Træf for gamle elever på Sct. Jørgens Skole, Roskilde

Træf for gamle elever på Sct. Jørgens Skole 10. april 2010
Af Karsten A. Krabbe. Elev fra April 58 til 1967.
Skolegården på Sct. Jørgens skole så temmelig øde ud klokken lidt i 2 lørdag eftermiddag.
Selv var jeg i tvivl om, det var den rigtige dato, så jeg måtte tjekke datoen på både armbåndsuret og
mobilen, og var faktisk ved at tage hjem igen, fordi jeg ikke kunne se nogen.
Heldigvis dukkede en mand op udfor det gamle metalsløjdlokale og spurgte mig, om jeg skulle til træf på
skolen, og gik med mig ned til Festsalen. På dette tidspunkt var der ikke kommet så mange. Nogle få sad i
solen og fik sig en smøg.
Manden der viste mig på vej var sløjdlæreren Jan Pedersen, som selv var tidligere elev på skolen. Ud for
Festsalen stod Flemming Arnmark og tog imod os. Han var ligeledes elev fra en af de første årgange (1959).
Ud af de ca. 50 lærere på Sct. Jørgen Skole er der 7 lærere, som selv har gået dér. Desuden var der en
kvinde med fra skolebestyrelsen, men jeg fik ikke fat i hendes navn. Lars Kruse, som var "bagmand" for
dette træf, kunne ikke selv være til stede.
Efterhånden steg antallet til mere end 30 tidligere elever. Der blev snakket en hel del frem og tilbage om de
lærere, vi havde haft dengang i gamle dage. Aldersmæssigt tror jeg, at de fleste var gået ud af Sct. Jørgen
Skole før 1980.
Mange forskellige navne på tidligere lærere svirrede i luften. De fleste er de første hold lærere er nu gået
på pension, men lever fortsat i en høj alder. Mange huskede anekdoter om gamle dage, f.eks. fra
toiletterne i skolegården, når gårdvagten hr. Skov fangede dem i at ryge på toilettet og straks tog
notesbogen frem for at skrive deres navne ned.
I de "rigtige" gamle dage var det sådan, at man sagde "De" til lærerne. Jeg tror ikke, jeg selv nogensinde har
sagt "du" til en lærer. Det var også helt utænkeligt, hvis man ikke sagde "fru Ejler" eller "hr. Sørensen".
Ja, og så var det også dengang, eleverne i fru Ejlers klasser kunne have små notesbøger, hvor de fik et
stempel med et dyr, f.eks. en løve eller en giraf, når de havde lavet et godt stykke arbejde..
Da skolen startede 1. april 1958, blev stillingerne besat med unge, progressive lærere som var fulde af gode
ideer.
Derfor fik mange af dem stillinger som skoleinspektører, inspektører på andre institutioner, konsulenter
osv. - Vi elever syntes godt nok, at lærerne var gamle. Men rent faktisk var de forholdsvis unge.
Det var i de år, at overhead-projektorer var det store hit i skolerne. Og de blev også flittigt brugt i timerne
eller ved forskellige lejligheder. I vore dage er "transparenterne" (= de billeder, der blev vist på lærredet)
flyttet ind i computerne og findes nu som programmet PowerPoint, der kan det samme og endda meget
mere. - Vi så også et enkelt eksempel på en avanceret klassetavle, der kan vise computerbilleder direkte på
"skærmen". Så i stedet for at læreren tegne med kridt eller bruger overhead-transparenter, kan han eller
hun lave modeller og oversigter i ro og mag på pc'en og derefter bruge dem i klassen direkte.
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Vores "gamle" lærere har klaret sig godt efter Sct. Jørgens Skole. Utroligt mange af vores lærere fortsatte
som inspektører og ledere for forskellige undervisningsinstitutioner eller blev forfattere, konsulenter eller
arbejdede i undervisningsministeriet mm.
Flemming og Jan viste rundt på skolen og viste de mange forandringer hist og pist. Cykelstativer, kantinen
ved Festsalen og cykelskurene er for længst inddraget som lokaler til SFO mm.
Tandplejen er flyttet fra Sct. Jørgens Skole. Det samme gælder musikskolen og flere andre, der brugte
lokalerne udenfor normal undervisningstid.
Jeg har mange minder om skoletandplejen, som jeg frekventerede nogle gange. Det var en kæmpefordel at
gå til tandpleje på ens egen skole, frem for at skulle gå el cykle til Allehelgens Skole i Allehelgensgade, hvor
jeg også kom ret mange gange.
Den første pedel Skak Petersen var gået på pension for en del år siden, og skolen har slet ikke længere en
pedel.
Men Skaks hus (hans embedsbolig på ca. 85 kvadratmeter, hvor han boede med kone og tre børn) er nu
inddraget til andre formål. Men udtrykket Skaks Hus og Skaks Have lever fortsat som et historisk minde om
skolens første pedel.
Antallet af elever er i dag omkring 500, men i den tid hvor der var allerflest elever, var der mellem 12 og
1300.
Men skolegården der i vores tid summede af lyden fra de mange elever, der legede, var, fortalte Flemming,
på en almindelig skoledag temmelig øde, fordi nutidens unge opholder sig indendørs, bl.a. ved computerne
eller på gangene.
Bygningerne har ændret sig på mange måder. 10. klasserne er flyttet rundt og har været flere forskellige
steder.
Der er udbygget flere steder på den gamle boldbane. Bl.a. ligger Lilleskolen for de yngste elever temmelig
tæt på Elmevej.
Lilleskolen vidnede om elevernes kreative sider. Deres værker var udstillede på væggene, og der var også
en stor flot mosaik af et træ. Denne mosaik både forestillede et træ og var fremstillet af træ. Det var som et
puslespil med mange brikker, der var sat op på væggen.
I Bertel Haarders skolebillede er der desværre ikke ret meget plads til at pleje elevernes kreative sider. Som
tidligere lærer synes jeg det er en beklagelig udvikling.
Mange af de fremmødte tidligere elever fortalte med glæde og stolthed om de ting, de havde fremstillet i
sløjd og andre fag, og som de stadig brugte og gemte som et kært minde om deres skoletid. - Et af de mere
kreative skolefag er musik. Vi besøgte musiklokalet, som vistnok tidligere havde været brugt til papirsløjd i
de små klasser.
I vore dage eksisterer Biblioteket ikke. Mange husker sikkert det lille hyggelige skolebibliotek, hvor lærer
Rudfeldt "regerede" i mange år. Men Biblioteket ligger tæt på lærerværelset og hedder nu Mediateket. I
samme område er der også en lille kantine, hvor eleverne kan købe diverse lune sager.
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Sct. Jørgens Skole har løbende gennemgået en omfattende renovering de senere år, bl.a. fordi der har
været folk på skolen, som målrettet har arbejdet på at få gjort noget ved tingene. Derfor virker skolen ikke
så nedslidt, som man ellers oplever mange steder rundt omkring i de danske folkeskoler.
Efter en god omvandring med mange anekdoter om vores gamle lærere og vores oplevelser fra skoletiden
sluttede vi af i Festsalen.
Mange havde taget billeder med, som blev lagt i kuverter med navn på, så de kunne bliver skannet på
skolen og returneret til ejermændene eller -kvinderne.
Jeg tror de fleste var enige om, at det var rigtigt hyggeligt at mødes på denne måde. Jan og Flemming
fortalte mange interessante ting, og forhåbentligt kan det blive en ny tradition at afholde tilsvarende
arrangementer.
Næste år håber vi på at endnu flere møder op. I hvert fald var der enighed om, at næste gang burde der
ofres mere spalteplads i Roskilde Avis på at gøre opmærksom på det næste Træf for gamle elever.
Tak til skolen for dette arrangement og til Flemming og Jan og skolebestyrelsen.
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