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Nuertimentil ende,
ogfra skolevi g5,
hvadvi larteherhenne,
skalvi nokhuskep5.

N6rjegskalovervejen,
gir jegfint,jeg erstor,
ogjegventermedlegen,
jeg gir strakshjemtil mor.

er foraldet
Sangen
Da jeg startedei folkeskolen lige for jordi 1973.sangvi en sang.nir unskredsvalget

tes af mange at medfgre lukninger af flere
hundrede skoler pi landsplan,hvilket vi1

dervisningen sluttede.Sangenhavdeallerede
dengangmange ir pi bagen og blev i hvert

umuligggre det med at gAhjem for selv store
b@rn- der bliver simpelthenfor langt.

fald sunget allerede i starten af 1950'erne.

Ud over Onsketom @konomiskebesparelser

Sangenvar t 1973hurtigt pfl vej til at vrere
foraldet.lser den sidstesrtning. om at gi

er formilet med skolelukninger angiveligt
ogsi at sikre bedre faglighed. Skolernemiles

hjem til mor, kunne frerre og frrre born
synge med p6. Kvinderne var i fuld fart ud

og vejes i stigende omfang, og de danske
tyder
resultateri bl.a. PlSA-undersogelserne

pi arbejdsmarkedet, og hvor godt 30 pct.

jo p5, at det pi nogle punkter halter lidt med
"Hvad vi larte derhenne,
sangensord om
skal vi nok huske p6" - eller laererde det

af arbejdsstyrken i 1960 var kvinder, var
tallet i 1973stegettil 41 pct. og i 1982tll 45
pct. Samtidig gik mange fra deltid, som i
1970'ernevar det normale for 40-50 pct. af

miske bare ikke?

kvinderne, til fuldtid, som i dag er hverdagen

pegerogsi p6, at der kan
Undersggelserne
vare nogle smi faglige fordele ved storre

for omkring 85 pct.

tyderdog ikke pi
analyser
skoler.Statistiske

Kvindernesindmarchpi arbejdsmarkedet overveldende forskelle - miske 0,1 karakter
bet@d,at der var ferre mpdre at komme hjem - ligesomdeokonomiskefordeleiovrigt ogsA
til, men det gik langsomtmed tilbud til b@r- er marginale. Men pyt, i de store reformers
nene efter skole. Op gennem 1960'ernevar tidsalder,i heldagsskolenstidsalder,i miletidsalder,har ingen tid til at
der kun omkring 10.000fritidshjemspladser, og-veje-testenes
i 1973var man nttetoppk22.O00, et tal som stille spgrgsmAlet:opvejer de Okonomiske
var fordoblet ti ir senere.F6rst fra slutningen
af 1980'ernesketeder igen noget, da skolefritidsordningerne brpd igennem og fqrte
antallet af pladseri fritidshjem/fritidsordning
fra 60.000i 1988over 100.000i 1993til cirka
235.000pladseri dag.
Den gamle sanger, pi det med at gi hjem
til mor, langt fra virkeligheden - og vil i
fremtiden komme til at bevege sig endnu
leengerevaek.Kommunalreformen forven-

og faglige gevinsterved storreskoler de tab,
som farre skoler giver pi nrrheden, sammenhangen mellem skolelivet og fritids-,
venne- og familielivet? ... for slet ikke at
nevne tabenefor lokalsamfundene omkring
de Iukkede skoler.
Ni pyt, det gir jo nok, men det mindste vi
kunne gore, var dog at omskrive bornenes
gi-hjem sang til noget tidssvarende - her
et forslas: I

N u e r t i m e nt i l e n d e ,
vi 95,
til SFO'en
hvadvi larte derhenne,
skalvi snarttestesp6.

Ndrjegsluttermed legen
gir jegfint,jeg erstor,
vedvejen,'
gir op i bussen
ellerkorerstraksmedmor.

