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Referat af bestyrelsesmøde på skolen den *4.1,1965« 
Tilstede var bestyrelsen, 8 klasserepræsentanter 
og Ib.

Dagsorden;

1. Økonomisk status
a. forhøjelse af forskud fra undervisnings

ministeriet
b. tilbagebetaling af indskud
c. anvendelse af bazarpenge

2. Forældrearbejde
3« Friskoleforening
k. Deltagelse i skolepsykologordning
5« Diverse

1 .Økonomisk status.

Pileborg-indledte med at sige, at vi stort set klarer 
os - MBN, vi må naturligvis gøre os klart, at der kom
mer merudgifter på lærerlønningerne, som selvfølgelig 
må følge de almindelige lønforhøjelser« Her er der 
budgetteret med ca. 90.000 kr. - men vi må regne med 
at posten kommer op på ca. . loo.ooo kr. for indevæ
rende år. Det er penge, vi skal udrede, og da under
visningsministeriets forskud er baseret på sidste års 
udgifter - vi har i mellemtiden ansat en ny lærer - 
kniber det. Derfor har styrelsen tilsendt undervis
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ningsministeriet en anmodning om on forhøjelse 
af forskudene, hvori man har gjort rode for si
tuationen. Pileborg regnede med, at vi får on 
forhøjelse, og problemet skulle ikke være altfor 
akut. Imidlertid må vi regne med, at der bliver 
et hårdt pres på pengekassen, idet vi i høj grad 
har forsømt vedligeholdelse og nyetableringer på 
skolen. De koster penge - og konsekvensen af mang
lende forældreindsats på dette område må blive 
overvejelser om forhøjede skolepenge. ( Se under 
2. Forældrearbejde ).

Angående tilbagebetaling af indskud har sk; len i 
sine vedtægter fastsat, at tilbagebetaling kun - 
sålænge der findes udækkede poster ved skolens 
drift - kan finde sted, når der er tale om flyt
ning fra byen, sygdom eller om at barnet forlader 
skolen efter skolens krav. Denne passus blev ind
ført i vedtægterne, fordi man var bange for, at 
børnehaveklassen skulle blive brugt som en al
mindelig børnehave, og at børnene ikke derfra 
fortsatte i skolen. Een familie har imidlertid 
krævet at få indskudet tilbagebetalt, uden at 
nogen af de- ovenfornævnte betingelser var til 
stede. Efter forskellige forhandlinger og i 
betragtning af, at tilfældet ligger 2 år tilbage, 
har styrelsen skønnet det bedst, at tilbage, 
betaling finder sted.
løvrigt mindede Pileborg om, at der jo ikke er 
så længe til, at ældste klasse forlader skolen, 
og forældrenes indskud for disse børn skal til
bage betales. Man kunne måske tænke sig, at nogle 
forældre ville overveje, at lade pengene stå i 
skolen endnu et stykke tid!

Ib blev opfordret til at udtale sig om, hvad sko
len kunne tænke sig at ønske for de penge,som 
kom ind ved julebazaren (2.2^0 kr.), og han men
te, at det, man i øjeblikket havde mest brug for, 
var indkøb af værktøj og udstyr til træ-og metal
værkstedet, som i juleferien er blevet udvidet 
rent pladsmæssigt. Ulf er i gang med at lave en 
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ønskeseddel. løvrigt har man drøftet indkøb af et 
brugt filmsforevisningsapparat og er i kontakt 
med en sælger. Lise spurgte, om det ikke også var 
en ide at overveje en delvis belægning af legeplad
sen og opgangen til skolen« Der har fra elevrådets 
side været rejst krav om en hinkeplads, og man 
enedes om i første omgangat købe værktøj og even
tuelt anvende nogle eksisterende fliser til en 
gang fra trappen op til hovedindgangen samt en 
hinkeplads ved garagen.

2» Forældrearbejdet.

I erkendelse af, at de seneste forsøg på at akti
vere forældrearbejdet har været lagt på meget u- 
heldige tidspunkter, har styrelsen: nu dctailleredo 
planer for det strengt nødvendige arbejde, som kan 
udføres nu i de mørke måneder, hvor folk må for
modes at have lidt tid til overs.

Abildgård gjorde indgående rede for det arbejde, 
der skal gøres. Det drejer sig om - og i den nævn
te rækkefølge:

1. Lille Borrevold:
Isolering af gulv - et nyt trægulv lægges oven
på det eksisterende gulv med bats imellem.

2. Kælder:
Ny bordplade i malerværkstedet og hylder samme
steds.

3. Etablering af et klasselokale i tagetagen:
Dette er langt det største arbejde, som indebærer 
nedrivning af eksisterende loft - isolering af 
loft og vægge - flytning af skillerum og døre - 
nye el-installationer samt indsætning af mindst 
to tagvinduer. I tilslutning til loftsetagens 
anvendelse til klasserum skal der etableres en 
nødudgang i forbindelse med den eksisterende
udvendige trappe på bagsiden af hovedindgangen.



Der findes altså nu meget omhyggeligt udarbejdede 
planer over arbejdet, som er tilsendt forældrene, 
for at alle har kunnet se, hvad det drejer sig om, 
og fået lejlighed til at melde sig omgående til 
at være med.
Klasserummet på loftet tages i brug til august, 
og så klarer vi os endnu et år. Idenne forbindelse 
kom Pileborg ind på, Hvordan det ligger med igang
sætningstilladelse til det byggeri, som skolen 
har projekteret, - planerne har allerede længe 
ligget hos undervisningsministeriet, men der 
ligger en del projekter før vores i køen. Pile
borg mente, at der var en lille chance for, at 
vi fik tillladelsen til april 1966, således at 
byggeriet kunne være færdigt - med den første 
etape til august 1967• Men så er en nødløsning 
påkrævet for skoleåret 1966 - 67» Man diskute
re de kort muligheden af en barakbygning - mu
ligvis som fællesrum, idet det nuværende fælles
rum jo alligevel, skal blive til et klasseværelse 
med tilhørende grupperum. Kan garagen overhovedet 
anvendes til et rum - eller er der andre gode 
forslag? - Men også, nødløsninger koster penge, 
og Per Iversen nævnte i denne forbindelse, at 
vi må gøre os klart, at det koster mere at dri
ve en skole, end vi i øjeblikket betaler. Skole
pengene er for lave - alt andet er steget, mens 
skolepengene har ligget fast i 2 år. Pileborg 
var enig heri, men mente, at man skulle afvente 
svar fra undervisningsministeriet om forhøj
else af forskudene og så iøvrigt vente en stor 
forældreindsats. Ole Krarup lovede at undersøge, 
om der er nogle legater eller fonds, som kunne 
tænke sig at støtte en skole som vores.

3. Friskoleforening.
Ib fortalte, at der eksisterer en gammel friskole- 
forening af de grundtvigske friskoler over hele 
landet. Han har været i forbindelse med en repræ
sentant fra denne forening og bedt om man fra 
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foreningen ville rette henvendelse til os, da det 
ville være praktisk over for undervisningsminister ' 
riet at’være med i en forening,som er forhandlings- 
berettiget. Der er imidlertid ikke kommet nogen 
henvendelse endnu. Jens Sigsgård fra Gladsaxe har 
sagt, at han tror, at vore problemer er stærkt di
vergerende fra de grundtvigske friskolers, men der 
kunne vel tænkes at være fælles økonomiske problemer. 
Der foreligger muligheden af at danne en forening 
af "små" skoler eller at'danne en fraktion inden 
for den gamle friskoleforening. Ib ville tage kontakt 
med foreningen.

å.__Skolepsykologordningen.

Skolen ansøgte i sin tid om at måtte deltage i kom
munens skolelægeordning og skoletandlægeordning, 
hvilket blev bevilget. Man glemte at anmode om også 
at måtte deltage i skolepsykologordningen, mens 
kommunen nægtede os at få del i skolemælkeordningen. 
Skolepsykologen i Helsingør har imidlertid sagt, at 
hun er villig til at stå til rådighed, men hun er 
meget overbelastet med arbejde, og man mener derfor, 
at det vil være bedst at fremsætte en ansøgning om 
at komme med i ordningen og så samtidig prøve at 
komme med i mælkeordningen. Det mentes, at skole- 
kommisionen ville se velvillogt på sagen.

5. Diverse.

Først omtalte Pileborg forslag til ændring af ved
tægtens paragraf 7,som handler om indkaldelse og 
afholdelse af generalforsamling, i lighed med, hvad 
han allerede har skrevet i forældrebladet som svar 
på fru Krarups artikel. En vedtægtsændring kræver 
afholdelse af to generalforsamlinger med lå dages 
mellemrum, og man enedes om at danne en lille gruppe, 
som kunne tage vedtægterne op til en kritisk gen
nemgang, således at man kunne få eventuelle andre 
ændringer med ri samme omgang. Pileborg lovede at 
skrive i næste nummer af forældrebladet herom, men



iøvrigt var man enigo om at holde allerede den 
kommende generalforsamling i overensstemmelse 

' ned Pileborgs forslag, som skulle give alle for
aldre lejlighed til at tage stilling til valg af 
nye bestyrelsesmedlemmer samt revisorer i god tid 
inden generalforsamlingen, ligesom regnskabet og 
budgetforslaget vil blive tilsendt alle forældrene 
indon generalforsamlingen.

Dernæst kom man ind på agitation for skolen for 
at få nye elever til børnehaveklassen. Det or 
moget nødvendigt for skolens økonomi, at klas
serne bliver fyldt - vi skal helst have 16 - 17 
■'ørn i hver klasse, og det er nødvendigt, at alle 
forældre agiterer hos venner og bekendte, men det 
skønnedes også nødvendigt, at man indrykker annon
cer i dagbladene og evt. får nogle artikler i bla
dene om skolen.

Pileborg mente, at vi burde søge lidt kontakt 
•ud folkeskolens lærere gennem vores tilsyns- 
førende Gether Sørensen. Han havde hørt, at der 
ara flere sider var interesse for at se og høre 
om, hvad der sker på skolen. Ib mente, at det 
var en god ide at invitere dem, der matte have 
lyst, til skolens møder og diskussioner, men 
var knap så begejstret vod tanken om korte be
søg og overværelse af undervisningen. Sådanne 
besøg skulle i alle tilfælde kun finde sted 
efter en forudgående samtale.med ham eller en 
anden lærer.

Annette Kjædogård.
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Angående fofældrearbejdet.

Siden foranstående referat er skrevet, er flere af 
de under pkt. 2 nævnte stykker arbejde blevet ud
ført. Vi har bedt Jørgen Petersen om at redegøre 
herfor;

Forældrearbejdet skrider planmæssigt frem, mange 
or ligefrem utålmodige efter at komme till 
På nuværende tidspunkt er gulvet blevet isoleret 
i "lille Borrevold", og nye brædder lagt ovenpå. 
På' "store Borrevold" er alt nedrivningsarbejde i 
loftsetagen foretaget, og nu forestår nyindretnin
gen af dat ekstra klasserum. Brandtrappen er blevet 
repareret, og dens tilslutning til loftsetagen skal 
etableres snarest.

Jørgen Petersen.

Referat af forældremøde den 12. januar - 1. klasse.

Aftenens eneste egentlige emne til det planlagte 
fællesmøde i februar var diciplinon på skolen. 
Ib fortalte om arbejdsformen i timerne og om, hvad 
man kunne og måtte forlange af diciplin hos så små 
børn, hvoraf mange ganske naturligt endnu har svært 
ved at Indordne sig under reglerne i klassesamfun
det.

Jørgen Petersen spurgte, om man måske kunne gøre 
undervisningen mere p-et ved at lade børnene få 
akvarier, terrarier, miniaturehaver i vindueskar
mene etc. og foreslog, at et par forældre lavede 



8

ekskurtioner til skov og strand mod børnene. 
Det ledte samtalen hen på spejderbevægelsen, 
og Ulf fortalte ud fra sine erfaringer om de 
mange positive ting, spejderlivet kan give 
børnene.

Ib fortalte kort om, hvordan børnene nu er be
gyndt at lære at regne ved hjælp af talkort, og 
at de straks går i gang med benævnelserne PLUS, 
MINUS, GANGE og DIVIDERE.

Til sidst kom Ib med en appel til forældrene om at 
forsyne børnene med skiftesko, og også om muligt 
at sørge for, at de kun har et stykke overtøj på 
i skolen, således at ikke hele frikvarteret går 
med at i- og afføre sig diverse trøjer og jakker.

Jeanne Møller.

FraSummerhill-kredsen (startet af forældre fra. 
1. klasse):

Sådan synes vil

En lille kreds af forældre .er blevet- enige om,, 
at videregive nogle synspunkter om problemet: 
Påklædning i skolen.

Vi synes, der er et problem med børnenes af
og påklædning ved frikvarter, hvorfor påklæd
ningen burde forenkles.F. eks. således:
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Støvler uden snøre.
1 stk. overtøj, der gør det ud for både 
sweater og anorak.

Indendøre synes- vi, det er nok med den 
samme påklædning, som bør nene har hjem
me .

Det er vor erfaring, at børnene godt kan vænnes 
til den nødvendige omklædning. Med lidt tålmodig
hed kan de godt lære at forstå det hensigtsmæssige 
i besparelsen af både deres egen og lærernes tid- 
og børnenes sundhed vil samtidig styrkes.

. . Indendørssko skal med hjem før hver 
ferie sammen med gymnastiktøjet, bør efterses og 
evt. udskiftes og bør stadig være obligatorisk. 
Her har forældrene et ansvar.

Det kunne vi lide at videl

Hvor langt rækker forældreansvar ved smittefare?

Har vi misforstået noget?

Dad er tilsyneladende er ved at opstå en "diciplin- 
krise" på skolen, og da meningerne lader til at 
være meget divergerende, vil denne kreds af foræl
dre også gerne give sit besyv med.
Først må vi sige, at vi naturligvis ikke er imod 
en vis form for diciplin. Den er nødvendig i en 
skole, som i et hjem og et samfund, men vi mener^ 
at i denne skole skulle børnene have en vis margin 
til udfoldelse, -og at denne margin efter vores 
mening ikke bliver overskredet.
Der melder sig følgende spørgsmål:
- Ønsker vi at indføre en slags "kæft- trit-og- 
retning"?

- Vil børnene lære mere, dersom vi gjorde det?



(Her må man vel ikke glemme, at nogle børn er mere 
lærenemme end andre. Og man kunne tænke sig at 
vide, hvordan nogle forældre bedømmer, at børn i 
folkeskolen lærer mere...... Her kan iøvrigt til
føjes, at adskillige ved sammenligning har set, at 
vores børn lærer»lige så meget, som børn i folke
skolen - nogle endda mere, eller er mere interres- 
seret i skolearbejdet, end de var i folkeskolen. 
Dette er ikke ment som kritik, kun udtryk for at 
indlæringsevnen er så temmelig re levant til 
børn's i andre skoler.) 
- Er børn fra andre skoler ikke henholdsvis træt
te, vrede, glade o.s.v., når de kommer hjem, og 
varierer det ikke fra dag til dag?
Nu er selve støj modtageligheden jo også indivi- 
duel? og vi som forfatter dette, vil gå så langt 
som til at sige, at står man uden for en klasse- 
dør? virker støjen stærk, men i dot øjeblik, man 
er inde,’ser man en.mening med "hver's lille 
støj”. Én bliver hørt, en spidser blyant, et par 
hjælper hinanden, o.s.v.

Man skulle synes, at når lærerne kan acceptere 
denne støj, må forældrene også kunne - hellere 
det, ond at børnenes spontanitet bliver kvalt.

Summerhill-kredsen.
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Møde d. 15«1«65 mellem bestyrelse og lærere.

Rygter om utilfredshed hos enkelte forældre med 
principelle forhold på skolen, foranledigede be
styrelsen (+ ægtefæller) til at sammenkalde til 
et møde med vore lærere.
Det er positivt og rigtigt, at forældrene kommer 
frem med deres kritik, den være sig berettiget el
ler ikke,for derigennem at benytte sig af "forældre- 
skole-tanken".
Lad vor ros og ris komme de implicerede personer ' 
og instanser til kundskab, således at man sammen 
kan sætte tingene på plads og se dem i et større 
sammenhæng, - det vil styrke og gavne vor skole. 
Den utilfredshed, som havde foranlediget dette møde, 
var for det meste begrænset til at gælde 2. klasse. 
Referat' af de ved mødet fremsatte meninger er der
for duplikeret og tilstillet 2. klasses forældre, 
idet et møde i denne klasse-afholdes d. 12.2., og 
her vil de punkter,man diskuterede, blive taget op 
i dette bredere forum ( dette møde er refereret 
andetsteds her i bladet).
Imidlertid synes man, at der ud af de rejste spørgs
mål kan rejses problemstillinger af mere almen ka
rakter, og styrelses/lærermødet resumerede de 
principielle problemer i følgende punkter:

1. Hvorvidt er skolen ved at komme over i vejens 
ene .grøft, "den helt frie"? (Her må tilføjes, at 
Ib og bestyrelse lige fra første færd har hyldet 
"den gyldn.e middelvej" som den eneste rigtige vej 
at følge).

2. Er der støj og- uro i klasserne som hemmer bør
nenes indlæring og koncentration? Og er dette en 
følge af pkt. 1?

3. Er arbejdet ikke krævende nok i skolen, bliver 
børnenes intellektuelle behov ikke dækket, og er 
det dette, som er årsagen til den omta 1te uro? 
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k. Børnene vil gerne have mere hjemmearbejde, 
er det'fordi, de ikke får anledning til'at 
bruge sig selv i tilstrækkelig grad på skolen?
Er der realitet i diss e problemstillinger? 
eller er det kun tankeleg?

HVAD MENER DE?

Referat af forældremøde i 2. klasse 12/2 1965«

Abildgård indledede med at takke Krarup, som 
ønskede at gå af som forældrerepræsentant. I 
stedet valgtes fru Petersen og hr. Ockelmann. 
Derefter foredrag af Møller Kristensen (bånd
optagelse). Krarup havde i forvejen fremhævet 
væsentlige punkter, som bringes nedenfor. 
Som talsmand for nogle forældre bragte Pile- 
borg spørgsmålet om den fornødne ro og orden 
i undervisningen på bane og henviste til re
ferat af et møde, som havde fundet sted mel
lem lærerne og forældre i bestyrelsen. Det viste 
sig, at adskillige forældre havde fundet dette 
møde formelt ukorrekt. Nogle forældre fandt, 
at der var et problem, størsteparten at der 
ikke mere var noget.
Til væsentlig afklaring af meningsforskellene 
bidrog en udtalelse fra fru Alpass, hvis børn 
for nylig kom fra Den lille Skole i Gladsaxe. 
Hendes indtryk var, at forældrene på vores 
skole gennemgående er alt for bekymrede og der
ved gør det vanskeligere for lærerne. Fru Alpass 
understregede, at skønt der var mindst lige så 
frie undervisningsforhold i Gladsaxe,. klarede • 
børnene sig fint.
Abildgård svarede senere, at hverken lærere eller
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forældre her havde den lange erfaring, som ligger 
til grund for sikkerhedsfølelsen i Gladsaxe, og at 
det vel var naturligt, vi var lidt bekymrede. 
Der var flere deltagere i diskussionen, og denne 
var nyttig for en afklaring af det af nogle for
ældre rejste problem. Pileborg selv fremhævede, at 
denne rejsning af problemet ikke skulle opfattes 
som et mistillidsvotum til lærerne, men kun som 
spørgsmål■til samme i håb om, at de kunne hjælpe 
os af med vores usikkerhed.
Derefter redegjorde lærerne for standpunkter og 
metoder i de forskellige fag. Christian fortalte, 
at der siden efteråret var sket en stor modning, 
af klassen som helhed ligger godt, og viste ved sin 
redegørelse, at han har fingeren på pulsen. Her 
indskød Ågård, at han var glad for, at Christian 
fulgte børnene så nøje.
Grete understregede, at det ville være gavnligt 
for engelskundervisningen, hvis forældrene talte 
engelsk med børnene hjemme.
Ulf understregede, at han forventede, børnene 
gjorde en indsats i p-fag.
Ulla syntes, børnene var blevet friere og var dej
lige at arbejde med.
Vi talte lidt om lektielæsning. Ib sagde, at lek
tielæsning skal være meget nøje afstemt efter bør
nenes formåen.
Vi fik at vide, at der var kommet bibliotek for 
børnene, at' deres eventuelle lånekort til det store 
bibliotek også kan benyttes her. Der er udlån man
dag og fredag i spisefrikvarteret.
Man havde indtryk af, at alle syntes, det var et 
nyttigt og positivt møde.

C. Pilehave Andersen/Kurt Ockelmann



Punkter fra Møller Kristensens foredrag.

Børn har stor lærelyst, en bevarelse af læ
relysten er vigtig. Vi giver barnet et lære
stof og presser det frem, men glemmer ofte 
at bevare de- evner, der betinger lærelysten. 
Vi har for travlt med at "opdrage" barnet 
og dæmper derved åbenheden, fantasien og 
lysten til at erhverve og bruge kundskaberne. 
Børnene skal være sig selv, udtrykke sig selv, 
se nyt; det er en forudsætning for tilfreds
hed; denne forudsætning er opfyldt i børne
haven, men i skolen kræves indlæring efter 
et fastlagt system. Nyere psykologi og pæ
dagogik er i færd med at fordrive de fast
lagte systemer, mest udpræget i de kunstne
riske ("unyttige") fag, mindre i musik og 
endnu mindre i gymnastik.
Hvad angår de centrale færdigheder, der har 
sammenhæng med den sproglige udvikling, er 
skolen nok længst tilbage.
Børnenes oprindelige, umiddelbare og lydigt 
følsomme forhold til sproget kan kun sjæl
dent bevares. Men børnene vil kunne få et 
langt mere harmonisk forhold til sproget, 
end de fleste voksne har. Do vil navnlig 
kunne lære at udtrykke sig uden at åbenhe
den går tabt, uden at nages af fåmælthed, 
indesluttethed,generthed.
Børns tale fremmes ved forældrenes samtaler 
med dem, men bremses af manglende kontakt 
i hjemmet.
Undervisningen i sprog går gennem 3 led:
1) Barnet lærer at læse og skrive og ledes 
fra det mundtlige til det skriftlige (visu
elle) forhold til sproget. Den rent tekniske 
oplæringsproces må ikke domi.nero over dot 
levende forhold til sproget.



2) Barnet skal lære korrekt sprogbrug, Dette er den 
tungeste og farligste del af læreprocessen-. Krav om 
tegnsætning og rigtig stavemåde er i strid med en 
frit skabende indstilling- på samme måde som uden
adslære og skematisk tegning.
Grammatisk analyse tager modet fra barnet og er 
antagelig unyttig. Genfortælling lægger en tvingen
de skabelon.

3) Langt senere skal børnene lære den bevidste, vel
overvejede fremstilling af et givet emne. Stilem - 
nerne er ofte meningsløse og uinteressante,' de bør 
være mere håndgribelige og gerne frie, jævnsides 
med oplæring af bundne opgaver.
I underskolen bør det fabulerende og fortællende 
dominere.
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Fredag d.19* febr. kl. 14-16: Tøndeslagning 
og karneval for børnene. 
Udklædning obligatorisk. 
På grund af pladsmangel 
kan vi desværre ikke have 
forældre og søskende med.

Tirsdag d. 2. marts: første skoledag efter 
vinterferien.

Torsdag d. 11.marts: fridag.

Påskeferien er fra d. 14. april-d. 20. april, 
begge dage incl.

Helsingør lille skole
de Mezasvej 13, Helsingør.
giro 122606
telefon 210203

Skolelederen træffes bedst pr. telefon eller 
personlig på skolen kl. 13-14.

Forældrene bedes ringe til skolen mellem 
7,50 og 8,10, hvis børnene af en eller 
anden grund ikke kommer i skole.
Det giver skolen større tryghed for, at 
børnene ikke bliver væk undervejs.

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

Lay-out: Visse Listoft.


