Redaktionelt
r

sine interviews med nøglepersoner inden for uddannelsen i Danmark
er årbogen nået til Ritt Bjerregaard. Hun stod i centrum, da folkeskoleloven blev vedtaget i 1975. Gennem beslutninger og visioner har hun sat
præg også på andre dele af vort skolesystem. Hun udtaler sig her om
både baggrund og holdninger. Harry Haue interviewer Ritt Bjerregaard.
De fleste af læserne kender Undervisningsministeriet udefra, Frederiksholms Kanal nr. 21. På sit årsmøde i 1984 kunne Selskabet for dansk
skolehistorie invitere indenfor til en rundvisning under ledelse af tidl.
afdelingschef i ministeriet, Verner Hammer og kontorchef Ida Dybdal.
Ved den lejlighed gav Verner Hammer et veloplagt tilbageblik over ministeriets udvikling - i strejflys, der bl.a. indeholdt erindringer fra 43 år
i ministeriets tjeneste. Årbogen bringer delte tilbageblik, suppleret med
billeder fra denne udvikling.
Skole- og uddannelseshistorien dækker mange skoleformer. r år har vi
en artikel, der fastholder nogle vigtige perspektiver i gymnasiets nyere
udvikling: Det moderne gymnasium - pædagogik og bygninger. Artiklen
er skrevet af rektor ved Sønderborg Gymnasium Ole Jellingsø, der i en
årrække har fulgt gymnasiebyggeriet på nært hold og anmeldt det i Gymnasieskolen. r artiklen gør han status og dokumenterer med eksempler.
For ca. 100 år siden dukkede handelsskolerne op rundt i landets byer,
og de blev efterhånden til en værdsat del af skoleuddannelserne herhjemme. Men de havde forløbere . Herom handler artiklen Den første handelsundervisning, der kulegraver behov og initiativer i 1800-tallets første
halvdel. Artiklen er skrevet af Flemming Lind Hansen, der er lektor ved
Horsens handelsskole.
r juni 1985 afholdtes på Lysebu i Norge et nordisk forskersymposium
om pædagogisk praksis og pædagogisk teori i efterkrigstiden. Fra dansk
side holdt Jesper Florander, direktør for Danmarks pædagogiske Institut,
hovedindlægget. Det gengives her: Pædagogisk innovation - fra metode
til praksis. Forskningsforankret udviklingsarbejde i Gladsaxe 1967-1977.
I serien om undervisningsfagenes historie bringer vi i år en større artikel om håndarbejde. Minna Kragelund, der er lektor ved DLH, Institut
for formning, håndarbejde og musik skriver om håndarbejde - et pigefag
i drengeskolen. Et bidrag til undervisningsfagenes historie er også en erin-

dringsskitse om tegneundervisningen på Metropolitanskolen i l 950erne,
skrevet af cand.phil. Steen Ove Christensen, der har bevaret nogle af sine
tegninger fra dengang.
Artikelafdelingen afsluttes med en lille undersøgelse af folkeskolens
bygninger - hvilke er de ældste, der endnu er i brug?
Årbogen genoptager sin oversigt over vigtige skolebegivenheder, nu under overskriften Skolen i årets løb. Den skrives af tidl. skoledirektør Magnus Blaksteen.
Redaktionsudvalget består af professor, dr. theol. K. E. Bugge, fhv. folketingsmand Poul Dam, lektor Harry Haue og undertegnede
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