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"SKOLESTREJKEN" - et forsøg på en redegørelse for, hvad. der ske
te på Enghavegård skole den sidste uge i marts 1973. • ■ ■■ ;
"Den sidste uge har rystet den danske folkeskole. Skal rystel
sen ikke føre til en langvarig tillidskrise mellem, folkeskolens 
tre parter, lærere, elever og forældre, må det nu være hoved
formålet hurtigst muligt at skabe ro om det daglige skolear
bejde." Sådan skrev Kristelig Dagblad som indledning til en 
ledende artikel i onsdags om den uro, der i de seneste dage 
har været på alle landets skoler.
Uroen nåede også - omend i afdæmpet form - til de ellers så 
fredelige lokaliteter på Mørkhøj Parkalle.



Onsdag den 26. samledes lærerne i et fri
kvarter og vedtog, ligesom deres kolleger 
ud over landet, at nedlægge arbejdet. Ar
bejdsnedlæggelsen fandt sted kl. 12. Den 
omfattede ikke børnehaveklasserne og de 
yngste klasser, og der blev desuden truf
fet foranstaltninger til, at børn, hvis 
forældre ikke var hjemme, kunne blive på 
skolen under opsyn. Skolenævnet og sko
leinspektøren måtte tage arbejdsnedlæg
gelsen til efterretning.

Lærerne udarbejdede nedenstående brev, som alle elever fik med 
hjem:
"Skolen vil desværre være lukket resten af dagen i dag mandag 
den 26. ds. Lærerne på skolen har på et møde i dag besluttet 
at nedlægge arbejdet som protest mod regeringens forslag om at 
ændre på elevernes og vore arbejdsforhold uden at forhandle 
først. Vi protesterer først og fremmest mod, at man bryder gæl
dende aftaler og overenskomster.
På denne baggrund samles lærerne i dag kl. 12 til møde om situa
tionen ligesom man gør det - og allerede har gjort det - på 
mange skoler landet over. Vi må drøfte, hvad vi skal stille op, 
og vi må fortælle myndighederne, at vi kraftigt protesterer 
mod deres fremgangsmåde. Hvis man ikke hører andet, er der al
mindelig skolegang tirsdag den 27. ds.
Med venlig hilsen p.l.v. Lis Faurholt."

Torsdag formiddag anmodede repræsentanter for eleverne om 
tilladelse til at afholde elevmøder i afdelingerne for at 
drøfte en henvendelse,-.man havde fået fra LOE (Landsorganisa
tionen af elever), der opfordrede til skolestrejke over hele 
landet om fredagen.
Skoleinspektøren kunne ikke deltage i 
møderne, da de afholdtes på samme tid, 
men han kom til stede og henstillede 
til eleverne, at man undlod at strejke, 
at man kom i skole til sædvanlig skema
tid, og at man evt. aftalte tid til i 
fællesskab at snakke skole, elevråds
arbejde etc.
Efter mødet duplikerede en gruppe ele
ver nedenstående opfordring, der uden 
kontorets vidende blev uddelt i klasserne.



"ANGÄENDE ARBEJDSNEDLÆGGELSE. Hele Enghavegård skole møder fra 
kl. 9-13 i morgen fredag. Vi har tænkt os at lave noget fælles 
for hele skolen. Vi mødes: A-skolen: Formningslokalet, B-sko- 
len: Sanglokalet, C-skolen: Filmlokalet.
Hvorfor vi nedlægger arbejdet. Alle, skoler i landet er blevet 
opfordret til at strejke af LOE (Landsorganisationen af ele
ver). P.gr.a. lektionerne forkortes med 5 min. Klassekvotien
ten sættes op. Eleverne har ikke haft repræsentation ved nog
le af forhandlingerne. Det vil forringe undervisningen for 
den enkelte elev. Vi vil gerne på denne måde understrege, 
hvad vi mener.
Hilsen Eleverne på Enghavegård skole. PS. Husk madpakke."
Selv om det over højttaleranlægget blev meddelt, at skolen 
havde sædvanlig mødetid fredag, medførte elevopfordringen en 
del misforståelser fredag morgen.

HVORDAN KA' I ER DET FOR
DU FÄ DIG TIL} KERT AT GØRE 
AT SIGE Jù EN LÆRER 
SÄDAN NOGET*) LYKKELIG *

Der blev ikke skolestrejket på Engha
vegård skole om fredagen, men dagen 
var alligevel ikke helt almindelig. 
Der blev .afholdt elevmøder i afdelin
gerne, og der var forskellige fælles 
aktiviteter som film.og boldspil. 
Mange timer forløb dog planmæssigt 
efter skemaet.
Elevernes oplevelse af dagen blev 
bl.a. udtrykt i et brev: 

"Til B-skolens forældre. Arbejdsnedlæggelsen i dag skyldes Hei- 
nesens og Hækkerups lovforslag om spareplaner, som vi syntes 
var meget forkert. Der har på grund af manglende organisation 
været en del forvirring på skolen, og det er vi fra planlæg
gernes side meget kede af. - . • ..
Vi ved godt, at forslagene om timeforkortelse er trukket til
bage samtidig med at et andet forslag, der går ud på, at klas
sekvotienten sættes op også er trukket tilbage, men der er 
stadig det, som kommer til at berøre de elever, der skal ud af 
skolen, at uddannelsesstipendierne er sat ned fra 21o mili, til 
3 mill., og derfor har vi ikke opgivet at nedlægge undervisnin
gen. Vi er som sagt meget kede af den forvirring, der blev på 
skolen. Hilsen nogle elever fra 8.b."



Skolenævnets formand og to andre nævnsmedlemmer var på skolen 
det meste af fredagen. Man var enige med skoleinspektøren i, 
at det var af afgørende betydning, at det gode forhold, vi 
har mellem voksne og børn på skolen, og at det arbejdsklima 
og forældresamarbejde, der er noget særligt for Enghavegård 
skole, ikke måtte skades af denne situation, der ligesom var 
presset ned over skolen udefra, ikke mindst gennem radio og 
TV. Der blev derfor ikke fra nogen side gjort særlige an
strengelser for at gennemføre skoledagen strengt efter skema
et .
Selv om roen nu er genoprettet på sko
len, er vi ikke færdige med denne sag, 
og vi bliver det næppe foreløbig. In
stitutionen ville ikke fortjene navn 
af skole, hvis vi ikke søgte at ‘lære 
så meget som muligt af det, der er 
sket. Handlingsforløbet må given an
ledning til overvejelser både blandt 
forældre, lærere og elever. En nærme
re analyse vil måske vise sig at være 

JES 5W5 DEß MÂVÆPE NO8£T 
&ALT MEO HELE SYéTEMET, MEN 
□E6 KAN IKKE èE.HVAOVI 

KANDES...

meget nyttig. Hvad var der af positivt i det, der skete - hvad 
var uheldig , måske overilet handling ? Kunne, misforståelse.væ
re undgået, hvis vi havde haft et repræsentativt elevråd, der 
kunne forhandles med i stedet for selvbestaltede elevkomiteer ?
Var det i det hele taget begyndende anarki inden for skolens 
mure, eller var det måske i virkeligheden noget højst opmun
trende noget af det, der skete den uge, hvor der blev skrevet, 
skolehistorie - også på Enghavegård skole.

Elever og lærere ved Enghave
gård skole opfører

DE VILDE SVANER

tirsdag 3/4 kl. 2o,oo 
torsdag 5/4 kl. 2o,oo 
lørdag 7/4 kl. 16,oo
i Blaagaard Seminariums fest
sal. Billetbestilling 91 28 lo 
kr. 2,oo for voksne - kr. l,oo for børn.

SEMINARIESKOLEN er udsendt den 2. april 1973.
Ansvarshavende: B. Dybmose.


