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ORSA SKOLTIDNING.

Nybörjarna och skolmognaden 
Av fo lk sk o llä ra re  Gösfa Lev in , U ppsala

En del föräldrar tycks ha fått den 
uppfattningen, att alla barn nu får börja 
skolan ett år tidigare än förr. Men det 
är nog inte alldeles så. Visst är det 
sant, att bestämmelserna ändrats åt det 
hållet. 1 folkskolestadgan står, att barn 
födda före 1 juli och v ä l  s k o l -  
m o g n a  kan få börja skolan det kalen
derår de fyller 6 år.

Vad menas med det? Föräldrarnas 
uppfattning av skolmognad har ofta■ vi
sat sig vara något annat än vad lärare 
och psykologer inlägger i begreppet. 
Man kan t. ex. få höra mammor säga: 
”Min pojke är då så  s t o r ,  så han 
ska väl få börja skolan, fast lian är bara 
(i år.'”  Kroppslig svaghet utgör förstås 
ett hinder. Därför ska också alla ”min
deråriga” , som vill börja skolan, läkar- 
undersökas. Men en kraftig kropps
byggnad är ingen garanti för skolmog
nad.

Ibland kan man också få höra, att ett 
visst barn ”redan kan räkna till 30” 
eller att det ” kan flera bokstäver", och 
därmed tror mamman vara bevisat, att 
barnet är skolmoget. De prestationerna 
isolerade säger heller inte mycket om 
skolmognaden.

(Föräldrar har också önskat, att de
ras barn skulle få börja skolan i förtid, 
för de var ”så bråkiga att ha hemma” . 
Det visar en ganska underlig uppfatt
ning om skolans uppgift. Dess bättre 
är den dock sällsynt. Och av det skälet 
tas förstås inga 6-åringar emot.)

Vad är då skolmognad för något? 
Skoltidningen har vänt sig till en ex
pert på området, folkskollärare Gösta 
Levin i Uppsala, som gjort upp de s. k. 
uppsalaproven för skolmognadsundersök- 
ningar, och bett honom orientera oss. 

Den första större händelse i ett barns 
liv är då det skall skrivas in i skolan. 
Det är ett spännande ögonblick kanske 
inte bara för barnet utan också för dess 
föräldrar, vars tankar inte stannar i 
nuet utan undrande går framåt mot den 
utstakade väg barnet skall följa ett an
tal år framåt. Man undrar och funde
rar och hoppas. Men skolan av i dag är 
inte densamma som för 20 år sedan. 
Fordringarna är betydligt större och 
många nymodigheter av skilda slag har 
trängt in där.

För påsken ...
Bonader, Löpare, Påskägg, 

Kycklingar, Påskkort, Dekora

tioner. Största sortering!

Centralboden, Orsa
Telefon 298

Varje nybörjare sjuder av spänning 
och arbetslust inför allt det nya, som 
möter. Tyvärr orkar inte alla med den 
relativt hårda takt skolan måste hålla. 
Barnet kanske tröttnar, och så förlorar 
det all arbetslust. I stället infinner sig 
en bestämd olust för allt skolarbete. 
Arbetsprestationen blir dålig, och far 
och mor kan inte fatta, att deras barn 
inte skulle vara lika bra som andra 
barn. Så börjar man tjata och försöker 
kanske hjälpa till med läxorna. Man tyc
ker att barnet är slött och fullt av lat
het.

Lättjan kanske bara är barnets na
turliga själv-skydd mot överansträng
ning. Barnet är bara omoget och sak
nar förutsättningarna att hålla samma 
takt som sina kamrater.

Man undrar givetvis vad omognad är 
för något. Att på några rader reda upp 
detta är en svår uppgift. Hemmet och 
skolan har ofta beträffande sådana 
barn helt olika uppfattning. Man .måste 
här förstå av vilken oerhörd betydelse 
barnets inställning till en arbetsuppgift 
är. I hemmet och i leksituationen är 
uppgiften frivillig, i skolan däremot fö
religger en viss grad av tvång.

I skolan finner man därför hos det 
omogna barnet en bestämd brist på kon
centration och en stark uttröttbarhet 
vid jämförelse med kamraterna. Barnet 
är i väsentligt högre grad än andra i 
behov av lärarinnans stöd och hjälp, vil
ket i våra småskoleklasser inte finns 
möjlighet till i den utsträckning som be
hövs. De omogna saknar initiativ och 
fullföljer sällan en uppgift. Det kan i 
många fall inhämta kunskaper men inte 
redovisa för dem eller sätta in dem i sitt 
rätta sammanhang.

Köp film i dag!
Ladda kameran fö r söndagens 
utflykt eller den trevliga resan 

till fjällen.

Välkommen in och rådgör med 
oss om den film , som bäst läm

par sig fö r Edra önskemål.

TII © lifl A Kl $
F O T O  M A G A S  I N  

Orsa, telefon 93

När man talar om omogna barn, 
måste man emellertid redan från början 
göra klart för sig, att omognad och 
efterblivenhet är vitt skilda saker. Vi 
har sommar- och vinteräpplen beroende 
på att frukterna mognar vid skilda ti
der. Så är det också med våra barn. 
En del mognar tidigare, andra senare. 
Det är bara så oändligt mycket svårare 
att avgöra, när mognaden sker hos våra 
barn. Det hela kompliceras av att en 
del funktioner mognar tidigare, andra 
senare.

Mognaden hos de funktioner, som be
rör tal, läsning och skrift, hör till ny
börjarens viktigaste. Men det är därmed 
inte sagt, att ett barn är skolmoget, 
även om det kan läsa. Andra viktiga 
funktioner kan vara sent utvecklade, så 
att barnet genom att sättas i skola kan 
hindras i sin utveckling, eller så att det 
inte uppnår full arbetskapacitet.

Sedan gammalt har man i Sverige fun
nit att sjuårsåldern är den för barnen 
lämpligaste att börja skolan.

Härom talar folkskolestadgan i § 35:
1. Barns skolålder räknas från och 

med det kalenderår, under vilket barnet 
fyller sju, till och med det, under vilket 
barnet fyller fjorton år.

2. Barns skolgång må börja det kalen
derår, under vilket barnet före den 1 
juli fyller sex år, om dess föräldrar eller 
målsman så önska samt om barnet enligt 
läkarundersökning och prövning i övrigt 
befinnes vara väl skolmoget.

Skolgångens början må enligt skolrå
dets medgivande uppskjutas till det ka- 
lerderår under vilket barnet fyller åtta 
dr, om barnet, ehuru det uppnått den i 
mom. 1 bestämda skolåldern, ej är skol
moget.

Man söker konstatera skolmognaden 
genom individualtestningar och grupp
prov. Uppsalaundersökningen av ny
börjare, som på försök använts på vissa 
håll i Siljansbygden, tar omkring 50 
minuter och ledes av två lärare.

Arbetet med uppläggningen av denna 
undersökning, som omfattar 15 delprov, 
har gått efter bestämda riktlinjer:
1) Intelligensfaktorn har i möjligaste 

mån eliminerats.
Forts, å sid. 10.

s C=>4 u t
för påskbordet

Valters Livsmedel, tel. 106
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ORSA SKOLTIDNING

scoutminne.
Vid Mångän bortom Gesunda låg ett 

scoutläger. Tält av skiftande storlekar 
och modeller liade växt upp i en liten 
skogsglänta, och nyblivna mora- och 
orsascouter levde lägerliv, så det var en 
fröjd att se dem. Nog var det med en 
viss ängslan jag hade lovat orsapojkarna 
att få smaka lägerlivets tjusning, ty det 
var både ledarnas och pojkarnas första 
läger, och samtliga var tämligen gröna. 
Allt gick dock bra i lägret, men för oss 
ledare höll äventyret på att sluta bakom 
gallret.

I Gesunda hade man väl knappast sett 
en scotit förut, och invasionen i byn av 
pojkar med bara knän och stora hattar 
betraktades med nog så misstrogna 
blickar. Härbren och fähus låstes med 
dubbla lås, och frågan är väl, om inte 
husbond i mången gård gick brandvakt 
med gråhund och älgstudsare nära till 
hands.

Dagen efter vår ankomst till läger
platsen hade min kamrat Gottfrid ett 
ärende fram till byn, och jag tog ledigt 
från lägerbestyren och följde med. Vi 
hittade ett kafé i byn, och här fanns 
färska tidningar och goda bullar, så vi 
gjorde oss ingen brådska. Vi hade också 
fått sällskap med en morascout. När vi 
sent omsider lämnade kaféet och Gott
frid med ett vigt språng hoppade upp 
på sin blänkande nya cykel, tyckte vi, 
att gesundaborna såg mer än vanligt 
misstänksamma ut, och Gottfrid ut
brast : Här har dom visst aldrig sett folk 
förr!

Så lämnade vi byn bakom oss och när
made oss lägerplatsen, då en bil körde 
om oss och stannade. En man, som såg

mycket bestämd ut, klev ur. —  Jag är 
landsfiskalen. Ni är anhållna. Vänd 
cyklarna och åk tillbaka! Jag åker 
bakom er. —  Det var ord och inga visor, 
och några förklaringar gavs inte, fast 
vi talade om vilka vi var och bad honom 
följa med till lägret, där det fanns väl
kända morabor, som säkert skulle gå i 
god för oss. Nej då, vi hade inget val, 
och färden ställdes tillbaka till civilisa
tionen och Gesunda för vidare befordran 
till landsfiskalskontoret på Sollerön. 
Snart möttes vi av en karl på cykel, som 
visade sig vara fjärdingsmannen i Ge- 
sunda, och han fick nu överta lands
fiskalens vakthållning i kön. Den senare 
for ifrån oss, antagligen för att skriva 
rapport och studera förbrytaralbumet

BIRGER LUNDHOLM
Telefon 30

Boutredningar, Arvsskiften, Auktioner, 
Inkasseringar, Rättegångar, Lagfarts- 

och Inteckningsärenden.

— med negativt resultat var vi överty
gade om. Vi försökte pumpa fjärdings
mannen, som ju tack vare sitt sätt att 
färdas kom oss litet närmare, men även 
det med negativt resultat. Dock nämnde 
han något om inbrott i Orsa, och vi bör
jade så småningom fatta vår belägen
het. Vi var cykeltjuvar! I en tidning 
på kaféet hade vi läst om flera inbrott 
i Orsa föregående natt, bl. a. i en cykel- 
verkstad, och Sherlock Holmes gjorde 
nu sitt stora kap.

Vårt intåg i Gesunda påminde oss om 
en sorglig episod i Sveriges historia, 
nämligen när Peder Sunnanväder och 
mäster Knut efter första dalupproret 
fick ” rida’ in’ i 'huvudstaden ” iklädde 
gamle utnötte och slarvota korkåpor, 
ridandes bakfram på sultna hästar” , och 
en av mina kamrater deklamerade dys
tert Rimkrönikans ord om en annan, 
som var i samma situation:
” Först så grovo de hans grav, 
sedan höggo de honom huvudet a v .. .”

Detta gjorde dock intet intryck på de 
gesundabor, som kantade vägarna och 
såg ut som om både Engelbrekt och

en hcLcLlc^CL vå^eiSalen
blottar obarmhärtigt skavankerna på Edra tapeter. — Ni 
behöver säkert göra om ett eller annat rum nu till helgerna 
och det skall bli oss ett nöje få visa vår kollektion, som i 
år är omsorgsfullare vald och rikhaltigare än någonsin.

Landets ledande fabriker äro representerade genom oss.

- PRISERNA OFÖRÄNDRADE -

O r s a  F ä r g h a n d e l /  t e l e f o n  3 4 0
- Y .  F E R N E M A N  -
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ORSA SKOLTIDNING

Gustav Vasa varit dit och uppviglat 
dem. Vi ibehövde ju förstås inte sitta 
bakfram på cyklarna, men jag kände 
kalla kårar efter min svettiga rygg, och 
under färden till Sollerön tänkte jag på 
finkan därute, på min gode vän Gott
frid, som skulle bli präst och nu var ta
gen av polisen, och på alla småpojkarna 
från Orsa, som så hastigt skulle mista 
sin ledare. Vår vän från Mora bara 
skrattade och tyckte det hela var ett 
strålande äventyr, men den som inte 
visade en glad min var Sherlock Holmes 
på (Sollerön, som nu tog emot oss på sitt 
kontor och skrämde oss med sin varg- 
liknande polishund. Vi trodde hunden 
skulle ta åtminstone en bit av våra nya 
scoutbyxor, men den nöjde sig med luk
ten. Sherlock Holmes’ tjänstepistol fick 
vi också se en skymt av, men den 
skrämde oss mindre. Inte heller skrämde 
oss de ljuvliga dofter av nygräddade 
plättar, som trängde in till oss från 
landsfiskalens kök, och ibland såg vi 
skymten av en varm och röd köksa, som 
kastade medlidsamma blickar på oss och 
troligen bjudit på både plättar och hal
lonsylt, om vi ej suttit på de anklagades 
bänk.

Efter lång väntan och mycket prat i 
en telefon i rummet bredvid uppenba
rade sig Sherlock Holmes på nytt, och 
nu väntade jag, att han skulle sätta in 
oss i finkan, men i stället sa han: —  Sa
ken är uppklarad. Herrarna får gå. — 
Vi begärde förstås en förklaring, och 
den kom så småningom och lät så här: 
Vid. inbrott i Orsa hade bl. a. stulits en 
del cyklar, och från cykelverkstaden 
hade uppgetts fel fabrikationsnummer 
på en av cyklarna, och det råkade vara 
numret på Gottfrids cykel. Numret hade 
stått i tidningen, och en privatdetektiv 
i Gesunda hade snokat reda på både 
nummer och fabriksmärken på våra 
cyklar, medan vi lät bullarna på kafét 
oss väl smaka. Och sen var det klippt! 
Nu hade emellertid mästerdetektiven 
Gref Anders i Orsa rett ut härvan, och 
vi var fria. Efter ett leve för ” Greven” 
tumlade vi ut, en smula yra i mössan

efter all spänningen, men jag tror näs
tan det var någon, som räckte lång näsa 
åt åskådarna i Gesunda, n är vi den 
gången cyklade åt rätt håll.

Sen blev vi alla för resten omåttligt 
populära i Gesunda, inbillar jag mig, 
och aldrig har det väl varit sådan fest 
vid majstångsresningen där som det året 
vi var med. Men Sherlock Holmes såg 
vi inte mer. T h o r e .

A. KOCKS
RAK- & F R 1 S É R S A L O N G  

R E  K O M M E N D E R A S /

för påskbordet finnes hos

o

Abergs Slakteri A.-B.
Orsa

Slipsfiensloppet.
Det traditionella Slipstensloppet, det 

18:de i ordningen gick av stapeln vid Åb.er- 
ga skola lördagen den 6 mars i det mest 
strålande solsken och dito skidföre. Ett 
90-tal elever från skolorna i Nederberga, 
Kallmora, Skattungbyn och Åberga ställde 
upp.

Resultat:
2.5 km. pojkar:

1. Lennart Erkapers, Kallmora, 10.08.
2. Åke Ränner, Skattungbyn, 10.46.
3. Börje Hedén, Skattungbyn, 10.49. 

Lagpris: Skattungbyn.

2.5 km. flickor:
1. Astrid Hansson, Åberga, 12.45.
2. Gerd Holm, Skattungbyn, 13.14.
3. Ulla Gropman, Skattungbyn, 13.41. 

Lagpris Skattungbyn.

1.5 km. pojkar:
1. Karl Bohlin, Skattungbyn, 6.35.
2. Helge Pettersson, Kallmora, 6.54.
3. Folke Johnsson, Åberga och Sigge Ny

berg, Skattungbyn, 7.03.
Lagpris: Skattungbyn.

1.5 km. flickor:
3. Janet Bohlin, Skattungbyn, 7.27.
2. Greta Kvarnström, Nederberga, 7.30.
3. Siv Andersson, Kallmora, 7.41. 

Lagpris: Skattungbyn.

750 m. pojkar.
1. Arne Eriksson, Nederberga, 4.01.
2. Erik Berglund, Nederberga, 4.18.
3. Rer-Olof Svarfvar, Nederberga, 4.24. 

Lagpris: Nederberga.

750 m. flickor:
1. Ingalill Masser, Åberga, 4.44.
2. Lena Olsson, Skattungbyn, 5.12.
3. Ingalill Forsgren, Nederberga, 5.13. 

Lagpris: Åberga och Kallmora.
G. M .

Soligt ljusa äro vårens och sommarens kappor och tyger, som nu börjat strömma in. 
Vårdräkter och sportdräkter, slalombyxor och sportjackor för damer och flickor. Pigga m o
deller, moderna färger.

För herrar: Trench-coats i l:a prima helylle. Fin-fina kostym er  i helyllekamgarner, ljusa 
och mörka nyanser. Vårhattarna äro i ljusa vackra pastellfärger.

Goss-trench-coat, 8 - 1 6  år äro också inkomna. Välkomna in, se och prova hos

AUG. LARSSON, ORSA
Manufaktur — Damkappor — Herrekipering

Telefon 21
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ORSA SKOLTIDNING

M U SIK  Å T alla! 
Av kantor Edvin Berglöf

Våra tidningar innehåller ofta annon
ser, som utlovar vetenskap åt alla, 
språkkunskaper åt alla eller kanske 
mästerskap i någon konstart. Allt utlo
vas vara inom räckhåll och bli tillägnat 
lekande lätt. Hur detta lyckas i verk
ligheten står inte i annonserna, men det 
finns säkert många missnöjda, och det 
är säkerligen inte utan orsak. När Orsa 
socken och dess skolstyrelse ”annonse
rar” sin önskan att ge musik åt alla 
sockenbor, så är det inte i tron att det 
år en lätt uppgift, Att bygga upp ett 
rikt musikliv i en bygd, är inte gjort i 
en handvändning, inte ens fastän det 
finns många musikutövare och ännu 
fler vad vi kallar musikintresserade. Om 
musiken ska nå ut till alla, så måste 
alla göras välbekanta med den, få lära 
känna den på nära håll och innan livets 
mångahanda lagt beslag på vår tid. Det 
är våra yngsta, som i första hand ska 
bjudas förmånen av en musikundervis
ning.

I vårt land har vi alla den förmånen 
att få lära oss läsa, skriva och räkna 
och litet till i vår folkskola. För oss är 
detta självklart, men så var det inte för 
mer än hundra år sedan, då beslutet öm 
folkskolan fattades. Inte är det många 
vuxna i vårt land i våra dagar, som

Vårnyheterna
börja nu inkomma. Hos oss få r 
Ni kvalifetsvaror till låga priser.

Segers Skoaffär, tef. 232, Orsa

ville undvara konsten att läsa. Inte blir 
alla bokmalar, inte skaffar sig alla stora 
bibliotek —■ men att inte kunna läsa, 
fattas bara! Vi är väl normala? Nu 
vill vi sätta in ” musik” bredvid läsning 
och skrivning och alla de andra ämnena 
och ta det precis som ett vanligt ämne. 
Då slipper barnen fundera, vad det är 
för konstiga nyheter, som kanske är 
roliga i början men kanske litet tråkiga 
i längden. Så slipper far och mor 
grubbla över om de ska låta Olle och 
Lisa lära sig spela, om de har ” musik
öra” och annat konstigt, som ingen van
lig begriper sig på. Det kanske blir li
tet irriterande i början att höra på ett 
klangspel, som om och om igen hackar
fram ”Blinka l il la --------eller en gäll
tonett, som inte vill tona rent. Men det 
bör kunna bli lika roligt att höra på som 
” oooo-rrr-mmm, orm” . För musiken gäl
ler minst lika mycket som för de övriga 
ämnena, att ”vi måste stava, innan vi 
kan läsa” . Musiken är ett v a n l i g t  
skolämne. När vi alla fått den uppfatt
ningen om musiken i folkskolan, då har 
vi kommit ett gott stycke på väg.

Hur är då musikundervisningen i Orsa 
planlagd? Den är uppdelad i förbere
dande musikundervisning och undervis
ning i instrumental-musik. I den förbe
redande undervisningen användes endast 
två instrument, klangspel (metallofon) 
och tonett. Klangspelen får barnen 
låna, medan de själva måste skaffa sig 
tonetter. Barnen får med hjälp av ar- 
betsblad och uppgifter på svarta tavlan 
lära sig musikens grunder: noter, takt
o. s. v. Varje teoretisk lärdom prövas 
omedelbart på deras instrument, och 
redan i de tidigaste övningarna får de

Kantor 
Edvin 
B erglöf

börja spela tillsammans. Samspelet, och 
särskilt när det blir flerstämmigt, hör 
till det roligaste på .musiktimmarna.

När eleven hunnit igenom denna 
grundkurs, och den torde nog inte ta 
lika lång tid för alla, då kommer ett 
litet prov, som vill utröna, hur mycket 
av musikens grunder som uppfattats. 
Barnen får spela några melodier på sina 
instrument och visa om de kan tyda sina 
nya ”bokstäver” —  noterna. Av de 
erfarenheter som gjorts under kursens 
gång och vid provet, får vi sedan sluta 
oss till, om barnen kan tillgodogöra sig 
fortsatt utbildning på något instru
ment.

Vilka barn ska börja i denna under
visning? Vi vill nå alla, men det kan 
vi inte på en gång. Vi måste börja från 
grunden, och därför blir det barnen i 
tredje och fjärde klasserna, som får 
börja. Då har inte målbrottet börjat 
kasta skugga över sångtimmarna, och 
vår undervisningsplan för rikets folk
skolor ger musiken största utrymmet i 
just de klasserna. Hur musikbegåvade

Säljer inie ägg
men köper höns och vilifågel.

Orsa Fisk- & Viltaffär

PÅSKHANDLA hos oss!
G O D  S O R T E R I N G !

Lundbl a ds Eftr Ĉ aLLe etj<s<$an
Telefon 225, Orsa
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ORSA SKOLTIDNING.

Påskpermanentningen
beställes förmånligast hos

LILJAS Damfrisering
Telefon 306

ska de vara för att få vara med? Svaret 
är: hur litet som helst. Fråga inte, om 
barnen har sångröst eller musiköra. Så
dant kan vi fråga folk i pensionsåldern. 
Tidigare har vi alltid möjligheten att 
det kan komma eller att det växer till 
sig. Nu ska alla barn få  sin chans lik
som när det gällde läsning, skrivning
o. s. v.

Vilka ska undervisa i den förbere
dande undervisningen? Det blir barnens 
lärare i skolorna. Det är inte nödvän
digt med särskilda musik-examina för 
denna undervisning. Folkskolans lärare 
-har att undervisa i -sång, och där ha vi 
just vår grundkurs. -Sångtimmarna räc
ker inte till att både sjunga -och lära 
musikens grunder, och det är -en -av an
ledningarna till att -denna förberedande 
undervisning tillkommit. Musiken ska bli 
ett av våra vanliga skolämnen, och till 
att göra det, är säkert barnens vanliga 
lärare bäst skickade.

När undervisningen i instrumental- 
talmusik börjar, möter oss många pro
blem. Vilka instrument ska barnen 
spela? När de klarat grundkursen måste 
vi göra dem bekanta med olika instru
ment och hjälpa dem -att välja det in
strument, som passar dem. Vi måste 
demonstrera instrumenten och tala om 
vilka krav varje instrument ställ-er på 
sin utövare. När valet är gjort, ska 
instrumentet anskaffas. I en del hem 
finns redan instrument. Det behövs en 
samling av olika instrument, s-om kan 
utlånas åtminstone tilll några nybörjare. 
Vågar vi hoppas att det finns personer,

Trevlig Påsk

blir det om man 

påskhandlar 

hos

W ik n e r  & C o
H O L E N

Telefon Holen 2

som vill hjälpa oss till en sådan uppsätt
ning genom att skänka oss instrument, 
som inte användes mera.

Att finna lärare för instrumentalun
dervisningen blir int-e lätt. För piano, 
orgel och violin finns ju  många lärare 
tillgängliga, men de behövs säkert alla. 
Svårare blir det att finna lärare till 
biåsinstrumenten, men vi ska hoppas,

B O K N Y T TGerhard Hall-e: Mysteriet Dim-ön.
Lindblads förlag. Pris inb. 2:50.

Författaren låter läsaren följa med tre 
käcka pojkar på en äventyrlig kanotfärd 
i skärgården. De råka ut för dimma, kom
ma vilse och hamna på den mystiska Dim
ön. Där bli de i tillfälle avslöja några ljus- 
s-kygga individer och överlämna dem till 
polisen.

Berättelsen är friskt gjord, handlingen 
löper raskt och är livfull och verklighets
trogen. Pojkar och även flickor i 12—14- 
årsåld-ern komma säkert att uppskatta den.

B j.

ERIK W. FERLANDER
Orsa Telefon 449

Värme-, vatten- samt sa
nitära installationer.

Välgjort arbete. Infordra offert.

Linoleumfernissan 
till Påsken heter

4 7- a n
—  torkar över natten —

Den finns hos

H edins
Färghandel, tel. 155, Orsa

Bränd KALK och 
KALKSTEN$M)UL
av högsta kvalitéer till fördel
aktigaste priser erhållas från

A.-B. SKATTUNOBYNS KALKBRUK
Mässbacken Telefon 21

att sådana pr-oblem får sin lösning.
Vilka instrument ska de få välja? Vi 

ville h-elst -säga ” alla” , men det är bäst 
att inte lova för mycket. En orkesters 
alla instrument hoppas vi ska bli repre
senterade. Tän-k er att få väcka liv i 
Orsa musiksällskap, och ;s-e det fullbe- 
satt med ungdom —  det är en vacker 
dröm,, som vi ville s-e förverkligad i 
vår socken. Då får ungdomen en fri
tidssysselsättning, som inte bara gör 
” -orkesterkvällen” rolig utan räcker för 
alla lediga stunder. M-usik 'är ingen dålig 
hobby —  den hjälper både ung och gam
mal framåt på goda vägar. -Den, som 
lärt sig tycka om sitt instrument, sina 
noter -och sina böcker, kan väl aldrig få 
det trist och långsamt. Och blir det -så 
många som spelar, då blir det också 
samspel. A tt tillsammans med andra få 
” göra” ett stycke god musik, det kan 
komma t. o. m. grinollar att glömma sin 
trista syn på medmänniskorna: musiken 
kan också lära oss att samarbeta.

Ungefär så är planerna för musik
undervisningen i Orsa upplagda. Den 
förberedande undervisningen tar sin 
början i dagarna. Må nu ing-en gå -och 
vänta -duktiga musikanter i -morgon dag. 
Låt våra pojkar och flickor få tid på 
sig och passera ” klasserna” i lugn men 
säker takt. Vi kan hjälpa dem genom 
att låta dem få en lugn stund efter sko
lan, då de får öva sina små stycken 
utan -att behöva konkurrera med radion, 
samt genom att uppmuntra d-em litet, 
när det ibland blir litet traggligt med 
noter och takt.

Samverkan är medlet 
som mångdubblar 
kraften av den 
enskildes insats.

Inom
H ansjö
Konsum tionsförening
samverka hushållen för 
bättre levnadsför
hållanden.

Bliv med i denna samverkan 
genom medlemskap och trogna 
köp i föreningen.
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ORSA SKOLTIDNING

F R Å N  S K O L B Ä N K E N
Och tack för alla bidrag till Skoltid

ningen! Den här gången har Ni varit 
flitiga och duktiga att skriva och rita. 
Och Ni behöver inte tro, att uppsatser 
eller teckningar varit dåliga, därför att 
Ni inte finner dem i det här numret De 
k a n s k e  kan komma i nästa.

GLAD PÅSK ALLESAMMANS!

Vinternatt i skogen.
I skogen är jakten i full gång.
Mården jagar hela natten lång.
Ekorren springer allt vad han kan, 
men mården är allt efter, han.
Nu är Kurre tagen
och hem till mårdboet dragen.

På vintern sover en del av skogens djur. 
I boet ligger grävlingen och är sur. 
Björnen sover i idet 
tills det långt på våren är lidet.
Från skogen hörs ugglans hemska tjut, 
om man nå’n gång på natten kommer ut.

Barbro Bothzén, klass 3.

För påsken...
Bonader, löpare, påskägg, 
kycklingar, påskkort, 
dekorationer.

Största sortering i

Orsa Tobaks- & Pappershandel
Telefon 238

Snuff.
Jag har en hund, som heter Snuff. Det 

är en foxterrier, och till färgen är den 
svart ,vit och brun.

Snuffs käraste leksak är en boll. Då jag 
ibland tar upp bollen och säger ”Tut-ut-tut, 
bollen” , viftar han så vackert med svan
sen och börjar leka med bollen.

Snuff är nu fyra är och är en gammal 
morrig hundgubbe. Jag minns en gång, då 
Snuff vara bara tre månader, hur mamma 
stoppade honom innanför pälsen, och där 
satt han och frös som ett litet barn.

M on ica  och Snuff.

Ibland på kvällarna kommer Snuff och 
hälsar på mig, och då kan jag inte motstå 
frestelsen, utan Snuff får hoppa upp i säng
en (det är Snuff strängeligen förbjuden 
utav pappa och mamma).

Varje dag är Snuff och jag ute och leker. 
Om en stund hänger stora snökakor i 
Snuffs päls.

Då jag bär in ved, brukar Snuff ta ett 
vedträ i munnen, fast det orkar han ej 
bära lång bit.

Min stuga.
När jag blir stor ska jag köpa mej en 

tomt och bygga ett hus. Och på den går
den ska det växa fina träd. Jag ska bli 
storbonde med tio hästar och tjugo kor och 
trettio lamm och fyrtio höns och en tupp.

Ulf Örn, klass 2.

Mess wi wåm ajte ö oköm skajder.
Mess ik ö mamma ö pappa wåm ajte ö 

oköm skajder, sö råmled mamma sö e dåm, 
sö o tappest nide snon. Ö se kåm pappa, 
ö do råmled ån nidafär dar mamma add 
wulti. Ö se ok wi nöga gönga til, ö se ok 
wi emat. Göte Jons, klass 3.

Förr, då Snuff var yngre, brukade min 
kamrat Inga-Britt och jag leka bröllop med 
min hund och hennes. En gång hade jag 
klätt ut Snuff i en babyskjorta och ett par 
byxor. Vi släppte hundarna tillsammans, 
och det blev ett väldigt liv. Deras kläder 
revs sönder, och Snuff fick ett sår i ena 
örat. Så jag tror, att Snuff inte vill gifta 
sig någon mer gång.

Monica Åslund, klass 6

Påskbordets
delikatesser

köpes förmånligast 

hos

A B  J. A. B r o b e r g

/ ----------------------------1

K o s t y m e r :

PÅSK och VÅR — två ljusa och glada framtidsperspektiv. 
Däremot kanske Er gamla vårkostym ej ser så glad ut. Gör 
därför ett besök hos oss och se våra nyheter.
Trots den stora bristen på textilier våga vi påstå, att vi ha en 
mycket god sortering av såväl kostymer som ekiperingsar- 
tiklar. - Detaljerna till kostymen finner Ni som vanligt i rikt 
urval hos oss.
Se vår påskskyltning!

Italienskt h e ly l le ,  
b r u n t  och g r å t t  

Kronor 183:—

*

S v e n s k t  helylle- 
kamgarn, brunt o. 

blått, kr. 209 :—

*

BekgUttds
------o r s a --------

Alltid
först m ed n yh eter!

Nyhet för våren: 
Kostymer i helylle- 

gabardin.

V___________ J
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ORSA SKOLTIDNING.

Skodon, JU iltztj!
BÄST, BILLIGAST

AB O  rsa Sk omagasin
Orsa, telefon 37

Käringen som for till Härjedalen.
Det var en gång en påskkäring, som 

bodde i Lappland och skulle till Härjedalen. 
Hon strök smör på -kaffepannan och såpa på 
kvasten. Se’n åkte hon iväg. Hon for först 
till Västerbotten, sedan till Ångermanland 
och genom Jämtland till Härjedalen. I Sveg 
ramlade hon av kvasten pladask på asfal
ten. Hon låg där ett tag, men se’n åkte 
hon till Hede och till -Sonfjället. Hon var 
så hungrig, så hon slickade av smöret på 
kaffepannan. Sedan steg hon in i. Sonfjäl
let. Men då h-on kom i dörren, sade fjäl
lets påskkäring, att där kom inga obehöriga 
in! Hon tänkte då, att hon skulle försöka 
i nästa berg, söm hette Helagsfjäll. Hon 
menade, att hon skulle få komma in när 
som helst och vär som helst. Men då hon 
kom dit, var det tio vargar, so-m hoppade 
och nafsade efter benen på henne. Och till 
sist rev vargarna ihjäl påskkäringen.

Solveig Eriksson, Klass 3.

När jag var sjuk.
När jag var sjuk, hade jag en böld, som 

gjorde så ont. Jag var hemma från skolan 
två dagar, så mamma fick se till såret. 
Men jag kunde inte ligga som jag skulle. 
Jag var uppe ibland. J-ag led så hemskt av 
bölden. När den gick hål, klämde mamma 
ur mycket var. Det gjorde så ont. Se’n 
köpte hon en Året runt, som det fanns en 
hangar och ett flygplan i. Det var så ro
ligt ått läsa i den.

Sigvard Matsson, klass 2.

För fjällfärden:
Skidor
Skidutrustning 

Skidor vallas

Bensin o. oljor, Bilservice 

Cyklar - Renoveringar

Cykel- & Biltjänst
Orsa, telefon 156

Til . I För H enne: För H onom :
Skidjackor, Skidbyx- 
or, Jumpers, Koftor,

S k id ja c k o r ,  -byxor, 
Sportmössor, Tröjor,

N ågot sportigt! Vantar, Sockor. Scarves, Strumpor.

i ~

TECKNING: av Sonja Wik, klass 4

Dö wi wom ajt ö åk skajder.
Nu ar e kämi so mitsi sno, sö nu göra sö 

bra åko skajder. Um frådojn wa ela -skoln 
nidi Taljonsböcka ö åk skajder. E djick, 
satt e vissled nitter böckuma. Dö wi kom- 
um dit, sö skulld wi åka i rad. Först gö|nd- 
jen sö wont ik mi. Lärarinna stod i mittn 
ö kripper o saiduma. Demd-a minstor walt, 
sö e drev i ring dem, men demda stur-or 
stod gralla bra.

Nu skulld ik ö Astrid åka sjöver. Wi 
festedum ijop -skajdstöra ö settu-m wöss 
uppo skajder. Nu birde o gö sö hemskt fort. 
Men nu kom i nidi jena grop. I walt, sö 
snon drev i ring mi. Astrid ö walt sum-mu 
göng sö ik. Oj, ur wi skrattedum!

Wi skulldum åka sö jen göng til. Me,n ån 
göndjen djikä litä för fort. Dunk, letä nidi 
snon, ö wi romledum båder twer. I fick 
fulla ögör i sno. Döss ik såg upp, sö såg 
ik ur nö swait nö rulled etter bockan. Men 
wört add men wött taj wejen ? I -birdo leta, 
ö ik fick att an lön-gt fro mi. E wa wöttn 
sö add uppad sö hemst.

Dö wi komum upp ever bockan, sö skuld 
wi gö emat.

Astrid Nilsson, klass 6.

I Järvsö.
Lördagen efter jul åkte jag och Håkan 

till Järvsö. När vi -kom fram var Erik nere 
vid stationen och mötte oss. Dagen därpå 
åkte vi till Svartvallen och fiskade. Vi 
pimplade ända tills klockan blev fem -och 
fick sex abborrar.

Stig M-ellström, klass 2.

ÖSTBERGS Damfrisering
fyller de högsta anspråk på modern hårvård. Ring alltså Orsa 
208 a och beställ den tid som passar Eder.

Innehavare: O L G A  Ö S T B E R G
Diplomfrisör — Silvermedalj 
Telefoner: affären 208 a, bostaden 208 b

Vid köp av r a d i o
kan Ni med förtroende vända Eder till oss. Vi ha följande märken i tager:

CONCERTON, DUX, LUXOR, MARCONI, NORNAN, PHILIPS, 
RADIOLA och SIEMENS. Reparationsverkstad. Radioservice.

Or s a  Cykel -  & S p o r t a f f ä r
Telefon 281, bosladen 383
Represenfani för A.-B. Cykelfabriken M o n a r k ,  Varberg
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TECKNING: Vår sk id tä vlin g  av 
Gun Bergman, klass 6



ORSA SKOLTIDNING

Lisbet Granholm, klass 5.

Skidtävling.
I torsdags hade vi skidtävling. Innan vi 

gick ut, fick vi lotta om vem som skulle 
starta först. Jag fick starta tvåa av poj
karna. Jag körde förbi alla flickorna. Jag 
var så svettig när jag kom i mål. Sen fick 
vi gå upp till fröken och dricka choklad. 
Därefter fick vi priser. Jag fick en apel
sin och en stor påse russin.

Harry Stegervall, klass 2.

Häxan och älgen.
Det var en gång en häxa, som gick i 

skogen och plockade svampar. Då kom en 
stor älgoxe och stångade till häxan. Då 
sade häxan: ”Vad menar du med det där?” 
Älgen svarade: ”Jo, jag vill ha svampen 
att äta” . —■ ”Ja, men jag skulle ha den till 
min soppa”, svarade häxan. ” Ge mej den 
nu!” , sade älgen, ”annars stångar jag till 
dig igen.” — ”Ja, här har du den då!” 
Och häxan fick gå hem utan svampar i 
korgen, men hon var mycket snopen.

Nils Hansson, klass 2.

Nyheter
inkomna för våren

i stilfulla dam- och barnhattar 
samt mössor i många p iffiga  
modeller. Handarbeten samt 
garner fö r stickning i stor sor
tering.

fllbert Unders son
Mode- och Handarbetsalfär, tel. 4, Orsa

Skidtävlingen.
Den sedvanliga skidtävlingen för Orsa 

folkskolor hölls i år i Kyrkbyn torsdagen 
den 4 mars.

Resultat:

Lagtävling klass 5—6 gossar och flickor.
1. Hansjö 6, 65.01.
2. Kårgärde, 66.19.
3. Slättberg, 69.09.
4. Hansjö 5, 69.24.

Lagtävling klass 3—4 gossar och flickor:
1. Kyrkbyn 4 A, 36.15.
2. Kyrkbyn 3, 37.09.
3. Hansjö 4, 37.18.
4. Kyrkbyn 4 B, 37.29.

När Gittan ramlade i lutfisken.
En gång, när jag var med Gittan skulle 

vi gå hem till mej. Det var före jul, så 
mamma hade lagt i blöt lutfisk. Då sa’ 
jag åt Gittan, att hon skulle se på en sak. 
Så gick hon förbi baljan med lutfisken, och 
så snavade ho,n och föll i lutfisken. Vi 
skrattade åt henne för det såg så roligt ut.

Inger Helgeson, klass 2.

Lena Låwar, klass 3. 

Pojkar 2,5 km.:
1. Stig Carlsson,, Hansjö 6, 11.27.
2. Bertil Hansson, Hansjö 5, 12.07.
3. Göran Bruksner, Kårgärde, 12.16.
4. Stig Halvarsson, Stackmora, 12.17.

Flickor 2,5 km.:
1. Vega Rosén, Hansjö 6, 13.28.
2. Märta Wik, Kårgärde, 13.28.
3. Solveig Kratz, Kårgärde, 13.50.
4. Siv Bergman, Hansjö 6, 14.06.

Pojkar 1,5 km.:
1. Nils Hassis, Kyrkbyn 4 A, 6.40.
2. Bert Holmstrand, Kårgärde, 6.42.
3. Håkan Mellström, Kyrkbyn 4 A, 6.43.
4. Ove Eriksson, Hansjö 3, 6.48.

Flickor 1,5 km.:
1. Astrid Lind, Kyrkbyn 4 B, 7.17.
2. Ulla Rystedt, Kyrkbyn 4 A, 7.32.
3. Gun Holmberg, Hansjö 4, 7.43.
4. Åsa Persson, Kyrkbyn 4 B, 7.51.

I. Å.

Har tli hört att N Y A  D A M F R I S E R i N G E N
utför ’Sen o rita ’-p erm an e n t - permanent 
med fa llande värme.

Orsa-damer! Prova denna permanent till våren. Vi garan
tera ett fu llgo tt resultat.

A n n i e  M a t s l o f v a ,  t e l e f o n  4 5 3

Orsa
Damkonlektion & Syatefjé

Klänningar och blusar 
GERMAS underkläder och 
korsetter.
STRUMPOR i a lla kvalitéer

Kerstin Qrunder Tei. 433
f. d. Ida Larssons fastighet i Trunna

H A N S  P E T E R S O N S

Bil- & Flygskolor
Telefon 242, Orsa

Ha, mairimae vet
hur svårt det är med anskaffning av sportskjortor i flanell fö r sina gossar. Nu ha
vi äntligen få tt ett begränsat antal av rutig amerikansk flane ll i ren bomull. Även

cSlolo-tnci,

hemsydda rejäla pyjamas i kraftig , randig och blommig flanell fö r både pojkar 
och flickor. - P ojkkostym er finnas även i större sortering än tid igare.
Titta in själv och övertyga Eder - a lltid  är det något som passar.

iom efe lemltat.
Firm a B arn k läd er - Eisa Bengtsson - Telefon 219 - O rsa
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TECKNING: Ja g  äter p å s k ä g g  av 

Lisbet Granholm, klass 5 TECKNING: Mo r a -N iss e  åk er i m å l av 

Lena Låwar, klass 3.



OBSA SKOLTIDNING.

Järnhandla i

Telefon 252

Råbocken.
När jag for ner till Orsa från Älvho 

såg jag ett rådjur. Bussen tutade, rådju
ret hoppade ur epår. Allt folk kom fram 
i hytten och skulle se. Men alla fick inte 
se rådjuret.

Birger Rehnmark, klass 2.

Min villa.
När jag blir stor skall jag bygga mig 

en stuga. Och jag ska ha fyra rum och 
kök och en trädgård. I trädgården ska jag 
och mormor och morfar sitta och sola oss. 
I alla rummen och köket ska jag ha rent 
och fint. I köket ska jag laga mat.

Birgitta Jonsson, klass 2.

En Glad Påsk i 

ny klänning från Dahls

Hallar, Väskor, Strumpor, 

Underkläd er i stor sortering.

Dahls Eftr., tel. 191

Tips inför sommarvärmen
Koka och stek på 
HELIOS KOKPLATTOR 

Baka i
HELIOS BAKUGNAR 

Köp dem i tid  hos

Mora-Orsa Elektriska A.-B.
Orsa, telefon 192

Nybörjarna . . . F o r ts , frå n  sid . 2.

2) I första hand har hänsyn tagits till 
mognadsfaktorer.

3) Bilder, som kunnat missuppfattas el
ler misstolkats av barnen, har av
lägsnats.

4) Prov, som i väsentlig grad givit ut
slag på miljö eller social standard, 
har uteslutits.

5) Läskunnighet har icke på något sätt 
prövats. Däsmognaden har ansetts 
endast ingå som en del i den all
männa skolmognaden, och viss läs
kunnighet behöver icke betyda att 
barnet ifråga givet skulle vara skol- 
moget.
Däremot har försök gjorts att få 
begrepp om barnets förmåga att 
kunna associera ord och tecken.

6) Räkneförmågan prövas icke, men väl 
söker man utröna om barnen har ett 
visst antalsbegrepp.

7) Förmågan att skriva prövas ej alls, 
men en viss bedömning av den moto
riska utvecklingen har eftersträvats.

8) Man söker efter vissa riktlinjer få 
tag på de barn, som kan misstän
kas få svårigheter med läsning och 
skrivning.

Man vill vidare i undersökningen kon
statera barnens förmåga att uppfatta 
och följa anvisningar,

att fatta ett enkelt sammanhang,
att förstå bilder,
att uppfatta former,
att uppfatta ljud och klanger,
att uppfatta likheter och olikheter,
att fullfölja en tankegång,
att ta eget initiativ.
Dessutom söker man få en viss upp

fattning av det akustomotoriska minnet.
Skolmognadsprov får inte anses som 

gallringsinstrument utan som ett medel 
genom vilket man ger stöd och .hjälp åt

nybörjaren. Kanske man redan från 
början kan komma underfund med att 
barnet får stora svårigheter i skolarbe
tet. Genom att ge barnet ett års upp
skov kanske man kan befria det från 
att sändas hem eller från deprimerande 
kvarsittning. Särskilt när det gäller 
sent på året födda eller underåriga, så 
har man mången gång att välja mellan 
en psykiskt pressande medelmåttig skol- 
prestation och en topplacering. Vilket 
är att föredra?

Det visar sig, att sent på året födda 
ofta gör en svagare skolprestation och 
man finner också bland dessa den stör
sta procenten omogna. Det ka,n också 
ha sitt intresse att veta, att pojkarna 
mognar senare än flickorna och att om
kring hälften av de i december månad 
födda pojkarna kan betraktas som 
omogna.

Farorna för de omogna barnen i skol
arbetet är betydligt större än man tidi
gare gjort klart för .sig. —  Detta gäller 
både normalåriga och underåriga. — 
Dr Thysell påpekar i en redogörelse för 
rådgivningsverksamheten i Jämtlands 
län, att av 556 anmälda barn inte min
dre än 520 ej ansetts vara skolmogna.

Man bör mer tänka på barnets förut
sättningar att reda upp skolarbetet än 
låta föräldra-ambitionen avgöra, när 
barnet skall börja skolan. Försäkra 
Edert barn om en så lugn skolgång som 
möjligt, och en skolgång som ger största 
möjlighet till psykisk balans och välbe
finnande hela skoltiden igenom.

En upplysning bör kanske tillfogas: 
Finns det föräldrar, som önskar att de
ras 6-åringar ska börja skolan redan i 
höst, ska detta anmälas till folksikole- 
expeditionen senast den 1 juni, så att 
skolmognadsprov och läkarundersöknin
gar hinnes med i god tid före höstter
minens början. Re d .

Då  det g ä l l e r  PRESENTER

f H v i S t  llG itf

THORBY Ur-, Optik- och Guldsmedsaffär

Sök ej försäkring w r
Tänk på att medan Ni är frisk söka inträde i

Orsa Erk. Sjukkassa
Adress: Box 687. Telefon 271 Exp. Socialvårdshuset.

Sjukpenning för ett och samma sjukdomsfall i 2 år, % av läkarvård, fri la- 
sarettsvård samt barnförsäkring ingår i medlemskapet.
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Wikners Blonisterkiosk
Teleion afiären 228, bosladen 305

PERMANENTNING
utföres av

Gully Lövberg
Telefon Holen 49

C. F. C arlssons Å kdonsfabrik
Orsa Tel. 188, bost. Holen 58 

ARBETSVAGNAR -  KÄLKAR 

Byggnadssmide, Svetsningar, Reparationer

Golt påskdricka
frän

S toråbro  Bryggeri, tel. 189

LI NDÄNGETS PENS I ONAT
Telefon Holen 1 

SI y r e g i m !

Enklare och finare middagar, supéer -samt 
kaffe för större och mindre sällskap. Be

ställningar mottagas tacksamt. 
Vördsamt Märta Gareby.

CBestal.1 påskpermanentningen
i god tid hos

Annie Jacobson, Damfrisering
Hansjö, Tel. 270

M A T B R Ö D E T
alltid  gott, välsmakande från

C. G. Nyströms Bageri
Telefon 3 8 Orsa

Prova min om tyekta kavring !

Berglunds Conditori
REKOMMENDERAS

Vördsamt KONRAD BERGLUND
Telefon 66

Byggnads snickerier
Inredningar, Trappor, Lislverk, 
Auktoriserad försäljare för 
Masonile Wailboard och Plywood,
BEGRAVNINGSBYRÅ

Enå Snickerifabrik A.-B.
Tel. 78 ORSA

HlIGOS K0NDIT0HI
R E K O M M E N D E R A S  

--------- T e le fo n  3 18---------

)ohn Petterssons
Sadelmakeri, Tapetserareverkstad
Telefon 164

Möbler och madrasser omstoppas. Nya 
madrasser och markiser på beställning. 

B i l l i g a  p r i s e r !

Skorepantiioner
utföras omsorgsfullt ar

M. W i k s t r ö m
G:a Grewgården (mitt emot Missionskyrkan)

Gummiskodon och Cykeldäck
r e p a r e r a s !

K IN G CENTR ALEN
Tel. Orsa 299 och Furudal 71

Stenbergs
T R U N N A  -  ORSA

Medlem av Orsa hantverks- & 
industriförening

Erik Wesström
Utför Värme-, Vatten och Av
loppsledningar av alla slag.

Reel behandling! 
Billigaste priser! Rikstel. 119

\t(UtJiti. Vilohem o. Pensionat

Rikstelefon 173
M eddelar alla vanliga badform er samt 
elektr. karbad och elektriska ljusbad, in
packningar, saltingnidningar, massage m. m. 

Kvartslampa finnes.

Allmänheten inbjudes till alla ovan
stående bad och behandlingar. 

Helinackorderingar till moderata pris

Byggnadssnickerier
Inredningar, trappor, möbler. 
Plywood och W ailboard.

Kallholsfo ES Snickerifabrik
Tel. 37 M ä s s b a c k e n  Tel. 37

Frelins Konditori
Telefon 27
Medlem av Sveriges Konditor
förening o. Tårtförmedlingen.

Värme-, Vatten-, Avloppsledningar
utföres av

Dick Hansson, Orsa
Telefon 94

T a p e t s e r i n g
Bums- och Byggnadsmål ni ng
Omsorgsfullt arbete. Bästa material. 
Lägsta möjligar priser! Infordra offert!

Målarmäst. Näs Per Andersson
Telefon 67
Obs! Verkstaden Hyllad till Slältberg

G. A S P L U N D S  
Bokbinderi, Orsa

f. d. Rob. Thollanders

Lindhs Matsalar
Tel. 269 Rekommenderas! Orsa

Firma BERTIL JONSSON
O LJO N S B Y N  -  T E L . ORSA 346

(JQ eL& ntntendeiscij !

Glas, Porslin, Specerier och M anufaktur

M e d l e m  
av F. B. F.

Lindqvist Eftr. Blomsterhandel
— John A. Levenius -

Tel. Afiären 92, Trädg. 120 ankn. bostaden

Höj påsksi amningen 
med vackra blommor!

Gör som Orsa Skol t idn ing,  tryck hos

Beckmans Tryckeri
Telefon 247
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Skolnytt. r
Åberga skola

skall enligt den i april 194Y av domka
pitlet fastställda organisationsplanen för 
skolväsendet i Orsa helt indragas fr. o. m. 
nästa läsår. Nu har emellertid skolstyrel
sen hos skolöverstyrelsen begärt sådan 
ändring av nämnda organisationsplan, att 
endast Åberga småskola indrages, men folk- 
skoieavdelningen får vara kvar tills vidare. 
Småskolebarnen skall hänvisas till Kall
mora småskola, dit skolskjutsar kommer 
att anordnas. Inspektören har tillstyrkt an
sökan om skjutsarna, men beträffande folk- 
skoleklasseina förordar han en gemensam 
Bl-skola för Åberga och Kallmora. Då 
skulle 3:e—4:e klasserna kunna undervisas 
i Åberga och 5:e—6:e i Kallmora. Nu är 
det alltså Kungl. Skolöverstyrelsen som 
avgör.

Inga avgångsprov
blir det i vår. Alla barn i nuvarande 6:e 

klassen måste gå i folkskolan ett år till, 
såvida de inte Övergå till samrealskolan.

Sjunde klassen
kommer att centraliseras till fyra skolor: 

Kyrkbyn, Hansjö, Kårgärde och Kallmora. 
Detta är enligt folkskolestyrelsens förslag. 
Det är också Skolöverstyrelsen som avgör 
i detta fall.

Den frivilliga musikundervisningen
har startat. 269 barn är anmälda, och des

sa har indelats i 29 grupper. 1 regel är 
det barnens vanliga lärare som undervisar 
en extra timme i veckan.

Tjeldi ö wärmån -
e best ta-ä söm-ån fo-ä.

E-wa wänsta wen e-wa kusöli ö költ.
E bet i stjinn, e swed läsi sölt,
dö e kum-ini såri. Ja ölt-sö-iva kläkäd.
Nä-gu, e-wånt-gålli wa aijtä do.
Ån add djerå bö fingri ö äror gno, 
ö skonär ö wöttär dem wa sö-döm bräkäd.

Wer-ö-jen fick wa fåjn tä wa innä do, 
innå-weggär i värmårn ö ta-ä mi ro, 
ö lågå sö ån add. nö tä rek-upi gravi. 
Twörrwidåbrasa o bäsä sö bra.
Sjoduppgrefn ö djetmjötsi wa, 
ö se kriakör, bra, dö osta wild ta-i.

Men dag är dem djingä, fär öllt a jen enda, 
ö ressömä-wa bird wedör o wenda. 
Blötwedörstappön iring monåd’n wajstöst.
Ö lit-ettör-ånd dro-ä warme fro sunnå.
”E drop ra’ åv tatsi i da” , sad-o munnå.
Tökkö tjeldi o sleftä, sö ald-i sö onslöst.

E littöd o lajvi. Wo glämdöm-åv tjeld’n.
Snårt wårfuglär tjiläd tast löngt-fråmo kweld’n, 
ö wi stemdöm-upp ora wasjö mi deras.
Ja, mo wi wa glador. E’nt riktit tä klågå.
Fär Ån, sö åv assint wa-gofär tä skåpå 
bö wärmån ö tjeldi, wist att-ä skuld, bevas.

åv Ensta.

V . J

O R S A  S K O L T I D N I N G
(N:o 74 — 17 mars 1948) 

utgives av Orsa Lärareförening. 
Redaktör: II). Hedman, Orsa, tel. 479. 

Postgirokonto nr 13 65 58
Prenumeration sker genom insätlning å 
tidningens postgiro av kr. 1:40. Skriv tyd- 
ligl namn och adress på girokorlels kupong.

Sörmedsjöns skolas
ritningar är nu helt färdiga och tomtkö

pet är äntligen avslutat. Ansökan om stats
bidrag till byggnaden har insänts till 
Kungl. Maj:t.

D:r Gösta Gustavsson,
den nye municipalläkaren i Orsa, har av 

skolstyrelsen utsetts att efter d:r Rådman 
uppehålla befattningen som skolläkare.

ERIK ANDERSSON
Utför I n k a s s o u p p d r a g .  
Förrättar A u k t i o n e r ,  B o 
uppteckningar och Arvskiften. 
Ombud för Stockholms, Göteborgs m. fl. 
köpmannaföreningar. TEL. 4 0

Tel. Affären, Väsferåkern 531
Verkstaden . . . . . 538
B ostaden .................... 564

^ triVSAHl MÖBEL
ger hemmet ökat värde. Ni som går i 

g iftastankar och Ni som tänker kom plet
tera Edra möbler, vänd Eder till oss och 
vi skall med bästa omsorg stå till Eder 

tjänst med k v a l i t e t s v a r o r  til! ko n 
ku rren sp riser.

O h l i n s  Möbl e r /  O r s a

Upplaga 1.900 ex. Beckmans Tryckeri, Orsa 1948. Pris 35 öre.


