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GUNNAR JØRGENSENS
SKOLE

1959—60



Det fireogtyvende år

En sommerferie-hilsen
til elever, lærere og forældre



Åbne 
Gøge 
Langs

sletter, 
kukker 
de blå

I den sidste aftenrødme 
under milde stjerners tegn 
al skærsommernattens sødme 
dufter fra et regnvådt hegn.

Muld og månehvide moser 
hyller sig i tågeslør.
Mellem hybenhegnets roser 
dagens fuglekvidren dør.

Lune lunde, 
fjernt og nær. 
og blanke sunde

flammer bålets elverskær.



»Skoleliv er menneskeliv . . .« 
H. C. FREDERIKSENHVIS nogen vil spørge, på hvilken grundtanke denne skole hviler, kan svaret næppe udtrykkes klarere end i skolens motto: Prøv! — med kærlighedens stærke arm . . .Nu ved jeg vel, at »mottoer« er noget, man skal omgås med varsomhed. De kan ved alt for hyppig brug ende som intetsigende kling-klang-fraser og virke som forgyldt papmaché. Men de kan jo også være som ægte ædelstene.Kærligheden —? Ja, den er jo ikke ensbetydende med fjottet blødsødenhed, der lader fem være lige og siger ja og amen til alt. Heller ikke en leflen for barnet og en laden stå til, hvor den unge er på afveje. Den er for opdrageren — det være sig far eller mor, skolemester eller lærer — en dybtgående selvprøvelse, der stiller krav. Den »søger ikke sit eget«, men fryder sig ved at være »medarbejder på andres glæde!«»Hold dobbelt af barnet, når det arter sig udtilbens!« sagde min gamle skolemester. Og deri må jeg efter et langt liv blandt børn og unge give ham ret.Når vi som voksne skal bedømme Peter og Sofie, giver vi os så stunder til at se sagen fra hans og hendes synsvinkel? Eller gør vi i kraft af bedre viden »kort proces« og sætter dem på plads med et: »Jeg skal nok bestemme, hvad du har at tro og tænke og mene!« I så fald har kærligheden kun ringe kår! ■— Og er vor eneste målsætning som skolefolk at eksaminere disciplen i en udenadlært lektie, mens vi glemmer, at barnesindet er et flimrende kaos af vågnende længsler og drømme, der kræver deres ret — så bliver skoledagen en ørkenvandring, hvor ingen sprudlende kilder springer. — Først når vi tilfulde forstår, at »skoleliv er menneskeliv«, bliver hver ny dag en god og gylden gave. Da mødes børn og voksne som venner, der vil hverandre det vel. Da stilles vi — begge parter — over for opgaver, 



der ikke løses pr. samlebånd, men kræver takt, tålmodighed og forståelse. Og først og fremmest — kærlighed!Du skolehjem bag blomsterhæk — et ly for smil og smerte — lad våbnet være pen og blæk, men virket sind og hjerte!Kun den, der lytter dag for dag til barnets stille hjerteslag og følger glad dets færden, har ret i barnets verden. —
Gunnar Jørgensen

PÆDAGOGISKE STRØTANKER

Mange mennesker slæber rundt med så meget dødt kund
skabsstof, at de har glemt, hvad to og to er!

*
Man taler så tit om børns viden eller mangel på viden. Var 

det ikke snart på tide at tale om deres — visdom?
★

»Mor, hvad åi' blev spanskrøret opfundet?« — »Jeg ved det 
ikke, mit barn, men det må have været før Kristi fødsel!«

Når du tvivler på drengens gode vilje — så prøv i stedet 
at tro på den!

★

Den sorte synder og den hvide helgen rækker hinanden 
hånden over et hav af grå sjæle ...

Den, der ikke evner at holde af, kan i hvert fald holde 
mund!

★

Menneskers smiger ramte min kind som kunstigt lys. Guds 
smil som et solstrejf.



„Julen har englelyd "
— Tale ved juleafslutningen 1959 —

Når man i 23 år har holdt juletale til børn og unge, kan man fristes 
til at stille sig selv det spørgsmål: Har JULEN forandret sig i de mange, 
mange år? Har »fartens århundrede« gjort det af med den hyggelige og 
stille fred, der engang prægede december måned og fyldte de tidlige 
skumringstimer med en egen ubeskrivelig stemning? — Nogle vil uden 
tvivl svare ja og med et mismodigt suk længes tilbage mod fjerne tider, 
hvor neonlyset endnu ikke var opfundet, og hvor gamle hestedrosker 
endnu bumpede hen over byens toppede brosten. Dengang var det, som 
om »nisserne« endnu fik lov at drive deres hemmelige spil — disse små 
rødhuede væsener, der smuttede usete ind gennem nøglehuller og sloges 
på halvmørke loftskamre om risengrødfadets gyldne smørklat. Da stam
pede købmandens blåfrosne bydreng sneen af ved køkkendøren og lyste 
op i et taknemmeligt smil, når husets frue stak ham en tiøre i de valne 
næver og bad ham hilse hjemme. Det var dengang, da en hvidhåret bed
stemoder samlede børnebørnene om sin stol i den mørke dagligstue og 
fortalte eventyr, for at få tiden til at gå, mens far og mor tændte lys på 
det store træ, der strakte sig fra gulv til loft bag den lukkede veranda
dør. Dengang — ak, ja — da JULEN var noget helt for sig selv! Et 
eventyr, hvor »børn og voksne i kærlig krans« gav sig tid til at glemme 
dagliglivets hastværk og samledes som gode venner »omkring julelam
pens skær«.

Hvad er der i vore dage blevet af »nisserne« — lyder det fra mismo



dige røster — er de dømt fredløse i storbyens nervepirrende larm? Har 
de mistet pusten i gadernes knallertstøj og giftige benzinos? Og hvad 
med bydrengens barnlige juleglæde? Har han fået strenge instrukser 
om ikke at negligere de af fagforeningen lovbefalede tariffer? Er JULEN 
blevet noget vanemæssigt og dagligdags — en kæmpemæssig geschåft- 
virksomhed, hvor mønterne ruller i pengekassen, men hvor JULENS 
HEMMELIGHED er gået til bunds i rutinemæssig markedsgøgl?

Ja — sådan spørges der anno 1959 — men lad så en aldrende skoleme
ster, der julemåneden igennem morgen efter morgen har stået her på 
talerstolen, omgivet af en flok børn og unge, og prøvet at læse i de 
mange øjne — ikke mindst når neonlyset i loftet var slukket under 
sidste vers, og kun de små blafrende lys i trappestagen stod tændte — 
lad ham fortælle alle skeptikere, som mener, at JULEN i vore dage har 
udspillet sin rolle, at den endnu bærer bud fra en ukendt verden, når de 
gamle salmer toner — at der endnu er meget, der rører ved hjertet, når 
JULEN kalder...

Det turde være unødvendigt at »analysere« de gamle julesalmer og 
sætte krydser og boller — gem det til dansktimerne! — ethvert barn og 
enhver voksen med barnesind fatter visdommen, der ligger gemt i san
gen om rosen, der skød frem midt i den kolde vinter, og smiler genken
dende til det lille barn, der danser på moders skød — smiler og forstår, 
at »en dejlig dag er oprunden« ...

Men det er jo også JUL uden for skolens enemærker. — Rundt om i 
hjemmene tændes kalenderlys og adventskranse. Gaver gemmes hemme
ligt bort i skuffer og skabe, mens det fra køkkenet dufter lifligt af klej
ner og vanillekranse. Og går man en stille aftentur i den tågede villaby, 
glimter lysene fra små juletræer i haverne — en nyskabt ting fra de 
senere år — små børn og børnebørn af det store, strålende træ derinde 
på Rådhuspladsen! Og så oplever man endnu en gang, at JULENS inder
ste hemmelighed ikke er at få, men at give! Uanset gavens pris! En lille 
marcipangris rangerer lige med den dyreste nertzpels i julens rige — 
blot den er skænket af et kærligt hjerte! Og et lille julekort, der er 
griflet ned for at glæde en gammel ensom onkel eller tante, gør under
værker i en lille stue! Så rig er JULEN! De mørke decemberdage er 
fyldt med små lysende stjerneskud, der tindrer i tågen og varmer i kul
den ...

Der hastes og jages, når JULEN er nær.
En travlhed, så næppe vi sanser!
Blandt granguirlander og eventyrtrær 
små gavtyve-rødhuer danser.

I hvert lille lykkeligt nissebo 
troskyldige småhjerter banker. 
Og nægter forstanden på »nisser« at tro, 
så kald dem for —■ kærlige tanker!

G. J.



Et halvt år som realist

Det er svært at give en karakteristik af en skole, og sværere bliver det, når man kun har gået der et halvt år. Men alligevel — dette halve år har for mig været en dejlig tid, fuld af lyse minder og oplevelser.Jeg kan endog driste mig til at sige — og det er absolut ikke for at smigre skolen — at dette halve år har for mig været en glæde hver eneste dag, og jeg tror, at mange vil tænke ligesådan.Men hvad er hemmeligheden ved denne skole? Først og fremmest må jeg sige, at det er mennesker man omgås. Ikke individer, der svæver på en fjern sky, utilnærmelige væsener, som man aldrig i sin vildeste fantasi kunne tænke sig at betro sine små daglige problemer til. Endvidere det at man bliver regnet for et selvstændigt tænkende menneske. Dette giver en tillid både til sig selv og over for lærerne — en tillid som man nødig vil misbruge. Her er altid tid til en lille hyggelig diskussion med en lærer. Bølgerne går muligvis højt, men dette giver jo blot skolegangen endnu mere farve og kulør.Selvfølgelig har man lidt både små og store nederlag det halve år, men hver eneste gang har man fået et foi trøstnings- fuldt ord om, at det nok skulle gå — og ordene gik i opfyldelse. For mig bliver det et bittert tab, når jeg forlader skolen, og det gør jeg jo snart, men jeg vil altid kunne se skolens livsvisdom foran mig: „Prøv — med kærlighedens stærke arm“.
Ole Henningsen



Flygtningehj ælpen
Med to forhenværende elever — Albert Kaasbøl og Hans Henrik Dam- 

gaard — som igangsættere og utrættelige arrangører ofrede skolen en 
uge på Giro 607. En festlig og fornemt duplikeret rundskrivelse dannede 
optakten —• og straks var der gang i foretagendet. Med uanet energi og 
utrolig opfindsomhed klemte klasserne på med storstilede indsamlinger,
der trodser enhver beskrivelse. Fem øre for en glemt blyant, ti for unø

dig snak i timerne og en krone for at komme for sent! Det 
gav højvande i kasserne. Og når dertil kom et konkurren
cemoment for ikke at stå tilbage for naboer og genboer, 
købte man sig fri for kedelige lektioner ved at give læreren 
løbepas og selv nyde solskinnet på legepladsen! Hensigten 
helliger midlet — som bekendt!

Men alt var ikke gjort med slige underfundige utyske
streger. Der skulle samtidig samles aviser ind — plus vin
flasker — og her måtte den ældre generation træde hjæl
pende til. Hver morgen rullede tungtlastede luksusbiler ind

gennem gitterlågen og læssede bjerge af papir og tomme flasker i hæn
derne på den stakkels sveddryppende Andersen, der sprang rundt som 
en kakerlak for at finde plads til det uvante gods. Her var nok at tage 

fat på for en i forvejen travlt optaget pedel!
Hele ugen gik med »forberedende øvelser« og endte den 

2. april — H. C. Andersens fødselsdag — med alle tiders 
alsangstime i gymnastiksalen. Redaktør Per Møller (kendt 
fra fjernsyn og radio) lagde for med et klogt og kyndigt 
foredrag om flygtningeproblemet------- og så fulgte slag i 
slag en række komiske numre og fantastiske optrin, hvor 
lærerne — mod sædvane — slog sig løs i barnlig pjanket
hed og festlig humor. Her så vi hr. Thomsen stå på eet ben 
og kvidre skønsange, mens hans frue og store P. løb sæk
keløb, som havde de aldrig bestilt andet hele deres liv. Her 

sang Falk-Hansen og Bertelsen dårende duetter, mens Hans Ulrik fra 
IV mellem med brøsig kommandorøst legede 10 minutters morgengym-
nastik med diverse gymnastiklærere. Her løb Helen Flagstad på høje 

hæle urtepotteløb med en af skolens højærværdigheder, der 
høfligt og galant lod den unge frue sejre. Og her øvede 
hæderkronede pædagoger (med hr. Torrild og fru Sevaldsen 
i spidsen) tovtrækning, så salens gulvbrædder glødede under 
fodsålerne.

Jo, det var en dag, hvor man fik valuta for skolepengene!
Og så kom aftenens forårsbal endda som et festligt punk

tum for det hele: Den 155-årige eventyrfødselar fejredes på 
de skrå brædder af diverse hekse, tinsoldater, dovregubber 
og andet krapyl og kvitterede for den hjertegrebne hyldest 

ved at fremsige et splinternyt eventyr med lokalfarvet kolorit. Skolens 
trestemmige pigekor sang viser, hvorefter vort nyerhvervede tonefilms- 



apparat lod spolerne snurre. Endelig troppede en vaskeægte troldmand 
op og diverterede forsamlingen med letfattelige vitser og nervepirrende 
forsvindingsnumre. •— Og så blev der danset til klokken 12!

Jo — det var en eventyraften---- og Giro 60-7 blev 1.778,29 kroner 
rigere!

Mellemskole- og realeksamen
Følgende elever bestod i 1959 henholdsvis mellemskole- og realek

samen:

Ulla Andresen, Stig Baungård, Vibeke Binau-Larsen, Vibeke Børre
sen, Hans Christian Eriksen, Ayoe Esben, Ida Gandil, Jan Ulf Hansen, 
Ulla Breum Hansen, Claus Helstrup, Peter Hørning, Elisabeth Ketelsen, 
Nils Lund-Rasmussen, Lone Pedersen, Cai Rasmussen, Eva Rye, Jette 
Skadhauge, Mogens Høystrup Sørensen, Steen Sørensen, Hans Vester
gård, Vibeke Weybye-Lassen. — John Arentved, Anne Lise Bay-Schmidt, 
Claus Bülow, Elisabeth Carstens, Anne Molte Caspersen, Birgitte Chri
stensen, Søren Fals, Lene Frei, Judithe Glahn, John Hansen, Svend 
Aage Hansen, Søren Herdahl, Ib Hornemann, Ole Huus-Henriksen, Ole 
Bjørn Høg, Helle Børre, Helle Jensen, Lillian Kølving, Peter Schou, 
Jørgen Tuxen.

Eva Asmussen, Annet Brandt, Lars Cruse, Flemming Doliner, Øyvin 
Galster, Niels Grauballe, Dorrit Duzaine Hansen, Anja Hass, Morten 
Jacobsen, Henrik Melchior, Gregers Kromann, Dorrit Nielsen, Finn Ry
land Nielsen, Annette Tranberg, Anders Vinten. — Birte Bisgård, Per 
Buch, Mona Dahlin, Willy Eismark, Clara Kirckhof Hansen, Erling Jør
gensen, Astrid Kiær, Kirsten Teilmann, Torben Mandahl-Barth, Hans 
Henrik Grönfeldt, Hans Rosenkjær, Torben Schmidt, Kirsten Smith, 
Michael Solling, Grete Volsing.



Af 
skolens 
dagbog

Avisindsamliné 
til éiro 607

18. AUGUST: Det nye skoleår begynder. — Taler, sange og sommer- 
ferieudhvilede disciple. — I anledning af skolens 24-års fødselsdag læste 
skuespiller ved det kongelige teater Henry Lohman H. C. Andersen- 
Eventyr og digte af Nis Petersen. En stor oplevelse!

9. SEPTEMBER: Skovtur i strålende høstvejr til Asserbo.

11. SEPTEMBER: Forberedelsesklasserne fulgte »de store«s eksempel 
og gjorde Asserbo usikker med skrig og skrål og bloddryppende india
nerlege.

17. OKTOBER: Alsangstime med efterårssange.

DECEMBER: Atter i år blev december måned vintertidens festlige 
højdepunkt. Hyggelige morgensange, muntre skoletimer og et JULE
MARKED med dertil hørende virvar og travlhed. Under Kaasbøls dygtige 
lederskab løb det af stablen og indbragte 1600 kr. Hermed sikredes 
det længe ventede tonefilmsapparat, som vi venter os meget af. — Den 
sidste dag før juleferien opførte 6 y en spændende nissekomedie, instru
eret af fru Helen, og høstede fortjente laurbær.

23. JANUAR: Underholdningsafdelingen arrangerede sin første hyg- 
geaften med film, the og stilfærdig dans mellem bordene.

27. FEBRUAR: De små slog »Katten af tønden« — iklædte fantastiske 
karnevalsdragter — og drak sig en mavepine til i sodavand i »Ribers 
kælder«.

Scener fra 6y's H. C. Andersen-forestillinä



Fra julemarkedets lille kabaret

5. MARTS: Karneval om bord —! Mester Riber havde med penselstrøg 
omdannet gymnastiksalen til den prægtigste fregat — og her gik dansen 
»til den lyse morgen« (nærmere udtrykt til kl. 24 midnat)!

4. MAJ: Dagen mindedes.

5. MAJ: Alsang under kastanjetræet.

12. MAJ: Realisternes sidste skoledag. I strålende sommervejr mødte 
mesterlektianerne frem som små søde skoledrenge og skolepiger på løbe
hjul og med kæledyr under armen. Et væld af karameller hvirvlede ned 
fra de to altaner (plus små forfriskende vandfald!) — og så gik det løs 
med den traditionelle »lærer- og elevkamp«, hvor realisterne i år mod 
sædvane endte som sikre sejrherrer (9-3). Intet under, at store P i en lille 
hyldesttale roste den animerende instruktion, de i årets gymnastiktimer 
havde været udsat for!

JUNI MÅNED: Eksamen, eksamen, eksamen! Med uanet energi gik 
de store, solbrændte elever i gang med de mange fag — mens 1. og 2. 
mellem tog på udflugter og skrev oplevelserne ned i smukt udstyrede 
hefter. — Skolens yngste glædede sig i frikvartererne over at have hele 
legepladsen for sig selv!

Realistpiéer går i barndom — Thomsen holder foredrag for frøerne i Fuélesanéssøen



Lærer-Leksikon
Hr. Thomsen. Kombineret naturtagslærer og pladshund. 
Måler mindst to meter og firs i højden. Købte i et an
fald af optimisme en legetøjsbil (30 kubikcentimeter); 
men måtte grundet på familieforøgelse erstatte den 
med et velvoksent turistfartøj. Specialist i trestemmig 
solosang på eet ben uden orkester. Indgik anno 1956 
ægteskab med gymnastikpædagog fru Alice Koch, hvor

for han i ny og næ tituleres hr. Koch. Kært barn har mange navne.

Fru Laursen. Kendt håndarbejdslærerinde. Begynder i 
/■----- ~~ embeds medfør morgenmåltidet med tre meter sytråd, 

et halvt dusin knappenåle samt to trisser rigarn. For- 
veksles undertiden på grund af diminutiv størrelse med 
elever fra femte forberedelsesklasse. Moder til to præ

miebørn. Sætter med strenge øjne og myndig stemmeudfoldelse såvel 
elever som kolleger på plads. Fejrede forgangen år strålende triumfer 
som debutant i det Morten Korch’ske drama „Enggården reddet“.

gaffel. Bestyrer

Arne Bertelsen. Kordirigent, fynbo og sanglærer. Evner 
med gribende musikalitet at spille Haydn og Beet
hoven på et vakkelvornt morgensangsklaver, hvor hver- 
anden tone mangler. Uddeler gavmildt opmuntrende 
smålussinger i trefjerdedelstakt. Har gennem tyve år 
rejst sig ved morgensangen og bukket elegant og form
fuldendt. Spiser efter sigende vandgrød med stemme- 

en ungpige-kennel for vordende operastjerner. Motto:
„Har man sagt A(rne), bøi’ man sige B(ertelsen)“!

Fru Helen. Begyndte sin skolekarriere som elev i første 
forberedelsesklasse og endte — via real- og studenter
eksamen som vikar i dansk, regning, håndarbejde, sang, 
religion, naturfag, geografi, sprog og boldspil. Har gen
nem årene foretaget en mængde videnskabelige studie
rejser (pr. scooter) til Rom, Paris og — Rørvig. Medlem 
af lærerkollegiets håndboldklub samt Københavns

Kammerkor. Administrerende direktør for skolens tonefilmselskab. Helle- 
rupmester i urtepotteløb. Dekoreret med vikarfagforeningens blå bånd 
med ret til at gemme det bort i kommodeskuflen.

Fortsættelse følger næste år.



Holdene ved den årliée lærer- oé elevkamp

Løst og fast fra skoleåret 1959-60
Årets kamp:

Kampen mellem elever og lærere blev netop så spændende som ventet. 
Efterhånden troede man, lærerholdet var uovervindeligt. År efter år 
(i hvert fald eet år) havde de sejret. Realisterne var klar over den 
uløselige opgave, men de stred tappert. Ved held og megen dygtighed 
(de må have været flittige i timerne) lykkedes det dem at slå lærerne. 
Et par »uheldige« kendelser fra den ellers udmærkede dommer tog 
humøret fra lærerne, så eleverne vandt så knebent som 9—3. De havde 
ført 6—0, så man forstår, at der var spænding til det sidste.

Ordbog:
Husk sangbog! »slang«. Ingen ved rigtigt, hvad det betyder.
Ti stille! betyder at sidemanden sikkert har snakket, og at man

nu med alle midler må hjælpe ham med at få det 
stoppet.

Eksamen! en periode, hvor etagerne bliver pyntet med smukke
skilte. Her står mange morsomme slogans som: »Ingen 
på gangen« og »Stille!« o. s. v.

Hjemmeopgaver! vides ikke.

Der går rygter om, at G. J. har lovet en fridag til alle, der ikke i for
vejen har taget den, hvis en uge kan forløbe på følgende måde.

1. Alle møder rettidigt.
2. Alle går til morgensang.
3. Alle husker sangbogen, åbner den på det 

nævnte nr. og synger med. (Ja, ja det er 
sværere, end I tror).

4. Der er stille mellem sangene.
5. Ingen bliver »kastet« ud i timerne. (Der skal 

jo også stilles krav til lærerne).
6. Alle er vel forberedt.
7. Hver klasse har sin tavleklud.
8. Man afleverer hjemmeopgaver til tiden. 

(Opgaverne skal være lavet hjemme).
9. Man benytter papirkurven.

10. Hele skolen fortsætter til kl. 14,15.
»P«





Jiu-jitsu
med fru Hjort

Med fru Hjort og datteren Susanne som kyndige instruktører har de 
store piger modtaget undervisning i »selvforsvar«. Der meldte sig ca. 30 
elever til det lille kursus. De gik alle op i jiu-jitsutimen med liv og sjæl 
og modtog efter en måneds undervisning et fornemt lille broncemærke.

Forskelligt
I årets løb har enkelte klasser foretaget botaniske ekskursioner under 

ledelse af hr. Steiner. Mange af skolens elever har med forældrenes til
ladelse medvirket ved mærkesalg på forskellige »dage«. — 3. og 4. klasse 
har ved politiets velvilje modtaget en god og grundig (og fornøjelig!) 
fcerdselsundervisning ■— Hovedparten af skolens elever har overværet 
Skolescenens og Skolebioens forestillinger. — Også skoleradioen har af 
og til været aflyttet.

Willi Naumanns mindegave
Hvert år uddeles en bog til en elev, som året igennem har ydet en 

særlig fortjenstfuld indsats for skolelivet. I 1960 blev det Annette Tranberg.

Meddelelser
SKOLENS LEDER træffes daglig kl. 14-15, men der kan altid tele

fonisk aftales andre tider.
FORÆLDRESAMTALER. Forældrene er hjertelig velkommen på sko

len. En samtale om barnet — dets evner, arbejdsmåde og fremtid — vil 
altid være af værdi både for hjemmet og for skolen.

SKOLENS LÆGE: Mogens Krasilnikoff.

NB. Bøger og tøj bedes mærket med navn

SKOLENS TELEFONER: Helrup 4395 (lederen). Helrup 35042 (ele
verne).

— Det nye skoleår begynder torsdag den 18. august —



„Skoleliv er menneskeliv —"At skoleliv er menneskeliv kan ikke understreges ofte nok. Dér kommer de hver morgen klokken halvni myldrende ind gennem gitterlågen — små strithårede stratenrøvere og kniksende småpiger med englesmil, friskfyragtige knallerthelte med styrthjelme og pludrende teenagere med skoletasken fyldt med ugeblade og pudderdåser! Og spredt rundt om i flokken agtvær- dige lærere og lærerinder, hvis brune mapper bugner af nyrettede opgavehefter! — Alle møder de frem til dagens dont og skal seks timer igennem hvirvles ind i fagskemaets tikkende maskineri. Engelsk, tysk, fransk, matematik o.s.v. o.s.v. — kun afbrudt af morgensangens kvidren og frikvarterernes grønne oaser. — Kan der ind mellem den dagligt gentagne, lovbefalede doceren og eksamineren blive stunder til at finde frem til men
nesket bag disciplen? Giver vi os tid til at tænke over, hvorfor lille Sofus kommer op fra legepladsen med rødrandede øjne? Eller hvorfor Sofie sidder og bider negle, mens tyskfrøkenen hører i uregelmæssige verber? — En af pædagogikkens grundregler er »at give sig god tid« — og selv om det just ikke er den slags »petitesser«, der skal høres i ved eksamensbordet, så er det måske netop dagens tusind småting, der mest af alt er med til at forme skolelivet. Vi skal give os tid til af og til at standse det larmende maskineri og lytte os til, hvad der bor i barnet ■— og række en hjælpende hånd, hvor det behøves. Da — og først da — bliver skoleliv menneskeliv!

Moréensané under kastanjetræet


