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Blip båt - og gud, hvor går det godt. I hvert fald for Pendulet, der med dette nummer 
kommer for tiende gang. Sparehensyn og prisstigninger har berørt skriftet teknisk. 
Indholdsmæssigt er den hidtidige linie fulgt, der lægger vægten på beretninger om de 
ændringer, der sker inden for skoleområdet, og her specielt Nyboesgades skole, 
suppleret med tilbageblik og tanker om fremtiden. Billcdmæssigt har det ligeledes 
været tilstræbt at komme skolen rundt. Pendulet er ikke noget egendigt skoleblad, 
snarere en slags årsskrift, og det er redaktørens lønlige håb, at de enkelte årgange set i 
sammenhæng skulle have mere end øjeblikkets interesse.
Vejle, i juni 1980 Fredy Jensen

Fotografier: Poul Kaas Rasmussen

10. årgang



Nyboesgades skole
7100 Vejle. Tlf. (05) 82 13 95 (lærerværelse 83 26 94).

Skoleinspektor:
Sv. Aa. Juulsen
(Privat: Kløvervej 16, tlf. 82 42 93).
Kontortid: Alle skoledage kl. 11.15-12. I øvrigt efter aftale - gerne pr. telefon 
kl. 8-12, hvor skolesekretæren er til stede.

Viceskoleinspektør:
Erik Møgeltoft Poulsen

Skolesekretær:
Kirsten Trøst Poulsen

Skolenævnet:
Hanne Lorentzen (formand), Jellingvej 35, tli. 82 53 35
Gunnar Schmidt, Vedelsgade 65
Bent Christensen, Signesvej 3
Kirsten Pedersen, Rugvænget 14
Birgit Flindt, Skolegade 58
Kaj Karsbek (byrådsvalgt), Mettesvej 9

Lærerrådet 1980-81:
Formand: Overlærer Tage Hansen
Næstformand: Lærer Knud Erik Lauritsen
Sekretær: Lærer Grete Jensen
Repræsentant i fælleslærerrådet: Overlærer Tage Hansen

Elevrådet i 1979-80:
Formand: Dorte Grodt Petersen, 10.c

Skolebetjent:
Evald Hansen
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10. klasse i folkeskolen
Folkeskolen er efter loven en ni-årig skole - med en frivillig børnehaveklasse og et fri
villigt 10. skoleår. Mange elever - de fleste - har gennem mange år taget det 10. skoleår 
med i folkeskolen og afsluttet skolegangen med realeksamen, statskontrolleret prøve 
efter 10. klasse eller udvidet teknisk forberedelseseksamen. Disse prøver og eksaminer 
er afskaffet, og nu kan der efter 9. klasse aflægges »Folkeskolens afgangsprøve« i et eller 
flere fag og efter 10. klasse »Folkeskolens udvidede afgangsprøve«. Alle vore elever i 
9. og 10. klasserne aflagde i 1979 disse prøver, og alle vore elever i 9. og 10. klasserne i 
år vil allægge disse prøver. Der er positive og negative sider ved sådanne prøver i folke
skolen - dette er imidlertid ikke mit ærinde i denne omgang.

Der er ikke mange videreuddannelser, hvor prøverne efter 10. klasse er adgangs
betingelser, og der er næsten ingen erhvervsvirksomheder, der tager unge mennesker 
ind direkte og med kravet om prøver efter 10. klasse. Der må altså være andre årsager 
til, at så mange - både før og nu - fonsælter i 10. klasse.

Folkeskolen er - og har længe været - indrettet til at kunne have eleverne i 10. klasse 
- både hvad angår lokaler, lærerkræfter, undervisningsmateriel osv. Indholdet og 
strukturen kunne nok forbedres og dermed indebære både flere muligheder og flere 
kvaliteter for flere elever. Samfundet kunne fastsætte andre målsætninger for folkesko
lens 10. klasser, pg samfundet kunne investere beskedne ressourcer. Nu bruges der 
mange millioner »skattekroner« på at opbygge/indbygge »det 10. skoleår« i gymna
sier, handelsskoler og tekniske skoler - med bygninger, lokaler, lærere, undervisnings
midler m.v. - mens der næsten bliver tilsvarende ledig kapacitet og næsten tilsvarende 
spildte ressourcer i folkeskolen. - Det kunne nok gøres lidt anderledes, billigere ög 
samordnet.

I folkeskolens 10. klasse er der tilbud om en lang række fag - nogle fag i to niveauer - 
og der er muligheder for at lære noget og for at udvikle interesser, modenhed og selv
stændighed. Eleven bliver i 10. klasse i reglen mere bevidst om sig selv, ofte mere af
balanceret i forhold til sig selv og omgivelserne, mere tolerant og omgængelig og mere 
sikker på, hvilke fremtidsplaner, derer realistiske. Elevens forløb i og gennem skolen - 
og udviklingen som barn sluttes på en rolig og positiv måde til glæde for såvel skolen, 
forældrene som eleven selv - - og mon ikke vi alle har - og bør have - tid og råd til det i 
dag og i fremtiden?!

Nogle elever er »trætte« af skolen, før de 9-10 år gået, og går ud - det er i orden. Vi 
drøfter det med dem og deres forældre, vi drøfter ansvaret, og vi forklarer dem, hvilke 
evt. konsekvenser, det kan få i et senere uddannelses- og beskæftigelsesforløb.

En del elever går efter 9. klasse på gymnasium eller E.F.G. - erhvervsfaglige grund
uddannelser - på handelsskole og teknisk skole. Det er også i orden, hvis de er sikre - 
både fagligt og udviklingsmæssigt - og sikre på, at valget af videreuddannelse er rigtigt.

Det er næppe hverken lykkeligt eller hensigtsmæssigt at skulle kæmpe sig - eller 
kede sig - igennem en gymnasie- eller handelsuddannelse - måske stoppe i utide - 
eller måske som resultat opnå et så »tvndt papir«, at det ikke kan bruges til noget. Et 
studentereksamensbevis med bund karakterer opnået ved en trist og modvillig indsats 
har i vore dage, hvor 30-40% af en årgang får studentereksamen, meget ringe værdi. 
Det 10. skoleåi' i folkeskolen kunne måske have ændret dette billede.
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Der er for det forste i dag - og nok i de nærmeste år - megen usikkerhed og uklar
hed om såvel målsætning som behov for de lange og dyre videregående uddannelser. 
Der er for det andet usikkerhed om beskæftigelsesmuligheder efter de kortere videre
uddannelser. Der er for det tredie stor arbejdsløshed for unge uden uddannelse.

For alle tre nævnte gruppers vedkommende vil der være produktive beskæftigelses
muligheder for mange, men desværre næppe for alle. Et stykke afgangspapir eller 
eksamenspapir er i sig selv intet garantibevis for beskræftigelse (og indtjening) i frem
tiden. Kvalifikationerne gemmer sig ofte bagved - er du aktiv - er du dygtig - er du 
ansvarsbevidst - er du samarbejdsvillig og positiv - er du imødekommende - er du 
omgængelig?

Det 10. skoleår i folkeskolen kan ikke klare alle disse forhold, men giver-forhåbent
lig - mange elever muligheder og ballast til at klare forholdene - for sig selv og andre.

Børnenes fremtid - som voksne - drejer sig endelig ikke alene om vilkårene og 
problemerne på arbejdsmarkedet. - Vil vi f.eks. have et samfund, hvor alle voksne fra 
20-65 år har et 40 timers ugendigt erhvervsarbejde - vil vi have kortere arbejdstid cvt. 
med mindre i løn - er der erhvervsarbejde nok - skal vi satse på familier med mor, far 
og born - skal vi satse på familieindkomst - hvad med familielivet og fri ud si i vet - får vi 
plads og tid til børn i det samfund? Vi burde måske sporge børnene!

Su Aa. Juulsen

1 ns/iektnren forfatter ved juleafslutningen i 0.-2 klasse
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»Kejserens nye klæder« i ny scenisk bearbejdelse

Fra skolenævnet
Skolenævnet har i skoleåret 1979-80 afholdt 5 moder. Pådagsordenen har stået trafik
sikkerhed, undladelse af kursusdeling i 9. klasse, skolegården, udskrivning af 3 elever, 
budget, forsømmelseslister, fagplan, ugeskema samt udtalelser om læreransøgnin
ger. Derudover er drøftet forskellige andre skolespørgsmål.

Medlemmer af skolenævnet har deltaget i et forældremøde for 1. klasserne, et 
forældremøde for de nye 8. klasser fra Skibet skole, samt bl.a.i skolefester og idræts
dage.

Samarbejdet mellem skolen og forældrene sker efter vores opfattelse ellers direkte 
og udmærket mellem de to paner - dels i det daglige - og dels, når klasselæreren hvert 
år indbyder til forældremødet og forældrekonsultationer. Hanne Lorentzen

Elevrådet
Efter at der i klasserne var foretaget valg af repræsentanter til elevrådet 1979-80, valg
tes Dorte Grodt Petersen lO.c som formand, Peter Mikkelsen lO.b som næstformand, 
Palle Kjeldsen 10.a som sekretær og Jan Seeberg Larsen 9.d som kasserer. Ved et 
senere omvalg i udvalgtes Jesper Stegmann, 9.e som næstformand og Lotte Mocgren 
9.b som sekretær.

På elevrådsmøderne har man bl.a. drøftet forbedring af skolegården og en skolefest 
for 8.-10. klasserne. Den var ved at komme i orden, men væltede, da der til sidst ikke 
viste sig at være tilstrækkelig tilslutning blandt eleverne. I anledning af denne skolefest 
valgtes Irene Balle 8.b, Laila Dalgaard 9.a, Lotte Moegren 9. b, Mette Lise Bonde 9.c 
samt Claus Ole Samsøe 10.b til festudvalget.

Som kontaktperson til L.O.E. valgtesjesper Stegmann 9.e. Formanden har deltaget 
i fælleselevrådets møder, hvor bl.a. blev drøftet spørgsmål vedrørende L.O.E. og 
trafikvanskeligheder omkring Vejles skoler. Formanden har desuden deltaget i Skole- 
kommissionsmøderne, hvor punkter som besparelser, nedskæringer, idrætsundervis
ning, oprettelse afen klasse for psykotiske børn, budgetforslag for finansåret 1981 
samt diverse andre sager var på dagsordenen. Dorte Grodt Petersen, lO.c
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Udvidet skolevejledning
1 efteråret 1978 trådte en ny skolevejlederordning i kraft, der går ud på at følge folke
skolens afgangselever i indtil to år efter, de har forladt skolen. Formålet er at hjælpe de 
unge med at undgå ungdomsarbejdsløsheden.

Da eleverne helst skal have en aftale om et arbejde eller være tilmeldt en videre 
uddannelse, når de forlader skolen, kan man sige, at ordningen starter med den 
uddannelses- og erhvervsorientering, herunder erhvervspraktik, som eleverne 
modtager i 7.-10. klasse. Vi er også ved at få indført, at de enkelte klasser på 9. og 10. 
klassetrin får besøg af en erhvervsvejleder, hvor eleverne får mulighed for at stille 
spørgsmål om det, de ønsker at beskæftige sig med. Erhvervsvejlederen kan give 
oplysninger om, hvordan forholdene er for tiden inden for området, og også fortælle, 
at man desværre i mange tilfælde skal igennem en længere uddannelse, end man 
havde forventet, fordi der er så mange ansøgninger til hvert job, og det er så de bedst 
kvalificerede, der bliver antaget.

Det næste er, at afgangseleverne udfylder et skema, der hedder »Udvidet Skole
vejledning«. Spørgsmålene går dels på nogle almindelige oplysninger, som kan for
tælle lidt om elevens erhvervsinteresser og danne baggrund for en evt. senere samtale, 
og dels på hvilke erhvervsønsker, man har og eventuelle problemer forbundet der
med. Bl.a. ud fra disse skemaer ser vi hvilke elever, der på nuværende tidspunkt ikke 
ved, hvad de skal i gang med efter folkeskolen, og de får tilbudt en samtale med skole
vejlederen og evt. en konsultation med erhvervsvejlederen.

Nu skulle alle elever gerne have en form for beskæftigelse, men da der let kan ske en 
ændring i ens situation, følges eleverne endnu to år efter, de har forladt folkeskolen. 
Det foregår i praksis på den måde, at eleverne to gange hvert år får et brev med nogle 
oplysninger og nogle spørgsmål om deres beskæftigelsessimation, og så skulle de

Erhvervsoplysning ved skolevejlederen
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genie returnere disse i den vedlagte frankerede svarkuvert. Ud fra svarene findes de 
elever, der har behov for en eller anden fonn for hjælp, fordi de ikke ved, hvor de skal 
henvende sig, eller fordi de er lidt beklemte ved situationen, og der har ordningen den 
store fordel, at de kender skolevejlederen, og efter en drøftelse prøver vi så at finde en 
losning på problemet.

Der er selvfølgelig tidligere elever, der kan finde henvendelsen overflødig, især hvis 
de hele tiden har haft det samme arbejde, men da er det vigtigt, man husker, at for
målet med ordningen er at hjælpe dem, der ikke har nogen beskæftigelse, og de kan 
kun findes ved, at alle sender svar tilbage. Hvis man ikke svarer, forsøger vi at ringe til 
vedkommende, og i enkelte tilfælde kommer vi ud til bopælen. Det kan virke an
massende, men der har kun været ét tilfælde, hvor en tidligere elev absolut ikke øns
kede at svare, så det må siges, at der har været en dejlig positiv forståelse for ordnin
gen.

Det er ikke kun i de perioder, hvor brevene bliver sendt ud, at ordningen kører. Det 
sker jævnligt, at en tidligere elev henvender sig forat fået ansøgningsskema eller et råd, 
og det er faktisk hyggeligt med såden en henvendelse, så husk, selv om du har forladt 
skolen, er du stadigvæk velkommen til at rette henvendelse til os.

V. O. Svante A nderson

Personaleændringer
Skoleåret 1979/80 bød på et velkommen til flere nye kolleger. De faste vikarer Carl 
Henrik Sørensen og Kåre Kavser, årsvikar Bjarne Hansen og timelærer Ruth Nielsen, 
alle nydimitterede fra Jelling seminarium. Overlærer Erikjolf, der kom frajuliane- 
håb i Grønland, og som i nogle måneder havde gået i et skema efter lærervikar Karen 
Margrethe Mortensen, fik fastansættelse pr. 1. maj 1979, ligesom han indtrådte i grup
pen af gårdinspektører.

Den 1. september 1979 tog overlærer Hugo Sørensen sin afsked efter 26 år ved Vejle 
kommunale skolevæsen. Hugo Sørensen er født i Vejle, gik på Langelinie skole, i Kir
ketorvets Mellem- og Realskole og tog senere lærereksamen frajelling seminarium og 
fulgte denne op med et årskursus i dansk fra Danmarks Lærerhøjskole. Som ivrig fod
boldspiller fulgte Hugo Sørensen bolden, først til Ålborg og Esbjerg, inden han 
bestemte sig for hjembyen Vejle, hvor han blev tilknyttet Nyboesgades skole - og Vejle 
Boldklub. Hugo Sørensen, der med stor grundighed underviste i fagene dansk, 
engelsk og historie i afgangsklasserne, er en markant lærertype, respekteret både af ele
ver og kolleger. I to perioder sad han som formand for skolens lærerråd. Kollegerne vil 
huske Hugo for han djærve humør.

Med delle skoleårs udgang forlader Grete Schmidt/Pettersson skolen på grund af 
giftermål. Hun har fået ansættelse ved Strib skole. Også årsvikar Bjarne Hansen for
lader skolen, for at aftjene sin værnepligt. Lærer B jarne Duedahl vender tilbage efter ét 
års pause, og lærer I uge Thy nydimitteret frajelling seminarium, ansættes i fast skema. 
Som andetsteds nævnt ansættes lærer Jack Eg Nielsen og Susanne Jensen som faste 
vikarer.

Markeres bør det også, at skolelæge A. Rode-Moller pr. 1. februar 1980 efter atten 
år tog sin afsked med skolen. Han afløses af skolelæge Susan Misfeldt. Je.
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Om at debutere
Efter at have fået lov at indlede min karriere som lærer på Nyboesgades skole, vil jeg 
gerne benytte nogle linier til at beskrive, hvordan jegsom nyuddannet har oplevet min 
debut.

På seminariet havde vi efterhånden af andre debutanter fået den helt klare opfat
telse, at der ventede os en barsk oplevelse, når vi skulle begynde vores gerning. Vi 
skulle regne med at møde elever, hvis fornemmeste mål ville synes at være at ødelæg
ge undervisningen.

På seminariet udstyredes vi med en bunke teoretisk viden om elever, fag, undervis
ning, lærer- og forældresamarbejde o.s.v. Og naturligvis arbejdede vi med teorier om 
disciplinkrisen, og hvorfor nogle børn bliver tabere i skolen (og samfundet). Vi stude
rede forskellige teorier, der belyste og anviste løsningsforslag på disciplinære proble
mer hos urolige elever. Vi var nu vældig godt udrustede til vores begyndelse i folke
skolen - troede vi.

I studietiden arbejdede jeg bl.a. et halvt år som pædagogmedhjælper på Fårup- 
gård, et skolehjem for drenge, der ikke kunne indpasses i folkeskolen. Mit forhold til 
disse drenge var godt, og jeg syntes i det hele taget meget om stedet, kollegaerne og 
drengene. Ved tanken om, at eleverne i folkeskolen måtte være ligeså medgørlige og 
omgængelige, frygtede jeg overhovedet ikke det »realitetschok«, som de dystre profe
tier fra meget unge ladere ellers forudsagde. Jeg glædede mig virkelig til at begynde i 
folkeskolen.

Mit skema var ikke noget ønskeskema. F.eks. havde jeg kun fire timer i mine linie
fag. Desuden fik jeg mange - 14 timer i engelsk og fysik, hvilket betød temmelig meget 
ekstraarbejde, for at min egen indsigt i fagene kunne blive tilstrækkelig stor.Jeg havde 
mellem 60-70 arbejdstimer pr. uge (!), alt iberegnet: forberedelse, efterbehandling, 
møder med forældre, »konfrontationstimer« eller katedertimer. Det må lige bemær
kes, at min løn ville være den samme, selv om jeg f.eks. kun havde tre timers forbere
delse hver dag. Det var alligevel ikke det, der bekymrede mig - mest.

Det største problem var den ligegyldighed, de fleste elever viste timerne og deres 
lektier. Disse elever var ikke til at få i gang, og brugte i stedet for deres energi og opfind
somhed på saboterende og undergravende virksomhed.

Bitten var det at konstatere, at alle mine forberedelser tilsyneladende var spildte.
Ihukommende intentionerne i »Lov om folkeskolen«, og teorier om elevers lyst til 

indlæring, prøvede jeg at gøre eleverne interesserede i at deltage i beslutningspro
cesserne vedrørende valg af emner, materialer og metoder. Samme nedslående resul
tat: »Nul. Va’ rager’t os«.

Jeg var på nippet til at springe fra... blive brobygger, løvepasser, epoxy-arbejder, 
uro-betjent eller noget andet ufarligt og fredeligt. Der var dog noget, som fik mig til at 
fonsætte min håbløse kamp. Nemlig at undervisningen i et par klasser forløb tilfreds
stillende. At størstedelen af forældrene virkede meget positive og interesserede i at 
medvirke til løsning af problemerne - og virkelig gjorde det. Endelig at jeg blev så godt 
modtaget af skoleinspektør Juulsen og de øvrige lærere på skolen. Jeg er meget glad 
for, at de ville høre på mine problemer, give mig råd og ¡øvrigt hjælpe mig med bøger 
o.s.v.
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Ovenstående faktorer var altså skyld i, at jeg »holdt ud«, noget jeg i dag overhovedet 
ikke fortryder, tværtimod. Efter de første 3-4 måneder begyndte det hele at se lidt 
lysere ud, og nu er jeg rimelig tilfreds med forløbet af de fleste timer, og jeg synes også 
selv, at jeg har det godt med de fleste elever. N u kan jeg - næsten - også tilgive dem, der 
tværede leverpostej på tavle og loft i klasseværelset, og klæbrig wienerbrød ud over min 
bil.

Jeg vil doggerne pege på nogle ændringer, der efter min mening vil gøre det lidt let
tere for andre debutanter at overleve den første periode som lærer.

At: Undervisningen på seminarierne bliver mere konkret, mere orienteret mod 
folkeskolen, som den er.
Endvidere ønsker jeg, at nye lærere
1. har mulighed for at konsultere seminarielærerne - derved får disse også »fingeren 

på pulsen«
2. får indflydelse på planlægningen af deres eget skema
3. såvidt muligt får de fleste urner i deres liniefag
4. får færre undervisningstimer det første år, for bedre at kunne koncentrere opmærk

somheden om nogle få fag og elever
5. får en tidssvarende og rimelig løn.

Så beskedne er mine ønsker, og hermed overlades scenen til en ny debutant. God 
sommerferie!

Bjarne Hansen

Besøg på praktikpladserne
For klasselærere i 9. kl., er der kommet en ny ordning, der giver klasselærerne mulig
hed for at besøge eleverne, når de er ude i praktik, dels for at se, hvordan eleverne 
trives i det fremmede miljø, og dels for at høre arbejdsgivernes mening om elevernes 
muligheder for eventuel videreuddannelse indenfor pågældende fag.

Det var en posidv oplevelse at se eleverne beskæftiget indenfor et andet arbejds
område end det sædvanlige. Alle steder blev vi vel modtaget af såvel arbejdsgivere som 
elever. Det viste sig her, at især elever, der er lidt skoletrætte, og hvis skolcstandpunkt 
derfor er mindre godt, udviste en usædvanlig flid og interesse. Generelt set blev ele
verne karakteriseret som interesserede, imødekommende og meget positive. Som 
klasselærer var det en dejlig oplevelse at se eleverne så velfungerende. Ikke et eneste 
sted blev der udtalt noget negativt om de pågældende elever. Dette viser nok, at skolen 
mangler nogle alternative tilbud til de mindre skolemindede elever - tilbud, der ikke 
er så bogligt rettede - tilbud, der giver disse elever mulighed for at »bruge hænderne«.

Ved elevernes tilbagevenden til skolen viste det sig igennem de samtaler, der blev 
føn, at eleverne alle havde haft stort udbytte af praktikperioden. Konklusionen må 
derfor være, at såvel elever som lærere er meget glade og tilfredse med den nugæl
dende praktikordning.

Kirsten Nielsen - Ann Vibeke Lauritsen
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Besøg i Sparekassen Sydjylland
Alle 9. klasserne var kort efter juleferien blevet inviteret i Sparekassen Sydjylland - for 
det forste forat blive vist rundt i Sparekassen, så man kunne blive informeret om, hvor 
meget forskelligt, der egentlig foregår et sådant sted. Efter rundvisningen skulle klas
sen deltage i et familieplanlægningsspil, det vil sige, at man økonomisk skulle føre en 
familie igennem et år, og det viste sig, at det skulle blive langt sværere, end man kunne 
forestille sig, da man jo både skulle tage hensyn til de enkelte familiemedlemmers 
ønsker og til uforudsete udgifter. Jeg synes, at dette er en virkelig positiv fonn for 
undervisning, fordi den giver et realistisk syn på en families hverdag, og man må håbe, 
at andre organisationer fremover vil tage initiativ til lignende former for undervis
ning.

Lotte Moegreen 9.b

Landbrugsspil
For andet år i træk har elever fra Nyboesgades skole deltaget i et landbrugsspil. Forste 
år deltog en 9. klasse på forsøgsbasis, og da forsøget blev en succes, fik alle byens 9. 
klasser i år tilbudet. Formålet med spillet, der er tilrettelagt af Landbrugsrådets afde
ling for samfundskontakt, er at give eleverne mulighed for at lære landmandens 
dagligdag og nogle af hans problemer at kende.

Eleverne inddeles i grupper à max. 4 personer, og »køber« derefter en gård på 35 ha 
til en pris à 2 mill. kr. Inden man starter på selve spillet, er prioriteringen af denne gård 
blevet gennemgået, og grupperne har besluttet, om de vil have malkekoer eller svin.

Spillet var i år henlagt til klubhuset på Engum stadion, der beliggenhedsmæssigt 
nok ikke er helt ideelt, da det gav nogle transportproblemer, men som dog havde den 
fordel, at eleverne kunne arbejde koncentreret uden at blive forstyrret af udef ra kom
mende ting, som f.eks. frikvartersringning.

For at gøre spillet så realistisk som muligt fungerede lokale landmænd som instruk
torer. De startede med at fortælle lidt om deres egen dagligdag og gennemgik derefter 
spillets forlob. Eleverne driver ovenfor omtalte gård i et år, og de skal prøve at klare 
regnskabet samt prøve at løse de problemer, der måtte opstå, så de opnår det bedst 
mulige driftresultat. Der skal købes maskiner, købes foder, sås afgrøder, gødes og 
sprøjtes mod ukrudt, og for at give eleverne så godt et indtryk af landbruget som mu
ligt, har instruktorerne medbragt prøver på kraftfoder, såsæd, gødning m.v., og de for
skellige maskiner findes som modeller.

Spillet afsluttes fælles for alle grupper med beregning af gårdens driftsresultat i det 
forløbne år. Det giver baggrund for en diskussion med instruktøren (landmanden) om 
hans egen situation og hans placering i samfundsmaskineriet, noget der nok ellers kan 
være vanskeligt at gøre håndgribeligt for bybøm.

Det er mit indtryk, at spillet må betegnes som en succes; eleverne går meget op i op
gaven. Det bedste bevis herpå er vel næsten, at de er så optaget afspillet, at de dårligt 
kan løsrive sig for at spise den medbragte mad!

Knud Erik Lauritsen
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Skolesekretæren i arbejde

Ny vikarordning
Alle - såvel elever som voksne - kender situationen, følelserne og indholdet ved udta
lelsen »vi havde vikar i skolen i dag«. Nogle forbinder det med glæde, skæg og ballade - 
andre forbinder det med betænkelighed og ængstelse. Lærere er ikke oftere fraværen
de fra deres arbejdsplads end andre mennesker. Men fravær er der - og vil være - 
p.g.a. sygdom, lejrskole, ekskursioner, kurser, eksamen m.v. - På alle arbejdspladser 
kender man situationen med fravær og har fundet løsninger på problemet. Løsnin
gen i skolen har indtil i år været følgende:

På skoleforvaltningen (fælles for de 16 skoler i Vejle) havde man 20-30 »løse 
vikarer«, som kunne tilkaldes af skolerne til vikartjeneste. Disse udmærkede mennes
ker, »løse vikarer«, havde i reglen ingen relevant uddannelse, men var ofte studenter, 
husmodre m.v., og de havde således ingen uddannelse med henblik på at være lærer
vikar i folkeskolen. I reglen mødte de før kl. 8 på skoleforvaltningen, og hvis der ingen 
vikararbejde var, kunne de gå/cykle hjem igen - uden løn eller betaling. Ofte blev de 
kaldt til en skole, og med få minutters varsel mødte de på skolen, fik udleveret et skole
skema og sendt ind i klassen som vikar - eleverne sad der allerede. I næste time en ny 
klasse og et nyt fag og således videre resten af skoledagen. Der var hverken tid eller 
muligheder for at få informationer og aftaler med den fraværende lærer, så den nor
male og planlagte undervisning blot nogenlunde kunne gennemføres. Eleverne mag
tede ofte heller ikke at medvirke, så en rimelig undervisning kunne finde sted. Det blev 
ofte en pasnings- og tilsynsopgave, som blev løst, og som var en nødvendighed, især 
for de mindre elever. Næste dag mødte så ofte en ny vikar i et nyt skema - og historien 
gentog sig.

Det er kort fonalt de almindelige kendsgerninger, og der skal hverken bebrejdes 
lærere, elever eller vikarer noget i den anledning - opgaven var stort set umulig.
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Jeg skal dog her nævne en undtagelse. Vi har været så heldige at have en vikar i liere 
år, som fungerede anderledes, efter behov og på Nyboesgades skole. Hun ønsker ikke 
at være vikar på alle skoler, og hun kommer, når vi kalder. Hun kender eleverne fra 
børnehaveklassen til 10. årgang, og eleverne kender hende. Hun kender skolen, lærer
ne og mange forældre - og vi kender hende. Hun kan ikke fæst tilknyttes skolen, eller få 
nogen garanteret løn, da hun ikke har færdiggjort en læreruddannelse. Hendes uge
eller månedsløn og arbejdstid er derfor meget usikker og svingende, og hun får kun 
Ion pr. udført vikartime. Hun har efter sommerferien fået en mere fast og konstant stil
ling, og vi må derfor (de;værre) sige hende farvel - og tak. Jeg kan måske bedst sige 
hende tak sådan: Når en lærer på skolen skal have vikar, spørges der: »Kan jeg få Grete 
Faurholm?« - Når en klasse skal have vikar spørges der: »Må vi få Grete?«

En ny vikarordning i Vejle trådte i kraft 1. august 1979. Der er ansat faste vikarer ved 
alle skoler - ved Nyboesgades skole er ansat 2 faste læreruddannede vikarer. De skal 
stort set dække skolens vilærbehov, og de har fuld tjenestetid og fuld løn på skolen. Når 
der ikke er vikararbejde, er de »assistenter« eller »støttelærere« hos de faste lærere. Ved 
lærerfravær aftales dagen ; undervisning mellem den fraværende lærer og vikaren - de 
kender hinanden, vikaren har evt. deltaget i lærerens undervisning dagen i forvejen, 
vikaren ringer evt. i 9—fri ¿vaneret til den fraværende lærer, vikaren er læreruddannet 
og kender skolen og læreren, eleverne kender vikaren o.s.v.

Alle vikarproblemer er ikke dermed løst - de kan næppe loses fuldstændigt. Ord
ningen har fungeret godt i nuværende skoleår - de to faste vikarer indtræder i faste ske
maer i næste skoleår, og to nye faste vikarer tiltræder. Ved fælles indsats og vilje fra ele
verne, forældrene og lære me er ordningen en stor forbedring i forhold til tidligere - og 
kan fonsat blive det fremover.

Sv. Aa. Juulsen

Detalje fra skalens nye vægmale ier. (Bemærk stigen er ophængt i overensstemmelse med sikkerhedsregulativet).
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En historisk beretning
Faget historie har - ligesom andre fag - i de senere år måttet fungere under yderst for
skellige vilkår. Der har været to folkeskolelove (1958 og 1975), hver med deres formåls
formulering, fagmål og fagindhold, og for histories vedkommende sker der nu atter 
en ændring fra skoleåret 1980/81, hvor faget bliver et obligatorisk fag for ALLE elever 
på 6.-9. klassetrin.

I »gamle dage« i Realskolen var det fortrinsvis indlæring af historiske kendsgerninger, 
altså viden, i kronologisk orden (fra Den klassiske Oldtid til Den kolde Krig), der var 
hovedformålet. Pensum (3 boger på 3 år) omfattede »hele« verdenshistorien (+ 
samfundslære). Man nåede stoffet - næsten -, og var eleverne ikke motiverede, havde 
man jo karakterer og eksamen. Undervisningen »korte på skinner«. Eleverne læste 
historie, men lærte de den?

Efterhånden indså man, at en systematisk kronologisk gennemgang af historien 
blev umuliggjort på grund af den enorme »videnseksplosion«. Efter 1975-loven blev 
fagets status i folkeskolen ændret. Historie blev »degraderet« til et valgfag for 8.-10. kl., 
et dobbektimefag placeret »yderst« på skemaet. H jemmearbejde, karakterer og eksa
men blev odiøse ord. Men man fik jo det nye fag samtidsorientering. Dog opfattedes 
undervisningssituationen som positiv, da eleverne valgte faget af egen ? fri vilje. De 
modte motiverede og interesserede. Man var ikke tynget af pensumkrav og truslen om 
»en dommens dag«. Undervisningsstoflet var mere eller mindre tilfældigt udvalgte 
historiske »emner« (epoker eller episoder begrænset i tid og sted), valgt i overens
stemmelse med elevernes ønsker. Man lagde nu vægt på indlæring af historisk metode 
(kildekritisk læsning) snarere end på erhvervelse al viden.

Fra politisk hold kritiseredes fagets position og indhold. Man ville få en »historie
løs« generation, hvis historiske viden og samfundsmæssige forståelse kunne ligge på et 
meget lille sted.

Denne debat har resulteret i, at faget nu er blevet »rehabiliteret«. Historie bliver - 
som nævnt - et obligatorisk fag for alle elever på 6.-9. klassetrin. Dog kan det godt 
bekymre lidt, at man har øget den obligatoriske fagrække med endnu et bogligt fag.

Hvad bliver så indholdet af det »nye« fag?
I skrivende stund kendes dette indhold ikke. Uddannelsesrådet for grundskolen 

m.v. udarbejder for øjeblikket forslag til ændret vejledende læseplan. Dette forslag 
ventes at foreligge omkring november 1980, og indtil da følger man den nugældende 
læseplan for valgfaget historie. Man kan dog nok gisne lidt om indholdet af den kom
mende læseplan. Emneundervisningen bibeholdes, blot fastere struktureret, og krono
logien, den røde tråd i historien, styrkes, hvilket jo nok ingen skade er til. Man skal 
måske arbejde med historiske problemstillinger, samfundsfaglige problemer i historisk 
perspektiv. Derved kan faget på udmærket måde supplere samtidsorientering, da man 
jo ikke kan forstå samtiden uden at kende fortiden.

Man må nu afvente fagets »skæbne« i folkeskolen, håbe det bedste, ønske det lykke 
til og så ¡øvrigt spørge sig selv:
»Hvad skal historie bruges til?«
1. at bevare vor kulturan? 3. at opøve kritisk sans?
2. at forstå nutiden? 4. at skabe en ny verden? Povel Blicher Winther
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Et levn fin den sorte skole
Holbergs Per Degn ville ikke undvære sin latin for 100 rigsdaler, for han brugte den til 
at dupere sine omgivelser med. Der er dog også andre anvendelsesmuligheder.

Latin danner nemlig grundstammen i de romanske sprog: Italiensk, spansk, portu
gisisk, fransk og rumænsk og danner grundlaget for hjælpesproget esperanto. Latin 
genfindes i utallige ord og vendinger i vort sprog og inden for den tekniske og viden
skabelige terminologi og åbner doren for forståelse af en række sproglige, litterære, 
kunstneriske, historiske og religiøse sammenhænge.

N u er latin på vej ud af folkeskolen, da beståelse af den såkaldte »lille latinprøve« ikke 
længere er en forudsætning for optagelse i det sproglige gymnasium. Dumpekriteriet 
har endog været fjernet de senere år. Ganske vist kan latin optræde som valgfrit fag i 
10. klasse på linie med fransk, men de to fag vil nok komme til at blokere for hinanden.

Nogle begræder denne udvikling, og som underviser i faget siden dets indførelse på 
Nyboesgades skole i 1958 føler man da også et vemodigt stik. Her var en lille oase, 
hvor der herskede fred og idyl. Der krævedes naturligvis en indsats af eleverne at 
komme igennem de tre puniske krige og Roms besværligheder med Jugurtha, men 
trods forsomte forårsdage folte mange elever alligevel en vis tilfredsstillelse ved at have 
prøvet kræfter med et fag, der skulle tilegnes ved en blanding af terperi og studium. 
Efterhånden kneb det med at nå pensum, der har været uændret i en lang årrække. 
Tidligere kunne læreren læne sig op ad de øvrige sproglærere samt læreren i historie og 
geografi. På det seneste kom Asterix til undsætning med en udvalgt skare. Tidens blæst 
og jag gik ikke udenom den lille oase, nye skikke vandt indpas. Tid til fordybelse og 
koncentration blev sværere. En omlægning af låget var påkrævet.

»Tiderne ændres, og vi ændres med dem«, sagde de gamle romere selv.

Ironisk nok var det i 
Karthago', der rejstes en 
midlertidig stolte af den 
mangeårige latinlærer. Pd 
skiltet læses pd engelsk 
»Danger«!
(P.GJ. fot.)

Fredy Jensen
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Skoleåret 1980/81 begynder mandag den 11. august 1980.

2.-10. klasserne møder kl. 9.

1. klasserne møder kl. 11. 
Børnehaveklasserne begynder 1 uge senere.

Ferieplan for skolerne 1980/81
Sommerferie ............................................................ den 21. juni - 10. august 1980
Efterårsferie ...................................................... den 18. oktober - 26. oktober 1980
Juleferie ............................................................ den 23. december - 4. januar 1981
Påskeferie ..................................................................... den 11. april - 20. april 1981
Fredag ............................................................................................... den 29. maj 1981
Grundlovsdag ..................................................................................... den 5. juni 1981
Sommerferie ................................................................ den 20 juni - 9. august 1981

(De nævnte datoer er inklusive)

Henil kommer de lørdage samt søn- og helligdage, 
der ikke er omfattet af ovenstående
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Klasselærere 1980/81
Oa Gitte Valbak 7c Ruth L. Nielsen
Ob Gitte Valbak 8a Kåre Kayser
la Eva Clausen 8b Carl Henrik Sørensen
Ib Karen Margrethe Danielsen 8c Bjarne Duedahl
2a Erik M. Jølf 8d Margrethe Egcrsgaard Sørensen
2b Lars Hjorth Andersen 9a Birte Stockfisch
3a Emma Kristensen 9b Jakob Dahl
3b Annalise Andersen 9c Erik G. Jensen
4a Tovejensen 9d Fredy Jensen
4b Bodil Fjord Nielsen 10a Ann Vibeke Lauritsen
5a Martha Christensen 10b Povel B. Winther
5b Tove Rich 10c Jens B. Poulsen
6a Johs. Rasmussen Læku N.O. Møller
6b Elisa Møller Obs. klasse Kirsten Nielsen
7a Inge Thy Læseklinik N.O. Møller
7b Grete Jensen Skoleklinik Gunnar Pedersen

Lærere derudover: Skoleinspektor Sv. Aa. Juulsen 
Viceskoleinspektør Erik M. Poulsen 
P. Kaas Rasmussen
Holger Bjerregaard
Jens Fjord Nielsen
Tage Hansen
Knud E. Lauritsen
Ole Ostergaard
Knud Kølbæk
Nils O. Svante Anderson (skolevejleder)
Jack Eg Nielsen
Marianne Bak
Mikka Ovesen
Bente Kølbæk
Susanne Jensen
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