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Situatlonsrapport

Vibeholmskolen, september lgZI

vi allerecle nu forel.qger en ny situationsrap;:ort om 5.abc_kla.ssen s§rldes
det, at vi' har konstateret en meget stor interesse for, hvad vi går og laver i arm
!..
Det er il-Jre så meget vi endnu kan sige om resultater og d.en slagsl
derimorl kan vi
sige noget on de taaker der ligger ba8r rle arbejcsmetoder vi forspger os
ned og on
Når

den meget forel6bige

v*dering

sorn vi- mcner at ku:ne foreta6e.
tfuagogisk
i oktober vil
udvalgr arrangere et aftenmøde, hvor vi mundtligt vil fortelle om vores Lille-skole. Deane rappnrt l<an så betragtes dels som
et
forelg,Ibigt refera.t, ,Je1s som et opJ.æg til dette møde.
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1:1

det fremgår af clet flrste forslag fra 16.jan.I971 b;rgger
5.abc-klassen på
den formålsformulering ri.er finces i Foltrreskoleloven § 1, stk.
2, hvor cter står:
,Folkeskolens formål er at fremrne
cg udvikle erevernes evner og anl.q, at styrke
deres karakter og give rlem nybtige hrnrlskaber.[

1:2
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lt l,

:

Som

undgå ptanlpshed.
Desr'den har det hele titlen ligget os stækt på
sinde at opfylde rle krav, 6er
stilles i Den bLå Betænknjne btl.I s.29:trDet er meget lnskcligt, om man i
den kommende tid h'an etebLere et rcermeze samarbejde
mellem fagene. Det skal her bl-ot unclerstreges, at nian må g6re sig hr:It klart, hvilke forurlspetnilger
blrnene er i bes-iddelse af, og ved omhyggelig plankgnins af arbejdet
sikr"e, at tllfedd.igheder
og planl6shed unCgås.rt

&r prtecis formulerlng af de h6jere mål ned pnojel<tet har rri med
vilje - og af
flere gn'mce - rrnr'ila'it' at trdformei Dels ville vi ikke spilde tiden me,:1 at
sidde
og strikke nogle ord, sammen - orrl, der roåske aldrig vilLe blive
til anclet end, - orrl!
DeLs vil1e ii undgå at bi:rrie os til en alt for
fast for:rnulering bI.a. forrli det
lcun art for ofte er set, hvordan sådaane ord er blevet (mis)brugt
tir at rette på
rnennesker, hvor man i stedet hrrde have rettet på orclene
og riefs mener vi, at m.-,o
faktisk formulerer sig mer.e sandfmdigt gennen praksis end genne.u ord.
si§rlle raan aIIigevel forsggsvis formulere et må11, kan vi citere f:..a Læseplansudvalgets notatp augo ?t om FoLkeskolens formåI. IIer fortærles d.er på
uctn:ø.ket vis
om det rrinde soL-r også. yi- er u,ie i:

L

l.l5

llDelt, ez' fqrl,kcslr:c,1enn fo:ruåI

g!

den enkelte' elev

lndsigt
g[ der gives

får

mulighe<l

clen enke].te

for at erhverve slg f'ærd:lghedl viden gg

elev mnrlighed for selvstørdlg og social person]ig-

hedsudvikling"
Skolen må tilstræbe

at opfylcle dj-sse

ved, at der

overorclned.e formåI

visnlngn og skoleJ.iv 1æg51es rrægt pa:
at- eleven får lejlighed ti1 at erfare og vurdere egne mnrligherler

i

under-

og begræns-

ninger,

at den enkel-t,e eJev kan opØve er,ne ti-L nrrd.ering og selvstandig stillingtagen,
at elevens seLw'irksomhed fremmes,
at elevens fantasi og skabende errner stimuleres,
at rlen enhelte elev får personligt ansvar og får indflydelse trå fæ.lles
beslutninger,

at forståelse for andres fonrds.etninger

fremmes hos d.en

enkelte elev.tl
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on elevernes formå1 merl at gå i skole, kan vi l<rrn glsne(- nvis de da s)rnes,
at det har noget formåIt)Dog kan man sikkert få noget at vide om dette ved at
undersflge, hvilke loryeqtn,ineeJ eleverne har til d.eres skolegang.
Det er Yores fa.ste overbevisning, at enhver elev lnsker at skolen giver
ham,/herrde rmrlighed for AT LqlE NOGtrT.
At ],æe noget dgr-qpleres som sandfas',rist; at gøre erfaringer der opleves
son gyldig-e_l_nUqegg, at opdager at na4__selv_Jatser samtirlig med at ens
verden vokser - det giver en dyb personlig tilfredsstillelse, både for bprn
og for voksne.

Lz7

At }ere noget er imidlertirl ikke h-rn en lntellektuel proces. At Læe noget
er en komplieeret sag - ikke minrlst hos blrn - og det omfatter og 1Åvirker
hele prersonligheden.
Ti1 slcolebrug hat vl komponeret rlenne personlighedsmotlel. (,*n trefasede
vekselstrpmtt kelder vi aen) Yi vil besbæbe os på at tilgodese personlighef"r_:!f!*gl I*i. U"a"t" *a0", tO"t r}_gsteler personligheCen i;
Kreative
Intell-ektuelle
Soeiale
Ilsis\,/
evner og
anJag

At rrdr"ryk.lte sig
At lpse pr.oblemer

er-ner og

anJ,æg

evner

fysiologiske

og

an);eg

At indsanLe viCen
At bcrrhejde vi"den
At konmuni l<ere
At

LØse olrg&l'er

ilt vlere samnnen
At ræ^e alene
At urlvik]-e en

etisk holdning

At udvikle

ewrer og an}.
At rrme ned
sin krop

At pleje sin
krop

en

].;arakter

1:8

helt t],deligt a'b glre eleverne ofrnasksomme pår at Cet en deres egen uclvik1ing, ,1er står i cent:rlm har vl over i
gsdlren skrevet ordenel
For

".1

Fomrilnauhttf.ngBr

ZtL ile fonrd**trrj-ruger', der ligger til

g"rurirJ.

for

proj*kf,e'h

+:n

ai.'triicie

§renflu:rii$iltæ§$ig

og per*ionlig art12 rrnrlerbygget med rent fergl.i.ge , p;u,lrrgoglslce synszunkt,er.
Det er iklce kun vore6 vurd.ering, at der i" dlsse tider" findes en vidt 'ir,dbredt usikkerheci om sflrnfun<lets uri'uikling og meningen med tilverelsen i d"et hele tagetl dette
er efterhånden en banal lrendsgenain6 - men ikke mindre påtrangende af rlen grundl og
clet må uv:ørgerligt få riybtgåenrJ.e konsekvenrrer for <len mårLe, rsn laver en skole pi.
Det fØr citererfe notat fra imseplanso,l'.'a1get er l,ara et eksenpel herpå.

,.)

er det vor erfarring fra samtaler og diskussioner med mange rnennesker,
at rler også findes en vidt udbredt vilje* tll at forsgge slg med noget nyt - også
indenfor folkesko-Ien. Det skal bare l-aæe en fon:dsrsbning, at dette nyc lkke besLår
i experinenter for exi:erimeaternes egen s§Ll oller at det krrn er et påhit, d,er
kan tjene son skalkeskjul for læernes egen dovenslab eLler urhrelighed.
Kan man forklare, begrrrn<le og sette tingene 1nd i den rettæ samnenhaq, er fo:-:-Jdre,
scm r1e er f1est, h:*n glade for, at der gåes nye veje.

).a

Folkeskolen som lnstitr:tion er også på vej lnd i en stor (merr enCnu t<r'lap priberyrrd
omv:n1f,ning. Son l.',x'er kan mo.n rrulge flere holdninger til denne proces. l'Lrn kan f.eks
'vr*}ge at rreere tjanmerkommodent der'.mder sur modvilje Jader sig sIæbe efter en udvik.
ling, der a1llgevel lkke lader sig standse. Man kan også vende blikket fremad og
forsglge at vaæe med. i- bllgen for derigennem at yde sit skerrr til, at udviklingen
ikL(e løber helt slars{r. }fan }ran på tro,ls af situatj-onen væIge at tro; at tro s,
at det nybter noget at glre en indsats. (It{e:r guderne skal vide, at det er en tro,
hvis grrr-ndlag ofte forekomner at vme urineli§t spinkelt)

2zl*

)oE

Sau\tidig

Af - hver for sig personl-ige årsager - har vl valgt at tro på, at det
kan nytte at forspge at stB.ble et alternatlvt skolemiljp på benene.

stad.igrruak

Vore rent faglige fonrdsa:tn:inger er bloau rlisses
.tr1Ie fire kæere har lungeret i praksis i Forkeskolen i over år,
5
&:'dvidere her nogle af os geru-len stucj-er i pr.iagogisk litteratur erhverrret
intcresse for aL glre tin;ene iå en anclen må.de enc clen sædrranlige.
&r l,ræer ps)'lioloåi pÅ mnnnrks Lrye::hØj skole. En anden er - vcrl sid.en af
hrer,:.,id,:.ru1r-,iscn

- fa.glllrer i

Spccielt t:I denne opsi:-ve
på

forsl<elIi; vis.
-11

hånclgerning.
rneci

5 abc-k.lessen har

vi forslgt at lcvaLificere

os

har med ;:e'r,te rnr:11enn:.ri holdt mgti.ter si:lcn apriJ- nårned.. Vi har forspgt at
dj-slrt'kre os fren til hlnan.-iens liol"fuinger. Vi lrr.r hoitrlt en del fcster samti*n.
Vi h::'r liest 1t«laSoglslt litteratur orn bI.a. målsr:tnlng. Yi har vaeret ned i<-l,essen
en ugc i le;rh1'tte f g:r somrrerferj.enr
I»n fprst.e uge i sommericrien smkj<ecl.e vi nråLs.,.;tnings_prob.l"enntik.
Den sidste uge i sommerferien p1anlagde vi den fprste uge (s"
333; - cnclviclere
stiftece vi }:ekenrlts}?"b med nogle af for,rlclrene ved. ct mlde j. ugen fBr sirolen

siartc,Le.

.il

? a6,

Elev€lme$

vi, iklro ";.ids r".et;rr:ge.L øn -. uCr:rver: opiyuni*trter orn
deros fa.glige sfurnrlFrunkt, i {,,}cJ-a$se og riogle fii oplysnilger. om rrlsse el,:rverr
Deres fonl'dsætni.nger for kreativ og sr:cial ad.faerd ved vL en<lrru ikke ret meget
fr:r"udsrnt:r:i.,ng*'r,:: iru.trl.l.n

omo

faglige fonrd$sbninger har vi fors6gt at få noget vi-de ou genxem afholdel
se af en. rækhe prøver i starten af skoleåret. (Stanaprntrtspnfiver i skriftlig dan*r
Deres

i

standptrnktsprlver
lig viden)
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J.æsningr FrØver

i

regning og nogle mere 16se prøver

i

alminrie-

En stor del af eleverne I 5abc-kLasseå er nyligt tilflyttede elever fra andre
skole:
Det synes at v:ore et frenherskende t:æk hos nange elever nu allerede på

5.klasseti,
de fESg__t_LEI9f_E1e_qgly_I9! meget.
ItDet kan jeg ikkett trDet kan jeg
lkke finrle uc aftr er benekntnger som vl ofte
har hfrt, når vi stilletle clem overfor selv ret simple opgaver.
trinet - at

Enkelte elever opfprer sig stadigræk afVisende overfor nye opgaver. Går man
dem på klingen for at finde ud af, hvad rleres motive:, er, støder m,an næsten
hele
tiden 1å cenne ::ristro til egne evneri blrn i l1-års alderen meC store ansatser

l+lfl4fglzg1!§49li,I9§!el_ -_p4gg"t dem, af hvem?
,)*ttu lr*, ,uout
*f d" *"rt d"p"ir""urd" opdag*Isur vi hidtil har_Åigr!:
",.
-Aldfonsplaal4nirg.
3rL

Hvor meget og hvor

sig at

vaere

detaljeret sical

man planJ.ægge?

Iivor megen planlægni3g viser
spildt arbejde ved m6det mec cen praktiske hverdag?

Sådanne sp6rgsmå1 beskeftiged.e

vi

os ine,l på mlderne

før og i

begrnctelsen

af

somrnerferien.

det vigtigste. På gr,.rn,l af stor velvilje fra skemalæggernes
side flk vi lejlighed til selv at pusle vcres skemaer sanunen. Det lykkedes efter
en de1 besrr,.-ær så det kom tiL at se sådan ud.l
Rammerne

måtte

Tirsdag

Mandag

ti-me

nr.

veene

antal antal

1æ. I kl.

0nsdag

antal

Torsdag

antal

Fredag

antal

anta.1

lne. 1 kl.

L6rdag

1æ. k1.

J;e.

)-

)

.)

3

3

3

J

3

3

3

3

?

?

)

.)

3

3

3

3

?

+,

?

l

I

l+

3

4

J

'1

k

1

1

k1.

1

1

2

)

3

I,

/.

lr

2

5

3

1

0

0

)

6

)

I

å

0

0

U

a

,l

2

Hver torsdag:
Afterunøde

1æ.

lkl.
?

,)

0

Frcdag

)
0
-i-

5,timJ:
Ilellestirne

5

3

t:l

Under rtetLe il.:tu3j,le nre.l sl<enuret lr.tr:idte

ri'i -t'.l.ei,e g{,;nge 5å absu_rrJe ir::j.melj,gher:ie::
- ikke fra nr:gei:r irersiDners si':ie - me,n f::e clo irrtlrrr der er rieui,agt j- rlet så}ff.r1dt
l:tg:g:_ nonna_l.skema. (Fbgoprieling, }:kt ionsJangcle, stof nB.n,m. )

Dette nol.rnalskema er efter vol'es overbevi sning rtea sL6rste praktiske ydre
forhindring for en menings.fu.l-,1 iraiagogik. Sa"mtidig synes rjet at være en umrlighed at argumentere hordbart for dets eksistæns, irvorfor beri:rrer
man det sa,

3t3

I

slutningen af sommerferi_en pianlagde vi rlet fprste foraaldrem6de samt straten
på skoleåretl men i.ltr<e mere end en uge _frem i t,iden. Denne fprste
uge plan1e*gde
vi ti1 at slorlle gå roed forskellige indledende arbe$der, indretntng af lokaler etc.
og beg5.nrdende plan-vressigt arbejde i. slutningen af denne uge.
Vi havde brug for en uge, hvor skenraet r;rar suspenderet, fordi vi ville læe
eleverne a.t kend.e.

ville vi bruge til afhokielse af stand.punktsprøver I dansk og
regni-ng, samt til start på orienteringsunclervisningen.
r lØ]:et 'a-f derrne uge sl«rIle planlqningen for hele det fprste semester, rlvs.
frem tiL efteri.rsferj"en gdres feerCigt.
Sådan irlanlagde v1; men rl.et kom ti1 at gå helt anderlerles
- heronc sener€.
Den anden uge

3t4

rettesnor ved planl*rgningen har vi brugt ;redagogiske mod.eller. Det er vlgtigt,
at nsn kender til såclanne konstruktioner, fordi r1e kan hjælpe ti1 at gndgå
s.cild
og ft?'n kan ehecle af ix: morlel-len for at kontrollere, on maJr nu har husket
det
Som

he1e.

Vi har ikke siddet

med clisse modell-er t hånden; men vi har haft riem i bagliovedet
under arbejdet"
Det er en sådan Sxedggogisk rnodel, der ligger tiI gnrncl for dispositionen
i rlenne
redeggrelse. Den er udarbej,let af Afdei-i.ngsl-e,1er ved Dannarks pædagogiske Instlt,t,
Finn Rasborg. Se bilag 1.
2.Å

{let forbered.ende arbejde stod det os hurtigt Elart, at orientering måtte
komme til at inritrge en helt central pl.r cering i
5abe-klasssns unCervisni-:rtspr.ot{ram
Skematisk kan dette tfagsr plaeering angives således:
Under

Ori

entering

'"m*t'"sl
Tegnilgen viser, at tstpttedisciplinerne t dansk, regning, mv, både skal bmge,s
I orienteringstimerne og i s:æskilte timer, hvor der udelukkenrle arbejdes med
disse fag. tAndre nfrlven<lige d.isciplj.:rerr lcan foeksr vi€r€ tBåndoptagerteicnik!
der er npdvendig i det øieblik eleverne selv skal lsxme ucLr.rbejde rapporter og
lntenrieus v"hj " af bånrlopbtger.

tr

*,r.,srler filles qI] fc|:rc.1",rbig 1,'hn fu::, Ufjii§,::-l$ia;S,UUggg:;l5,,jIl.Eggg-!
Eruret er; Stedci; livor vi bo;r og
e.r det rwrrio
t
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gs:""re

r4g.dg-3ptHr

for];srrst il'irrksat.

ilø'

funerne deles op,i tre stnr-grupg»r; *å1ed.esr
*) qYsitt "
2) Uis toris\,/geografl sk

-t" :ls"s- .l"""nl§i

3) Uflologisk
On de enkeltæ Gmner kan

kort anfpres:

4rsrsk,
Praktisk arbejdsområdeI Vand.
Øvelser med vaadi Forbund:re kar, hæirerter, bllgeberqelser, dråber, vand.s tllstandsformer, strØnn:inger i vands rrovc
Prohlernstillinger EovELDdt Drikkevand. Pres i hanerne. Saltvand og fers}nrand.
Tidevand. fiegnvejr. Tåge" Kunstrrandingo &onnlnger. Vandvænker
Elektricitet. Kloakvand.. Ho'lland. SeJle på vand." etc.
Ekslorrsioner, (lÅlfige) Torslunde vandrruk. Spadserettre J.angs åenre. Pa opdagelse langs stranden. §t rensningsanJ.æg. qrr å vando Kdbenha.vns hanm"Dannarks aicrrarium. Morlo

ffg en vandlqrnst.
Hven tar opgaven? o.t...oo. trj-trn? Bpeer? §sik.+tdstyr?

Opgaveformuleringer?

f,t sto rtsly'ge o gr:af Leh:
Fortiden: Oldtiden og oldtidsrinder.K5rker, Wging og i.ndretnilg. Llvet li. landsb;rerrre. §tednr.rmeo På bedstefars tid. På FarsrMors & Coos tid.
Børn i skoileo Hedeboo (nesøC i. Lejre)

l{rrtiden: Et onersigtskort. &l tur gennem komrmrnen (ps cykel) Reportage n,f,otos,
tegalnger, Iydkltp, f\rxd, lintæryieus m.ind§rggere etc. Beslg
på uo tgggepladso Beslg 1 en virksmtred" Sanfl:nda1æe.
Fremtiden: ltontage, fu 5 år, orn 10, 0m 20, on 30 .oo., yj.sloner"(Flentid.sbye,r)
X},rem

tar opgavm"?'...o rr rooro

@S1f,o

Dtolo5f,*!
ZooJ.ogl; Med udgangspuDkt i de dyr, den netop nu kan findes i og omkring skolen
(i engen og åen) samt elevernes ia,gttagelserl beskdtiger nan sig ned
dyrelivets situatioa i, of,terårmånederrreo
zoologr
h-@njJ<; Iter gælder det sanme æu f,or IHfil
ftologi,: Her g6res der ena iad,sats for at Læo eleverne at ttaæke lkoJioglskt
Forskellige @co-systemer opslgesp onleves og evtobeskriveso
Fonreni-ng hører irnd under dette E:nkL
Iivern
1.7,
).1

taf

opgavene

iocr?..o.....*o

oS.lre

fri lr1an som denne er ktur et stp'kke v-ækfuj, Den er ikke en lov ellcr en befaling.
r2 inå.nge 1a:rrkter er rlen blevet omarlrcjcletl fosLradr.ct o; uCvi-3et; men l:ovedL:-nlen
er overhol-d,t.

?

js8

iier ori.n;es ,:t; ,:,!isilrrr[$1. ;i:* p]a.rr];:g:r.iing,; i

J]rget .$*

*l

at ek:vem,: i i"+b,r:,'L, o'fl en r,:ge ([ie rr.geskermle* ser:ere)( 3:10 )
siarl-.l"e trrr*t:s i. forsl';el"lige far,lighciier, srileCcs at do vec1 pr:ogramrnet's shrtiI5. pJ.a.rJ,:5gde,

ning var

i

sta.nd

At_ kunne

at

kunne

ti.ll

fra bfger, bibliotek, telefolr og mennesker ri.m,
finde ud af, hvor man l<an henverrde si-g for at få. c1e fornldne oplysindsanf.e opl;rsninger

rring,er,
I

at
3t9

In:rrne rerieg6re

for,

hrrrC øan li:,r firndet ud

af.

§fter cl,enne måIsa.:tnjrrg arlnjdede vi ret koncentreret { timer og det var s.å
meningen, at den 5.tine, nemlig den fprste time om fredagen slru11e bnrges til
d.en afsluttende prøvei men på torsdagsrrrø(.let blev vl enige om, at, { timer var
for lidt. Vi lavede så en minclre prøve for ikke at skuffe eleverne og for
selv at kontrollere om det havde hju-lpet rned træ:.ingsprogrammerne. Det havCe
detl rnen hcr er et ornråde, hvor vi lcun kan blive dygtigere.

3110 iiver torsdag aften piilanlaryger vi

den na:stÆ uge,

Yi

gennemgår

time

for tine

er gået og 1,æ6ger planerne for den n;'.
Lrgesl^remaet skrives p" et stort, stykke papir og æettes op på en opslagstavle

den uge, d.er neiop

på ga.rgen.
IIer er et

skeme.

for

ugen 30 aug.- 3.sept.B
rn,.nn^^

KL.

}TI,ITDAG

TIRSDAG

OIISDAC

8-9

Dansk

Dansk

orienterL§)

9-10

Gmppede-

Crient.

Orient.

0ri ent.

Orient.

10-11

Orient.

Orient.

Forbelle-

0rient,.

Orient.

line

11-12

Dansk

Dansk.

c-bibl-,

"-
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FREDAG

^
l-U.flDlltLLr

Dansk

Prpve

time.
\

Aktiv-rteti

a-biL[.

Forberede
rræste tirne

Dansk

Åktivlte'b.

B-bibl.

FæIlestimu.

Dette skerna er ret sinpelt i forholC til,
men hove,ilinjerne er starlig d.e samne.

hvad

vi

***)

senere har udarbejdet;

+) mnsk&ktivitet bctegncr, at klasse:'ne ka.n besk"'nftige si,g s.ktivt
f.eks. i-ndrctning rf lok;zler', friJr:sning e.ii.gn,
++) Denne 0ri-enteri-ngs+.irne må.tte Ei ef{;er cjlevernes krav .lave on tj]

nerl
en

dansktine.
+++) I fællestj.men om fredagen er der en gant j-rnr.,llem fi.lm, Ellers er der
underhol,lni-nge sketch ete. Frerlag d.3 sept. lr.avde B-gnrppen bagt bo.ller
og lavet safterran,l.
3:11

lgig, har iri grå nuv..ær:nCe tidspnmlct endnu ikke fået sat i- s;,stenr
som vi gerne viLle. Vi arbejd.er rlerfor traditlonelt efter regrr.ebogen; men

fbget

ha.r dog l*r.vet forskelh-ge opgaver

eftet kntaloger etc.
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I
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iok:rle
Ca::derobe
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li;.ggen.lche
n. sofa

loi,raIe

Cr:r.r'r1e::obe

C-5:r;i-r,x:n s --rtr
rl.r
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lokr:1e

II;'ggenici:e
rTlo

sofn

og

lænest,;1
11 ga

To

sl:ord

ilct

Toil.et
t

a o11

i:t"fCl

rriser, hvordan vi på nu.",r:iien.le 1;iclsprxrkt h.::.r. in6rettet os"
Klasselol<alerne cr en,l.nu ikke faes'r1ig'b-iarlrr;t+,r:de1 clcr kornmer sta.Cigræek tj.1bud
Denne tegning

pa brugte sofaer. og ];a:,e stolc"
En a-f for..^;Lctrene
snedlcer o5 ira.r lovet

at vi1le

skrr"e nogle pla.der ud

tii

,cs"

(}

-f,I*t to

n

rti

iiltlqf

rwlo e

ii"gd"rr ilikJgb_så merl alle tre s.LDn: p.iauer,?
Det er lkke så neget vl kan sige endnul
Vi i«rn slge 3.idt om hvilken skpehre vore forhåndsploner fik ved. mlclet mert virkeligheden, og vi" karr sige noget om de inrltryk vi har danrret os af hele milj
6et, og

I t1
.+o4

stenningen

lrz?

I

5abc-klassen og derigennen udtrykke noget on vore tanker on fremtiden.

rlet tirlllgere (lzl) er n-ermt, havd.e vi- p.la.nlagt at planleggingen

§om

sla.r11e

gå således:

1.uge

plan-

Skolen
belpmder

Vor plan

1.uge

2. uge

2.uge

Der krs
standpkts

p1a-r:-

be5iles

begges

og

beggnder

3.uge

k6rer

/*.trge

fore_

fi'ern ilennen l.semester ti1 efterårsferien
6.uge ?ouge
5 rlrfle
B, 9, lOruge.. .

Pfdl'rer
Semesteret

nlanliqges ... planen mIl-er med ldi:on,,le ngentlige revisioner.

Men

det kom ikke

til at

gå

helt

som

vi

os. En uge viste sig at rraæe
l".eere. (ca. 5ø af hver w"r ny)

havde tænkt

a1t for kort tid fiJ. i:rrJskoling af elever
haksis har incl.til. nu uxret sådan:

og

Sommer §}colen

ferie:

hegrnrler
2.uge

I,uge

2.uge
Standpkt.
plan- I[ pl"ntas.
Iægges I kgges.
3.uge
Hoved- ll/i urlsættar planJæg;.
linjerne I den egt1. Vi udsæ'b-

afstikkes. start.

I

pa hoveci-

ter start.

Det var os unuligt

3.uge

{.uge

5ruge

d.uge

Vi forq'ger at

i{u k6rer

pla.nJ;e;,ges.

starte.

5.uge
planJ:egg.

7.8.9.}Grge

det..

Vi forsØger at
plaafu:gge
<le to næ-

ste uger.

at

begmde pa noget stfi:re pnojekt fØr der var gået I uger.
I'{en derfor har vl ikke planlagt forgæves. treætimod
- og her viste det si-g at
være en fordel, at planlægni.ngen var en raraueplanle4ning med en betydelig elaoticitet, så vi rrcen at miste hovcdmålet sf syne, dog hele tfuien har lcr:311et, nrlre
p. ,tu rrrcre plarrer, når situatlonen h.rr kmeyet rlet.

lrt3

Vi

at rri her har gjo::t en meget betyilaingsfuld erfaring sou
må rå konsekvenser for skolestarten på d.e komrnende skol.er:
Når ma.n starter en ny skole er det af stor betyd.nlngr at kcrerne J.år d.en for_
nødne tid ti1 at snalke sig inri på hinand.en og p-lanJ;4ge rf,mrnerne omkring
deres
arbejde; af lige så stor betydning er det, at skolen ikke sterter for hrir.rl_t.
En tre-+rgers i:eriode i starten af skoleåret, hvor skemaet delv-i.st er
sucperderet,
vil det voac neget klogt at etablere.
mener imi.-l1ertid,

l

i"0

trtt'

rygi!3l_".fglrJlg_uår::glg_l_glgry9l
I'ordelingen af elevertte L 5.ar5,h oB 5.c er kvo.ntitr.tiv nrcge'b sl$d\r. I c-grrrp;:en
er rier således kun 9 elever (5aAc klassen er på nurræencle ti,lsptrkt p +S elever)
For at bergyn,i.e på orienteringsunderuisni.ngen ville vi gerne hnve 3 gmpper af
nogenlund"e samme stØrrelse, samtidig ville vj. gerne veørne eleverne ti1 en vis
val;;frihe<1.

Dette i sig selv modstrid.ende problem Iøste vi pa fllgende nåde.
På et fælJ.esm6de blev rler givet en kort oplysning om indholdet af de tre
til.bud: $rsisk, Itistorisk/geografisk og Biologisk. Hvert tilbrrd fik en farve
F)rsisk:gLÅ. Uist/geolBØD og Biologisk: GBPN. Derlå rtelte vi 45 biletter ud,
15 af hver farve. Bleverne måtte så selv forhandle sig tilrette om hvilken
i_lruppe tle vill-e ti1h6re.
Derrne gruppe'iyturniiske opgave }Øste de hurtigere og mere smertefrit enrl vi
havder regnet ;;red.
lrz 5

Disciplin.
I det irele *rrget har vi h.:-ft manåe positive oplevelser med eleverne. Vl
synes ikke, der har v.:ret dlsciplinproblemer af nogen betydning. Eleverne
er a1le til at snekke med og gruppedelingen sa,mt d.et neore l:æersamarbejde
gfrr, at, vi har et langt stØre spiJtenim til konfliktllsninger end der gives
i f .eks. en nolmal kla s-cesihle.tion.
Dctte ska-L ildce opfattes på aen må,le, at rier ikke har varet problemer, elIer
at eleverne a.l-tid gå:. stille og roligt rrndt - det Clr de ikke, og det. havde
vi skam he]lcr iicke forventet - trraestinod. llndvidere er det vist en kendt erfari:rg, at når rnan giver mulighed ft>r er: fri omg;.ngsform, vil en n:ængde aggressioner rlr.rkke frem, s:ntidig findes Jer i- Jabc-gruppen et fcrholdsvist stort
kont-inlent af elevor, der srcr-ivenllgvis vil1e blive krrakteriseret som sarnspi-lsramte.
De stflrste n::oblenrrr hrr vist sig ved fJ-g. J forhold:
1) htlsicol:-np' af nye eleve::.
2) 0irr;,,i:ri-ng (ise" i c-gn-rppen)
3) f[år lvrernes r:dspi-l hrrvaæet eriten for nemt eller

4t6

for

var:skeJ-igt.

Vore fejl
Det er nok her, vi har gjort vore stØrstæ fejl. Iil- vor unds§rlrining ka.n
dog tjer:c, at vi ikke kender eleverne eridnu. Men deL er nok en kondsgerning,
at )rvis man er :L stand til at forbere<le undersj-sningsprog::ammer, der passer
ti-l- elevernes niveaul ,Jvs. så rte netop er så iranskeli-ge, at de udfordr"er elevenle samtidig rned, at l6sningen af dern b:ringcr eleverne vide::e, vi1 en mr.rngde
di-sci;rJ-irmre proh)-cner saratirlig rit*e 16st.

1.1.

lftnilau"flrng

5zl-

Et

vlgtigL led i vor rurderrri.sningmoetodik €r
Her er der tale om ei1 rr,"rrdering I flere _l.ed.:
1) Vi rnrrderer os selv (i:roces)
2') Yl rnrrderer eLeverne (iiroces og proCirkt,)
l) Eleverne v,.rrrle:er os (proces og produkt)
særdeles

"nrrd.eringen.

/*) Eleverne rn:.rderer arbejd.et (prodd<i)

I

en sitr:ation som den nuvrsende, hvor rl.e traditionelle standzunktsbØger forsvinder er det af stor betydning, at rnrn er j,. stand tl-t at ptrusentere et altorffitivt forsLa-g der er bedre, dvs, mere pc;-,cist og sar:4feædlgt. end stanrlp.:nktsbggorne er det. Vi arbejder efter en sådan alternativ meto,iersom vi anser
for
at kr:n:re blive til en funrctlonsdygtlg fremgagsråde.
522

Åf os selv
På de r-rgentlige rfl.Øder geruren,lislarLerer ui (som tirlligere omtaltrl:lg
) aeu netop
overstireCe uge, time for time. Vi snakker om, hvord.an det ga-r og giver ir.inanrien

gensirllg

lritik

og ;;ode råd. Det er en stor hj,æ1p.
Enrividere har vi ]<o::te rådsfo:samlinger hvor vi rlislnrterer om mlnCre forlgb"
05 så har vi endelig de stlrre nl,lder - som regel ;la lgardage, hvor vi gir den
hele srnren - oij hvor vi også riisiorterer ting so:n målsactnixg set i sanfrrndsperspektiv og .:nd.et g1odt.
523
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Et vigtigt hjælpemiddel i vor rardering af eleverrre er Fartoteket.
Vi har lavet et grrnrligt kartotek mecl navneradresser etc, over hver elev.
I dette kartotek noteres niesten a1t, hvacl eleven har foretaget sig. Der fi,.cles et
ll,æsekortr hvor eLeven selv noterer hvilke b/ger tranThun har Læst, ibr
fi-nces en
oversist over, hrri.Lke snå-karser eleverne sar deltaget i etc. (tr.eka.prØveresultateJ
liartoteket er et åbent kartotæk - tilgængeligt for b.åde elever og læere.
Kartoteket gerurerogåu på hver af de ugentJ-ige mldor.

I vor vr:rdering af

eleverne spj_Iler bå.de ;l.oees (Cvs. den nåcle de er sarnmen på)
og produkt (aet ,1e irar fuert) en stor rollep forellbig dog ned overri.rryt pi Aet
fprstæ - hviLket jo lcun e:r: naturligt i betr&:ltnins af, at vi hrrr er i sta.rLen r,.f
skolcå::et.
§levernes vurdering af os
)et er også vigtigt at elevertre får 1e;j1ighec1 til at fo:rmrl"ere sig med deres
syospr:.nkter på det der foregår. Ja, det er m,åske d,et allerrrlgtigste trunkt i t:n
relerrent rnirdering.
Det er en af de d.ejlige erfr:rihger vi - også her - )lar gjort, a.b når el-r;verne
fgrst er kLar over, at de kan konme frit fren rned kr-i.tik o.desI. så k.ggcr il.e
ikite fingrene imelleml nen samtidig er ,Ce også ivrige efter at v:se sanilfæilige
-selv ,le såkalat laclfærdsvanskelige t forrculerer s5-g med pr"aoci.sion og rrligh.:cl.

1;i

inliffre eJ-e'rr-iNrd/ro:ue.Lser nf in,tl'lcri st,of.
Vi re6;n.er merl at g5,:re dette pfi. forskellige plan:r og, med. forskel.l.ige mel,oder.
et

soner€-ri.cs.orilrkt, v:i,-L vi

516

På

5zl

Ilvor nreget skal g]gI§lli&_ beQÅ* for under"visniggq4!
I dislqrssioner og samtaler me'C eleverne om skolesituationen og stoffet er det
nah.rrliggis en .iorurlsre'rning, at l.æreren er ligeså iæIig og åben som eleverne
forventes at rrrse det. Det vl]. sige, at eleverne skal lurrne rette på bereren
så ,le kan se, at det glver resultat. Nab.rrli1,vis skal lmeren ilcke vme st[ki-rend-dreng for elevernes pnsker af mere eller mindre luftig artS men dette
vil heller lkke ske - a1 erfaring siger det modsattæ. Tviætimod vil elevernes
ønsker vise realistiske og eleverne vil stØtte sig til Lqrerens autoritet på
omåde::, hvor cleikke selv fller sig sikre.
I'ien det si;;er slg selv, at aLt dettæ sti]-ler store krav til LHce minCst
}'.rtrerens , ..li.ghed, åbeniied og vilje til at rette pa sig selv.

5zB

Au.toritet
Orn autoritetsbegrebet kan her kort anfliir€s fplgenCe:
Det er vist en ,,r-lrn"LnCelig opf:rtte1se, at t--n ,ry,alagogik som vorrhar afslraffet
enliver for for autoritet. Dette er ikke tilflJ-det.
Derinrod forholder ,let sig sådan, at vj- opCeler autrilritets-begerebt i to
erfldehngcr.
1) Tra,Jitione_l- autori

tet
Den traditionelle autoritet kendete;nes ved, at nran bygger si-n autoritet på 'Jen porttlon nan hrr i et
socialt s)rstem. id:n har au-tori-uet
fordi nnn er I;arer, fordi rt?.n er
e:nbedsnand

etc.

2)r'btionpl autoritet
Den rritionelle autoritæt bygger ikke pc at rnn har en bestent
positionl rnen på den kompøteaec,
man

ha.r, den lnrndskabrin:n har.

(I vur,leringen af et underyisnilgsforllb har eleven således

på visse ;aurl;ter mere viden om,
,ler er sket, end l-ærerern)

hvarå

trri

forslger så virlt det er os r:ruhgt at

bl.gge prå Cen rationelle au'r,or:i.tet.

at vi. hole tidon - overfor os selv og o"rerfor eleverne - skal
h:rir-+nCe, hvorJlor vi gfr det ene or: hvorfor Cet a"ndet.
Dl's.
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1. MÅL

2. FORUDSÆTNINGER

Kortlægnintrr af
1.1. samfundets mål
1.2. institutioneos mål
1.3. lederens mål
1.4. deltagernes mål

Kortlægning af
2.1. samfundets forudsætninger
2.2. institut.ionens forudsætninger

2.3. lederens forudsætninger
2.4. deltagernes forudsætninger

3. AKTIONSPLANLÆGNING (på basis af kortlagte mål og
forudsætninger)
3,1. Udarbejdelse af ideel aktionsplan
- dvs. udvælge og rækkefølgeorclne
3.1.1. Indhold
Fagindhold
Fagmetodisk indhold
J.1.2. Undervisningsprin<.ipper
J.1.3. Undervisningsmetoder og arbe.jdsmonstre
.1.1.4.

tlndervisningsmidler (dvs. tekniske hjælpemidler, herunder

av-midler)
1.1.5. Andet
3. 1.5. Åktionsplan opstilles
1.2. Analyse af hænrmende faktorcr
3.3. Ånalyse af frernmende faktorer
3.4. Afprøvning af aktionsplan
3.5. Revision af aktion.splan

4. AKTIONSUDFØRELSE
4.1. Beoytte aktionsplan
Observete del-proces

cg del.produkt

4.2. Løbencle justering af aktionsplan

NYE FORUDS,€'ININGf;R
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Denne rapport er en de}-rapportrder kun

1972"

beskæftlger sLg ned det rent

faglige I fagene danbkrregnlng og orJ.enterj.ng.
Rapporten er blevet foreinketrhvilket vi- beklager meget.Forsinkelsen
skyldesrat vi, har ventet en rapport fra nogle praktlkanterrder l rnånederne deconberrJanuar o6 februar arbeJdede saunen med osrroen ao![
også fungorede som iagttagere.Denne rapl»rt er lmldlertid endnu lkke
nået frem.Vl regner med at kunne bringe citater fra d.en I den sidste
rapportrder vil foreligge 1 juni nåned d.å.
Dansk

for

forskellige arbeJdsforner,
som så vidt multgt er blevet ttlgodeset ved und.ervLeningen i 5.abckrasserne.rbget er blevet integreret i orlentertngefaget både
mundtlig:t og skriftllgtrog I regnln8 indgår det som et naturligt
Ied I tekststykker.
Under indøvelsen af færdigheder 1 mundtllg dansk er anvendt
interview§rdraraatikrbru6 af båndop+.ager samt børnenes fæIJ,eemøder.
Disse ruøder er børnene nu selv i stand t1L at gennenføre.De kan
selv sammensætte en d.agoo.rdenreelv væIge dlrigent o. desr.
r }øbet af året er næsten alle for alvor konnet i gang ned at
1æse bøgerrog der bliver læst mange boger.lllndst en gang om ugerr
er der lånetfune på blblioteket.At der læees negetrnærkee også på
det skrlftlige arbejde.
sarntllgo elever har haft frengan6 i stavning 06 i at udtrykke
s1g e;krJ-ftl"1Et.De skriftlige opsaver har stlllet ret etore krav
til selvstændi.ghed : Bj-U edstile, 6en fortællinger, orient erln6ssto f ,
hi.storlerrde selv skal finde på.For øjeblikhet trænes almi-ndellge,
grundlæSgende principper for ekriftLlg fremstilling, dvs. :punktrrn,
komma, stort begyndelsesbo gstav.
Der er blevet afholdt adsklllige prøver j- læseforståelserstav nj-ng og skriftlig fremstllling.Resultaterne fra dlsse prøver viser,
a.t klassernes gennen$nj-t ligger på det normale for 5.Id.
Faget dansk rum'ner rauIlgheder

mange

§ss!its

i re6nin6 har ilcke kunnet 6ennemføre6rsåAan son vi.
ønskode det.§r del regni.ng harræret integreret t orienteringsundervisnlngen:Børnene har lært at aflæee ku;.verrdlagranner,
Undervisningen

e

taberler m.m.De haf også rfle6etrr n$<l rnængder o6 setrat e,n. hoetent vand,raængde kunne antage forekelrlge former uden at rum-

LndhoLdet ændredes.

t{år vL lmldlertid ikke har fornået at gennemføre regneunrl.ervlsnlngen sådan spn dert oprindeli.gt var planlagtrskyllee det rnaterlaleforsynlngen.
På 5-kraseetrinnet er d.et rouu.gt at gøre regning ttr et negot aeningsfyJ-dt fagrda eåver repetitioneetof son nyt etof indbyder tlr mange praktieke opgaver af forskerllg art.§t regneværketed oed aLre rnuri.ge måreredekaber vilre her have været på sin
plads-Miaterlareman6ren har i-uidrertid, sat en stopper
for dette,
9g vi har måttet nøjes med en regnebogrder ikke er sær}lg god.
Det første harve skoleår havd,e børnene lkke så mange regne_
tlnerrsoF der or afsat på et normart skenaridet vl menterat den
etofmængdorder skal indfæres i 5.k1. ikke var så ornfattenderat
den
lkke kunne Iæres på kortere tl-d ved a.t intenslvere undorvLenln8€n.

Dette'har vlst slg at være rlgtigt.vl har i de sldste to uå._
neder haft gennersnlttle 5 ugentlige regne.ti.mer ( mod
tidllgere
2 til ] ).og det er lykkedes os at uå det pJ.anlagte stof.
r 5-. krasse er det vi-gtigtlat børnene bliver sr.kre til dlvtslonrder er den vanskeligsto af de fire regulngsarter.rførge
undervrsntngsplanen skulLe børtrene have lert denne regningsart
I 4- hrasse'nen r" praksle eker dette kun for en rltle der af børD€D€rPå nuvereude tidspunkt kan eå at sige
a}le børnene dtvidere
ned enclfret dlvrsorrde freete også ned toclfret
divtsor.af nyt
regneetof er deci-ulartal og brøkregnlng.Børnene har
Iært at oueætte nængder fra een nåleenhed tlr en andeu ved hJæ.Lp
af decluartalrnen nog6n dybere forståel.se af decinal.begrebet
har hoved_
parten J'kke.Dette eker først på et serxere trln.Brøkbegrebet
falder det lettere ned.Forlærr8nlng og forkortntng er vi 1
fuld 6ang
ned og de fleete børn har 1ært dette.
For at kontrollere børn€nes standpunkt t :r:egnin6 har vi taget
nogre prøverrder ders skar vlse d,et gennomsnltli8e
standpunkt og
ders ekal vteerhvor den enlrerte elev har slue svagheder,prøverae
vlserrat børnenes etandpunkt gennerqsnitllgt llgger son for andre
5.klasser.Btkelte børn rigger do6 rangt forud for d,ette.

3

9rlsglesleeOrLsntertngaundervi-enln6en har ltgo eon ro gneundervienlngen rræret
neget htg'rpet af naterlaloforsyning og dårl"lge bøger.&r negot stor
del af naterialet har vi derfor selv nåttet frenetllle ved hJælp

af eprltd.uplLkator.
For at lere børnene eelvetændtghed og for at glve den selvtl-l:
Ild har vl auvendt range forekelllts uetoder leær L ortenterlnga-

uudernLenlngen.Vl har ladet boruene væL6e nallon forekelllels tLLbud og lærsre.vt har radet den arbeJde L gnrpper og vl, har I virl
udetreknlag laget benapr tll borngn§B ønaker on Læreetof.&dvidere har vl beetræbt.oe på at lave eå uauge akslureloner BoE mullgt.
Resultaterne af boraenee arboJde har vt ladåt den nEdfelde I lrapper
eller 1fr, etoro vcgplancherrEou bornane I vtd udetræknin6 har taget
ned hJea.
De ennerrdor er gouneagåetrhar bele ttden dule været præget af
el,evertres ønskerruon har ogaå værst Lærerotyret.fudvLdere har vt
anreadt gn ttt{llrrrytnlngsnetoder tll alt atofoDvc. at når ennet var
$p8tands geograflreå ar der Eanttdls blevet fortalt ea de1 ou lfrrgland,e hletorte og andre. Bnne.r alcd tllknytnJ.ng tll sagland.På dea
uåce er orlorterlngaurderrtanlngen b1evc$ asgqt loro fyrdlg end
c! 6otrnclgålg af cucr kan mtyde.
Honrnder folger et udptruh afbdc cnacrrborusno har været lgyenncLt
Slatortdlc
Orocreflahr
.-E---G-a--aacchOpdagalscsreJerr

(I

sydhavet

1 Åfrlker$olameJeer Brvr

)

Oceaalen

Auetrallaa

Oandht.

Japan

åf &glaud,c hlatorLa.

Klna

HolLand og dlgerne.
EleveLden I &ankri6,

Tlbet
Indleu lirTr
Afrl,ka

Der franehe revoLutlon.

Iiarl d,en 12.
$ordenskJold.
llapoleon.
Danaarke hletorle.
§tnrensca.
§X.aget Då nbrden.
Oo&r[.

Arrqpaa lande.
Pol.arLande
Dannark

Alverdena navneetof
Folarlaade
0e OrHe

4
+o-550PO§-5gE

Skskrlf,El"oartr.

Hplsøishe

Kronhong

åfri*,kae rlyr og plantebel'her

Zoologg.sk lhreeun

BJ*r+na

Eredonlks)rorg elot
Natåonalffir8eet
§tnoggefi.sk raulleg
føjhuenuseet
§trøget

ff*cuguru*r
Heete
SæL.Ilva}roso
Løver. Tlgre.
Aber.Menneekeaber.

Rrrndetårn

Næsehorn.

§tore og LJ.I1e Vejleå

Glraf f er. H[odhest e.
§Ianger. Kameler. §vin. ELe fant,

ll. V.

O

.lB.&.

Rosultatet af ortenterlngeundervLsnlngen orrat alJ.e børn har l.::it
nere end i etr alrnlndeltg i. klaase.De alLerfLeete har lært bety_
dc'ligt nere - dette gælder både det tradttlonelle ekolestofr.men
o6så en næu6d.e andre erurerrson Een elIere ikke beskæftiger siig
ned.

:--

i
<'==-

L--å#,1j-,-:----:-+-

a

I1IT

ir++

L-

{rii

t'i

t

(
§\

ffi

\(\

.\1,.\§

',,,\:
h.'r,§

@
lii
*r)
1..

-

lllI..ffi§a,-..r

ilInstihlt

1"or

cptiniemon

Vibeholnskolen, j'uni

1972

'l

l-

tmnø i

Pr

1

Dette er den tredjo st/rre rapport. Den b6r l^æges i fortsættelse af rapport
nr.2, der blev udsendt i aprll 'nÅned, og hvorl de rent faglige resultster

opregaes.
Denne rapport fortraller mere
ued at fortnllo hi-storien on

hedt

om

os og vort arbejde

-

og den

beg5mde

LA

Yi anskeffede os en slange.

slotge kan lassende anvendes son et synbol på os og vores virksomhed.
Bt hold elever havde gennen Jægere tid arbejdet med krybdyr son €nln€r De havde
det godt og trivedea gevaldigt. Under arbejd.et planlagde de, at d.e vi1le bfgge
terrarir:n og derefter anskaffe sig et kryb{rr til dette terrarlum.
Son p1anla.gt ss gjort. Der blev hfeget et godt tærrariun ned glas og lys i
loftæt. 0g så dukkede slangen op.
Den

var en levende slange,,og den v&f, cor {0 cn. lang. 0g så var det en lv+
lerslange. I gvrigt var det et af do fredeligste d1æruan kan forestille slg.
I den tid, vi havde den, bevægede den sig næsten ikke.
Det gjorde deriurod rygtet om don. I }øbet af få tiner voksede s'langen til
elrol3[e *lmeasioner. Den blev til et ægtigt uhyre, der snoede sig rqnd.t i skole:
på lur efter b6rt og skoletåskerl et giftspnrdende fantasiprodukt hos foLk d,
ikke havde set den.
A}le der så sJ-aagen måtte indrpnme, at d,et var et ædeLes fr.edetigt og sfiu
v?!sen. Der var også uogen, der nrqgtede at se den. §å lcunne den få 1ov til at
vokse sig stor I fantaslea.
Efter et d/gps for]øb sklfted.e vi sJangen ud ned, { firben; nen bele sagen og
dea hektisk oppiskede steunlag pdelagde naturligt nok noget af det gode hq.u6r hr
Det

krybdSrrholdet.

Når denne bistorle ka. bmges son et billede på vores virksonhed, så er det.
ford:i den I forenklet fonn fortæ.Iler on de vilkår, sou vi har haft at arbejde r:n
der. §gtet om Yores virksouhed - desveerre aktivt und.erstgttet af nogle af kol}
gerne 5Å skolen - har vokset sig stortl neget stØrro end vores praksis
trå ooget
tidspunkt' trar lcunnet berettige til; og isæ hos foIk, der iklce har et flrstehånr
kendskab til vores arbejde; men et anden-rtredje-, fJerde el]er fentehåndskendskab. Hele denne hektj.sk oppiskede stemaiag 6delagde natrrrligt nok aogot af det
gode hunør hos os alle,

ikke det bele - slet ikke.
0n dette vort arbejde fortarles der her i det fgrgende.

Men

,")

L

@
Noget

af det, der bar vaenet arbejdet

meget ned, har rraæet forskellige nåder

at

orgauloere aig på.
Det traditlonelle skoleskeea er stift og dirigerendei nen det er da også på
rehrr I folkeskolen son helhed" Vi har gjort en mgde erfaringer - båd.e gode og
dårlige-ned forskellige organlsationsnåder. Henrader bringes en kort oversigt
over de forskellige faser i dette vort arbejde.

l.fasel

AusuBt 1971i læerne

2.fase:

Septenber-4ecenber 197.1: Børaene væ,lger

laver selv

skemaet uge

for uge.

(§e fprste rapport)

sig d forskelllge hold, benævnt
ved en fanrekode. (Det rræsentligste ved deane for"n er også beskrevet i
fprste rapport)
3.fase: Deeenber -71rjanr:ar-feb:n:ari?2:iEn skole er en butiktt
Dette er en af de faser,der har firngeret bedst. I den periode havde vi

af nogle praktikanter fra Sen:lnariet I Teglgårdsstnode, vi kr.mne
derfor tilbyde eleverne væsentllgt flere aktiviteter end ellers.
Ever uge fik eleverne udleveret en rtiltnrdslister ned ea fortegnelse ove
de tlIhrd,som Læetrne kunne givo deo I to eLler tre timer om d.agen.
besøg

En sådgnntilbudslister kunne se sådan udl
Lokale

anta]
elever

Ieerer

Eune

Fast

A

Ragnhild

B

l&,rianne

Slotte

Egon

Qpr og
lande

Bent

lav en bog

Tom &

Krybdyr

c

Matr.r.

Tomas

Git,ts

Foruni-up

&

Hennik

_*}tE__

K6kken

Elevens

nanm

skema

i

Ier

*_&kk:l

Komentarer:
Hver elev

fik

urtleveret en såoan sedder og nåtte udfylde den ned to
6nsker; et flrsteønske og et andetpnske.

0rrirringen ftrngerede godt. Når noget kiksede, var det rrasten
voksnes svi"gt,der var slryld i dett*.

altid

de

Eleverne var kun sjealdent ensiåige i deres pnsker" De Læte hurtigt at
variere deres 6nskerrså msnge af dem nåede rundt tlI de forskellige tilbud.

3

Bn sådan nrdrrtug kpn lmidlertid nemt trlive en stor belastning for
lætrerrre" De ugenblige Enskesedler fortealler meget klart on den enkelte
J.m"ers poprlaritet, og det krætrer neget stare eviler til sasarbejde og
udholdenhed, at gennernfpre dettæ.
Hvad læ"er elryerne-Jed et .sri4snt §]rsleml
Iæner de aoget? Væ,lger de j}ke bare de nemrneste f,ag: formning, kpkkeno pjat og leg?
§varet er helt entyd:igt: I$ej, de væ.Iger ikke det nemeste,og de J.mer noget - en hel
del endda - også ud oner det rent fagli-ge. Hvad or da det?
Det er at rræ.Ige selv. Det er at tage stiJ.ling. Det er at pIa.nlryge sin egen &rbejdsiadsats" Det er at bllve selvstadig.
Altsanrnen noget naa ikke kan ltre ved at sidde på sin plads i seks tinen on dagen
og Jæse i en bog; nen noget rr,an kun kan læe ved at prlver det med sin egen krop.
Iad ineHem har det derfor set noget kaotisk udl nen der har rrryet en -mening med
det - til vores g3æde har rnange forræIdre da også fortalt os, at deres bgrn er b1evet neget selvstsråLge i lpbet af dette skcleår.
Å.{asq.; }'larts-s,uri1 ?2. (Fra vinterferien ti} slutningen af april):Fast skema.
I denne periode stod det os klartr at vi ikke kunne fortsaette til mste år.
Yi vi-Lle derfor give b6rnene alt det stof, §on nnn salvanligvis lææer i
5.ki.assa, således at de ikke blev svigtade af os, når de stod og skuJ.le
beglmde i 6"kLasse.
Son det frengår af rapS»rt nr.Z (og af vore prøveresulteter)rirar bØrnene
opnået det sa.mme standpunkt i dansk og regning som iflg" de standardisered.e
standpunktspor.$ver

I

er

gæ.ldeude

for

J"h1asser.
denne periode har l&rianne overtaget a1 regneundenrisaing, fiagnhi-ld

her haf,t, aL danskunderrisniag.og Egoa alt ned. orienteringn
5.Fase: l4ajJEni.%
I denne periode har vi udarbejdet ugeskemaer på Eøder ned elever fra de
trre gmpper! s., b og c. iiver gnr.ppe har valgt to elier tre repra:sentanteq
der så på et nØcLe bar givet udtryk for gnrppens f,nsker, der så igen har
dannet basis for ugesketrset" Problemer, der ikke kunne lØses på dissd små
m@er, blev bragt frera på fættesmøder tiI almindelig dr6ftelse.

i

Dette forekommer os

at

være en god måde

at organisere sig på.

Den

er ikke

så bels,stende for J-æerne, som J"fases er d.et. Få den anden side har elevgrtrpper, der er godt samarbejdectre, stgrre chancer for at gpre sig gældende og få
genneufprt pnsker, end nere usanmeneatte grupper har det"
Dette har skabt en de] utilfredshed hlandt eleverno fra 5.Br fordi denne
klsese har modtaget det stgrste antal rqre eleverrog derfor kan den n6dvend-igvis jlke vaore så godt fungerende sorn de andre grupper.

Et }iIIe indtryk af hvordan dette skeua-arbejde geanenfflres, kan man få ved
fplgende referat fra ea uclseudeLse i Darrqarks §adio, prg.I. d.31 maj.k1.1?rJ0.
Nedskrevet

fra

en båndoptage*se

af udsendefsenl

4

Intenriewereu Bpørgeri Hyordan foregår det., uår I laver jeres skema?
Ianer Jo, vi er 3 lclasser her, og så stenqmer vi gernel to f::a hver klasse komner
og så nød,es vi, og så prØver vi pa at blive enige om at lave Ekenaet og for
de fire l-m.ere, vi har, til at fordele ti.merne ordentligt - og så kaa Læerr
konne "ned ønsker, hvis de viI.
Sp6rgsrnå.1t Hvilke ting har tr saæligt I sku snakke on i dag? Hvilke 6nsker ha.vd.e I'
Er der nogen sæ1ige tiug, I skal lave i næste uge? Eller er der nogen seæ1:
ønsker, som Learerne havde?
Iane: Ja, vores dne læerr han vil god.t

ha; at han filc 2 i&r.-rr ,i træk, så har ku
fortæJ.le on et kioster, for når vi ska pa lejrtur - det ska vi I næste uge,
der ska vi op tl1 det klosterl eå ville han godt ha, at vl vidste noget on
det i fonrejen. Så trar vi givet hver klasse tp tj-ner Bammen, så haa kan for.

talle

on det.
SpØrgmål1 Og hvad ned jer, har I nogon. seerh"ge ting I godt vi}le have med?
Torea Ja, vi ville gerne have vmet i sv6mmehallen - ned Bent.
Sp6rlsnrå1r lbr I også fået plads til" det?
Torel .Ta, det skal vi på torsdag
Gert: §å er vi nogen,der skra på en trrr til byen. Det er også kounet gå.
SplrgsnåÅl Det har I også fået lavet?
Gert: Ja, men det - der er altid en udflugt hver uge.
Sp6rgsmå1a Når .I nu sidder et pr stykker fra hrer af de tre kJasser, h.a de andrt
i hlassen så godt fiade ud af,hvornår de sb.I have de forskelllge tlng - og
kqrr Lffierne fiade ud af det, når I laver det?
Iouea Ja, vi har eo steuciJ. - og så skriver vi det hele derover - så aupliterer v:
et skena tiJ. hver, hver uge; så det er altså let, og sa går vl altid r"undt
ned et 1Å os.
Sp6rgmå11 §å holder I skeuanØde en garg oe ugen?
Gertl Ja, hver fredag - *
og de siger også, at bgrrceue, de laæer ikke aoget ved at ha det så fr:

-

de l,amer

lisså

meget som

eller§ - -

elev; Ja, det tror jeg også.
Torel Jeg synes osserdet er en s@

En

måde

at undenrise os trÅ.

læt

nere på denrre her skole, end jeg har l,st på deu anden.
Torei Det tror jeg osse, jeg har,
Sp6rgsnåål §;rnes lmerne ogsår det er hlevot bedre, efter at det er bpraenerd,er er
begmdt a.t latlge skernaet?
I4a"rianne Dzotrgovt Ja, det er det. Det er faktisk osso lettere for os, for før I
tiden da ni lagde skemaerne, da var det os der tilrettelagde, altså ou de skr"r.
ha dansk e1ler regnlngreller hvad vi- nu syntes, de tr;mgte til" I{u er det jo
selv,der finder ud afs *Sårj* - o6n det er nok ueget godt ued en dansktj-me, f(
vi ka jo ikke sætte konnaer endnu, det ska vi lige ha J.mt, eller det kniber med at for]ryrge hsker - forkorte deu også - det uå vi vist også glre lidt ver
§usannet Jeg har

«

denne uge" §å de

er faktisk

Sp6rgsuå1: Har denne her

Kor

mere notiverede

lil}e afdeling af

af bgrnr l{eJ "

for

fag,

ska] ha.
skolen f,ået sine egne penge at betale
de

som de

me

Spfrgmål: §r det nogen tingr I har talt on, at når I har så.i1n en li],le afdeling,
hvor I selv besteiuner,hvad I skal låve, at I så også shr bestenne over de peng
son I skal blrge tiJ. at lave ti.ngene f,or?
I'farianne Dzougovl Ja, det har vi. Læere ilivertfald taLt j-nd,byrdeE on. De penge. der
nu bnrges til os, vi" ville jo nok bruge dem auderledesl f.eks. så ville vi
s1et, slet iklce bruge penge p* ae geografi- biologi- og historiefuger, sou vi
har fået tåldelt. De peage vj,lle vi bnrrge til noget h.elt and.et og meget mer.e
spmdende - §å kr vi gå på biblioteket eller låne fra fæIlesbogsamlingen, de
b6ger vi har lyst tiL - og så ku \r"Å tage på flere ekslqrrsioner - ikke?
Ud og opleve nogetJ
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5 abc på leirskole
ISHØJ:
maj

I dagene fra

den 29.

til og- med den 2. juni er 5

abc fra Vibeholmskoten på lejrskole i Gammel Rye ved Himmelbjerget. Her har man lejer
sig ind i »Det danske Spejdårkorps'« træningsccnter. » Ryekol«.

Under opholdet på lejrskolen
vil børnene foretage forskellige

ekskursioncr, bl.a. ril dCn
gamle klosterruin »Øm klo-

ster<r, hvor de skal løse nogle'
opgaver.

Til

dette formål har nran i

den senere tid forberedt

sig

bl.a. med tegninger af Øm klol

ster, sådan som det måske så ud
fo^r
100 åi siden, og med uddrag
af . den gamle klosterkrønikc]
hvis original opbevares på Dei

kongelige Bibliotek

havn.

Tilskuddene

fra

i

købe n-

kommunen

dækker. ikke alle udgiflter, og
for at udgifterne for dcn enkelti
elev ikke skal løbe for meget i
vejret, har lærerne besluttet at
yde et tilskud på omkrins l8 kr.
til hver elev. Der er ca.?5 elever med på lejrskoleopholdet.

a1.) ,
1o
-l\ 1,ll e'
L c'
r."
1

t]

ns}+.g Sr,keg§ES
Intet skal få oe til at skjule, at der har vmet rnqnge problener og konflikter" Em
del havde vi faktisk ventet a-llerede,fpr vi stårtede. t{år uange neanrasker er s&nmen,
vil der &ltid opstå konflikter, det er der ikke noget nækvæd.igt ved, Det, der karakteriserer det menneskellge samvaæ, er ikke kcrnflikterne, nen d.en nåde man forholder sig tii. den på.t Forspger nen at trndertrykke dem for at holde en pætr facade? E1ler skal Een prøve at tago den op til behaadling og flnde fren til en eller and.en
16sning?

sidstnænte holdnlng tiI konflikter kaa f6re meget positivt med sig, således
at de implicerede bliver håde irlogere og mere konstruktive ved at at gennenleve d.em.
Det er inidlertid iklce aIle de konflikter, vi er blevet kastet ud i, der har haft
denne positive nrulighed i sig. }Ianga - for mange - hår hlot væet negatlve og golde
og har lun tæet på vore kræfter - heron seneret
Den

§g

sos

kj:nfliktEtof.

Bt eksenpel Får hvnr&n vl har villet ud.nytte et konfllktstof i positiv retni.ng,

er vores hol,ining tiJ

oprycltei-rrg og reng6ring.

Der gpres alt for neget for bgrn på en skole. De får alt for meget forterende.
Skolens rengpringssysten er en fantastisk effektiv mashine, der hr:rtigt kan udslette
et&vert spor af nenneskelig aktivitet, også rod.eri og svi-ueri. Bflra kan forlada bygningerne om eftær"niddagen i et syndigt rod; når de kommer ræste morgenjer der efter
"f satyafighed qyddet op og gJort rent,.
Hvad l*eer bprn af det?
De Lmer, at de bare kan rode og svi-ne,som de stort set har lyst - der komer
,alliBevel nogen og rydder op efter den. På den måde er skolen ned til at gpre b6rn
ansvarslpsei den Lmer den ikke at tage konsekvensertre af deres egne handlinger for der koumer nok en eller anden og rydder det hele op"
Vi vi}le gerne afskaffe det komunalt ansatte og betalte renggriogspersonale.
Vi vjLle gerns nverlade ansvaret for oprydn:iag og reng6ri.:ng til os selv - Men d.et
har ikke hrnnet lade sig g6re i. den udstræ,kning rvi gerne ville.
$æaet har vi måttet indgå p et konproniea Når en k'lnsss er nodet tiI, skal
reugpringspersoralet i-kke begynd.e at rydde op eller g(re rent; lnen bars Iåse d6ren
og gå" §a kan eleverrre få lov til" selv at rydde op, når de mpder i skolen,
Dette system har ikke finrgeret helt tilfredsEtiiLen,le - blandt andet fordi vi
har indkasseret adskiJJig forargelse fra forskel"lig sidel Vi går ind for roderi,
svineri og kaos - hedder det slg; men intet, kau jo væe mere fo::kert!
Ødelæaselser os hæræk

Vi har også veæet meget plaget af pdelqgelser og hævamr.k. fidelrygelser af ting
hørger for en stor del sanmen med cisn sataue holdning som mrmt ovenfor: l'lan har ikke
et Srersoniigt forhold til tingene - og det er ikke lykkedes os at skabe det forhold
i så vid udstrælnring,§om vi havde /nsket det. Direkte hasværk - som er n*eget v*,rr"e *

7

og Brere ouf"attel<le, Lrar belt audr.e årsager-. Det Cirek'Le, destruktive hærr'æk udlves
kun af et ueget }{l-re minclretal, og skolen som såaan er stort set magteslps, fordi
årsagerna ligger helt andre steder. Her uå psykologen trad.e tiI, og ofte også familieråd.giveren og måsUe endda bprnevænet. Hele dette problem er ueget komplekst tnent vil efter aI sausSnaligog entrver Løsxdrg der ikke også er konpleksi men bare
hed kun

glre

ProbJ.enerne

st4rre.

Blevprobtengr
For at en gruppe nennesker slal kunne firngere godt ssJmen, er d.et n/dvendigt, at
der etahleres en eLler form for social ondene dette gætder naturligvts også i en sko
Ieklasse. Denne socisle orden v-i} hele tiden hlive forstyrret, hvis der jrrnligt kom
ner uye elever tll klrssen. Det bliver derfor svEtrt at skabe sa,qmenhold og et trygt
mi1j6 blandt eleYerne"
Nås dette er sagt, skal de{ siges, at de fleste nye elever har væet meget hurtige tiJ. at falde til og give udtryk for, at cle tri-ves hos os.
De egeatlige elevproblemer er da også centreret omkring enkelte el-ever. Her har
vi væet trrraosenteret for eleverrdor lt,ar haft så store vanskelighederrat vi ikke

har kunnet stille noget son irelst op"
Et par af disse elever har forladt skolen i l6bet
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I
sluttende konklusi?nel
1) Det generelle n11j6 onkriag 5"abc har gennen hele år'et, v'æet preeget af
utryghed og deraf f6lgeade negative konflikter. Yi har ikke fået, lov tlI
at arbejde i ro, og det er ilcke vores s§Id; nen enkeltpersoner hvis ensige

Af

virksouhed lkke tjener nogen til hverken €etre eller foraljelsei men er bedst
tjent ned hrrtig glensel.
Nar der alJigevel kaa'rdere gnuod tj.l at ontale disse trlste former for
nenneskelig aktivitetr så skyldes det, at

2) vi er

meget sårbare. For det flrste fordi vi forspger noget nfb - i det
niadste i deme kommnrne - og for d.et andet fordi vi har rræet neget åhe
onkring nange af vore konflikter. Sådq,n noget skaber nent usikkerhed, hos
foraldre, og hvis denne usikkerhed underst6ttes af ondsindet sJadder, ja,
så forræres yores situation helt autonatiek.

3) Når forældre er inod sliolen, kan der ikke ske noget godt eller positivt
ned deres bØrra. t'orviring er resultatet. Det har vi oplevet i nogle ganske
få ttlfæ,lde" Det bavde ræet hedl:e, on man her havde benyLtet sig af det
stående tiltnrd om at flytte bgrnene til andre klasser.
har vi også oplevet, at når fomaldre er ned. skolenr jar så tan
maq næsten udrette mirakler.
Det er heldigyls langt de fleste foræLdrre, der har udtqrkt synpati og stgtte
til. os, og det har vmet os til Elegen hjæIp i visse perioder,
Vi ved nu, at når foræld-rene er med skolen, så er vi i stand tlI at lavo
en virkelig levende og Slspirerende sko1e, hvor eleverne

4) T1l

gengæld

A) trives,
B) udvikler deres selvstsrdighed,
6) læer mere end naa eLLers l"arer i en skolo og
D) til onkostninger, der ikke J-igger over det nornale.
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De fø3.gende elevrappo::ter er blevet s],§:evet af elever
i Jirni. måned. De er bl,evet udvalgt af en red.aktionskomite beståend.e af to elever fra hver kl"asse:

Jcn

lrorue. . P . 14 ;c tfie t. S.R.
I beryndel"sen af skol"eår'et malerle og jnd.rettede vi o§.
Vi fik køtrt §nc1er og Lise 4-J" far fik savet nogle store
plad.er ud, som vi le6de på ølkassser, siå la6de vi }qrnderne
på pLaderne, og vii havd.e eå nogle dejlige sidd.eplad.ser, hvo:r
Iærerne sacl og d.rak kaffe i frikvartererne, mens vi sad omkring d.em.
I vinter havde ui nogle praktikanter som hjalp os, d.er
var 5 praktikanter Gitte, Jette, [omae., Tom, og llenrik. Så
var d.er ! voksne ialt o6 de lavede så. nogle hoId., der var
car ? hoLd. Egon, Marianne, Ra6nhild. og Bent lavede et skema
hver uge r ; og hångte d.et op i vores §ggelcog.
Ilæsten hver dag sl,nrl}e vi have et par tj.mer hoLd son vi
kaLdte det, holdene blev lavet sådan at hver uge fik vi et
styHre papir hvor d.er fiekk: sto§:
Harianne: §lotte
Ragnhil"d;, Historie
Egon:, Dyr
Bent: §kol-ehold. Tom og Tomas: Krybdyr Gitterler
Jette og Henrik: Uad.
Så nåtte man sætte et krXr«l.s ved d.et man helst vil}e, og så
kon uan næsten altid på det hold, som man viller og så skiftede

Flor.waT-S

S.

man ho1d.'hver uge.

Vi er,kornnet'på mange ture til byen og i Yestbadet. På ræsten
alle vore ture har vi Lært et eller andet.
Jets synes at hele skoLeåret har været skønt og je6 sJmes
også, at,vi har lært en masse og at vores sammenhol-d. er bLevet
neget bedre.

Vi har o6så været på ieJr, men vejret var ikke så dejli6t
Eom Bidste årn Oe vi var på leJ:? rå }e{1gl yqq yi gå HlnnelbJerget og på Øn Kloster, vi havd,e orieriteringsløb om aftenen
men ct6r,§op nogLe d.renge og ødelgg§.e post€rrer Vi sov først ved.
2 tiden om aftenen. Vi boed.e i RYffiOI, L en §tte rtær ved §kanderborg. Vi kørte ned, tog og seJlede d.erover, og hjeurturen var ogaå
såd,aa.

I{arure
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Efter skolefer:ien begynte et qyt skoleår. vi starbed.e med. det
skena vi fik ud.leveret da skoleåret berynte.
Så fik vi hold her er et eks. Egon:dyr, ltariarrne+ slotte,
Jette og l{enrik; skolekøkkenr Ragnhild: fastskema, f,bm og Tomas:
kr;4>dyr.

Vi lærer meget r

men

vi

rnærker

det ikhe.
I,isbeth

Da jeg kom

i klassen,
Den første d.ag i d.en rlye skole. Først blev jeg vist rund.t sammen
så s}:ulle jeg ured. min frøken op og hente bøg;er
på kontoret og så skutle je6 ned. i klassen igen, og -denand-en dag
skulle vi uale ølkasser ti1 og sætte ind. på gangenr oB nogle d.age
efter kom d.e:: nogle pragtikanter og så d.eIte c1e os op i holr1 og
jeg kom på køkkenholdet og rri lavede pand.eka.ger vi var fem, oS i
den næste uge lavd.e vi kager for vi skulle hav.e fest og vi fik
sod.avand. og is og så fik vi kagerne så rlan.sede vi j- to timer og
sa gr-Ir vr nJem
Bjørn
ned. nogle drenge og

Jeg korn ind på skolen d.?/L - 72. Da jeg lige kon ind syntes jeg
ikke så meget om d.et. Det jeg ikke syntes var, at vi fi-k et nyt
skema hve::,JS€r rner] nu synes jeg meget godt om det" Jeg syntes
heller ikke om at vi ikke }æste højt af læsebogen, for d-eb var
jeg vant ti1 ,på denanden skoleu, men nu er jeg efterhånclen var:,t
tiI det. Der er også noget jeg godt kan lid.e på denne her skole,
jeg kan bed.re lide or:.enteringr ford.i Egon gir os sir manse tegningerr'\ri skal fa.rve. Hen nu rril jeg fortælle lidt om hvordan vi

har haft

d"et:

Da jeg lige kom he:: på slcolen, havd.e vi noget der hed- fællesIiØde, d.et var såd.an at vi. ] klasser 53!9 mødes i en af cle 7 klr.rsser, og snakkede om d.er er noget na:r ønsker ell-er noget rnan vi}
ha lavet om. Ja og så har vi været på lejrtur her sid.ste uge. Der
oppe lavede vi en masse ting, Om tirsd.s.Elen var rri på }IimmeJ-bjerget
oB om torsdagen var vi på. Øm kl6ster, men det va:: ikke så godt
hvejr d.eroppe, så der var ikke så meget ved- turen. Ja det var d.et

jeg ville .skrive

om

skoleåret.
'a*ne

I}
f begrnd.elsen af skol-eåret, cle f'ørste par uger vae <1et lidi for:vir
ret, men efter et to måneder synes jeg iri falci"t til.
Det er også svært når man lige pludselig får lov til noget man
ikke kunne året f ør, d.et hJalp også meget at vi fik 5 p::aktikanter-.

delte sig op i holcl, så kurure vi sætte X ud. for ået
vi vi1le d.en uger oB vi kom nresten attid. på det hold vi vil-le.
Iæererne

Avisen

Yi laverle en avis

som
ud" af

vi

arbejd.ed.e meget

på, vi var ) stk.

som

noget til avisen" Vi klipped.e ud af and.re
avj-ser og byttede lid.t om på ordene, men d-et meste lavede vi
selv. Yi solgte d.en for 2 kr.stk. Det var ikke dyrt med- al det
så.

sl«rlle finde

arbejd,e
Slangen

vi havd.e.

-

Vi fik en slange sot vi

havåe

i et bur. Vi

havd.e

en timer så vidste hele skolen d.et. Der blerr

i

ikke haft

d.en

ringet fra sitole

kornrnissic)nen'atd'enmåtteviikkehave.Den}nrrrnejogørebørnene ondt, men slzurgen 1å.bare og sov ræsten hel-e d.agen. lten af
med den skulle .rriljo, så en af praktikanterne fik solgb den.

Fest

,

Vi lavede

klassefest, hvor rri hve:: gav ti kr. Vi

og en

til at

en
voksen

har,rde

4 børn

købe ind.

lone.
Da jeg kom cLa blev jeg forbavset over at clet va:: dådan en sto:r:
skoIe. Jeg kom ind. på kontoret og jeg sad'længe og ventede, oB
så til min store glal1r: f:iil !,:;'åt rri-ri.e, åt jeg skrrl1,e i 5.8 fordi jeg kend"te mange, d.er gik c.er,.'Jeg lcom i begyndelsen af apri}.
Da jeg kom incl i klassen trl.ev' jeg meget fo::und"r'et over så frit
der var, men cLet rm,rrnecie jeg mig hurtigt tiI. Så blgv rler lavet
en smule ballader oS så kom jeg til at føle mig helt tilrette

og siden i1a irar jeg følt mig hjemme i klassen" §å var jeg i-kke
genert ner:e, men turde snakke med. d"e and.re i klassen"
Jeg kan god.t li at gfr her nu, f or d.er er: meget frit , på r1en
anden skole, livis man gik ind- i parrallelklassen, så fik man en
ordentlig berlJ-ad.e eller tærsk af kammeratero eller en over narkken el1er ef,f,er:sid.ning.
Jeg kan bed"re li regning nu, fordi d.et er noget an<let r:egning.
Jeg ka J-i orienteringo det lr.u jeg ild.-e førn,her elsker. jeg orj"en-

tering.
Vi har

1æ-rt

at

omgås

nre«1

kammeraterne
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