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Bryggervangens Tidende 1. Årgang Nr. 3

ELEVBLADET
Så er vi her igen, med det tredie nummer af elevbla-r- 
det BT. Nu er vi blevet en del af et større blad, 
som forældreforeningen, skolenævnet og lærerrådet 
står for. Dette blad udkommer desværre kun hvert 
kvartal, altså fire gange om året. Trykket er blevet 
betydeligt bedre end det som vi lavede.
Desværre må vi erkende, at langt over halvdelen af 
medlemmerne i bladets redaktion har trukket sig til
bage, og derfor er der nu kun 5 tilbage ud af de 11 
redaktionsmedlemmer, og de er følgende: 
Ansvarshavende redaktør, Peter Jepsen. 9v.
Fotograf, Kim Igel. 9u.
Journalister, Sonnie Ipsen. 8u.

Dan Petersen. 7v.
pod Anders Hummel Rasmussen 9v.



Elevrådsmødet torsdag d. 21-8^80.

Torsdag den. 21/8-80 blev der holdt elevrådsmøde 
Med det nye elevråd, som er:

5 Torben Winder, Thomas Wenzel.
6v Brian Sørensen, Linda Rot.
6u Dennis Koldt, Maja Nilsen.
6x ?

S

7u Jesper Høg, Max Fischer.
7v Dan Petersen, Jimmy Jensen.
8u Sonnie Ipsen, Anette Jensen.
8v Mette Svendsen, John Schmit.
9u Søren Steffensen, Kathe Petersen.
9v Anita nilsen, Peter Jepsen.
9x Tommy Lankilde Larsen, Bjarne Poulsen.
lo -------------------

På mødet fik vi også valgt en ny bestyrelse, og 
to elevrepræsentanter til skolediaktionen, to til 
skolenævnet, og to til LOE og KFE. Og til sidst 
fik vi valgt 6 elever til frugtboden;
Formand: Peter Jepsen 9v.
Næstformand: Dan Petersen 7v.
kasser: Søren Steffensen 9u.
Sekretær: Anita Nilsen 9v.
rep. til skolediaktionen: Dan Petersen 7v. Sonnie 
Ipsen 8u.
Rep. til skolenævnet: Dan Petersen 7v. Sonnie 
Ipsen 8u.
Rep til LOE og KFE: Søren Steffensen 9u. Peter 
Jepsen 9v.



Rep. til frugtboden: Søren Steffensen 9u* Dan 
Petersen 7v. Peter Jepsen 9v. Brian Sørensen 6v. 
Linda Rot 6v. John Schmit 8v.

Peter Jepsen.
VINDERNE AF SLAP AF
Vinderne af slap af blev:
1. plads. Lis Jørgensen 9v. 2. plads. Adile
Bilen m2. 3. plads. Ramazan Øzca m2.
Løsningen er: Sejltur. Gaverne er afleveret.

WOLLEY - BALL
Onsdan d. lo sep. deltog 9. klasse i Wolley- ball. 
Vi stillede op med lo elever fra henholdsvis 9u og 
9v, til de tre kampe. Kampene blev spillet i Idræts
huset ved fælledparken. Første kamp skulle de spille 
mod Rosenvangs skole, Kl 11.oo. Desværre gik det ik
ke så godt i første kamp hvor Rosenvangsskolen vandt 
1. sæt med 15-6. 2. sæt vandt vi med 15-3 (godt kla
ret) men desværre vandt Rosenvangsskolen også 3. 
sæt med 15-6 (øv). Anden kamp blev spillet mod St. 
Hons skole. De vandt første sæt ned 17-15, og hel
digvis vandt vi 2. sæt med 15-lo, men St. Hans 
skole vandt 3. sæt med 15-9, så det blev vores andet 
nederlag den dag.
Tredie og sidste kamp skulle de spille mod Nørre- 
allés skole, men da de ikke mødte op, vandt vi 
kampen, og det må man jo sige var en præstation.

Redaktionen.
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FRA LILLE SKOLE TIL KØBEN
HAVNSK KOMMUNESKOLE

Jeg har meget lyst til at fortælle, at min søn og 
jeg har følt os meget velkomne på Bryggervangens 
skole. Vi kom fra Falster, hvor han gik i en lille 
skole og vi var begge meget bange og utrygge ved, 
hvad den københavnske kommuneskole kunne byde på - 
dårlige rygter herom svirrer tidligt og sent. 
Min søns lærere formår virkelig at gøre en lille 
dreng tryg og glad for sin skole - og i kan tro at har 
var rasende over at skulle til københavn.
Det var min beslutning og jeg skulle ud til et bedre 
og mere spændende arbejdsmiljø. Gerne ville jeg, at 
han også skulle opleve at finde noget bedre her, 
hvilket han nu virkeligt har fundet.
Vi vil herigennem sige tak til skolen for en tryg og 
god hverdag, hyppige og, gode afvekslinger i form af 
ture,o.a. arrangementer cg endvidere noget meget vig4 
tigt: oplysningsniveauet fra skole til hjem, som 
jeg mener er meget højt. Det letter meget samarbej
de og får den del af folkeskolens formålsparagraf, 
som handler om skole/hjem - samarbejde til at blive 
virkelig. Det er vidst ikke mange folkeskoler der 
prøver at leve op til dette.
Jeg er glad for mit skolevalg.
Hermed en solidaritetserklæring til 2 ua's lærere. 
I kan regne med mig.

Vivian Høxbro.
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kender du den ?....

- Kender du den om københavneren, der 
skulle flytte til Århus? Det er en af de histo
rier, som heller ikke nordmændene kan li’.

Københavneren besluttede sig til at få ope
reret en tredjedel af hjernen bort, for at hans 
begavelse ikke skulle virke for påfaldende.

Men lægerne kom til at fjerne lidt mere af 
hjernen end den tredjedel, der var tale om. Da 
københavneren slog øjnene op, sagde han på 
klingende norsk: - Morn, morn!
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slap af

Løsningen er: 
Navn Kl

1. pr.
2. pr.
5. pr.

3o,~
2o,- 
lo,-

skal være afleveret senest d. I5/I0 - 1W21



Den fredag O sva i blev usyniig.

OM MORGENEN VÅGNEDE OSVALD OP OG VAR USYNLIG. DEREFTE 
GIK HAN OVER TIL HUGORMENS MOR OG DRILLEDE HENDE SÅ 
HUN GIK I SENG IGEN.

Osval listede tilfreds ud i entreen og åbnede for
sigtigt døren. Han skulle jo huske at gå i skole — 
dér var der meget at udrette — for en usynlig.

Osval var kommet op på skolen og stod nu ude på ga] 
gen, ud for nr. 2o. Hans kammerater stod som sædvan
lig og gabte og skubbede til hinanden. De ventede på 
at det skulle ringe.
— Hvor faen er dumme Osval henne, råbte Lauge og 

så sig om.
Osval og Lauge var knaldgode venner, så når Lauge 

kaldte ham for dumme Osval, var det bare fordi han 
var ked af, at Osval ikke var der.

Men det var han altså alligevel.
Nu ringede det, og i det samme dukkede Frandsen op 

Som sædvanlig med hele underarmen oppe i venstre næ
sebor. engang havde Lauge påstået, at Frandsen bore
de efter olie.
Frandsen låste døren op, og de dappede ind, een ef 

ter een.
Osval listede ind til allersidst og stillede sig 

musestille i en krog oppe ved tavlen.
Frandsen var deres matematiklærer, og de kunne al

lesammen smaddergodt lide ham. Han lugtede altid af 
en blanding mellem ventilgummi og bibliotekets læse
sal, og så var han altså professionel bussemandsgra- 
ver.
22



Nu sad han og bladrede opgivende i bogen.
— Hvor er I dog grimme til morgen, små børn, suk

kede han træt. — Hæsligere forsamling mindes jeg ik
ke at have set. Skrutryggede og blegsottige ... ak 
og vé, det er dog at smide frøene på stengrund.
Flere af eleverne råbte talentfuldt med på de sids

te ord. For som regel sagde Frandsen det med frøene 
og stengrunden hver morgen, så det kunne de allesam
men udenad. Og det med de grimme børn havde de væn
net sig til. Andre gange kunne han klage sin nød over 
at skulle bære det kors at skulle undervise spedalske 
Men inderst inde vidste de allesammen, at Frandspn 
var på deres side, og at han elskede dem højere end 
sine grønlandske frimærker, hvad der ikke sagde så 
lidt. Og selvfølgelig elskede de også ham. Mange 
gange var de ligefrem helt bedrøvede, når an eller 
anden stod oppe ved tavlen og klodsede i matematik
ken, for var der noget, der kunne gøre Frandsen helt 
knust, så var det, når Torben eller Svend bøvede 
rigtigt i det — og det gjorde de desværre meget tit.
Osval selv var temmelig skrap til regning og mate

matik, så da Frandsen bad Torben komme op og regne 
et stykke på tavlen, fik han en idé.
Frandsen sukkede, og Torben tog fat. Det gik ik

ke så godt. Man vidste ikke, hvem man skulle have 
pest ondt af. Stakkels gamle Frandsen med ryggen til, 
sedens Torben gjorde sig helt umulig. Til sidst gik 
nan bare ned på sin plads.
Frandsen så på ham med sine bedrøvede hundeøjne, 

nen imens viskede Osval det forkerte stykke ud og 
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regnede lynhurtig stykket rigtigt, så da Frandsen 
tog mod til at vende sig, stod stykket fikst og fær
digt på tavlen.
Nede i klassen sad Torben og tabte plomberne skæve 

over at se den pragtfulde forvandling, resten af 
klassen var også vågnet. Ingen sagde noget.
— Himmel, stønnede Frandsen, — et lys i mørke, er 

oase, den sølle knægt har fattet det. Skulles det ti
mes mig at se dig, lille Torben, regne et stykke rig
tigt. (Frandsen lod, som om han tørrede en tåre af 
kinden).

Osval listede på plads, og lidt efter ringede det.
Klassen skulle ned og have gymnastik. Pigerne i den 

ene sal, drengene i den anden. Osval gik efter nogen 
overvejelse med drengene.

Åhh, han hadede gymnastik. Mest fordi han hadede 
deres lærer, som hed Jacobsen, men som kun blev kaldt 
Jacob. Denne Jacob tvang dem altid til at springe på 
heste, plinte, bukke og hænge med hovedet nedad i 
ringene, og grine ad dem, når de ikke kunne hæve sig 
op i hænderne i tovene. Et rigtigt dumt svin var den
ne Jacobsen.

Og da de kom derned, var han der selvfølgelig alle
rede.
— Lad det bare gå lidt tjept, unger, råbte han og 

rettede ryggen og slog hælene sammen.
— Ja, det er jo ingen kaserne, knurrede Lauge.
— Sagde Lauge noget? Hvinede Jacobsen.
Lidt efter spurtede de rundt i salen langs ribberne
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Det kaldtes opvarmning, men Jacobsen satte en ære 
at køre dem helt flade de første fem minutter, så 

.e lød som blæsebælge "bagefter.
— Stop-stop-stop, skreg han og fløjtede samtidig 
metalfløjten.
— Hvordan fanden er det, I humper rundt. Det er 

.kke et alderdomshjem dette her. Se på mig, se på 
lig, løftede knæ, strakte vriste, i takt, i takt, mi- 
.e herrer!
Jacobsen trampede rundt i salen, forbi de rødmos- 
ede drenge, der havde set hans glansnummer hundrevis 
.f gange, for Jacobsen elskede simpelhen at hyppe so- 
o gennem manegen og rigtigt vise, hvad han duede til, 
[en sekundet efter skete der noget, de aldrig før 
avde set. For da Jacobsen var en meter fra den usynr 
ige Oaval, strakte denne benet ud ....... et langt 
ekundt hang Jacobsen og sprællede i luften, med et 
brbløffet udtryk i anstgtet. Men så klaskede han ned 
gulvet, og der lagde sig en ukendt stilhed i gymna- 

tiksalen.
Jacobsen rørte langsomt på sig. Henne i drengeflok- 

an kunne Osval se en smilende komme frem. Dem, der 
tod bagest, lignede allerede flækkede roer, men de 
av ikke en lyd fra sig.
Jacobsen stirrede fortabt på det sted, han var fal- 

.et, men vendte sig og råbtr: — Vi fortsætter — op- 
■armningen.

(i næste nummer af B.T. kan du læse forsættelsen 
af Osval).
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Hvad laver skolenævnet ?

Dette spørgsmål blev stillet mig en dag ef en 
forældre til en af eleverne oå vores skole, ^eg 
måtte erkende7” at det kan være svært at se og 
høre, hvad vi laver i skolenævnet.

Samtidig måtte jeg også erkende, at det var 
det samme spørgsmål, som jeg stillede det gamle 
nævn ved skolenævnsvalget i 1978. Dengang følte 
jeg også, at det var, som om der slet ikke var 
noget skolenævn.

Men i modsætning til det gamle skolenævn, me
ner jeg vi er mere udadvendte og forsøger at in
formere om det, vi kan bringe videre i Forældre
foreningens udmærkede blad BVS.

De tine vi har lavet indtil nu har været af 
forskellig art. Vi har været på hjemmebesøg, 
hvor vi næsten altid er blevet modtaget godt, og 
i nogle tilfælde har det også hjulpet på elevens 
skoleaang. 27



søgt at Røre skolevejen omkrins vores skoler mer 
sikker og det har medført, at der er kommet lys 
ved og over fodaængerovergangen, samt stopforbud 
ved iskasehuset, så oversigten er blevet bedre.

Soørseskemaer

Vi orøvede engang at sende °t skema ud til 
samtlige forældre, for at se hvad de kunne ønske 
sig af aktiviteter nå skolen. Af 3 2 b fik vi bo 
retur - vi bar tit talt om, hvad årsanen mon 
har været!.

Vi tror, der var for mange ounkter oa skemaet 
Vi har tænkt at orøve igen, for vi bar stadig st 
lyst til at samle forældrekredsen til et arranee 
ment, gerne sammen med forældreforeningen, der 
måske har noele gode ideer. Eller, hvis der er 
forældre, der har gode ideer, sa lad os høre fra 
Jer. Vi er altid på skolen i klasseværelse nr 2 

z0 fra kl. 18" , nar vi har skolenævnsmøde. Dato
erne for møderne vil stå i det næste blad og man 
er altid velkommer til at ringe til os.

Kon^takt^oi^jLdre^

Det bedste for os i nævnet ville være at få 
kontakt forældre i klasserne, dermed ville vi ikk



ensang imellem, med kcntaktforældre ville vi 
stå bedre rustet med hensyn til vores arbejde i 
nævnet. Men vi ved oeså godt, at det er svært 
at finde kontakt forældre, for det kræver tid og 
lyst til at gå ind i et sådan arbejde.

Skolenævnet stiller sig. gerne til rådighed ved 
forældremøder i klasserne, hvis det ønskes, det 
er bare et ord fra læreren, sa kommer vi cg 
snakker med Jer om hvorfor, det er nødvendigt 
med kon takt forældre og samtidig kunne vi fortælle 
om vores arbejde i skolenævnet.

Skolebespisning

Til slut ansående skole besoisning. Der har vi 
været til møder med "Skole og Samfund", hvor der 
blev lovet os, at vi ville blive orienteret. 
Der var tanker om at lade den enkelte skole i 
samarbejde med elever, lærere og skolens ledelse, 
selv finde ud af hvad for en form for besois- 
ning, de kunne tænke sig. Hvad skete der - vi 
læste om det i aviserne og eleverne fik en fol
der med hjem. Smart ikke? Som man kan se, så er 
samarbejde og Oriente rins. en vanskelig ting.

Til slut vil vi oyde de nye elever os deres 
forældre velkommen oå skolen.

Venlig hilsen 
Arvin Storgaard 
Skolenævns formand
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FUkÆLukmRæu^

Forældreforeningens bestyrelse siger velkommen 
til skoleåret 80/81 og håber på et godt samar
bejde.
Samtidig- hilser vi det ny tællesblad velkommen, 
og skal meddele, at "BVS" indgår som en del af 
dette blad, der bliver udgivet af lærere, elever 
og forældre i fællesskab. Vi håber sålenes frem
over, at kunne få et bedre og mere alsiuigl blad.

BH DU MBDLEii AF FGæÆLDriBFCRENlhGBN?

I den nyeste folkeskolelov lægges mere vægt på 
skole/hjem - samarbejdet end nogensinde tidlige
re .
Alene det er grund til at bakke op om forældrefoi 
eningen.
Forældreforeningens formål er samarbejdet mellem 
elever, lærere og forældre. Forældreforeningen 
arrangerer fritidsundervisning herunder filmklub 
samt andespil, debataftener m.m. Endvidere giver 
vi økonomisk tilskud til bl.a. fastelavnsfest, 
sommerfest samt vedligeholdelse/fornyelser af 
legeredskaber i skolegården.
Forældreforeningen styres i aet aaglige af en be
styrelse, der vælges af og blandt foreningens mec 
lemmer.
Forældreforeningen er tilsluttet landsorganisatic 
nen "Skole og Samfund',’ som er en landsforening a: 
skolekommissioner, skolenævn og forældreforening« 



Jeg vil opfordre forældrene til at indmelde g 
i foreningen og støtte vort arbejde.
Det koster 20 kr. om året at være medlem. Ind
meldelse kan ske ved benyttelse af vedlagte gi
rokort eller ved henvendelse til kassereren 
Bente Larsen, Jagtvej 195»

JR; Karin Storgaard
/fST® formand

BVS

Filmklubben startene sin 6. sæson d. 15/9 med 
"Smølferne og den fortryllede fløjte'.' Der spil
les ialt 7 gange og medlemskort koster 6 kr. 
for hele sæsonen. Billetter til enkelte fore
stillinger kan købes ved indgangen for 2,50 kr. 
Jæste spilledag er lørdag d. 11/10 kl. 15°°, 
hvor vi spiller: "Asterix indta'r Rom" og "Gøg 
og Jokke bygger hus"

Karin Storgaard



Forældre foreningens bestyre 1 se

Formand: Karin Storgaard 
Bergsreenssade 18 tlf. 29 52 do

Næstformand: Fritz Petersen
Vennemindevej ?4 tlf. 2o 9? ^9

Sekretær: Henny Fischer
Sorgervænget 92 tlf. 29 o^ 95

Kasserer: Sonte Larsen 
Jagtvej 195 tlf. bo 42 15

Sest.medlem: Marianne C.Green
Studsgårdsgade 5 tlf. 18 59 89

Suooleanter: Lissi Jørgensen
Kdv.Griegseade 28 tlf 2o 80 72

Anni Niel sson
Vennemindevej 1 tlf °o 60 o5

Forældre foreningens arrange me nt er

Oktober: lørdag den 11.lo, kl. 15:FilpkA ub
"Asterix indta'r Rom" og "Gøg og Gokke 
bygger hus"

November:1 ørdag den 8.11. kl. 15: Filmklub
blandt andet "Lucky Luke" 
torsdag den 15.11. kl. 19^°: Andesoil.

December: Lørdag den 6.12. kl. Id: F iImklub
32 Tegnefilmshow.



FRITIDSUNDERVISNING

Ja, så starter sæsonen for fritidsundervisninger 
.gen, og vi håber på stor tilmelding fra Jer. Hvis 
; ikke allerede har fået tilmeldingsskemaerne, så 
ir de på trapperne.

Husk i år at starte på den dag I har tilmeldt 
'er: den første uge i oktober. Såfremt der ikke 
ir olads på det hold, I har ønsket, hører x fra 
lig inden holdene starter.

Hvis I har en ven eller veninde, må de også godt 
lilmelde sig, selvom de ikke går oa skolen.

Prisen i år bliver 6,oo kr. pr. hold for hele 
sæsonen. Den går fra 1.oktober til 51-marts.

Slut op om fritidsundervisningen - benyt Jer
if de mange tilbud .

-Na Fritz Petersen
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Der er brug, for en fodgængercvergang,

Der er stor forskel oa den 3kcl°ve.i, vores 
born har. De oørn, der komirer fra vest og syd
vest (f.eks. Vognmandsmarken, 3 ry g s er van gen cg 
Venneminde ve.j) , kan naturligt bruge de to fod
gængerovergange , som bliver oasset go it af sKole 
oatru 1 ierne . De born, der kommer fra ost og syn 
ost (f.eks. Edvard Drieessade om bysgeforeninvs- 
husene), nar derimod ingen fods engere vergans, 
hvis ikke de gør helt oo til overmannen ved Mar- 
thasade. Selv om de fleste børn sikkert har 
fået besked oå at gøre det, Kan man alligevel se 
manse krydse B^lImannsgade uden for forgænger- 
overgangen. De, der er sent oa den gør det ofte 
i løb. I vintermånedsrne sker det i mørke, mens 
morsentravle bilister cg tunge lastvogne drøner 
forbi. Det kan ofte vere nerveoirrende at se, 
og det er °t rent held, at der iKke er sket fler 
ulykKer.

Meset ville blive bedre, hvis der olev anlagt 
endnu en fodsængerovergans, f.eks. lige ved 
Thomas Laubs Gade. Dette er muligt nu, efter 
at der er bygget nyt fortorv oa den anden side 
af gaden. Var det ikke en idé for skolen c g 
Skolenævnet at henvende sig til kommunen om
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TRYKSAGER
— også mindre oplag. Flere farver.

FOTOKOPIER
— også aften til W først.

■ kvik-tryk B
B Ven nem inde vej 59

. B 21Ö0 København 0: B
B Tit OB 1840 71 ■
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Møbeipoistrer

VennemifiaevejS^-2100 Kbt' 0
Telefon 01-20 40 60

e

E BARE 
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i Id r c £ o re dy

KKENSKABE
e-eg. fuma-fyr og profilbøg
RDEROBESKABE

. fra kr

e-eg, fuma-fyr og profilbøg . fra kr
T-VÆGPANELER 
at montere....................... . . pr. kvm kr

RMORPLADER 
ste ......
IDPLADER

fra kr 8/-
størrelser . fra k' få-

tNPLADER
im x 210 x 60 cm k' Zå-
VENDIGE DØRE 
plet med karm ................ kr 317-
JER
Set ell. ubeslået fra kr 37’

TÆPPE „kælderen
Landskronagade 74 

2100 0- Tlf. 01-29 612

/enstående leveres med smä skønhedsfejl
le priser er inklusive moms ■ Kontant ved afhentning 
ngående udlevering

SKABE
VENNEMINDEVEJ

lemindevej 1-7-9, 2100 Kbh. 0. -tlf. 01-204214
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Vi Sore

ei 77 7 >r> & f? 2 71 &./7 .
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-
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Østerbros *

Playmobil - Lego 
Brio - Fisher Price 

Måndin - Lims 
Britains - Corgi 
Skilpaddedukker 
Mannequindukker

Bllo - Airfix 
Lundby - Bamser

Spil

LEGETØJSBUTIKKEN 
VaanMBiadavaj 6 (vi iagtvø) 

2100 Kebenhavn 0
Tli 01 - 18 03 28

Salon 
Doggi 
VENNEMINDEVEJ 5, 
2100 KØBENHAVN 0.

KHpning & Bad 
samt hunde- og katteartikler 

Telefontid kl. 9.00 - 11.00
01-29 63 34

DERES — FAGMAND.

pejle o Frode Alling Linck Forsatsvinduer. 
Qiarmeetar

Vennemindevel 74
Lyruder. 2100 København 0. Indramninger.

TW. 29 55 12

Shell
Strandvejen 40.
Tlf. (01)294600
eAe.nl til Kl-Zy^ 3S



vis OMTANKE og HENSYN
□et s^uile være ordensregier noK til sam
været på en skole. Bryggervangen har al
ligevel præciseret stikordene i vores eg
ne regler:
1. Du må ikke lege -Farlige lege.
2. Du må ikke ødelægge skolens eller 

kammeraters ejendele.
3. Du må ikke løbe i bygningen.
4. Du må ikke køre i skolegården og på 

P -pladsen.
5. Du må ikke stille cykler og knaller

ter på skolens område uden tilladelse.
6. Du må ikke medbringe glasflasker på 

skolens område.
7. Du må kun ryge i rygegården.
8. Du må kun spille bold i østgården.
9. Du må gå ind på den nederste gang før 

kl . 8 .
lo. Du må kun forlade skolens område i 

skoletiden med tilladelse.
Fra efterårsferien til 1. aprilteller hvis 
vejret er for slemt] gælder inderegier for 
de klasser, der kan administrere dette :
1. Du må være inde, men kun i dit eget 

klasseværelse. (Undtagen "fagdukse"].
2. Du skal være stilfærdig i klassen.
3. Du må ikke åbne de nederste vinduer.
4. Du må gå ned, men så skal du blive i 

gården, til det ringer op.
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