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Lidt om gymnastik.

Hvorfor har skolen valt Gøssel-gymnastik i stedet 
for den traditionelle gymnastik, det ved man da 
hvad er.
Det.var efter nøje overvejelser og drøftelser at 
man tog skridtet og valgte den form for gymnastik, 
da man mente at den ville falde bedre i tråd med 
skolens [tanke: at udvikle børnene, fysisk og psy
kisk, til selvstændig tænkende mennesker. 
Gøssel-gymnastikken er en ny form for gymnastik og 
der er stadig problemer at løse, men de indhøstede 
erfaringer er så positive at det i høj grad beret
tiger os til at arbejde videre med denne gymnastik- 
form.
I timerne i børnehaveklassen, 1.klasse og tildels 
i 2.klasse har vi fri bevægelsesleg der bygger påu 
børnenes egen bevægelse. De kravler og kryber, de 
går på hug og på fire, de hopper og springer og 
danser i alle mulige former. Det er en slags leg, 
men ikke uden plan og instruktion.
Gymnastiklærerens opgave er udfra børnenes egne 
bevægelser og ideer at udvælge og organisere så det 
ikke bare bliver leg men også får præg af arbejds
opgaver. Vi søger at inspirere dem til at udvikle 
deres - forståelse for bevægelse, deres fantasi og 
deres fornemmelse af fællesskabet.
Samtidig med at børnene udvikles motorisk, appelle
res der til deres produktive evner (der har vi p-et 
igen).
I timerne gives der af og til orientering i fysio
logi og anatomi alt efter alderstrinet.
Så snart vejret tillader det, er børnene i "Lunden" 
hvor de lærer forskellige boldspil og lege, for 
trods al god gymnastik, giver dog naturen og den 
friske luft os den bedste inspiration og frieste 
bevægelse og livsglæde.

Ulla.



Lidt om sang og musikundervisningen.

Hvorfor arbejder vi så meget med rytme i musik
undervisningen ?
For det første - fordi rytme sammen med improvi
sation er det centrale i den musik børn selv 
frembringer, og rytme er noget der taler til børn 
(hvorimod børn jo ikke interesserer sig for har
monier) .
Endvidere - fordi vi ønsker at bevare og opmuntre 
børnenes produktivitet også på det musikalske 
område.
Vi må kigge på de kulturer, hvor menneskene har 
en mere produktiv musikform end vi har herhjemme 
(hvor f. eks. en sang lyder nøjagtig ens hver 
gang vi synger den, og hvor kun få voksne selv 
laver en sang der passer til det humør de er i).

I alle andre kulturer end størstedelen af den 
vesteuropæiske kulturkreds viser det sig, at. 
rytme er noget fundamentalt i musikken og at 
rytmen er det pulsslag og den inspiration som 
man improviserer på. Det vil sige, hvis man vil 
udvikle børnenes improvisationsevne, må man ud
vikle deres rytmiske evner.
Endelig ønsker vi at skabe nær sammenhæng mellem 
den musik børnene frembringer og deres bevægelse 
og derfor er det nødvendigt at musikken er rytmisk.

At få børnene til selv at lave sange og rytme er 
det centrale, men jeg nøjes dog ikke med at be
nytte den musik børnene selv frembringer. Sange 
lavet af voksne giver musikalsk baggrund for 
børnenes egne frembringelser. Mange af sangene 
egner sig til selv at improvisere videre på, og 
børnene synger melodierne som det mest naturlige 



for dem og digter evt. nye vers til, børnene får 
ikke den opfattelse at en sang er noget fast og 
uforanderligt, men noget man bruger efter eget 
behov.

Skal børnene ikke lære noder ?

Jo, hvis de i 6.-7« klasse viser lyst dertil. Med 
yngre børn er det unødvendigt, og muligvis kan det 
skade børnenes selvstændige opfattelse, hvis de 
tror at en melodi altid skal se ud ligesom den gør 
på tryk.
Endvidere mener nogle af dem, der har arbejdet 
meget med produktiv musikundervisning (Sv. Møller 
Kristensen og Adrian Bentzon), at nodeindlæring er 
hæmmende for udviklingen af gehøret og produktivi
teten.

Ja - det var lidt om sang og musik, hvis der er 
nogen der vil vide mere eller er uenige - 
så sig frem.

Christian.

Til Forældrebladets redaktion.

Vi har s«t at forældrebladets redaktion har talt 
forkert. Vores blad var pa 12 sider og ikke som 
nævnt på 8 sider.
Vi forslår, at I får et par timers regning med 
Christian, så I kan lære at tælle til 12.

Venlig hilsen
klasse.
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Forældremøde d.l5«ll»63 om "Omgangstone og 
adfærdsformer".

Der var stor tilslutning til mødet.
Pileborg gjorde opmærksom på, at næste måned er 
december - terminen er hård for os - derfor; præcise 
indbetalinger.

Ib begyndte med at sige, at lærerkollegiet nu for al
vor har taget skolens krav til orden og disciplin op 
til en principiel drøftelse. Som grundlag for denne 
drøftelse har man dels skoleprogrammet og dels Den 
Blå Betænkning. Det, der sker for barnet i.skolen, er 
en socialiseringsproces, hvor man skal lære 

a. at respektere de andre i gruppen 
b. at man har frihed til selv at bestemme med,- og 
c. at fri diskussion er vejen til at løse problemerne.

For børnene gælder i starten jungleloven, som siger 
at den stærkeste har ret, men ved eksemplet kan de 
lidt efter lidt bringes til at erkende, at sådan kan 
det ikke være. Det påtales, hver gang et barn prakti
serer "magt-er-ret"-princippet, og gentager det sig 
må man som den værste straf udelukke barnet fra fæl
lesskabet. Det er utænkeligt at anvende spanskrøret 
som det sidste middel - det ville være i høj grad 
uloyalt, hvis læreren havde den trumf i baghånden.

Lærerne har gennem deres drøftelser fundet frem til 
følgende regler for adfærden på skoeln;

1. Al færdsel indo i skolen sker efter reglen; gå - 
ikke løbe, tale - ikke råbe.

2 På legepladsen skal man opholde sig inden for det 
område, som gårdvagten kan overskue, så han hurtigt 
kan komme til hjælp, hvis det er nødvendigt.

3. Man må blive i klassen i frikvarteret, men kun hvis
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Arbejdsuroen, der vist er mest udtalt i 1. klasse, 
tror jeg, at den voksne må neddysse, børnene er 
sikkert for små til selv at tage stilling til, 
hvordan det skal gøres. Jeg kendte engang en lærer 
i en folkeskole, der ved hver times begyndelse lod 
sin 1. klasse deklamere følgende: "Hvert frikvar
ter er tissefrikvarter og kan du ikke tisse, da 
kan du prøve". Det hjalp på det problem.

I p-fag tvivler jeg på, om det er godt at rose 
børnene for meget for deres klatmalerier, de har 
jo netop så stort besvær med at få alting til at 
ligne, man hjalp dem måske bedre ved at lade disse 
klatterier gå i papirkurven som farveprøver.

Nå, undskyld mig mine hjertesuk, jeg er jo heller 
ingen "gudsbenådet pædagog" kun en sølle amatør.

Bente Zeij.

Ros og ris.

Jeg har lyst til at rose redaktionen (og det håber 
jeg der er mange med mig som har, de har bare ikke 
nået at komme frem med det?) for at de så hurtig 
efter den hovedkulse start har nået et så profes
sionelt stade. Sidste nr. af bladet, som nu lykke
ligvis hedder forældrebladet med blokbogstaver, var 
virkelig al ære værd. Skrifttyper og opsætning 
havde ændret sig i positiv retning og forsiden var 
dejlig at se på, selvom man også straks fik lyst 
til at åbne for indholdet.
Tak skal I have for indsatsen og lykke til med de 
næste, mange.

Den omtale af p-fag som jeg efterlyste.- i sidste nr. 
kom jo prompte må man sige, lige på næste side.
Tak også for den.
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Jeg har forhørt mig hos redaktionen og har erfaret 
at der ikke er indkommet nogle kommentarer i nogen 
retning til lærernes p-fag indlægo
Det var trist, synes jeg.

Efter hvad man har hørt her og der i skolens korte 
levetid, må der være mange spørgsmål rundt omkring 
i hjemmene i p-retning.
At jeg slutter op om vore læreres indlæg om p-faget, 
burde være indlysende. Det er jo i virkeligheden 
det skoleprogram vi engang formulerede, bare omsat 
i andre og flere ord. Men det er den praktiske ud
førelse som volder spekulationer, synes jeg.

Jeger klar over at p-faget er det sværeste af alle 
skolens fag.
Gerda udtrykker det så godt:"P-timerne på skolen 
er arbejdstimer. Vældig anstrengende, fordi børne
ne skal køre på egen energi, eget initiativ, de 
skal øse af sig selv".
Paradoksalt nok er dette - dette helt selvstændige 
arbejde - det mest krævende både for lærer og for 
elev.
Når man så ophængningen af børnenes arbejder til 
forældremødet, stod det klart hvor børnene virke
ligt arbejder, hvor de giver sig selv og hvor de 
formår at få det ud som presser på der inden i dem 
selv. Det er i første række i børnehaveklassen.
Det var ligesom indsatsen og glæden og energien 
aftog med alderen, mon det er rigt igt ?

Er det sværere at have p-fag med de store end med 
de små ?
I bekræftende fald, hvorfor er det sådan ?
Er der noget i vejen med arbejdsvanerne hos de 
større ?
Er det rigtigt, eller er det klogt, at lade børne
tage halvfærdige produkter med hjem ? (Jeg tænker 
få oplagt halvfærdige). Har man så nogen anelse 
om de bliver "færdige" derhjemme.
Er det mon god p-moral at børnene splitter en 
gammel radio ad og tager de dele de synes om - 
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formodentlig med en plan om at omskabe dem til 
"noget" - tager dem med, og så ikke mere ? Det 
var radio.
Skulle så ikke det omskabte produkt tages med i 
skole igen, til en slags "bedømmelse" ?
(Skolen har vel heller ikke råd til at lægge ma
terialer til de hjemlige aktiviteter).

Skulle man ikke kunne forvente en vis kontinuitet 
i de størres arbejde, skulle de ikke kunne arbejde 
med en ting over flere timer, ville det ikke give 
dem en meget større■tilfredsstillelse end det rast
løse "fra det ene til det andet-arbejde" ?

Ens viden som forældre er ofte mangelfuld, derfor 
er måske meget af dette udtryk for netop denne 
ufuldstændighed, men det kan jo afstedkomme nogle 
gode svar og måske andre forældres spekulationer.

Kære lærere? Lad os få problemerne at vide, ikke 
bare teorierne om hvordan det skulle være.

Lise.
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Loppetorvet o

Ved sidste forældremøde snakkede vi også lonpetorv.

Skolen mangler en hel række ting som budgettet ingen 
mulighed har for at tilgodese, så nu synes vi at 
denne udvej skal prøves., Får vi ikke råt mange penge 
i kassen, ja, så har vi heller ikke sat ret mange til.

Men forudsætningen for i det hele håbe på et gunstigt 
resultat, er dog at vi alle' går ind for foretagendet. 
Alle forældre der ikke har kigget sine gemmer igen
nem, bedes gøre dette omgående - trænger flere gode 
ting.
Og vi går ud fra at alle forældre spørger hvor de 
kommer frem, hos venner og bekendte, om der ikke 
også skulle være nogle ting der er stillet væk til 
evig glemsel. Ligeledes går vi ud fra at alle for
ældre, med en hale af venner ag bekendte efter sig, 
aflægger den til uigenkendelighed forvandlede skole 
et besøg

LØRDAG d. 7» deco kl. 1^-17

SØNDAG d. 8. dec. kl. lU-2o

Vi får desværre ikke bevilling til at lade de stærke 
drikke flyde, vi må nøjes med kaffe og/eller te og 
kager. Men indtaget i den forvandlede børnehaveklasse 
ved levende lys og fristelser hængende på vægge og 
i loft, bliver det nok også udmærket.

Vil De ikke også ringe til 211898 eller 21^2U8 og 
sige os om De ikke skulle have nogle timer den 
week-end til at gå ind i rækken af sælgere ? Vi skal 
ialt bruge 30 (fædre og mødre) fordelt i tre hold.

Vel mødt.

Loppekomiteen.



GLEMTE SAGER«

Vi har flere gange prøvet at fremlys’e både hos 
børnene og til forældremøder følgende ting:

1 blå anorak

1 blå anorak

1 blå anorak

1 lille grøn regnfrakke

1 brun skindhandske

1 par store blå vindluffer

1 par små blå vindluffer

FORÆLDRETØJ:

1 stor tynd grå sweater

1 lys beige sweater

Angående indesko.

Alle børn skal have indesko og navnlig skal der 
være navn i.
Det vil hjælpe lærerne meget hvis der er navn i 
al ting«



SKOLEKALENDEREN.
onsdag d. U. dec. skolefridag

lørdag-søndag d.7»-8. dec. loppetorv

onsdag d. 11. dec. sidste dag for tromning og 
rytmik

fredag d. 2o. dec. afslutning
196U

tirsdag d. 7. jan. første skoledag

torsdag d. 16. jan. forældremøde i klasse

fredag d. 17« jan. forældremøde i 1.klasse

torsdag d. 23. jan.forældremøde i bø-haveklassen

torsdag d. 3o. jan.forældrerepræsentantskabsmøde
torsdag d. 6. febr. forældremøde i 2.klasse

HELSINGØR LILLE SKOLE
de Mezasvej 13, Helsingør 
giro 1226o6 
telefon 21o2o3

Skolelederen træffes bedst pr telefon eller 
personlig på skolen mellem kl. 13-V+.

Forældrene bedes ringe til skolen mellem 7,?o og 
8,lo hvis børnene af en eller anden grund ikke 
kommer i skole. Det giver skolen større tryghed 
for at børnene ikke bliver væk undervejs.

Red.sGerda Eggli, Åge Riis Kjærsgård, Maggi Stahl.


