
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/




1

Hvorfor ønsker vi, at vores barn skal gå i 
"Den lille skole"?

Vi har vel alle en ide om, hvordan man vil opdra
ge sit barn. Man er ikke ligeglad med, hvilken indfly- 
cdelse det kommer under, hvem, der passer ens barn, hvis 
man ikke selv er hjemme. Det er, så længe barnet er 
under skolealderen, og man har det hjemme hele dagen 

ikke noget, man overlader til .tilfældigheder. - Det 
er frivilligt, om man vil sende sit barn i børneha
ve og gør man det, finder man et sted, hvor man sy
nes om lederen og hvis meninger harmonerer med ens 
egne ideer om opdragelse.

Alt dette synes en selvfølge, men for de fleste 
mennesker er det lige så stor en selvfølge at overla
de den videre opdragelse, i hvert fald i skoletiden, 
til tilfældigheder.

De mennesker, der nu får indflydelse på ens barn, 
er måske nogle, man slet ikke sympatiserer med, og det 
er vist en kendsgerning, at hvor før forældrene var 
den altafgørende autoritet, bliver denne 'i de første 
år direkte overført på lærerne. - Og hvem er så de 
lærere? De kan naturligvis være højt kvalificerede 
med pædagogiske evner, men det kan lige så vel være 
en, der blev student inden sommerferien, og som nu 
lige skal tjene nogle penge, inden han går i gang 
med et helt andet studium.

Det er blandt andet dette tilfældige lærermateri
ale på kommuneskolerne? der gør en betænkelig. Det har 
altid forekommet mig sa uhyggeligt, at den dag, ens 
barn begynder at gå i skole, forlader det en verden, 
man selv,kender og har indflydelse på, og går ind i en 
anden, dér er lukket for forældrene. - Helt lukket er 
den vel ikke, for der er også forældremøder på kommu
neskolerne, og ingen forbyder heller dem at henvende 



sig til inspektøren eller en lærer, men i mange til
fælde møder man ingen interesse eller forståelse ^f 
eventuelle problemer, ofte vises der blot ligegyl- 
digaed, ja, til tider direkte uvilje.

D?t, at "Den lille skole" er startet af en 
kreds af forældre, er noget vidunderligt positivt, 
ner viser, at de ikke har ment, at børnenes sko- • 

legang var noget, man blot overlod tilfældet.
Skolen, som jeg kender den i dag, forekommer 

mig at være det helt rigtige sted for mine børn. 
M»n har ikke fornemmelsen af, at ens barn kommer 
ind i en helt fremmed verden og atmosfære. Man 
isan selv komme på skolen når som helst og føler, 
at man virkelig er velkommen. - Her fortsættes ens 
egne ideer om opdragelse, ja, de forbedres. Man får 
øjnene op for, at visse ting, man måske selv har 
lagt for stor vægt på, er noget uvæsentligt - og 
omvendt.- Der er ikke noget trist ved, at skolen 
for en tid kommer i første række. Bemærkninger 
som? "Sådan gør vi i skolen-","det siger Gerda'i,', 
er noget, man med sindsro og glæde bøjer sig for.

En væsentlig ting er, at klasserne er så små. 
Hor er plads til det individuelle, børnene behøver 
ikke at blive til en masse uden personlighed, for 
naturligvis er det svært for en lærer, selv om han 
har viljen,' at vise interesse for hver enkelt elev, 
når der er 30 - kO børn i klassen.

En anden ting, jeg finder rigtig, er, at re
ligionsundervisningen er det, den bør være, nemlig 
undervisning i de forskellige eksisterende religi
oner, og ikke "kristendom", som faget nu hedder i 
folkeskolen.- Jeg mindes, hvordan man selv lærte, 
at alle, der ikke var kristne eller jøder, var hed
ninge (underforstået mindreværdige). - Jeg håber, 
at mire børn blandt andet herigennem vil lære at 
anerkende andre mennesker, som de er, og at ingen 
er mindreværdige, fordi de tilfældigvis mener nogel 
andet, eller, for at jævnføre det med racediskrimi
nationen, har en anden hudfarve end de.

Det er min opfattelse, at man på "Den lille 
skole"søger, at gøre børnene til frie, selvstændige 
mennesker, der til sin tid vil være i stand til at 
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tage personlig stilling til livets problemer, og 
jeg mener her at have fået en god støtte i mine 
bestræbelser.

L.Maegård.

REFERAT AF FORÆLDREMØDE PÅ BORRBVOLD DEN 1.0KT. 196^.

Der var mange forældre tilstede til skoleårets 
første forældremøde og heldigvis mange nye? som det. 
er meget underligt ikke at kende navnene pa,-det 
kommer forhåbentligt snart, men tænk alligevel, at 
vi er blevet så mange. 
Pileborg bød velkommen. Mødet var tænkt indledt 
med to korte beretninger fra en gammel og en ny : 
forælder-en slags status over deres erfaringer . 
med skolen til dato-hvorefter man sku Ile drøfte 
skolens mål og midler. Desværre måtte den ene ind
ledning udgå, og Pileborg gav ordet til Jørgen 
Petersen, som begyndte med at fortælle,at han i be
gyndelsen- havde stillet'sig lidt tvivlende over 
for skolen og spurgt sig selv,.om børnene nu også 
lærte noget, og lærte noget væsentligt. Men alle
rede fra den første dag var han blevet klar over, 
at i al fald P-fagene var meget væsentlige både 
for børnene og for hele atmosfæren i skolen med 
børnenes billeder på væggene og aktivitet overalt. 
Det er' gennem den nye generation, at vi skal nå frem 
til en ny kunstforståelseJ - J.P. kom ind på skole
komedien sidste år,som han syntes^ var for stort 
lagt an, det må være' bedre med sma ekstemporalspil 
oftere. Dansefesten med børnene var en stor succes, 
som burde gentages. Forældrefesten var knap så vel
lykket. J.Pnævnede religionsundervisningen; beret
ningen om syndfloden havde gjort et meget stort ind
tryk på' hans pige, og han mente, at det måske var 
en 'god ide at vente med;bibelshistorie til et senere 
klassetrin. ;
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Hvad børnenes reaktion på at være kommet i børnehave 
angik, syntes han, at hans pige var mere tilfreds, 
havde flere interesser og var nemmere at have med at 
gøre, men man måtte naturligvis ikke se bort fra, at 
alle - eller i al fald næsten alle - børn er glade 
for at komme i skole. J. P. fremhævede den gode kontakt 
mellem forældre og lærere og forældrene imellem, og 
syntes, at skolen havde lært ham at se anderledes 
på mange ting hjemme, til at revidere sin opfattelse 
om opdragelse og til at deltage mere i børnenes sys
ler.
J. P. nævnede forskellige ting, som han kunne tænke 
sig at diskutere med lærere og forældre: 1. Hvad 
med danse - og musikundervisning uden for skolen? 
2. Kunne man ikke få et møde i vinter om musik? 
3. Kunne man ikke prøve at få oprettet et skole
bibliotek med håndbøger og litteratur om pædago
gik etc.?

Pileborg gav derefter ordet til Ib for en kort 
indledning til diskussionen om målsætningen for sko
len samt svar på J. P.s indlæg. Der er nøje sammen
hæng mellem mål og midler, sagde Ib. Folkeskolen har 
en meget rummelig målsætning, som siger, at skolen 
skal fremme og udvikle børnenes anlæg, styrke deres 
karakter og lære børnene nyttige kundskaber. Det 
kunne være interessant, om en lille forældrekreds 
som vores kunne nå frem til et lidt mere afgrænset 
mål, virkelig nå frem til at prøve at formulere, 
hvad det egentlig er, vi vi 1 med skolen. Svensker
nes målsætningsparagraf indeholder også en passus 
om, at "skolen skal gøre børnene til duelige og 
samfundsnyttige medborgere" - er det det,’vi vil? 
Vore mål må bl. a. være at hjælpe børnene i deres 
udvikling og at lære dem processen ved at lære, 
aen vi trænger til en virkelig diskussion om mål
sætningen, hvor vi godt kan begynde -at endevende 
vort eget skoleprogram, for måske derigennem at nå 
frem til en klarere'- formulering af målsætningen.

Ib indrømmede, at skolekomedien havde været 
for stor en opgave, men den var dels blevet til 
som een mentalhygiejnisk foranstaltning for ^.klas
se, som trængte til en succes. Behovet for dramatik
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var derimod ikke blevet tilfredsstillet. Det, dramatik
ken skal gøre,er at hjælpe børnene i deres emotionelle 
udvikling. Ib fortalte endvidere, at en lærer nu tager 
sig af danse-fester og fællestimer.

Pileborg bad forældrene have målsætningen in men
te ved den .efterfølgende diskussion og afbrød mødet for 
almindelig sumning og øl.

Efter pausen spurgte hr. Krarup, om regneunder
visningen er P-et nok. Ib svarede, at det er meget 
svært at gøre regning til et P-fag, fordi børn sådan 
set ikke har brug for regning. De lærer remser og kan 
tælle ,men det har. ikke noget med regning at gøre. 
Det kræves imidlertid, at de skal mestre de regnings
arter ret tidligt, og det skal vi rette os efter. 
Der udspandt sig en diskussion om regneundervisningen. 
Nogle mente, at man måske skulle udskyde denne til et 
senere klassetrin, men Christian fortalte, at han havde 
prøvet det med 1. kl. sidste år, men det lod sig ikke 
gøre,børnene vil gerne regne, det kan ikke bremses.

Søren Bang spurgte, om vi har råd til at oprette 
et bibliotek på skolen, i første omgang for forældre 
og lærere med håndbøger om pædagogik og lign., men. 
Pileborg måtte sige, at det var der ikke i øjeblikket. 
Fru Sttirup (som er bibliotekar) kunne fortælle, at der 
er en mulighed for at låne flåre eksemplarer af en bog 
til studiekredsarbejde på centralbiblioteket. Man af
venter i øvrigt en ny lov pr. 1. april næste år, og der 
er en- mulighed for, at der vil kunne komme et mindre 
børnebibliotek på skolen, men i øjeblikket er der in
gen overenskomst mellem Den Lille Skole og kommunen. 
Hr. Krarup foreslog, at for ældrene kunne stille deres 
bøger om relevante emner hen på skolen til fælles af
benyttelse, men fru Stiirup' advarede mod dette, da man 
altid har haft dårlige erfaringer med den form for ud
lån. Der var dog stor stemning for at lægge begyndelr 
sen til et håndbogsbibliotek på denne- måde.

Herefter-kom religionsundervisningen til'debat. 
Nogle forældre mente, at det var forkert, at begynde 
at undervise-i bibelshistorie i de små klasser. De men
te, at man så allerede havde lagt meget større vægt 
på den. kristne religion end på andre religioner, og det 
var jo netop vort mål at give en orientering i alle 



religioner. Man mente osse, at historierne fra det 
vamle testamente måske gjorde for dybt indtryk pa 
segle børn, og at man af den grund osse hellere 
skulle vente med religionsundervisningen ,

Ib sagde, at hvis man skulle give børnene en 
orientering i alle verdens religioner, måtte man ven
te til børnene var næsten voksne og altså slet ikke 
<ik i vores skole mere, da børn ikke er i stand til 
at fatte filosofi. Den måde, han greb bibelshistorie- 
ind er visningen .an på, var ved at fortælle historierne 
som som historier, og forklare meget nøje, at det var 
historier. Ulf føjede til, at det ville være at svigte 
-ørn-ne ikke at lære dem om den tro, som har præget 
vor kultur i så mange århundreder,! øvrigt er det 
-ode historier, selv om de jo nok kan være dramatis- 
•r ’, og det ville være en alt for negativ holdning 

indtage helt at stryge bibelshistorie fra sko- 
Tens skema. Gerda foreslog, at man kunne dramatise
re nogle episoder/og derved måske få det ud? som 
kunne,tænkes at knuge eller plage børnene pa en el
ler anden måde.

Ib fortalte lidt om elevrådets oprettelse og 
virke . Christian leder elevrådets møder og er bør- 
sene behjælpelig mod de mere praktiske ting. Elev
rådet består af en dreng og en pige fra hver klasse 
(ikke børnehaveklassen), som børnene selv har valgt, 
formanden og sekretæren deltager i en del af lærer- 
ederne. Eleverne kommer med klager og forslag til 
elevrådet, som snakker om tingene og forelægger dem 
Jor lærerne. Lærerne tager alle problemer alvorligt, 
og forældrene anmodes om osse at tage elevrådsarbej- 
kjt alvorligt »Hr. Krarup mente, at man skulle give 
.elevrådet komplet selvstyre, men undertegnede og 
rndre mente, at børnene er for små til det. Vi har 
ikke de høje klasser endnu som em fornuftig mod
vægt mod de mange små, og vi har osse Kragh-MUllers 
-rfaring for at det hele ikke bliver til noget, hvis 
ikke der er lidt råd og bistand fra lærerne.

Endelig mente Ib, at det var en god ide, hvis 
forældrerepræsentanterne prøvede at formulere pro
blemer til diskussion ved klassemøderne.

• Annette Kjædegaard
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Begynder vi for tidligt med religionsundervisningen?

En diskussion om faget religion har været rejst 
ved mange møder på skolen og er vel heller ikke ud
debatteret; men efter det.foran refererede møde træn
ger sig i denne forbindelse vel særlig et. spørgsmål 
på: Begynder vi for tidligt med religionsundervisnin - 
gen? ' 
Der må være mange forældre, der har tænkt over dette 
efter at have iagttaget, hvordan deres små børn rea
gerer på fortællingerne fra bibelshistorien. 
Lad os her i bladet høre deres mening 1

Redaktionen

Demokrati i skolen.

Marianne Krarup har i sidste nummer af forældrebladet 
leveret et vægtigt og velformet bidrag til forsvar 
for demokrati i samfund, hjem og skole. Yderligere 
argumentation' til støtte for den blanding af sam
fundsordning og livsindstilling, som demokratiet re
præsentere eller er udtryk for, turde være ganske o- 
verflødig. Det kunne vel nok være fristende at kom
mentere enkelte af artiklens in dledende mere princi
pielle' synspunkter, men det får vente. Politisk teori 
falder i øjeblikket uden for forældrebladets rammer.

Lad mig i stedet for se' lidt på det helt konkrete 
og aktuelle spørgsmål; demokrati i skolen.

Det falder mig ikke, svært straks - og uforbehol
dent og uden omsvøb - at give min fulde tilslutning 
til fru Krarups ubønhørlige krav om demokrati som 
forudsætning for forældres (og børns) aktive medleven 
i skolens arbejde. Det må for alle, der sender deres 
børn til den lille skole, være en selvfølge, at sko
len må bygge på demokrati og "opdrage" til demokrati. 
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De menneskelige svagheder er imidlertid mange og ud
bredte. Blandt de mere fremtrædende finder vi den lidt 
for almindelige mangel på evne, kræfter og undertiden 
også vilje til at efterleve og udforme smukke og rig
tige idealer og hensigter i praksis. Ofte skorter dét 
dog hverken på evner, kræfter eller vilje heller ikke, 
når det gælder virkeliggørelsen af demokratiet. Tradi
tioner, vaner, temperament, inertiens lov og alminde
lig sløvhed er faktorer, der tit har sat demokratiets 
forkæmpere grå hår i hovedet - og mon ikke det først 
og fremmest er sådanne svagheder, der rammes af fru 
Krarups kritiske bemærkninger? Disse svagheder er 
styrelsen næppe alene om, men det er klart,at styrelsen 
har en særlig forpligtelse ti.l at bekæmpe dem både hos 
sig selv og andre.

Fru Krarup har ganske ret i, at fremgangsmåden 
vod valg af styrelsesmedlemmer og revisor (der var 
kun en, som var på valg) på sidste generalforsamling 
ikke helt levede op til demokratiets ideale fordrin
ger c Det var dog ikke så meget selve den pågældende 
aftens begivenheder, som skytset skal rettes imodj 
sen situationen lå, det'sene tidspunkt og den vok
sende træthed taget i betragtning,tror jeg-ikke, at 
udviklingén kunne - eller burde - have formet sig 
stort anderledes. Fru Krarops skildring af folks 
reaktioner bekræfter dette til overflod.

Derimod må vi - som fru Krarup jo også selv 
gør det - se lidt nærmere på oplægget til generalfor- 
samlingen. Vi er i styrelsen helt enige om, at dette 
:plæg hidtil har været noget mangelfuldt, og at der 
ml gennemføres ændringer, hvis man skal gøre sig 
håb om, at de flest mulige forældre skal føle sig 
engagerede i og medansvarlige for .alle sider af 
skolens arbejde.

De ekstraordinære situationer, der prægede sko- 
1 ns start, og som nødvendiggjorde ret vidtgående 
bemyndigelser til styrelsen, er forbitforeløbigt 
i hvert fald). Skolen er ved at blive"voksen", og 
vi er ikke længere en lille sluttet "familiekreds", 
hvor alle kendte hinanden så godt, at hyggesnak og 
glad optimisme kunne erstatte mere faste samlivs- 
og arbejdsformer.
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Hvordan sikrer vi så en styrkelse af demokratiet 

indenfor skolen? Fru Krarup har selv stillet visse for
slag, og Rue havde på generalforsamlingen ligeledes 
flere gode ideer. Vi har naturligvis drøftet disse 
spørgsmål i styrelsen og er nået til det resultat, at 
der bør foretages, visse ændringer i skolens vedtægter, 
specielt i bestemmelserne i § 7 om den årlige general
forsamling. Nogen endelig vedtagelse foreligger der af 
tidsmæssige grunde desværre endnu ikke? og de følgen
de bemærkninger står derfor helt for min egen regning.

Føfst og fremmest må 3~ugers indkaldelsesfristen 
naturligvis fremtidig nøje overholdes, men i øvrigt 
kunne jeg tænke mig, at § 7 fik følgende formulering: 
"Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen 
af juni måned. Indvarsling sker skriftlig# senest 3 

uger før generalforsamlingen^ samtidig indkaldes for
slag, der ønskes behandlet pa ge neralforsamlingen, og 
der gives meddelelse om afgående styrelsesmedlemmer 
og revisor samt oplysning om, hvor vidt de pågældende 
er villige til at modtage genvalg.

Eventuelle forslag, herunder forslag om valg af 
styrelsesmedlemmer og revisor, indsendes til formanden 
inden 8 dage efter indkaldelsen.

Senest 8 dage før generalforsamlingen udsendes 
dagsorden'med følgende punkter: 1.: Styrelsen aflægger 
beretning. 2.: Meddelelse om de indkomne forslag, her
under også de forslag, som styrelsen agter at fremsæt
te. 3*s Det reviderede regnskab forelægges til godken
delse. Budget forelægges. 5«" De fremkomne forslag 
om valg af styrelsesmedlemmer og revisor. 6.: Eventuelt.

Med dagsordenen udsendes samtidig regnskab for 
det forløbne regnskabsår samt forslag til budget for 
det følgende år."

Som man vil se, er de? i dette forslag til en ny 
§ 7 valgt en lidt anden fremgangsmåde end foreslået 
af fru Krarup. Hendes ide om en slags hemmelig afstem
ning i tiden op til generalforsamlingen forekommer i 
og for sig tiltalende, men jeg tvivler dog på, om en 
sådan form vil kunne fungere nogenlunde hensigtsmæs
sigt. Det er muligt, at forslagssedlernes antal eller 
antallet af foreslåede kandidater vil være begrænset, 
men en temmelig forvirret situation med et stort antal 
forslag er dog ikke utænkelig. Fru Krarups forslag
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synes ikke at forudsætte nogen forudgående oriente
ring hos de pågældende kandidatemner - og en sådan 
orientering er vel heller ikke mulig, hvis "hemme- 
lighedsprincippet" skal bevares eller eventuel mis
tanke om overrumplingsforsøg, jvf. kritiken af sid
ste generalforsamling, skal undgås -men under sådan
ne omstændigheder kan overraskelsen såvel hos kandi
daterne som hos den øvrige forsamling blive ret 
generende, og man risikerer let enunødigt indviklet 
og besværlig afstemningsproces.

Men dernæst - og dette er vigtigere: Fremgangs
måden er ikke helt uangribelig i demokratisk henseen
de. Demokrati er ikke blot afstemninger og flertals
beslutninger. Det er også - og navnlig - samarbejde, 
forhandling og mindretalsbeskyttelse, og selv om 
gennemførelsen af fru Krarups forslag i langt højere 
grad, end det hidtil har været tilfældet, vil åbne 
mulighed for drøftelser og dermed for forældrenes 
aktive medvirken, er jeg dog på forhånd lidt betæn
kelig ved forløbet og resultatet af drøftelserne. 
Valg af styrelse er en vigtig beslutning - ikke 
alene for forsamlingen men sandelig også for de 
eventuelle kandidater,’ de kan nok have brug for en 
rimelig betænkningstid. Man skulle nødig komme ud 
for mindre velovervejede afslag eller tilsagn fra 
kandidaternes side eller for forhastede beslutninger 
fra forsamlingenns side. Det.er aldrig heldigt, at 
en parlamentarisk forsamling stilles overfor at skul- 
1 ' tage stilling til mere betydningsfulde forslag, . 
som medlemmerne ikke har haft lejlighed til at over
veje nærmere, jvf.- både fru Krarups artikel og Rues 
bemærkninger på generalforsamlingen ( som jeg er 
ganske enig i ).

Jeg tror derfor, at eventuelle kandidatforslag 
•måfrem i god tid, og som vedtægternes § 7 er fore
slået formuleret ovenfor, skulle bestemmelsen kunne 
sikre det fornødne grundlag for deltagernes overvej
elser og fuld åbenhed omkring forhandlingerne om val7 
gct.

Nuvel, andre forslag er naturligvis velkomne! 
Selv om den mundtlige drøftelse er et vigtigt led 
i en parlamentarisk beslutningsprocedure, så er en
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forudgående skriftlig debat aldrig nogen skade til.

Man bedes i øvrigt bemærke, at det efter det 
nævnte forslag ikke længere vil være muligt at "over
rumple" forældrene mod prekæro forslag om økonomiske 
kriseforanstaltninger. De'ttaktiske" fordele ved en så
dan metode er nok tvivlsomme og kan givetvis ikke op
veje de demokratiske ulemper.;

Redaktionen af "Forældrebladet" er - som det vil 
ses - ikke nævnt i forslaget.-Jeg er ikke helt sikker 
på, at bestemmelser herom hører hjemme i vedtægterne 
(ikke på, at det vil blive godkendt af undervisnings
ministeriet). Redaktionen bør nok vælges af forældre
kredsen, men der er vist ingen grund til på forhånd 
at fastlægge en bestemt funktionsperiode for redakti
onens medlemmer. Arbejdet udføres om muligt endnu me
re "con amore" og bør næppe i alt for høj grad føles 
som en forpligtelse. Men lad os tænke over det og dis
kutere dst senere! Forresten blev der vist på sidste 
generalforsamling nævnt noget om, at redaktørerne så 
vidt muligt burde repræsentere de forskellige klasse
trin. Jeg tror, at der her må foreligge en misforstå
else med hensyn til redaktionens arbejde; bladet må 
nu engang først og fremmest bygge på bidrag udefra og 
ikke på redaktørernes eget forfatterskab. Det synes 
mig vigtigere at 'have folk med lyst og evne til det 
ofte brydsomme redaktionelle arbejde end at prøve at 
lokke forældre til at tage disse poster, fordi de til
fældigvis "tilhører" f.'eks. 1.klasse eller.5.klasse. 
Her er for en gangs skyld anledning for redaktørerne 
selv til at give deres besyv med.’

Dette indlæg er allerede blevet langt nok, og jeg 
skal ikke her gå nærmere ind på fru Krarups øvrige 
udmærkede forslag. Kun dette? Elevrådsinstitutionen 
er efter min opfattelse et af de aller vigtigste led 
i skolens arbejde. Nu er den startet, og lad lærerne 
og børnene prøve at give den den rette form og dot 
rette indhold. Set udefra synes den at have fået en 
flyvende start. Der blev sagt lidt om emnet på sidste 
forældremøde, og vi vil gerne have en lidt brederd 
orientering og diskussion, når der er lidt flere er
faringer at bygge på. Måske kort efter nytår!

Forældrerepræsentationsordningen trænger i høj 
grad til at blive lagt i fastere rammer, og det vil 
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også blive forsøgt i den nærmeste fremtid* Skulle der 
komme ideer og forslag fra forældrerepræsentanternes 
egen side, skal de blive modtaget med glæde* Jeg vil 
blot lige nævne, at fru Rue på vores sidste klasse- 
møde i 2, klasse bemærkede, at institutionen måske 
vor startet lidt for tidligt og ikke havde fået lej
lighed til at gro frem sådan "af sig selv" på en natur 
lig måde. Selv om man selvfølgelig aldrig bør fornægte 
bestræbelser for at hjælpe fremskridtet lidt på vej, 
så tror jeg dog, at fru Rues bemærkning ret præcis 
giver den rimelige forklaring på, at successen måske 
endnu ikke har været fuldkommen] Det kommer nok] 
Fru Krarups ide med et mindre udvalg til at gennem
arbejde og fremlægge disse og andre organisatoriske 
problemer er god, hvis vi kan finde de rette folk 
mod sans for både idealer og realiteter.

Det går næppe an generelt at lade forældrere
præsentanterne deltage i styrelsens møderj det er 
vanskeligt at organisere af rent praktiske grunde, 
op det kunne skabe uklarhed om kompetence - og an
svarsfordeling. Men et betydeligt samarbejde mel
lom de to organer må være en selvfølge, og det ville 
nok være rimeligt, om et eller to medlemmer af den 
ene gruppe deltog i den anden gruppes møder, når der 
var behov derfor.

Til sidst, tak til fru Krarup for hendes ris 
og roserj det er ikke altid, at berettiget (og for 
don sags skyld helloer ikke uberettiget) kritik 
fremføres på en så klar og behersket måde i demokra
tiske forsamlinger.

Pileborg
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Som lovet i et tidligere nummer af bladet bringer vi 
nu hr. Jacobsens beretning om Borrevolds historie. 
Samtidig siger vi hr. Jacobsen tak for den interesse, 
han også herved har vist vores skole!

Nogle træk af Borrevolds historie.

Har De lagt mærke til, hvor smukt vore forfædre har 
placeret de gamle landsbykirker, så de tager sig ud 
i landskabet, og ligeledes, at man i regelen har en 
meget smuk udsigt fra dem? (I filmen? "Fra' den gamle 
købmandsgård" lader forfatteren da også købmandsdat
teren'og kommisen søge herop for at se solnedgang)« 
På Borrevold har jeg ofte nydt .solopgang over Øresund, 
ja, .og set månen titte op over Hålsingborgs hustage.

Som vore forfædre har haft sans for at lægge kir
kerne smukt, havde de også sans for at placere deres 
boliger smukt', den gang: der endnu var plads til. at tage 
den slags, hensyn. "Kan De ikke se, at det er Danmarks 
bedst beliggende grund", sagde en fynsk.sagfører til en 
helsingoransk arkitekt en dag, de stod ude i Borrevolds 
have og så over sundet mod Sverrige.

I året 1883 lod dommer Valeur sig opføre en pri- 
vatbolig: på'dette skønne sted. Der var vidt til vægge 
og højt til loft, og han har sikkert ofte frydet sig 
derved, når han sad i herreværelset eller verandastuen, 
hvorfra dengang intet hindrede den frie udsigt over 
sundet til Helsingborg, til den anden side havde han 
jo"Merry Hill", men han følte, at han her mødte hvasse 
blikke fra hr. Feilberg, som ingenlunde billigede dom
merens byggeri, ja, endog påtænkte at købe huset, da 
det efter hans mening lå alt for tæt på. Tiderne skif
ter og en senere ejer solgte en strimmel jord fra, for
di kommunen eksproprierede fra den anden si^e til an
læg af Fredericiavej, senere gentog'historien sig ved 
udvidelse af.Flynderborgvej, igen en strimmel fra"Mer- 
ryHill" til "Libanon", hvorved der i dag er plads til



L?Idbaner.
Villaen fik altså lov at ligge først som Valeurs 

villa, og senere, da dommeren var flyttet fra byen, 
s m villa "Valeur".

Nu fulgte forskellige ejere, og villaen forfaldt ' 
del, kunne derfor købes billigt, dette benyttede 

cn løjtnant og K.F.U.M. sekretær sig af, nemlig hr. 
Ejørner. Når dette køb fik så stor betydning, var 

? - ikke mindst på grund af hr. Bjørners giftermål 
m .d den dengang så landskendte og feterede skuespil
lerinde Anna Larssen, der pludselig gik fra theatret 
"f religiøse grunde, giftede sig med løjtnant Bjørner 

blev leder af pinsemissionen i Danmark. Fruen har 
s enere skrevet en bog:"Fra theater til tempel", livserindringer. Side 146 læser vi:"Sommeren 1912 blev jeg 
pift med sekretæren ved K.F.U.M. i Helsingør, Sigurd 

Bj Orner1.
I begyndelsen samlede de i fælling med flere 

andre folk jjil store møder i lejede lokaler. Efter 
on længere rejse til England samlede de mange men
nesker i deres private 2 stuer på Grønnehave, de 
fik dog senere et telt, med hvilket de berejste lan
det. Side 159 i førnævnte bog læser vi:"I Helsingør 
havde min mand sat en lille kapital på nogle få tu
sinde kroner - som tobaksfabrikant Obel,der havde 
ladet K.F.U.M. borgen opføre, havde givet ham - i en 
villa "Libanon" lidt uden for byen med den herligste 
udsigt over sundet. Der havde vi ofte samlet vore 
v nner inden for vækkelsen fra Sverrige og Danmark 
til "stævner". Da vi nu så os nødsaget til at bosæt
te os fast i København, blev et ægtepar fra menig
heden i Jylland sat til at bestyre huset. Hver som
mer slog vi teltet op i den rummelige have og ind
kvarterede ca. 100 deltagere i husets værelser, på 
loft og gange og i sovetelte i haven. Og så samle
des vi tre gange daglig i en uge.om evangeliets 
evig unge budskab til uddybelse og bestyrkelse i 
vort trosliv".

Jeg har ikke oplevet dette, men set en del 
fotografier med masser af mennesker på skråningerne . 
foran villaen.

En velynder, cand. theol. Næser, skænkede et 
legat, så menigheden kunne sende sine gamle på 



rekreationsophold på "Libanon" derfor indrettedes 
de før så store rum ovenpå til’mindre værelser, hvor 
man, når der var plads, også modtog andre feriegæster.

Men så kom krigen, og gestapo opslog sit hoved
kvarter på det daværende vandrehjem "Visborg". Her 
blev dog snart pladsmangel, og man valgte "Libanon" 
som annex; snart var dette en fæstning, omgivet af 
9 rækker pigtråde forbundet med lodrette tråde - kun 
adgang gennem den låsede port. De, der ringede på, 
blev så af en vagt ført op til hovedbygningen, have
huset var jo vagtlokale. Helsingør var mørkelagt, men 
på"Hans Viking1,' som "Libanon" nu hed, var der anbragt 
kraftigé projektører på alle hushjørner.

Adskillige helsingoranere har. siddet bag tremmer 
i kælderen, vel både i tyskertiden og den nærmest 
påfølgende tid, hvor det var modstandsbevægelsen, der 
havde til huse der. Hus og inventar led meget, men 
blev af hr. Bjørner istandsat, og et forsøg blev gjort 
på at starte som før krigen^ det gik dog ikke så godt, 
så hr. og fru Bjørner besluttede at sælge, dog ikke 
så gerne til hvem som helsti

Min kone og-jeg var dengang forpagtere af Tønder 
missionshotel,og vi blev derfor anset for at ville 
drive forretningen videre på en pæn måde. Vi så huset 
en novemberaften 19^6 og købte næste formiddag,der 
var slet ikke noget at betænke sig på.

Vi søgte og fik gæstgiverbevilling til at drive 
det som hotelpension, ligesom vi så os om efter et 
andet navnj det blev det historiske "Borrevold", nem
lig navnet på det højdedrag, hvor huset ligger. 
Navnet kan bl. a. findes på en kortskitse 1 Galschiøts 
bog om det gamle Helsingør.

En gæst mente engang, at det mest var ældre gæs
ter. som besøgte os, men det blev 1 alt fald de sene
re ar gjort grundigt til skamme, idet vi ofte havde 
udenlandske - især engelske - skoler på ferieophold 
en uge eller mere ad gangen. Nu ved jeg, hvad mund
heldet "en rigtig jødeskole" vil sigej når der sad 
40 jødedrenge og piger i spisestuen, måtte vi danske 
i den anden stue råbe højt for at høre, hvad vi sag 
de.

Jeg kan godt sige, at vi tilbragte 16 lykkelige
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or på"Borrevold" omgivet af gæster fra næsten hele 
v rdcn.

Dog begyndte den herskende pigemangel også at 
mærkes her, ligesom vi måtte erkende, at vi rykkede 
op i årene, altså sagde vi;"Kommer der„en god køber, 
sRår vi til". Det gjorde der i form af Helsingør lille 
skole". Jeg tror, at den handel blev til gensidig glæ
de og tilfredshed, så vi siger tak! og til lykke med 
fremtiden!

J. P. Jacobsen

Referat af forældremøde i 1. klasse d. 2U.9«196U.

Pæn mødeprocent. Ib og Gerda repræsenterede 
lærerne. Ib var selvfølgelig mødeleder - ingen gør 
dot bedre end han.

Ib omtalte den spæde begyndelse til elevråd og 
betragtede det forsigtigt som et eksperiment. Elev
rådet skal ikke være en narresut, men børnene skal 
have lov at bestemme og gøre gode og dårlige erfar
inger, men egentlig demokrati tør man ikke love i 
begyndelsen, et "oplyst enevælde" må være formen 
indtil videre, idet man ikke kan risikere ingen 
".'rundlov" at have i længere tid.

Man vil undgå genvalg'af klasserepræsentanter, 
for at alle børn kan prøve at være med til at"be
stemme".

Ib omtalte endvidere, at man kørte løs med at 
lære at læse og skrive og, at disse to ting hører 
nøje sammen. Regning kommer senere, fordi' det kræ
ver nogen større modenhed.

Børnene lærer at læse ordene, førend de staver 
dom. Stavefejl ses der endnu stort på, de får lov at 
skrive løs ganske spontant.

Håndskriften diskuterede vi derpå, og en lille 
debat udspandt sig om, hvorvidt den gamle "gotiske"
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skråskrift var mere eller mindre læselig end den ny 
formskrift. Nogle mente, at en "personlig"skrift var 
sværere at opnå med den lidt standardiserede form
skrift, andre at læseligheden var det væsentligste.

Ib startede en diskussion om skolens målsætning 
ved på tavlen at opridse et VTF - skema,; som man just 
havde debatteret på sidste lærermøde. .

V står for området viden, der omfatter kilderne 
til vore metoder, d.v.s. psykologien og T for teknolo
ger, hermed menes i denne sammenhæng metoder og midler, 
altså lærerne og skolerne. F står for det vanskeligt . 
definerbare mål for vore anstrengelser, begreberne 
etik, politik og religion kan antyde- meget uldent,hvad 
det er. Vi må prøve at skimte konturerne af dette F - 
område, som måske kan benævnes ved det ny ord målsæt
ning.

Ib kom i denne forbindelse, ind på den "delte sko
le", og vi trak fordele og ulemper frem ved denne. 
"Qet er for tidligt at dele børnene i 6. klasse", men
te fru Nissen, og jeg fremhævede faren.ved at lave klas
seskel a la "Fagre ny Verden" med delingen i boglige 
og ikke-boglige børn, - snobberi må blive følgen.
Vi skal ikke tro, at vor skole er en superskole, der 
automatisk fører til realklasserne.

Uden for referatet vil jeg foreslå, at overgangen 
til de offentlige skoler diskuteres nøjere en anden 
gang.

Musikundervisningen og gymnastikken.berørte vi 
også. Nogle forældre var usikre med hensyn til rigtig
heden af at sende børnene til klaverspil og dans uden 
for skolen - "når nu ungerne.har lyst til detl"- lød 
det.. Ib sagde, at man ikke ville gå så. vidt som i 
Gladsaxe, hvor man helt forbød; dette inci. spejder
væsen i

Man enedes om at arrangere en aften med Christian 
og Ulla om disse vanskelige spørgsmål.

P-og O-fag omtaltes lidt og spørgsmålet om, hvor 
børnenes fantasi fik frit spil og,hvor mer'e eksakte 
præstationer krævedes.

Fru Pilehave Andersen opfordredes til at fort
sætte som klasserepræsentant, idet hun beklagede, at 
der hidtil havde været for lidt at lave, velnok fordi 
hun ikke havde været klar over, hvilken funktion,en

I
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klasserepræsentant har. Som den anden klasserepræsen
tant valgtes fru Møller.

.Ib indrømmede,at vi var begyndere og det derfor 
var lidt svært at sige, hvad klasserepræsentanternes 
opgave er, men vi fandt dog ud af ved fælles hjælp, 
at et informativt led var nødvendigt mellem forældre 
og styrelse/lærere, især fordi sidstanførte har rige
ligt af gøremål.

Af andre opgaver kan nævnes trånsportproblemet, 
som er et rent forældreforetagene, planering og 
praktiske ting i forbindelse med møder og lejrskoler.

Fru Pilehave Andersen mente, at forældrerepræ
sentanterne bør komme til nogle af styrelsesmøderne, 
hvilket også Ib syntes var en god demokratisk ide.

Vedrørende forældrebesøg i skoletiden sagde Ib, 
at forældre altid er velkomne men advarede mod at 
dømme børn og lærere ud fra et enkelt besøg, idet 
vi alle kan have nogle "off - days".

Til et spørgsmål om forældreadgang til lærer - 
møderne, forbeholdt Ib sig, at møder, hvor det enkel- 
to barn omtales, ikke bør være for andre end lærerne. 
Undertegnede, mener, at forældre ikke skal komme til 
disse møder, idet det er ekspertmøder, som har vist 
sig at tage mere og mere af lærernes tid. Her er et 
af forældrerepræsentanternes opgaver: at formidle 
spørgsmål og informationer mellem lærere og forældre.

Undertegnede: Nok er det vor egen skole, men 
lærer- og styrelsesmøder ville blive mindre effek
tive, hvis et større hold forældre mødte op til 
disse hvor gang, - vi er mange forældre efterhån den!

Kommenosten var god, men at spise jordbærmar- . 
^olade uden tallerken og papirsserviet må vi nok 
vante med, til vi får installeret brusebad i ny- . 
byggeriet!

Jørgen E. Petersen 
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fortegnelse over forældrerepræsentanterne.

Børnehaveklassen.
Hr. Carl Maégård, Elmebakken 10, Snekkersten, tlf.213326 
Fru J. Simonsen, Sabroesvej 19 E, Helsingør, tlf.215836

1. klasse.
Fru Møller, Hyttegård, Brunemark pr. Kvistgård, 

tlf. Langstrup 1*4-8
Fru Pilehave Andersen, Gylfesvej 10, Helsingør, 

2._klasse.
Hr. Ole Krarup, Hellebækvej 221 C, tlf. Kvistgård 216 
Fru Bente Zeij, Holbergsvej 36, Helsingør, tlf. 211+163 

3«„klasse£.
Fru Winblad, Bolbrovænge 33, Rungsted Kyst, tlf. 86360*4- 
Fru Beckmann, Nørrevænget 5? Snekkersten, tlf.215185

5. klasse.
Hr. Amdrup - Larsen, Kongevej *4-8, Helsingør, tlf. 212177 
Fru Grete Nielsen, Tibberupvej *4-, Espergærde,tlf. 233130
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Skolens børnetal er jo stadigt stigende, og i 
takt hermed forøges det administrative og det 
rent kontormæssige arbejde betydeligt. 
Det er efterhånden blevet så- omfattende? at 
jeg dårligt kan overkomme det og samtidig pas
se den an den og for mig væsentligere del af 
skolens arbejde.
Skolens økonomi tillader imidlertid endnu ikke 
ansættelse af lønnet kontormedhjælp, og skolens 
øvrige lærere er allerede "godt hængt op".
Jeg må derfor appelere til forældrene. Jeg har 
brug for 3 - timers ugentlig hjælp til regn
skabsføring og skrivearbejde..Det er ikke ind
viklet eller på anden måde forbundet med større 
vanskeligheder- - det tager bare tid (og det 
har jeg efterhånden temmelig lidt af).
Jeg vil være meget taknemmelig for at høre 
fra den eller dem, som har mulighed for at 
hjælpe.

Ib.

HELSINGØR LILLE SKOLE
de Mezasvej 13, Helsingør 
giro 122606, tlf. 210203
Skolelederen træffes bedst pr. telefon eller 
personlig på skolen kl. 13 - 1^.
Forældrene bedes ringe til skolen mellem 
7,50 og 8,10? hvis børnene af en eller 
•inden grund ikke kommer i skole.
Det giver, skolen større tryghed for, at 
børnene ikke bliver væk undervejs.

Red.: Grethe Dam Pedersen, Torben Andersen 
Kirsten Hornemann.

Lay-out: Visse Listoft.


