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Fortroligt!
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forslag til ændring af eksamensordningen 

ved Bernadotteskolen.
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G. Nielsen & Co. Bogtrykkeri 
København



I anledning af, at skolen havde bestået i 10 år, gav jeg i forbindelse med generalforsamlingen den 29. maj 1959 en orientering om skolens stilling ved 10-årsjubilæet og kom herunder ind på skolens forhold under den nye skolelov, der på så mange områder rummer de samme tanker, der ligger bag Bernadotteskolens formålsparagraf og arbejdsplan.Da den nye skolelov helt afskaffer mellemskoleeksamen, der normalt tages efter 9. skoleår og i stedet indfører en realeksamen, der normalt tages efter det 10. skoleår, forudså jeg, at den eksamensordning, vi her på skolen har arbejdet med de sidste 5-6 år, måtte ændres. Jeg sagde dengang ordret:»Da loven naturligvis gennemføres gradvis, og mellemskoleeksamen derfor endnu i nogle år bibeholdes, har vi på linie med den offentlige skole valgt endnu et par år at benytte os af denne fremgangsmåde for de elever, der vil slutte med en eksamen eller læse videre. Det må så til sin tid blive forældrerådets sag at tage stilling til forslag fra skolens side om nyordning af eksamensspørgsmålet, som efter den nye lov sandsynligvis ikke bliver så kompliceret som hidtil. Her tænker jeg ikke blot på adgangsmulighederne, men også på det forhold, at den fremtidige realeksamen efter alt at dømme i højere grad end den nuværende mellemskoleeksamen vil blive en modenhedsprøve. - Men her må fremtiden vise, hvad vi vælger.«Vi er nu nået frem til det tidspunkt, hvor der skal foretages et valg, idet den sidste mellemskoleeksamen her i landet afholdes i 1962, hvilket for vort vedkommende vil sige, at den hidtidige eksamensordning må ændres.Inden en drøftelse af fremtidsmulighederne i denne henseende, finder jeg det rimeligt i et tilbageblik at give en kort redegørelse for vor stilling til eksamen samt at meddele de erfaringer, vi har haft med den hidtidige ordning. Lad mig gå så langt tilbage som til 1951, hvor jeg på et forældremøde få måneder efter min tiltræden som leder udtalte følgende: »Jeg skal i aften ikke holde foredrag men forsøge at give en almindelig orientering om det nuværende skolebillede og om fremtidsmulighederne og herunder prøve at besvare nogle af de mange spørgsmål, der trænger sig på hos forældre, der har børn i Bernadotteskolen. Når jeg skal prøve at sætte mig i Deres sted, er der 3 hovedspørgsmål, der trænger sig på:1. Hvad bliver det til med denne skole?2. Hvad med eksamen?3. Hvad med børnehaveordningen?« 3



Med hensyn til spørgsmålene om, hvad det bliver til med denne skole og om børnehaveordningen, kan mine svar fra dengang for så vidt være ligegyldige nu, da udviklingen nu selv har besvaret spørgsmålene, men jeg synes dog, at jeg har lov til at sige, at udviklingen ligger meget nær op til det, jeg dengang spåede, jvfr. den rapport over skolens arbejde de første 10 år, som vi udsendte sidste år. Derimod mener jeg, at det ved denne lejlighed kan være af betydning at genopfriske mit svar på det 2. spørgsmål: »Hvad med eksamen«. Inden jeg kommer ind på denne besvarelse, kan det være af historisk interesse at fastslå, at spørgsmålet allerede dengang trængte sig så stærkt i forgrunden, at så at sige alle elever, der dengang gik i skolens ældste (7.) klasse, mente, at de skulle have en eksamen!Indledningen af min besvarelse formede sig som et stærkt opgør med den hidtidige propaganda for Bernadotteskolen, der lovede eksamensmuligheder på selve skolen ud fra devisen: børnene sættes som helt små i børnehaven og forlader skolen med studenterhuen. Jeg pointerede, at friskoleloven, hvorefter skolen modtager den statsstøtte, hvorpå hele dens eksistens grunder sig, ikke hjemlede mulighed for inden for friskolens rammer at etablere afsluttende eksaminer, endsige direkte forberedelse hertil. Jeg udtrykte herefter klart den enighed der var mellem mig, forældreråd, styrelse og lærerråd om, at skolelivet på vor skole og vore elevers udvikling i disse formgivende år ikke måtte hæmmes og presses af hensynet til en eksamen inden for eller efter børneskolen, med andre ord at børneskolen skulle hvile i sig selv. Jeg luftede også min mistillid til den daværende eksamensform, men fastslog, at mellemskoleeksamen nu engang var en nødvendig adgangsbillet dels til så at sige alle former for videregående boglig uddannelse og dels til en lang række erhverv. Jeg nævnte i fortsættelse heraf, at vi måtte regne med, at mange af vore elever, i hvert fald mindst den samme procent som i folkeskolen, af hensyn til deres fortsatte uddannelse eller erhvervsønsker måtte have en mellemskoleeksamen. Jeg foreslog derfor, at vi overbyggede skolen med en efterskole og allerede i børneskolens sidste klasser uden for den egentlige undervisningstid indførte frivillig undervisning i deciderede eksamensfag som tysk og matematik for på den måde at hjælpe de børn, der ønskede en eksamen, til lettere at kunne klare den på et af de statsanerkendte kursus efter udskrivningen fra vor efterskole. Sluttelig kom jeg ind på, at man - for at citere mig selv ordret: - »på Bernadotteskolen aldrig vil kunne få en eksamen - men at man selv må tage den, og at vi vil hjælpe alle, der ønsker det, så godt vi formår ud fra det synspunkt, at en eksamen aldrig kan være målet for vort skolearbejde,« hvorefter jeg appellerede til forældrene om medarbejderskab, idet jeg ordret citeret sagde: »Forlanger man, at skolen skal bryde med traditionerne og det gængse eksamenssnobberi, så må vi på skolen til gengæld forlange, at forældrene ændrer indstilling i samme retning.«Såvidt mine udtalelser nogle måneder efter min tiltræden - altså i år for netop 10 år siden.4



I de følgende år stræbte vi så med - foruden at konsolidere den almindelige undervisning i børneskolen, at få så faste rammer om efterskolen, at den kunne byde børnene noget væsentligt, enten de efter afslutningen fortsatte på et eksamenskursus eller i praktisk uddannelse. Vi søgte at koncentrere de eksamenssøgende børn på Ahms Kursus, og langt de fleste gik derind, mens resten fordelte sig på andre kursus og almindelige eksamensskoler. De rent faglige resultater i form af eksamenskvotienter var stort set tilfredsstillende, således som det vil fremgå af den efterundersøgelse af samtlige udskrevne elever, som afslutter vor 10-års rapport.Det føltes imidlertid utilfredsstillende, at skolen ikke kunne tilbyde en samlet løsning for de elever, der ville tage en eksamen. I 1956, da det første hold, der startede deres skolegang på Bernadotteskolen, havde afsluttet den 7-årige børneskole, nedsatte forældrerådet et udvalg bestående af forældre- og lærerrepræsentanter med det formål at finde frem til en sådan løsning. Der undersøgtes ialt 7 muligheder og efter forhandlinger med mig, var der enighed i udvalget om, at den ordning med Akademisk Kursus, som vi nu praktiserer på 5. år - og med stadig bedre eksamenskvotienter - indeholdt »de bedste pædagogiske og økonomiske muligheder for at opnå en fastere ordning af eksamensspørgsmålet ved Bernadotteskolen.« Jeg blev bemyndiget til at føre realforhandlinger og kunne på et forældremøde i foråret 1956 forelægge planen. Jeg finder det af betydning, at jeg ved denne lejlighed også genopfrisker noget af det, jeg sagde ved forelæggelsen af denne plan. Jeg citerer ordret:»Det er min absolutte overbevisning, at en af de vigtigste forudsæt
ninger for, at vi som udelt skole nu tør give os i lag med en håndsrækning til - og en praktisk tilrettelægning af den videregående undervisning for det store antal elever, der efter barneskolens afslutning i 14-15-årsalderen ønsker at tage eksamen, er til stede. Denne forudsæt
ning ligger i det forhold, at der - takket være et samarbejde mellem lærere, børn og forældre og med en indsats af hver af disse kategorier 
- på Bernadotteskolen efterhånden er skabt en klasse- og skolementa
litet, der, ved at sky konkurrenceprincippet og ved sin respekt for menneskers forskellige interesser, begavelsesformer og muligheder sætter den medmenneskelige forståelse, den enkeltes ansvar, fællesskabsfølelsen og samarbejdet i højsædet. Det er store og dyre ord, og jeg kan godt selv høre, at de lyder ubeskedne. Men jeg må have lov til at være ærlig og tilstå, at hvis jeg som leder ikke havde en sikker fornemmelse af - og skolen så mange håndgribelige beviser på, at ordene er ved at få kød og blod, havde jeg for mit vedkommende ikke turdet være med til at udvide arbejdsområdet udover børneskolens rammer (og lad mig så med det samme tilføje, at det, der er nået, er ikke noget, der fra nu af kan skytte sig selv. Det må der stadig kæmpes for hver eneste dag - af lærere, børn og forældre!).« Og videre:»I de første år, jeg arbejdede med pædagogik, sammenfattede man den såkaldte moderne pædagogik i ordet »aktivitetspædagogik«. Det var opøvelsen af evnerne, der i første række var tale om dengang, og netop 5



derfor kunne ordet aktivitetspædagogik dække. I dag - 12 år efter krigen - kan jeg ikke gå med til en sådan formulering. Ikke fordi jeg er uenig i aktivitetsprincippet eller i spørgsmålet om fri udfoldelse, men fordi 
det i dag er min erfaring og overbevisning, at vi også må lægge vægt 
på det indholdsmæssige - på det, børnenes aktivitet rettes imod. Med andre ord er det ikke mere nok for mig, at evnerne fremmes og børnene aktiveres. Evnerne må efter min opfattelse fremmes og akti
veres for et formål. Og dette formål må kort udtrykt være en rigere 
personlighed hos det enkelte individ. I en skole, der som vor har personlighedens vækst som fornemste formål, må man arbejde for, at det bliver åndelig vækst, der i første række bliver konsekvensen af initia
tivet, af det selvstændige arbejde og af samarbejdet, såvel på de rent faglige som på skolens øvrige områder. Men menneskelighed og personlig vækst kan ikke måles ved et grønt bord, og derfor kan Bernadotte- 
skolens undervisningsplan og indhold aldrig blive dikteret af en eksa
men - men må være bestemt af alt det, som vi lærere og forældre mener kan gøre livet rigere, friere og lykkeligere for eleverne og hjælpe dem til at honorere livets krav - nu i dag som børn - og som voksne i fremtiden - i morgen. Denne stærke pointering af skolens målsætning må ikke misforstås derhen, at fagene, stoffet og kundskaberne ikke spiller nogen væsentlig rolle i vores skole. Tværtimod - og jeg tror ovenikøbet, at der i stigende grad vil være behov derfor. Men det har været mig magtpåliggende at forebygge den eventuelle 
misforståelse, at der skulle være nogen som helst forbindelse mellem 
den kendsgerning, at vi nu vil yde håndsrækning til eksamensforberedelse efter barneskolens afslutning, og så de krav om effektivitet, konkurrencedygtighed og specialistfærdighed, som i den senere tid er kommet til orde i pressen.«Efter detailleret at have redegjort for de pædagogiske erfaringer med at lade eleverne søge eksamensmuligheder, der ikke havde den fjerneste tilknytning til deres børneskole og efter nøje at have gennemgået planen for samarbejdet med Akademisk Kursus, som må forudsættes kendt, eftersom den nu har været praktiseret i 5 år, sammenfattede jeg sluttelig de fordele, jeg mente, vi kunne opnå med denne plan i følgende 7 punkter;»1 . at det i fremtiden ikke behøver at være noget større problem foldet enkelte barn og dets forældre, hvordan eksamensproblemet kan løses, da det kan ske i nær tilknytning til skolen, og da eksamen kan opnås på samme tid som af elever på andre skoler i landet.2. at såvel elever som forældre i ro og til passende tid med skolens lærere og leder drøfter mulighederne for - og eventuelt betimeligheden af at gå eksamensvejen.3. at en stor del af eleverne kan holdes sammen endnu et år - og også under eksamenslæsningen få gavn og glæde af deres fællesskab såvel i samarbejdet som i fritiden.4. at så mange elever gradvis kan frigøres fra deres tilknytninger 6



til Bernadotteskolen som sådan - og til de voksne, de her har haft med at gøre gennem en lang formgivende årrække.5. at skolen her kan have indseende - og hånd i hanke med undervisningen og hele skolemiljøet i de første etaper på eksamensvejen - uden dog at få eksamenslæseriet så tæt ind på livet, at det rummer fare for at inficere børneskolen, dens lærere, børn og forældre.6. at vore elever, der tidligere fortrinsvis var henvist til de almindelige kursusholds hæsblæsende og enerverende tempo og ikke altid lige hyggelige og homogene klientel, at de nu bl. a. i kraft af nogenlunde ensartethed i alder, modenhed, indstilling, faglige standpunkter og samme forudgående skoleopdragelse og - undervisning kan få langt mere hyggelige og rolige kår at arbejde under, og at selve arbejdsbyrden bliver betydelig lettere.7. at eleverne efter bestået mellemskoleeksamen har mulighed for - foruden eventuelt at tage realeksamen på lignende vis - både at gå over i den afsluttende skoleform, gymnasiet, hvis deres eksamen er god nok, eller at fortsætte på studenterhold enten på samme kursus eller på »Statens og hovedstadskommunernes kursus til studentereksamen«, hvor atmosfæren er sund og undervisningen gratis.«Såvidt min forelæggelse i 1956 af den eksamensordning, som siden har været gældende.Om erfaringerne med denne ordning kunne der være mangt og meget at sige, men jeg skal i det følgende holde mig til nogle af de væsentligste:Om de fordele jeg opstillede i de 7 punkter, må jeg i det store og hele sige, at de er blevet opnået ikke blot set med skolens øjne, men også i allerhøjeste grad set med elevernes, og det skal tilføjes, at resultaterne i form af eksamenskvotienter er blevet stadig bedre, og at antallet af elever, der er optaget i gymnasiet umiddelbart efter bestået mellemskoleeksamen, er blevet langt større, end man overhovedet havde regnet med.Også et andet forhold i skolen har bedret sig betydeligt ved denne ordning. I min forelæggelsestale i 1956 anførte jeg som en yderligere fordel ved ordningen, at vi på denne måde fik mere hånd i hanke med, hvem der i fortsættelse af børneskolen gik i gang med at læse videre, idet jeg fandt noget usundt i den tendens, som havde afspejlet sig i tilmeldingen til kursus i de 2 år, der gik forud for ordningens ikrafttræden, idet 21 af 30 udskrevne elever gik i gang med eksamensforberedelse det første år, og næste år var antallet 47 af 55 udskrevne elever. Da forhåbningerne om at få mere hånd i hanke med disse ting i visse kredse i og omkring skolen blev stemplet som lidt for lysegrønne, er det med glæde, at vi i dag kan konstatere, at ordningens muligheder for os til gennem rådgivning og vejledning og i sidste instans gennem vor indstillingsret at få hånd i hanke med disse forhold har medført en langt rimeligere og sundere fordeling af børnene til de forskellige former for videreuddannelse. 7



En af de ting, der på forhånd gjorde os mest betænkelige, var de eventuelle uheldige virkninger, det kunne få på skolens undervisning og hele liv pludselig at få tættere forbindelse med eksamen. Vi var forberedt på, at der kunne komme vanskeligheder - og derfor også indstillet på at se dem i øjnene og prøve at eliminere dem. Og vanskelighederne udeblev ikke. De første eksamenshold var præget af en vis nervøsitet, der i perioder nærmede sig hysteri, der en kort overgang var ved at brede sig ned i skolen, og blandt de forældre, som endnu ikke havde, men snart forventede at skulle have deres børn på eksamenshold. Dette gav naturligvis anledning til en række interne drøftelser i lærerrådet, og på baggrund heraf iværksattes forskellige modforanstaltninger. Det kan f. eks. nævnes, at reglerne for de frivillige fag måtte omlægges, da de en overgang truede med at blive en slags udtryk for deling af eleverne i eksamensbørn og ikke-eksamensbørn. Der holdtes kontaktmøder mellem skolen og lærerpersonalet på Akademisk Kursus og mellem eleverne på eksamensholdet og eleverne i skolens ældste klasser, hvorfra de kommende eksamenshold skulle rekruteres - og endelig nogle klasseforældremøder. Skemaet måtte anlægges således, at eleverne på eksamensholdet og eleverne i den almene 9. klasse fik større muligheder for at være og arbejde sammen. Disse og andre foranstaltninger og forløbet af den almindelige tilvænningsproces bevirkede, at tilløbene til en uheldig og usund atmosfære omkring eksamensklassen forholdsvis hurtigt klingede af. Dette skete i en sådan grad, at vi snart turde inkorporere eksamensholdet mere fast i skolens liv. Medens vi startede med, at eksamensholdet kun var på skolen hver- anden lørdag, for at de kunne få gymnastik, og P havde to fag, der betjentes af lærere herfra, har udviklingen gradvis formet sig sådan, at eksamensholdene til næste år (for på grund af de tre 8. klasser får vi 2 eksamenshold) skal være den halve uge på Bernadotteskolen og i 5 af eksamensfagene betjenes af deres gamle lærere herfra.Selve kursusmiljøet og det forhold, at man til en kursuseksamen ikke kan opnå de normale lempelser og pensaindskrænkninger, har til stadighed været en torn i øjet, selvom det skal siges til vore elevers ros, at disse ulemper ikke i nævneværdig grad har taget arbejdslysten og gå-på-modet fra dem, og det skal her nævnes, at Akademisk Kursus både privat til os og i de officielle årsberetninger har bedømt eleverne herfra som endog usædvanlig flittige, interesserede, modne og velopdragne og nævner, at holdene herfra møder med særdeles gode forkundskaber.Som afslutning på disse oplysninger om vore erfaringer, finder jeg det hensigtsmæssigt at gøre opmærksom på, at en udvikling, som den her beskrevne, ikke er kommet af sig selv, men, som jeg allerede påpegede i 1956, kun har kunnet få dette forløb, fordi der i Bernadotteskolen efterhånden er ved at vokse en klasse- og skolementalitet frem, der ved at sky eksamenssnobberiet og konkurrenceprincippet og ved sin respekt for menneskers forskellige interesser, begavelsesformer og muligheder, tydeligere og tydeligere giver den menneskelige forståelse, den enkeltes ansvar i fællesskabsfølelsen og samarbejdet første prioritet.8



Såvidt erfaringerne med den eksamensordning, som fra og med næste skoleår på grund af den nye skolelov må erstattes af en anden. Og så er det altså min opgave at fremsætte forslag til en sådan anden ordning i overensstemmelse med den nye lov, der jo som nævnt har udraderet mellemskoleeksamen til fordel for en realeksamen efter det 10. skoleår - dog med muligheder for adgang til gymnasiet efter det 9. skoleår (2. real).Der foreligger, såvidt jeg kan se, kun 4 reelle muligheder for en løsning af eksamensproblemet i fremtiden:1. Bernadotteskolen afslutter efter 7. skoleår, hvor undervisningspligten ophører og overlader det til forældrene selv at skaffe fortsatte skolemuligheder for deres børn.2. Der etableres en ordning eventuelt med Akademisk Kursus i lighed med den gældende.3. Skolen overbygges med sit eget 2-årige realkursus.4. Skolen etablerer sin egen 3-årige realafdeling.
Den første mulighed, at Bernadotteskolen afslutter efter 7. skoleår vil bevirke, at vi står i samme situation som før ordningen med Akademisk Kursus, en situation som vel alle parter, børn, forældre og lærere fandt utilfredsstillende. Hertil kommer, at denne ordning med normalskolens deling efter 5. klasse i boglig og ikke-boglig retning let vil medføre, at mange forældre vil tage deres børn ud efter afslutningen af 5. klasse, hvorved skolen her i mine øjne helt vil miste sit præg.
Den anden mulighed med at etablere en ordning eventuelt med Akademisk Kursus i lighed med den nuværende vil medføre, at eleverne skal gå 2 år på Kursus, hvorfor jeg på grund af det, jeg før kaldte en torn i øjet, stærkt må fraråde denne løsning, idet tornen efter min mening i så fald vil vokse til en bjælke. Dels skal børnene altså i 2 år være undergivet kursusmiljøet, og dels skal de fortsat underkastes de skærpede betingelser, der specielt gælder for kursuseksamen. Hertil kommer, at der ved en sådan kursusforbindelse sandsynligvis ikke kan ske nogen overgang efter 9. skoleår til gymnasiet, hvorfor skoletiden forlænges for en del elevers vedkommende.Da det stort set er de samme betingelser, der gælder for den tredie 

mulighed (med at overbygge skolen med et 2-årigt realkursus) har jeg også de samme betænkeligheder overfor denne mulighed.Tilbage er så den fjerde mulighed, at skolen etablerer sin egen realafdeling. Da lærerkollegiet har delt mine betænkeligheder vedrørende de 3 første muligheder, nedsattes der før sommerferien sidste år blandt lærerne et udvalg, hvis opgave det var at komme med et forslag til realisation af denne mulighed. Forinden udvalgets nedsættelse og i dets første funktionsperiode drøftede man de muligheder, som ligger i den nye skolelov, og som er yderligere præciseret i den nye Undervisningsvejledning for Folkeskolen, den såkaldte »Blå Betænkning«.Inden en redegørelse for udvalgets arbejdsresultater, og inden jeg skal fremsætte mine planer om en æpdret eksamensordning, finder 9



jeg det formålstjenligt så kort, som det lader sig gøre, at give Dem et indtryk af de muligheder, som skoleloven og undervisningsvejledningen byder.Lad mig begynde med at sige, at tendensen i den nye lov i en grad, der minder om en tanke, går i retning af det, forældrene i denne skole samles om. Det er naturligvis ikke tanken om Bernadotteskolen, der har været grundlæggende for loven, men det kan ikke være andet end en opmuntring for folk, der samles om - og arbejder på Bernadotteskolen, at den nye lov i så høj grad giver udtryk for bestræbelser, som vi har gjort os fra starten.For det første tenderer loven mod enhedsskole, som vi har gennemført konsekvent.For det andet gives der den enkelte skole muligheder for selv at udarbejde og derved få indflydelse på undervisningsplanen.Alle børn skal have engelsk og familiekundskab, og erhvervsvejledning bliver gjort obligatorisk. Mellemskole-eksamen bortfalder til fordel for en real-eksamen efter 10. skoleår, hvortil adgangen ikke begrænses ved den før så famøse prøve i 11-årsalderen, og det 8. og 9. skoleår skal have en ansigtsløftning, der stærkt minder om, hvad vi har praktiseret i vor efterskole.Altsammen ting, der er på linie med Bernadotteskolens arbejdsplan. Endnu tydeligere kommer familieskabet frem, når man gennemgår den nye lovs direktiver for selve skolearbejdet. Inden dens gennemgang af de faglige krav hedder det kort og godt i § 15: »I alle klasser bør der lægges mest mulig vægt på elevernes opøvelse til selvvirksomhed«.Som konsekvens af loven skulle så skolens samlivsformer, undervisningsmetoder og hele faglige indhold tages op til en grundig revision. Det skete i det store læseplansudvalg, som nedsattes 1. september 1958, og som i april sidste år udsendte den såkaldte »blå betænkning«, der fra nu fungerer som undervisningsvejledning for den danske folkeskole, og som med hensyn til målsætning, undervisningsmåder, stoffets tilrettelæggelse og afgrænsning rummer så store paralleller til det skolearbejde, vi her har bakset med i den sidste halve snes år, at vi fra vor side må føle os stærkt i familie med alle »den blå betænkning«s grundliggende synspunkter.For at forklare, dels hvorfor vi føler dette familieskab, og dels hvorfor vi nu tør anbefale at inkorporere en realafdeling i en skole som vor, bliver det nødvendigt at fremdrage nogle af den blå betænknings principielle synspunkter og nogle af dens væsentligste revisionsplaner.Om disse synspunkter og revisionsplaner siges det i betænkningens indledning:»Sammenligner man de principper, der er retningsgivende for revisionen, med de synspunkter, der almindeligvis har ligget til grund for de traditionelt udformede læseplaner, må man ofte erkende en betydelig forskel. Det kan med rette siges, at læseplanerne overvejende har været fortegnelser over de emner, der skulle læres af eleverne under lærernes ledelse. Fagene byggedes op på en samling af kendsgerninger, som det gjaldt om at lære og huske. Ved tilrettelæggelsen af læse10



planerne toges ikke altid rimeligt hensyn til skolens atmosfære, de omgivelser og det klima, hvori arbejdet skulle finde sted.Den pædagogiske diskussion både i udlandet og herhjemme viser, at først og fremmest følgende synspunkter må indgå i revisionsplanerne:1. Læseplanerne bør lægges så nær hen til børnenes behov og forudsætninger som muligt. Denne tendens fører naturligt over i bestræbelserne for at anbringe børnene i meningsfyldte situationer, så den formelle træning træder i baggrunden til fordel for en mere funktionel oplæring.2. Begrebet »lære« må ikke alene omfatte opnåelsen af kundskaber og dygtighed, men også sådanne processer som: »oplæring til at lære«, oplæring til at leve mellem andre og oplæring af eleverne til, at deres handlemåde kan ledes ind i baner, så det bliver naturligt for dem at tage hensyn til andre menneskers velfærd.3. Afgørende vægt må lægges på de kulturelle, moralske og åndelige værdier på samme tid, som man i stigende grad må se skolens læseplaner i relation til samfundets materielle problemer, dets økonomiske og sociale udvikling.4. Ud fra den betragtning, at en overfyldning af læseplaner er af det onde, er det nødvendigt, at planerne beskæres for det stof, der alene medtages af traditionsmæssige grunde. Kun gennem en kraftig nedskæring af forældet stof bliver det muligt for skolen at tage hensyn til de forandringer, der finder sted inden for alle grene af tilværelsen som et resultat af den hurtige vækst inden for den videnskabelige forskning, og kun derved kan der blive plads til friere undervisningsformer.5. Den voksende erkendelse af, at traditionelle eksamensformer dominerer for stærkt, fører til kravet om mere varierende bedømmelsesmetoder, hvorved der ikke alene tages hensyn til børnenes kundskaber, men også til deres personlighedsudvikling og karakterdannelse i almindelighed.6. Ved siden af opdragelsen på et nationalt grundlag må der sættes stærkt ind for at fremme børnenes sans for international forståelse og for det mellemfolkelige samarbejde.«Betænkningen gennemgår herefter alle de arbejdsområder og fag, som skal rummes i den 7-årige folkeskole, i dens almene 8. og 9. klasser og i dens 3-årige realafdeling. Og på hvert eneste område - måske med undtagelse af de formende fag - føler vi på Bernadotteskolen, såvel med hensyn til formål, som med hensyn til den foreslåede måde at gribe tingene an på, et nært slægtskab med betænkningen, der ydermere går stærkt ind for det hovedsynspunkt for undervisning i børneskolen, som vi hylder så stærkt, og som man kunne kalde: fagenes samvirke. Betænkningen anser det for at være af stor betydning for skolens fremtidige udvikling, om der etableres samarbejde mellem fagene. Læseplansudvalget har endda ikke været fremmed for tanken om at nedbryde faggrænserne, så undervisningsstoffet i en række fag smeltes sammen, men dels er der ikke i folkeskolen (som hos os) lovhjemmel for at lade fag udgå, og dels har man endnu ikke i folkeskolen den 11



fornødne erfaring til at tage et sådant skridt. Derimod peges i betænkningen på en lang række af de muligheder for at bringe fagene nærmere til hinanden, sådan som vi kender det fra vor skolepraksis - f. eks. i emnefagene.Efter betænkningens gennemgang af alle skolens arbejds- og fagområder, understreges det kraftigt, at»man i læseplansudvalget nærer den opfattelse, at de angivne løsninger »ikke er de eneste rette«. Andre planer vil kunne opstilles. Men især ligger det udvalget på sinde at understrege, at den angivne fordeling i høj grad kan forenes med ønsket om ikke at overfylde læseplanerne. Inden for de angivne rammer vil det under hensyntagen til fagenes forskelligartede karakter være en opgave at finde væsentlige træk, hvorom opmærksomheden særlig bør samles. På hvert trin må man fastholde som noget afgørende, at man ser læseplanerne i lyset af kravet om aktivitet og oplevelse. Det må stedse være skolens opgave - jævnsides med at bibringe børnene sikre elementære kundskaber - at udvikle deres fundamentale menneskelige evner og anlæg og at søge at vække dem til virkelig forståelse af tilværelsens problemer. - Det er skolens formål at dygtiggøre børnene til at gå ud i samfunds- og erhvervslivet, velegnede til at opfylde de krav, man med rimelighed kan stille, men først og fremmest er det skolens opgave at fremme alle muligheder for, at børnene kan vokse op som harmoniske, lykkelige og gode mennesker.«Efter denne programerklæring, som jeg - og forsåvidt også Bernadotteskolen, jvf. dens formålsparagraf - helt kan tiltræde, udtaler betænkningen med sigte på den nye realeksamens eksamensformer og hele placering i skolebilledet følgende:»Det må indrømmes, at skolens undervisning i øjeblikket i meget udstrakt grad er bestemt af hensynet til eksamenskrav, hvorved spørgsmålet om, hvad børnene virkelig har forudsætninger og behov for, er trådt i baggrunden. Det kan i fremtiden ikke anses for tilstrækkeligt, at man i læseplanerne lægger samme vægt som hidtil på sådanne formelle kundskaber, som kun tjener eksaminationsformål. Børnenes personlighedsdannelse og karakterdannelse må placeres foran dette hensyn.«Med denne sidste udtalelse vedrørende selve eksamen skal jeg afslutte min kortfattede redegørelse for de muligheder, som den nye skolelov og undervisningsvejledning indebærer. Med hensyn til selve eksamensformen må jeg blot tilføje, at den efter alt at dømme skal ændres fra at have været en leksikalsk kundskabsprøve til at blive en modenhedsprøve, og at eksamensformen, efter statskonsulentens udtrykkelige udtalelser, skal rette sig efter de arbejdsformer, som man i løbet af skoletiden har tilstræbt hos børnene og benyttet sig af i undervisningen. Som eksempel på sådanne nye eksamensformer skal jeg sluttelig citere, hvad betænkningen siger om prøven i litteraturforståelse til den nye realeksamen:»Ved prøven i litteraturforståelse kan der vælges mellem følgende:a. Der prøves i lette litterære tekster, der er gennemgået med læreren, eller i tekster (værker), som eleverne selv har forberedt.12



Denne prøve tager sit udgangspunkt i et typisk sted i teksten, hvoraf et stykke oplæses af eksaminanden.b. Litteraturprøven gennemføres som en gennemgang af en længere tekst ved referat og samtale efter forberedelsestid. Denne tekst må ligge uden for, men nogenlunde på linje med det pensum, der er gennemgået under skolegangen. Der opgives intet litteraturpensum under denne eksamensform.«Under type 1 kan den enkelte elev altså selv vælge de værker, han vil opgive, og under type 2 er der prøve i et ukendt stof, der ligger på linie med det, som læreren efter eget valg har valgt at gennemarbejde i klassen.Og så tilbage til vort eget lille læseplansudvalg.Da skoleloven og »den blå betænkning« var blevet gennemtygget og drøftet af det samlede lærerråd, delegeredes Bent Bertelsen og Haakon Bøttger til at tage en foreløbig og uforbindende drøftelse med statskonsulenten om en ændring af vor eksamensordning bl. a. med henblik på muligheden af at inkorporere en realafdeling i Bernadotte- skolen, uden at skolens særpræg og hele pædagogiske målsætning blev rokket. Bertelsen og Bøttger kom meget oplivede hjem fra mødet med statskonsulenten, der af de samme grunde som jeg anførte før, frarådede at løse vort nye eksamensproblem ved en kursusordning. Derimod mente han, at lovens rammer var så vide, og at undervisningsvejledningens tendens lå så nær op ad skolens tendens, at der måtte kunne skaffes udveje for at løse vort eksamensproblem ved oprettelsen af en realafdeling. Han lovede at se med velvilje på et forslag til en sådan realafdeling hos os og udtrykte i øvrigt sin interesse i, at vi med vores særpræg prøvede at realisere ideen i det nye skolekompleks.Vort lille læseplansudvalg, som jeg så tiltrådte, fik derefter travlt med at udarbejde et forslag, man kunne forvente accepteret af forældrene, det samlede lærerråd og af undervisningsministeriet, som jo i sidste instans skulle godkende det. Under dette arbejde fandt vi, at det arbejds- og indholdsmæssigt ikke skulle være så vanskeligt at inkorporere planerne med den nye realskole i Bernadotteskolen. Derimod var der enighed om, at vi under ingen omstændigheder ville gå med til en deling af børnene allerede efter 7. klasse - altså ved begyndelsen af det klassetrin, der efter den nye skolelov benævnes 1. real. Forslagets realisationsmuligheder kom derefter til at bero på spørgsmålet, om ministeriet kunne tænke sig at give os dispensation fra loven, således at vi som hidtil udskød delingen af børn i almene klasser og i eksamensklasser til efter 8. skoleår - ved at lave 8. klasserne til en kombination af 8. klasse og 1. real.Omsider kunne det endelige forslag overgives til det samlede lærerråd, hvor det efter en række drøftelser og deraf følgende småændringer blev enstemmigt godkendt.Det indsendtes kort efter til undervisningsministeriet, og det hed bl. a. heri:»Baggrunden for denne henvendelse er dels den nye skolelov og dels Bernadotteskolens erfaringer gennem de snart 12 år, den har bestået.13



I alle disse år har det været et karakteristisk træk ved skolen, at den har formået at bevare sine elever udover den undervisningspligtige alder i de frivillige 8. og 9. klasser, og at en i forhold til f. eks. kommuneskolerne meget stor procent har afsluttet deres skolegang med mellemskoleeksamen taget på Akademisk Studenterkursus’ ét-årige kursus til mellemskoleeksamen efter 8 års skolegang (og for et mindretals vedkommende efter 9 års skolegang) på Bernadotteskolen, og at en forholdsvis stor procent af disse er gået videre i gymnasiet.Uagtet de faglige resultater og børnenes senere placering i videreuddannelse efter de foreliggende efterundersøgelser må siges at være tilfredsstillende, og det kan ikke nægtes, at kursusformen som skoleform harmonerer dårligt med de mål for opdragelse og undervisning, Bernadotteskolen har sat sig. Med den nye skolelov og ikke mindst med den nye undervisningsvejledning, ser vi mulighed for at opnå en langt mere tilfredsstillende og harmonisk struktur.Vore hidtidige erfaringer med at holde børnene sammen indtil udgangen af 8. skoleår, hvor nogle går på det 1-årige kursus til mellemskoleeksamen og andre fortsætter i 9. klasse, er så gode, at vi ikke tager i betænkning straks at søge dispensation fra bestemmelserne vedrørende realskolen, hvorfor vi har udarbejdet følgende
timeplan for kombineret 8. kl. og 1. real.

ialt 36 timer - heraf 16 på tværgående hold.«

Dansk og skrivning 5 timer - heraf 2 på tværgående hold.Engelsk 3 » » 3 » » »Tysk 3 » » 3 » » »Regning, og matematik 6 » »2 (matm.) »Naturlære 2 »Formning og praktiskefag (P. som hidtil) 6 » » 6 » » »Sang 1 »Legemsøvelser 2 »Orienteringsfag (hist.,geografi, biologi og religion) 8 »
Jeg kan til almindelig orientering oplyse, at denne timeplan praktisk taget er den samme og tilsigter det samme mål, som tilfældet har været i vore 8. klasser i de senere år.Efter en detaljeret redegørelse for, hvordan undervisningsvejledningens krav for henholdsvis 8. klasse og 1. real kan kombineres og tilgodeses i Bernadotteskolens undervisningsprogram, (en redegørelse, der er af streng faglig art, og som det vil føre for vidt at komme ind på her), slutter vor henvendelse til ministeriet således:»For 2. og 3. realklasse agtes undervisningsvejledningens planer fulgt.14



Det er os meget magtpåliggende også i fremtiden at gennemføre hovedskolen som eksamensfri friskole, men med de almen pædagogiske og faglige erfaringer og resultater, der er indhøstet i de forløbne år, har vi begrundet håb om, at en kombination af friskole og realover- bygning kan gennemføres uden væsentlige ulemper til nogen af siderne. Hertil kommer, at vi i lærerkollegiet råder over sådanne lærerkræfter (seminarieuddannede og cand. mag.’er), som vil kunne tilfredsstille de faglige krav, som en realskole må stille til sine lærere.«Kort efter at dette forslag var indsendt, blev vi kaldt til møde om sagen hos statskonsulenten, hvor Bertelsen, Bøttger og jeg repræsenterede skolen, og hvor faginspektøren for realskolen og statskonsulentens kontorchef også var til stede. Vi gennemgik her forslaget, som ministeriets repræsentanter var dybt interesseret i og meget velvilligt indstillet overfor. En del af de fremkomne synspunkter og detailforslag måtte vi nærmere argumentere. Vi måtte f. eks. love i hvert fald at opføre en af de 8 timer i orienteringsfagene som religion og overveje, om ikke tysk skulle suppleres med 1 ugentlig time.Ved mødets afslutning betydedes det os, at sagen ville blive tilbagesendt ministeren med anbefaling, og så sent som den 24. maj i år modtog vi ministeriets svar på henvendelsen, hvori det hedder:»I skrivelser af 19. februar og 9. maj d. å. har Bernadotteskolen anmodet ministeriet om tilladelse til at oprette realklasser som overbygning på den 7-årige friskole samt fremsendt plan til en realisation af en sådan overbygning.I denne anledning skal man efter brevveksling med statskonsulenten for folkeskolen og seminarierne meddele, at ministeriet kan bifelde, at skolen opretter en realafdeling som ansøgt under forudsætning af, at den i ansøgningen foreslåede timeplan ændres derhen:1) at religion opføres med 1 ugentlig time2) at tysk såvidt muligt får 1 time mere3) at 1. realklasses elever for histories vedkommende får den specialgennemgang, der omtales på vedlagte ansøgnings side 3, under historie.Endvidere anses det for en forudsætning, at skolens samlinger til de forskellige fag inden for et rimeligt tidsrum (3 år) bringes på højde med de almindelige fordringer til en realafdeling i henhold til »Den blå betænkning«.Man skal endvidere meddele, at eksamensret tidligst vil kunne meddeles i det skoleår, i hvilket første dimission finder sted, hvorfor man skal udbede sig ansøgning om eksamensret indsendt hertil inden den 15. september 1963.«Efter denne dispensation og godkendelse, kan skolen altså stille følgende ændringsforslag til eksamensordningen:
Den. syvårige børneskole overbygges med en realafdeling, dog således 

at det hidtidige skolebillede bevares med hensyn til tidspunktet for deling 
af eleverne. 15



Børnene holdes som hidtil sammen til efter det 8. skoleår og under
vises praktisk taget som hidtil. Efter det 8. skoleår fordeler de sig i al
mene 9. — 10. klasser eller eksamensklasser svarende til 2. og 3. real. Ved 
afslutningen af 2. real afholdes der landsprove. Er den bestået, og finder 
skolen den pågældende elev egnet hertil, kan eleven henvises til gymnasiet, 
som efter den nye gymnasieordning skal optage de elever, der på denne 
måde er henvist. Elever kan også henvises til gymnasiet efter 3. real — 
altså med overstået realeksamen, ligesom elever, der vælger den almene 
linie, hvis de ombestemmer sig og skønnes egnet dertil, efter 9. klasse kan 
overgå til 2. real.Når dette forslag, der under dets tilblivelse stadig er konfereret med forældrerådets arbejdsudvalg og forelagt det samlede forældreråd på et møde den 29. maj d. å., følges i det kommende skoleår, betyder det praktisk taget, at skolen fortsætter uændret et år endnu, således at man evt. kan fortsætte drøftelserne ind i næste skoleår og til den tid tage endelig bestemmelse om forslaget skal realiseres helt ud, eller om eleverne efter 8. klasse skal overgå til en kursusordning, hvad jeg i hvert fald på nuværende tidspunkt stærkt vil fraråde på baggrund af de muligheder, de nye skolelove og planerne for realskolen og de allerede opnåede dispensationer byder os for at lave en samlet skole for børnene, indtil de overgår til praktisk erhverv eller til videreuddannelse i gymnasiet eller i andre skoleformer.Jeg nævner denne sidste margin, fordi nogle forældre måske kunne have ønsket, at dette forslag i god tid var blevet ventileret for forældrekredsen, så det kunne være drøftet på klasseforældremøder. Den mulighed består altså endnu, og når den ikke har kunnet realiseres før, skyldes det, at forslaget jo står og falder med ministeriets dispensation og godkendelse, der som sagt først forelå den 24. maj - altså for godt 3 uger siden.

C. C. Kragh-Milller.
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