Redaktionelt
Helge Larsen fik nogle begivenhedsrige år som undervisningsminister i
VKR-regeringen, hvor der blev vendt op og ned på mange ting indenfor
hans ressort. Han tilsluttede sig allerede som ung Det radikale Venstre
og var i en del af de år, hvor han underviste på Katedralskolen i Nykøbing
F, folketingsmand for partiet. Da Helge Larsen ved valget i 1964 ikke
blev genvalgt, indstillede han sig på, at gymnasieskolen skulle være hans
fremtidige virkefelt, men tiden som rektor for Gladsakse Gymnasium blev
kort. Ellen Nørgaard interviewer Helge Larsen.
Vores billede af aftenskolen i ældre tid er i mange henseender lidt
sløret. Omkring århundredeskiftet gavaftenskoleundervisningen i et jysk
landsogn anledning til voldsom offentlig debat. Adjunkt Morten Lund,
Skive skildrer de skarpe profiler i Kvols og trækker den politiske baggrund
op.
Amtsskolekonsulenterne kunne forrige år fejre 50 året for den lov, der
oprettede 18 nye embeder indenfor folkeskolen . Vagn Skovgaard-Petersen
undersøger i sin artikel de principielle retningslinier, der blev lagt for
de nye embedsmænd og vil på et senere tidspunkt vurdere deres virksomhed.
I serien om undervisningsfagenes historie behandler vi i år folkeskolens
matematikundervisning. Lærer, stud. pæd. Eva Rønn, Nødebo redegør for
baggrunden for og forløbet af den radikale omlægning af regning/matematik 1958-1975.
Endelig har 250-året for Christian VI's konfirmationsforordning givet
anledning til to artikler. Institut for kristendomskundskablreligion på
DLH markerede jubilæet ved at invitere domprovst Søren Lodberg Hvas,
Haderslev og lektor Ingrid Markussen, DLH til at holde foredrag på instituttets årlige forskningsdag. Sammen giver de to foredrag en grundig belysning af konfirmationens betydning for skole, kirke og samfund fra 1736
til i dag.
Redaktionen kan oplyse, at den årlige orientering om ændringer i forholdet uddannelse-samfund fra 1987 forestås af skoledirektør Magnus
Blaksten, Brøndby. Lektor Harry Haue indtrådte 1985 i redaktionsudvalget, der i 1986 er blevet suppleret med en tidligere politiker, fhv. højskoleforstander Poul Dam.

