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Friheden i skolen
Hvor er det egentlig synd, de moderne skoletanker er genstand for så 

megen misforståelse i offentligheden.
Til syvende og sidst er det jo offentlighedens, d. v. s. hjemmenes for

ståelse eller mangel derpå, der bestemmer skolens udvikling.
De værste misforståelser beror nok på, at forældres begreb om skolens 

arbejde i dag i virkeligheden hviler dels på erindringer om deres egen 
skoletid, dels på deres børns umodne beretninger. Det er vist også til 
skade for sagen, at lærerens arbejde ser så let ud. »Det kan enhver da 
gøre,« siger folk, som ikke er i stand til at vurdere den overordentlig 
komplicerede natur, lærerens arbejde i de senere år har antaget. Det skal 
ikke fejle, at netop når det går som fod i hose, er det resultatet af bl. a. 
minutiøs teknik og lang erfaring.

Hvad folk ofte får galt i halsen, er problemerne omkring friheden i 
skolen. Mange går ligefrem rundt og tror, at den meget omtalte frihed 
er det samme som slaphed. Det er ikke rigtigt. Det bør i hvert fald ikke 
være rigtigt.

Men det er rigtigt, at friheden i dag står som det problem, der banker 
hårdest på skolens dør.

Ikke friheden, som vore forfædre besad den som dyreste eje, men 
netop som det problem, vort slægtled har set friheden forvandle sig til, 
den frihed, der foreløbig synes at trives så ilde blandt alt vort dejlige, 



mekaniske legetøj. Kort sagt den frihed, man vist danner sig den 
klareste opfattelse af, når man som dens modsætning opstiller frygten.

Overflødigt at oplyse, at frygt og angst som civilisationens følgesyg
domme ser ud til at brede sig i samme forhold som ciyilisationens vækst. 
Børn har meget mere at være bange for nu end før. Den store Bastian 
kan gå hjem og lægge sig; thi i dag er frygten så at sige organisk, den 
ligger dybt til forskel fra nutidsbørns meget omtalte frimodighed, hvilken 
tilhører overfladen.

Selve den kendsgerning, at nutidsbarnet har flere chancer og dets 
liv flere muligheder end tidligere, gør valget mellem chancer og mulig
heder vanskeligere for barnet, hvorved den indre uro forøges og angsten 
forstærkes. Den teknisk-demokratiske fremgang har skabt sin menneske
type og præger nu også barnet. Barnesindet af i dåg kan ikke sjæl
dent mest af alt minde om en slags permanent vælgermøde.

Medens samfundet ellers lægger stadig flere — ofte kærkomne — op
gaver på skolen, har udviklingen dog medført det j gode, at det har 
aflastet skolen for, hvad det i gamle dage anså for en af dens hoved
opgaver: at ave børnene. Den rent sociale disciplin lærer barnet i dag 
allerede på sin vej til skole, nemlig ved fodgænger-overgangen og med 
livet som indsats, i sammenligning med hvilket selv skolens allerskrap- 
peste lussing må blegne. Skolens gamle myndighed ej — ligesom dens 
gamle monopol som oplysningscentral ■— brudt for stedse.

Men sluppet vel over fodgænger-overgangen ankommer børnene til 
skolen med deres lille oppakning sprængfuld af derine og andre op
levelser: Af gårdsdagens film og sengelæsningens spænding, morgenens 
radio og morgenbordets tumult, af vitaminer og kalorier og af for mange 
lommepenge til slik samt af den med alt dette følgende nervøse urolighed 
— allerede små trælle i gyldne lænker.

Så står vi lærere dér på skoletrappen og tager imod børnene og deres 
trang til forløsning, og vi ser på ny et magisk liv fylde ordet skole, hvis 
gamle betydning som bekendt var noget med jrihed.

Kan man da tænke sig en angstfri undervisning?
Selvfølgelig kan man ikke det. Også det sunde menneskeliv kender- 

angsten, og bør nok kende den. Heller ikke i skolen kan den undgås — 
eller undværes. Men den skal nu nok i dag rigeligt få, hvad der tilkom
mer den, også uden skolens aktive medvirken, og den lærer, der vogter 
nøje på sig selv og sin gerning, står i løbet af en arbejdsdag atter og 
atter foran valget imellem at tjene angsten eller friheden.



Bogstaveligt talt hvert minut i timen står han i kamp, ikke med bør
nene, ikke med lærestoffet, men med sig selv. Som en hjernekirurg så 
varsom skal han opbygge barnets begrebsverden, uafladeligt anvendende 
vor utilstrækkelige psykologiske viden og sin menneskelige taktfølelse. 
Flinkt skal han operere, men uden at såre!

I skolen hedder det: Uden blod og tårer, men nok med sved. Thi den 
angstfri undervisning er anstrengende for børnene, og ved timens slut
ning er de meget trætte. Den bringer dem i en tilstand af åndelig koncen
tration — og gør dem rolige. De lukker sig op, når de mærker, læreren 
virkelig respekterer hvert enkelt barns personlighed, og især når de føler, 
han forlanger, at de indbyrdes skal respektere hinanden. De taber ikke 
så let tråden, når de med sikkerhed ved, at de, dersom de skulle tabe 
den, dog ikke taber ansigt. ■— Men længere må læreren heller ikke gå, 
ikke en millimeter; et eneste forsøg på at lefle for barnet, og dets be
rettigede hån er ham vis.

Børnene bliver rolige, uden de traditionelle tilråb fra katederet. Disse 
gamle opsange kunne jo nok skabe ro, men kun udvendigt, i form af en 
slags lammelse; barnets koncentration tilintetgjorde de i hvert fald hver 
gang. Hvor tit har vi ikke givet denne velfortjente anmærkning: Lille 
Peter forstyrrer undervisningen i timen — og hvor ofte har ikke vi lærere 
kunnet sige det samme om os selv.

I den angstfri time går tiden hurtigt, men undervisningen langsomt. 
Timen er så at sige præget af tavshed. Thi selv i skolens verden gælder 
det, at tale kun er sølv i forhold til tavshedens guld, vel at mærke dersom 
tavsheden udtrykker, at barnehjerner bearbejder et problem — og der 
spekuleres meget i den angstfri time. Den er ikke umiddelbart livlig, det 
vil sige underholdende, men den er fuld af indre liv.

Overhovedet er det en mærkelig erfaring at gøre, at læreren kun kan 
fremkalde den rette form for det, man med et vistnok for billigt udtryk 
kalder »spændt opmærksomhed«, dersom han mestrer den kunst at holde 
eleverne fuldkommen afslappet. Selve ordet angst er jo beslægtet med 
det latinske angor, der betyder sammensnøring af struben, jævnfør angina. 
De gamle vidste godt, at angsten sammensnævrer blodkarrene, så huden 
blegner og blodomløbet hemmes.

For at udtrykke det i drastisk forenkling: Må læreren lamme eleverne 
ned for at få ro, lammer han også deres hjernevirksomhed. Forstår han 
derimod at lede blodet til elevens hoved derved, at han får eleven til »at 
lukke sig op«, forsvinder lemme-daskeriet af sig selv.



Derfor må han også selv koncentrere sig på samme måde. Ikke med 
uorden i timens plan — den eleverne nøje skal kende på forhånd, ikke 
med sidespring i sin tanke og tale, end ikke med en pludselig håndbevæ
gelse eller blot panderynken må han komme til at aflede barnets opmærk
somhed, og en lirekasse i gården er katastrofal og må lades rase ud, før 
undervisningen kan fortsætte.

Koncentration gennem afslappelse, og afslappelse gennem angstens 
udelukkelse, det lyder ganske ligetil, men fordrer dog, at læreren undgår 
de mange, i sig selv fuldkommen uskyldige sammenstød og småkrænkel- 
ser, som vel normalt hører med til en time, men som dog, set gennem 
barneøjets lup, er og bliver krænkelser.

Netop når barnet er afslappet, kan læreren lade faget stille sine krav 
til det, og få dem honoreret. Thi børn bøjer sig almindeligvis villigt for 
lærdommens krav, men vil blot ikke ydmyges af læreren. Hvad sidder 
der ikke i vore egne sind af ar fra skoletiden — små, men aldrig svundne 
— når en i næsten alle tilfælde velmenende lærer et øjeblik glemte, at 
hvad en lærer tror at skrive i sand, står, når ulykken — eller lykken — 
er ude, en menneskealder derefter mejslet i sten!

Skal man nu kalde sådant for undervisning? Eller terapi? Eller måske 
hypnose?

Navnet er sådan set ligegyldigt. Snarest kunne man måske kaldet det 
for pædagogisk mikroteknik udfra en forestilling om, hvordan barnet 
tjenes bedst i dets nuværende situation. Heller ikke er fremgangsmåden 
sikkert så grumme ny; den har nok altid været anvendt, hvor skolestuen 
stillede sit ubønhørlige krav til læreren om at finde frem til en medmen
neskelig virkelighed. Kun synes den i barnets nuværende situation at 
have fået en fornyet og forøget aktualitet som en af de få tilbageværende 
forudsætninger for, at barnesindet kan få frihed til at danne kerne i 
stedet for under vægten af dets daglige livsindtryks overvættes mang
foldighed at males til støv.

Og at tilstræbe denne frihed ved koncentration gennem afslappelse må 
ikke forveksles med nogen misforstået form for frihed gennem slaphed.

Svend Andersen.
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SKOLENS 91. ÅRSPRØVE
Ordinære fridage: Kristi himmelfartsdag 30. maj; pinseferie 8. — ti. juni

Skriftlig; eksamen i maj: Se opslag på skolen.

Skriftlige oprykningsprøver i jnni:

Fredag 7.
Kl. 10-11: II ml. diktat
Kl. 8— 9: I ml. diktat
Kl. 9—10: 5. kl. diktat

Onsdag 12.
Kl. 8—11: I ml. genfortælling
Kl. 11—14: 5. kl. skr. regning 

Torsdag 13.
Kl. 8—11: III ml. matematik
Kl. 11—14: Il ml. matematik

Fredag 14.
Kl. 8—1030: III ml. genfortælling
Kl. 11—14: I ml. regning

Lørdag 15.
Kl. 8—11: III ml. regning
Kl. 11—14:11 ml. regning

Mandag 17.
Kl. 830—12: III ml. dansk stil

Samtlige prøver foregår i gymnastiksalen. På prøvedagene, undtagen for 
diktat, har prøveklasserne fri før og efter prøven.

Årets sidste skoledag inden eksamen: Realklassen og IV mellem torsdag 16. 
maj; III mellem lørdag 1. juni; II-I mellem, 5. kl. fredag 7. juni; 4., 3., 2. 
og 1. forberedelsesklasse lørdag 15. juni.



Mundtlige prøver:
Det er af stor betydning for skolen og dens arbejde med børnene og 

de unge, at hjemmene også i eksamenstiden slutter op om arbejdet, og 
forældrene indbydes derfor til at overvære flg. eksaminer og årsprøver:

Mellemskole- og realeksamen, III ml.-I ml., 5. kl.
Lokale

Onsdag 22. maj kl. 8: real fysik Rickers-Mathisen G

Fredag 24. — - 8: IV ml. fysik. Udsen-Mathisen L

Lørdag 25. — - 8: real geografi. Rasmussen-Lilleør F

Tirsdag 28. — - 8: IV ml. geografi. Fru I. Andersen frk. K. Laursen F

Onsdag 29. — - 8: real engelsk. Sørensen-frk. Jørgensen G

Mandag 3. juni - 8: real naturhistorie. Udsen-O.A. Jørgensen C

— - — - 8: IV ml dansk. Sørensen-fru Brogaard F

Tirsdag 4. — - 8: III ml. historie. Fru Brogaard-Jensen L

Fredag 7. — - 8: real historie. Schaumann-A. Hartvig G

— - — - 8: IV ml. historie. Jensen-Rasmussen F

— - — - 8: III. ml. matematik, Udsen-Rickers J

Fredag 14. — - 8: real dansk. Sørensen-Agger F

— - — - 8: 5. kl. dansk. Jensen-frk. Skaarup B

Lørdag 15 — - 8: IV ml. engelsk. Frk. Jørgensen-Sørensen F

— - — - 8: I ml. dansk Fru Brogaard-frk. Gribsvad L

Mandag 17. — - 8: real matematik. Nymand-Rickers G

— - — - 8: II ml dansk. Frk. Gribsvad-fru Brogaard F

Tirsdag 18. — - 8: III ml tysk Jensen-Schaumann A

Onsdag 19. — - 8: IV ml. tysk. Jensen-Schaumann F

— - — - 8: II ml. naturhistorie. Udsen-frk. Pedersen A

— - — - 8: 5 kl. regning. Fru Brogaard-fru Olsen B

Torsdag 20. — - 9: real tysk. Schaumann-Jensen J

— - — - 8: III ml. dansk Frk. Gribsvad-fru Brogaard A

Det omtrentlige klokkeslet for hver enkelt elevs eksamination bekendtgøres 
ved opslag. Under eksamen må ventende elever kun opholde sig i det an
viste lokale, ikke på trappe eller gange.



Forældredage

Kl. Mandag' 17. juni

11 1. forberedelsesklasse tegning frk. Skaarup
11 2. „ tegning frk. Skaarup
10 3. „ geografi fru R. Andersen
10 4. „ dansk frk. Pedersen
11 5. , naturhist. Udsen
10 I mellemklasse engelsk Andersen

Lokale

Tirsdag 18. juni

11 1. forberedelsesklasse regning fru I. Andersen
11 2. n dansk fru Olsen
10 3. n regning frk. Pedersen
10 4. n regning fru Brogaard
11 5. n dansk Jensen
10 I mellemklasse regning Udsen

Torsdag 30. juni

11 1. forberedelsesklasse dansk fru Olsen
11 2. n regning fru I. Andersen
10 3. n dansk fru Olsen
10 4. n geografi fru R. Andersen
11 5. n geografi fru R. Andersen
10 I mellemklasse geografi frk. Qribsvad

Klasselærere:

1.—2. kl. : Fru Inga Andersen
3.-4. kl. : Fru Ruth Wium Andersen
5. kl. : Fru Tove Olsen
I ml: Fru Karen Brogaard
II ml.: Frk. K. Skaarup
III ml. E. Udsen
IV ml.: B. Jensen
Realkl.: 0. Schaumann

a n Q M w n 
a b a n n m
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Qymnastikafslutningen
fandt sted lørdag den 4. maj kl. 10 i gymnastiksalen for samtlige klassers 
elever.

Sangafslutningen finder sted torsdag den 16. maj kl. 10 i gymnastiksalen. 
Forældre og andre pårørende er velkomne.

Forberedelsesskolens udflugtstur pr. bus
foregår tirsdag 7. maj. Afgang fra skolen kl. 9, hjemkomst kl. ca. 16. Hver 
elev medbringer frokostpakke. Turen går til skolens areal Nissebakken ved 
Ebeltoft vig. Mødre indbydes til at komme med. Bilturen koster 4,00 kr. pr. 
barn og 5 kr. pr. moder.

De faglige klasseudflugter pr. bus
foregår 7., 6., 6.—8. maj for henholdsvis 1 ml., II ml. og III ml. under le
delse af fru Brogaard, hr. Jensen, hr. Krag og frk. Gribsvad. III ml. tager 
under hr. Udsens ledelse 3 dage til Sydslesvig.

Tilbagelevering af bøger
sker til hr. Nymand fredag 21. juni kl. 15 i sløjdlokalet. Ansøgning om 
statstilskud til bogleje for næste år sker skriftligt til samme senest I. juni.

Feriebilletter til banerne
Skriftlig anmeldelse, der afleveres til klasselæreren, må ske fra elevens hjem 

inden 1. juni på blanket, der udleveres på skolen.

Vidnesbyrd
Afgangselever, der foruden eksamensbevis ønsker at få udstedt et vidnes

byrd fra skolen, må aflevere skriftlig anmodning herom fra hjemmet inden 
1. juni.

Fripladser
Ansøgning om fornyelse af statstilskud til skolepengenedsættelse for næste 

skoleår indgives inden 1. juni på blanket, der udleveres fra kontoret.

Udstillingen af elevarbejder
afholdes i gymnastiksalen. Den er åben for forældre og andre interesserede 
mandag 17., tirsdag 18. og torsdag 20. juni, alle dagene kl. 930—1230.

Udlevering
af karakterbøger, elevarbejder og gymnastiktøj sker lørdag 22. juni kl. 12 i 
de respektive klasseværelser og forestås af klasselærerne.



Sommerlejren pd Nissebakken
for drenge og piger i og I mellem afholdes fra mandag 24. juni, da der star
tes på cykle kl. 9 fra Skovfaldet, til lørdag 29. juni, da deltagerne kan for
ventes ved Skovfaldet kl. ca. 16.

Lejren ledes af overlærer frk. Skaarup og frk. Birthe Willumsen.
Hver deltager medbringer: Sovepose eller tæpper, nattøj, ske, kniv, gaffel, 

krus, dyb og flad tallerken, ekstra sko og strømper, lappesager samt march- 
og lejrsangbogen.

Ved tilmeldelsen, der sker senest fredag 7. juni på skolens kontor, 
erlægges betalingen, kr. 13,— (excl. evt. rutebilbillet).

Lejrens postadresse er: Nissebakken, Egsmark mark pr. Ebeltoft.
Lejrens forældredag er fredag 28. juni, da alle forældre er velkomne 

fra kl. 15 og til at overvære aftenens traditionelle lejrcirkus.

De nye bøger udleveres mandag den 12. august kl. 8 samt lørdag den 10. 
august kl. 8—12 i sløjdlokalet og kun mod kontant betaling.

Det nye skoleår begynder mandag 12. august kl. 10.



Kursus’ 38. årsprøve
Sidste læsedag: Ældste studenterklasser tirsdag 30. april, yngste torsdag 

16. maj, real- og mellemklassse fredag 24. maj, forkursus 22. juni.

Skriftlige prøver: Fredag 3. - torsdag 9. maj ifølge opslag.

Mundtlige prøver: Lokale
Mandag 20. maj kl. 8 I sd fransk Sørensen-frk. Jørgensen F

- 17 I sa Kolstrup-Snitker F
- 8 I md dansk Slej-Madsen G
- 8 II ma fysik Rickers L

Tirsdag 21. maj - 17 I ma dansk Madsen-Slej G
- 8 II md fysik Nymand L

Onsdag 22. maj - 8 11 sd naturh. Aastrup C
- 8 II sa Schiøtz C
- 8 II md fysik Nymand L

Fredag 24. maj - 8 II md kemi - G
Lørdag 25. maj - 8 I sa geografi Schiøtz C

- 8 I md - C
- 8 II sd latin Siej G
- 8 II sa - - G
- 8 II ma kemi Rickers L

Mandag 27. maj - 8 I sd geografi Schiøtz C
- 8 I ma - C
- 8 II md oldtkb. Schaumann G

Tirsdag 28. maj - 8 II sd - G
- 8 II sa - G
- 8 II ma - G

Onsdag 29. maj - 17 I sa tysk Madsen-Schaumann G
Fredag 31. maj - 8 I md matem. Nymand-Rickers G

- 17 I ma historie Jensen-Schaumann Q
Lørdag 1. juni - 8 I sd latin Slej-Kolstrup G
Mandag 3. juni - 17 I sa dansk Madsen-Slej G



kl. 17 I ma kemi Rickers-Nymand L
- 8 II sd historie Schaumann G
- 8 II sa Jensen G

Tirsdag 4. juni - 8 I md engelsk frk. Jørgensen F
- 8 I md fysik*) Rickers-Nymand L
- 8 1 ma engelsk Madsen F
- 8 II md historie Schaumann G
- 1230 real naturhist. Udsen C

Onsdag 5. juni - 8 II sd engelsk frk. Jørgensen C
- 8 II sa - C
- 8 II md historie Schaumann G
- 8 II ma - G
- 8 mlkl dansk Rasmussen F

Torsdag 6. juni - 8 II md matem. Nymand L
- 1230 real dansk Rasmussen G

Fredag 7. juni - 8 I sd dansk Sørensen-Slej J
- 17 I sa latin Slej-Kolstrup F
- 8 I md fransk Seier-frk. Jørgensen C
- 17 I ma Snitker-Kolstrup G
- 8 II md matem. Nymand L

Lørdag 8. juni - 8 II ma Rickers L
- 8 mlkl naturh. Udsen C
- 1230 real tysk H. Andersen G

Tirsdag 11. juni - 8 II sd dansk S. Andersen G
- 8 II sa - - G
- 10 mlkl historie Rasmussen F

Onsdag 12. juni - 8 I sd tysk Madsen-Schaumann G
- 17 I sa engelsk Slej-frk. Jørgensen G
- 8 I md kemi Rickers-Schiøtz L

Torsdag 13. juni - 17 I ma matem. Rickers-Nymand L
- 8 II md dansk Sørensen G

Fredag 14. juni - 8 II md - - G
Lørdag 15 juni - 8 I sd historie Schaumann-Jensen C

- 8 11 ma dansk S. Andersen G
Mandag 17. juni - 8 I md historie Schaumann-Jensen F

- 17 I ma fysik Rickers-Nymand L
- 8 II md naturh. Schiøtz C

Tirsdag 18. juni - 8 I sd engelsk frk. Jørgensen-Slej J
- 17 I sa historie Jensen-Schaumann G
- 8 II sd fransk Sørensen G
- 8 II sa Kolstrup G
- 8 II ma naturh. Schiøtz C
- 8 mlkl tysk H. Andersen F
- 8 real fysik Nymand L

Onsdag 19. juni - 8 I md -”) Rickers-Nymand L



*) Elever med tysk
**) - - engelsk

kl. 8: II md fransk frk. Jørgensen G
Torsdag 20. juni 8: I md tysk Schaumann J

8: I ma - Jensen J
8: 1 ma kemi**) Rickers-Schiøtz L
8: II md fransk frk. Jørgensen G
8: mlkl matemat. Nymand F

Fredag 21. juni 8: II sd tysk Madsen F
8: II sa - - F
8: I ma fransk Kolstrup G

Lørdag 22. juni - 1230: real geografi Rasmussen G
Mandag 24. juni 8: mlkl fysik Nymand L
Tirsdag 25. juni - 1230: real engelsk frk. Gribsvad G
Onsdag 26. juni - 8: mlkl - G
Torsdag 27. juni - 10: real historie Rasmussen G
Fredag 28. juni 8: mlkl geografi - G
Lørdag 29. juni 9: real matemat. Laursen G

Det omtrentlige klokkeslet for hver enkelt elevs eksamination ses af opslag. 
Under eksamen opholder ventende elever sig i det anviste lokale; som ven- 
telokale til eksamen i J og L fungerer M, til G og F: Iji og til C: E.

Statstilskud. Ansøgning om fornyelse af statstilskud til skolepengenedsættelse 
for næste læseår indgives inden 1. juni på blanket, der udleveres fra kon
toret.

Udlevering af karakterbøger sker lørdag 22. juni kl. 12 i klasseværelserne 
og foretages af klasselæreren.

Klasselærere:
1 ml: Frk M. Gribsvad
2 ml.: B. Holm Laursen.
real: H. Andersen 
lsd: P. H. Sørensen. 
Isa: H. Madsen.
Imd: T. Nymand.
Ima: G. Rickers.
II sd: Frk. Else Jørgensen 
Ilsa: E.Siej.
II md: B. Schiøtz Christensen.
II ma: S. Kolstrup

Det nye kursusår begynder mandag 12. august, for dagklasser kl. 11, for 
aftenklasser kl. 19.



Årsafslutningren

Årsafslutningen finder sted lørdag 22. juni kl. 10 i Orønnehaven eller i 
gymnastiksalen. Studenterne ventes at stige til vogns kl. ca. 11,30.

Skolens kontor, Thunøgade 2 A, er åbent daglig kl. 14—15, undt. lørdag, 
indtil fredag 21. juni og atter fra mandag 5. august.

Skolens telefon: Århus 2 66 70. Forstanderen privat: Århus 7 8161.
Boginspektors telefon: Århus 6 84 62.

Inga og Svend Andersen.






