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Overvejelser:
Det er de færreste skoler, der angiver, at de har et skriftligt 
formuleret indskolingsformål. Der synes desuden at råde stor 
forvirring med hensyn til hvem, der har udarbejdet samme.
Besvarelserne giver derimod klart udtryk for, at de brugte 
formålsformuleringer ikke er statiske, men revideres med 
mellemrum.
Fra skolevæsenets side foreligger der ikke noget skriftligt 
formuleret formål for indskolingen, som er tilstillet skolerne. 
Det må nødvendigvis medfore, at der kan være store variationer 
med hensyn til retningslinier fra skole til skole, ligesom det kan 
være svært at definere indskolingslærerens rolle i relation til 
eventuelle forventninger. En egentlig effektundersogelse af 
indskolingslærernes virke samt vurdering af hele den pædagogi
ske side må nødvendigvis kræve ovenfor nævnte helt klare 
målformulering - fra centalt hold subsidiært den enkelte skole.
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Spm:
”Er hele lærerpersonalet informeret om indskolingsproce
duren?’'

Vi mener, at en af forudsætningerne for, at indskolingen skal 
lykkes, er. at alle involverede parter oplyses om ordningens 
formal, indhold og udførelse:
a. Hvad vil man med ordningen?
b. Hvilket indhold skal man lægge i ordningen forbedst muligt 

at være i overensstemmelse med malet?
c. Hvilke metoder skal man anvende for bedst muligt at nå 

malet?

Resultat:
13 personer angiver at hele kererpersonalet er informeret om 
indskolingens procedure, nemlig
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8 inspektører (= 89 %)
5 indskolingslærere (= 63 %)

Overvejelser:
Besvarelserne giver desværre ikke grundlag for en 100 % 
bekræftelse af, at informationen gives til hele lærerpersonalet. 
8 inspektører mener, dette er sket, men får ikke tilslutning i
vurderingen fra indskolingslæreme. Dette må være et rimeligt

”Hvem koordinerer indskolingen i sin helhed på skolen?”

Vi har ønsket at belyse, om der findes en central person på 
skolerne, der koordinerer og tager initiativer til samarbejde og 
konferencer omkring indskolingen. (Se også næste spørgsmål).

Resultat:
På nedenstående skema kan aflæses, hvordan besvarelserne 
fordelte sig:

Koordineres af: S 1 Bh

a. inspektør 2 1 - = 3
b. indskolingslærer 2 15 = 8
c. børnehaveklasselærer 1 - 2 = 3
d. a & b 1 12=4
e. b & c - - 1 = 1
f. a & b & c 1 2 1=4
g. alle implicerede 1 - - = 1

Besvarelser ialt 8 5 11 = 24

På nedenstående skema kan aflæses, i hvor mange tilfælde 
inspektør, indskolingslærer og børnehaveklasselærer indgår i 
besvarelserne:
inspektør indgår i 12 besvarelser
indskolingslærere indgår i 18 besvarelser
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børnehaveklasselærere indgår i 9 besvarelser

Besvarelser ialt 39

Overvejelser:
Besvarelsesprocenten (B %) er lille i forhold til øvrige spørgs
mål, hvilket måske kan skyldes 2 faktorer:
a. at det er et såkaldt åbent spørgsmål
b. at man ikke har kunnet pege på en koordinator

110 tilfælde (ud ad 14) har man ikke kunnet pege på en enkelt 
person, der var koordinator.
I 46% af besvarelserne (18 af 39) peges der på indskolings
læreren.
I 31 % af besvarelserne (12 af 39) peges der på inspektøren.
I 23 % af besvarelserne (9 af 39) peges der på børnehaveklasse
læreren.
Det virker lidt overraskende på os, at indskolingslærerne ikke 
markerer sig kraftigere som koordinerende faktor i hele 
arbejdet omkring indskolingen, da det jo må forventes, at hun 
står for alt det praktiske.
Generelt kan det siges, at noget tyder på, at der på skolerne 
ikke er klare rolleforventninger, rollefordelinger samt arbejds
fordeling i arbejdet omkring indskolingen. Dette kan — og giver 
tilsyneladende — anledning til visse forviklinger f.ex. usikker
hed om, hvem der er eller skal være initiativtager og/eller 
koordinator omkring indskolingen, hvilket igen kan give sig til 
udtryk i usikkerhed og manglende initiativ.
Problemstillingen er uhyre vigtig — og afgørende — for hele 
problematikken omkring dette arbejde, og det må være en 
væsentlig opgave at tage op på de enkelte skoler.
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Spm:
"Forekommer det, at du må tage initiativet til samarbejdet 
omkring indskolingen? ”

Begrundelse for spørgsmålet — se forrige spørgsmål.

Resultat:
31 besvarelser på dette spørgsmål, hvilket svarer til en 
besvarelsesprocent på 89.
Den samlede besvarelsesprocent med positiv vurdering er lav (= 
49 %):
4 inspektører (= 40 %)
4 indskolingslærere (= 50 %)
7 børnehaveklasselærere (= 54 %)

Overvejelser:
Der er stærkt divergerende meninger i de 3 grupper, idet ca. 
halvdelen i hver af disse mener, at det forekommer, at de må 
tage initiativet til samarbejdet. Denne antagelse stemmer godt 
overens med, hvad tidligere er anført vedrørende blandt andet 
manglende rollefordeling i og omkring indskolingen.
Besvarelserne af dette og det foregående spørgsmål kan tolkes 
på den måde, at initiativ og koordination ikke generelt 
tillægges een person, men at man samarbejder i forskellig grad 
om indskolingen; det er tilsyneladende også forskellige per
soner, der tager initiativet.
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Spm:
"Føler du, at du "står alene" med indskolingen?”

Børnehaveklasserne er som tidligere nævnt nye i skolebilledet i 
skolevæsenet — med undtagelse af en skole. Forskellige 
samarbejdsformer mellem børnehaveklassens og skolens lærere 
er derfor også nye og endnu ikke etablerede i nævneværdig 
grad. I hvert fald er det ikke unaturligt med begyndervanskelig-
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Resultat:

Overvejelser:

heder i dette samarbejde. Forskelle i for eksempel uddannelse, 
løn, holdninger med videre har nogle steder vanskeliggjort et 
samarbejde, hvilket igen har medført at mange børnehaveklas
selærere har følt sig isolerede i skolens verden. Dette er årsagen 
til vort ønske om, at få et udtryk for børnehaveklasselærernes 
oplevelse af isolation.

Besvarelsesprocenten er høj (= 93 %) hvilket svarer til ialt 14 
børnehaveklasselærere. 4 af disse giver udtryk for en følelse af 
at stå alene med indskolingen.
Fra kommentarerne kan følgende læses:
”Ikke således, at indskolingslæreren svigter, men jeg synes, at 
der er så meget arbejde omkring indskolingen for børnehave
klasselæreren, at det er svært at nå i forbindelse med, hvad der 
forventes af børnehaveklasselærerens pædagogiske arbejde 
uden for sine 34 timer, og dette indebærer megen overtid, mere 
end man kan forvente af børnehaveklasselæreren. Alligevel 
forventes det, at hun skal gøre dette arbejde fuldt ud (uden 
aflønning), fordi man har fået bevilget en medhjælp 10 timer 
om ugen ialt, hvor man i høj grad burde have hende i alle 34 
timer om ugen”.

Det er glædeligt at konstatere, at flertallet af børnehaveklasse
lærerne ikke har en følelse af at være isoleret, når det drejer sig 
om samarbejdet omkring indskolingen. Man kan kun håbe på, 
at denne tendens også gør sig gældende på andre områder. 
Dette giver det forhåndenværende materiale ikke grundlag for 
at drage slutninger vedrørende. Dog er der efter vor mening ud 
fra resultaterne, hvor 4 (= 29 %) giver udtryk for isolering, 
berettiget grundlag for at tage problemet op til overvejelse på 
de respektive skoler bl.a. af hensyn til den daglige trivsel 
og/eller motivation for dette meget vigtige arbejde.
Ovenstående kommentar kan formodentligt tages som et 
udtryk for et ønske om en større anerkendelse af børnehave
klasselærernes arbejde — som så helst skulle føre til en bevilling 
af en heltids ansat medhjælp.
Det ville måske være en god ide at lade en sådan medhjælp 
være en af skolens lærere eller de lærere, som senere skulle 
undervise børnene i 1.klasse: Der tænkes på skemabundne
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timer. Ved en sådan ordning kunne flere hensyn tilgodeses, 
f.ex. ville overgangen fra børnehaveklassen til 1.klassen p.gr.a. 
lærernes kendskab til børnene, hvilke emner de har arbejdet 
med samt individuelle afvigelser lettes betydeligt, kommunika
tionen mellem børnehaveklassen og skolens øvrige lærere ville 
fremmes, ligesom forventninger, holdninger, fordomme etc. 
kunne justeres på et for alle parter naturligere grundlag. Det 
kan heller ikke udelukkes, at en sådan ordning ville få en 
positiv og konstruktiv indflydelse på forældresamarbejdet.
(Ovenstående er inspireret af inspektørkommentar til spørgs
mål 35 til samme).

Følgende karakteristika kan udledes af ovenstående delafsnit, 
at
— der ikke fra skolevæsenets side forefindes noget skriftligt 

formuleret indskolingsformål
— der hvor man arbejder ud fra et indskolingsformål, er der 

tilsyneladende uenighed om, hvorfra dette formål stammer 
— undersøgelsen ikke giver sikkerhed for at lærerpersonalet på 

de enkelte skoler er informeret om eksisterende indskolings
ordning

— der ikke er klare rolleforventninger samt rolle- og arbejds
fordelinger i indskolingsarbejdet

- indskolingen sker i samarbejdets ånd trods initiativerne er 
flersidede

- flertallet af børnehaveklasselærerne ikke føler sig isolerede i 
arbejdet omkring indskolingen.

Spm:
"Afholder du konferencer med kommende 1 .klasselærere? ”

Resultat:
Høj besvarelsesprocent (= 94 %). Med hensyn til den positive
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Overvejelser:

vurdering (= b %) fordeler besvarelserne sig procentvis identisk 
på de 3 grupper:
6 inspektører (= 67 %)
6 indskolingslærere (= 67 %)

10 børnehaveklasselærere (= 67 %)

Svarene er i god overensstemmelse med spørgsmål 7 til lærerne, 
hvor 78 % har modtaget oplysninger om børnene. Det samme 
kan derimod ikke siges at være tilfældet, når det gælder 
spørgsmål 8 til samme gruppe. Her angives, at
78 % af 1 .klasselærerne har fået oplysninger fra børnehaveklas
selærerne
17 % af 1 .klasselærerne har fået oplysninger fra indskolings
lærerne
6 % fra inspektørerne.

Besvarelserne kan dog ikke umiddelbart overføres, idet konfe
rencer kan indeholde mere end og andet end information om 
børnene, selv om det efter vor mening må være en central 
opgave.
Konference betyder ifølge ordbog (Berlingske ordbøger, Frem
medord. København 1957) rådslagning. Psykologisk-pædago- 
gisk ordbog (Gyldendal 1972) definerer konferencetime så
ledes: ”Timer i hvilke læreren i samarbejde med kolleger gives 
mulighed for at planlægge, bearbejde og vurdere deres fælles 
arbejde i samme fag eller samme klasse”.
Med konference har vi i denne forbindelse især haft planlæg
ning af undervisning i tankerne. I denne forbindelse kan 
inspektør, indskolingslærer og børnehaveklasselærer sidde inde 
med værdifulde oplysninger, som kan gavne barnet fra starten 
af dets skolegang.
Vi kan konstatere, at det er almindeligt men ikke reglen, at der 
afholdes konferencer.

Fra kommentarerne til spørgsmålet noteres følgende: 
"Afhængig af om læreren er ansat på skolen eller nyansættes”. 
”Vil i år”.
”Ja, konferencer forstået således, at vi meget ofte på lærer
værelset taler om børnene i børnehaveklassen, og at lærerne på 
denne mindre skole kender mange af børnehaveklassens for

139



ældre og større søskende”.

Der behøver ikke at ligge noget højtideligt, dyrt, stift og 
angstprovokerende omkring begrebet konference. For at der 
kan være tale om konference kræves der, at man mødes for at 
løse en bestemt opgave, og at hver person med sin viden kan 
bidrage til problemets løsning. Det kan være konferencens 
opgave at være idegivende, problempåpegende, problemløsen
de, beslutningstagende, procesorienteret etc.

0 50 100 %

Spm:
"Hvordan opleves samarbejdet med skolens inspektør omkring 
indskolingen? ”
I de efterfølgende 4 spørgsmål er vi interesseret i at få en 
vurdering af samarbejdet mellem de personer, der er direkte 
involveret i indskolingen. Vi har derfor spurgt om personernes 
oplevelse af tilfredshed med samarbejdet med de øvrige 
grupper.

Resultat:
Besvarelsesprocenten med positiv vurdering (= 73 %) som 
fordeler sig med

9 indskolingslærere (= 90 %)
11 børnehaveklasselærere (= 85 %)
17 1 .klasselærere (=61 %)

Overvejelser:
Vi mener at kunne slutte, at hvor samarbejdet er mest intenst, 
er tilfredsheden størst. Samarbejdet mellem inspektør, indsko
lings- og børnehaveklasselærer må antages at være mere intenst 
end samarbejdet mellem inspektør og 1 .klasselærere.
Man kunne forestille sig, at der foreligger en konkret opgave:
Et forsøg på at give de nye skolebegyndere en så vellykket
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skolestart som muligt. De første der involveres i denne opgave 
er inspektør, indskolingslærer og børnehaveklasselærer. I anden 
omgang 1.klasselærerne.

Vor antagelse går på, at første omgang i samarbejdet er den 
korteste i tid og mest intense (mere afgrænset og afsluttet), 
hvorfor den giver anledning til større tilfredshed. 1 .klasselære
ren overtager derefter børnene og må nødvendigvis have et 
mere langsigtet mål at arbejde hen imod, det vil sige at dette 
arbejde ikke i samme udstrækning er afgrænset, idet hver elev 
skal gå mindst 9 år i skole.
Dette kan medføre en større usikkerhedsfornemmelse hos 
lærerne, da kravene til et vellykket samarbejde vil være store og 
— måske — sværere at opfylde.

Spm:
"Hvordan opleves samarbejdet med børnehaveklasselæreren 
omkring indskolingen?”

Resultat:
Besvarelsesprocenten er 72 og positive vurderinger udgør 90 % 
heraf, nemlig
10 inspektører (= 100 %)
10 indskolingslærere (= 100 %)
24 1 .klasselærere (= 83 %)

Overvejelser:
Som det klart fremgår oplever inspektørerne og indskolings
lærerne, at samarbejdet med børnehaveklasselærerne er upåkla
geligt og tilfredsstillende, hvorimod lærerne tilsyneladende er 
noget mere forbeholdne. Stort set må man dog konkludere, at 
denne gruppes forhold til bornehaveklasselærerne er positivt. 
At lærernes vurderinger ligesom afspejler tilbageholdenhed 
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kunne måske søges i det forhold, som tidligere omtalt, at hvor 
samarbejdet er mest intenst, er tilfredsheden størst. Lærerne 
står i dette samarbejde vel mere frit, idet inspektørerne og 
indskolingslæreme i kraft af deres stillinger nærmest er 
"tvunget” til samarbejdet. Endelig at børnehaveklasselærerne 
på nogle få skoler måske fører en mere isoleret tilværelse (jvf. 
spørgsmål BH 35), hvilket naturligvis giver mindre berørings
flader i det daglige.
Generel konklusion: Der er udbredt tilfredshed med samarbej
det med børnehaveklasselærerne.

0 50 100 %

Spm:
"Hvordan opleves samarbejdet med indskolingslæreren?”

Resultat:
Besvarelsesprocenterne (= B % + b %) næsten sammenfaldende 
med foregående spørgsmål. De positive vurderinger fordeler sig 
med

9 inspektører (= 100 %)
14 børnehaveklasselærere (= 100 %)
13 1 .klasselærere (= 47 %)

Overvejelser:
Vi ser en tydelig tendens til, at samarbejdet omkring indskolin
gen fungerer godt mellem inspektør-, indskolingslærer- og 
børnehaveklasselærergruppen, mens den 4. 'nøgleperson’ — 
1.klasselæreren — ikke rigtigt integreres i samarbejdet i mere 
end halvdelen af tilfældene; der ligger helt afgjort en stor 
opgave heri gående på, at få de resterende 1.klasselærere 
integreret i samarbejdet.
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Spm:
"Hvordan opleves samarbejdet med kommende 1 .klasselærere 
omkring indskolingen?”

Resultat:
Besvarelsesprocenten med positiv vurdering er relativ høj (= 
78 %), men med ret stor spredning grupperne imellem:

6 inspektører (=75 %)
4 indskolingslærere (= 57 %)

11 børnehaveklasselærere (= 92 %)

Overvejelser:
Dette spørgsmål kan være vanskeligt — eller umuligt — at 
besvare, idet der blandt andet henvises til tidligere omtale 
vedrørende kommende 1 .klasselærere ikke er på skolen før 1. 
august; ligeledes må man nok yderligere have in mente, at det 
ikke er en given ting at der findes et formaliseret samarbejde 
omkring indskolingen. Endelig afgøres fagfordelingen nogle 
steder så sent, at et ønsket samarbejde vanskeliggøres.
Ved at sammenholde dette spørgsmål med spørgsmålene 
25—49—36 kan vi slutte, at der de fleste steder dog finder et 
samarbejde sted.
Ud fra skemaet kan ses, at børnehaveklasselærerne næsten alle 
er tilfredse, hvorimod indskolingslærerne har stærkt delte 
meninger.

Fra kommentarerne kan læses, at en børnehaveklasselærer 
efterlyser mere initiativ fra 1 .klasselærernes side, da det er 
førstnævnte gruppe, der må tage initiativet.
Det må nok konkluderes, at 1 .klasselærerne som helhed er en 
vanskelig gruppe at etablere samarbejde med før skolestarten af 
helt praktiske årsager. Der er blandt andet nævnt årsager som 
nyansættelser og skemalægning som hindringer i et sådant, men 
en faktor som må anses for væsentlig, er den som er nævnt i 
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spørgsmål 15—37—30 vedrørende forskel i samarbejdsopgave, 
der er helt forskellig fra indskolingslærerens: At lærerne står 
ved begyndelsen af en lang og krævende opgave, mens 
indskolingslærerne er ved at afrunde deres arbejde i forbindelse 
med indskolingen!
Forholdet er nok ikke uden betydning i den pædagogiske 
sammenhæng, men der kan ikke — de rent praktiske forhold 
taget i betragtning — gives en patentløsning på problemet. Det 
anbefales de enkelte skoler at tage en diskussion heromkring.
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Spm:
"Hvordan opleves samarbejdet med skolepsykologisk rådgiv
ning omkring indskolingen?”

Resultat:
Besvarelsesprocenten med positiv vurdering er lav (= 50 %)
Der er markante forskelle mellem grupperne:
10 inspektører (= 100 %)
4 indskolingslærere (= 44 %)
9 børnehaveklasselærere (= 69 %)
6 1 .klasselærere (= 23 %)

Overvejelser:
Besvarelserne af dette spørgsmål afslører, efter vor opfattelse, 
at skolepsykologerne og konsulenterne samarbejder med in
spektører, indskolingslærere og børnehaveklasselærere, når det 
drejer sig om skolebegynderne.
Lærerne har kun i ca. halvdelen af tilfældene taget stilling til 
spørgsmålet, hvilket måske kunne tyde på, at de slet ikke har 
deltaget i noget samarbejde; kun meget få (= 6) lærere angiver 
tilfredshed herom. Vi kan herudfra konstatere et oplevet behov 
hos lærergruppen for et mere tilfredsstillende samarbejde med 
skolepsykologisk rådgivning omkring indskolingen. De samme 
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formodninger kan formodenligt drages udfra indskolingslærer
nes og børnehaveklasselærernes vurderinger.
Med hensyn til inspektørerne er der ikke grundlag for lignende 
slutninger, men vi vil dog ikke undlade at gøre opmærksom på, 
at ud af de 10 vurderinger falder de 9 i kategori 2.
Ganske kort nedenfor en omtale af, hvordan skolepsykologisk 
rådgivning fungerer i og omkring indskolingen:
1. Individuel rådgivning vedrørende børn, der ikke opfylder 

lovens krav om aldersnormer
2. Psykologisk undersøgelse af børn i børnehave og børnehave

klasse med specifikke/særlige/alvorlige vanskeligheder. Disse 
undersøgelser iværksættes efter henvendelse fra for eksem
pel børnehave, skole, skolekommission, læge, forældre etc.

3. Talepædagogisk undersøgelse og eventuel behandling.

Skolepsykologisk rådgivning er således i direkte kontakt med 
inspektørerne og børnehaveklasselærerne og desuden med 
indskolingslærerne i særlige tilfælde. Det er derfor naturligt, at 
det er blandt disse grupper, at vi finder den største tilfredshed. 
Skolepsykologisk rådgivning må så tage til efterretning, at der 
er et behov især blandt lærerne for et tættere samarbejde.
Sammenfattende udfra spørgsmålene — side 000-000 — kan 
siges, at
— konferencer er almindelige, men ikke reglen
— samarbejdet omkring indskolingen findes tilfredsstillende af 

de fleste
— der blandt lærere i 1.klasserne er et ønske om udbygningen 

af samabejdet med skolepsykologisk rådgivning omkring 
indskolingen.

Spm:
”Ville det være godt, om indskolingen blev koordineret med 
henblik på fælles retningslinier for hele kommunen?”
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Med dette og de 2 efterfølgende spørgsmål har vi ønsket at få 
et udtryk for indstillingen til, at der fra skolevæsenets ledelse 
opstilles fælles retningslinier for indskolingen, og at der 
udnævnes en person — en konsulent — der skal varetage 
skolevæsenets interesser i og omkring indskolingen, herunder 
uddannelse af lærere, der har tilknytning til indskolingsarbej
det, så disse bedre kan udføre skolevæsenets intentioner.

Resultat:
Begge besvarelsesprocenter er forholdsvis lave (=71 % + 69 %) 
med jævn fordeling på de 4 grupper:

5 inspektører (= 63 %)
7 indskolingslærere (= 70 %)
5 børnehaveklasselærere (= 50 %)

24 1 .klasselærere (=78 %)

Overvejelser:
Der er delte meninger i grupperne, men dog med en tendens i 
retning af det ønskelige i ensartede retningslinier. 1.klasselærer
ne er den mest overbeviste gruppe med hensyn til, at det ville 
være en god foranstaltning at indføre, hvorimod bornehaveklas- 
selærerne er mest uenige. Måske kan en af årsagerne findes i 
bekymringen for, at den pædagogiske frihed vil gå tabt til 
fordel for ensartetheden, som sådanne retningslinier eventuelt 
vil medføre.
Problemet er så, hvor fælles sådanne retningslinier skal være. 
Som ordningen er for nærværende i kommunen, er den vel i 
princippet gjort fælles for skolerne, men endnu ikke udbredt til 
alle skolerne, idet 2 skoler ikke har børnehaveklasse, 3 skoler 
har ingen indskolingslærere, 1 skole har ingen støttelærerord
ning. Endelig har indskolingsarrangementerne på de respektive 
skoler vidt forskelligt indhold.
Hvis indskolingen skulle koordineres med fælles retningslinier, 
så måtte konsekvensen også blive, at en person fik ansvaret for 
at retningslinierne blev overholdt, hvilket blandt andet kunne 
varetages af en begynderundervisningskonsuslent (se efter
følgende spørgsmål).
Fra kommentarerne er følgende taget:
"Måske for visse forholds vedkommende, men i hele indsko
lingsarbejdet er man nodt til at tage hensyn til specielle forhold 
på de enkelte skoler”.
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”Det kommer an på, hvordan de er i resten af kommunen”.
”Ved ikke. Føler mig ikke orienteret om andre skolers 
indskoling”.

Spm:
”Synes du, at det ville være en god støtteforanstaltning med en 
begynderundervisningskonsulent, som også ville kunne varetage 
emner omkring indskolingen?”

Resultat:
De enkelte gruppers positive vurdering af dette spørgsmål 
varierer stærkt:

7 inspektører (= 70 %)
5 indskolingslærere (= 50 %)

11 børnehaveklasselærere (= 92 %)
28 1 .klasselærere (= 76 %)

Overvejelser:
Meningerne er meget delte indenfor især indskolingslærerne. 
Kan en af årsagerne hertil være uvilje mod at arbejde med 
"bundne opgaver” under en konsulents tilsyn? Eller er det en 
formodning om, at arbejdet formaliseres og usmidiggøres? 
Desværre har ingen indskolingslærere kommenteret spørgs
målet.
Der er dog en overvejende stemning for, at det ville være en 
god støtteforanstaltning — mest udtalt hos børnehaveklasse
lærerne.
Vi kan ikke give svar på, hvorfor 1.klasselærerne ikke finder en 
sådan foranstaltning mere ønskeligt. Måske ligger en af årsager
ne i, at lærerpersonalet på dette klassetrin er relativt ungt og 
endnu ikke gjort relevante erfaringer i denne henseende.

Følgende kommentar fulgte spørgsmålet:
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”Når indskolingslæreren er en kollega, som er vant til at 
iagttage og undervise i 1.klasse, og der iøvrigt kan hentes råd 
hos skoleleder og skolepsykolog, mener jeg, det ikke er en god 
løsning og ønsker ikke nogen konsulent”.
”Jeg føler et stort behov for retningslinier med hensyn til 
direkte undervisning af de børn i børnehaveklassen, som er
motiveret for dette og har et stort behov for flere tilbud, end

Spm:
”Føler du behov for kursus fælles for børnehaveklasselærere, 
indskolingslærere og lærere ved begynderundervisningen?”

Resultat:
Besvarelsesprocenten med positive vurderinger relativ høj (= 
83 %). Stort set ens fordeling i 3 af grupperne:

7 inspektører (= 70 %)
8 indskolingslærere (= 78 %)

14 børnehaveklasselærere (= 100%)
34 1 .klasselærere (= 79 %)

Overvejelser:
Det konstateres, at der findes et behov for kursus hos alle 
implicerede grupper omkring indskolingen. Behovets intensitet 
er stigende fra inspektørerne over 1.klasselærerne og indsko- 
lingslæreme til børnehaveklasselærerne.
Vi er helt i overnesstemmelse med nedenstående kommentar i, 
at et sådant kursus først og fremmest må give muligheder for at 
udtrykke sig og diskutere de forventninger, som hver især har 
til skolestarten.
Ved analysen af nogle af de foregående spørgsmål har vi kunnet 
konstatere forskelle i forventninger, vurderinger, indstillinger 
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og holdninger, der kan virke hæmmende for samarbejdet. 
Sådanne emner ville være oplagte diskussionsoplæg ved fælles
kurser.

Fra kommentarerne følgende:
"Kursus eller eventuelt nogle møder, hvor man udveksler 
tanker om de forventninger, man hver på sin side har til 
skolestarten”.
"Findes allerede”.
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Spm:
"Hvordan er du generelt tilfreds med indskolingen, som den 
foregik i 1973?”

Dette og de efterfølgende spørgsmål går på en vurdering af 
indskolingsordningen som helhed. Desuden spørges der, om der 
er planlagt ændringer i næste års indskolingsprocedure, og om 
man har gode ideer til supplement eller erstatning for den 
nuværende ordning.

Resultat:
Jævn fordeling af positive vurderinger; dog markerer 1.klasse
lærerne sig med en lav vurdering i forhold til de 3 andre 
grupper:

9 inspektører (= 100 %)
6 indskolingslærere (= 86 %)
8 børnehaveklasselærere (= 80 %)

20 1 .klasselærere (=61 %)

Overvejelser:
Vi kan konstatere en fuld tilfredshed i skoleinspektørgruppen 
og en udbredt tilfredshed blandt indskolingslærerne og børne
haveklasselærerne, mens lærergruppen er mere splittet, dog er
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flertallet tilfredse.
Tilfredshed må være afhængig af, hvilke forventninger, en 
person har, og personens erfaringer i den konkrete situation. 
Inspektørerne får alle indfriet deres forventninger; ligeledes får 
de fleste indskolingslærere og børnehaveklasselærere indfriet 
deres forventninger. 39 % af 1 .klasselærerne får ikke indfriet 
deres forventninger til indskolingen.
Vi har tidligere fremsat den antagelse, at 1.klasselærernes 
situation er mere omfattende, krævende og uoverskuelig end de 
øvrige gruppers situation i relation til skolestarten. Forventnin
gerne hos 1.klasselæ rerne vil let kunne blive diffuse, uklare og 
derfor vanskelige at opfylde. Vi kan endvidere antage, at dette 
sammen med mindre undervisningserfaring bevirker, at 1.klas
selærerne står fagligt mere usikre end de øvrige grupper. Dette 
kan igen give sig udslag i formål, der er mere præget af 
ønsketænkning end realiteter. 1 .klasselærerne vil derfor lettere 
kunne blive skuffede og få en oplevelse af at have lidt nederlag. 
Disse forhold gør, at 1.klasselærergruppen vanskeligere vil 
opleve tilfredshed.
Endelig kan det også nævnes, at 1 .klasselærergruppen inde
holder knap dobbelt så mange personer som i de 3 andre 
grupper tilsammen. Inspektørerne og indskolingslærerne kan 
desuden betragtes som en udvalgt forsamling og derfor sand
synligvis en mere homogen gruppe end 1.klasselærerne, og 
derfor mere ensartede i deres besvarelser.

Kommentar til spørgsmålet:
”Vi var alle nye og uerfarne i indskolingsarbejdet”.
”Via indskolingen pilledes enkelte børn fra, som ville have 
belastet 1.klassernes situation”.
"Indskolingen bestod i almindelig iagttagelse på grund af 
mangel på 10 års erfaring; mangel på kriterier for, hvad 
omtrent et skolemodent barn er, gjorde vi ingenting”.

Ved sammenfatning af spørgsmålene — side 000—00 — kan 
følgende udledes, at der er
— tendens i retning af det ønskelige om fælles retningslinier
— overvejende stemning for at lade en begynderundervisnings

konsulent varetage emner omkring indskolingen
— stor interesse for kursusvirksomhed for implicerede lærere 

omkring indskolingen
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— generel tilfredshed med indskolingen som den foregik i 1973

Konklusion for hele afsnittet vedrørende samarbejde omkring 
indskolingen.
Vi har i dette afsnit vedrørende samarbejde omkring indskolin
gen berørt visse social-psykologiske aspekter ud fra hvilke, der 
nødvendigvis ikke kan drages nogen endegyldige konklusioner. 
Vi har med spørgsmålene forsøgt at opnå en ”helhedsfornem- 
melse” af, hvad der rent faktisk sker på skolerne i relation til 
dette samarbejde. Vi har berørt emner som indskolingsformål, 
samarbejde indenfor og mellem grupperne, koordinerings
ønsker, forbedringer byggende på tidligere erfaring etc.
Det er helt indlysende og forståeligt, at der dels inter- dels 
intragruppevis må være divergenser, hvilket bl.a. kan bero på at 
hele indskolingsordningen er af relativ ny dato. Skolerne 
besidder endnu ikke erfaring nok og kan næppe på nuværende 
tidspunkt have nogen fyldestgørende referensramme, der skulle 
tjene 2 vigtige funktioner
1, dels med hensyn til at forme og bestemme
2. dels med hensyn til at give sammenlignings- og vurderings

grundlag.

Indenfor et relativt stort og nuanceret skolevæsen må lærer
kollegiet — og dermed skolerne — forventes at besidde en vis 
individualisme og særpræg afspejlende bl.a. holdninger og 
lokale forhold. Denne forventning tiltrods spores en tendens i 
retning af et ønske om visse fælles retningslinier, udfra hvilke 
den praktiske udformning kan formes individuelt. Undersøgel
sen kommer ikke ind på hvilke hovedsynspunkter og/eller 
holdninger, der skal tilstræbes i og omkring indskolingen.

Afgørende for en skoles daglige virke og trivsel er, at 
lærergruppen kan samarbejde. Til trods for at gruppesammen
sætningerne endnu ikke kan siges at være statiske bl.a. på 
grund af den stadige udbygning, må vi ud fra det foreliggende 
materiale med rimelighed konkludere, at samarbejdet omkring 
indskolingen opleves tilfredsstillende, omend styrken af kom
munikationen til kommende 1 .klasselærere ikke er tilfredsstil
lende.
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Spm:
”Sker der nogen ændring ved næste indskoling (1974)?” 
I bekræftende fald: Hvilke?

Resultat:
Meget lave besvarelsesprocenter. Det skal bemærkes, at 60 % af 
indskolingslærerne og 47 % af børnehaveklasselærerne ikke har 
svaret:
5 inspektører (= 50 %)
3 indskolingslærere (=75 %)
3 børnehaveklasselærere (= 38 %)

Overvejelser:
Det mest interessante ved dette spørgsmål er at få at vide, 
hvilke ændringer man vil gøre i dette skoleår. Halvdelen (11) af 
besvarelserne angiver nedenstående ændringer. Bemærkninger
ne spænder fra detaljerede angivelser af ændringer, som 
uddeling af pjece, ingen brug af observationsskema, til mere 
upræciserede ændringer, som bedre samarbejde, megen fornyel
se.
Gennemgående for besvarelserne er, efter vor mening, at 
indskolingen sidste år var nyetableret de fleste steder, og at 
man derfor har stået usikkert over for, hvad man kunne lægge i 
ordningen. Nu har man gjort sine erfaringer, der så har bevirket 
en begyndende afklaring af hinandens roller og forventninger i 
dette samarbejde. Indskolingslærernes timer fastlægges i over
ensstemmelse med børnehaveklasselærernes ønsker.

Kommentar til spørgsmålet:
"Bedre samarbejde”.
”Pjece uddelt”.
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”Ja, specialundervisningslærere inddrages”.
”Børnene er længere på besøg”.
”Indskolingslærerens timer sættes op. 1972—73 afsat 60 timer. 
1973—74 afsættes 1/2 time time pr. hold pr. uge”.
”1 1973 blev jeg valgt sidst i april, tiden knap. I år er vi startet 
efter jul”.
”Ny indskolingslærer. Indskolingen fordelt over hele året”.
”Ingen skema. Større kontakt med børnehaveleder. Længere 
indskoling (2 uger). Testmateriale med henblik på auditiv og 
visuel skelneevne samt (forhåbentligt) optræningsmateriale 
hertil”.
"Indskolingen skal strække sig over en længere periode. I år 
bliver det fra 1. januar og frem til april-maj. Indskolingslæreren 
vil være én time om ugen i hver børnehaveklasse. De nye børn 
samles i børnehaveklasserne i 14 dage, første uge alene med 
børnehaveklasselæreren og holdkammeraterne, anden uge er 
indskolingslæreren der hver dag i nogle timer i hver klasse”.
”1 år, 1973—74, har indskolingslæreren en time indlagt i sit 
skema om ugen pr. børnehaveklasse fra 1. januar til timerne er

Spm:
”Har du forslag til forsøg eller ordninger til supplement eller 
erstatning for nuværende?”
Hvilke?

Resultat:
Besvarelsesprocenten med positiv besvarelse (JA) er særdeles 
lav (= 30 %) fordelt på
3 inspektører (= 43 %)
1 indskolingslærer (= 20 %)
9 børnehaveklasselærere (=81 %)
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7 lærere (= 20 %)
Kommentarer til spørgsmålet:
Større flexibilitet mellem 1.klasser og børnehaveklasser.
En gruppetest å la den nu så foragtede skolemodenhedsprøve, 
således at man ved sammensætningen af nye 1.klasser også i 
nogen grad kan gøre dem intelligensmæssigt ensartede, foruden 
at tage de hensyn som er nævnt i spm. S10/I28/BH18/LÆ15”.
1. overvejelser om kombination af indskolingslærer og med

hjælper i børnehaveklassen.
2. overvejelser om evt. kombination af medhjælperordning og 

støttelærerordning.
3. overvejelser om sammensætning af tvillingklasser fra skole

starten.
4. overvejelser om at undlade klasse- og klassetrinsetablering i 

de første skoleår.
5. kombination af punkt 4 med storrumsundervisning.

Til en vis grad praktisere, at timetal og lærerkræfter i 
børnehaveklasse og 1. og 2.klasse slås i en pulje. De lærere, der 
stod for at skulle igang med en 1.klasse, skulle fungere i 
børnehaveklassen i nogle timer om ugen i nært samarbejde med 
børnehaveklasselæreren, ligesom børnehaveklasselærere skulle 
tildeles nogle timer som støttelærere i 1. og2.klasse. "Indslus
ningen” i skolen skulle så være nået i løbet af 2.klasse. Den 3. 
side i denne "trekant” skulle være skolepsykologen, som 
allerede i børnehaveklassen skulle være kendt med børnene og 
her specielt tage sig af de børn, der kræver speciel behandling 
og skolestart. (Indskolingslæreren bliver således egentlig over
flødig).
For at gøre overgangen mere glidende og rar bør perioden, hvor 
børnehaveklasselæreren er i 1.klasse efter ferien, være i hvert 
fald 3 uger med en daglig time i hver af 1.klasserne.
Besøg af indskolingsvejleder fordelt over hele skoleåret. 
P-fagsordning af børnehaveklasse, 1. og 2.klassetrin eller 
åbenplan mellem disse.
Indskolingslæreren burde følge børnene hele året.
Skolepsykologen som koordinerende faktor. Bedre forældre- 
information.
Støttelærer i 1. og 2.klasse, samtidig med at jeg har timer i 
børnehaveklassen.
At børnehaveklasselæreren bliver støttelærer i 1.klasse.
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Jeg synes personligt, at indskolingsprocessen bør strække sig 
fra januar til midt i maj for de børn, der går i børnehaveklassen. 
For de børn, der kommer udefra, kan der kun blive tale om en 
besøgsperiode på evt. 3 uger. I denne periode bør der være 2 
voksne i børnehaveklassen foruden indskolingslæreren, der bør 
have 2 timer i hver klasse i de sidste 14 dage af perioden for de 
nye børn.
Både indskolingslæreren, børnehaveklasse- og 1 .klasselærerne 
burde have et kursus omhandlende indskoling i fællesskab.
Det ville være højst ønskeligt, om indskolingslærerne i den 
periode, hvor vi har besøg af hjemmebørn (3 uger) og 
børnehavebørn (2 uger), kunne frigøre flere timer til børne
haveklassen, vi kender ikke disse børn i modsætning til vore 
egne. Det er en ekstra belastning med fremmede børn i klassen. 
Overordentligt svært at afgøre, om de er skolemodne i løbet af 
2—3 uger. Måske skulle skolepsykologen indblandes der.
Et møde en gang månedligt med 1 .klasselærere (andre lærere) 
evt. skoleinspektør, talepædagog, skolepsykolog (familievejle
der og sundhedsplejerske).
Det er meget vigtigt, at børnehaveklasselæreren får en med
hjælp hver dag alle timer. Børnene vil føle sig mere- trygge, og 
der vil være mulighed for en bedre planlægning af arbejdet, 
mere tid til forældrekontakt og større "overskud” til at arbejde 
individuelt med børnene. Det burde være en selvfølge, at der i 
budgettet var afsat et beløb til vikar for medhjælperen. Med 
den nuværende ordning føler medhjælperen en dårlig samvittig
hed under sygdom, ligesom børnehaveklasselæreren hurtigt 
kører træt, hvilket selvfølgeligt går ud over børnene.
Indskolingslæreren burde have 2 timer i hver klasse om ugen 
fra januar til maj.
Medhjælperen burde absolut være til rådighed 34 timer om 
ugen hele året, således at den uddannede pædagog altid kunne 
gå fra til fordel for meget nødvendigt pædagogisk arbejde med 
små grupper så som emnearbejde, som i høj grad hører ind 
under en indskolingsproces.
Ligeledes bør der være meget faste retningelinier vedr. indsko
lingsprocessen for alle skolerne i kommunen. Både for hvad 
hver person står for (opgaver), samt hvordan disse opgaver skal 
koordineres og med hvilke personer, således at der regnes ud, 
hvor mange timer indskolingslæreren skal være i børnehaveklas
sen, hvor mange timer 1 .klasselæreren skal være i børnehave
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klassen, hvor mange timer, børnehaveklasselæreren skal have til 
rådighed vedr. a) forberedelse til konferencetimer, b) konferen
cetimer med skolepsykolog, tale/hørepædagog, indskolings
lærer, inspektør, forældre (film), hvor mange konferencetimer 
indskolingslæreren skal have til forældrekontakt i hjemmet. 
Med understregningen af skal menes, at der skal gøres et godt 
stykke arbejde, og at dette bør aflønnes for alle de implicerede 
i indskolingsprogrammet.
Bedre samarbejde mellem børnehaveklasselærer, forældre og 
1.klasselæ rer.
Jeg har ringe erfaring, da jeg først er startet som lærer pr. 
august 1973. Den 1.klasse, som jeg er matematiklærer for, føler 
jeg ikke har svært ved skolestarten (generelt), men en meget 
stor procentdel har også gået i børnehaveklasse sammen. 
Personligt finder jeg oprettelse af børnehaveklasser som den 
bedst mulige procedure, der stilles på benene i forbindelse med 
at lette skolestarten. Det skal ikke være tvang, men muligheden 
skal være der for alle, og de burde findes som et naturligt led i 
forbindelse med enhver skole.
Bør suppleres med en vurdering af det enkelte barn efter 1. 
skoleår, sammenlignet med børnehaveklasselærerens og ind
skolingslærerens vurdering af det enkelte barns muligheder.
Indskolingslæreren arbejder med vage instrukser og retnings
linier. Forskellen på børnehaveklasse og 1.klasse er blevet 
større efter at deletimer er blevet færre (vanskeligere at 
individualisere).
Børnehaveklassens mange tilbud giver vanskelig baggrund for 
vurderingen af skolemodenhed. I børnehaveklassen er børnene 
sjældent i en "tvangssituation”, f.ex. om at gøre arbejdet 
færdigt eller at løse samme opgave som de andre på samme tid. 
Den individuelle undervisning i børnehaveklassen kan ikke 
straks videreføres til 1.klasse, senere får man brug for den.
Anke mod børnehaveklassen: Dens normer, arbejdsformer og 
krav til børnene er meget fjernt fra det, de kommer til at 
opleve i 1.klasse. Deres arbejdsform er så individualiseret, at 
det er vanskeligt for dem at modtage en kollektiv besked. 
Goder ved børnehaveklassen: Børnene lærer at omgås hinanden 
som i børnehaven, de lærer at beskæftige sig selv (sætter sig 
aldrig ned og siger ”hvad skal jeg lave”?)
En bedre indskrivning. F.ex. indskrivningsaften med alle 
forældre og børn. Aktiviteter for børnene (film, leg, rytmik, 
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formning), forældreorientering af inspektør, dansk- og regne
lærer (materialer — metoder), indskolingslærer evt. skolepsyko
log, skolelæge, tandlæge, nævnsformand o.lign.
Bedre samarbejde mellem børnehaveklasselærerne, forældre og 
1 .klasselærere, inden eleverne begynder i 1.klasse.
Bedre information fra indskolingslæreren i form af planlagt 
samtale i stedet for frikvarter-snak. Et kursus, der ikke kun 
drejer sig om det faglige, men snarere om alt det andet, der 
hører med til at være klasselærer.
Den nye klasselærer går i børnehaveklassen i et halvt år ca. 10 
timer ugentlig. Børnehaveklasselæreren går som støttelærer i 1. 
og 2.klasserne.
Supplement: Mulighed for op- og nedrykninger af elever i 
1.klasse og børnehaveklasse i kortere eller længere perioder.

Til spørgeskemaet som helhed blev der givet flg. bemærkninger: 
Jeg ville gerne have skrevet mere udførligt, men I har givet os 
for lidt tid.
Kære Per og Poul. Undskyld nogle forkert satte ringe. Det er 
for sent at få et så omfattende skema tirsdag morgen, når det 
skal afleveres fredag! Håber ikke denne undersøgelse vil være 
medvirkende til en forringelse eller bortkastelse af indskolings
ordningen. Da undersøgelsen ikke bærer noget officielt præg, 
medvirker jeg kun, fordi. . . .
I øvrigt synes jeg, undersøgelsen er på ”sin plads”.
Megen ros for initiativet.
Det er min erfaring, at indskolingsordningen er ganske værdi
løs, idet problemerne nok anskues, men der gøres intet forsøg 
på at løse dem; de kører uløste videre til l.klasserne. M.h.t. 
børnehaveklasserne er de roden til mange af de problemer, vi 
har i l.klasserne: Børnene vænnes ikke til at arbejde i grupper, 
og de lærer ikke at opfatte en besked og rette sig efter den, og 
de vænnes ikke til, at der skal være en vis ro og orden, når 
mange skal arbejde i samme lokale. Dog vil jeg ikke frakende 
dem en fordel, nemlig den, at de giver børnene et vist 
lokalkendskab til skolen og dens område, men det kan jo nok 
opnås på en anden måde.
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Sammenfatning af undersøgelsens resi,.iater.

Vi konstaterede, at indskolingslærerne var kvinder, de fleste i 
alderen 30—50 år, at de alle tidligere havde undervist i 1.klasse, 
og at de fleste var specialundervisningslærere. Børnehaveklasse
lærerne var overvejende kvinder, under 31 år, børnehavepæda
goguddannet og havde mindre end tre års undervisnings
erfaring. 1 .klasselærerne var overvejende kvinder, 54 % under 
31 år og 29 % mellem 31 og 41 år.
Køge kommunale skolevæsen har oprettet børnehaveklasser i 
takt med udbygningen af skolevæsenet. En høj procentdel af 
de kommende skoleelever gik i børnehaveklasse, og denne 
procent lå over gennemsnittet for landet. (Tallene er dog ikke 
fra samme årgang).
5 % af det samlede antal børn, som var tilmeldt 1.klasse, fik 
udsat skolestarten. Af de elever, der begyndte 1.klasse, var der 
indtil undersøgelsestidspunktet (februar 1974) for 3 % af dem 
truffet afgørelser om ændring i disse elevers undervisningssitua
tion.
De fleste indskolingslærere samlede deres timer i perioder af 
varierende længde sidst på skoleåret. Indskolingslærerne an
vendte 66 % af deres tid i børnehaveklassen, og 14 % gik til 
samtaler med forældre og lærere.
1/3 af inspektørerne, indskolingslærerne og børnehaveklasse
lærerne ønskede ændringer i indskrivningsproceduren. Flertal
let af de fremførte forslag til ændring omhandlede, at 
indskrivningen skulle foregå i børnehaveklassen med deltagelse 
af inspektør, sekretær og børnehaveklasselærer.
På skolerne blev der arrangeret mange forskellige ting for at 
lette overgangen til 1 .klasse for de kommende elever. Vi fik i 
mindre grad noget at vide om indholdet. Der var udbredt 
stemning for at lade eleverne aflægge et besøg i 1.klasse, og 
flertallet af de kommende 1 .klasselærere besøgte børnene i 
børnehaveklassen. Der blev beskrevet forskellige procedurer 
både for de børn, der gik, og som ikke gik i børnehaveklasse.
Vi konstaterede en god formidling af oplysninger om børnene 
fra børnehaveklasselærerne til 1 .klasselærerne. Lærerne ønske
de at få oplysninger om deres kommende elever, de mente, at 
de kunne drage stor fordel af dem i den daglige undervisning. 
De øvrige personer i undersøgelsen vurderede også oplysninger
ne som værende værdifulde for det videre arbejde med 
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børnene. Problemer omkring videregivelse af oplysninger om 
børn blev påpeget. Vores holdning til problemet blev udtrykt 
ved at fremhæve, at kun oplysninger, der gavner børnene i 
skolen, må videregives.
Det var kun de færreste indskolingslærere og børnehaveklasse
lærere, der anvendte præfabrikerede skemaer ved deres iagt
tagelser af børnene. Knap halvdelen af de samme personer 
udtrykte et behov for større viden med hensyn til iagttagelses
metoder.
Børnehaveklassen blev vurderet som den bedste foranstaltning 
for et barn, når skolestart ikke kunne anbefales.
De nye 1.klasser blev sammensat efter princippet, hvor 
børnehaveklassegruppen fortsatte samlet (evt. med få ændrin
ger), og børn, der ikke havde gået i børnehaveklasse, blev 
fordelt i de eksisterende grupper. At dette ikke altid forløb 
problemfrit kan sluttes ud fra, at 38% af 1.klasselærerne 
oplevede, at ikke-børnehaveklassebørn havde vanskeligheder 
med at tilpasse sig gruppen, der havde gået i børnehaveklasse. 
Her er et problem, som må overvejes ved klassesammensæt
ningen og løses i begyndelsen af 1.klasse.
Sammensætning af klasser blev foretaget i et samarbejde 
mellem inspektør, indskolingslærer og børnehaveklasselærer. 
Der var blandt besvarerne overvejende stemning for at tage 
hensyn til geografiske forhold, forældreønsker, børnenes grup
pedannelser, spredning af børn med særlige vanskeligheder, 
spredning i socio-økonomiske forhold og overensstemmelser i 
holdning mellem lærere og forældre.
Der var kun få børnehaveklasselærere og 1.klasselærere, der 
havde indflydelse på valg af indskolingslærer. Flertallet af 
børnehaveklasselærerne og halvdelen af 1.klasselærerne mente, 
at indskolingslæreren burde være en kommende 1.klasselærer, 
medens ingen inspektører og indskolingslærere gik ind for 
synspunktet. Der var nogen kontakt mellem indskolingslærere 
og 1 .klasselærere efter skolestarten, men der var ikke tale om 
noget systematisk opfølgende arbejde. Indskolingslærerne yde
de i nogen udstrækning også hjælp til lærere, der fik nye børn i 
1.klasse efter skoleårets start.
De mest udbredte indskolingsopgaver var: 1) iagttagelser af 
børnene med henblik på vurdering af skolestartens påbegyndel
se, 2) deltagelse i beslutninger om påbegyndelse eller udsættel
se af skolestarten, og 3) igangsættelse af særlige aktiviteter 
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(prøver odign.). Halvdelen af indskolingslærerne påtog sig 
desuden lærerfunktioner på lige fod med børnehaveklasse
læreren.
Problemerne omkring indskolingslærerens selektive og prog
nostiske vurdering blev diskuteret og påpeget. Som vort syn 
fremhævede vi, at selektionen skal begrundes i barnets udvik
lingsmæssige behov efter en grundig undersøgelse.
Samarbejdet indskolingslærere imellem fandt kun sted i ringe 
udstrækning. Der var ikke enighed om, at observationslærere 
eller andre specialundervisningslærere bedre kunne varetage 
jobbet som indskolingslærere.
Børnehaveklassens indflydelse på børnenes udvikling blev 
vurderet højt af alle grupper. De færreste mente dog, at ophold 
i børnehaveklassen bevirkede, at børnene blev mere intelligen
te. Alle mente, at børnehaveklassen gav gode muligheder for at 
kortlægge elevernes forudsætninger. Derimod var meningerne 
delte om obligatorisk børnehaveklasse blandt inspektørerne, 
indskolingslærerne og 1.klasselærerne, mens alle børnehaveklas
selærere gik ind for tanken. At børnehaveklasselærerne var til 
rådighed i den første uge af skoleåret blev gennemgående 
vurderet positivt. Børnehaveklasselæreme udtrykte desuden 
ønsker om at kunne følge børnene i 1. og 2.klasse ved at være 
støttelærere. De øvrige grupper var forbeholdne overfor en 
sådan ordning. Indskolingslærerne udtrykte usikkerhed med 
hensyn til børnehaveklasselærernes indsigt i skolens krav til 
eleverne.
Alle børnehaveklasselærere deltog i et samarbejde med andre 
børnehaveklasselærere.
Der var udbredt tilfredshed med skolevæsenets information af 
forældrene om indskolingen. De mest udbredte måder at 
informere på var skriftligt (pr. brev og pjecen "Skolestart”). 
Der blev ikke afholdt fællesmøder før skolestarten på alle 
skoler.
Vi kunne konstatere en usikkerhed, om der forelå en formåls
formulering for indskolingsordningerne og med hensyn til 
hvem, der i givet fald skulle have formuleret den. Os bekendt 
foreligger der ikke en sådan.
Lærerpersonalet var ikke på alle skoler informeret om indsko
lingsordningerne. Vi kunne konstatere nogen usikkerhed om
kring arbejdsfordelingen og forventningerne til hinanden om
kring indskolingsarbejdet. Initiativtagen blev ikke tillagt nogen 

166



enkelt person. 4 ud af 15 børnehaveklasselærere følte, at de 
stod alene med indskolingen.
Det var almindeligt, men ikke reglen, at der afholdtes konferen
ce om de nye skolebegyndere mellem de fire grupper. 
Inspektører, indskolingslærere og børnehaveklasselærere gav 
udtryk for høj grad af tilfredshed med deres indbyrdes 
samarbejde, mens der var en tendens til at 1 .klasselærerne ikke 
var integreret tilfredsstillende i dette samarbejde. Vi opstillede 
nogle mulige forklaringer på dette forhold. Indskolingslærerne, 
børnehaveklasselæreme og 1 .klasselærerne ønskede et bedre 
samarbejde med skolepsykologer og skolekonsulenter, tydeligst 
udtrykt af 1.klasselærerne.
Der var overvejende stemning for ensartede retningslinjer for 
skolevæsenet vedrørende indskolingens gennemførelse og for 
ansættelse af en begynderundervisningskonsulent. Besvarerne 
udtrykte stor interesse for et kursus fælles for de fire grupper. 
Indskolingen 1973 blev i sin helhed vurderet som tilfredsstillen
de gennemført.
Vi fik angivet ændringer for den kommende indskolings
periode. Til sidst fik vi nogle forslag til en bedre udnyttelse af 
indskolingsordningen samt nogle kommentarer til undersøgel
sen.
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Konkluderende overvejelser.

Som undersøgelsen har vist, er der visse holdepunkter for at 
konkludere, at ordningen er delvis selekterende i sin art - en 
tendens som vel ikke kan siges at overraske. Tyngdepunktet for 
indskolingsarbejdet ligger dybt forankret i skolen d.v.s., at det 
eksplicit forventes (i henhold til instruks for indskolingslærer
ne), at indskolingslæreme skal assistere børnehaveklasselærerne 
m.h.t. iagttagelse med henblik på vurdering om skolestart kan 
anbefales/ikke anbefales, eller om der skal iværksættes andre 
særforanstaltninger.
Som ordningen fungerer i dette tidlige stadium, hvor skolerne 
ikke besidder mere end et par års erfaring, skønner vi, at der 
kunne tilføjes ordningen større flexibilitet, der både ville 
imødekomme nybegyndernes individualitet og lærernes mulig
heder for at udvikle et bedre og måske mere harmonisk samspil 
med børn og forældregruppen samt — og ikke mindst — 
indenfor skolens egne rækker.
Ved at arbejde sig væk fra det delvis selekterende mod 
alternative skolestartsprocedurer — afhængig af de lokale 
forhold og hensyn — er vi overbeviste om, at motiveringen og 
engagementet på de enkelte skoler ville aktiveres. Undersøgel
sen tegner en tendens mod et ønske om fælles retningslinjer og 
en koordinerende instans (evt. en begynderundervisningskonsu
lent) — en tendens som vi tolker ud fra den betragtning, at 
ønsket bunder ud i behov for fornyelser, inspiration, vejled
ning, kurser etc. i og omkring indskolingsarbejdet, forhold som 
må anses for ganske nødvendige og anbefalelsesværdige.
Vi mener ikke, at retningslinjer/målsætning af vejledende 
karakter er uforenelig med den traditionsbundne, pædagogiske 
frihed. Set ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt må 
sådanne retningslinjer være et legitimt forlangende, idet det 
ikke kan udelukkes, at kumuleret erfaringsbaggrund og -ma
teriale vil kunne danne grundlag for etablering af alternativt 
forsøgs- og udviklingsarbejde, der på længere sigt kunne vise sig 
mere frugtbart for ”forbrugerne”.
Ud fra undersøgelsen samt overvejelser i det hele taget i 
forbindelse hermed finder vi det hensigtsmæssigt af hensyn til 
overskueligheden først
1. grafisk at illustrere den nuværende indskolings dynamik 

eller proces
2. at illustrere alternative modeller afspejlende bl.a. egne 
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overvejelser og undersøgelsens hovedindtryk samt endelig et 
forslag udarbejdet af os men med udgangspunkt i kommen
tarer fremsendt til undersøgelsen.

Ad 1. Nedenstående illustration afspejler vor opfattelse og 
forståelse af, hvorledes nuværende indskolingsordning 
generelt fungerer. Vi er dog klare over, at enkelte 
skolers indskoling adskiller sig både m.h.t. planlægning 
og funktion i forhold til andre.

Illustration af nuværende ordning:

Ad 1.1 Skolevæsenet har ikke noget skriftligt formuleret 
indskolingsformål, men en vejledende instruks for 
indskolingslærerens arbejdsområde.

Ad 1.2 Efter hvad vi er blevet informeret om, har skolerne 
modtaget denne vejledende instruks fra centralt hold.

Ad 1.3 1 henhold til instruks er indskolingslærernes funktions- 
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Konklusion.

og arbejdsområde beskrevet. Ved at sammenholde 
denne og undersøgelsens resultater, finder vi det 
rimeligt at betragte "indskolingen” som en indskudt 
faktor mellem henholdsvis børnehaveklassen og 1 .klas
sen (det skraverede felt).

Ad 1.4 Vi mener, instruksen klart tilkendegiver, at indsko
lingslæreren er det koordinerende og centrale led i 
indskolingsarbejdet. Dette forhold, finder vi ikke, er 
entydigt opfattet, idet koordineringen oftest varetages 
af 2—3 personer.

Ad 1.5 Dette skulle først og fremmest ledes af indskolings
læreren, men vi har i undersøgelsen konkluderet, at de 
implicerede parter i indskolingen gensidigt ikke er i 
besiddelse af klare rolleforventninger ligesom rolle- og 
arbejdsfordelinger er diffuse.
Samarbejdet foregår tilfredsstillende mellem inspektør, 
indskolings- og børnehaveklasselærere, medens kom
munikationen til 1.klasselærerne er mangelfuld. Der 
henvises i denne forbindelse til side III—0, hvor 
indskolingslærerne vurderer, at ud af samlet timefor
brug bruges ca. 5 % på konferencer med kommende 
1 .klasselærere. Desuden er lærernes vurderinger af 
samarbejdet generelt lavere end de øvrige gruppers.

Ad 1.6 Støtteforanstaltninger iværksættes kun på direkte hen
vendelse enten fra skolen eller forældrene. Der tænkes 
her primært på skolepsykolog og tale-hørekonsulent.

Ad 1.7 Ca. 24% af kommende 1 .klasselærere henhører til 
denne kategori. Indskolingslærerne skønner selv, at ca. 
17 % af deres tid hengår til arrangementer i forbindelse 
med disse børns indskoling. Det skønnes, at selek
tionen overfor denne gruppe børn bygger på et 
spinkelt grundlag — alt andet lige må det formodes, at 
der ses med mildere øjne på ”egne børn”.

Under forudsætning af, at ovenstående figur er i overensstem
melse med de faktiske forhold, mener vi det berettiget især at 
fremhæve 3 punkter, som vi finder uhensigtsmæssige:
a. indskolingslærerordningen bærer præg af, at der hersker 

usikkerhed omkring indskolingens arbejdsområde, således at 
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det med rimelighed må antages, at de enkelte skoler ’kører’ 
indskolingen individuelt uden et egentligt klargjort indsko
lingsformål, der kan sættes i relation til arbejdet iøvrigt.

b. De implicerede parter i indskolingsarbejdet må p.gr.a. ringe 
gensidige forventninger med hensyn til fordeling af roller og 
arbejdsbyrder have begrænsede arbejdsmuligheder, idet det 
må være naturligt at antage, at en person bedre vil udføre 
sin rolle i systemet, dersom han kan indleve sig i reaktioner
ne hos de andre, som berøres af hans rolle. Vi mener, at der 
her muligvis ligger et argument for at indskolingslærerne og 
andre implicerede er kastet ud i opgaven ”at indskole”. 
Dette sker så ud fra vidt forskellige, personlige hensigter, 
forestillinger og følelser.

c. Lærernes psykologisk-pædagogiske baggrunde i relation til 
indskolingsarbejdet er mangelfuld, ligesom ordningen ikke i 
tilstrækkelig grad benytter sig af skolepsykologisk rådgiv
nings erfaringsområde.

Vi kunne som Rasborg og Florander opstille 3 krav i 
forbindelse med indskolingens problematik (Florander og 
Dybvad, 1974):
1. der må tilrettelægges en praktisk anvendelig procedure
2. lærerne må uddannes og trænes i at benytte denne 

procedure
3. de praktiske erfaringer, der gøres undervejs, indsamles og 

behandles centralt.

Ud fra det givne materiale samt vor kendskab kan indskolings
ordningen siges at opfylde det første krav. Det tredie krav er 
forsøgt opfyldt ved indsamling af rapporter fra den forste 
forsøgsperiode, ligesom denne undersøgelse er et forsog på at 
opfylde pkt. 3.
Derimod må vi konstatere, at pkt. 2 ikke er blevet opfyldt.

Ad 2. Vi mener, at det er en uløselig opgave at opstille 
entydige og endegyldige indskolingsmodeller, hvilket 
heller ikke er denne fremstillings opgave.
Ud fra vore diskussioner samt undersøgelsens hoved
tendenser er nedenstående illustration at betragte som 
en skitse, udfra hvilken indskolingsordningens frem
tidige struktur og virke kan iagttages og videreudvikles.
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Nedenstående er under forudsætning af, at indsko
lingslærerordningen bibeholdes.

Illustrationen viser forslag til fremtidig indskolingsordning:

Ad 2.1 Undersøgelsen fremviser en overvejende tendens for 
indførelse af faste retningslinjer, hvilket igen må 
forudsætte, at skolevæsenet udarbejder en vejledende 
målsætning omkring indskolingsordningen med præci
sering og evt. prioritering af intentioner, man ønsker 
fremmet. Dette er delvis gjort i skolevæsenets publika
tion: "Specialundervisningen — situation og tendens”, 
maj 1974.
Der kan læses følgende på side 7:
"Formålet med fremtidig indsats vedrørende forskole- 
foranstaltninger må være
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1. at hjælpe flest mulige allerede i førskolealderen
2. at sikre, at skolen får kontakt med flest mulige 

børn i børnehaveklassealderen
3. at skolen får mulighed for at yde en effektiv 

førskoleindsats især over for de børn, blandt dem 
man får kontakt med, der er stærkest handicappe
de af et mindre stimulerende hjem-miljø,

4. at skolens samarbejde med børnehaverne og dag
plejen udbygges.

Der har i de hidtidige drøftelser vedrørende fremtidige 
førskoleforanstaltninger været rejst ønske om et endnu 
nærmere og formaliseret samarbejde med socialforvalt
ningen, herunder især familievejledning og sundhedsplejer
sker, børnehaver, praktiserende læger m.fl. med henblik på 
tidlige hjælpeforanstaltninger.

Ad 2.2 Udfra vejledende retningslinjer i og omkring indskolin
gen må det stå den enkelte skole frit at udarbejde egen 
målsætning, lokale behov og hensyn taget i betragt
ning, udfra hvilken indskolingen derved vil tjene 2 
formål

a) at tjene den enkelte skoles tarv og trivsel
b) at opfylde skolevæsenets intentioner.

Ad 2.3 Som tidligere nævnt har vi konkluderet, at indskolin
gen for nærværende i overvejende grad tjener et 
selektivt sigte. Undersøgelsen bekræfter denne anta
gelse (s. 111—00, pkt. a+e), hvilket viser god overens
stemmelse mellem instruks og praksis. I henhold til 
ovenfor nævnte 4 punkter omhandlende fremtidig 
indsats vedrørende forskoleforanstaltninger samt kom
mentarer iovrigt til undersøgelsen må det tilstræbes 
A. at formindske afstanden mellem børnehaveklassen 

og 1 .klassen
B. der må ske en forskydning af "indskolingens” 

arbejdsområde nedad.

Ad A 1. Som ordningen fungerer nu, er der dels rent fysisk 
meget fa muligheder m.h.t. fælles aktivitetet. Der 
bor ved en skemalægning kunne tages hojde for. at 
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AdB.

børnehaveklasserne og 1. klasserne gives mulighe
der for samvær året igennem.

2. Der bør stilles som et tilbud for kommende 
1 .klasselærere, at de har mulighed for skemabund
ne timer i børnehaveklassen i længere perioder som 
assistent, en ordning som vil have umiskendelige 
fordele.

a. samarbejdet med og forståelsen for børnehaveklas
sens virke i skolen vil gavnes betydeligt

b. kontakten mellem læreren og kommende 1.klasse
elever vil skabes på et mere afslappet niveau, 
ligesom det vil give de små en mere intim 
fornemmelse af 'rigtig skole’ i kraft af lærerens 
tilstedeværelse

c. der vil være mulighed for etablering af snævrere 
samarbejde mellem skole og hjem ud fra den 
betragtning, at skolestarten herved gøres mere 
social-pædagogisk.

Ud fra den kendsgerning, at børnenes personlighed i 
overvejende grad grundlægges i årene forud for skole
alderen, er det helt nødvendigt at øge mulighederne 
m.h.t. at forebygge evt. kommende vanskeligheder. 
Der er tradition for, at skolens interessesfære begyn
der med 1.klasse, hvor den egentlige indlæring skal 
påbegyndes. Det må dog være i skolens og ikke mindst 
samfundets interesse, at der etableres kontakt til hjem 
med børn, hvor sådanne forhold gør sig gældende, at 
tilbud i social-medicinsk-pædagogisk retning findes 
hensigtsmæssigt. Det må være en indlysende kon
sekvens af disse tanker, at der finder et opsøgende 
arbejde sted i nær kontakt med barneplejerske, 
familielæge, social forvaltning og repræsentant for 
skolen (f.eks. skolepsykologisk rådgivning) med de 3 
førstnævnte som kontaktformidlere.
Skolens målsætning må derfor nødvendigvis også 
omhandle forældrene — også i praksis.
Der kunne i relation til ovennævnte tænkes oprettet 
smågrupper (pkt. 10) for aldersklasserne 2—5 år (en art 
"dagpleje”) med særligt udvalgte ”dagplejemødre”, 
som under kyndig vejledning med opfølgende kursus
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uddannelse og hyppige konferencer i nær kontakt og 
samarbejde med forældregruppen. Ordningen ville, så 
vidt vi kan se, kunne indføres under nuværende 
lovgivning.

Ad 2.4 Undersøgelsen påviser det uhensigtsmæssige i mang
lende koordination og tegner samtidig (og måske 
p.gr.a.) en tendens i retning af det ønskelige med en 
koordinerende konsulent, der bl.a. kunne foreslå 
kursusvirksomhed samt emner iøvrigt omkring indsko
lingen samt virke som vejleder og koordinator i et 
samarbejde skolerne imellem. Endelig kunne konsu
lenten varetage indsamling af data til belysning af 
ordningen fra år til år og virke som kontaktled overfor 
de ansvarlige skolemyndigheder.
Det skønnes værende absolut nødvendigt og en 
forudsætning for det videre arbejde, at der skabes 
fuldstændig klarhed omkring koordineringen af ind
skolingsarbejdet.

Ad 2.5 Forudsætningen for at et samarbejde kan komme 
istand må være, at følgende præmisser er opfyldt:
a. Alle implicerede parter (hele skolen) må være 

velorienteret og være i besiddelse af fyldestgørende 
materiale til belysning af ordningen. Undersøgelsen 
viser, at dette ikke er tilfældet.

b. der må være klare regler og procedurer ligesom 
rolle- og arbejdsfordelingen må søges klargjort.

c. direkte implicerede parter må uddannes og trænes i 
indskolingsarbejdet.

Som nævnt under pkt. 1—3 mener vi, at samarbejdet 
bl.a. ville forbedres ved at stille lærerne overfor tilbud 
om timer i børnehaveklassen, hvorved samarbejdet 
opstår ud fra naturlige rammer og nærværende pro
blemstillinger og ikke som det oftest er tilfældet ved 
drøftelse — og kun det.

Ad 2.6 Der bør tilstræbes, at eksisterende støtteforanstalt
ninger drages ind i indskolingsarbejdet, bl.a. kunne vi 
forestille os, at skolepsykologisk rådgivning (skole
psykolog) havde bundne konferencer med indskolings
lærer og børnehaveklasselærere; at tale-hørepædagog i 
højere grad blev involveret i samarbejdet sammen med 
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skolelægen og sundhedsplejersken. Sidstnævnte sidder 
ofte inde med megen kendskab til og om ’ risiko-fami
lier’.

Ad 2.7 Der bør eksperimenteres med forskellige former for 
indskolingsordninger under vejledning af f.eks. skole
psykologisk rådgivning, konsulent etc. Bl.a. kunne vi 
forestille os, at en flersporet skole havde mulighed for 
sideløbende forsøg. Ingen kan for nærværende med 
sikkerhed postulere, at indskolingsprocedurerne er de 
mest hensigtsmæssige på de respektive skoler, hvor 
mange lokale hensyn nødvendigvis har stor indflydel
se. Endelig ligger der en fare ved at lade ordninger 
indføre og lade disse fortsætte uden at interessere sig 
for, hvordan disse fungerer og udvikler sig. Hvad der 
startede med gode intentioner og som pædagogisk 
gevinst, kan meget let udvikle sig til at ende som en 
pædagogisk hæmsko.

Ad 2.8 Indskolingen af hjemmebørnene vil kunne indeholde 
en særlig problematik ved en tættere forbindelse 
mellem børnehaveklassen og 1.klasserne. Det er ind
lysende for os, at det derved kan blive endnu sværere 
at "indskole” disse børn. Vi er enige med undersøgel
sens udtalelse om, at det er uhensigtsmæssigt at gøre 
børnehaveklassen obligatorisk — men at det skal være 
et reelt tilbud for alle. Tilbage bliver så hvordan disse 
børn bedst kontaktes og introduceres i skolen. Her 
mener vi, at man lokalt må forsøge sig frem. Vi vil her 
afholde os fra spekulationer, men lade følgende 
kommentar danne udgangspunkt for fremtidige over
vejelser, at ”. .. . problemerne nok anskues (ved 
indskolingsordningen), men der gøres intet forsøg på 
at løse dem; de kører uløste videre til 1.klasserne”, 
(side III-000).

Konklusion.
Ovenstående illustration må nødvendigvis kun være et forsøg 
på at skitsere, hvorledes man kunne bearbejde de enkelte 
delprocesser, som hver især forudsætter stort arbejde for de 
implicerede parter. Dertil kommer yderligere vanskeligheder 
m.h.t. at sætte disse delprocesser ind i en større og sammen
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hængende helhed — en opgave, der vil være tidsrøvende og 
næppe mulig for de enkelte indskolingslærere. Vi mener 
derfor, at ønsket om en begynderundervisningskonsulent, der 
bl.a. kunne varetage et sådant koordineringsarbejde, vil være en 
rimelig og økonomisk god investering under de givne rammer. 
Spørgsmålet melder sig herefter, om det er rigtigt at bibeholde 
indskolingslæreren? Er hun et udtryk for et overflødigt led i 
kommunikationen, er hun befordrende for samarbejdet set i et 
videre perspektiv?
Bl.a. ud fra kommentarerne på s. III—000 antydes et trekants
samarbejde, hvor det klart fremgår, at indskolingslærerens rolle 
opfattes som et indskudt og muligvis unaturligt og hæmnede 
led, der bl.a. er en medvirkende faktor til, at kommunikationen 
mellem de implicerede parter, børnehaveklasse-, 1.- og 2.klasse- 
lærerne, vanskeliggøres.
Ud fra denne kommentar tænkes ordningen for nærværende at 
afspejle nedenstående model:

Som det bl.a. fremgår af ovenstående samt undersøgelsens 
resultater, er den direkte kommunikation mellem børnehave
klassen og 1. og 2.klassen ikke tilstrækkelig etableret, men sker 
via indskolingslæreren og/eller skolepsykolog, hvilket skønnes 
uhensigtsmæssigt af hensyn til kontinuiteten og det videre 
samarbejde.
Derfor foreslår samme kommentar, at man her arbejder 
henimod at overflødiggøre indskolingslæreren til fordel for en 
styrkelse af den direkte forbindelse mellem de direkte implice
rede parter, hvilket kan illustreres på følgende måde:
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Det er indlysende, at ved at fjerne et led i en kæde, må resten 
overtage dette leds funktioner, idet meget af det rent praktiske 
arbejde, der forestås af indskolingslæreren, nødvendigvis må 
pålægges andre — hvilket ikke nødvendigvis bliver en arbejds
mæssig og økonomisk billigere løsning. Ligeledes vil ovenståen
de kræve udbygning af timetallet til brug for konferencer, 
forældresamarbejde etc.
Vigtigst i hele indskolingsarbejdet er samarbejdet og grund
laget, der arbejdes ud fra.
a. Skal det være selektion inden skolestart?
b. Skal der fokuseres på arbejdet efter skolestarten?
c. Skal det være en kombination af a og b?

Skolevæsenet må gøre sit grundlag klart.
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Køge, den 8. februar 1974.

Skoleinspektører, lærere og 
børnehaveklasseledere i 
Køge kommunale skolevæsen.

Undertegnede anmoder dig venligst om at deltage i en 
undersøgelse omhandlende indskolingsordninger i kommunen. 
Undersøgelsen skal primært tjene som kandidatopgave ved det 
pædagogisk-psykologiske kandidatstudium på Danmarks Læ
rerhøjskole, men skolevæsenet i Køge har givet udtryk for 
interesse og imødekommenhed overfor undersøgelsens gennem
førelse.
Formålet med det følgende spørgeskema er at få kendskab til, 
hvad der sker på de enkelte skoler samt dit syn på forholdene 
omkring indskolingen med henblik på en analyse af det 
pædagogiske forsøgs- og udviklingsarbejde på dette område.
Vi er ikke interesseret i navne — hverken på skoler eller 
personer — og besvarelserne hverken kan eller vil blive forsøgt 
sporet tilbage til kilderne. Undersøgelsen er altså helt igennem 
anonym.
Hele undersøgelsen omhandler både indskolingsordningen og 
støttelærerordningen. Af denne årsag vil skoleinspektørerne 
samt nogle lærere blive anmodet om at besvare 2 spørgeskema
er. Skemaerne vedrørende støttelærerordningen udsendes sene
re.
Af hensyn til undersøgelsens kvalitet er det af afgørende 
betydning, at alle udsendte spørgeskemaer besvares og returne
res som anført på "Instruktion”.
Dersom du ikke ønsker at deltage i undersøgelsen, bedes 
skemaet alligevel afleveret i medfølgende svarkuvert.
Undersøgelsens resultater samt offentliggørelse kan tidligst 
forventes sommeren 1974.
På forhånd tak for hjælpen.

Med venlig hilsen
Poul Hougaard 

Per Bisgaard.
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'INSTRUKTION” — indskolingsordninger.

1. Der skal ikke sættes navn på skemaet.
2. De fleste spørgsmål er 'lukkede', dvs., du skal vælge det svar, 

der bedst er i overensstemmelse med de faktiske forhold 
og/eller din overbevisning.

3. Der gives også 'åbne' spørgsmål, dvs., du skal svare frit og i 
bedste overensstemmelse med de faktiske forhold og/eller 
din overbevisning. Sådanne besvarelser bedes du skrive på 
modstående blanke side.
Husk at påføre spørgsmålets nummer!

4. Bemærkninger og evt. kritik på de enkelte spørgsmål 
modtages gerne. Samme betingelser som anført under pkt. 
3.

5. Ved besvarelsen vil det være praktisk at have "instruk
tionen” liggende ved siden af spørgsmålet.
Der er i skemaet brugt følgende forkortelser:

j = JA
n = NEJ

særdeles god god mindre god dårlig
særdeles godt godt mindre godt dårligt
særdeles ofte ofte sjældent aldrig
særdeles rigtigt rigtigt mindre rigtigt forkert
særdeles tilfreds tilfreds mindre tilfreds utilfreds
i høj grad i nogen grad i ringe grad slet ikke

(1) (2) (3) (4)

6. Besvarelsen udføres ved at sætte en ring rundt om det tal 
eller bogstav, der bedst udtrykker din mening.

7. En reaktion på selve undersøgelsen — ros såvel som ris — er 
særdeles velkommen.

Eksempler på besvarelser:

1. Poul Hougaard og Per Bisgaard er studerende på: a
a. Universitet a
b. Danmarks Lærerhøjskole (b)
c. Tandlægehøjskolen c

2. Denne opgave udføres af:
a. Poul Hougaard a
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b. P. T. Hansen b
c. Per Bisgaard c
d. Samarbejde mellem @ b (c) d

3. Er du tilfreds med samarbejdet omkring denne 
opgave? ©234

4. Er der nogle lærere, der får 2 skemaer? © N

NB: Skemaet skal afleveres i lukket kuvert på inspektørens 
kontor senest fredag den 15. februar 1974 kl. 12.00.
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Statistiske oplysninger.

i. Har skolen børnehaveklasse? J N
I bekræftende fald:
a. Hvilket år blev børnehaveklassen oprettet?

Indskrivningen januar 1973.

2. Hvem talte med forældre og børn ved ind
skrivningen til 1. klasse?
a. skoleinspektør
b. skolens sekretær
c. indskolingslærer
d. børnehaveklasselærer
e. kommende 1. klasselærere

a 
b 
c 
d 
e

3.

4.

Hvordan forløb indskrivningen?
a. kun registrering
b. udlevering af pjece
c. information om skolen
d. rundvisning på skolen

Er der noget ved indskrivningen, som du 
kunne ønske dig anderledes?

a 
b 
c 
d

1 2 3 4

Elevobservationer.

5.

I bekræftende fald (1,2 og 3): Hvad?

Mener du, at det har betydning for under
visningens tilrettelæggelse, at 1. klasselærerne 
kommer i besiddelse af alle oplysninger ved
rørende det enkelte barn? 1 2 3 4

6. Hvordan vurderer du flg. foranstaltninger for 
de børn, hvor skolestart ikke kan anbefales: 
a. Hjemsendelse 1 2 3 4
b. Børnehave 1 2 3 4
c. Børnehaveklasse 1 2 3 4
d. Skolemodningsklasse 1 T 3 4
e. Specialklasse knyttet til børnehaveklassen 1 2 3 4
f. Skolegang med specialundervisning 1 2 3 4
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Klassesammensætning.

7. Efter hvilke principper blev 1. klasserne sam
mensat:
a. Børnehaveklassegruppen fortsatte udelt 

og alene, og børn der ikke havde gået i 
børnehaveklasse dannede klasse a

b. Børnehaveklassegruppen fortsatte, og 
ikke-børnehaveklassebørn fordeltes i disse 
grupper b

c. Der blev foretaget nogle få omgruppe
ringer af børnehaveklassegruppen, og 
ikke-børnehaveklassebørn fordeltes lige
ligt c

d. Der blev ikke taget hensyn til tidligere 
grupperinger d

9. Hvordan er du tilfreds med den fremgangs

Hvem foretog fordelingen af børnene: 
a. Skoleinspektøren a
b. Indskolingslæreren b
c. Børnehaveklasselæreren c
d. 1. klasselærerne d
e. Samarbejde mellem a b c d

måde, som blev anvendt ved sammensætning
af 1. klasserne? 1 2 3 4

I hvor høj grad skal man efter din mening ved 
sammensætning af klasser tage hensyn til: 
a. Geografiske forhold 1 2 3 4
b. Forældreønsker 1 2 3 4
c. Børnenes egne gruppedannelser
d. En spredning af børn med særlige vanske

1 2 3 4

ligheder
e. En spredning i socio-økonomiske forhold,

1 2 3 4

således at hver klasse har repræsentanter 
fra alle lag 1 2 3 4

f. En holdningsoverensstemmelse mellem
lærere og forældre 1 2 3 4
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Indskolingslærerens funktioner.

11. Finder du det tigtigt, at indskolingslæreren 
altid er en af de kommende 1. klasselærere?

12. Mener du, at indskolingslærerens funktioner 
bedre kunne varetages af:
a. Obs. lærerne
b. Øvrige specialundervisningslærere

12 3 4

12 3 4
12 3 4

Børnehaveklassens funktioner.

13. Mener du, at børn der har gået i børnehave
klasse er
a. mere parate til en systematisk pædagogisk 

påvirkning 12 3 4
b. mere intelligente 12 3 4
c. mere sociale i samværet med andre børn 12 3 4
d. mere velafbalancerede 12 3 4
e. bedre sporgligt udviklede 12 3 4
f. mere kreative 12 3 4
g. mere motorisk udviklede 12 3 4
h. mere udadvendte 12 3 4
i. mere trygge 12 3 4

14. Mener du, at børnehaveklassen giver gode 
muligheder for at kortlægge elevernes forud
sætninger? 12 3 4

15. Mener du, at børnehaveklassen bør være 
obligatorisk? 12 3 4

16. Har du erfaring for, at der er forskel på 
forældres indstilling til skolen alt efter om 
børnene har gået i børnehaveklasse eller ej? 12 3 4

17. Hvordan vurderer du ordningen, hvor børne
haveklasselæreren er med i 1. klasse i den 
første uge af skoleåret? 12 3 4

18. Mener du, det ville være af betydning, at 
børnehaveklasselærere var støttelærere i I. og 

2. klasse? 1234
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F orældresamarbejde.

19. Hvordan er forældrekredsen orienteret om 
indskolingen:
a. Skriftligt (brev, pjece) a
b. Mundtligt ved indskrivningen b
c. Fællesmøde for kommende 1. klasser c
d. Møde arrangeret af børnehaveklassen d
e. Kombination af a b c d

20. Hvordan er du tilfreds med den information, 
der gives forældrekredsen vedrørende ind
skolingen? 12 3 4

Samarbejde omkring indskolingen.

21. Har skolen et skriftligt formuleret indskolings
formål? J N
Hvis ja:
a. Hvem har udarbejdet formålet?
b. Revideres formålet: c. hvert år c

d. efter behov d
e. aldrig e

22. Er hele lærerpersonalet informeret om indsko
lingsproceduren? J N

23. Hvem koordinerer indskolingen i sin helhed 
på skolen?

24. Forekommer det, at du må tage initiativet til 
samarbejdet omkring indskolingen? 12 3 4

25. Afholder du konferencer med kommende 1. 
klasselærere? 12 3 4

26. Hvordan opleves samarbejdet med børnehave
klasselæreren omkring indskolingen? 12 3 4

27. Hvordan opleves samarbejdet med indsko
lingslæreren? 12 3 4
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28. Hvordan opleves samarbejdet med kommende 
1. klasselærere omkring indskolingen? 12 3 4

29. Hvordan opleves samarbejdet med skole-
psykologisk rådgivning omkring indskolingen? 12 3 4

30. Ville det være godt, om indskolingen blev 
koordineret med henblik på fælles retnings
linier for hele kommunen? 12 3 4

31. Synes du, at det ville være en god støttefor
anstaltning med en begynderundervisnings
konsulent, som også ville kunne varetage 
emner omkring indskolingen? 12 3 4

32. Føler du behov for et kursus fælles for 
børnehaveklasselærere, indskolingslærere og 
lærere ved begynderundervisningen? 12 3 4

33. Hvordan er du generelt tilfreds med indskolin-
gen, som den foregik i 1973? 12 3 4

34. Sker der nogen ændring ved næste indskoling 
(1974)?
I bekræftende fald: Hvilke?

12 3 4

35. Har du forslag til forsog eller ordninger til
supplement eller erstatning for nuværende? 
I bekræftende fald: Hvilke?

J N
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Personlige oplysninger.
1. Alder: a. 00 — 30 år a

b. 31 -40 år b
c. 41 — 50 år c
d. 51 -00 år d

2. Køn: a. Mand a
b. Kvinde b

3. Kurser (i relation til indskoling og begynder
undervisning):

x) f.eks. 3 uger, 3-6 uger, 3 mdr., 1 år

år fagområde varighedx

4. Har du andre speciallærerfunktioner på sko
len?
a. skolevejleder a
b. specialundervisning b
c. observationsundervisning c
d. støtteundervisning d
e. skolekonsulent e

5. Hvorfor blev du indskolingsvejleder?
a. selv ønsket a
b. opfordret b
c. påbudt c

6. Underviser du i 1. klasse i år? J N

7. Har du tidligere undervist i 1. klasse? J N

8. Har du tidligere arbejdet som skolemoden
hedstester? J N
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Statistiske oplysninger:
9. Hvor mange ikke-børnehaveklassebørn deltog 

i indskolingen? ____børn

10. Hvor mange af disse børn fik udsat skole
starten? ____børn

11. Hvor mange af de børn, der fik udsat skole
starten, er blevet anbefalet og/eller optaget i
a. børnehaveklasse a
b. børnehave b
c. fritidshjem c
d. hjemsendelse d

12. Hvor mange børn begyndte i 1. klasse uden at 
have gået i børnehaveklasse eller uden at have 
deltaget i indskolingsordningen? ____ børn

13. Hvor mange børn blev forsøgsvis optaget i 1. 
klasse til nærmere observation? ____ børn

14. Hvor mange timer blev benyttet i/ved/til:
a. børnehaveklasser .___ _ timer
b. arrangementer for børn der ikke gik i

børnehaveklasse  timer
c. tilflyttere efter skolestart  timer
d. fremmedsprogede elever  timer
e. forældremøder/-samtaler  timer
f. kontakt med institutioner  .timer
g. konferencer med kommende lærere _____ timer

15. Hvordan fordeler du dine indskolingstimer?
a. spredt over hele året a
b. spredt over sidste halvdel af året b
c. en samlet periode å  dage c
d. samlet i___ perioderå____dage d

Indskrivningen — Januar 1973:
16. Var du deltager ved indskrivningen? J N

17. Er der noget ved indskrivningen, som du
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kunne ønske dig anderledes?
I bekræftende fald (1, 2 og 3) hvad:

12 3 4

Indskolingsarrangementer 1973:
18. Blev der arrangeret noget specielt for børn i 

børnehaveklassen i forbindelse med indskolin
gen?
I bekræftende fald (1,2 og 3) hvad:

19. På hvilken måde tilrettelagdes indskolingen 
for børn, der ikke gik i børnehaveklasse?
a. skolemodenhedsprøve
b. legeskole/observationsdage
c. besøg i børnehaveklasse
d. besøg i 1. klasse
e. kombination af

20. Giv en kort beskrivelse af indskolingspro
grammet for børn, der ikke gik i børnehave
klasse.
(Vedlæg evt. programbeskrivelse ell. benyt 
modstående blanke side).

21. Hvem tilrettelagde indskolingen af børn, der 
ikke gik i børnehaveklasse?
a. børnehaveklasselærer
b. indskolingslærer
c. kommende 1. klasselærere
d. skoleinspektør
e. talepædagog 
f. skolepsykolog 
g. kombination af

Elev observation:
22. Koncentrerede du dine iagttagelser omkring 

de børn, som efter din mening havde særlige 
vanskeligheder?

23. Blev der iagttaget efter bestemt skema/ske- 
maer 
a. i børnehaveklassen

12 3 4

a
b
c
d
a b c d

a
b
c
d
e 
f
a b c d e f

12 3 4

12 3 4
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b. ved indskoling af andre børn
I bekræftende fald (1,2 og 3) hvilke skemaer 
blev benyttet:

1 2 3 4

24. Har du savnet viden om iagttagelsesmetoder? 1 2 3 4

25. Mener du, at det har betydning for undervis
ningens tilrettelæggelse, at 1.kl.-lærerne kom
mer i besiddelse af alle oplysninger vedr. det 
enkelte barn? 1 2 3 4

26. Hvordan vurderer du følgende foranstalt
ninger for de børn, hvor skolestart ikke kan 
anbefales: 
a. hjemsendelse 1 2 3 4
b. børnehave 1 2 3 4
c. børnehaveklasse 1 2 3 4
d. skolemodningsklasse 1 2 3 4
e. specialklasse knyttet til børnehaveklasse 1 2 3 4
f. skolegang med specialundervisning 1 2 3 4

Klassesammensætning:
27. Hvordan er du tilfreds med den fremgangs

måde, som blev anvendt ved sammensætnin
gen af 1. klasserne? 1 2 3 4

28. I hvor høj grad skal man efter din mening ved 
klassesammensætningen tage hensyn til: 
a. geografiske forhold 1 2 3 4
b. forældreønsker 1 2 3 4
c. børnenes egne gruppedannelser
d. en spredning af børn med særlige vanske

1 2 3 4

ligheder
e. en spredning i socio-økonomiske forhold,

1 2 3 4

således at hver klasse har repræsentanter 
fra alle lag 1 2 3 4

f. en holdningsoverensstemmelse mellem
lærere og forældre 1 2 3 4

Indskolingslærerens funktioner:
29. Finder du det rigtigt, at indskolingslæreren
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altid er en af de kommende 1. klasselærere? 1 2 3 4

30. Har du været i forbindelse med lærere og 
elever i 1. klasse efter skolestarten? 1 2 3 4

31. Hvilke af flg. aktiviteter ell. funktioner har du 
påtaget dig i børnehaveklassen:
a. iagttagelse m.h.p. en vurdering af skole

start 1 2 3 4
b. konsulent for børnehaveklasselæreren 1 2 3 4
c. børnehavelærerfunktioner 1 2 3 4
d. igangsætter af særlige aktiviteter (prøver 

o.lign.) 1 2 3 4
e. deltager i beslutninger om begyndelse ell. 

udsættelse af skolestart 1 2 3 4

32. Har du arbejdet sammen med indskolings
lærere fra andre skoler? 1 2 3 4

33. Hvilke andre opgaver har du påtaget dig som 
indskolingslærer?

34. Mener du, at indskolingslærerens funktioner
bedre kunne varetages af 
a. Obs.-lærerne 1 2 3 4
b. øvrige specialundervisningslærere 1 2 3 4

Børnehaveklassens funktioner:
35. Mener du, at børn der har gået i børnehave

klasse er
a. mere parate til en systematisk pædagogisk

påvirkning 1 2 3 4
b. mere intelligente 1 2 3 4
c. mere sociale i samværet med andre børn 1 2 3 4
d. mere velafbalancerede 1 2 3 4
e. bedre sprogligt udviklede 1 2 3 4
f. mere kreative 1 2 3 4
g. mere motorisk udviklede 1 2 3 4
h. mere udadvendte 1 2 3 4
i. mere trygge 1 2 3 4
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36. Mener du, at børnehaveklassen giver gode 
muligheder for at kortlægge elevernes forud
sætninger? 12 3 4

37. Mener du, at børnehaveklassen bør være 
obligatorisk? 12 3 4

38. Har du erfaring for, at der er forskel på 
forældres indstilling til skolen alt efter om 
børnene har gået i børnehaveklasse eller ej? 12 3 4

39. Hvordan vurderer du ordningen, hvor børne
haveklasselæreren er med i 1. klasserne i den
første uge af skoleåret? 12 3 4

40. Mener du, det ville være af betydning, at 
børnehaveklasselærere var støttelærere i 1. og 
2. klasse? 1234

41. Hvordan synes du, at børnehaveklasselærerens 
indsigt er m.h.t. de krav, skolen stiller til 
børnene i 1. klasse? 12 3 4

F orældresamarbejdet:
42. Hvordan er forældrekredsen orienteret om 

indskolingen? 12 3 4
a. skriftligt (brev, pjece) a
b. mundtligt v. indskrivning b
c. fællesmøde for kommende 1. klasser c
d. møde arrangeret af børnehaveklassen d
e. kombination af a b c d

43. Hvorledes etableres kontakt til forældre, hvis 
børn ikke går i børnehaveklasse?
a. opsøges i hjemmet a
b. informeres pr. brev b
c. individuelle samtaler på skolen c
d. fællesmøde på skolen d
e. kombination af a b c d

44. Hvordan er du tilfreds med den information, 
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der gives forældrekredsen vedrørende indsko
lingen? 12 3 4

Samarbejdet omkring indskolingen:
45. Har skolen et skriftligt formuleret indskolings

formål? J N
Hvis ja:
a. hvem har udarbejdet formålet?
b. revideres formålet:

c. hvert år c
d. efter behov d
e. aldrig e

46. Er hele lærerpersonalet informeret om indsko
lingsproceduren? J N

47. Hvem koordinerer indskolingen i sin helhed 
på skolen?

48. Forekommer det, at du må tage initiativet til 
samarbejdet omkring indskolingen? 12 3 4

49. Afholder du konferencer med kommende 1.
klasselærere? 12 3 4

50. Hvordan opleves samarbejdet med børnehave
klasselæreren omkring indskolingen? 12 3 4

51. Hvordan opleves samarbejdet med skolens 
inspektør omkring indskolingen? 12 3 4

52. Hvordan opleves samarbejdet med kommende
1. klasselærere omkring indskolingen? 12 3 4

53. Hvordan opleves samarbejdet med skolepsy
kologisk rådgivning omkring indskolingen? 12 3 4

54. Ville det være godt, om indskolingen blev 
koordineret med henblik på fælles retnings
linier for hele kommunen? 12 3 4

55. Synes du, at det ville være en god støtte-
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foranstaltning med en begynderundervisnings
konsulent, som også ville kunne varetage 
emner omkring indskolingen? 12 3 4

56. Føler du behov for et kursus fælles for 
børnehaveklasselærere, indskolingslærere og 
lærere ved begynderundervisningen? 12 3 4

57. Hvordan er du generelt tilfreds med indskolin
gen, som den foregik i 1973? 12 3 4

58. Sker der nogen ændring ved næste indskoling 
(1974)? 12 3 4
I bekræftende fald: Hvilke?

59. Har du forslag til forsøg eller ordninger til 
supplement eller erstatning for nuværende?
I bekræftende fald: Hvilke?

J N
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Personlige oplysninger.
1. Alder: a. 00 - 30 år a

b. 31 -40 år b
c. 41 — 50 år c
d. 51 - år d

2. Køn: a. Mand a
b. Kvinde b

3. Uddannelse:
a. Børnehavepædagog a
b. Fritidspædagog b
c. Småbørnslærer c

4. Kurser (i relation til indskoling og begynder
undervisning):

fagområde varighedx

x) f.eks. 3 uger, 3-6 uger, 3 mdr., 1 år

5. Hvor mange år har du arbejdet som børne
haveklasselærer? år

Statistiske oplysninger:
6. Hvor mange børn gik i børnehaveklassen juni 

1973? børn

7. Hvor mange af disse børn
a. blev henvist til hjælpeklasse a
b. blev henvist til sprogstøtteklasse b
c. fik udsat skolestarten c

8. Hvor mange af de børn, der fik udsat skole
starten, går i børnehaveklassen igen i år? børn

Indskrivningen — Januar 1973;
9. Var du deltager ved indskrivningen til børne

haveklassen? J N
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10. Er der noget ved indskrivningen, som du 
kunne ønske dig anderledes? 12 3 4
I bekræftende fald (1,2 og 3) hvad:

Indskolingsarrangementer 1973:
11. Blev der arrangeret noget specielt for børn i 

børnehaveklassen i forbindelse med indskolin
gen? 12 3 4
I bekræftende fald (1,2 og 3) hvad:

Elevobservationer:
12. Koncentrerede du dine iagttagelser omkring 

de børn, som efter din mening havde særlige 
vanskeligheder? 12 3 4

13. Blev der iagttaget efter bestemt skema(er)
a. i børnehaveklassen 12 3 4
b. ved indskoling af andre elever 12 3 4
I bekræftende fald (1,2 og 3) hvilke skemaer 
blev benyttet:

14. Har du savnet viden om iagttagelsesmetoder? 12 3 4

15. Mener du, at det har betydning for undervis
ningens tilrettelæggelse, at 1 .kl.-lærerne kom
mer i besiddelse af alle oplysninger vedr. det 
enkelte barn? 12 3 4

16. Hvordan vurderer du følgende foranstalt
ninger for de børn, hvor skolestart ikke kan 
anbefales:
a. Hjemsendelse 12 3 4
b. Børnehave 12 3 4
c. Børnehaveklasse 12 3 4
d. Skolemodningsklasse 12 3 4
e. Specialklasse knyttet til børnehaveklassen 12 3 4
f. Skolegang med specialundervisning 12 3 4

Klasse sammensætning:
17. Hvordan er du tilfreds med den fremgangs

måde, som blev anvendt ved sammensætnin-
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gen af 1. klasserne? 12 3 4

18. I hvor høj grad skal man efter din mening ved 
klassesammensætningen tage hensyn til:
a. geografiske forhold 12 3 4
b. forældreønsker 12 3 4
c. børnenes egne gruppedannelser 12 3 4
d. en spredning af børn med særlige vanske

ligheder 12 3 4
e. en spredning i socio-økonomiske forhold, 

således at hver klasse har repræsentanter 
fra alle lag 12 3 4

f. en holdningsoverensstemmelse mellem 
lærere og forældre 12 3 4

Indskolingslærerens funktioner:
19. Havde du indflydelse på valg af indskolings

lærer? 12 3 4

20. Finder du det rigtigt, at indskolingslæreren 
altid er en af de kommende l.kl.-lærere? 12 3 4

21. Mener du, at indskolingslærerens funktioner 
bedre kunne varetages af
a. Obs.-lærerne 12 3 4
b. øvrige specialundervisningslærere 12 3 4

22. Hvor mange timer anvendte indskolingslære
ren i børnehaveklassen? ____ timer

Børnehaveklassens funktioner:
23. Mener du, at børn der har gået i børnehave-

klasse er
a. mere parate til en systematisk pædagogisk 

påvirkning 12 3 4
b. mere intelligente 12 3 4
c. mere sociale i samværet med andre børn 12 3 4
d. mere velafbalancerede 12 3 4
e. bedre sprogligt udviklede 12 3 4
f. mere kreative 12 3 4
g. mere motorisk udviklede 12 3 4
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h. mere udadvendte 
i. mere trygge

12 3 4
12 3 4

24. Mener du, at børnehaveklassen giver gode 
muligheder for at kortlægge elevernes forud
sætninger? 12 3 4

25. Blev der udarbejdet en årsrapport om arbejdet
i børnehaveklassen 1972—73 til orientering 
for 1.kl.-lærerne? 12 3 4

26. Mener du, at børnehaveklassen bør være 
obligatorisk? 12 3 4

27. Havde du timer i 1. klasserne i begyndelsen af 
skoleåret? 12 3 4

28. Hvordan vurderer du ordningen, hvor børne
haveklasselæreren er med i 1. klasserne i den
første uge af skoleåret? 12 3 4

29. Hænder det, at børnehaveklassen og 1. klas
serne har aktiviteter fælles? 12 3 4

I bekræftende fald (1,2 og 3) hvilke:

30. Mener du, det ville være af betydning, at 
børnehaveklasselærere var støttelærere i 1. og 
2. klasse? 1234

31. Deltager du i et samarbejde med andre børne
haveklasselærere? 12 3 4

F orældresamarbejde:
32. Hvordan er du tilfreds med den information 

der gives forældrekredsen vedrørende indsko
lingen? 12 3 4

Samarbejdet omkring indskolingen:
33. Hvem koordinerer indskolingen i sin helhed 

på skolen? 12 3 4
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34. Forekommer det, at du må tage initiativet til 
samarbejdet omkring indskolingen? 12 3 4

35. Føler duj at ciu ”står alene” med indskolin
gen? 12 3 4

35. Afholder du. konferencer med kommende 1.
klasselærere? 12 3 4

37. Hvordan opleves samarbejdet med skolens 
inspektør omkring indskolingen? 12 3 4

38. Hvordan opleves samarbejdet med ind
skolingslæreren? 12 3 4

39. Hvordan opleves samarbejdet med kommende
1 .kl.-lærere omkring indskolingen? 12 3 4

40. Hvordan opleves samarbejdet med skole
psykologisk rådgivning omkring indskolingen? 12 3 4

41. Ville det være godt, om indskolingen blev 
koordineret med henblik på fælles retnings
linier for hele kommunen? 12 3 4

42. Synes du, at det ville være en god støtte
foranstaltning med en begynderundervisnings
konsulent, som også ville kunne varetage 
emner omkring indskolingen? 12 3 4

43. Føler du behov for et kursus fælles for 
børnehaveklasselærere, indskolingslærere og 
lærere ved begynderundervisningen? 12 3 4

44. Hvordan er du generelt tilfreds med indsko
lingen, som den foregik i 1973? 12 3 4

45. Sker der nogen ændring ved næste indskoling 
(1974)? 12 3 4
Hvilke?
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46. Har du forslag til forsøg eller ordninger til 
supplement eller erstatning for nuværende? J N 
Hvilke:
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Personlige oplysninger.
I. Alder: a. 00 - 30 år a

b. 31 -40 år b
c. 41 — 50 år c
d. 51 - år d

II. Køn: a. Mand a
b. Kvinde b

III. Jeg underviser i år i 1. kl. som:
a. Klasse- og dansklærer a
b. Klasse-og regnelærer b
c. Dansklærer c
d. Regnelærer d

Statistiske oplysninger.
1. Er der på nuværende tidspunkt i 1.-klasse 

truffet beslutninger, der betyder ændringer i 
nogle elevers skolegang? J N

2. 1 bekræftende fald: Hvor mange børn er 
henvist til:

‘ a. Børnehaveklasse a___børn
b. Observationsundervisning b___ børn
c. Specialklasse c___ børn
d. Eneundervisning d___ børn
e. Institutioner udenfor folkeskolen e___børn

3. Hvor mange af disse børn er begyndt i 1. 
klasse på forældrenes forlangende og på trods 
af rådgivning om det modsatte? ___ børn

Indskolingsarrangementer.
4. Besøgte du dine nuværende elever i 1.klasse, 

mens de gik i børnehaveklasse? 12 3 4
1 bekræftende fald (1 + 2 + 3):
a. Hvor mange timer? __ timer
b. Blev dine timer betalt? 

c. alle c
d. nogle d
e. ingen e
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5. Ønsker du at modtage besøg af børn fra
børnehaveklassen i din 1. klasse? 12 3 4

6. Var du på hjemmebesøg før skolestarten? J N
Hvis j a: a. H os alle b ø m a

b. Hos de fleste b
< c. Hos nogle få c

Elevobservationer.
7. Modtog du oplysninger om dine børn i 1.

■ klasse.' før skolestarten? . 12 3 4
I bekræftende fald (1 4-2 4-3):
a. om alle bøfn a
b. om børn med særlige vanskeligheder b

8. Hvem modtog du disse oplysninger fra:
a. Bømehaveklasselæreren a
b. Indskolingslæreren b
c. Skoleinspektøren c

9. Mener du, at oplysningerne for dit videre 
arbejde med eleverne var relevante? 12 3 4

10. Mener du, at det har betydning for under
visningens tilrettelæggelse, at 1. klasselærerne 
kommer i besiddelse af alle oplysninger ved
rørende det enkelte barn? 12 3 4

11. Er der efter din mening god overensstemmelse 
mellem skolens anbefaling af skolestart og 
elevernes funktionsniveau i 1. klasse? 12 3 4

12. Hvordan vurderer du følgende foran
staltninger for de børn, hvor skolestart ikke 
kan anbefales:
a. hjemsendelse 12 3 4
b. børnehave 12 3 4
c. børnehaveklasse 12 3 4
d. skolemodningsklasse 12 3 4
e. specialklasse knyttet til børnehaveklasse 12 3 4
f. skolegang med specialundervisning 12 3 4
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Klasse sammensætning.
13. Har du oplevet tilfælde, hvor det har været 

vanskeligt for elever i 1. klasse, der ikke har 
gået i børnehaveklasse, at tilpasse sig gruppen, 
der har gået i børnehaveklasse? 12 3 4

14. Hvordan er du tilfreds med den fremgangs
måde, som blev anvendt ved sammensætning 
af 1. klasserne? 12 3 4

15.1 hvor høj grad skal man efter din mening ved 
sammensætning af klasser tage hensyn til:
a. geografiske forhold 12 3 4
b. forældreønsker 12 3 4
c. børnenes egne gruppedannelser 12 3 4
d. en spredning af børn med særlige vanske

ligheder 12 3 4
- e. en spredning i socio-økonomiske forhold, 

således at hver klasse har repræsentanter 
fra alle lag 12 3 4

f. en holdningsoverensstemmelse mellem 
lærere og forældre 12 3 4

Indskolingslærerens funktioner.
16. Havde du indflydelse på valg af indskolings

lærer? 12 3 4

17. Finder du det rigtigt, at indskolingslæreren 
altid er en af de kommende 1. klasselærere? 12 3 4

18. Har du været i forbindelse med indskolings
læreren efter skolestarten? 12 3 4

19. Har du fået nye børn i klassen efter skoleårets 
start? J N
Hvis ja:
a. Har du i den forbindelse fået støtte af 

indskolingslæreren? J N
b. Har du haft behov for støtte af indsko

lingslæreren? 12 3 4
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1 bekræftende fald (1,2 og 3): Hvilke?

20. Mener du, at indskolingslærerens funktioner
bedre kunne varetages af: 
a. Obs.lærerne 1 2 3 4
b. Øvrige specialundervisningslærere 1 2 3 4

Børnehaveklassens funktioner.
21. Mener du, at børn der har gået i børnehave

klasse er:
a. mere parate til en systematisk pædagogisk

påvirkning 1 2 3 4
b. mere intelligente 1 2 3 4
c. mere sociale i samværet med andre børn 1 2 3 4
d. mere velafbalancerede 1 2 3 4
e. bedre sprogligt udviklede 1 2 3 4
f. mere kreative 1 2 3 4
g. mere motorisk udviklede 1 2 3 4
h. mere udadvendte 1 2 3 4
i. mere trygge 1 2 3 4

22. Mener du, at børnehaveklassen giver gode
muligheder for at kortlægge elevernes forud
sætninger? 1 2 3 4

23. Mener du, at børnehaveklassen bør være
obligatorisk? 1 2 3 4

24. Har du erfaring for, at der er forskel på
forældres indstilling til skolen alt efter om 
børnene har gået i børnehaveklasse eller ej? 1 2 3 4

25. Hvordan vurderer du ordningen, hvor børne
haveklasselæreren er med i 1. klasse i den 
første uge af skoleåret? 1 2 3 4

26. Hænder det, at børnehaveklassen og 1. klas
serne har aktiviteter fælles? 1 3 4

27. Mener du, det ville være af betydning, at 
børnehaveklasselærere var støttelærere i 1. og
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2. klasse? 12 3 4

28. Hvordan synes du, at børnehaveklasselærernes 
indsigt er med hensyn til de krav, skolen 
stiller til børnene i 1. klasse? 12 3 4

Forældresamarbejde.
29. Hvordan er du tilfreds med den information, 

der gives forældrekredsen vedrørende indsko
lingen? 12 3 4

Samarbejdet omkring indskolingen.
30. Hvordan opleves samarbejdet med skolens 

inspektør omkring indskolingen? 12 3 4

31. Hvordan opleves samarbejdet med børnehave
klasselæreren omkring indskolingen? 12 3 4

32. Hvordan opleves samarbejdet med indsko
lingslæreren? 12 3 4

33. Hvordan opleves samarbejdet med skolepsy
kologisk rådgivning omkring indskolingen? 12 3 4

34. Ville det være godt, om indskolingen blev 
koordineret med henblik på fælles retnings
linier for hele kommunen? 12 3 4

35. Synes du, at det ville være en god støtteforan
staltning med en begynderundervisnings
konsulent, som også ville kunne varetage 
emner omkring indskolingen? 12 3 4

36. Føler du behov for et kursus fælles for 
børnehaveklasselærere, indskolingslærere og 
lærere ved begynderundervisningen? 12 3 4

37. Hvordan er du generelt tilfreds med indsko
lingen, som den foregik i 1973? 12 3 4

38. Har du forslag til forsøg eller ordninger til 
supplement eller erstatning for nuværende? J N 
Hvilke?
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INDSKOLINGENS FORLØB OG UDFORMNING 1972/73.

På et meget tidligt tidspunkt havde man i BH-kl. et overblik 
over og et godt kendskab til de børn, som man skulle arbejde 
med i skoleåret 1972/73. Dette skyldtes bl.a. to ting:
1. Allerede i eftersommeren 1972 var man på et forlænget 

week-end-ophold (onsdag-søndag), hvor man helt havde 
børnene for sig selv; for mange børns vedkommende en helt 
ny og uvant situation og derfor meget givende for både 
voksne og børn.

2. I en periode (23/10.72 — 2/2.73) havde man 4 pædagoger i 
BH-kl. (2 studerende fra Tårnby seminarium). Dette gjorde, 
at man arbejdede med 4 grupper børn, valgt ud på forskellig 
måde, dog sådan, at de "svage børn” blev samlet i én 
gruppe, hvilket gav den voksne dér mulighed for at støtte og 
styrke disse børn netop på de områder, hvor de stod svagest.

Da skolen efter jul kom ind i billedet, var grunden for 
indskolingen, hvad angår BH-kl. allerede lagt.
Ved indskrivningen delte vi børnene i 3 grupper:
1. BH-kl.-børn
2. BH-børn
3. Hjemmebørn

For alle 3 grupper af børn gælder det, at der igen kan være tale 
om en 3-deling:
1. Specielle børn (psyk.rådg.)
2. Svage børn
3. Alm. børn.

Næste fase i forløbet var nu at kontakte BH-børn og 
hjemmebørn. Man ville indbyde disse børn til at besøge skolen i 
en periode. BH-børn sammen med BH.kl. (2/4 — 8/6) og 
hjemmebørn koblet på (30/4 — 17/5). Efter at have talt med 
de nuværende klasselærere i 1. klasse og fået tildelt timer, hvor 
vi måtte besøge dem, blev skemaet for besogsperioden lagt; 
derefter fordelte vi de tre grupper børn, så alle har haft 
muligheder for at være med og opleve, hvad der bl.a. sker i en 
1. klasse, eller hvad en gymnastiksal kan bruges til.
N.B.: Hjemmebørnene var i de 3 uger, de var på besog, en del 

af BH.kl. og som sådan deltog de i alle aktiviteter i
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BH .kl.

Under hele forløbet har vi koncenteret os om arbejdet omkring 
den 3-deling, som blev omtalt før, og her har det naturligvis 
især været 1. og 2., vi har været mest opmærksomme på; altså: 
1.) Specielle børn
2.) "Svage” børn.
1. Specielle børn, er de børn, hvor psyk.rådgivning må ind i 

billedet. (Skolepsyk., tale/hørepæd., Refnæsskolen o.s.v.).

Her har det været vores opgave at finde disse børn, gøre 
hjemmene opmærksomme på forløbet og hele tiden være i 
kontakt med de mennesker, der er sat på opgaverne.
2. "Svage børn", er de børn, som vi gennem iagttagelser af 

deres leg og andre aktiviteter finder, har svært ved bl.a. at 
koncentrere sig og gøre tingene færdige, og de opgiver let på 
forhånd o.s.v. Disse reaktioner kan være udtryk for umo
denhed, og det er derfor ofte disse børn, der får henstilling 
om udsættelse af skolestart. (Disse børn er tit de ”unge” 
børn — fylder 7 år i slutningen af det kalenderår, hvor de 
skal til at begynde skolen ! !!)

I løbet af maj måned havde vi fået et overblik over hvilke børn, 
der skulle i skole, og disse børn blev så fordelt på 3 klasser.
Den 23. maj var der et orienterende møde for forældrene til de 
kommende 1. klasser, hvor de bl.a. kunne hilse på nogle af de 
lærere, som deres børn skal have dér.
Børnene vil iøvrigt stifte bekendtskab med deres klasse- og 
regnelærer, idet disse har fået tildelt hver 3 timer til besøg i 
BH.kl.
Den 7. juni afholdes et møde, hvor alle lærere til de ny 1. 
klasser er inviteret. Her vil vi så fra indskolings side gøre rede 
for forskellige ting og sidst, men ikke mindst, drøfte de ”nye” 
børn, som nu skal til at starte deres skolegang.
De nye 1.klasser begynder tirsdag den 14. august kl. 13. De vil 
på denne dag samt de følgende 3 dage have mulighed for at 
kontakte BH.kl., da den nye BH.kl. først starter mandag den 
20. august.

2. juni 1973.
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8 undervisningspligtige børn, der er anbefalet 1 års udsættelse 
af skolestart:

Navn og adresse 72/73 73/74 Bem.

dreng Bh.kl. Bh.kl.

Pige Bh.kl. Bh.kl.

dreng Hj. Bh.kl.

dreng Bh.kl. Bh.kl.

dreng Bh.kl. Bh.kl.

dreng Bh.kl. Bh.kl.

Pige Bh.kl. Bh.kl.

dreng Bh.kl. Bh.kl.

5 børn, der er anbefalet speciel hjælp:

Navn og adresse 72/73 73/74 Bem.

dreng Bh.kl. 1. kl.

dreng Bh.kl. »OK» 1. kl.

dreng Bh.kl.
Sprog- 
støtte- 
klasse

Pige
1. kl.
Bh.kl.

1. kl. & 
5 ene
timer

anbefalet 
af Glostrup

Pige Bh.kl.
1. kl. & 
5 ene
timer

anbefalet 
af Refnæs
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enkelte barns valg over en længere periode og derud fra se, 
hvilke kriterier barnet lægger til grund for sine valg.
Der ligger også en opgave i at præsentere materialer for 
børnene og åbne deres øjne for at bruge disse materialer på en 
måde, som er en anden end den sædvanlige. Her kan f.eks. 
nævnes at male med fingrene i stedet for med en pensel, som 
man plejer.
Det er ligeledes en opgave at have opmærksomheden henledt 
på, om nogen af børnene har fysiske eller psykiske vanske
ligheder, som kan afhjælpes på nuværende tidspunkt, samt at 
opsøge kompetent vejledning om det skal være nu eller senere, 
hjælpen skal ydes og evt. få igangsat en hjælp under de 
gældende regler om f.eks. forældrekontakt.
Ligeledes skal opmærksomheden henledes på, om børnenes 
motorik er i orden, både fin-motorikken og grov-motorikken. 
Hvis ikke, da at forsøge at afhjælpe dette.
Vi ser det også som vor opgave at lære børnene deres 
kommende skole at kende, både lærerne, bygningen og dens 
funktion, samt udenomsfaciliteterne, så det altsammen er 
noget bekendt, den dag de begynder der, og ikke giver grund til 
unødig spænding og nervøsitet.
Vi er af den opfattelse, at et godt forældresamarbejde mellem 
skole og hjem kan grundlægges i børnehaveklassen og mener 
derfor, at det er en nødvendighed, at der også på dette felt 
lægges energi for dagen.
Vi skal til slut bemærke, at ingen af de mange ting, vi har 
nævnt, kan prioriteres, men at de alle skal virke som en helhed.
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