserende og konkluderende - cg lad os så. 
holde op med at blivo så arrige, når vi af og'til 
er uenige.

Klassemsdorno på skolen må s om åbent-hus-moderne
kunne fastlægges, så vi travle foraldre kan plan
lægge vore aftaler. Når mode-procenten or så ringe 



i klasserne, kan der være andre årsager end ugi
delighed.
Flere klassemoder og evt. børnepasning derhjemme, 
alt sammen samme aften. Kunne man ikke blive eni
ge om ihvcrtfald 4 faste møder i et skoleår pr 
klasse og mulighed fox’ flere efter behov- Mulige 
vis skulle man kunne benytte klassen til uformel
le sammenkomster i det omfang man føler trang il
den mødepligt og uden udelukkelse af fcreoldre el- 
ler lörerautoritetar.

Ved etablering af et par "ncglemænd" boende nær 
skolen, skulle det være muligt hurtigt at tromle 
nogle mennesker sannen til en cl og en polseaiad, 
ned absolut pligt til oprydning for de implicerede 
hvorfor ikke esse opløse klasseskellene ved de små 
uformelle sammenkomster på skolen. Skolen kunne 
virkelig blive et stod, hvor man dumpede indenom 
or aften, for at se om der "skete" noget.

Gunna Suwalski

Fast, ulønnet job son typograf ved 
"Forældrebladet" er ledigt 

henvendelse på skolen.
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Kursus i gruppedynamikk.

Jeg skrev noen ord. i:Forældrebladet nr. 5 om et 
kurs i gruppedynamikk som ble holdt på Den lille 
Skole i humlebæk, hvor jog selv også deltok mad 
stort utbytte.

Dette har blitt. tatt alvorlig opp av hoen lærere 
og.foreldre på yår skole, og nå hår man kommet så 
langt at vi kan tilby interesserte foreldre og 
lærere ot lignende kurs på vår skole. Det er fak
tisk litt av en sjangse, forkurset biir billig 
for deltagerne og or lagt på tidspunkter, som de 
fleste av oss måtte kunne komme på.

Forst noen praktiske opplysninger: Kursot vil ko
ste omkring 2o-3o kr. pr. deltager, nødvendige pen
ger til adeinistrasjon og slikt, og til kaffe, to 
cg s like styrkende nedvendighetor, som. or så. godt å 
ty til når man skal konsentroro seg. Resten biir 
betalt av komunen.

Tidspunktet biir: mandag 3. -1OV. ■ kl. 19-22
ensdag 5- 11 il 19-22
fredag 7. 1! h 19-22
lordag 8. II i» 16-22
s ondag 9. W ti lo-16
onsdag 12. 11 h 19-22
fredag' 14 . 11 h 19-22

i lørdag 15. ' 11 16-22
sondar 16. 11 " II - ' t 10-16
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Kortere kan ikke kursot være. Man skal jo ikke ba
re delta, men man skal også få tid .til å uppleve 
og erfare sog selv og andre på en ny måte. Det er 
ikke bare kunnskap på et intellektuelt plan som 
skal inn i kodet. Det er vel så viktig med de læ
ringen som foregår folelsesmessig, i forbindelse 
mod egne og andres innstillinger, oppfattolse av 
situasjoner og for ikke: å snakke oa de fordommer 
vi slepcr rundt med.

Såpass konsentrert bor det også være, ellers vil 
hverdagen i for stor grad logge en demper på vårt 
engasjemont. Det er ikke uvanlig på slikG kurs at 
en biir- så opptatt av-det som foregår i grrppon og 
med en selv, at en nusten ikke kan rive seg løs.

Kurset or også la-gt til rette på. den máten at en 
bor være tilstede hver gang. Han har en plan og 
regner med en viss utvikling, og skal utbytte bli 
optimalt, må en være til stede når det foregår noe 
Og det gjer dot hver gang.

Vi har fått den samme lederen for kurset som jeg 
hadde på Humlebæk, psykologkonsulent Jan Ågerup, 
dg han kan sine ting. Eet hele foregår på en ikke- 
dirigerendo uhoytidelig mate, som pleier å få del
tagerne til å fole seg friø og trygge.

Jeg har fått noon spørsmål omkring dette kurset, 
og jGd vil i all korthet ta op.p noon av deri her. 
Denne form for kurs er ikke det samme som sensiti
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vitetskurs, som det jo snakkes så Eye oa i vår da
ger. Dette kurset er lagt opp mod oppgaver og spill 
og diskusjoner i den grad det måtte være ønsket. 
Noo teori vil også komme inn, dot vil også avhengi- 
ge av hva en ønsker. Alt foregår i grupper, og dot 
vesentlige biir å finne mor ut av hvilke krefter 
son sottes igang når man kommer’ sannen i en gruppe, 
og hvorfor noen former for grupper fungerer fint, 
mons andre ikke klarer å få nee ut av saaarbeidet, 
I den grad man selv er villig cg åpen for inntrykk, 
vil man vod siden av å orfarc problemer som opp- 
står i gruppen også kunne få erfare sag selv i for
hold til gruppen. Fryyr siste fant jog serlig ut- 
bytterikt, og helt ufarlig, fordi en selv kunne 
sette grensen for hvor langt on ville veere med og 
være villig til å tåle. Med andre ord, denne form 
for kurs er så strukturert at en ikke behover å 
risikere å stå. avklodd følelsesmessig og åndelig 
talt, hvis dot nå ikke er det deltagerne måtte on
sko , da.

På det kurs jeg dcltok, folto vi ess ettorhvert 
så frie overfor hverandre, og derigjonnom trygge, 
at en del av oss godt kunne tonko oss å fortsotte 
et :.ier intenst kurs med sensitivitetstroning, fer 
& utdype de erfaringer vi hadde gjort.

Hvorfor delta i at slikt kurs? Tja, det kan være 
mange grunner. En ting er i alle fall, sikkert, og 
det er at vi alle, som mennesker av vår tid, må 
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fuiigere i en eller annen form for gruppe, og da 
kan det jo være ¿íodt å vite litt mor om gruppens 
dynamikk og hvordan en selv oppfører seg i for
hold til andre mennesker, det være sin egen ektc- 
fello, sine barn, sine kollegaer på arbeidsplas- 
sen, sine moningsfeller i klubber og foreninger, 
ja, i det hele tatt i samfunnot.... C-runnen til 
at jeg tok dette opp i et tidligere foroldreblac, 
var' dette nod samarboidct oss i mellón på vår 
skole, son vel mange må være enig i ikke fungerer 
sori det skal. Jeg har opplevet noter hvor alle er 
opptatt av å fromme sitt, uten overmode å lytte 
til hva andre kan mene og tonko. Jeg har opplevet 
å ikke å turde si noe på skolen fordi jeg ikke 
kjontc noen, og det heller ikke så ut til at andre 
var noe interessert i nog, og hva jeg kunne bidra 
med. Koe av poengot red ver skole skulle jo net"- 
opp være å skape kontakt, ikke baro ham og ham i- 
mcllom, non også mellom born/læror - lærer/forældre. 
D' må en kunne snakke sammen, og dette å snakke sam- 
men har ikke bare med ord å gjore. Det har noe med 
åpenhot og trygghet og dette EieU å lytte til andre, 
å gj ore.
Vel, dette tok jog opp i et tidligere forælclrcbLad 5

Nå står det bare igjen å si at Barbara, Jørn Ova el
ler jog kan svare på spørgsmål og ta imot innmeldin- 
gor. Vær vennlig å meld dog hurtigst mulig; det er 
høyst plass til 3o~35 deltagere på et hold. Ring el-
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1er skriv; numrene står på listen vi alle har.

Eva S. Iversen

Foraldregymnastikl

Vi starter igen, og dot bliver d. 30. sept. kl. 2o . 
på skolen.

Jeg tror det vil vare på sin plads hor at citere, 
hvad Astrid Gossel selv skriver on sin bevagolses- 
teori, som jo nu praktiseres på alio bornshave- og 
f ritidsseminarier samt på alle små skoler + Bema- 
dotten.

Det,der for hende har været den storo igongsatton- 
de inspiration, er don indlysende forskel nellom 
don lethed, ligevægt og spændstighed, dor kendeteg
ner d© farvede folks måde at bevæge sig på, og do 
stive, anspændte bevægelser, dor kendetegner do 
fiesta hvido.

Om alt dette skriver Astrid Gessel:

"GennoKi mit arbejde som musikpædagog opdagede- jeg, 
at den store klangvolumon og udtryksfuldhed jeg 
gerno ville have from, ikko lod sig fremkalde , u- 
den at jeg også interesserede mig for, hvordan ni- 



ne elever bevægede sig. Fra et taget helhedsbil
lede tråzlte i årenes lob flere og flere enkelt
heder frem, og det viste sig at mange grænseom
råder - bl.a. fysiologiske og psykologiske - 
måtte trækkes med ind- i arbejdet sammen mod be- 
dømmelse af og sammenligning mellem forskellige 
folkeslags bevægelsesformer. Jeg har i mit arbej
de sogt at udforme en fremadskridende bevægelse, 
doi starter med det jog har kaldt barnets "egen
bevægelse", den liggende, krybende, kravlcr.de, 
siddende, til den oprejste form,' som den fert- 
sast-tor gennem bornehavebarnets spontane udfoldel
se og skolebarnets udtalte onsks om at vide be
sked , til det storro skolebarns mere abstrakte 
indstilling, hvor bevægelsen repræsenterer tanke 
- olier fantasiforestillinger og følelser -■ en 
indstilling som skrider frem udover puberteten, 
urigdommen og årene derefter. Jeg tror ikke,det er 
muligt at udvikle en moden voksenbevagelse uden 
rod i denne udvikling, der desværre for de færre
ste born sker på en harmonisk måde.

Min opgave har været at udforme beTOgolscns ydre 
og indre aspekter som en enhed, som det je g kaldei 
spiralbevægeIsen.

Hvis det ydre bcvægelsossystem arbejder i overens
stemmelse med sit grundanlæg, som strækkende, bo- 
Jonde og rotorende aktivitet, og hvis det får lov 
ril at udfolde sig i et forstående miljø, vil don 

kravlcr.de
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ydre bevægelse gribe formende og forhøjende ind 
i do indre organbevægelser og omvendt.

I glimt ser vi denne bevægelse i ind- og udland 
hvor- farvede folk færdes. Beveegelsen virker i sin 
form stærkt på fagfolk i 'kraft af sin lethed, lige
vægt og spændstighed og kontinuitet, i modseotning 
til don hvides bevægelser, tunge og uligevægtige, 
stive og rykagtigo under anstrengelse og uro.

Bevægelsesteori- og praktik står i dag overfor 
store opgaver bl.a. af pædagogisk art.

Don gamle komando i ord og musik må erstattes med 
forståelse og evnen til at bedømme rigtige og 
fejlagtige bevægelser og med erkendelse af de sta
digt skiftende opgaver, det moderne samfund stil
ler .

Formålet er en forhøjelse af helhedsbevægelsen - 
og midlet, selvstændigt, skabende arbejde."

Ak ja - I hor måske tabt modet nul
Men prov alligevel at komme. Vi kan altid få ar
bejdet nogle af vore dårlige vaner ud og nogle 
gode vaner ind.

Ulla



Bytte - kob - salg

Eva S. Iversen foreslår en slags bytte-central -

Det lyder da vældig fornuftigt, man kunne måske 
afse en side i forældrebladet til en slig 
"B.-K-S's" rubrik.

Bliver ideen godtaget står jeg meget gerne for 
kobet (evt. bytte) af en god bi^ugt barneseng, da 
"lille Ny er ved at springe op og ud af tojkurven.

Motte Schon

I sidste tykko skoleblad var en enkel lille "vits" 
- Hort på skolevejen: Lad os få lidt flere af dem 
ind i bladet, tank hvad l^+o børn må kunne finde på 
af sjove tingi

Mette Schon

Kommentar til Eva S. Iversen: Bytte handel - 
brukte klor - i sidste forældreblad.

Dot var rart du tog emnet op, noget må del’ gores. 
Jog tror det bliver svært at få nogen til at fun
gere som byttecentral, dot er et meget størro ar- 
Lejde end man forestiller sig. Tænk alene på alle 
samtalerne med interesserede: om det nu passfir, 
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hvordan har I det, on kop kaffe?

Hvad cm vi havde en stor kasse på skolen, hvor man 
kunne Iccgge brugt tøj evt. påhæftet seddel med en 
rimelig pris og navn og adresse? Så kunne man gå 
hen og kigge i kassen, når der er noget man står 
og mangler. Et stort plasticbadekar fx. Kom evt. 
med et bedre forslag. Ellers kan jeg oplyse, at der 
er startet en ny forretning med brugt børnetøj, 
most for mindre born, hvor man både kan sælge og 
kobe. Tøjet skal være i god stand. Jeg har allerede 
nået at ha' glæde af den butik. Den hedder Borne - 
shop, Farvergade 17, Tlf. (ol) 17 28 18. Indleve
ring dog kun mandag, tirsdag og onsdag.
Hvad om vi også, kunne kobe hinandens brugte cykler, 
kan kunne måske slå seddel op på skolen om udbud 
og efterspørgsel.

Jonna Johansen

Så er FLADEN kommetl På den ene side Jamaica, på 
den anden A.B.C. med Jorgen Spillemand og hans ban
de, der gi'r den hele armen med et resultat, der 
bestemt ikke rober diverse vabler på fingre og 
stemmebånd - tillykke med den! Og hurtigt hen til 
pladehandleren. 
(Plademrk. Sonet, pris ca. lo kr.)
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Legeplads !

Nu- er der ved at komme gang- i tingene ang. lege
pladsen på skolen. Ved festen indkom 12oo kr.
I et udvalg bestående af 2.lærere, Hanne og Bar
bara, og repræsentanter fra 3-~5- og 7~ klasse 
blev det vedtaget' at bruge de forste 4oo kr. til 
en sandkasse.-

Så langt inden sommerferien. -Nu efter ferien 
venter vi på sandkassen og på det næste skolemo
de, hvor det skal vedtages, hvad de resterende 
8oo kr. skal bruges til.

8oo kr. - det er såmænd ikke så meget, når det 
er legeplads, man skal ha'for dem; men det or sik 
kert meget nyttigt for ungerne at konstatere.
Penge de selv har været med til at indkassere, og 
som de nu skal være med til at administrere.
Vi er spændte på resultatet.

J. Rieger

Rettelse til side 3 i referatet fra generalforsam 
:ingen "2o^ afskrivning på ejendommen"
■;al lyde "2^ afskrivning på ejendommen + 2o% af
drivning på inventaret".



Skoleleder ;
Ib Kvolsbjærg, Hauchsvej 13 21 49 52
Lærerne :
Agnes Braminer, Olriksvej 5 E
Ole Christiansen, Helgesensgade 15 st. tv.Kø . 035. 6o 87
Ulla Christiansen, Bøgebakken 32 . 21 26 91
Henrik Egemose, Horsensvej 6 II
Gerda Eggli, Arhusvej 36 • . • .21 22 32
Barbara Fischer-Hansen, 1 Kingosvej 97 ; 2’1 72 80
Grethe. Moller, Nationernes Alle.9 21 16 24
Grethe Dam Pedersen, Ndr. Strandvej 67 21 48 08
Jørn Ove Petersen, GI. Hellebækvej 51 I 21 21 60
Yvonne Rasmussen, Sabroesvej 1 A
Hanne Schachtschabel, Snerlevej 59 .21 45 93
Karen Uldall, Søborg Hovodg.I38A,st.tv.Soborg--—; 
Jørgen Wedege, SncrleVoj 54 ■ ■ o.;, , ■
David Wright, Ve sterbrog,148 II SB4,Kbh.V -31 -47 98
Styrelsen s
Formand: Søren Bang, Olaf Rudesvej 15 21 59 22
Næstf.: Ib Steiness, Ved Bækken 12, Esperg. 23 24 13 
Kasserer: Ole Jo sephsen, Rønnebær Alle _;lé ; ■ a 21 -46 97 
Karin Kjærsgård, Baggesensvej 8. ,21 28 44
Bent Kromann, Rønnebær Alle 42 21 68 21
Mette Schon, Drachmanns ve j 5 i : : o 21. 46 o9
Gunna Suwalski, Henrikholms Alle 3, Vedbæk’ ; 89 *17 76 

. J * i ■ i ? ■ .■ ;Forsldrerepr : (¡
Bo.kl. Vælges først efter d. 25. »ds._ ( ... ’ "I
1. kl. Mia Faxe, Hornbyvænget 6, Hornbæk (’2oí)T 1243

Edel Hansen, Magdalenevej 8 21 31 39
2. kl. Esther Jorgensen, Sobækvej 5» Esperg. 23 3,0 60 

Bente Larsen, Skjoldsvej 28 .. 1. 2.1 22 91
3. kl. Kj ell Iversen, Vibevej 2, Nivå ; ’ : 24.7'0 85

Nymann Larsen, Vibévej 4, 'Nivå " . * -
4. kl i Inger Nissen, Norrévej 42, Snekkerst. <21 54 07 

Harald'Hviid, Opnæsgård ' 31, ■Hørsholm ¡ø- I
5. kl. 2 vilkårlige (på skift)
6. kl. Eva Iversen, Vibevej 2, Nivå 24 7o 85

Jimma Andersen, Gylfesvej lo
7. kl. Visse Listoft, Sdr. Strandvej 74 21 5o o2

Marianne Krarup, Hellebækvej 221C,Kv 23 92 16
istgård



?orier-
Mandag d . 2o . - fredag cl. . oktober . (begge ..dage 
incl.) : Efterårsferie. >; .
Mandag d. 22. december - fredag d. 2. januar (beg
ge dage inclusive): Juleferie, '

• r.

Mandag d. 9- februar - fredag d. 13. februar.(beg
ge dage inclusive):- .Vinterferie. .,.

Husk : - , , , i •. i ,
3- torsdag i hver månød: Åbent Hus !
27•-28.september : week-end-mode.

Skolens kontortid: 
tirsdag - fredag kl. 9*-13 
Helsingor lille Skole 
Fredericiavej'1 
3ooo Helsingør 
Giro nr. 12 26 06 ■
Tlf: 21 o2 03' - Kokkentlf : 21 64 21

Redaktionen :
Sven Bülow, G1‘. Strandvej 436, Espetg. 
Henrik Egemose, Horsensvéj 6 s II

23 18 28

Jennie Rieger, Set.1 Annågade 60 21 o7 19
Hanne Ringsted, Strandvejen 242,Snek. 21 55 05


