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Egebjergskolen har nu et års tid fungeret som lokalt kulturcenter.Med  tilbudet om undervisning.
til voksne udvides mulighederne. (Foto: Ilene Brendstrup)

Egebjergskolen
vil blande
børn og voksne
Tilbyder voksne at blive elever i 9. og 10. klasserne

Eleverne i 9. og 10.
klasse på Egebjergsko-
len få r måske  i det kom-
mende skoleår  voksne
kam me rater.

Som noget nyt tilbyder sko-
len voksne at deltage i under-
visningen i de ældste  klasser.
Det sker som et led i arbejdet
med at åbne skolen mod
landsby-samfundet og gøre
den til et lokalt kulturcenter.

Egebjergskolen har fået
penge fra Folkcskolens
Udviklingsråd til forsøget . Sidste
sommer tog man fat ved at til-
byde foreninger m.v. at bruge
skolens faciliteter. Nu udvides
med tilbudet til de voksne om
at være med, og samtidig vil
man i det kommende skoleår
prøve at lade nogle af eleverne
lave projekter sammen med
lokale foreninger, først og
fremmest om aktiviteter for
unge.

Gode erfaringer
- Vores tilbud til de voksne

er, at de helt  gratis kan delta-

ge i undervisningen, hvis de
har lyst til at lære noget mere,
siger skoleinspektør Ole Gre-
gersen. Man kan følge  et eller
flere fag alt efter tid og lyst, og
hvis ambitionerne er til det,
kan man slutte af med at tage
folkeskolens afgangsprøve  el-
ler udvidede afgangsprøve .

- For skolen og for de større
elever er  der også klare fordele
ved at have voksne med i ti-
merne. Der kommer folk ind,
som med deres baggrund kan
tilføre undervisningen og de-
batten noget nyt. Erfaringen
er, at elevernc  føler sig forplig-
tet på en mere voksen made.

Erfaringerne stammer bl.a.
fra Kolind på Djursland, hvor
der et par år har været åbent
for voksne i de ældste klasser.
Både lærere, elever og de
voksne bar været glade for
forsøget.

Plads i klasser
Egebjergskolen får i det nye

skoleår nogle forholdsvis små
9. klasser med 16-19 clever, så
her er god plads til nogle voks-

ne. 1 10. klasse bliver der 22
elever, men de vil være  delt i
flertallet af timerne, så også
her er der ledige stole.

- 1 engelsk og tysk er det
nødvendigt  at kunne lidt på
forhånd, men ellers kan de fle-
ste voksne nok glide ind i un-
dervisningen uden de store
vanskeligheder, mener  Ole
Gregersen. Selvfølgelig

krævesder lidt mere, hvis man
sigter mod at få den udvidede
afgangsprøve, men det kan vi
snakke igennem med den en-
kelte. Det vigtigste er lysten
til at være med.

Fortrinsret
I princippet er tilbudet

åbent for alle voksne, men
hvis der bliver mange om bud-
det, har beboerne i Egebjerg
skoledistrikt fortrinsret.

Kontaktpersonerne er
skoleinspektør  Ole Gregersen og
den nyudnævnte  daglige leder -
of Kulturcenter Egebjerg,
I lenrik Meldgaard.

Undervisningen starter 8.
august. (ch-r)
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