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Med skoleåret I965 - 66 har skolen fået endnu, en 
lærer, Ingrid Koldby, klasselærerinde i første 
klasse.

Jeg tillader mig, her at gøre mig til tolk for 
forældrene til første klasses børn. Vi ønsker dig 
velkommen, Ingrid, og håber, at du skal trives 
godt hos os og med vore børn!
Ved besøg i klassen får man et tydeligt indtryk 

af, hvor forbavsende godt du allerede kender bør
nene og hvor glade de er for dig. Det var nok ikke 
så let en opgave, at komme ny på skolen og arve 
”Gerdas børn", men den har du klaret storartet.

Tak for god start!

Held og lykke i din ny stilling!

Karin Kjærsgaard.



—- uden for vor egen verden.

At der på skoleplan og i tidsskrifter i den seneste 
tid er blevet debatteret om "det musiske" er sikkert 
velkendt. Men at denne debat er nået udi dagbladene, 
øa helt ud i den populære ugepresse er måske mindre 
ke ndt.
Vi bringer her uddrag fra et tilfældigt udvalg af blade

I LOUISIANA REVY nr.2 står at læse en artikel "Skolen 
og virkeligheden" af Finn Held. Efter at have skitseret 
pædagogens opgave som gående ud på at skabe et udvik
lingsfremmende miljø, som er virkeligt for børnene d.v, 
i overensstemmelse med børnenes bohov og forudsætningen 
slutter forfatteren:
"Opgaven fremover er at få sat gang i en målsætningsde
bat, hvis udgangspunkt er erkendelsen af skolens cen
trale placering - ikke som en "investering i fremtiden' 
- men som det sted, hvor børnene skal gøre erfaringer, 
de ikke kan gøre andre steder. Der må slås hul i under' 
visningsplanerne, så man i skolen får langt flere mu
ligheder og langt mere tid til at tilrettelægge akti
viteter, som børnene har behov for. Det er ikke til
strækkeligt at satse på de såkaldte musiske fag. De er 
centrale, fordi de byder på så mange frugtbare mulig
heder for udfoldelse af fantasi og skabertrang, men 
man bør ikke skelne mellem de musiske fag og så det an 
det, der kan foregå på en skole. De må være en vigtig 
del af en større sammenhæng. Der er ingen principiel 
forskal på at arbejde med en klump ler og med et styk
ke stål. Begge steder er der tale om en aktiv proces, 
om et skabende forhold til virkeligheden. Elevrådsar
bejdet er en lige så vigtig aktivitet. Det giver mu
lighed for udfoldelse i et målbevidst og motiveret so
cialt samliv og samarbejde.

Det må være muligt at udvikle et nærmere samarbejde
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mellem skolen og "livet udenfor". Jeg ville betragte 
det som noget uhyre frygtbart, om det blev håndværkere, 
der kom til at undervise i værkstedslokalerne, og hvis 
kunstnere fik adgang til formningslokalet. Og skolen 
burde være et naturligt sted for kunstneren at place
re sine billeder og skulpturer, ikke for at være med 
til at skabe kunstinteresse, men fordi kunstværket på 
væggen eller i skolegården burde være naturlige dele 
af det miljø, vi vil give vore børn og unge, og fordi 
mødet med kunstværket er et møde med en virkelighed, 
som kræver stillingtagen, som sætter noget i gang.
Kontakten til erhvervslivet bør udbygges, så de un

ge i længere perioder end de nu kan i erhvervspraktik
ken, kan få lejlighed til at arbejde på et værksted, 
et kontor eller en fabrik, og der gøre erfaringer, som 
kan være dem et udgangspunkt for arbejdet i skolen.

For skolen kan det afgørende ikke være, hvad "sam-' 
fundet har behov for og brug for". Det afgørende må 
være, hvad børnene og de unge har behov for. Og de 
har behov for en virkelighed, hvor de kan udfolde sig, 
skabe ting, løse opgaver, være sammen med andre. Giver- 
man dem en sådan virkelighed, så skal samfundet også 
nok få,hvad det har behov og brug for".

På nordisk skolemøde i Reykjavik udtalte domprovst 
Jørgen Bøgh bl.a.? "OprageIse til fritid er at lære 
mennesket at lege - ikke blot i de rekreative fag - 
men i hele: døn sammenhæng, der er udtrykt i skolens 
fagplan".

I en samtale med POLITIKEN om skolens utilstrækkelig
hed siger viceforstander-Henning Nielsen, Forsvarets 
Civilundervisning bl.a.-: "Skoleloven fra 1958 var et 
skridt i den rigtige retning, men jeg synes, at det 
er symptomatisk,, at ingen kunstnere eller videnskabs- 
mænd har været med til at lægge grundlaget for skolens 
arbejde. Heller ikke i andre skolesammenhænge har de 
været med".

i



4

Om erhvervslivets forsømmelser siger Henning Nielsen 
hxdere? "Erhvervslivet har ikke forstået at stille de 
rigtige krav til skolen. Det har sagt dansk og reg
ning og ikke haft opmærksomheden henvendt på at egen
skaber som tolerance og samarbejdsevne har stor betyd
ning i erhvervslivet. Man har glemt, at der er andre 
og - for erhvervslivet - lige så nyttige egenskaber 
hos medarbejderne. Skylden er effektivitetsprofeter
nes, der er blevet for glade for deres egen succes. 
Mange mennesker, der er steget til ledende stillinger, 
ér vanvittigt romantiske ved tanken om, hvad det at 
skrive og regne har bragt dem til. Det er fra den kant 
at de beklagende røster om ungdommens manglende fær
digheder kommer, og det er derfor, de exakte fag har 
så pyramidalsk en stilling i skolen.
Om de musiske fag hedder det: "Netop de musiske fag 

giver åbne og tolerante individer, der er uendelig 
nemme at fylde expertviden på".

I et interview om skolemodenhed og intelligensprøver 
udtaler skolepsykolog dr. phil. Kaj Spelling til BER- 
LINGSKE AFTENAVIS bl.a.: "Vi kunne slippe for en mas
se problemer, hvis skolen ville indrette sig efter 
børnenes behov og gøre undervisningen mere fleksibel 
i de første år, så det enkelte barns behov bedre kun
ne imødekommes. En vej ville være at ændre indholdet 
af undervisningen i de første klasser, så der kom fle
re musiske fag og mindre dansk Og regning. Jeg mener, 
at man bør udskyde indlæringstidspunkterne for områder 
inden for disse fag. Hvis man giver barnet en vis til
vænningsperiode, vil det efter et års tid kunne lære 
de samme ting på få timer,, som man nu på et tidligere 
tidspunkt bruger uger til".

I BT hedder lederen den 29 sept. i år "Er timetallet 
en naturlov" videre hedder det:

"760 timers undervisning i dansk og regning kunne to 
forsøgsklasser på Amager undvære, uden at deres stand- 
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punkt i disse fag blev ringere end kammeraternes.
Det er et resultat, som bør få samtlige skolefolk 

og forældre til at standse op og tænke sig grundigt 
om. At man i dette tilfælde fyldte de 760 timer med 
musiske fag, kan måske have haft en stor betydning 
for børnenes befindende og deres modtagelighed i de 
andre timer. Men hovedspørgsmålet må trods alt være, 
hvor i naturlovene står det skrevet, at børn i de fem 
første skoleår skal have Jooo .dansk- og regnetimer.

Vi vil gerne spørge, hvor har man disse mur- og na
gelfaste tal fra? Forsøget på Amager med at sætte 
formning, rytmik og dramatik i stedet for, viser, at 
timetallet ikke er den urørlige, hellige ko, det al
mindeligvis opfattes som. Måske skyldes de gode re
sultater det, at man fik en flok glade, veloplagte 
børn.i de. dansk- og regnetimer, som blev tilbage på 
skemaet. Måske kunne det samme resultat opnås, hvis 
man gav børnene en mindre krævende arbejdsuge, for 
eksempel ved at give dem lørdag fri.

Vi ved det ikke, for.det har aldrig været forsøgt 
i en målestok man kunne regne efter. Men vi ved, at 
det er på tide, man reviderer de sikre opfattelser om 
hvad børn bør lære, og om hvor lang tid de skal bruge 
til det. Et stort anlagt forsøg, hvor man for én gangs 
skyld prøvede at se mere på børnenes tarv end på tra
ditionernes og erhvervslivets krav, er ved at blive 
en nødvendighed.

En leder i SE OG HØR behandler den 8 oktober samme em
ne. I denne leder, som stiller sig skeptisk overfor de 
musiske fag, hedder det bl.a.: "Overalt hører man kla
ger over manglende skrive-, læse- og regneevne hos de 
unge. I flere virksomheder har man måttet oprette spe
cialkurser (i øvrigt med de unges helhjertede tilslut
ning) for at lære dem tabelregning og blot dette at 
udforme en arbejdsseddel".

I SE OG HØR lederen oplyses at de to forsøgsklasser 
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på Amager findes på Østrigsgades skole, I forbindelse 
hermed bringer "Forældrebladet" i næste nummer en ar
tikel af skoleinspektør Jørgen Haahr, Østrigsgades sko
le. Her vil forsøget blive nærmere omtalt.

--- o Oo---

Forældremøde i Børnehaveklassen 50/9 - 65.

God tilslutning! I ”første time" havde vi P-fag - 
det ryster så dejligt unge og gamle forældre sam- . 
men -!!

Ved teen fortalte Gerda nogle herlige oplevelser 
fra børnehave-klassens hverdag, og forældrene blev 
opfordret til at besøge skolen ofte - i arbejdsti
den! Det betyder meget for børnene at mærke at for
ældrene er med i skolen.

Gerda efterlyste diskussionsemner til vinterens 
børnehave-klassemøder.
Temmelig flovt for os alle var der ingenr der meld

te sig som forældrerepræsentanter, hvorfor-Gerda 
måtte afgøre sagen.

Ulla Petersen.

Forældremøde i første klasse 4/11 - 65.

Ingrid bød velkommen til skoleårets første foræl
dremøde, til hvilket mødeprocenten var stor. På op
fordring fra en af forældrene præsenterede foræl
drene sig ved at sige til hvilket barn, de var mor 
eller far. Daman fra sine børn mest kender deres 
klassekammerater ved fornavne var dette en udmærket 
idé .
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Ingrid fortalte om den daglige arbejdsgang, som vel 
her i begyndelsen nærmest må betragtes som en over
gang fra leg til en blanding af leg og arbejde. Det 
kniber selvfølgelig med at få ro i timerne længere 
stund ad gangen, men man er efterhånden kommet op på 
5 minutters sammenhængende ro!!!

Vi fik en orientering om børnenes standpunkt i læs
ning og skrivning, selvom det er for tidligt, nærmere 
at kunne præcisere, hvor hver enkelt barn står. Her 
pointeredes også lærernes ønske om at undgå konkurren
ce mellem børnene i deres skolearbejde, og hjemmene 
bør kraftigt støtte skolens princip!!!

"Klike" -dannelse indenfor klassen modarbejdes stærkt. 
I stedet for understreges vægten af samarbejde og to
lerance !

Børnene har i længere tid beskæftiget sig med færd
selslære og går meget stærkt op i det, også havearbej
det har deres store interesse.

Som en begyndelse til undervisningen i zoologi og 
botanik gennemgås ting, børnene medbringer fra natu
ren. Seksualundervisningen foregår efter bogen "Hvor
for mor?" Angående dramatisering er man så småt i 
gang med stenalderen, men foreløbig er der mere leg 
end dramatisering. Børnene bliver fortrolige med bib
len ved at Ingrid nu fortæller fra det gamle testa
mente. Der er ingen regneundervisning i første klasse. 
Kun behandles de regneproblemer, børnene selv kommer 
med.Regnebog bruges først i 2.klasse.

Helle Allpass bemærkede, at i den lille skole i Bag
sværd undervises børnene i første klasse slet ikke før 
end efter Jul-. Man bruger de første måneder-til at le
ge og at lære hinanden at kende. Men der findes ingen 
børnehaveklasse i-den skole. De fleste af vore børn 
kender jo hinanden godt fra året i børnehaveklassen 
og vi håber, at de nye i klassen allerede føler sig 
hjemme blandt kammeraterne og på skolen.

Grete Fortalte om børnenes gymnastik og forklarede 
for de nye forældre om Astrid Gøssel-systemet, som bru
ges på skolen. Med hensyn til gymnastikdragt, vil Grete 
gerne have, at der er lange ben i dragterne, da mange 
af øvelserne foregår kravlende eller liggende på gulvet.- 
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De såkaldte træningsdragter må nok betragtes som for 
varme. Man foreslog "pyjamas" med lange ben.

I engelsktimerne lærer Grete børnene små engelske 
sange. Desuden bruges som billedmateriale plakater, 
børnene selv fremstiller i P-fag. Grete efterlyser til 
P-fag dels forældre til hjælp i timerne, dels nye for
klæder, som bedst kan sys i samme praktiske model som 
findes på skolen i forvejen.
Man bestemte at det vil være nok med.en forældrere

præsentant, som, hvis det viser sig nødvendigt, kan 
bede om assistance. Ny forældrerepræsentant er under
tegnede .

Karin Kjærsgaard.

Forældremøde i tredje klasse 1/11 - 65.

I tredje klasse er man begyndt på O-fag. Det er nyt 
og spændende og meget veltilrettelagt fra Christians 
side. En række emner tages op i det første år. Old
tiden har været levendegjort med forskellige P-ede i- 
slæt. Et nationalmuseumsbesøg var udgangspunkt både 
for tegninger af de ting der blev set fra broncealde- 
ren, støbning af dolke i gibsforme, og forskellige 
ting der blev "genskabt" på andre måder. Børnene havd- 
også skrevet opdigtede "stenalderhistorier" i små hæf
ter der gik rundt mellem forældrene. Der er ingen tvi' 
om at emnet har talt meget til deres fantasi, - alene 
de navne personerne havde fået! f.ex. Braget eller Lø" 
og Tæt.
Seksualundervisningen er taget op på basis af bogen 

om Peter og Marianne. - Og nu er man i gang med geogr 
fi, der begynder med det nære, nemlig en opmåling af 
Den lille Skole. Derefter går man i gang med at se på 
Helsingør og derfra videre til den større danmarksgeo 
grafi.

I forbindelse med dansktimerne fortalte Christian 
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forældrene om en undersøgelse der er adført af profes
sor Carl Åge Larsen ved Lærerhøjskolen. Man har prøvet 
at andersøge om det har nogen virkning at rette børns 
stavning i tredje klasse. Til dette formål gav man nog
le børn en række ord de skalle stave i begyndelsen af 
tredje, klasse, resaltatet var en hel del fejl i’ stav
ningen af de opgivne ord. I slutningen af samme klasse 
gav man børnene de samme ord - og na viste det sig at 
der var fejl i mange af de ord der var stavet rigtigt 
i første forsøg. Det var kan ganske få fejl der var 
fælles i de to prøver, D.v.s. at det er meget vilkår
ligt hvilke fejl børnene laver, og det er temmelig ør
kesløst at gribe ind i deres stavning på tredje klas
ses trin - Christen gør det kun når ordet bliver ufor
ståeligt eller nå den samme fejl gentages ofte.
Om det svarer sig at begynde at rette børnenes fejl 

i fjerde klasse, i femte klasse eller evt, senere, ved 
man desværre ikke 'noget om. Her, som på mange andre om
råder, har Danmarks pædagogiske institut ikke råd til 
at lave en større undersøgelse der i et tilfælde som 
dette er nødvendig for at man kan vide hvornår det er 
bedst at gribe ind.

Marianne Krarup,

Forældremøde i fjerde klasse 28/lo - 65.

Vi var der næsten alle sammen i den meget hyggelige 
klasse under.taget - 4.klasse er sandelig ikke blevet 
snydt med åt være blevet "sat på loftet".

Først havde lærerne ordet,. Ib prøver at indøve en vis 
studieteknik, børnene finder de centrale sætninger i 
en tekst frem, vænnes til og lærer at slå svære ord op 
i en ordbog, understrege og skrive til i margin. Dette 
kan gøres i de gode billigbøger, som børnene beholder. 
I skriftlig dansk har børnene prøvet at sætte et pænt 
brev sammen og skrive et signalement; de har osse lært 
at telefonere, og man har dyrket en del færdselslære 
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i forbindelse med arbejdshæfter. Christian har den 
tvivlsomme opgave at "terpe" tabeller, men han bruger 
en masse sjove metoder til at banke et nok så trivielt 
stof ind med. Ulf har gode resultater i engelskunder
visningen - vi så nogle nye engelske bøger, som skulle 
give børnene en masse daglige gloser og give stof til 
samtaler. Agnes har kun 4- af fjerde klasse-børnene i 
P-fag, men dem var hun glad for, vi så en dejlig fællet 
opgave, lavet over temaet "hænder og fødder" i hvidt, 
sort og avispapir.
Egentlige standpunkter for de forskellige børn fik v: 

ikke, og det affødte et spørgsmål om det ikke kunne væ
re en god idé, at hvert forældrepar havde en -årlig? - 
samtale med lærerne om deres barn; der kunne godt være 
en del småting med hensyn til børnenes adfærd både i 
skolen og hjemme samt med hensyn til standpunkt og sko
learbejde i almindelighed, som ikke rigtig hører hjemme 
når alle forældre er til stede. Ib syntes det var en 
god ide - man har iøvrigt en sådan ordning på Bernadot
te skolen - og der var forslag om, at man holdt 5 for
ældremøder pr. klasse årligt og f.ex. brugte det mid
terste til samtaler mellem lærerne på den ene side og 
hvert enkelt forældrepar på den anden side. Hvad synes 
andre om den ide? Måske er det mest påkrævet i de stør
re klasser?
Lise efterlyste lidt mere dramatik i skolen - kunne 

det tænkes som valgfrit værkstedsfag? - og burde det 
ikke indgå som et naturligt led i den daglige undervis
ning, dramatik er jo netop nævnt i vores skoleprogram 
som noget særligt for vor skole. Ulf opfandt et nyt or< 
"dramik" - en blandning af drama.og rytmik, som han os
se mente i nogen grad var blevet forsømt. Det ville 
blive taget op til overvejelse, da alle var enige om, 
at det er synd, hvis børnene mister deres medfødte ev
ne tilat agere og bruge alle deres udtryksmidler.

Det vedtoges iøvrigt at sende en skrivelse til byens 
politimester og borgmester med en anmodning om at få o; 
sat et trafikfyr i det farlige kryds ved den hollandsk 
mølle. Den vil blive underskrevet af klasserepræsentan 
ter fra de forskellige klasser.



11

Vi snakkede osse om, hvilke former for straf skolen 
kan anvende, da man af forskellige grunde ikke altid 
kan sende børnene hjem. Var det ikke et grundlag for 
en diskussion blandt forældrene?

Annette Kjædegaard.

Forældremøde i sjette klasse 2/11 - 6$.

Da det var første klassemøde i det nye skoleår gen
nemgik Ulf meget grundigt bøgerne og sit system, som 
han går frem efter (vi var faktisk til time hos Ulf, 
der gerne ville vise os, både hvordan og hvor hurtigt 
tiden går). Ved gennemgangen af dansk grammatik fik 
vi demonstreret grundbogen, der næsten er formet som 
en håndbog, i stedet for den tørre og lidt kedelige 
bog, der hidtil har været gængs. I fysik fik vi et 
lynkursus i nogle af de ting, som klassen eksperimen
terer med i øjeblikket, og i geografi gik turen til 
Indien. Med hensyn til biologi oplyste Ulf, at det 
ville han lade ligge til sidst på skoleåret. Endvi
dere gav Ulf på Christians vegne, et kort resume af 
sangtimerne. :

Ib gennemgik de nye regnebøgerog præciserede, hvor 
vigtigt det er, af børnene ikke får lov at springe 
stof over, som de måske knap har forstået^ thi alle 
disse nye begreber, der opereres med, er nødvendige 
ingredienser i den kommende matematikundervisning.
Ingrid kommenterede engelskundervisningen. Børnenes 

standpunkt vari det store og hele godt, men der kunne 
godt arbejdes lidt mere med hjemmeopgaverne!
Gymnastikken var børnene glade for, fortalte Ulla, 

de arbejdede aktivt med i øvelserne og gjorde gode 
fremskridt.

Leo B. Sørensen.
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5VAR ML' G RAN £ R U D

KAREN CHRISTENSEN:

Hvis et usædvanligt medlevende og interesseret foræl
drepar (Graneruds betegnelse) sender deres børn i den 
store skole,kan barnet måske være heldig at få en klas
selærer, ,der er interesseret i at føre den ”Blå’s” go
de tanker ud i virkeligheden. Men kommer dette foræl
drepar udfor den mere almindelige lærer - der lægger 
mest vægt på simpel indlæring af stoffet, mindre på 
en harmonisk personlighedsudvikling, der tager hensyn 
tal det enkelte barns modning og evner og som oven i 
købet står uforstående overfor forældrenes medlaven 
i barnets skolemiljø - opstår der et tomrum, hvor man 
må gøre op med sig selv, om man skal støtte den under
visning og pædagogik, som ofte går stik imod, hvad 
barnet ellers har været stillet overfor, eller om man 
askl stå ved sin egen indstilling til opdragelse af 
barnet.

Vælger man det sidste, fører man bernet ud i en sta
dig konflikt mellem skole og hjem, der bestemt ikke 
virker positivt for barnet. På grund af disse og lig
nende overvejelser opsøger man en lille skole, eller 
søger at starte en.

Det er muligt, Granerud har ret, når han mener, det 
er. priviligerede forældre, der frekventerer de små 
skoler - han holder fornuftigvis økonomiske årsager 
udenfor, thi i disse tider hvor langt de fleste an
skaffer sig dyre forbrugsgoder - er det jo kun et 
spørgsmål om, hvad man vælger at bruge sine penge til.
Jeg er helt enig i, at det er kedeligt, at det ikke 

er folk fra alle samfundslag, der søger de små skoler, 
men det kan man da ikke laste de små skoler. Når de 
bredere samfundslag endnu ikke har vist sig særlig 
modtagelige for moderne pædagogiske metoder, er fej
len vel først og fremmest folkeskolens og dernæst de 
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oplysningsforbund der underviser disse befolknings
grupper. Vi i de små skoler vil da være lykkelige, 
hvis vi med vores eksempel kan bidrage til et virke
ligt tøbrud i folkeskolen - et tøbrud, som ville be
virke de små .skolers overflødiggørelse - og fremkalde 
den store - frie - inspirerede folkeskole, der natur
lig bliver frekventeret af alle befolkningsgrupper.

TORBEN ANDERSEN?

Fra et skydeskår i det pædagogiske elfenbenstårn..

De mange bidrag til debatten om de små skoler har læn
ge savnet et svar fra forældrehold. Det er forøvrigt 
en debat som ikke går forud for oprettelsen af små sko
ler, men som følge af at de små skoler allerede er en 
fuldbyrdet kendsgerning.

Og jeg fristes her til at gengive højskolelærer Hol
ger Kjærs udtalelse i Kristeligt Dagblad, hvor det bl. 
a. hedder, at det voksende antal friskoler har folke- 
.skolens snæverhed som baggrund.

I forældrebladets september nr. forekom der uddrag 
af Ib Graneruds artikkel i Københavns Kommuneskole 
7/4’.- 1965» Den indleder med ordene;"Den pædagogiske 
‘eskapisme breder sig", Eskapisme må vel i denne for
bindelse forstås som noget tilstræbt uholdbart, en 
forsætlig stillen sig uden for det almindelige, noget 
blasert værende sig selv nok. Jeg tror at nævnte es
kapisme er et for ringe motiv eller drivkraft til at 
starte små skoler på, og kan vel heller ikke rigtig' 
forenes med den ret høje standard som Granerud tillæg
ger de små skolers forældre. En anden artikkel i Kø
benhavns Kommuneskole; "Store eller små skoler" 15/4 
- '1965 gør nogle betragtninger over, om hvorvidt det 
er ligegyldigt om der f.ex. er 5oo eller 1500 elever 
i en skole. Der siges bl.a. at, de lærere der har ar
bejdet ved skoler af forskellig størrelse, ved af er
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faring, at på en uhåndgribelig, men uafviselig måde 
øver skoleenhedens totale omfang indflydelse på at- 
modfæren, på omgangsformen og dermed på den komplekse 
størrelse vi kalder diciplinsitionen. Og videre om, 
hvad der giver den bedste grobund for et arbejde med 
denne tanke, mastodontskolen eller den begrænsede o- 
verskuelige skole. Fortrolighed og overskuelighed på 
den ene side, .anonymitet og kulde på den anden er y- 
derpunkterne på vejen, når ..man bevæger sig fra den lil
le mod den store skole, og det skulle ligge i sagens 
natur, at den.vej er ikke anbefalelsesværdig fra et pæ
dagogisk synspunkt(Så vidt nævnte' artikkel).
Det er altså ikke ligegyldigt om de vigtigste udvik

lingsår hengik i en art kulde og anonymitet.
Netop her lægges måske kimen- til senere såkaldte til

pasningsvanskeligheder, for alt hvad der senere står 
for autoritet eller pligt vil ubevidst identificeres 
med disse udtyndede og klamme tillidsforhold, som egent' 
lig skulle have været en øvelsesmark for sympatievner 
og et rigere følelsesliv. Børnene er vore kommende af
løsere, og de anliggender og midler, de bliver sat til 
at' forvalte, politisk, psykologik, videbskabeligt og 
militært, kræver en høj grad af personlig dømmekraft, 
alsidig forståelse og sympatisk grundindstilling for 
at lykkes, så målet for al opdragelse bør være., at in
dividet sluttelig, psykisk som fysisk, står omgærdet 
af en harmonisk afstemt evnesums fulde førlighed.
Meget tyder på at det ikke er de små skolers pædago

giske sigt, man fra mange sider har noget imod, snare
re at de ikke er underordnet.det øvrige undervisnings
maskineri.
Nu er der imidlertid en del mennesker som gerne i 

’deres egen tid ville opleve en slags lyseblå betænk
ning, og som ikke tror på, ät deres udviklingsideer 
vil ligne sig selv, efter at være filtreret igennem 
statsapparatets og de mange kommissioners kartoffel
harpe. Vi har altså foreløbig brug for nogle elfen
benstårne, som affyringsramper for fremtidens pædago
giske pionerer.
Graneruds bemærkning om at man hermed berøver det 

store fællesskab et inspirende og stimulerende moment, 
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rummer nogen sandhed, men jeg tror blot, at enligtvok- 
sende spirer spirer af denne art på forhånd er dømt 
til at visne.

Børn er sig ikke bevidste, at de gennem deres miljø 
eller som Granerud siger, måske arvebiologisk kan 
føre rsget værdifuldt med sig, som kunne have bud til 
andre, og heller ikke står de som færdige personlig
heder, med et bestemt mål, bred erfaring eller noget 
sammenligningsgrundlag, men først og fremmest er børn 
i forhold til andre børn, og børn1i forhold til de 
voksne opdragere eller autoriteter på det sted hvor de 
anbringes, de vil heller ikke være sig bevidste at net
op deres særpræg skulle være noget særligt som var 
værd at hæge om, og stillet overfor det på stedet her
skende klima, så nuanceret som det nu kan være, lige 
fra den massive overvægt i adfærd og tankesæt, eller 
flokkens forhold til autoriteterne, og hvad dette in
debærer i påvirkningskraft, bliver barnet ifølge u- 
skrevne love, børn og børn imellem, om for eksempel 
ikke at være anderledes, opsuget på dette fællesskabs 
vilkår.

Og til slut. De små skoler er ikke isolerede para
disøer, uden føling med den øvrige helhed. Forældrene 
er heller ikke udgåede fra nogen pædagogiske drivhuse. 
Lærerkræfterne er vel tidligere folkeskolelærere med 
mod og tiltro, til at gribe en mere frodig pædagogisk 
opgave..

Den udvikling der finder sted indenfor folkeskolen, 
med samt den blå betænkning,• paralelt med de små sko
lers opståen, er, når alt kommer til alt bifloder til 
don .samme strøm, blot udsprunget på forskelligt pla
teau ,

JØRGEN E. PETERSEN.

Strøtanker forårsaget af Ib Granerud.

"Det hændte på et teater, at der gik 
ild i kulisserne. Bajads kom for at 
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underrette publikum derom. Man troede, 
det var en vittighed, og applauderede; 
han gentog det; man jublede endnu me
re. Således tænker jeg, at verden vil 
gå til- grunde under almindelig jubel 
af vittige hoveder, der tror, at det 
er en vits".

Diapsalmata af Søren 
Kierkegaard.

Hvorfor netop angribe disse friskoler? Der er jo ca. 
Too andre, hvoraf nogle umorderne og sært ideologiske.

De nye små skoler har den store betydning at frem
skynde udviklingen af den offentlige skole, og man skal 
ikke, som Ib Granerud, lade sig genere af at forældre
kredsens sammensætning har social slagside; idet det 
altid har været af mindre betydning hvem der begynder 
en (r)evolution. når bare den lykkes.

Rørelserne inden for de offentlige skoler i Esbjerg, 
ved N.P.Andersen og i Gladsaxe, ved Thorkild Hansen, ' 
begge herrer skoledirektører, tyder på et tøbrud og 
et håb for hele den offentlige skole, men der er nok 
langt igen inden den tunge ende, d.v. s., Københavns 
kommuneskoler, kommer med.

Den delte skole er vejen til "Fagre ny Verden" som 
meget andet i samfundet ligeledes styrer imod (TV), 
derfor må der gøres holdt i tide og skolen er det mest 
virksomme middel dertil.

Vor stakkels klode trænger stærkt til nye og bedre 
beboere, og hvis det ikke ender i et ragnarok, skyl
des det måske det held at ægte demokrati endnu ikke 
findes, for Gud bevare os hvis flertallet regerede her
tillands. De få og virkelig oplyste mennesker redder 
os ved pression grænsende til diktat.
Nu glider vi over i mit yndlingsemne "de lukkede 

sind"... Ødelagte af terpende opdragelse og skole
gang er flertallet hermetisk tillukket for fornuft 
og belærende påvirkning (folkeoplysning), men ikke 
for pressens sensationspop, som er næsten det eneste 
der trænger ind. Eksempler herpå er legio. For at an
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føre nogle: Ernæringsoplysning, opfordring til bedre 
tandhygiejne, færdselslære o.m.m.preller helt af på 
folk-og publikationer (smag på dette ord) som syge
kassernes "Helse", husholdningsrådets fortræffelige 
pjeser o.s.v. læses kan af folk som ved det hele i 
forvejen og som vil have bekræftet deres viden og sta
tus, ja, de dækker vel noget af deres behov for aner
kendelse (det største psykiske behov) på denne måde. 
Resultaterne kender vi; småbørnenes forsvundne tænder, 
de utroligt mange fejlernærede, de tusindtallige tra
fikofre og alle nervevragene.

Avispop og uhyre mængder agebladstof gennempløjes 
sanseløst som en flagt fra kedsomheden (jeg tør ikke 
skrive virkeligheden). Et seksualmord på et barn kan 
derimod sætte fut i publikum, her er rigtig noget at 
forarges over men der forarges over det forkerte. "Gud, 
hvis det var min egen datter!" tænkes der, men så ikke 
meget mere. Atter forvandles folket til passive viktu
alier, mens de forargedes mindreårige døtre sejler hen 
ad vejene udstyret efter de sidste vovede film. Med 
korte kjoler, sorte strømper og kønrøg om øjnene for
søger de dybdeborende blikke med deres tomme øjne mod 
passerende mandfolk, og det væsentlige; de udsætter 
sig for såkaldte seksualforbrydere. Seksualforbrydel
serne skyldes forkert .opdragelse både hos offer og de
linkvent. Fortidens fortielse af seksuallivet og nuti
dens. stormflod af tilsyneladende sex må nødvendigvis 
kollidere.

Og så kulturkløften.... der er fremsat mange løsning
er i pressen og det ser ud til at bedre opdragelse og 
bedre skoler er den eneste udvej, man opgiver de vælte
de kegler og rejser nye på nye baner,

Ib Granerud!, se sagen i et større perspektiv!. De
taljer som lokalemangelen i de københavnske skoler og 
aim. gul misundelse må ikke blinde os. Det er ideerne 
det drejer sig om ikke de spidsfindige småting.

Vi ved godt at vore børn er priviligerede og det øn
sker vi, og vel alle, at vore børn skal være. Vi und- 
drager den offentlige skole et stimulerende element, 
men den store skole er stærk og vil tromle mange indi
vidualister ned med sit terperi, sin ensretning og u- 
endelige kedsomhed.
; Demokratiet er i fare hvis folkeoplysningen er inef- 
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fektiv og der sker intet fremskridt hvis vi ikke til
lader individualisme.

Vi håber inderligt at de små skoler bliver overflø
dige, men sandsynligvis vil det vare længe før dot • 
sker og meget længere hvis ikke disse små irriterende 
blinkfyr viste vej.
Det haster!
Vi tror ikke, trods vor selvglæde og stolthed (sand
heden i ære!) over vort elfenbenstårn, at have fundet 
de vises sten, men at vore chancer er lidt større end 
kæmpe skolernes (frit efter Ib Kvolsbjerg).

Jeg har skrevet ”vi" hele vejen uden det dog betyder 
at jeg er den lille skoles officielle talerør, men 
‘•enhver tage sit1'1.

Hye Børnebøger.

Til højtlæsning for børn fra 4 - 9 år er der kommet 
et helt skatkammer fyldt med vidunderlige historier, 
eventyr, rim og remser og en række hele billedbøger 
alt med de illustrationer vi kender. Det er Gyldendals 
'•Barndomslandet11. Der er indtil nu kommet 7 af de 8 
bind, der skal komme ialt. Der er ødslet med farver, 
og De vil selv have lige så meget fornøjelse, som bør
nene ved at læse højt. Det er bøger, man vender til
bage til, og som vil give Dem mange dejlige timer sam
man med børnene.
En lige så god familiebog er Ib Permin? Den store 

legebog. Den er stor og tyk og, det vrimler med ideer 
■til lege både når barnet er alene og når der er en hel 
flok, der spørgerf hvad skal vi lege? Der er gættelege 
kabaler, tændstikopgaver, ideer til barnet, der keder 
sig, når det ligger i sengen. Man kan slå op i registe
ret og finde, hvilke lege, der egner sig for 2,53 
ler flere deltagere, og så er forklaringerne så lette 
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at større børn selv kan forstå dem.

Astrid Lindgren: Vi på Krageøen er nu kommet som bog. 
Børnene har sikkert i fjernsynet set den som Vi på Salt- 
kråken. En gnistrende veloplagt og morsom bog, med både 
sorg og glæde og et charmerende familieliv. Den egner 
sig til oplæsning for hele familien.
Leonard Roggeveen har skrevet en lille glad fortæl

ling om Hans Jakob, en lille hollænderdreng, som un
der jagten på en bortløben høne træffer både en kunst
maler, én skærsliber og en klarinetspiller. Han vender 
hjem uden hønen, men dog med et af dens æg. Det er en 
usædvanlig god hverdagsfortælling, med en morsom og let
forståelig handling, som vil være god at læse op for 
de 5 - 7 årige og som børn i 2.-3.klasse selv kan læse. 
Den er illustreret med dejlige tegninger.
Så kan vi igen få Elsa Beskow; De små skovnisser og 

Puttes eventyr i blåbærskoven. De behøver ingen nærme
re præsentation, selvom versene ikke er så letlæste, 
vil også den nye generation, glæde sig over hendes dej
lige billeder og spændt følge skovnissebørnene og Put
tes eventyr i skoven.
En god gammel længe udsolgt kending er også kommet 

igen; Krohn; Peters Jul kan endelig fås med de gamle 
tegninger, som efter min mening langt bedre illustre
rer teksten end Jensenius’s. De mange vignetter letter 
forklaringerne på "en pibesnor” og andre svære ord.

De umættelig nysgerrige store børn kan man glæde med 
det ganske vist ret dyre men vældig gode leksikon; Fo
cus, der giver svar på næsten alle konkrete spørgsmål. 
Det er godt at have på reolen op gennem skoleårene, og 
da det udkom sidste år, er der også ganske nye oplys
ninger med.
En anden bog af samme slags er Heureka. Den indehol

der årstal, kongerækker, de største havdybder, største 
byer, største jordskælv, atmosfærens sammensætning, en 
masse vægtfylder og andre tal fra fysikken, idrætsre
korder, berømte komponister, nodenavne, en mængde op
lysninger om zoologi og botanik, tal på næsten alt mel
lem himmel og jord. Jeg vil tro at store børn vil gri
be den med begærlighed, så meget mere som også morseal
fabetet er med.
Til de større børn er der kommet nogle gode bøger i 
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år, desværre kan de ikke alle omtales her. Aroras 
Hvad nu Raman? er en fortælling om en inderdreng, 
der er den første i landsbyen, der får lov at lære 
at læse. Det sættor ham uden for fællesskabet, men 
han viser, at der er noget ved ham, da han ikke me
re kan gå i skole, fordi hans far ikke kan undvære 
det han kan tjene. Han lærer de andre børn i lands
byen at læse og finder tilbage til fællesskabet med 
kammeraterne. Det er en levende skildring af livet i 
landsbyen og indisk natur, den ér også spændende og 
velfortalt. ,
Bjørn Rongen? Hvem kørte? fortæller om en drengs 

samvittighedskvaler, da han ikke tør sige, at han har 
kørt en gammel kone ned. Han har ikke kørekort, og er 
bange for følgerne af ulykken. Den fortæller også om, 
hvor svært store børn og forældre kan have ved at kom
me på talefod med hinanden. En spændende og velskrevet 
bog.

Jim Kjeldgaard? Røde, er en dejlig hundebog, som og
så er en fin bog om livet i bjergene i Amerika, den 
har gode skildringer både af dyr og mennesker. En me
get morsom bog er Thøger Birkeland? Pas på, Lars Erik, 
Birkeland har i de senere år skrevet flere gode og sjo
ve bøger om børn. Han skriver med en vældig forståelse 
for, hvad børn tænker og hvordan de har det indbyrdea, 
samtidig med at han har en barok fantasi, der gang på 
gang får læseren til at le højt.

Sharp? Nikwala er en indianerbog set "indefra11, In
dianerstammens liv mens den må drage til et fremmed 
territorium, fordi tørken driver den bort fra dens e- 
gen egn. Stammen møder mange onde tegn på sin vej, men 
klarer sig. Det er en letlæst og spændende bog, som 
giver læseren forståelse for indianernes liv.

Signe Stürup.

—oOo— 
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arbejder atter i vinter. I denne sæson er der afsat 
ekstra tid til at uddybe de problemer og begreber, 
som der er behov for, på særlige møder.
Arbejdet foregår omkring C.C.Kragh-Møllers: Imorgen 

er for sent. Det er en meget vigtig bog i skoledebat
ten. Igennem den får man indsigt i den moderne pædago
giks tanker og undervisningsmetoder, og da synspunk
terne er så fundamentalt .afvigende fra de tanker, der 
lå bag skoleopdragelsen, ”da vi var børn”', skal bogen 
nok hjælpemed til at få tingene sat på plads.

Det kan kraftigt anbefales andre forældregrupper at 
gå igang på en lignende måde. Som bekendt udsprang i- 
nitiativet sidste år fra den daværende første klasse. 
Man samledes og gennemgik i fællig De små Skolers ”bi
bel" A.S.Neill: SUMMERHILLSKOIEN. ("Bibel" forstået -der
hen, at Neill er.den mand i vor tid, som mest radikalt 
har vist, hvordan det kan lade sig gøre at opdrage u- 
traditionelt).

Om det mere formelle ved studiekredsens mødeteknik 
kan der evt. siges noget mere en anden gang.

Ulf Brammer.

Styrelsesmøde' den i5.ll.i96U.

Den samlede styrelse, samt Ib, var til stede.
Dagsorden: 1. General forsamlingen d.25»H.

a. vedtægter.
b. byggeri. .
.c, vinterferie.
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2.Økonomi.

a. status.
b. restancer.

3. Forældremode.
4. Eventuelt,

- Hootenanny-folkene, som fra først på sommeren har 
lejet fællesrummet hver lørdag aften, har hidtil be
talt 2oo kr. pr. måned herfor. Det har imidlertid vist 
sig, at det kniber med at få ryddet op og gjort rent 
efter møderne, og Ib anmodede om at styrelsen godkend
te en forhøjelse af lejen på 5o kr. om måneden, ;hvil- 
ket lige vil dække de ekstra rengøringsomkostninger 
ved arrangementet. - Styrelsen godkendte denne forhø
jelse, og der vil blive tegnet ny kontrakt med arran
gørerne. -.Ib bad dernæst om styrelsens godkendelse af, 
at Hanne Schachtschabe1, som sidste år på frivillig 
basis hjalp Grete med P-fag, nu ansættes som fast hjælp 
for- Grete, der har et stort læs at trække alene med de 
små i P-fag. Det drejer sig om 6 timer ugentligt til 
18 kr. i timen. Styrelsen godkendte dette på betingel
se af at der ikke bliver tegnet kontrakt udover inde
værende skoleår.uden styrelsens.godkendelse. - Endelig 
rejste.Ib spørgsmålet om, hvorvidt styrelsen ville ta
ge -stilling til afholdelse af lærernes udgifter i for
bindelse med deltagelse i-kursus hos Astrid Gøssel og 
Bernhard Christensen. Styrelsen erkendte, at vore lære
re ikke skal, vs^re- ringere stillet end folkeskolens læ
rere, som får sådanne' udgifter dækket af kommunen, 
samt at det er af uvurderlig betydning for skolen, 
at vore lærere får disse supplerende uddannelser. Ib 
vil undersøge, hvor stort beløbet bliver, og styrelsen 
vil tage endelig stilling til, hvordan beløbet skal 
udbetales.

Ad l.a.
Med hensyn til vedtægtsudvalgets forslag til ændring 
af skolens vedtægter diskuterede man den nyindsatte 
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formålsparagraf i § 1. Der var almindelig enighed om 
at formålsparagraffens ordlyd var vag, og man fandt 
iøvrigt, at den ikke hørte hjemme i vedtægterne. Det
te førte til en diskussion om skolens program, som i 
sin tid vedtoges på en generalforsamling, inden skolen 
var kommet i gang. Det trænger til en grundig revisi
on, men der var enighed om, at man bør have et sådant 
skoleprogram og at dette sammen med praktiske oplysnin
ger om skolepenge, indmeldelsesfrist etc, skal samar
bejdes til en folder, som kan sendes til interesserede 
forældre, som forhører sig om.skolen. I anden omgang 
kan skolens vedtægter tilsendes. Lise forelsog § l’s 
ordlyd ændret til? "Skolen drives i overensstemmelse 
med den til enhver tid gældende friskolelov og det til 
enhver tid og af generalforsamlingen vedtagne skole- 
program'J. En endelig afklaring nåedes ikke, man be
sluttede at afvente diskussionen på generalforsamlin
gen.

Ad l.b.
Per fortalte om Pileborgs, Ibs og hans møde i under
visningsministeriet, hvor man havde forelagt situati
onen. Vore muligheder består nu i, at vi uden for kvo
ten kan få lov til at bygge for op til 50.000 årligt 
imvinterhalvåret. Derfor har Per udarbejdet en plan, 
hvor man anvender præfabrikerede element-barakker, 
specielt beregnet til skoler. En sådan barak koster 
opstillet ca. 50.000 kr. Per forelagde en plan til sko
lens udvidelse i årlige etaper til hver ca. 50.000 kr. 
1.etape ?
Der opføres et trappetårn til erstatning af de nuværen
de - farlige- trapper samt indrettes et nyt klassevæ
relse i loftsetagen.
2.etape;
Den første barak, der skal være fællesrum, - ca, loo m . 
5.etape,
Kok en barak,, indeholdende i den ene ende indgang, bad 
og omklædning til fællesrum, i den anden P-værksteder, 
4.etape.
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Den sidste barak med to klasseværelser. (1968) 
5. etape.
Diverse mellembygninger plus overdækninger. (1969)

(Siden afholdelsen af dette møde er planerne noget 
ændrede. En oversigt over planen som den nu tager 
sig ud, er hængt op på opslagstavlen.! skolen).
En udbygningsplan af denne type vil blive forelagt 
generalforsamlingen til godkendelse og man vil der
efter henvende sig til kreditforeningen om en vurde
ring og lånemuligheder .Med tilsagn om lån fra kredit
foreningen vil man da have de bedste muligheder for 
at opnå statslån til byggeriet, da UM er velvilligt 
indstillet til denne form for byggeri. Statslån kan 
højst udgøre 75% af anskaffelsessummen. Det oplystes ■ 
at inventar, ligger udenfor de årlige 5o.ooo kr. til. 
byggeri. Der skulle være mulighed for at opnå bygge
lån i sparekassen.

Ad 1. c.
Vinterferien blev ikke kommenteret nærmere.

Ad 2. a,og b.
Restancer pr. 1.lo.var 8374 kr.. deraf 6 x 5oo kr., 
i indskud. Siden er dog indgået 26oo kr. Enkelté 're- 
stapcer var ret betydelige. Vi må af med disse re
stancer för vi har vanskeligheder nok med likvidite
ten. ’ ...
Der er overskridelser på budgettet. Lærerlønni'hger- 

ne stemte dog meget godt med ca. 14,ooo kr/ pr.måned, 
men ombygningen, hovedsagelig af loftsetagen, var kal
kuleret til ll.ooo kr., men kostede 22.ooo kr. (bl.a, 
på grund af det svigtende forældrearbejde) som delvis 
må udredes af budgettets vedligeholdelseskonto som 
er på 8ooo kr.

Intet under at likviditeten er vanskelig for tiden. 
Vi har ca. 12.ooo kr., skulle have ca. 25.000 kr. For
skellen er gået til de store ombygningsudgifter og 
til inventar og undervisningsmateriel.

Der har været et stærkt træk på disse konti, vi har 



25

således brugt næsten de 22.ooo kr. der var regnet med. 
Disse udgifter vil altid have et tyngdepunkt i be

gyndelsen af et skoleår og Ib mener at der ikke vil 
blive brug for meget mere, så overskridelsen bliver 
næppe særlig stor, men det påvirker desværre likvidi
teten i øjeblikket.
December termin dækkes af det tilskud der kommer 

fra undervisningsministeriet i denne måned. Vi søger 
som sædvanlig om forhøjelse af forskudsbeløbet.

I en omprioritering til næste år, i forbindelse med 
nybyggeriet, må vi forsøge at medtage en del anskaf
felser og en generel oppudsning af gamle Borrevold.
Restancerne i forældrekredsen er også ret betydeli

ge. I november havde kun 25 betalt. Vi minder om den 
ny postkonto nr. 141o99 hvorpå indbetales til forældre
kredsen.

Ad 5.
Til slut blev der diskuteret emner til forældremøder.
En debat med folkeskolefolk med f.ex. Ib Granerud blev 
foreslået og accepteret, og et møde om dramatik som 
pædagogisk instrument blev vi enige om at forsøge.

Ad 4. —Her var ingen punkter.

—oOo—

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 25/H - 65.

Dagsorden ifølge indkaldelse af 8/11 - 65:

1. Første behandling af vedtægtsudval
get s forslag til ændring af vedtægter.

2, En principiel godkendelse af ændrin
ger i skolens byggeplaner.

5. Drøftelse af vinterferien.
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Formanden Lise Iversen, bød velkommen og opfordrede 
kraftigt til at man indbetaler restancer hurtigst 
muligt.
Til dirigent valgtes den af styrelsen foreslåede 

Bent Kromann. Det foresloges at foretage en ombyt
ning af dagsordenens punkter, således at de toges i 
rækkefølgen 2,1,5. Dette godkendtes af generalfor
samlingen.

Byggeriet.

Per Iversen redegjorde for problemerne omkring bygge
riet. I 1965 indsendtes planer for nybyggeri til...god
kendelse i undervisningsministeriet. Efter forskelli
ge skriverier blev planen endelig godkendt, men det 
søgte lån til byggeriet er derimod ikke gået i- 
génnem, og igangsætningstilladelsen ligger desværre 
for langt ude i fremtiden til at vi kan vente. Kredit
stramningen har yderligere ændret situationen til det 
værre, således at man nu må se i øjnene, at det .plan
lagte nybyggeri ikke kan gennemføres. Der findes' imid
lertid en. ekstraordinær ordning, hvorefter man uden 
for kvoteordningen kan få tilladelse til i vinterhalv
året at gennemføre byggeri til 5o.o°° kr. pr., år. Un
der visningsministeriet ser velvilligt på denne løs
ning. Princippet i byggeriet går ud på, at man opfører 
et trappetårn til afløsning af de dårlige trapper, som 
nu eksisterer, og således legaliserer tagetagens ud
nyttelse til nok et klasselokale i lighed med det, der 
nu fungerer som 4,klasse. Der tænkes herefter opført 
en barak hvert år, således at den første kommer til at 
rumme fællesrum, den anden omklædning, bad og indgang 
hertil i den ene ende + værksteder i den anden ende. 
Den tredje kommer til at indeholde 2 klasselokaler el
ler børnehaveklasse * Vi har ganske vist dispensation 
til at udnytte tagetagen fordi der er blevet etableret 
en brandtrappe, men trappetårnet vil på lang sigt være 
en fornuftig løsning. Barakkernes placering på grunden 
kan diskuteres, men det er i første omganget spørgsmål 
om selve princippet kan godkendes, således at man kan 
arbejde videre med planerne.
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Ab ildgård spurgte, hvordan f inane ieringen tænktes gen
nemført .
Per forklarede, at man får en forhåndsvurdering fra 
kreditforeningen, og at man derefter er så godt som 
sikker på at få statslån.
Pileborg indskød, at kreditforeningen er velvilligt 
indstillet.
Abildgård spurgte derefter, om det er en forsvarlig 
løsning på lang sigt med skolebarakkerne.
Per svarede at det er en kvalitetsmæssig fuldkommen--  
tilfredsstillende løsning - barakkerne er meget hold
bare, og de kan anses for at være permanente.
Rue spurgte, om det var muligt at opføre både trappe
tårn og den første barak i een etape, da han anså de 
nuværende trappeforhold for meget farlige.
Per kunne ikke se, at dette skulle kunne gennemføres, 
da trappetårn + nyt klasselokale i loftsetagen tilsam
men vil koste ^0,000 kr,, og da vi må regne med at det ■ 
tager længere tid at opføre trappetårnet end at rejse 
en barak, må man nok i første omgang, d.v.s. allerede 
nu, rejse den første barak til fællesrum og derefter 
gå i gang med trappetårn og loftsetagen. Vi har kort 
tid, når vi skal hente 50.000 kr. hjem inden 1.april 
næste år, byggeriet skal være tilendebragt inden denne 
dato.
Løgager spurgte, om man ikke kunne opføre trappetårnet 
separat for ikke at gribe for meget ind i skolens arbej
de og så tilslutte det senere, og
Pileborg mente, at der var en mulighed for at få en af
tale med myndighederne om lidt senere færdiggørelse. 
Men det det i øjeblikket drejer sig om, er at styrelsen 
får godkendelse til at arbejde videre udfra de her skit
serede planer, da igangsætningstilladelse til det oprin
delige byggeri tidligst kan forventes o 1968-69. Styrel
sen beder altså om bemyndigelse hertil.
Planerne godkendtes af generalforsamlingen.

Vedtægtsændringerne.

Marianne Krarup (MK) gennemgik forslaget og indledte med 
at sige, at man har stræbt henimod en forenkling og en 
demokratisering i vedtægterne samt søgt at finde frem 
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til vedtægternes udstrækning. Hvad angår forenklingen 
har man for det første lavet nogle overskrifter til 
paragrafferne og grupperet tingene om, således at hel
heden bliver mere overskuelig. Man har endvidere ment, 
at forældrekredsen var overflødig og kun giver anled
ning til forvirring, derfor er den udgået. Angående 
demokratisering; anledningen til hele spørgsmålet til 
vedtægternes ændring- var, at generalforsamlingen i 
1964- gik altfor hurligt efter fleres mening. I para
graf 7 har man derfor foreslået ændringer til. indvar
sling af generalforsamlingen, ligesom man i §11 og §12 
har givet nærmere definitioner af styrelsens og skole
lederens kompetence, bestemmelser om nedsættelse af 
udvalg, samt om styrelsens pligt til at orientere bed
re om sit arbejde. Man har osse foreslået offentlige 
styrelsesmøder, subsidiært 2 årlige orienterende møder. 
Andelig har man foreslået ændring i afstemningsreg
iorne , således at hver forælder får 1 stemme og ikke 
som i de tidligere vedtægter hvert forældrepar 1 stem-

Hvad vedtægternes udstrækning angår, forklarede MK, 
at formålsparagraffen i § 1 + bestemmelserne om elev
råd, forældreråd og forældreblad var taget med fordi 
man faktisk ikke havde haft kendskab til det eksiste
rende skoleprogram, som vedtoges på skolens første 
generalforsamling. Dette program er iøvrigt forældet 
og meget flydende, men MK gik ind for, at når et så
dant program faktisk eksisterer og er vedtaget af ge
neralf orsamlingen, kunne omtalen af formål og de for
skellige råd lige så godt stå der, dog måtte vedtæg
terne så give hjemmel til udformning af skoleprogram
met.
Torben Andersen mente, at afskedigelse af skoleleder 
måtte anses for at være en disposition af ekstraordi
nær kararter og som sådan skulle godkendes af general
forsamlingen.
MK gav ham ret heri og foreslog at man indføjede dette 
i § 14. I forbindelse med § 15 stillede.MK spørgsmålet, 
om det var for svært at ændre vedtægterne.
Rues kommentar gik ud på, at vedtægterne skal være det 
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juridiske grundlag for skolens virke. Han syntes, at 
det der stod i formålsstykket under § 1 var "gas", og 
at bestemmelserne om-råd og blad heller ikke hører 
hjemme i vedtægterne. De skal være de fornuftige fær
delsregler, som man ikke i tide og utide skal bruge 
kræfter og tid på at ændre. løvrigt mente han osse, 
at styrelsen i fremtiden skal orientere bedre.

Pileborg gik heller ikke ind for formålsstykket i § 1 
+ bestemmelserne om råd og blad. Hvis der er behov 
for sådanne bestemmelser, må de høre hjemme i et sko
leprogram.- I §17 er foreslået et alternativ om udvalg 
til udformning af skoleprogram. Denne paragraf er over
flødig, styrelsen kan omgående nedsætte et sådant ud
valg. Med hensyn til afstemningsreglerne mente han, 
"at når forældrene sætter børn i skolen er de da enige.
I § 2 foreslog han formuleringens Skolen er ejer af,. 
Han mente videre at Torben Andersen hav e ret i at 
...afskedigelse af skoleleder måtte være en generalfor- 
..samlingsbeslutning. I forbindelse med §11 mente han 
at . det var for avanceret et forslag at man skulle 
holde åbne styrelsesmøder. Det ville blive altfor 
tungt at arbejde på denne måde, som han iøvrigt al
drig havde hørt om andre steder i administrationsar- 
béjdé. Det ville osse blive en meget stor byrde at 
holde 2 årlige orienterende møder, og disse møder vil
le gribe for meget ind i skolens øvrige mødevirksomhed. 
Han nævnte iøvrigt, at referater in extenso fra sty
relsesmøder er umulige, men at man bestræber sig på 
at give så fyldestgørende referater i forældrebladet 
som muligt.

Efter at medlemmerne af vedtægtsudvalget havde moti
veret deres synspunkter gik man over til diskussion 
og afstemning paragraf for paragraf.
Der var 23 stemmeberettigede til stede. Et nøjere re- 
fe rat kan læses i generalforsamlingsprotokollen. For
slaget var udsendt til alle medlemmer nogle dage i 
forvejen.
§ 1? Formålsbeskrivelsen var i modvind og selv ophavs- 
/kvinden Marianne Krarup, fratrådte, den. Man blev enige 
om at stryge den og lade styrelsen nedsætte et udvalg
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til revision af skoleprogrammet, som kommer til at 
indeholde alt det som M. Krarup oprindelig ville have 
med i vedtægterne.
§ 2s Blev forenklet noget.
§ 3« Gav anledning til en længere debat om passive 
medlemmers status, - om der overhovedet skulle være 
sådanne. De forblev dog i paragraffen.
Et spørgsmål om nægtet medlemsoptagelse skulle indsn- 
kes for generalforsamlingen blev stemt ned.
§ 4: Her ønskedes en bemærkning om lærernes fortrins
ret til optagelse af egne børn, medtaget. Da man ikke 
kunne blive enige om hvor grænsen ligger mellem faste 
og løsere ansatte lærere og hjælpere, blev man dog e- 
nige om at det skulle fremgå af lærernes kontrakter, 
dog førtes til protokols uden for vedtægtsdiskussio
nen at "lærernes børn går vederlagsfrit i skole", 
§§ 5 og Blev vedtaget som i forslaget.
§ 7? Gav anledning til mange forslag om tidsfrister
nes længde og om hvorvidt forslag til nye styrelses
medlemmer skulle kunne indgives uden for tidsfristen, 
endog på selve den ordinære generalforsamling (i det 
følgende GF). Diskussionen endte med ændrede tidsfri
ster og at kandidatforslag skal fremsættes inden 14 
dage efter indkaldelse til GF. Dette blev vedtaget'.
§ 8? 1/3 af forældrene,—hvormange er det, når man 
ikke har vedtaget i §9 om 1 stemme er en person eller 
et forældrepar?, derfor tog man § 9 først.
§ 9“ Marianne Krarup foreslog at alle lærere bør have 
stemmeret uanset om de har børn i skolen. Flere spurg
te, som under debatten om § 4, hvad en lærer er i den
ne sammenhæng. Lærernes stemme blev sikret ved afstem
ning herom.
Dernæst udspandt der sig en livlig diskussion om hvor
vidt der skulle kunne stemmes ved fuldmagt. Dirigen
ten foreslog afstemning om "stemmeret uanset fremmøde" 
-men forsamlingen protesterede, derimod blev vedtaget 
"1 stemme for hver af de fremmødte" uden yderligere 
tilføjelser. D.v.s. at tidligere praksis med 1 stemme 
pr. forældrepar bortfalder. En tilføjelse om stemmeret 
pr. brev til personvalg blev vedtaget.



31

£ 8: Blev taget op igen til afstemning med ordet "for- 
ældre” rettet til ^stemmeberettigede",
§ lo; Blev vedtaget lydende som forslaget.
§ 11: Gav anledning til et krav om at styrelsen førte 
en protokol, tilgængelig for stemmeberettigede, over 
sine beslutninger, og dette blev vedtaget., 
En afstemning om bortfald af det i paragraffen under
stregede sidste afsnit, blev vedtaget. Alternativet, 
om at styrelsen afholder mindst 2 orienterende møder 
for lærere og forældre, blev nedstemt.
§ 12 Blev vedtaget, tilføjet kravet om styrelsesproto
kol.
§ 13: vedtaget som forslaget.
§ 14: Blev, efter nogen diskussion, vedtaget med til
føjelse om GF’s forudgående godkendelse af skolelede
rens afskedigelse. Marianne Krarup frafaldt sit for
slag til en ny paragraf mellem §§ 14 og 15. idet sko
leprogrammet tilfredsstiller forslaget.
§ 15: Mange anså afstemningsreglerne for stramme. idet 
denne aften viste at man risik. er så ringe fremmøde 
at intet kan vedtages. Sidste afsnit blev ved afstem
ning strøget og en efterfølgende afstemning vedtog 
begrænsningen “1/3 af samtlige stemmeberettigede skal 
være til stede“.
§§ .16 og 17: Vedtaget soia forslaget.

GF afsluttedes med dagsordenens punkt ang. vinterferie. 
Man enedes om at lade det hvile (det tror pokker -kl, 
var over 12) og at udsende tilmeldingsskemaer snarest 
til Pusser Winblads norgesrejsearrangement.

GF afsluttet.
- Vedtægtsændringerne skal vedtages på endnu en GF og 
vi kan måske vente til den ordinære GF til sommer, 
men det kan vi jo snakke om.

Annette Kjædegaard og Jørgen E. Petersen.
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SKOLEKALENDEE.

Fredag d. lo/12« Julefest kl. 19 - 21.po

‘Lørdag d. 11/12? Fridag.

Mandag d. 2o/12: Sidste skoledag før juleferien, 
skolen slutter kl. 12.

Forsdag d. 6/1-66? Første skoledag efter ferien, kl.8 

rørdag d. 19/2—66 — Sønuag cl. 2//2—öü;
Vinterferie, begge dage incl. (interesserede 
i norges-skirejsen bedes henvende sig til 
Pusser linblad, ol86J6o4, senest d. lo/12-65).

VI MANGLER KULØRT ULDGARN TIL P-FAG!!!

Lærerne minder om at cykellygten skal være tændt om 
■ orgenen på vej til skole.

Hvis børnene ikke koraner i skole, bedes 'man ringe til 
skolen mellem 7.5o og 8.lo, - det giver skolen større 
uryghed for at børnene ikke bliver væk undervejs.

HELSINGØR LILIE SKOLE, 
de Mezasvej 13, Helsingør.

Kontortid; Hver dag (undt. lørdag) kl. 12.15-13.oo 

giro 1226o6 

telefon 21o2o3
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Lærerne.

Skoleleder + 4ekl.;Ib Kvolsbjerg, Hauchsvej 15, 
tlf: 214952.

bø.kl.s Gerda Eggli, Århusvej 56, - 212225.
l .kl.s Ingrid Kcldbye , Horsensvej. 11.
2 .kl.: Grebe Dam Petersen, Pontoppidansvej 25, 

tlf: 2148o8.
5 .kl.: Christian Bursche, Carl Plougsvej 15.
6 .kl.: Ulf Braminer, Olriksvej 5 E.
Agnes Brammer - Olriksvej 5 E.
Ulla Christiansen, Højgården, Rønnebæralle, 212691.
Hanne Schachtschabe1, Strandvejen 242,Snek. 214595.

Styrelsen.

Formand: Lise Iversen, Sdr. Strandvej 56, 211898.
Næstformand: J B.Pileborg, Hyldevej 2, 215251.
Kasserer: Ole Josephsen, Rønnebæralle 16, 214697.
Sekretær: Annette Kjædegaard, Carl Plongsvej 17, 

tlf:210961.
Per Iversen, Sdr. Strandvej 56, 211898.
Ole kramp, Nyrup Overdrev, Kvistgård, 258-216.
Jørgen Petersen, Elmebakken 5, Snek. 2152o9.

Forældrerådet.

bø.kl; Dorte Schmidt, Kingosvej 95, 214242.
Ulla Petersen, Elmebakken 5,Snek. 2152o9.

l.kl; Karin Kjærsgaard, Baggesensvej 8, 212844.
2 .kl; Agnes Løgager, Sdr.Strandvej 8o,Snek.215115.

Inger Nissen, Nørrevej 42,Snek. 215^07.
5 .kl; Bent Kromann, Rønnebæralle 42, 216821.

Gitte Sørensen, Carl Plougsvej 45, 21ooo4.,
4 .kl: Annette Kjædegaard, Carl Plougsvej 17,21o961. 
6.kl; Leo Sørensen, Ydunsvej lo A, 214985.

Jørgen Stilrup, Gurrevej 81, 21558o.

Redaktionen.
Marianne Krarup, Nyrup 0verdrev,Kvistgård,258.216.
Søren Bang, Blichersvej 29, 215922.
Christian Bursche, Carl Plougsvej 15,


