
Til forældrene ' 2.FA.
Her skal gives et par oplysninger om livet i klassen.

Drengene er nu blevet store} og de har mangG forskelligartede
int3resser, der optager deres tid; men de skulle alligevel- gar-
ne føle glæde ved at gå i skole og ved det daglige arbejde.
Derfor har vi altid haft ret frie forhold i klassen, og der-

,-",forhar jeg straffet så lidt scmmuligt; men der kan ,jo-des-
værre forekomme opl~te tilfælde, hvor det er uun dgåe La gt ,
Klassen har sit råd}3lvalgt ved hemmelig a.f'stemning.Det har
ikke betydet så meget - men det er der dog - og tages under-
tiden mod 'iiI ov:ervejolser i vigtige spørgsmål. Vi har en op-
slagstavle) der bringer billeder og nyheder fra verden -samt
stof, uor passer til vort arbejde, og derfor får nogle stykker
ad gangen lov til at blive oppo i de frikvarterer, hvor jog
se Lv har timen før og ef te,r. Und ortLdon bruger jeg lid t af vor
kostbaro tid til avisnyhodor(samfundsorientering). Vi har to
fritimor-om fredagen efter Skoletid, yor alle er volkomno til
skak o.a. spil, læsning af bøger og frmlagte 9lado, samtaler,
leg(indenfor en vis rammo)o.l. Undertiden kommer 18, underti-
den kun 4 - trods bolsjeuddoling! Vi har mango gode byttebøger,
og det er en glæde, at-ma ge dronge selv kommer med deras bodste
bøg~r til fælles udlån. D tag~r s Iv bøgerno og skriver sig i
udlånskartoteket (ingen misbrugl). At en dreng kommer op og
lægger handen på min pande, idet h~n udbryder:Pyhl den er varlli
i dag! - regner jeg kun for bevis pi} at forholdet im~llem os

~r, som dot skal være! For de vod og forstår alligevel godt,
at "dor er en kant" - og at være fornuftige, når vi sk8.l arb0j-
do sammen. .j

Mon det daglige arbeJde? Ja} de har noget skriftligt hjemme-
erbejde for til hver dagl samt noget I)t Læse på i dan akb og eller
stiløvelse. Sørg for, det blivor gjort1 I sådanne fag som reli-
gion,historio og naturhistorie tror jeg derimod, det er vigti-
gere, do durigenuem få~ interesse for den verden, de levor i}
fiYldes nf undren og bc t.age Lso , læ er at brugo håndbøger til op-
~aelse nf viden - end just ~t terpe lektier dorfra og dertil -
som do alligevel glemmor på et par måneder.

Det værste, jeg har at kæmpe imod~ er drengenes store glem-
somhed. Det lyder si uskyldigt; men en glemmer at skrive
hjemme, en har skrevet, men har glemt at tage det med; tre gå:c
ikke i bad, fordi de ha.r glemt derea h!ndklæde - og aa s gymn.r-
stikbukser:sørg for, at Deres dreng har dem med til de tro
ugentlige gymnastiktimer; for det er noget griseri at gøre P-;"/Ll-
nastik i si t almindeligo tøj (hvad halvdelen af' klassen gjorde
for nogen tid siden!) .Ka.rakterbøger er nogle d r-e n ge 3-4-5. dage
om at huske at aflevere igen.

Mange har byplads, og det synes jeg er i sin orden, at sa
tore dronge kan tjeno lidt uden for skolotiden; det kan ogsa

opøve orden og an ev ar areLeLae hos dem. Når de aa ikke bruger
alle pengone til at so alle film, der er "forbudt for børn" -
for det er jo spændende. i don aldor, at man lige kan aLippe
indl Men det er forhåbentlig kun et overga stadium. At de
f laste ryger, ane r De vo L, også de, der uiR e må " I(Jeg kondor
dem jo efterhandon ret godt og har deres fortrolighod, som jog
ikke vil misbruge!)Men når galt skal være, ur d0t så ikke bodre
e;.t lado det ske i Delres påsyn; så bliver dot holdt indonfor
on vis ramme. Eller hvorfor ikko træffe en personlig aft~lo
om et gode, som ~ vil hjælpe med til nt opnå, hvis de ikke
ryger før dan og den alder?

Jeg vil også prøve at give klassen nogle oplysninger om
valg af erhverv(evt. i nogle extra'imer); det ville være en
stor hjælp, hvis nogde forældre ville melde sig til at tale
om deres'arbejde i fredagsfritimerne ..Bend besked gennem Dores
søn! I 5.klasse talte jeg med drengene om seksuGlle forhold.
Jeg vil og$å tale med dem herom i år i et par naturhistoriotioer.
Hvis nogen ikke ønsker dores drvngs dvltagalse h0ri, bdd~s ne

~ive mig underretning snarest ved en lille seddel.
_ Klassen har nu været pA følgende basøg uden for skolen:
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S,Y~.I22/9-53 Dyrehaven. Historiske steder. S-tog.
-''- 18/5-54 Frederiksborg slot, Grib skov. Tog.
l,FA7/9;-54 Klampenb-org,Dyrehaven. Geologi sk & naturhistorisk .S-tog.
-~'-14/9-54 Zoo. Hele skolen. Sporvogn.
-1--28/9-54 Jonstrup va.ng(vandværk) ,Ejby( Lan daby) ,besøg på et tegl-værk. 'Cykel. .
~13/1-55 Nationalmuseet,Danmarks oldtid. Sporvogn -+- cyke L,
- 20/1-55 r.rationalmuseet,Antiksamlingen. " t:
-1\.28/4-55 Sundhyerne, TArnhy kirke 1St.Magleb.y,Kastrup.

Gamle huae,h~storie. Cykel.
/6-55 Helsingør,Kronborg,Teglstrup hegn.' Tog.

'2.-~r'l6/9-55 Fri landsmuseet ,Mølleåen ,Ulvedalene • Oyke l.
-v- 23/9-55 Rudeskov ,Hø,rsholm,Jagt-og skovbrugsmus'?et.Evalds høj

i Rungsted .B·øllemosen. Cykel.
~9/1-56 Oarlsbarg(fabriksvirksomhad). Cykel + sporvogn.
~~27/1-56 BBllahøj stjernekammer. Sporvogn.
--17/2-56 Kommunebibliotoket i Ølandsgade\orientering i bøgers
-1"'-8/3-56 ti "brug) •

Jeg har altid kunnot stola på drengene på disse turo,
de har aldrig misbrugt deres frihed. Jeg vod, dot er et stort
ansvar at tage ud med så mange(især på oykel!) ;der kan ske uheld.
Mon heldigvis er der dog aldrig sket andet end punkteringer o.l.
Jeg takkor for den-tillid, Do har vist mig v:ed at ladu Dures
dreng tage med mig. Jog tror, at sadanne ture også har stor bo-
tydning for drengenes udvikling og modenhed - bortset fra kund-skaberne da fire

Jeg hÅher, jeg kan fortsætte med klasson næste år(men v8d
dot ikke ondnu). Det kommor bl.a. an på, hvor mange der vil
fortsætte. Jeg tror de ~lle vil have godt af et år endnu - så
er de moro modne, når de~vigtige valg ~f livsstilling skal træf-
fes - og man hører gang på gang af gamle udglede elover:Jeg
skulle have fortsat et Ar endnu! Foreløbig er der 19 i klassen
(af 26), der "måSkell skal ror t.sæt te . Vi skulle gerne have tallet
lid t i vejret. Nogle ar <lem} der' ikke klarede me L'LemakoLep r øven
i 5 ...klasse,har jo nu. mulighed for at gå fre. 3.FM til a.EM. .
Men bortset fra det betyder et er i don alder moget for moden-
heden. Af mango oks0mpler kan jog-nævne to af mine forrige dren-
ge, der ikke fortryd~r dot !r i 3.FM: den one tog efter udgan-
gen af 3.FM mellemskoleeksamon-på et ar.Læser nu ~il lærar.
Den anden tog ud med ·skoleskib.Er nu styrmandsaspirant.Det hrvo.;
de ikke kunnet fra 2.Ft

Deres dreng har altid gået i an "z on " drengoklasse; jog ':::1" c':...'
- trods mange mod at goLao r -~moro og moro, at dot er det bo dst.cs
i vore dage or dor allieovol så mango steder, hvor de kommer
sammon med piger(til dans}til sport,p! skøjtebanen,i ojendommon -
de har hver sin "kæ r-ostc " i skolegården), at de ikke mangler
kvindolige bekendte. Men man vindor dot, at man kan tale for-
A'roligt og na.turligt om man ge j mæn ge forhold, man ollers måtte gå
_Jenom - ogsl pi udflugtor gir dot hele betydeligt lettere med
samme kØn! At tonen sa undertiden kan bliv,e lidt more grovkornot,
ornoget} der forsvinder igon mad alder og modenhed - det vod jog
af erfaring.

Altmin privato hobby or at fotograforo1 har De jo nok erfaret;
men det skor aldrig i timerno og ~r altsa aldrig ud over vores
arbejdstid - der så sandelig også er kort nok i forvejen:utrolig
mange dansktimer sLuges af badning/præstegang, læge-og tandlæge-undersø,gelserjnØldvendige skemaændr~nger p.g.af for lidt plads
på skolen m.m. Men vi gør, hvad vi kan. -

Man som sagt kan De hjælpe mig ved at fastsætte en bestemt
tj~ til hjemmearbejde hver dag(blot en halv time daglig vil gøra
mirakler), hvor radioen er t avs, hvor små søskende ikke må for-
styrro, og hvor far og mor ikko optager diHl eneste- lyse ar-bejds-
plads ved hordetlOg lær Deros dreng at pakke taske aftenen før,
mon s han ser på: næste dags skema. (Der er 'skoletasker, dor al.d:•..'ig
-blivor tø,mt eller ordnet!)

Og tænk så over dot mod at give oplysninger om Dores al~-
~jio en fredag - og ovor næste skoleår!


