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teaterleg af Gerda Eggli

Teaterleg rummer ikke alene mange værdifulde sider af frit 
skabende arbejde i sig, den stiller samtidig krav om en vis 
social adfærd, samarbejde mellem børn og voksne og mellem 
børnene indbyrdes, derfor indgår teaterleg som en selvfølge
lig og nødvendig del af børnehaveklassens liv.

Forudsætningen for at få noget godt ud af arbejdet er imid
lertid, at børn og voksne kender hinanden godt, foler sig 
trygge og acceptere de i gruppen. I børnehaveklassen starter 
man hvert år med en splinterny flok børn; derfor går der 
nogle måneder inden teaterlegen rigtigt kommer igang.

En altid til rådighed stående teatertøjkasse, en dukkekrog 
og jakeldukker inspirerer selvsagt til rolleleg, men at lege 
far, mor og børn - doktor - hund - tyve osv. er ikke helt 
det samme som at spille teater. Tilstedeværelsen ai et 
publikum forandrer situationen - selvom opgaven for den 
voksne bl.a. er at fastholde det ægte og levende, der netop 
kendetegner den "private" rolleleg-

Da kontakten med publikum er en meget væsentlig del af hele 
teaterlegen, kommer den voksne på afgørende måde ind i bil
ledet, det er hende, der skal sørge for, at denne kontakt 
etableres og vedligeholdes, så alle tilfredsstilles.

Vi leger teater på forskellige måder.



Nogle børn, dør iøvrigt løger go^t sommøn. '’«wr pif" f.eks. 
på et stykke til "snakketimen" (dagens samlingsstund). I 
starten opfordres de af mig, men efterhånden foreslår de 
det tiest selv. Vi har et "bulderrum", hvor man uforstyrret 
kan"prøve". Før snakketimen beder jeg dem kort fortælle, 
hvad stykket handler om - det er rart at være lidt oriente
ret, måske kunne man give et godt råd med på vejen - og dog! 
Ofte improviseres helt væk fra den oprindelige handling. 
Langs ad vejen kan der blive brug for endnu nogle medvirken
de, eller en bliver overflødig og sætter sig hen til publi
kum (ikke altid tilfreds med sin overflødighed).

Skuespillerne er næsten altid klædt ud, bruger undertiden 
rekvisitter, men mens udklædningen kan betyde en masse posi
tivt for forestillingen, kan overdreven brug af andre ting 
let hæmme den, så spillet fortaber sig i rent "tekniske" 
problemer; derfor leger vi mest, at tingene er der.

Disse improviserede småstykker kan handle om alt muligt. De 
afspejler naturligvis tydeligt, hvilken enorm indflydelse 
fjernsynet og de voksnes verden i det hele øver på børnene. 
Lige på og hårdt - og så spørger man sig selv, hvor og hvor
dan man skal sætte ind, hvorlangt skal man gå med? Hvis man 
lader børnene selv uden støtte - uden rammer - køre på, tror 
jeg ikke, de kommer meget længere end til falde-på-halen og 
bang-bang-bang-stadiet.

Hver gruppe unger har sine behov, man skal tage hensyn til, 
det er en balancekunst for den voksne. Under forestillingen 
består mit arbejde i - fra tilskuerpladsen - at sørge for ro 
og orden på begge sider af "rampen" og at kommentere en må
ske uklar handlingsgang, opfordre til at tale mere og gøre 
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tingene tydeligt, altsammen så ubemærket og lidet forstyr
rende og så inspirerende som mulig'

For at give børnene stof at arbejde ud fra, har vi en en
kelt gang prøvet at spille stykke åd fra en historie, børnene
holder af. Børnene er interesseret gået ind for tanken, vi 
har fordelt roller - ikke uden store vanskeligheder i øv
rigt - og spillet er begyndt.

Da historien blev dem fortalt, kunje de sagtens identificere 
t

sig med helten og handlingen, men hørn er gudskelov ret e
lendige til at reproducere. Rollerne er fastlåsede, replik
kerne givne, og ungerne gør sig ti| trods for, at de opfor
dres til det modsatte af mig, såda^ umage for at huske, at 
de ustandselig korrigerer hinanden de vil være så rigtige, 
at de bliver stive og forkerte af (let.

t

De bedste stykker er vist dem, der jer vokset frem af nogle 
få givne stikord; "Nu skal vi spille et stykke. Vi skal bru
ge en konge. Hvem vil være det? En dronning -osv. Stykket 
foregår oppe på slottet. Det handlér om, at prinsessen er 
syg. Værsgo', så kan i godt begyndt !"

Selv har jeg ingen anelse om, hvor*det skal føre hen -jo, 
det skal føre derhen, hvor ungerne!vil det. Jeg skal bare 

hjælpe dem at holde styr på det.

Sommetider spiller vi stykke for 11 klasse, når vi har fæl
lestime med dem. Engang inviteredej vi mødrene til formid- 
dagskaffe med hjemmebag, og "måske vil vi spille lidt te
ater for jer". Det gjorde de, der i .avde påtaget sig det job
også - ganske vist ikke noget, der lignede det, vi i for
vejen havde talt om, men det var s ov underholdning, og det
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var imponerende uimponeret. Men mest spiller vi for os selv, 
og det er "en-gangs-stykker" med "engangs-sange" og "en- 
gangs-danse".

Af og til spiller jeg selv med. Det er spændende at prø
ve at passe sig ind i samarbejdet som "menig" - måske : er
det også en illusion, at man tror det lykkes, men det hæm
mer i hvert fald ikke børnene, og det gør dem heller ikke
afhængige af den voksnes ledelse.

Det var børnehaven.

Men kan man nu køre videre ad samme vej, når vi har med 
større børn at gøre? Principielt tror jeg ja, ikke mindst 
fordi vores unger jo netop har gået i bø.klassen.
Andre ting hægtes på undervejs op i skolen,og kravene vok
ser med ungerne. Grene vokser ud, men samtidig skulle stam
men helst blive større og stærkere.

I hele vores arbejde må vi have - som så ofte sagt - rammer 
at boltre os indenfor. Også i teaterlegen.
Ramee rne kan være et bestemt emne, der endevendes sammen 
med ungerne og så først spilles.
Det kan være en bestemt form; mime, jakel, skyggespil osv. 
Rammen gives vel oftest af læreren, det er altså hendes/ 
hans opgave og ansvar, at den laves af så inspirerende stof, 
at teaterlegen kan leve i den.

Om vi bruger teaterlegen i undervisningen for at få børnene 
til bedre at huske et stof ( og spørgsmålet er om den i- 
detheletaget duer til det!), eller at få dem til at leve sig 
ind i menneskelige vilkår under andre himmelstrøg, til an
dre tider, med andre skikke, eller vi bruger den som under



holdning eller som P- .s beds fag - et er fornødent s "ånd", 
Fuldt engagement hos "/.ger og voksne og samarbejde dem i- 
mellem.
Denne indstilling tiJ teaterlegen må helt bevidst arbejdes 
ind i børnene (og os elv). Den skal ikke tages højtideligt, 
men alvorligt.
Den er forudsætninger

Med de små, tror jeg, nan kan kvæle megen glæde og fantasi 
i den dramatiske udfo. /leise ved at stille for store krav. 
Med de større tror je, næsten det modsatte!
De store har med deres større viden, selverkendelse og kri
tik brug for en opgave at løse, når den er formuleret har do 
rammen, hvori de kan improvisere tekst, dans osv.
Det er nok mindre væsentligt om den voksne har peget opgaven 
ud, eller de selv he ? "opdaget” den.

Teaterlegen må selvfølgelig være en daglig og naturlig fore
teelse under en elle? anden form - ikke noget man tager frem 
ved sjældne lejligheder - det drejer sig ikke om en mølædt 
smoking,ellér en papnæse, hvis den redúceres til raritet, er 
der ingen mening i at have den inden for dørene.

Skal teaterlegen føre til noget fremviseligt? Det er ikke 
meningen med den, men derfor kan det da godt ske, at man får 
lyst til at vise andre, hvad man har lavet.
"Bestillingsarbejder" til f.x.fællestimer har bestemt en 
værdi, hvis - det der sære med "ånden" er i dem!

Kan man egentlig følge teaterlegen op i hjemmene? Et dumt 
spørgsmål, for man vil da ikke snyde sig selv ved at lade 
være, vel? Teatertøjskassen og -dukker har vi allesammen 
hjemme, men man skal nu også tage sig tid til at være til-
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skv.er og medagerende, lægge avisen og "skabe sig fjol
let ■' sammen med ungerne - og ikke så sjældent så ungerne 
synes, det er underligt, at man gør det‘

Hvad med at acceptere teaterlegen på lige fod med stil 
og matematik - den er lige så vigtig.
På en vis måde måske vigtigere, fordi den - som Ib iaÿrigt 

!sagde i sidste nummer - fremmer det livsvigtige, man fal
der menneskelig kommunikation.

Måske lærer den os, at vi ikke behøver at være så foxf- 
skrækkelig bange for at blive til grin, lærer os eu vfere 
mere åbne, lydhøre, frimodigere.
At tage stilling og at udtrykke det.

Er det ikke noget vores unger har brug for, hvordan ver
den så ser ud, når det bliver deres tur til at bære den?

Gerda

dramatisering som værktøj i undervisningen

af Lise Iversen

I forældrebladet for maj 1964» var der "anmeldelse" af 2. 
og 4-klasses opførelse af "Sol i Tværland". Dette var et 
"givet" stykke som børnene, og ikke mindst lærerne, havde 
aroejdet på i lang tid, og i kulisser og dragter var der 
nedlagt mange, mange timers arbejde.
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I min "anmeldelse" af stykket rejste jeg spørgsmålet, om 
det nu var den slags dramatiske opgaver, som børnene havde 
"brug for", om ikke den dramatisering vi omtaler i vort sko
leprogram er af en anden slags? Var det ikke mere dramatise
ring som værktøj i undervisningen vi havde haft i tankerne?
I hvert fald også den ! Også de større opgaver drevet som 
P-fags dramatik?

Diskussionen skulle være blevet fulgt op i de følgende num
re af andre, det'-skete ikke. Men tiden er gået, nu er den 
kommet, det er godt!

Denne kæphest om dramatikværktøjet, har jeg redet ved for
skellige lejligheder, men mine indlæg har manglet noget væ
sentligt, erfaringen, den har været redet på tro og fornem
melser. Men lad mig nu denne gang straks iklæde fornemmel
serne kød og blod.

I Modersmålslärarnas Förenings Ärsskrift fra 1958 står der 
en artikkel af Karin Thelander: "Improviserad dramatik i 
modersmåls- och historieundervisningen".

Den er god at få forstand af!

Hun betoner i indledningen meget stærkt, at artiklen ikke 
må opfattes som udtryk for, at dramatikken i undervisnin
gen er et vidunderværktøj, som man uanset lærerens eller 
børnenes særlige anlæg og interesser skal pace frem, men 
at dér, hvor det har muligheder for at trives, er det af 
stor virkning og betydning. (Hun taler meget varmt for an
vendelsen i realskolen, hvilket er meget interessant, sy
nes jeg, da vi her hos os vel først og fremmest forbinder 
det med de mindre børn).
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Den første indvending, hun venter at høre er; tiden! Man 
har ikke tid til at dramatisere i timerne, hvis man skal nå 
igennem pensum! Og hun svarer: "En dramatisering af kundskabs 
stoffet kan mange gange tvært imod gøre sit til, at under
visningen går lettere og hurtigere. Eleverne husker bedre 
et stof, de følelsesmæssigt har været engageret i, og som 
de har oplevet med flere forskellige sind. Hvis det lykkes 
for en at sætte bevægelse i deres sind, hvis man kan få e- 
leverne til at opleve noget med hele deres krop, husker de 
denne ting ganske anderledes, end de husker det stof, de; 
har indøvet rent intellektuelt. I vore dage indser man mere 
og mere betydningen af de visuelle indtryk i indlæringspro
cessen. Man anvender billedbånd, film og måske snart TV. 
Men det ligger vel endnu nærmere at lade eleverne selv an
skueliggøre stoffet. De som optræder får meget mere end bil
lederne: de får en rent kropslig oplevelse af det, de gen
giver".

Hun omtaler nu, hvor vigtigt det er, at man i dette ar
bejde ikke stiller nogen krav til resultatet i formel hen
seende. (Det tilhører den anden dramatiseringsform, den tid
krævende, P-fag!)

"En pige med opstoppernæse, som stirrer frem for sig med 
troskyldige blå øjne og forestiller sfinx, kan have en in
tens følelse af sfinxens gådefuldhed, selvom hendes ansigt 
ser alt andet end hemmelighedsfuldt ud. Man må heller Ikke 
glemme, at elevernes fantasi i almindelighed er adskillig 

frodig end lærernes. Hvor man selv kun ser nogle gan
ske ubehjælpsomme teenagere agere, kan eleverne opleve me
get mere".
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Karin Thelander siger videre, at hvis man er så heldig at 
have en klasse i både modersmål og historie, kan man lægge 
timerne mere og mindre som man vil, og derigennem få god an
ledning til at dramatisere stoffet dramatisk.

Rekvisitterne indskrænker sig til en pegepind, linealer, 
frakker, huer etc.. Selve rollefordelingen omtaler hun som 
et meget vigtigt pædagogisk middel, læreren har i dette ar
bejde (de svage og tilbageholdende, det sociale sigte!).

Hun gennemgår en hel del stof, som er velegnet til dramati
sering, og beskriver, hvorledes et sådant stykke kan tænkes 
at blive til, men det bliver for langt at citere.

Blot en enkelt tings "Eddas rytmer vinder ved at opleves rent 
kropsligt. Om ikke andet kan børnene trampe rytmen og sam
tidig læse i kor - det giver en dejlig effekt, slet ikke 
latterlig, hvis det gøres med styrke og kraft".

Også i samfundslære passer dramatiseringen godt, visse afsnit 
bliver mere levende, hvis de fremstilles - f.eks. valg, mø
der omkring forhandlingsbordet, domstolsscener med vidneaf
høringer etc..

Til sidst nævner Karin Thelander et helt andet område, som 
ofte kan volde børnene vanskeligheder, og som med held kan 
dramatiseres; gramatikken!
"De kan komparere adjektiver ved at tre elever stiller sig 
op og agerer f.eks. vred - vredere - vredest. De kan frem
stille forskellen på adjektiv og adverbium, ved at en elev 
sidder stille og er forskellige adjektiver, medens den an
den er en handlende natur, som hele tiden gør forskellige 
ting, og på denne måde udtrykker adverbierne (er smuk - syn
ger smukt)."



lo

Kun et enkelt eksempel til: "Sætningsleddene kan opleves 
på egen krop - at være subjektet som handler, eller objek
tet som er genstand for handling, at være et subjekt i en 
passiv sætning og ikke være aktiv og handle selv. Hvis man 
vil kan man arbejde videre ud fra dette og få et helt sam
fundsdrama istand, hvor objektet laver revolution og selv 
vil være subjekt."

Artiklen indeholder en masse stof til eftertanke, og den 
kan varmt anbefales. Glem ikke at vi har et vidunderligt 
bibliotek ovre i Helsingborg 1

Lise

dramatik af Gudmund Listoft

Efter så megen tale om dramatikken og dens væsen, er der 
et par ting jeg anser for væsentlige. Let er i første ræk
ke forventningen. Allerede her kan vi se, hvor stor be
tydning den dramatiske form og situation har for børnene. 
Lenne forventning on det forestående har samme eller stør
re betydning for børnene end for de voksne. Vi stiller jo 
forventninger til et møde med et bestemt menneske, til en 
rejse eller til en selskabelighed. Alene den kendsgerning 
at børn ikke ret forstår hvad det dramatiske egentlig er, 
stimulerer forventningen som gennem spørgsmål: om dette er 
dramatisk nok.... etc.. Forventningen skal således ikke
stimuleres, det går af sig selv.
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En anden væsentlig ting ved situationen er forberedelserne. 
De ydre forberedelser. Det er egentlig her de helt små ind
til 3.klasse ser det mest spændende, at lave dekor, kostymer, 
rekvisitter, lyd og maskering, og dette må ikke tages fra 
dem, før de har fundet ud af, hvor det egentligt dramatiske 
fører hen. Alene det at have lejlighed til i faste rammer, 
i klassen eller hjemme, at gøre sig anonym, er en trang 
børn ynder at dyrke. Her møder de så en person, der kan 
tillade sig lidt mere end sædvanligt, og her kan de lade 
deres fantasi, eller andres fantasi, spille gennem en sulv- e 
neger eller en Glenn, og det må de igennem, inden vi ser 
Anna Sofie Hedvig. Dekor og de øvrige effekter således af 
mindre værdi i det dramatiske end maskeringen, men måske 
det er det i p-faget, for at koordinere forskellige akti
viteter omkring det dramatiske; så har det værdi som for
ventningsskaber, men ikke i så høj grad som et led i det 
spillede.

En tredie væsentlig ting, for hvilken jeg sikkert kan vente 
ris af pædagoger, er instrueringen, tilrettevisningen eller 
ledelsen. Jeg tror, at det er meget vigtigt, at de små straks 
får en forståelse af, at det ikke er Ole, der taler, men 
en ældgammel bonde. Det styrker indlevelsen, og det giver 
tilhørerne en chance for at komme med. Sproget skal også 
have en lille omgang. Richard Løvehjerte siger ikke sgu, 
han siger sandeligen, og han siger det med en snært af patos 
og langsomt . I samme forbindelse må der ses blot 
et minimum på scenekundskaber som det at færdes på et lille 
areal, tale mod de forvænte tilhørere og ikke begravet i 
telefonrør og skrivelser, der skal studeres. Skal skibs
kisten åbnes, skal både sørøveren og kisten være synlig.
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Og sa kommer forklaringen på det, jeg kaldte instrueringen. 
Den fjerde væsentlige ting er for børnene nemligs Hvad 
syntes i andre om det, vi lavede. Vi er vant til at se 
det hele - gud bedre det - i TV og teater. Vi er vant 
til at se det hele, og for at vi ret kan vurdere og rose 
et stykke dramatik, skal vi have chancen for at høre, se 
og forstå, méd mindre det er abstraherende dramatik, men 
det bliver ikke den lille skoles sag - - endnu .

... . i . ■ s ; ■ ;■ gudmund .
- - r j :: : '

: ' .. .. i ' ; >' ■ . i

‘ ’ i *■
om dramatik _ af Inge Hviid

I gidste'nummer af foræl¿rebladot.om emnet barnet og drå- 
matikken blev der spurgt, hvad vi forældre gjorde eller 
havde gjort ved dramatikken før skolen modtog vore børn. 
Hertil må de fleste vel nok svare "ikke så forfærdelig 
meget" ud over måske lidt Mester Jakel Teater og lidt 
udklædningskomedie, og det på trods af at vi vel alle har 
erfaret, at den dramatiske udtryksform er noget meget op
rindelig i barnet. Vi har jo alle oplevet at se vore børn 
spille komedie mange dage efter, at de har været til en 
teater- eller cirkusforestilling, og man har tit haft for
nemmelsen af, at man ikke udviklede denne spontane spille
glæde noget mere, men da mange af os jo hører til den gene
ration, som har svært ved at give slip på sig selv og give 
sig helt hen i en umiddelbar glæde ved bare at agere, så er 
det ofte blevet til nogle lidt klodsede forsøg. Men ikke 
desto mindre tror jeg meget på værdien af denne udtryksform.
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Der er ingen tvivl om, at vi alle har et mægtigt behov for 
at udtrykke os på en eller anden måde, og da børn gerne gør 
det med hele kroppen, må denne form være særlig velegnet. 
Noget andet er så, at den sikkert bør ledes ind i nogle kana
ler, hvor den måske kan tjene flere formål, hvor børnene 
ligefrem kan erfare tingene med deres egen krop. F.eks. har 
jeg set et dejligt eksempel, hvor nogle børn havde dramati
seret nogle nordiske, mytologiske emner ved hjælp af skyg
gespil. Og her mener jeg, at hvis en lærer virkelig har evner 
og lyst til denne form, og den ligesom kan vokse ud af det 
daglige arbejde med tingene, så er der her en mægtig chance 
for at opnå at anskue tingene på en ny måde og forøge bør
nenes indlevelsesevne.

Inge Hviid

Dramatisering af Mary Gammelgård

Som "ny" mor er jeg blevet opfordret af redaktionen til at 
komme med et forældreindlæg om dramatikken i hjemmet.

Gør vi noget ved det? Næ, for så vidt er det noget, der 
kommer af sig selv - man stiller nogle kasser med diverse 
påklædningsgenstande til rådighed, vender et blindt øje til 
den overdådige brug af mors pudder og læbestift, og sidder 
så tilbage og undrer sig over børnenes udfoldelser - deres 
fantasi og samarbejdsevne. For mig at se er en af værdier
ne, at her behøver børnene ikke ledes eller opmuntres af 
de store - de kan jo selv lave små kunstværker.
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At dramatikken skal have sin plads' blandt skolefagene er for • lo
mig indlysende, den er en skabende form for gruppearbejde, 
som hører hjemme i snart alle fagene og af denne grund er den 
nok vanskelig at placere - men mon ikke den lille skole og
så kan hitte ud af dette problem?

Mary Gammelgård

Referat af fælleslærermødet i Gladsaxe af Barbara

På fælleslærermødet; Gladsaxe gik vi om eftermiddagen sam
men i grupper for at snakke om fag, for Gerdas, Jørn Oves, 
Lenes og mit vedkommende til dramatik. Det var Spjæt fra 
Gladsaxe, der med sin store erfaring på det område, blev 
den der fortalte os andre om sit arbejde, så der var ikke 
megen diskussion. Vi begyndte med at gå op på kulisselof
tet, hvor vi så kulisser, en masse dragter, forskellige 
masker og marionetdukker. Dermed var samtalen inde på den 
dramatik, der har en forestilling som endemål, og her blev 
den så længe, at. vi næsten ikke nåede at tale om andre for
mer for dramatik. Man var inde på, at dramatik som publi
kumsforestilling kunne blive uspontan, fordi børnenes op
mærksomhed samler sig om, hvordan de virker. Spjæt nævnede 
- så vidt jeg forstod med lidt beklagelse, at det er blevet 
tradition, at når man meldte sig til dramatik-P hos ham, så 
skulle det ende med en forestilling til lørdagsfællestimen. 
På den anden side fremhævede han, hvor væsentligt hele for
arbejdet er, fællesskabet i hele den periode og de mange P- 
muligheder der er; - bortset fra nogle dragter havde børnene 
jo selv lavet, hvad vi så på loftet, og i Gladsaxe er scenen
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det eneste sted, hvor børnene kan komme til at male rigtigt 
stort. Af og til har de større børn lavet masker og dragter 
efter museumsbesøg. Dette at skulle lave dekorationer og 
dragter til en bestemt tidsperiode kan give de store børn 
stilfornemmelse. Man nærmer sig altså gennem forarbejdet 
emnet på mange forskellige måder, selve stykket spilles i 
reglen i sin helhed for første gang for publikum.

Først i ottende klasse var Spjæt i gang med et rigtigt 
stykke, et stykke absurd teater, hvor hvert barn har en be
stemt rolle, som skal læres. Altså en litteraturundervis
ning. Så var vi inde på dramatik brugt som undervisnings
middel. Et"regnestykke"hvor låneprocessen var dramatiseret, 
som blev spillet her sidste år af Gladsaxe-børnene (Poul 
og Lotte Kærså havde lavet det), blev nævnt. Havde børnene 
nu lært at regne ? - Det havde de ikke.' Men man mente, at 
igennem arbejdet med sådan et stykke blev der skabt en stem
ning omkring faget regning, som kunne gavne arbejdet i reg- 
netimerne. Hvor meget lærer børnene, når dramatik bruges som 
indlæringsmiddel i O-fagene ? Spjæt sagde; "Vi ved i hvert 
fald, at på den anden måde er det helt sikkert, at de ikke 
lærer noget." Sådan kan det også siges - men iøvrigt var 
der enighed om, at børnene ved at arbejde dramatisk med et 
stof, får en måske varig fornemmelse af de forskellige ti
ders, landes og folks egenart.

Vi nåede ikke meget andet end lige at nævne den lille dag
lige dramatik som noget mindst lige så vigtigt, som alle 
vist meget gerne ville have været inde på. - Et aktuelt 
eksempel på brugen af dramatik til behandling af konflikt
stof blev givet af lærerne fra Skovlunde, som på grund af 
børnelarm har haft vrøvl med skolebuschaufføren, som skolen 
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er helt afhængig af. Børnene lavede et stykke, som først frem
stillede den hårde virkelighed og derefter buschaufførens 
drøm. Efter det stykke var børnene i hvert fald holdt op med 
at male på bussen. Ligesom i P-fags diskussionen var man og
så her inde på, hvor meget man skal gribe ind' og rette, men 
det er svært at sige noget alment om det, fordi det i høj grad 
afhænger af situationen børn og lærer, dog kunne alle vist 
tilslutte sig at eventuel indgriben må finde sted udenfor 
selve stykket. Spjæt nævnede, at hans klasse for øjeblikket 
i timerne spillede nogle små stykker for hinanden, som åben- 
uart både spillere og tilskuere var glade for, men som han 
ikke forstod noget af, og dermed var han inde på noget meget 
vanskeligt noget s Hvad er det, børnene oplever? Hvorfor kunne 
f.eks. hans børn sidde fastnaglet foran TVs rædselsfulde 
dukketeater? Er det sjælen hos dem der spiller dukketeater, 
uanset hvor dårligt det taler direkte til de børn der ser på? 
I løbet af diskussionen sagde Spjæt at dramatikken er så væ
sentlig, fordi den er det eneste sted, hvor både den enkelte 
kan udvikle sig, og gruppen være afgørende. - Der var kun 
afsat en time til den snak, og det viste sig altså at være 
for kort tid.

Barbara

Forældrebladet har yderligere modtaget to referater fra fæl
leslærermødet i Gladsaxe, - men da disse indlæg drejer sig 
om. P-fag bringes de først i næste nummer, hvor P-emnet tages 
op.

Redaktionen vil, som afslutning på dramatikdebatten søge at 
arrangere et møde om emnet engang når den nye fællessal står 
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færdig; Nærmere besked herom vil tilgå forældrene.

Red.

Anmeldelse af "Karrusellen går" - det lille teater 
Hvornår inviterede De sidst Deres børn i teater?
Vi anser det for værende en god vane at gå i teater og for 
at være en lykkelig omstændighed, at der raed"det lille tea
ter" nu er skabt mulighed for at forældre - også udenfor de
cembers traditionelle juleforestillinger - kan invitere de 
små og de mindste i teater. Af nedenstående anmeldelser vil 
De kunne forstå, at det ikke alene er en stor oplevelse for 
børnene, men i lige så høj grad en oplevelse for forældrene. 
Få en god dag, - tag ungerne med i teater 1

Ib

Adam 4«klasse

Stykket hedder; Karrusellen går. Teatret ligger inden i et 
gammelt hus og billetterne koster 6 kr.. Scenen er ikke så 
stor og det er dukker som er skuespillere. Teatret er for 
børn på en 5-6 år. Der er ikke så stor plads som i andre 
teatre. Der var lidt for skarpt lys i det lille lokale. Der 
er 6o siddepladser og stolene er af træ og er malet orange.
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.Be er lidt hårde. Lyden var alt for høj i slutningen.

Stykket er delt op i flere afdelinger. Det første der sker 
er en dukke der kommer frem og siger goddag, goddag, mit 
navn er dukkemand. Afsnittet der hedder karrussellen går 
kommer som nummer 2. Der var også nogle børnerim med i styk
ket. Der var meget sang med og det var nogle gode sange.

Der var 15 små. stykker. Og det første var et der hed Kroko
dilletårer og så kom det der hedder Karussellen går. Så kom 
Lille gul fra Lillerød - Hr. Madsen - Træskoene - Det lille 
lokomotiv og Hr. bokser. Så kom. de to killinger der var 
tvillinger og de tre dromedarer.

Og stykkerne var gode, nogle enkelte var dårlige men ellérs 
'ir alt godt. Der var WC ude i gården. Scenen var nogle 
flanker som var slået op som en væg i til scenen. Der hvbr 
.'.ukkerne kom frem var der ikke særlig god plads og den ene 
vag var beklædt med finerbrædder. Inde i den gård teatret var, 
xr der også heststald. Billetpladsen var ikke særlig stor, 

. vn siddepladserne var store nok. Der var en lille gang som 
xn skulle op ad og prisen var det samme overalt. Der var 5 
oksne til at føre dukker og passe musik og sælge billetter.

xine Marie 4.klasse

/ var inde og se det lille teater. Jeg synes det var skægt.
.t første hed krokodilletårer, det handlede om en dreng og 
mor og en far som sad og spiste, så væltede drengen maden

g så græd han, så sagde farens det er krokodilletårer, og så 
ógde drengens hvad er krokodilletårer? Farens det skal jeg 
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vise dig, det eneste man behøver er en lang kasse, så rejser 
man til Ægypten og der køber man en kamel og en fez. Så 
kravler man op på en pyramide og så ser man krokodillerne 
vade og så kravler man ned og sætter sig på kanten af Nilen. 
Så sætter man sin kasse ved siden af sig og lader som ingen 
ting. Og så kravler krokodillen ind i kassen for at prøve den. 
Nu gælder det naturligvis om at krokodillen hverken er for 
stor eller for lille, for ellers ville den jo ligge og rasle 
rundt i kassen. Krokodillens mor græder meget da kamelen 
bærer kassen bort. Så kommer postbudet med kassen. Kroko
dillen kan lide at spise, men det er meget uopdragent at 
børste tænder ved middagsbordet. Krokodiller har en meget 
mærkelig tandbørste, (det er en lille pipfugl). Krokodiller 
kan mægtig godt lide at tage brusebad, og de elsker at 
synge i badet. Nu skal krokodillen i skole, den er mægtig 
skrap til at fortælle gode historier. Men pas på du ikke 
kommer til at træde krokodillen på halen for så bliver den 
frygtelig vred og bider dig og så bagefter lader den som 
om den bliver frygtelig ked af det og så græder den, det 
er krokodilletårer.

Så kom der noget andet. Der kom en sort mand og han sang; 
negerdukken Sorte - som kan ikke gøre for det - han kan 
kun ses ved dag - om natten biir han borte.- Mors fine dug 
er hvid - jeg syr en skjorte af den - så kan Sam få skjorten 
på - så kan han ses om natten. Nogen børn syntes nok at den 
er dårlig, men jeg tror at alle voksne syntes at den er 
skæg.
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Jens 4.klasse

Jeg syntes det var for mindre børn end os. Det var lidt, barn
ligt men ellers var det godt fundet på. Handlingen der var 
faktisk ikke nogen handling kun i det første stykke. Det hand
lede om en dreng, der græd krokodilletårer så spurgte drengen 
om hvad de tårer var for nogen, så fortalte faren hvad tårer
ne var og så var der. andre små stykker, men det bedste var 
turen derind og hjem.

Dasse 3.klasse

Vi var i det lille teater i onsdags.og det var et dukketeater, 
og nu vil jeg fortælle om det. Det handlede om en lille dreng 
som begyndte at græde fordi han fik et låg ned over sine tæer. 
Og så var der en mand som sagde at han græd krokodilletårer. 
Men så rejste en af mændene til Ægypten for at fange en kro
kodille. Man tager et brædt og stiller det op og så kommer 
krokodillen og gnider sin krop op ad brædtet og så tager man 
den hjem. Og der var en fugl som børstede tænder på kroko
dillen ved middagsbordet. Der var en mand som ikke vidste 
at der kom en hund som ville have mad af manden fordi at 
den var sulten. Jeg kan godt lide at se teater. Sommetider 
spiller vi teater i skolen. Og nu er min teaterfortælling slut.
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Mikkel 5.klasse

Vi kom gående hen af Lavendelstrædet. Måske 2o meter hen 
ad gaden, så vi en lille plakat hvor der stod "det lille 
teater" Karrusselien går. "Skal vi ind her?" spurgte jeg. 
En lille portåbning med træport. Hvem kunne tænke at et 
teater lå der? Et berømt, ja, berømt og berømt, et omtalt 
i hvert fald, teater skulle ligge der, det var lidt ufatte
ligt. Merke, triste huse skjulte et sodt lille teater. Det 
lå i en lille gård 1 et af husene rundt om den var der til 
og med en stald. En lille ged og en hest stod der ensomme 
under hvid dinge1dangel af udskåret træ, hvor der med guld
bogstaver stod "Ritta" og over hesten stod der "Rita". For 
at komme tilbage til teatret. Vi gik ind af en dør. I et 
hjørne sad en dame og solgte billetter og kontrollerede om 
de var rigtige. Vi gik videre ind i en lille bitte gang, 
højst 2 meter lang. Det lille vidunder kom så til syne.

Ja, det var noget af det mindste jeg nogen sinde har set. 
I hvert fald af et teater at være. Det var højst 8 meter 
langt og 5 meter bredt, lo rækker stole, orangemalede, stod 
opmarcheret. 3o cm mellem hver rækkeca.. Før tæppet gik fra 
var der et langt forspil på orgel. Da det var slut, kom en 
lille dukke frem fra siden af tæppet og spurgte? "Goddag, 
goddag, allesammen, nu håber jeg i er tilfredse med det 
foreløbige og så vil jeg spørge om i havde noget imod at 
jeg slukkede lyset og trak tæppet fra9"

Alle svarede selvfølgelig"nej"1 Og så begyndte det. 3 små 
dukker frem på scenen. Den ene begyndte pludselig at græde, 
og så sagde de andre "åh, det er bare krokodilletårer J"
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"Hvad er det for noget?" spurgte han. Så rejste de til ¡Nilen 
i Ægypten, der fangede de en krokodille, og så gjorde de den 
fornærmet, og da græd den krokodilletårer, så det stod efter. 
Sådan var det så. Så kom der en hel masse små søde stykker, 
bl.a. over en del af Halfdan Rasmussens vers, og nogle for
skellige andre som jeg ikke kendte.

Forresten var lillegut fra Lillerød med. Det vers synes jeg 
er sjovt og sødt. Da de spillede det havde de lavet et slot 
af dåser, flasker og æsker. Spillemændene som skulle falde 
omkuld var kegler de havde malet. Forresten var der kun 12 
her, men rigtig 25 i verset. Men det gjorde ikke noget. 
Selve Lillegut var en slags skraldemand, der sad på en pind. 
Og så var der et par snore op langs pinden til dukken. Og 
når der blev hævet i dem, sprællede den, så det var jo fak
tisk en rigtig sprællemand. Der blev spillet trompet til, 
så det skulle forestille at det var spillemændene der spil
lede. De var forresten også sat op på en pind, så da Lille
gut pruttede snurrede, den rundt så det så ud, som om de 
faldt. Den som holdt pinden havde sorte handsker på og mod 
den sorte baggrund, var det næsten ikke muligt at se.

Jo, jeg syntes det var godt.

Søren 3.klasse

Jeg syntes det var godt og så var der også nogle kameler 
Itr var lavet af strømper og en krokodille der var lavet 
af et strygebrædt. Jeg syntes det var dumt at man skulle 
vente så længe før næste stykke kom. Der var en struds der 
lavet af en målestok og tre gummiringe.
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Har vi "råd^ til at holde vinterferie?

I ; Generelt i forhold til skolelovene bestemmelser, og
Ils I den aktuelle situation, hvor 1) sommerferien har væ

ret forlænget og 2) det ugentlige timetal for børnene 
er meget nedsat.

Som oplæg til en snak om vinterferien har vi faet følgende 
opgørelse fra Ib;

Ad I. I folkeskoleloven foreskrives der børnene et samlet 
timetal 1.-7.skoleår på ialt 6480 timer. I von nu
gældende almindelige skemaplan har børnene flg. time
tal ;

l.kl. 2o tim. ugl.
2. " 24 I! II

3." 27 n II

4." 3o if tt

5." 3o il 11

6." 33 it 11

7." 36 li ft

Ialt 1.-7- kl. 2oo tim. ugl.
De foreskrevne 6480 timer nås altså med 32,4 uger" 
om året. 32,4 uger å 6 arb.dg. = 194 5 5 dg.. Vi har 
altså opfyldt lovens krav, - og taget forbehold over
for uforudsete situationer ved at holde skole 2oo dg. 
om året.
Ferie - og fridagsplanen for indeværende skoleår ser
således ud:

aug. 1. - 23- sommerf. afslutn. 2o hverdage
okt. 17«- 22. efterårsf. 6 tt

dec. 22.-
jan. - 3. julef." 11 1!

feb. 6. fastelavns-mandag 1 11

marts 11. kongens fødselsd. 1



Ialt 87 fridage

IÜcLJ? 0 £_ ¿ o •’ ¿o. påsi ..erie /■ T
0 £ iveida■go.

It

apr. 21.

?

- 22.

forvintet ministerielt 
cirkilære om kompensa- 
tion for dronningens 
fød elsdag, som falder 
ind.-nfor påskeferien 1 
st. ededagsf. 2

II
II

maj 
maj 
maj' 13.

1.
4- 

- 16.
kr himmelfartsdag 
pir seferie

1
1
3

II
n

jun. 
jun. 
juli

23.
5.

31.

gr .idlovsdag

sommerferie

1

33 ti 1

Hertil kommer 52 søndage, ialt 139 fridage.
Årets ialt 365 dage + de .39 foranstående fridage = 226 arb.dg.
Spørgsmål 1 ; Svars Ja, vl har"råd", rigeligt.
Ad. II I den almindelig’ gældende skemaplan er antallet af 

timer i færdighedsfagene (det er jo her, man tror, 
uan kan"måle" præstationer) samt O-fagene som føl
ger, - i det førs-.e tal angiver timetallet iflg. nor
maltimeplanen og 'et andet - timetallet, 
iflg. nødplanen:

1. kl. 9 dm. ugl. 9 tim. ugl.
2. kl. 12 ti II 9 II II

3. kl. 15 I! II 9 II II

4. kl. 16 II ti 16 II II

5. kl. 16 II II 16 II II

7. kl. 18 II n 19 II 1!

kommentarer: Ovenstående tal er børnenes timetal - 
ikke lærernes - ,

: På grund af den øjeblikkelige mangel 
på værksteder er P-fagene for de æld
ste klasser totalt strøget og for de 
yngste indskrænket til et minimum, 

: 2.kl. bliver som følge af nødplanen 
distanceret med 3 timer ugl. f. s. v. a. 
f/ og o-fag,

: 3.kl. med 6 tim. ugl. og
: 4-kl. p.g.a. den sene start (l.spt.) 
med ialt 16 tim..
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Da den nuværende nødplan sandsynligvis skal være 
gældende i 6 uger bliver 2. og 3. klasse distan
ceret ialt h.h.v. 18 og 36 timer. Det kan ind
hentes ved at forlænge skoleåret udover de 2oo dg. 
med hhv. 1-g- uge og 2-g- uge og for 4«kl. vedkommende 
med 1 uge.
Den største"nødvendige" forlængelse er altså 2-g- 
uge af 6 arb.dage = 18 arb.dage lagt til de "o- 
bligatoriske" 2oo dage, bliver det 218 dage. Dif
ferencen mellem de under I nævnte arbejdsdage 
226 dage og de"nødvendige" arbejdsdage = 8 arbejds-r 
dage.

Spørgsmål Ils Svar: ja, vi har "råd".
Ib

Vi har ikke haft anledning til at få knyttet kommentarer 
til ovenstående, men forventer nogle indlæg fra forældrene 
"for og imod".

Red.

Endnu en byggerapportJ

byggeriet skrider fremad - omend ikke planmæssigt, så dog 
frem 1

Som det sikkert er kommet til de flestes kundskab, så er 
indrykningsdatoen fra min første, dristige forudsigelse 
der kredsede om noget ind i oktober, blevet rykket til hen 
i slutningen af oktober. En overgang nærede vi forhåbninger 
til efterårsferien - i skrivende stund ligger det en uge 
senere - det vil sige vi i samråd med lærerne har beslut
tet os for indrykning, og så tage, hvad der kommer. Denne 
vor beslutning har vi meddelt håndværkerne - så får vi se.~

Alt taget i betragtning synes jeg, at det er gået nogen
lunde. Det springende punkt er i øjeblikket adgangsforhold 
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og toiletforhold, som skal bringes i orden, før vi kan tage 
i ;

skolen fuldt i brug. Og stadig mangler en del i kældeten,
afdeling D, malerarbejde m.m.. i

I

Så jeg må fortsat mane til en vis stoisk holdning overfor,
hvad der måtte komme. - Vel mødt inden næste nummer Jj

: Per !
i i
‘ i
i t
4 Hvorfor studiekredse? af Hanne *

t o (Ingen kan nogen sinde være sikre på noget - heller ikke psy- i ;
kologer og videnskabsmænd. For at danne sig en bred person- i

i lig målsætning - for at være nogenlunde sikre på, hv^,d ,vi 
vil med os selv og vore børn, må vi bremse op for en s^und» <

j og revidere os selv - hvad rører der sig i os? og hvørfor?

Det kan være svært at finde ud af. - Men vi kan læse nogle 
af de mange psykologer, der har gjort sig tanker om', .hyad 
der rører sig i os mennesker og hvorfor. ।

Man vil automatisk plukke kloge ord ud, der kan bruges, i 
relation til en selv. - Vi er vel alle mere eller mindre 
miljøskadede og vil påvirke vore børn, men gennem indsigt i 
fænomenerne kan man helbrede på/forme sig selv og igen på
virke bornene mere sandfærdigt. Man vil automatisk oVerføre 
på børnene den indre struktur, der forhåbentlig fås gønnem 
et selvstudie. |

Man starter med en bog af en anerkendt psykolog, bliver 
grebet og tager den næste, men det hjælper alt sammefi ; ikke 



spor, hvis man ikke har fælles diskussion med ligestillede 
om emnerne og udveksler tanker, der dukker op i een under 
studiet af en sådan bog.

Lad os dog bakke op om tilbudene. Der må være tid til en så 
vigtig sag. Det må dog være det mest centrale, i hvert fald 
for os, der har taget det standpunkt at sætte vore børn i 
en lille skole. Vi må ikke bare regne 7 og 5 for lige - og 
lade lærerne klare resten. Det kan give et skævt forhold 
forældre og born imellem, hvis vi ikke er i stand til - 
sammen med børnene, at tage stilling til eventuelle pro
blemer. Ikke mindst når de bliver 12-13 år. På det tids
punkt er det særdeles vigtigt at være godt rustet med hen
syn til, hvad der rører sig dels i børnene og dels i os 
selv.

Hanne Schachtschabel

OBS
Der er stadig forældre, der ikke har indsendt spørge
skemaet vedrørende forældre-børn-lærer-komsammen. Da 
det er af stor vigtighed for en tilfredsstillende kom
munikation omkring skolen, må lærerne have et så stort 
materiale at arbejde med som muligt. Vær derfor venlig 
og find spørgeskemaet frem og besvar det!
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Jens Hermann, Dalvænget lo, 214844
2. kl. Agnes Brammer, Olriksvej 5 E

Helle Allpass, Rolighed, Mørdrup pr. Esperg. 223422
3. kl. Agnes Løgager, Sdr. Strandvej 80, 215115

In^cr N~’ s^cn t? *’■ ~ i 6 ? o-1 A
4. kl. Gitte Sørensen, Carl Plougsvej 45, 21ooo4 

Bent Kromann, Rønnebær Alle 42, 216821
5. kl. Annette Kjædegård, Carl Plougsvej 17, 2I096I
7. kl. Leo Sørensen, Ydunsvej lo A, 214983 

Jørgen Stürup, Gurrevej 81, 21338o

Redaktionen:
Søren Bang, Blichersvej 29, 215922
Karen Christensen, Kongedammen 22 
Per Iversen, Sdr. Strandvej 36, 211898
Jørgen Wedege, Strandgade 4I, I



Skolekalender :

Den 24II0I kl. 193o på skolen - klassemøde fór“?.klasse 
Den 25.lo. kl.2o på skolen - klassemøde for 2.klasse 
Den 27.lo. kl.2o Århusvej 36 - klassemøde for 1.klasse 
Den 4.11. kl.2o på skolen - klassemøde for hø.klassen 
Klassemøde for 3.4.0g 5« klasse vil finde sted hurtigst 
muligt efter skolens indflytning. Speciel indbydelse 
bliver tilsendt forældrene.

Uoder skolens ombygning kan sk .Icloderon træffes 
hver dag mellem kl. 17-18 på telf. 214952.

Helsingør lille Skole
De Mezasvej 13, Helsingør 
Giro nr. 1226o6
Telefon 21o2o3


