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Resultatet af afstemningen om afholdelse af vinterferie 
eller forlængelse af påskeferien faldt ud som følgers

For vinterferie: 17 stemmer
for forlæng, af påskeferie 29 stemmer
uafgivne: 23 stemmer

Det kan herefter fastslås, at påskeferien forlænges i år. 
Fra undervisningsministeriet er der imidlertid kommet an
modning om, at vi på linie med andre skoler holder 29/3 som 
fridag, - som kompensation for dronningens fødselsdag, der 
i år falder indenfor den almindelige påskeferie.

Påskeferien er herefter: 19/3 - 29/3 (bg.dg.incl.)

Hertil skal føjes;
De familier, der i tillid til at man i år, som tidligere, 
holder vinterferie allerede har arrangeret sig med rejse, 
ferieophold o.lign, skal naturligvis tage afsted.

Lærerne vil tage hensyn hertil, og ikke sætte de hørn, som 
på grund heraf vil være fraværende, i forlegenhed.

Ib
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Apropos vinterferien.

I "Forældrebladet" 1/-64 fremsattes forslaget om at holde 
vinterferie første gang. Forslaget var blandt andet moti
veret således:

"Det ser ud som om ferier (måske bortset fra højtidernes 
ferier) og fridage grunder sig mere i tradition end i e- 
gentlig overvejelse."

Videre hedder det:
"Tiden fra sommerferien til jul er årets mest rolige ar
bejdsperiode. Den er ikke afbrudt af andet end efterårsfe
rien, og både børn og voksne er i god konstitution efter 
sommerferien og masser af vitaminer. I den ret lange periode 
fra nytår til påske, i den mørke og ofte klamme tid, begynde 
det for alle at knibe med at holde dampen oppe,- vi forbruge 
en masse energi til bare at holde kulden ude, vi bliver "grå 
og trætte og let irritable. Forårstiden med alt hvad foråret 
bringer med sig, foruden påske- og pinseferien hjælper på hu 
møret og får tingene til at glide lettere."

Vi har siden ovenstående blev skrevet haft 2 vinterferier,og 
i hvert fald har lærerne og de børn, som havde mulighed for 
at udnytte den, erfaret, at argumentationen er rigtig. Dette 
sidste understreges yderligere af de forskellige skole-læge- 
udtalelser, der er fremkommet i anledning af Han^. Jørgen Len 
bourn's spørgsmål til undervisningsmin.: Om han ikke vil bri 
ge i overvejelse at indføre vinterferie i folkeskolen.

I vores egen diskussion er det udtalt, at de som taler for 
vinterferie ikke tænker på børnenes tarv. Det forekommer at 



være en drejning af den egentlige problemstilling; "Hvor
ledes skabes der mulighed for at børnene kan komme til at 
udnytte vinterferien efter dens formål?"
Hvis argumentationen fra -64 holder - og det hævder vi fort
sat at den gør - finder vi, at almindelig skolegang eller u- 
almindelig skolegang (hel-dags P o.lign.) i vinterferien 
er en dårlig løsning, - en løsning som heller ikke varetager 
børnenes tarv - men nok forældrenes -1 Vi vil da ikke lade 
ude af betragtning, at nogle forældre kan have vanskeligt 
ved at løse problemet om vinterferiens rigtige udnyttelse, 
- men vi er overbevist om, at hvis samme mængde energi, del
er lagt i at forkaste problemet, mobiliseres for at løse 
problemet, så vil dot kunne løses for alle-.

Vi står i år i en særlig situation - en langvarig byggen g. 
som har forhindret os i at gere, con vi helst ville. Vi 
finder det imidlertid gansk.; uden mening at brugo denne fo ? 
alle parter beklagelige si tuition rogn; babsræseigt og ope
rere med tilgodehavender og gæld. Børnene har ikke- noget 
"til gode" - og lærerne heller ikke. VI kunne godt have øn
sket børnene nogle flere p-timer, end de har haft, og nogle 
flere gy-timer, ja et helt normalt skema, - men situationen 
har gjort det umuligt, - ifald der altså er tale om gæld, 
skal den altså hentes hos "situationen", - mon ikke den er 
uerholdelig? Lærerne føler sig ihvert fald ikke son debito
rer, - vi har gjort det så godt, som det kunne gøres under 
de givne omstændigheder, - vi kunne også have ønsket bedre 
arbejdsforhold (spec, for p-lærerne, som stadig ikke eller 
kun delvis kan etablere sig i deres værksteder), men det 
har situationen heller ikke tilladt.

Ib
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Vinterferie - debat
Vinterferie - engagement
Vinterferie - vinterferie - vinterferie........

Osse i år har debatten om vinterferie i høj grad præget sko
len - bladet - lærere og forældre.

- ka' vi li' at "slås" om vinterferie?
- meget tyder på det!
Økonomi - vedtægter - og vinterferie er emner, der engagerer 
folk. Engagementskurven starter højt oppe ved økonomidiskussi
onen, hvorefter den er faldende over vedtægter og vinterfe
rie, for næsten at nærme sig nul, når der tales om dramatik 
( vi så det af deltagerantallet ved sidste fællesmøde), henne 
tendens skulle vi ta' og ændre - vi skulle nødigt angribes 
af den rindalske syge eller oversvømmes af frederikshavnske 
rødspætter.

Selvfølgelig skal vi snakke økonomi, vedtægter m.v., men vi 
må ikke standse her. Det er jo ikke nok at lave vognen, vi 
må osse finde ud af, hvordan den skal køres.

Nå, men det var vinterferie, jeg kom fra.
ha vi i sin tid blev stillet overfor spørgsmålet, var menin
gen vel, at vi skulle finde frem til, om det var gavnligt for 
børnene - skolen og hjemmene med denne ferie. Altså en flerhec 
af hensyn måtte tilgodeses dog med hovedvægten på de smukke 
ord "barnets tarv".

Jeg synes ikke om vinterferie, som permanent ordning, argu
menterne har været nævnt mange gange. I overensstemmelse mod 
dette synspunkt afgav jeg min stemme på den tilsendte stamme- 



5
seddel til fordel for forlænget påskeferie.

Jeg er imidlertid blevet klar over, at debatten (hvad vinter
ferien i år angår) har fået en drejning: trænger lærerne til 
vinterferie - er det rimeligt, at vi forældre (på trods af 
hvad vi iøvrigt mener om vinterferie) accepterer lærernes 
behov og honorerer denne accept?

At lærerne har haft ualmindelig meget at se til i efteråret, 
er vi vel alle klar over. I flere måneder har de undervist 
under intermistiske forhold - og da de endelig kom ned på 
skolen, tog håndværkerne imod dem med muren - saven - banken 
og regeren - pløre og pladder ude såvel som inde - og mate
rialer, ingen vidste, hvor var. En af lærerne sagde til mig, 
at de var så trætte, at de end ikke orkede at diskutere vin
terferie .

Trætte lærere - er det nogen fordel for vore børn?

Jeg burde ha' set hele vinterferiediskussionen i dette per
spektiv - det gjorde jeg altså ikke - og mon ikke der er 
flere, der heller ikke har tænkt på denne side af sagen; 
hvis man ikke kommer jævnligt på skolen (osse en fejl), 
kan man vel ikke rigtigt indleve sig i problemerne.

For mig har afstemningsgrundlaget været forkert.

Jeg foreslår: ved førstkommende lejlighed at holde afstem
ning om en permanent vinterferieordning uden forudgående 
diskussion - vi kender jo alle argumenterne for og imod 
- forfra og bagfra.

Søren Bang
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En anden slags byggerapport.

Som en af skolens arkitekter - ja for den sags skyld også 
som medinitiativtager til dens eksistens, føler jeg en slags 
ansvar overfor de bygge trætte lærere. Dag for dag under "byg
geriets sendrægtige fremskriden har jeg været vidne til den 
gradvise nedbrydning - først under provisorierne, der stil
lede fysik, opfindsomhed og diplomati på prøve (for ikke at 
tale om husværterne). Senere da vi omsider i en slags på
tvungen galgenhumor forcerede opgravninger og stilladser 
for overfor håndværkerne og os selv at markere, at vi egent
lig var en samlet skole.
Børnenes begejstring over at skulle kravle ad stiger ind 
gennem vinduet, som var omvendt proportionalt med lærernes 
opfattelse, når de så mudderet brede sig, mens tømrerne og 
murerne halvt undskyldende og halvt i trods hamrede løs og 
svingede pudseskeen ovor deres hoveder. Eller det grinagti
ge der var i at kravle op ad stigen til førstesalen, medens 
lærerne lukkede øjnene og opsendte en stille bøn (det var 
trods alt dem, der havde ansvaret). Eller tavlerne der ikke 
kom, toiletterne der ikke fungerede, døren der åbnede ind i 
en mur, et klaver fuldt af murbrokker, tomme ølflasker og 
støv, opstablede ting, hvor man skulle bruge det nederste, 
eller det blev flyttet fra den ene ende af huset op på lof
tet eller ned i Lille Borrevold og tilbage igen.
Gårdvagten der forsøgte at stoppe den morsomme leg med at 
hoppe over murgrøften, medens en anden hoben unger brugte 
buldozeren som klatrestativ og måske kunne få den til at gø
re noget ved at trykke på den rigtige knap. - Maling på tø
jet, manglende knager, elektrikeren der i et halvt forsøg 
på at skabe’ lys hængte byggelamper op, indtil de rigtige 
kunne komme. Kulden, der bredte sig, fordi varmen aldrig 
ville blive færdig - manglende vinduer - o.s.v. - o.s.v.J
Og da så rummene så småt var færdige - da de sidste flytnin
ger af klasser måske var sket - da man kunne tage den nye 
trappe i brug, selv om gelænderet manglede, og man måtte'gå 
på brædder over hullet foran døren - ja. så kunne man så småt 
begynde at indrette sig. Og hvor va.r det - og hvor var det - 
al oid var det nederst i bunken, hvis man overhovedet kunne 
.tinde dei. - Måske er det ikke så mærkeligt, hvis vore rare 
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læreres ildhu og enthusiasme er blevet lidt mere tyndslidt - 
for ikke at tale om vore nye lærere, der skulle prøve at finde 
sig til rette i dette kaos - lære børnene og sig selv et frugt
bart samarbejde under disse forhold J
- De skal have min uforbeholdne tak allesammen, fordi de holdt 
ud og ikke lynchede mig under slagets gang p.g.a. en ny udsæt
telse. - Tak fra mig og fra os allesammen.

Per

Referat af fællesmøde for de syv små skoler d.15.1.67. 
(Referat af fællesmøde d. 6.11.66 se side 8)
Roskilde lille Skole havde indbudt til møde i skolen i Tåge- 
rup ved Roskilde.
Deltagere- var lederne fra samtlige syv små skoler og nogle 
styrelsesmedlemmer fra hver skole.
Til stede fra Helsingør: Ib Kvolsbjærg, Jens Pileborg og 
Karin Kjærsgård.
Efter en velkomst fra Steen Sillemann åbnedes mødet med 
Rasmus Hansen som ordstyrer. Som første punkt på dagsordenen 
gennemgik man de forslag til vedtægter for de små skolers 
fællesråd- som Bent Kromann og Ole Krarup (begge Helsingør) 
havde udarbejdet.
Pileborg gav en beretning fra udvalget vedrørende tilskuds- 
bestemmelser etc.. Det somme udvalg blev pålagt at udarbej
de en økonomisk vejledning til start af evt. nye små skoler.
Steen Sillemann (Roskilde), medlem af udvalget for fælles
arrangementer , orienterede om kurser for unge pædagoger pu 
Roskilde Højskole i efterårsferien I967. Der bliver her 
arrangeret aftenforedrag for at også forældre uden lerie 
skal få lejlighed til at deltage. Kan efterlyste et møde 
arrangeret primært fox’ forældre, evt. son et weekendetævne 
en gang i efteråret I967 •
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Fællesrådet vil arbejde videre med spørgsmålet og undersø
ge forskellige muligheder for, hvor og hvornår et sådant 
møde kan finde sted-.
Som sidste punkt på dagens program gav skoleleder Bent Hill- 
gård, Roskilde en interessant orientering om værtsskolen.
Århus lille Skole inviterede til næste fællesmøde den 12.3.67

Karin Kjærsgård

Fællesmøde for de små skolers ledere og styrelser 
blev holdt 6.nov. med Helsingør lille Skole som værter. 
Til stede var lederne og styrelsesmedlemmer fra de små sko
ler i Gladsaxe, Hillerød, Roskilde, Skovlunde, Søllerød, 
Århus samt Helsingør, ialt ca. 25 mennesker.
Tilskudsordningen, som den er i dag, blev kort forklaret 
af J.Pileborg, som derefter fortalte om det af Undervisnings
ministeriet nedsatte udvalg og dets opgaver (se referat af 
styrelsesmødet 2.11.66). Forsamlingen blev hurtigt enige om 
det formålstjenlige i, at de små skoler oprettede et råd, 
der kunne optage kontakten med dette udvalg. Ib forklarede, 
hvad Friskoleforeningen står for, og hvorfor den ikke kan 
blive en organisation for de små skoler, og man gik derefter 
over til at drøfte lærernes ansættelses- og arbejdsvilkår. 
Der blev udvekslet erfaringer om, hvordan man på bedste må
de beregnede lærertimer m.m., og det viste sig, at de nye 
små skoler her havde meget at lære.
Efter frokost fortsatte mødet med diskussion om en mulig 
fælles overbygning, d.v.s. 8., 9•? og lo. klassetrin, for 
de små skoler. På Bernadotteskolen har man 1. til 8. klasse 
udelt og 9. og lo. klassetrin som "tilvalgsklasser". C.C. 
Kragh-Mtiller har nævnt muligheden for, at Bernadotteskolen 
kan optage "bundter"' af 14 elever til 9- og lo. klasserne, 
eventuelt også til 8.klasse. En rundspørge viste, at vi 
først i 1969 kunne mønstre tilstrækkeligt mange elever i 
de små skolers 7• klasser tilsammen, til at en sådan over
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flytning er mulig. Der må iøvrigt også regnes med et vist 
"frafald", idet nogle forældre vil vælge at flytte deres 
børn til de stedlige folkeskolers realafdelinger. Kontakten 
med Bernadotteskolen vil blive vedligeholdt, således at vi 
gensidigt holder hinanden.underrettede om vore dispositioner.
Roskilde lille Skole indbød til nyt fællesmøde for de små 
skoler søndag den 15. januar 1967/ og det aftaltes, at et 
udvalg med en repræsentant fra hver af skolerne inden da 
skulle fremkomme med forslag til vedtægter for et fælles råd 
for de små skoler.
Ib havde udarbejdet en lille statistik for de 7 små skoler, 
hvoraf fremgik, at Helsingør har landets største lille skole 
med lo9 elever, tæt fulgt af Den lille Skole i Gladsaxe med 
lo5 elever. De andre små skoler har fra 27 til 56 elever. 
Helsingør er den eneste, der har børnehaveklasse, og vi er 
den skole, ir har den højeste klassekvotient, nemlig 18, 
hvor de and;. har I4 - 16.
Mødet var meget givende, og det var tydeligt, at en følel
se af fællesskab var til stede. Den omgående fastsættelse 
af et nyt møde kan tages som et bevis på behovet for en 
manifestation af dette fællesskab.

Ole Josephsen

Bygge og styrelsesmøde d. 23.1.67

Til stede arkitekterne Iversen og Ipsen og ingeniør J.Dam 
Pedersen, og fra styrelsen Lise Iversen, J.B.Pileborg, Karin 
Kjærsgård, Ole Josephsen og Jørgen Petersen samt Ib.
Byggeriet.
Man diskuterede belægning af boldbanen og resten af opholds
arealet mellem bygningerne og blev enige om at få asfalt på 
boldbanen (hot mix) og indtil videre, stabilt grus på resten.
Ipsen dæmpede lidt på tidligere, dog ikke af ham, udtalt op
timisme med hensyn til byggeregnskabet, idet nogle poster 
var overskredet, men vi har til dette formål en post på bud
gettet "uforudseelige udgifter" på 50.000 kr.



Vi blev enige om at lydisolere fællesrummet partielt, ind
til en tålelig efterklangtid opnåes (den er nu 2 sek. ved 
en tone på $oo hertz, tostrøget c er 522 hertz).
2. klasse forstyrres af lydgennemgang fra fællesrummet, 
hvilket måske klares ved nedbringning af efterklangtiden, 
ellers må væggen mellem disse to rum isoleres specielt. 
Lydisolering af fællesrummet vil koste ca. 5ooo kr.
Hegnet mod de Mezasvej drøftedes. Vildthegn blev anset for 
for klatreinspirerende, og raftehegn til 5° kr./m på en 
strækning mente vi var for meget i øjeblikket, og desuden 
er den endelige placering af den store låge endnu usikker. 
Vi anbefalede at pleje og klippe hækken, så den kan blive 
tæt.
Det ny pavillonprojekt sendes nu til ministeriet i form af 
en ansøgning om statslån. Dette byggeprogram omfatter 2 
normalklasser, 1 fysiklokale, 1 træ- og metalværksted med 
depot, 1 grupperum, 3 toiletter, 3 garderoberum, skarnkas
serum og redskabsrum. Kalkuleret til 374»ooo kr.. Heri også 
jordarbejder til legeplads, flisegange og trappe.
I efteråret 68 er skolen fuldt udbygget med børnehaveklasse 
og 7 skoleklasser.
De nye pavilloner bliver måske af en anden type end de nu
værende. De er norske og synes kvalitetsmæssigt bedre og 
mere opstillingsfærdige.
Arkitekter og ingeniører forlod mødet, og styrelsen gik over 
til:
Mødet i Roskilde med de andre små skoler blev kort rdfereret 
af Karin, Ib og Pileborg. Krarup og Kromann, som skulle have 
deltaget, blev desværre forhindret. v d 1 ••

Ib fortalte, at vi vil anvende skolepsykolog fra og med 3. 
skoleår
Hvis Barbara skal beskæftige sig med sær- og ordblindeunder- 
visning, må hun aflastes. Det betyder, at vi må have en ny 
lærer til at tage hendes 12 regnetimer. Betænkelighed over 
at skifte lærer midt i sæsonen, navnlig fordi børnene lige 
har skiftet fra Ingrid til Barbara, blev udtalt af flere 
s LyreIsesmedlemmer. Ib vil drøfte sagen videre med Barbara. 
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Ib og Jørgen Spillemand fik bemyndigelse til at anskaffe 
et brugt, renoveret klaver med 5 års garanti, for ca. 
2.5oo kr..
En lærer har spurgt om lån hos skolen til at anskaffe sig 
en telefon (en ordning findes hos folkeskolen), men sty
relsen foreslår, at vedkommende forsøger sig i sparekassen.
Jørgen Spillemand har spurgt om han kan låne lokale på 
skolen til et orkester, han er medlem af, mod at orkestret 
spiller gratis til skolens fester. Han fik lov, på betin
gelse af at arrangementet ikke kommer i vejen for lejemål, 
der kan give skolen indtægter.
Rettelser til referatet af sidste styrelsesmøde; Pile- 
borg var glemt i listen over deltagere, og fru Vibeke 
Szöcs’ navn var beklageligvis stavet forkert.

P.s.v. Jørgen Petersen

Anmeldelse af Ortved Jørgensens dramatikforedrag.

Man tror det er løgn, - - bagefter i Den tabte generation 
var ude på gulvet til ufrivillig komik, dirigeret af en 
egocentrisk pædagog med lyriske evner.
Man (nogle) begejstredes spontant af mandens universelle 
kunnen og tænkte; her er noget vi kan bruge i
Men! hvis det foregår i timerne som denne aften, så må 
man forsigtigt spørge, om ikke et så elegant one-man show 
giver eleverne mindreværdsfølelser, og er for"kulinarisk", 
for at bruge et af foredragsholderens udtryk. Til mandens 
forsvar taler, at "den tabte generation" ikke er særlig 
medgørlig og medlevende --- , jeg gad se hans undervis
ning i daglig praksis med almindelige folkeskolebørn. 
Mon ikke en del børn fra mindre givende miljøer vil sove 
eller finde manden latterlig, fordi han er en for vold
som kontrast til livet derhjemme i den smagfulde to-væ- 
relsers.
Jeg foreslår, at Ortved Jørgensen skriver en artikel i 
forældrebladet om resultaterne af sine anstrengelser, 
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og så kunne han måske forklare os almindelige padder, hvad 
han mener med denne definition, som han brændte af flere 
gange i aftenens løb: "Kunst er ikke bare åndelig shipping, 
men altid beskæring!"
O.J. fremkom med flere egne eller citerede definitioner på 
dramatik og dramatikkens betydning som pædagogisk instru
ment. Erik Knudsen: "—lære at forstå en handling som de ik
ke selv skaberi" og O.J:"vi løser ikke problemerne for un
gerne, men lader dem møde dem, -- for selv at løse dem", 
"vi (den tabte generation) er stakitter med for mange lag 
maling, vi er færdige med at være naturlige, men kan til 
gengæld hænge en masse definitioner på det, børnene laver", 
"Dramatikken hjælper os til at få magt over ukendte ting", 
"dramatik er osse en begrebsverden, -- ikke blot følelser", 
"intelligens er noget statisk, men kan ophjælpes med diverse 
stimuli".
Af diskussionsdeltagere fremhævedes dramatikken som mental
hygiejne, igangsætningsmiddel, udtryksmiddel. "Middel til 
at åbne sig", et incitament o.m.m.
Interessant var at O.J. fortalte, at ekstemporalspil var 
umuligt i de større klasser, idet det altid blev en efter
ligning af en filmserie fra fjernsynet.
En god aften, hvor nogle mente at lære, hvordan det ikke 
skal gøres og andre det modsatte, -- personligt har jeg 
svært ved at uddrage læren af foredraget.

Jørgen Petersen.

KLASSE VISER FILM. OVERSKUDET GÄR TIL VORES LEJRSKOLE
SE VORES PLAKATER PÀ SKOLEN OM TID OG DATO. 
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erda - Ortved Jørgensen - Dramatik

fter at have deltaget i c.ortved Jørgensens demonstrations
oredrag kan ingen være i tvivl om, at han brænder for sagen, 
pørgsmålet er så, om man kan brænde sammen med ham. Jeg kun- 
e - lidt af og til - men måtte dog stort set melde hus for- 
i.
er var en mærkelig og højst generende uoverensstemmelse 
ellem O.J.s teorier og ideer - hans ord - og hvad alt dette 
ine viste sig at være, når det konkretiseredes i demonstra- 
ionerne.
å, vi fik at vide, at vi hos os "forstod" (gud bedre det) 
vor væsentlig og nødvendig dramatikken er i skolen.
i fik dog samtidig at vide, at vi voksne denne store forr: 
tåelse til trods selv ikke havde nævneværdigt tilbage af 
ordoms fantasi og evne til seIvforglemmende og fuldt at 
eve tingene ud dramatisk. Hm !
i blev taget ved hånden - nej, sandelig ved både hånden og 
nden og uden chance:- for individuelle svinkeærinder ført 
ilbage til noget, vi skulle have tabt undervejs. Eller 
jorde vi?
lev vi ikke snarere forsynet med marionetsnore, som vor vel- 
plagte foredragsholder elegant håndterede, så måske nogle 
f os troede, at vi følte, at vi oplevede det tabte paradis!
vad vi blev sat til at gøre, blev da slet ingen dårlig form 
or hyggeligt samvær, men creative drama? Nå.
i stilledes nogle dramatiske "opgaver", som O.J. pænt og 
ydeligt løste for os. Der var den lille sangleg om matro
en i den lille båd (melodi og indhold i go,gammel, vedta- 
en stil), der var så stram en ramme, at improvisation og 
ndet spræl slet ikke kunne trække vejret der.
reative? Næ.
ist gælder det da - som alle lærerne hos os også er enige 
m,at skabe rammer. Rummelige og fleksible og helst skabt 
ammen med ungerne.
røv for eksempel at sammenligne O.J.s rammer med Grethes 
g Jorgens i "Kom og se--" i fællestimen.
eg syres O.J. med sine ord om teateriet svævede oppe i 
evaldig tynd luft - han blev ganske beruset af don. EL- 
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semplerne spillede rollen som tømmermændene.
Porresten har vi siden efteråret haft musikværksted og drama- 
uikværksted 2 timer ugentlig med 4- klasse som et forsøg. Gan
ske vist er 4- klasse specielt dygtige til dramatik og fanta
stisk levende og engagerede, men jeg er sikker på, at arbej
det kan sættes igang med skolens andre klasser på linie med 
andre p-værksteder. Vi Px-ere har det i hvert fald strålende.

Gerda

Kulturdebat - kunstdebat - 
skoledebat - endnu en debat J
På mirakuløs vis er der ved at ske det som har været denne og 
tidligere redaktioners håbs at man i forældrebladet kunne få 
et debatorgan, hvor meningerne kunne komme til udtryk og di
vergerende opfattelser af dette og hint kunne brydes og ska
be liv i kludene, så vi gennem diskussionen kunne skrælle om
svøbene af og komme ind til problemernes kærne.
Hidtil har kludene nærmest været at ligne ved en lidt tung 
dyne, som der nu og da blev dasket i uden synderlig reaktion 
(undskyld hvis billedsproget løber lidt af med min penJ ) At 
dot nu bliver vinterferien der som en karsk vind fra nordli
ge snemarker får sejlene til at svulme, er en tilfældighed, 
der kan udlægges efter temperament.
Vi er tre parter - børn, lærere og forældre, der naturnød
vendigt anskuer tingene ud fra forskellige synsvinkler. Men 
det er disse synspunkter og -vinkler og temperamenter, der 
tilsammen danner det sociale klima, der er vores. Og det er 
kun gennem meningstilkendegivelser og udvekslinger, at vi 
kan finde frem til det, der er det væsentlige for vort lille 
fællesskab - og det som har betydning for os alle, bøjen og 
voskne i det globale fællesskab, vi er part i, og som vi sam
men forsøger at gøre vore børn (og os selv) til aktive og 
ansvarsbevidste medborgere af.
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- Ingen af os er specialister i dette fællesskab - vi må sta
dig bygge på det og diskutere og lære. Men alfa og omega er, 
at vi engagerer os og at vi kan tale sammen. - Og derfor er 
det herligt, hvis denne evige vinterferie kan bringe menin
gerne frem og skabe rav i den! Dog først og fremmest an
skuet ud fra den synsvinkel at meningerne også kommer til 
at omfatte et større sammenhæng.
- God fart !

Per

I dette nummer af forældrebladet, hvor vi slutter P-debatten, 
havde vi tænkt os at bringe interviews med bornene - lærere 
- og forældre; nogle af disse interviews blev imidlertid 
så omfattende, at bladets størrelse i så fald ville sprænge 
alle rammer. Da på den anden side alt der er sagt er vældig 
væsentlig, blev vi enige om at sende samtlige interviews 
som et særtryk af forældrebladet. - Dette vil foreligge 
hurtigst muligt.

Redaktionen.
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af gerda

Hvor mange hundrede ord - store ord, dyre ord, jævne ord, 
inderlige ord, floskelord - er der mon i de sidste år sagt 
om P-fag, meningen, målet, fordi vi halsstarrigt prøver at 
finde endegyldige definitioner, eviggældende sandheder om 
noget stadigt foranderligt.
Er P ikke snarere et begreb - en livsholdning?
Lad os sætte,' at P altså er en måde at leve, opleve og ud
trykke sig på.
Det er ikke en religion - men det ligner det, fordi det til 
syvende og sidst er et trosspørgsmål. Det egentlige kan 
ikke bevises.
Man tror. Sommetider tvivler man, reviderer sin opfattelse: 
I sommer boede vi i Frankrig. Vores private P-unger legede 
med et par u-P-ede, men charmerende Pariser-børn. En dag 
fik lysten til et P-forsøg mig til at afbryde ungerne i de
res larmende, sikkert herlige, men for mig kedeligt "me
ningsløse" leg = ukonstruktiv leg. Frem med kartofler, 
stofstumper, sejlgarn, søm o.s.v. = Jakelmateriale. Måske 
anedes en vis triumf på det tidspunkt udenpå mig: Nu ¡skulle 
disse franske børn få at føle l Deres begrænsning - eller 
glæden ved at skabe? Disse unger (7 & 9 år) der ved mange 
lejligheder havde vist deres oprørende virtuositet, i skriv
ning og læsning af deres ukristelige franske sprog 1¡
Hvad der skete? Alle fire unger - p-ede som u-p-ede lavede 
på et kvarters tid en forsamling udmærket sjove og inspire
rende dukker, hvis nationalitet var total uidentificerbar ! 
De spillede alle med dem lige"hjemmevante" - til trods for 
at de franske børn aldrig havde lavet sådan noget eller no
get andet P før.
Jamen, hvorfor skal vi så have P - er det ikke spild af 
energi, overflødigt?
Næ, for nu kommer så det, det hele drejer sig om:
IndstT Hingen hos ungerne til dette "forsøg". De franske 
børn havde et umærkeligt skuldertræk tilovers for forsøget, 
men - oplært i almindelig høflig omgangstone - herregud, 
Madame, hvis det kan fornøje Dem - og senere: De havde da 
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ikke tænkt, at vi skulle tage dem med hjem, mais Madame J
Vi skal ikke have P for resultatet, men for indstillingen - 
og fordi vi vil have "hele" voksne mennesker ud af de hele 
små mennesker,de nu er. Det er rigtigt, at vores unger synes 
deres billeder er noget, deres leg, deres dramatiseren, de
res musik er noget værd og ikke noget, man skal vokse sig 
fra hurtigst muligt og "glemme" med et småforagtende skul
dertræk, idet man overtager de smarte, dejlige voksnes dej
lige smarte billeder, musik o.s.v., der kan købes i super
markeder, fremstilles på samlebånd og indtages gennem TV.
Vores unger skal føle, at de er nogen, er noget værd, har 
noget at give, her og nu og imorgen - og i over-over-morgen 1

ger da

Sløjdværkstedet. af ulf

Efter at have ligget stille i 5 måneder skal sløjdværkste
det atter igang, idet der nu er skaffet plads i "Lille Bor- 
revold", efter at 5»kl. er flyttet ud. Ifølge Lise Iversens 
opfattelse må jeg som P-fags lærer have en masse timer 
"tilovers" på skolen. Det forstår jeg nu ikke, for vi har jo 
netop holdt undervisningen igang, som forholdene tillod 
det. Nu skal vi altså til at indrette sløjdsalen for tredie 
gang i min tid, og for fjerde gang i skolens historie, for
uden at det øvrige skema passes.
Vi bliver nødt til at indrette "Lille Borrevold" til sløjd 
for en tid, da bygningen om 1 å'2 år skal rives ned og no
get bedre opføres.
På grundlag af vore egne erfaringer og erfaringer fra stu
dier på Bernadotteskolen mener vi i "Sløjd P-fags udvalget" 
at kunne forsvare den forestående indretning på følgende 
måde :
Lige indenfor døren kan der være "kasse-reoler" til igang
værende elevarbejder. Tilhøjre for døren opstilles et bord, 
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hvor overfladebehandlingen med sandpapir - maling - bejdse 
o.lign, kan foregå. Helt til højre bevares håndvasken, så 
har vi vand. Ved siden af vasken i bygningens nordlige eh.de 
cnsker vi os et ildfast bord og mekanisk luftudsugning, men 
dot bliver vi nødt til at rennoncere på i denne omgang. I- 
stedet indrettes det sted til materialer.
Lige overfor døren er vi ved at hænge den store værktøjs
tavle til træværktøj op. Sammesteds kommer de 4 høvlebænke 
til at stå. Derved bliver der plads til metalafdelingen i 
lokalets sydlige ende. Det bliver de gamle sortmalede fi
lebænke med ca. 4 skruestikke og boremaskinestativet.
Dette er i hovedtrækkene opgaven for sløjdværkstedet. Og 
iøvrigt mener jeg, at det giver en god arbejdsrytme i sko
learbejdet med en vinterferie, og desuden synes jeg, at vi 
netop i år trænger til en vinterferie.

ulf

Om musikundervisning af jørgen(

Definition
Når man skal snakke musikundervisning, kunne det være sjovt, 
rent eksakt og videnskabeligt at fortælle definitionen for 
musik. Men det kan desværre ikke lade sig gøre at give en 
definition, eftersom der er mange, lige så mange som der er 
kloge hoder. ---  Jeg har selv lavet en definition, og (selv
om alle ved, hvad musik rent praktisk er, - skal de nu al
ligevel høre den, om .ikke andet, så dog for, at jeg kan reg
ne mig for et klogt hoved!: ,!Musik er bevægelse”, påstår jeg, 
for i alle dens fasel’ foregår der en bevægelse.. -Musik frem
kommer ved bevægelse, hvadenten det er trommestikker, violin
buer, der bevæger sig. eller luften, der brager sig gennem 
fløjten. Al tsi. musikken undfanges og kover ved sir bevqgel- 
He i luften med så og så mange svi. gninger pr. sekund..Igen 
bevæger den sig, nem. i g gennem Sufuen, og Kommer hen til det 
menneskelige ere, hvor den vet sine svingninger sætter 'øret 
n ce s. Lime svingninger. altså uevægerse igen. Fra øret be- 

eh.de
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væger musikken sig op til hjernen et eller andet sted, og 
sætter personen i en eller anden form for sinds-bevægelse, 
altså sindet påvirkes og bevæger sig i takt med musikken. 
Hvis musikken er rigtig lystig, bryder personen ud af sine 
daglige bevægelser og bevæger sig "til musikken", det er 
altså det, man kalder dans !
Jeg vil indrømme, at min definition er så skudsikker, at 
den virker højst mistænkelig. -Nok om det l

Hvem er musikalsk?
"Alle børn er musikalske og kan under en eller anden form 
få noget ud af deres musik" - siger Astrid Gøssel, og det 
er virkelig også min overbevisning. Jamen, siger folk, lille 
Peter er ikke musikalsk, han synger altid falsk 1 Jo, han 
er, og selvom han synger falsk, får han noget ud af sin 
musik eller musikalitet alligevel, jeg understreger, under 
en eller anden form. På mange måder ligner musikalitet in
telligens, for ligesom folk er mere eller mindre intelli
gente, er de også mere eller mindre musikalske 1 Uden iøv- 
rigt at komme ind på en nærmere sammenligning, vil jeg til
føje: Det er pudsigt, at folk ikke har noget imod at betegne 
sig selv som aldeles umusikalske, men modsat har jeg aldrig 
hørt nogen person betegne sig som aldeles dum og åndssvag. 
Hvorfor denne forskel ? ? ?
Der er en anden lighed mellem intelligens og musikalitet, 
nemlig den at man i begge tilfælde arbejder1 med summen af 
arv og miljø, og måske af den grund også i begge tilfælde 
har opstillet visse gennemsnitskrav til alder og færdighe
der, baseret på, erfaring.
Disse gennemsnitskrav for børns musikalitet løber dog kun 
på de syv første leveår, men kan kort gennemgås.
Barnets musikudvikling o-7 år
Menneskebarnet er musikalsk lige fra starten. Dets skrige- 
lyde varierer, meget nuanceret, alt efter temperament og 
sindsstemning. Efterhånden når barnet "pludre-stadiet" om
kring étårsalderen. Det går så og pludrer, indtil det rig
tigt er begyndt at tale, så begynder nemlig "udråbsalderen", 
der som regel falder sammen med det, vi kalder børnehave
alderen. Eksempler på udråds-sang er: Se der kør'en bil - 
se der kør'en bil. Eller: Nu sner det - nu sner det 1 Ka
rakteristisk for barnet i dets første 7 år er, at det her 
gennemgår en musikalsk udvikling uden nogen tilsyneladende 



påvirkning udefra. Børnehavebarnet lærer tit færdigsyede 
sange og synger dem med stor fornøjelse, men improvisations
sangen giver det nødigt slip på, da det er en del af dets 
udtryk. Gennem musikken i pludrerierne eller udråbene ud
trykker barnet præcist, hvad det foler her og nu.
Målsætning
Hvad skal vi så gøre med barnets musikudvikling i skolen? 
Ja, der må vi så først se på, hvad vi vil opnå, altså mål
sætning 112 Det er klart, at det endelige mål bør være po- 
gc-t med: Frie, selvstændige, modne, demokratiske og lykke
lige mennesker, plus en masse andet. Men det kan man jo Ikke 
opstille som målsætning for en musikundervisning. - Det på 
nok konkretiseres derhen, at man gennem musikken skal kopme 
til at holde af musik som noget livsnært, og samtidig bruge 
den ikke alene som indtryk, men også som udtryk.
Enhver af os ved, at det ikke er musikalske indtryk, det 
skorter på her midt i teknikkens tidsalder, nogle vil sige, 
at de er dårlige, men det er nok for farligt at komme ind på 
det nu.
Det er da også først og fremmest den musikalske udtryksform 
de små skolers musiklærere tager sig af.
En typisk time
Hvordan forløber en time? Ja, en typisk musiktime for de små 
klasser forløber for øjeblikket ved, at vi f.eks. starter 
med stopdans, en dans hvor børnene en efter en forlader are
neren, efterhånden som de bliver den sidste, der stopper, når 
musikken stopper. Man opnår herved, at de får løsnet deres 
krop, - bliver i bogstaveligste forstand mere frigjorte til 
de "frie" ting, de skal lave bagefter; samtidig er dansen 
en form for udtryk, der bliver til i næsten samme øjeblik, 
indtrykket fra ."danse-musikken" bliver modtaget.
Vi fortsætter f.eks. med tromning. Vi går op ad bjerget,dvs. 
allesammen på engang, vi skal hele tiden sørge for at følge 
hinanden både ved start og stop, og når det skal stige: og 
falde i styrke.
Vi kan tromme en runde, dvs. at én, to eller tre børn trom
mer sammen ad gangen. Jeg må lige tilføje, at vi altid, sid
der på gulvet i en rundkreds, når vi trommer - også læreren 
- derved har man et bedre styr på trommen og sidder sundere.
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Vi laver andre ting med trommen til eks. ekko-tromning, 
trommesang, stoptromning o.s.v.. Altsammen rummer noget med 
rytme, tonelængde, intervaller, tonehøjde, struktur o.s.v. 
plus socialitet og improvisation, som. er mindst lige så væ
sentligt .
Sangen er en naturlig del af en musiktime. Hei’ gælder det 
jo bl.a. at stimulere videreførelsen af den oprindelige im- 
provisationssang. F.eks. giver en sang som: "Se hvor solen 
nu skinner" et oplæg til at synge om, hvad den enkelte har 
lyst til at lave, når solen skinner.
Ekkosang rummer spændende elementer for børnene. Det giver 
dem en motiverende oplevelse af rytme og intervaller, men 
kan sagtens indeholde andre komponenter, også improvisation. 
Til eks. "Navneekko".
Pantomimen er som regel fast inventar i den lille skoles 
sangtimer. For ham eller hende, der "laver" pantomimen, er 
opgaven at fortælle en historie, eller rettere sagt synge 
den, - samtidig at få sine klassekammerater til at mime hi
storiens figurer, hvad enten det drejer sig om trolde, huse 
eller træer. Vedkommende som "laver" pantomimen har enten 
en tromme eller en marimba at spille på, dette har vist sig 
at være en støtte for generte børn og komplicerer på ingen 
måde udførelsen. Der kan nævnes andre former for sang + 
improvisation, men det får være i denne omgang.
Forløbet
Om forløbet af musikundervisningen, altså forløbet for det 
enkelte barn i de år/ det går i skole, kan siges: At det i 
al væsentlighed afhænger af læreren, men også forældrene. 
Der er andre faktorer såsom barnets evner og interesse for 
faget, man skal tage hensyn til, men det må jo netop pro
vokere læreren til at skabe den størst mulige interesse om 
sit fag og stille kravene så tilpas individuelt, at den en
kelte i så vid udstrækning som muligt yder en maksimums
præstation uden at miste det personlige udtryk. Det er for 
mig en gylden regel, at man ikke har lært en melodi, før 
man kan improvisere over don.
Som en naturlig folge af det foregående er det klart, at 
værktøjet og materialet må tilpasses i samme sværhedsgra
der. Og det er de da også. - Der er selvfølgelig forskel på 
de sange, vi synger i 7-klasse og i bo-klassen. Men værk
tøjet er tilpasset på samme måde. Af mange grunde er det 



ikke relevant at lade de små klasser spille guitar, selvom 
do kan købes nok så billigt. Af hensyn til barnets motorik, 
stemmeleje og improvisation, må både materialerne, altså; 
sangen,og værktojet, lig med instrumenterne være meget enkle 
i begyndelsen. I prioriteringen af instrumenter er trommen 
sat som nr. ét, fordi den er let at improvisere på og sain- 
tidig svarer til' børnenes motorik på det alderstrin med ide 
store bevægelser. For bevægelsen i kroppen er en vigtig ¡fak
tor for at kunne frembringe musik af kvalitet. Derfor går 
der mange linier mellem gosselgymnastikken og vores musik
undervisning.
Undervisningstilpasning
Efterhånden bliver materialet og værktojet sværere, efter
hånden som børnene kan folge med. Musikundervisningen må jo 
Lilpasses bornene ligesom alle andre fag, - og ikke omvendt. 
Derfor bor man først sent anvende noder, som jo bekendt ikke 
er musik, men et stykke værktøj til at lave musik med. -Man 
s..al hore musik, ikke læse den i
Musikkens placering i undervisningen
Til slut vil jeg understrege, at musikken i vores rkole er 
og hor være én ud af mange udtryksformer under det, o i kal
der P-fag. Ved at give vore børn et så alsidigt og bredt 
grundlag at udvikle og udtrykke sig på, giver vi dam gode 
muligheder for at kunne vælge netop det frit, hvor han el
ler hun kan realisere sig selv. — Og er i/t ikke lykken??? 
- At realisere sig selv ;
Hvis den lille skole kan give bornene det, har con for.mig 
opfyldt en af sine allervigtigste funktioner.

Jorgen Wedege
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Skolekalender:
4-kl.: Forældremøde tirsdag den 14.2. kl.19^°
l.kl.: Forældremøde fredag den I7.2. kl.2o

Fællesmøde den 7.2. kl. 2o (Nina Kai Nielsen, Bernadottesk.)

Skolens kontortid:

Hver dag fra kl. 12 - kl. 13.

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


