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SKOLERNES
KONTOR

Skolernes kontor Værebrovej 156, 288o Bagsværd. o2 986342
kontoret er åbent hver dag (ma. fre.) fra 7.30-16.00

træffes bedsttlf.nr.

inspektør Poul Kærså 01 692oo2 12.00-13.oo
viceinspektør Karin Pedersen o2 655952 lo.00-12.oo
sekretær i Troldeskolen Bente Henriksen 02 975989
sekretær i Regnbuen og 

kommodeskolen Reni Pedersen o2 441911

skolebetjente Arne Madsen o2 989225 8.00- 9.00
Leif Hammer o2 986653 8.00- 9.00
Knud Jensen o2 44o565 8.00- 9.00

skolepsykolog Erik Bratfeldt ol 4437o3 ^2.00-13.oo
skolepsykologmedhj. Mette Krag o2 648906
socialrådgiver Helga Fog o2 87367o to. 9.OO-12.OO
rådgivningslærere Leo Pedersen 01 604589

Ulla Hesselberg 01 65o4o2
støtteværkstedet "Hullet" Mette Krag o2 6589o6

Grethe Dahl o2 985279
støtteværkstedet Suzanna Ipsen 01 375525
"mellemtrinnet" Gyrithe Sidenius 02 982626
støtteværkstedet for Dot Andersen 02 986987
fremmedsprogede børn Trine Prahm ol 630484
to-sprogede støttelærere Asad Ahmed o2 985279

Ali Chaudhree o2 54oo75
Marija Lindgaard o2 974359

talepædagog Estrid Guttormsen ol 103587 to .13.00-14.oo
skolelæge Dorte Felbo 01 65o817to.lo.00-13.3o
sundhedsplejerske Thea Toubro o2 8o414o 8.00-14.oo 

ti.,ons.og tors
kantine Vona Jensen 02 44o565 9.00-14.oo

Greta Jørgensen o2 989705

! Tandklinikken o2 987679 ma.. - fre. 8.00-15.oo

skoletandlæge Birthe Jessen o2 482466
klinikassistent Grethe Lund o2 985464
klinikassistent Bente Balk o2 98oo86
profylaxe Alice Glud ol 695338
tandplejer Else Soelberg

1 Nævnet:|
nævnsmedlem afd. I Bjarne Saunte o2 986581
nævnsmedlem afd. II Mogens Alsø o2 982330
nævnsform. afd. II Lene Thorn Jensen o2 987176
nævnsmedlem afd. III Peter Clausen o2 98o545
nævnsmedlem afd. III Ellen Heilmann o2 989181
nævnsmedlem afd. III Kirsten Nielsen o2 983124
nævnsmedlem afd. III Lis Nartey o2 984761
nævnsmedlem Lars Nielsen
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srøur
Vt en en kampefdok 
ja, vt en men'Aken nok 
vt taven Akoden bedne 
dag. fon dag.

Mon vt må Atå på dm' n, nån vt en kommet hen 
gt' den hede anmen hven tAcen

Fon hen en bnug fon dtg, og hen en bnug fon mtg 
t Akodenne på Vænebnovej

Fon hen en bnug fon dtg, og hen bnug fon mtg 
men tkke hven fon Atg.

Tryghed, medleven, ansvarlighed og medbestemmelse for både 
børn og voksne. Det er nogle af de kodeord, der har været 
bestemmende for skolens udvikling, siden dens start i 1968

Det er afgørende for os, at hvert eneste menneske - elev 
- lærer eller forælder er placeret i en overskuelig sam
menhæng, sådan at både børn og voksne oplever sig selv som 
en nødvendig del af et fællesskab, der kan tage initiati
ver og tage ansvar for både øjeblikkelige og langtrækkende 
konsekvenser.

Eleverne må kende hinanden, både store og små, de må kende 
lærerne af både navn og udseende - og lærerne må kende 
dem.

I så stor en skole som Værebro, kan det kun ske, og blive 
ved med at ske, hvis vi fastholder en opbygning i mindre 
enheder.

I skoleåret 1981-82 har Værebro skoler ca. 65o elever.

Selv om vi på grund af det almindeligt faldende elevtal 
er væsentligt færre end vi har været, er vi stadigvæk kom
munens største skole.

Vi har været 4 afdelinger, men er nu 3.

Hver af afdelingerne består af klasser fra børnehaveklas
se til lo ende klasse.

Hver afdeling har sit eget lærerværelse - placeret i afde
lingen, der hvor børnene er.

Hver afdeling er selvstyrende med hensyn til økonomi (eget 
budget og egen økonomisk styring), med hensyn til fagfor
deling og skemalægning og med hensyn til forældresamarbej
de .

Der er på alle afdelinger et tæt og trygt samarbejde mel
lem de enkelte forældre og deres børns lærere.



Udgangspunktet har fra starten været samarbejdet omkring 
den enkelte klasse, og forældrenes indflydelse på skolens 
ledelse søges sikret "nedefra" fra samarbejdet omkring den 
enkelte klasse til samarbejdet omkring den enkelte afde
ling og herfra gennem nævn og udvalg til samarbejdet om
kring hele skolens udvikling.
Der gennemføres 2-3 forældremøder om året i hver klasse.

Det ene møde er sædvanligvis en forældrekonsultation.
Afdelingens samlede forældresamarbejde varetages af skole
rådene, hvis medlemmer er:

1. kontaktforældre fra hver klasse
2. hele lærergruppen og
3. elevrepræsentanter valgt af elevrådet

I hver skoleråd sidder desuden mindst 2 nævnsmedlem
mer.

Gennem skolerådene sker en stadig oplysning om - og vurde
ring af de pædagogiske udviklinger, som er, eller er ved 
at blive, sat i værk.



SAMARBEJDET OMKRING DEN ENKELTE KLASSE.

En klasse består af * børnene i klassen 
* klassens lærere 
* klassens forældre

Grundlaget for en demokratisk skoles udvikling og levedyg
tighed er

I medviden I [ medbestemmelse! I medansvar , 
hos disse mennesker i den enkelte klasse.

Det betyder ikke, at alle altid kan få deres egen vilje 
gennemført - men derimod

* at man må tale sammen
* at man må mødes
* at man må planlægge sammen
* at man må respektee hinandens standpunkter.

Den overordnede plan for klassens arbejde er naturligvis 
bestemt af
folkeskolelovens bestemmelser og af de undervisningspla
ner, der er gældende for kommunen.

Klassens lærere har ansvaret for undervisningens gennem
førelse i overensstemmelse hermed.

Loven foreskriver, at folkeskolens opgaver skal løses i 
samarbejde mellem skolen og forældrene.

Dette samarbejde må nødvendigvis begynde i den enkelte 
klasse, og det må lige så nødvendigt omfatte den part, som 
beslutningerne direkte angår, nemlig eleverne.

I klassens elever| |klassens lærere,og[klassens forældre|

har derfor sammen ansvaret for alle beslutninger, der an
går den enkelte klasse, dens arbejde og dens kundskabsmæs
sige og sociale udvikling, indenfor de rammer loven, sko
lekommissionen og vore egne råd afstikker.

På forældremøder med 
liv og virke.

eller uden elever drøftes klassens

Der orienteres om:

* planer for de enkelte
* hytteture/lejrskoler
* ekskursioner

fag



I hver klasse vælges hvert år (mindst) 2 kontaktforældre.

Hver skoles samlede kontaktforældregruppe og øvrige inter
esserede forældre mødes 4-6 gange årligt med skolens lære
re (evt. elevrepræsentanter) til

SKOLERÅDSMØDE

I hver skoles skoleråd har mindst et af nævnets medlemmer
fast plads.

Skolerådet har ikke direkte ansvar for skolens styrelse 
på samme måde som nævn, skoleledelse, lærerråd og udvalg. 
Men gennem information, debat og forslag kan skolerådet 
påvirke og få medindflydelse på skolens indhold og virke.

Skolerådet er et vigtigt led i lærerens, skoleledelsens 
og nævnets mulighed for at holde kontakt med skolens for
ældre, og det er et vigtigt led i forældrenes mulighed for 
at gøre deres indflydelse på skolens dagligliv og udvik
ling stærkere gældende.

Skolerådet udtaler sig hvert år om fagfordeling og skema
er. Derudover afgør hvert enkelt skoleråd for sig, hvilke 
emner og problemer det vil gøre til skolerådsmødernes ind
hold, f.eks.:

* skolernes årsplaner
* fælles regler - og konsekvenser, når regler 

brydes
* emneuge
* nævnets arbejde
* temaaftener om f.eks. p-fag/fremmedsprogs- 

undervisning/indskoling-udskoling/special
undervisning .



MEWOET
IFØLGE SKOLETILSYNSLOVEN
skal der ved hver selvstændig folkeskole være tt forældre- 
valgt skolenævn med 5 til 7 medlemmer (antallet bestemmes 
af kommunalbestyrelsen). I Gladsaxe kommune er der på alle 
skolerne 7 forældrevalgte medlemmer. Kommunalbestyrelsen 
kan desuden bestemme, at et af bestyrelsens medlemmer del
tager i skolenævnets møder.

Valg til skolenævnene sker hvert 4. år, sidst i foråret 
1978. Der skal derfor være valg igen til foråret 1982.

NÆVNEST SAMMENSÆTNING PÅ VÆREBRO SKOLER.
For at skaffe så nær tilknytning som muligt til forældre 
og lærere i den enkelte skoleafdeling har der været tradi
tion for, at hver afdeling vælger deres egne repræsentan
ter til skolenævnet. Ved sidste nævnsvalg blev følgende 
valgt:

Troldeskolen: Jørn Toustrup, Bjarne Saunte 
Regnbuen: Lene. Thorn Jensen, Mogens Alsø
Afd. III/IV: Peter Clausen, Ellen Heilman, Lis Nartey.

Øvrige deltagere i skolenævnets møder er:

Skolens leder, viceinspektør, lærerrådets formand, en 
lærer fra hver afdeling, elevrådsrepræsentanter samt 
et kommunalbestyrelsesmedlem (i sidste periode Lars 
Nielsen).

Det er alene de forældrevalgte medlemmer, der har stemme
ret i nævnet.

NÆVNETS HOVEDOPGAVER
er - at føre tilsyn med skolen

- at fremme samarbejdet mellem skolen cg hjemmene.

TILSYNET MED SKOLEN.
Det må nok erkendes, at bl.a. på grund af lærernes hævd
vundne metodefrihed er selve indholdet i timerne et områ
de, skolenævnet kun har ringe indflydelse på.

Til gengæld er nævnet fuld beslutningsmyndig omkring

- skolens indstilling af ansøgere
- anskaffelsen af undervisningsmateriale
- prioriteringen af den tildelte økonomi
- godkendelse af fagfordeling og skemalægning
- udarbejdelse af ordensregler

På Værebro skoler er beslutningerne omkring disse spørgs
mål altid sket i nært samarbejde mellem nævnet, skolens 
ledelse, lærerne og i nogen grad også eleverne (her som 
mange andre steder, har det undertiden knebet med at få 
en stabil elevrepræsentation i nævnet).

SAMARBEJDET MELLEM SKOLEN OG HJEMMENE.
Fra skolens start har udgangspunktet været samarbejdet om
kring det enkelte barn og den enkelte klasse. En væsentlig 
ting til bevarelse og udbygning af dette samarbejde har 
været opdelingen af skolen i mindre enheder med nær kon
takt mellem lærere, elever og forældre.



Opdelingen blev besluttet i 1973 af skolens ledelse og da
værende nævn - en beslutning senere nævn ligeledes helt 
er gået ind for. Skolenævnet følger som nævnt denne opde
ling, idet de er valgt af og repræsenterer hver sin afde
ling.

Forældrenes indflydelse på og forbindelse til nævnet søges 
sikret gennem valg af kontaktforældre og afholdelse af 
skolerådsmøder i de enkelte afdelinger.

SKOLENÆVNET MØDES
som regel en gang hver måned og da på et tidspunkt, hvor 
alle deltagere har mulighed for at være til stede.

I erkendelse af at "alle kan ikke vide alt" er der i over
ensstemmelse med skolens struktur oprettet flere faste ud
valg, ligesom der kan oprettes specielle udvalg, hvis der 
indenfor et område er behov for en fælles vurdering inden 
endelig beslutning træffes. Nævnet er i disse udvalg re
præsenteret ved et eller flere medlemmer.

Orø»
FÆLLESELEVRÅDETS STRUKTUR.

1. I fælleselevrådets (F.E.) møder deltager 2 elever fra 
hver afdelingselevråd og de 2 nævnsrepræsentanter. Hvis 
andre end de stiller punkter til dagsordenen, deltager 
de i mødet, når deres punkt behandles.

2. F.E. holder møde mindst én gang om måneden på skiftende 
tider. Eller flere gange hvis det er nødvendigt. Det be
stemmer F.E.

3. F.E. har repræsentanter i de udvalg, de mener, det er 
nødvendigt at være repræsenteret i. Disse udvalg bestem
mes (udvælges) på et F.E.-møde.

4. F.E. skal,såvidt det er muligt, "formidle" kontakt mel
lem eleverne på skolerne og

- GFE Gladsaxe fælles elevråd
- LOE Landsorganisationen af elevråd
- de 3 elevråd
- fælleslærerrådet
- alle fællesudvalg.

5. Medlemmerne af F.E. vælges hvert år efter sommerferien, 
og sidder til skoleåret slutter. Man kan genvælges år 
efter år. Eventuelle udskiftninger skal godkendes på 
et F.E.-møde.

6. Den enkelte afdelings elevråd er berettiget til at kri
tisere, eventuelt nedlægge veto overfor F.E.'s beslut
ninger. Hvis F.E. begår grove fejl, kan alle 3 elevråd 
i fællesskab afsætte hele F.E., undtagen nævnsmedlem
merne og vælge et nyt F.E.

7. F.E.'s formål er at sørge for god kontakt mellem elever 
og lærere/forældre/kommune og desuden at oplyse alle 
elever om deres rettigheder og forsøge at få gjort 
elevrådsarbejdet interessevækkende, så flere slutter 
op omkring et stærkt elevråd på Værebro skoler.



Værebro skoler, afd. I, Værebrovej 156, 288o Bagsværd, tlf. o2 986342.

init. navn
AS Asad Ahmed
BA Bodil Andersen
PB Pia Bornemann
NB Niels Brandrup
MB Mette Bugge
MC Michael Carlsen
FF Finn Fabricius
MF Marianne Floris
CF Charlotte Fogh
KF Kirsten Folkersen
PF Pernille Fortmeier
DG Dot Gomard
LG Lars Gomard
KH Karen Henriksen
EKJ Esther Krogsgaard Jensen
LOK Lone Kropp
HJ Hanne Jensen
TK Tom Krieger
BO Benjamin Olesen
UP Ul la Paarmann
NP Niels Poulsen
WV William Vonsild
LZ Lisbeth Zawadski

Bente Henriksen

adresse
Værebrovej 6, 5.1., 288o Bagsværd 
Bagsværd Hovedgade 25, 288o Bagsværd 
Gråbynkevej 1, 27oo Brønshøj 
Kathrinevej 15, 29oo Hellerup 
Katrinedalsvej 32, l.sal, 272o Vanløse 
Dalsvinget 3, 29oo Hellerup 
Spolestræde 145, 2635 Ishøj 
Frøst jemevej 23, 288o Bagsværd 
Enighedsalle 28, 27oo Brønshøj 
Væmedamsvej 11, l.tv., 1619 V 
Skovsvinget 15 B, 28oo Lyngby 
Slotsvænget 11, 28oo Lyngby 
SI otsvaanget 11, 28oo Lyngby 
Gadesvinget 1, 262o Albertslund 
Ketilsvej 3, 288o Bagsværd 
Åsen 18, 288o Bagsværd
Vestre Paradisvej 116, 284o Holte 
Bagsværd Hovedgade 25, 288o Bagsværd 
Værebrovej 129, 288o Bagsværd 
Møllemarken 47, 288o Bagsværd
Nyvej 13, 1851 V.
St. Pederstræde 31, 3.th., 1453 K.
Provst Bentzonsve j 59, st. tv., 286o Sztorg 
Vadsbjerg lo, 276o Måløv

tlf .nr.
02 985279 
02 985864 
01 287684 
01 629424 
01 711823

02 542419 
ol 98o8o7 
ol 6o9o7o 
ol 223934 
o2 886389 
o2 887166 
02 887166 
o2 632019 
02 984817 
02 44o334 
02 422776 
o2 985864 
02 985918 
02 442019 
ol 215o91 
ol 148287 
ol 692549 
o2 975989

KLASSE KLASSELÆRER TLF.NR. KONTAKTFORÆLDRE
bh.kl.F Esther Krogsgaard 984817 Erik Blauert 9847o5 Britta Jacobsen
1 .a Pia Bornemann 01287684 Erik Blauert 984705 Britta Jacobsen
2.a Lone Kropp 44o334 Karsten Hammershøj 

Knud Petersen 
Susanne Stuhr 
Britt Rasmussen

987025
985165
988737
441550

Vibeke Hansen 441592
Birthe Saunte 44o822
Finn/Inger Olsen 982987

3.a Dot Gomard 887166 Sanna Toustrup 
Jari/Doris Forsman 
Birgit Møller

988550
988675
44o887

Stig/Hanne Løfberg 441985 
Lene Ovi
Erik/Tove Vinther 988646

4.a Pernille Fortmeier 886389 Grethe Beck
Hanne Colding

987218
440014

Karen Marie Hansen 986573

5.a Finn Fabricius 542419 Ernst Rode Olsen
Erling Olsen 
Lillian Malec

985491
440864
984762

Hans Peter Barsøe 989543
Henny Hammershøj 987o25

6.a Tom Krieger 985864 Bruno D. Jensen 982172 Per Laursen 98669o
7.a Mette Bugge ol 711823 Arne Solberg 

Tove Friis
44o343
988333

Stig Løfberg 441985

8.al Benjamin Olesen 985918 Karl Christiansen 987790 Kjeld Hansen 98o923
8.all Lars Gomard 887166 Greta Nilsson 01695623

Berith Petersen 989634
Freddy Otte 9891o8
Torben Späth 848434

9.al Hanne Jensen 422776 Kirsten Vest 988115 Ole V. Olsen 983ol8
9.all William Vonsild ol 148287 Lisa Konopljak 441835 Stig Jørgensen 987729
lo.a Niels Poulsen 01215091 Gunhild Sørensen 983463 Dora/Freddy Breck 981936



[gg© @@ æw® %
|udvalgj [medl emmer| 1 kontaktperson]

Det koordine
rende udvalg Lisbeth Z

Skoleråd alle kontaktforældre 
alle lærere

Hanne J.
Niels P.
William V.

Elevråd 5 .a Carina/Lise
6 .a Jeannie/Malene
7 .a Jannie/Bo
8 .al Johnny/Nicolai
8.a2 Britt/Pernille
9 .al Christa/Nicolai
9 . a2 Christa/Johnny

1 o. a Henrik/Rasmus/Kaare F inn F

|Udvalg| [kontaktperson| ^udvalg | [kontaktperson^

Av-materialer William V 
Tom K

Biologi Tom K

Byggeudvalg Tom K Engelsk Dot G/ Pia B 
Pernille F/ 
Ulla P/ Bodil A
Hanne J

Fællestimer Pia B
Niels B

Tysk Niels P
Pernille F

Indeudvalg Ole
Tom K
Bodil A
Niels P

Fremmed
sprogs- støtte

Hanne J 
Lisbeth Z 
Pernille F
Niels B

Jorden Ole Fysik Tom K/ Finn F

Koloniudvalg Ole Gymnastik Finn F/Kirsten F

Materialeudv. Hanne J
Esther K.

Håndarbejde Bodil A

P-fag Pia B/Tom K 
Charlotte F

Hjemkundskab Lone K

Skema 
fagfordeling

Finn F 
Pernille F
Tom K

Matematik Tom K/ Finn F 
Mette B 
Lisbeth Z 
Marianne F

Sundhedsudv. Kirsten F
Marianne F

Musik Pia B/Charlotte 
Lisbeth Z

Struktur Niels P/Tom K Specialundv. Bodil A/ Lone K

Økonomi Mette B
Charlotte F

Formning Ole



røliWEK]
Værebro skoler, afd. 2, Værebrovej 156, 288o Bagsværd, tlf. o2 986342

init. navn adresse tlf.nr.
AA Ann-Britt Andersen EWrupvej 161, l.th., 24oo N ol 691753
DA Dot Andersen Tværleddet 14, 1., 288o Bagsværd o2 986987
CB Carsten Bang Anemonevej 5, 282o Gentofte ol 65o4o2
IB Inger Bertram Langesund 15, 4.t.., 21oo Kbhvn. 0. 01 296157
AB Albert Brink Lauridz Sørensensvej 25, 4.2., 2ooo F. 01 196745
GD Grethe Dahl Værebrovej 6, 5.1., 288o Bagsværd o2 985279
KE Kjersti Epstein Niels Finsensalle 66, 288o Bagsværd 01 6749o7
LGi Lis Gilager Gillesager 27o, 8., 265o Hvidovre 01 472692
AH Anette Hansen Riismosevej 1, 24oo NV. ol 694960
MH Michael Hansen Skjulet 14, 288o Bagsværd o2 442494
SH Sten Hansen Vigerslewej 31o, 2.tv., 25oo Valby 01 3o5469
SI Suzanne Ipsen Griffenfeldsgade lo, 2.tv., 22oo N. 01 375525
JK Jakob Kaufmann Hans Tavsensgade 17, 3.t.., 22oo N. ol 353684
LK Lis Klausen Digevej 111, 23oo S 01 581753
AL Annelise Larsen Elsevej 16, 35oo Værløse o2 481529
HPe Hanne Petersen Langemosevej 4, 288o Bagsværd ol 985165
TP Trine Prahm Tårbækdalsvej 12, st., 293o Klampenborg 01 630484
PR Poul Erik Rasmussen Bistrupvej 151, 346o Birkerød o2 811082
BS Britta Sørensen Skjulet 2, 288o Bagsværd o2 987285
PS Palle Sørensen Rådhusvej 65, 292o Charlottenlund 01 

ol
63o537
633880

ST Steen Trenckner
Reni Pedersen

Ærtemarken 33 A, 286o Søborg 
Jægergangen 3, 288o Bagsværd

ol 
o2

692921
441911

KLASSE KLASSELÆRER TLF.NR. KONTAKTFORÆLDRE TLF.NR.

bh.kl. Annelise Larsen 02 481529 Vibeke Hansen 02 441592
Marianne Larsson o2 442692

l.b Kjersti Epstein ol 6749o7
3.b Palle Sørensen ol 63o537 Kaj Skjoldborg o2 98«88o

Birger Christiansen 02 985140
John Madsen o2 442723

4.b Jakob Kaufmann ol 353684 Katha Hilbert o2 984188
Jannie Kisum o2 985759

5.b Ann-Britt Andersen ol 691753 Ina Hansen 02 442o56
Aina Rasmussen 02 440563

6.b Inger Bertram ol 296157 Lisbeth Kronborg 02 987165
Jette Arends o2 984789
Birgit Sabinsky o2 989142

7.b Poul Erik Rasmussen o2 811082 Mogens Alsø o2 982330
Ingrid Jensen o2 882511

8.b Albert Brink ol 196745 Lis Halby 02 985217
Ejler Nordin ol 3492o8

9.bl Dot Andersen o2 986987 Ingelise Jensen ol 675456
Ina Hansen o2 987262
Else With 02 985217

9.bII Carsten Bang ol 65o4o2 Kirsten Petersen 02 441154
Dan Simonsen 02 4417o4
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Udvalg) (medlemmer I [kontaktperson)

Det koordine
rende udvalg Jakob K

Skoleråd alle 
alle

kontaktforældre 
lærere

Albe 
Dot

srt B 
A

Elevråd 7.b Christina/Lone
9.bl E]an/Jakob Lis K
9.b2 Trine/Anette

|Udval g I (kontaktpersonj (udvalg I [kontaktperson[

Av-materialer Michael H Biologi Steen T

Byggeudvalg Carsten B Engel sk Kjersti E 
Poul Erik R 
Lis G

Fællestimer Poul Erik 
Trine P

R Tysk Carsten B
Palle S

Indeudvalg Fremmed
sprogs-støtte

Dot A/ Trine P 
Jakob K

Jorden Ann Britt Fysik Steen T

Koloniudvalg Britta S Gymnastik Poul Erik R
Sten H/ Lis G

Materialeudv. Michael H
Inger B

Håndarbejde Inger B

P-fag Ann-Britt 
Inger B 
Steen T 
Trine P

A Hjemkundskab Inger B

Skema 
fagfordeling

Palle S
Anette H 
Steen T

Matematik Albert B
Anette H

Sundhedsudv. Britta S Musik Poul Erik R 
Steen T

Struktur Jakob K
Carsten B

Specialundv. Lis K/ Inger B/ 
Suzanna I

Økonomi Albert B 
Poul Erik R

Formning Suzanna I
Trine P
Ann Britt A
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Værebro skoler, afd. III, Værebrovej 156, 288o Bagsværd, o2 986342

init._ navn adresse tlf.nr.
KA Kate Andersen Høje Gladsaxe 15, 3.th., 286o Søborg ol 67o993
KAB Karin Brix Ordrupvej 3, 292o Charlottenlund ol 64o9o5
KB Karsten Brix Ordrupvej 3, 292o Charlottenlund ol 64o9o5
LB Lotte Broge Dalsø Park 88, 35oo Værløse 02 484817
EB Ester Boelsgaard Christensen Strandboulevarden 72, 4.th., 21oo 0. ol 261951
AC
HD

Allan Christiansen
Helle Dall

Hedebygade 5, 4.th., 1754 Kbhvn. K. 
Toftagervej 19, 27oo Brønshøj ol 6o4589

BF Birthe Frederiksen St. Møllevej 9, 3.th., 23oo S. ol 574854
MG Marianne Galetta Amakkehøj, 4593 Eskebjerg o3 491412
HLH Henrik Låge Hansen Strandvejen 653, 293oKlampenborg ol 632308
OR Ole Riisé Hansen Søborg Hovedgade 21 st.tv., 286o Søborg ol 699238
UH Ulla Hesselberg Anemonevej 5, 282o Gentofte ol 65o4o2
SEH Sven-Erik Høy Odensegade 28, 2.tv., 21oo 0. ol 383389
SJ Steen Jensen Hesselrødvej 28, Hesselrød 298o Kokkedal o3 18o451
U Lillian Jørgensen Frederiksborggade 39, 3., 136o K. ol 125308
KM Birgitte Møller Kristensen 

(Kee) Fuglegårdsvej 15 st., 282o Gentofte ol 658997
JL Jette Larsen Solhøjpark 48, 352o Farum o2 955164
BL Birgitte Ledertoug Ny Hjortespringvej 2, 35oo Værløse o2 989520
KL Kirsten Leth Knastebakken 95, 275o Ballerup o2 65o264
JN Jan Nielsen Værebrovej 52, 6.3., 288o Bagsværd 02 986526
PN Per Nielsen Bondehavevej 2o2, 288o Bagsværd o2 981oo6
KP Karine Parello-Plesner Kathrinevej 15, 29oo Hellerup ol 629424
LP Leo Pedersen Toftagervej 19, 27oo Brønshøj ol 6o4589
HP Henrik Poulsen Kjærstrupvej 12, 1., 25oo Valby ol 747025
AR Annelise Rasmussen Amundsensvej 47. 28oo Lyngby o2 879822
KR Kirsten Rex Anemonevej 5, 282o Gentofte 01 65o4o2
GS Gyrithe Sidenius Skovdalen 15, 35oo Værløse 02 982626
JW John Walther Ellegårdspark 8, 352o Farum 02 953799

Reni Pedersen Jægergangen 3, 288o Bagsværd 02 441911

KLASSE KLASSELÆRER TLF.NR. KONTAKTFQRÆLDRE TLF.NR.
bk.kl. Lotte Broge 02 484817 Vibeke Magnussen

Jesper Perge 02 987283
2.c Jette Larsen 02 955164 Karsten Skjoldborg o2 986880

Inge Eifer o2 98o916
3.c Karine Parello- 01 629424 Lisbeth Holst o2 98oo63

Piesner
4.d Lillian Jørgensen ol 1253o8 Arne Fulton 02 989350

Lise Roos ol 37o696
5.d Kirsten Leth 02 650264 Iben Bernth 02 981863

Svend Klindt 02 988791
6.c Kirsten Rex ol 65o4o2 Kirsten Haastrup o2 44o729

Joan Møller o2 44o729
7.c Karsten Brix ol 64o9o5 Joan Møller 02 440729
7.d Karin Brix ol 64o9o5
8.c Ester Boelsgaard ol 261951
8.d Birgitte Ledertoug 02 989520 Ulla Meier 98946o Børge Clausen o2 985566
9.c Henrik Poulsen ol 747o25 Rigmor Jørgensen o2 9863o7

lo.c Gyrithe Sidenius 02 982626 Kirsten Nielsen o2 983124
lo. dl Leo Pedersen ol 604589 Inge Nielsen 02 986526
lo.dll Annelise Rasmussen o2 879822
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]udval g I ImedJemmerl 1 kontaktperson[

Det koordine
rende udvalg Karsten B

Skoleråd alle kontaktforældre 
alle lærere

John W
Karsten B.

Elevråd 6 .c Farooq/JeE
7 .c Christina/
7 .d Tine/Kim/Z
8 .d Eva/Rene
9 .c Claus/Bris 

lo.c Rene/Chris 
lo.dl Leila/Sine 
lo.d2 Birgit/Tir

per
Mette/Gitte
Adrian

m
>tian

ia Karsten B

{udvalg 1 [kontaktperson' [udvalg [ [kontaktperson^

Av-materialer Karsten B Biologi Steen J

Byggeudvalg Karin B Engelsk Helle D/Birthe F

Fællestimer Esther B
Lillian J

Tysk John W
Lillian J

Indeudvalg Steen J
Jette L

Fremmed
sprogs-støtte

Karine P
Birthe F/Helle D

Jorden John W Fysik Birgitte L
Steen J

Koloniudvalg Lillian J Gymnastik Karsten B/Per 
Birgitte L/Jan N

Materialeudv. Håndarbejde Annelise R

P-fag Ester B
Lillian J

Hjemkundskab Birthe F/Leo P

Skema 
fagfordeling

Karsten B 
Birgitt L 
Steen J 
Jan N

Matematik Birgitte L

Sundhedsudv. Leo P
Birthe F

Musik Ester B

Struktur Birgitte L Specialundv. Henrik P
Kirsten R
Kirsten L

Økonomi Steen J
Lillian J

Formning Jan N
Lillian J
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Sundhedsudvalget
har ansvaret for alle forhold vedrørende den fysiske sund
hed på Værebro skoler.

Der afholdes mindst 3 møder om året med deltagelse af al
le sundhedsudvalgets medlemmer. Herudover nedsættes under
udvalg, som behandler forskellige afgrænsede emner f.eks.: 
kantineudvalg, møbeludvalg.

Sundhedsudvalget består af repræsentanter for forældre, 
elever og lærere fra de 3 afdelinger, repræsentanter for 
rengøringen, læge, tandlæge og kantine, desuden af skolens 
to sikkerhedsgrupper og skoleinspektør og skolebetjent.

På møderne kan alle forhold indenfor repræsentanternes om
råde tages op.

Fælles økonomiudvalg
har ansvaret for de til Værebro skoler bevilgede beløb til 
1) undervisning og inventar 2) arrangementer 3) kontorhold 
og 4) vask.

Økonomiudvalget træffer beslutning om, hvilken del af mid
lerne de enkelte skoler selv skal administrere og have an
svaret for og hvilken del, der skal administreres direkte 
af det fælles økonomiudvalg.

Skolerne er ansvarlige overfor fællesøkonomiudvalget, for 
at bevilgede beløb bliver anvendt efter hensigten - og for 
at beløbsrammen ikke overskrides.

I fællesøkonomiudvalget sidder repræsentanter for de 3 af
delingers lærerråd, et nævnsmedlem, de to sekretærer og 
viceinspektøren.

Byggeudvalge t
har ansvaret for at sammenholde de forslag, som samtlige 
brugergrupper fremkommer med vedrørende:

1. Bedst mulig planlægning og gennemførelse af ny
byggeri, således at de midler kommunalbestyrelsen 
har bevilget eller i fremtiden kan bringes til 
at bevilge, anvendes sådan at ønskelige aktiviter 
kan finde sted.

2. Bedst mulig udnyttelse af de existerende bygnin
ger, herunder forslag til mindre bygningsændrin
ger, således at den samlede bygningsmasse kan 
tilgodese de behov, en lokalskole i et boligom
råde i stadig udvikling, må stille.

3. Bedst mulig udnyttelse af de af kommunalbesty
relsen bevilgede beløb til årlig vedligeholdel
se .

I byggeudvalget sidder repræsentanter for de 3 afdelinger, 
et nævnsmedlem, skolebetjenten og skolelederen.



Fælles udvalg 81/82.

Byggeudval g Peter Clausen 
Tom Krieger 
Carsten Bang 
Karin Brix 
Arne Madsen 
Karin Pedersen 
Poul Kærså

Økonomiudvalg Mogens Al sø 
Mette Bugge 
Charlotte Fogh 
Albert Brink 
Poul Erik Rasmussen 
Sten Jensen 
Lillian Jørgensen 
Bente Henriksen 
Reni Pedersen 
Karin Pedersen

Sundhedsudvalg Lis Nartey 
Ellen Heilmann 
Kirsten Folkersen 
Marianne Floris 
Britta Sørensen 
Leo Pedersen 
Birthe Frederiksen 
Christa 9.al ) 
Susan 9.bII ) 
Tine 7.d )
Birthe Jessen 
Alice Glud 
Thea Toubro 
Dorte Felbo 
Arne Madsen 
Vona Jensen 
Greta Jørgensen 
Inge Riishede
Jette Fulton Jensen 
Ingelise Winther

nævnet
I
II
III
skolebetjent 
souschef 
skoleleder

nævnet
I
I
II
II
III
III
sekretær 
sekretær 
souschef

nævnet
nævnet
I
I
II
III + sikkerhedsrep.
III

elevrådsrep.

tandlægerne 
tandlægerne 
sundhedsplejerske 
skolelæge 
skolebetjent 
kantinen
kantinen 
rengøring 
rengøring 
rengøring + sikkerh.rep.
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Skolepsykologens opgave er at medvirke til, at børnene på 
skolen trives og dermed får de bedste betingelser for at 
lære både fagligt og personligt.

I forbindelse med den særlige$ indskolingsordning, der er 
gældende i Gladsaxe kommune, far skolepsykologen kendskab 
til alle børn ved besøg i klasserne fra børnehaveklassen 
til 2. klasse. Ordningen skal sikre, at skolestarten og 
de første år i skolen kommer til at danne det bedst mulige 
grundlag for barnets hele skolegang, således at alle børn 
får de bedste muligheder for at udnytte de evner og forud
sætninger, de møder med.

Det er vigtigt, at de voksne, der i disse år har med bar
net at gøre i hjem, skole og eventuelt daginstitution, op
lever et fælles ansvar for barnets udvikling.

Skolepsykologen har derfor et nært samarbejde med skolens 
lærere, inspektør, talepædagog, støtteværksted, socialråd
giver og sundhedsplejerske, men en mindst lige så vigtig 
del af samarbejdet er psykologens kontakt med forældrene.

Alle de nævnte personer kan bede psykologen om hjælp til 
et enkelt barn, en søskendeflok, en familie eller en sko
leklasse. Også børnene selv, eller de unge kan kontakte 
psykologen og bede om en samtale.

såfremt skolepsykologen har direkte kontakt med et barn, 
bliver forældrene altid orienteret.

Psykologen kan give hjælp til faglige vanskeligheder og 
til de adfærdsproblemer, der f.eks. kan opstå, når man har 
svært ved at ”følge med”. Det sker i samarbejde med psyko
logmedhjælperen, og hjælpen kan bestå i timer på læse- el
ler regnehold, henvisning til støtteværkstedet eller i 
ganske særlige tilfælde til tale- eller ordblindeinstitut 
eller evt. andet udenfor skolen.

Nogle børns problemer hænger ikke sammen med faglige van
skel igheder , men med belastende forhold i klassen, og psy
kologen kan her være med til at hjælpe en klasses elever 
igang med at tale sammen om det, der gør det svært at gå 
i skole - drillerier, kliker, ”skoletræthed”, m.m., og 
derved hjælpe klassen og dens lærere til at gøre disse be
lastninger mindre.

Endelig kan et barns vanskeligheder i skolen hænge sammen 
med hjemlige forhold - f.eks. en nyfødt bror/søster, for- 
ældrediskussioner eller uenighed om regler for sengetid, 
lektielæsning m.m. Også her kan psykologen ved samtaler 
med forældrene - eller med både forældre og børn - hjælpe 
til en afklaring og løsning af problemer, der kan være van
skelige at overskue alene.

Alt skolepsykologisk materiale destrueres, når eleven for
lader folkeskolen efter undervisningspligtens ophør.

Skolepsykologen træffes sædvanligvis på skolen hver dag, 
bedst mellem kl. 12.oo og 13.oo.



Støtteværkstedet, som også kaldes "Hullet", ligger i kælde
ren ved siden af lægen og tandklinikken.

"Hullet er indrettet som et praktisk værksted, hvor man kan 
sy, lave mad, lege, arbejde med træ, ler, dramatik, dukke
teater, arbejde med trykkeri og bogfremstilling.

"Hullet" giver speciel støtte til børn fra børnehaveklasse - 
3. klasse i indskolingsårene,

a. som støtte i klassen til enkelte børn/gruppen,

b. som holdstøtte (5-7 børn) efter børnenes skoletid fra 
12 - 14 i "Hullet".

"Hullet" skal sammen med forældre, lærere og skolens ledel
se sørge for at børnene får den bedst mulige skolestart.

"Hullet" arbejder også direkte sammen med forældrene. Sær
lige støtteaftaler sættes først i gang efter en samtale med 
forældrene. Der afholdes desuden møder for forældrene til 
de børn, som får holdstøtte efter skoletid.

"Hullet" er åbent fra kl. 8 - 14.

Der er åbent i frikvartererne for alle skolens børn.

Der er "morgen-varmestue" for børn, der møder for tidligt.
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For børn fra 5. - lo. klassetrinet kan vi tilbyde hjælp fra 
støtteværkstedet.

Her søger vi at tilbyde en anden måde at gå i skole på. Vi 
arbejder i små grupper med skolefag - og nogle gange tager 
vi andre steder hen, hvor vi oplever nye ting, som vi så 
siden bearbejder hjemme på skolen.

Om mandagen fra 12 - 15 holder vi "åbent hus", hvor vi la
ver lektielæsning med elever, som har svært ved et eller 
andet fag.



o

Den mere end lo år gamle rådgivningslærerordning er sparet 
væk pr. 1. august 1981.

Man har nu pr. 1. august 1981 en skolevejlederordning med 
en skolevejleder, der har lo timer pr. uge til at vareta
ge rådgivning og vejledning fra 7. - lo. kl. (under den 
tidligere ordning ville der have været 26 timer fordelt 
på 2 lærere).

Derudover har man nu også en udvidet skolevejlederordning 
med en skolevejleder, der har 1 o timer pr. uge, og hvis 
opgave det er at følge de 16 - 18 årige.

D.v.s. der er nogle arbejdsområder, som vil blive præget 
af nedskæringen på 6 timer.

Af skolevejlederens arbejdsområder kan nævnes:
- at bistå klasselæreren og andre lærere ved tilrette

læggelse af undervisning i uddannelses- og erhvervs
orientering ,

- at planlægge praktik

- at hjælpe elever der ønsker at komme på efterskole,

- at bistå ved tilrettelæggelse af orientering til for
ældrene om skolens undervisningstilbud,

- at bistå ved vejledning når eleverne skal vælge fag 
og kurser.

Af den udvidede skolevejleders arbejdsområder kan nævnes:

- bistand ved erhvervs- og uddannelsesvejledning af 
9.- lo. klassernes elever,

- vedligeholdelse af kontakt med udgåede elever indtil 
de fylder 18 år,

- kontaktformidling til arbejdsformidling, socialfor
valtning eller andre instanser, som kan være til ele
vernes støtte.



Socialrådgiveren er ligesom skolens psykolog ansat under 
skolepsykologisk rådgivning. Hun betjener 5 af kommunens 
skoler, d.v.s. at der er 1 dag ugl. til rådighed ved hver 
skole.

Socialrådgiverens opgave er at være med til at løse socia
le og personlige problemer for og omkring det enkelte barn 
og familien. Dette arbejde foregår tit i samarbejde med 
klasselærer, psykolog, rådgivningslærer og andre af sko
lens medarbejdere.

I de fleste tilfælde er det klasselæreren, der med sit 
kendskab til barn og familie bliver opmærksom på vanske
ligheder og behov og sørger for, at socialrådgiveren kom
mer i kontakt med forældrene, men forældrene kan også 
selv henvende sig direkte, og det samme gælder større 
børn. I nogle tilfælde er det sagsbehandleren fra social
forvaltningen, der efter aftale med forældrene tager ini
tiativ til kontakt mellem forældrene og socialrådgiveren.

Hyppigst bliver der kun tale om en personlig kontakt mel
lem de enkelte forældre og socialrådgiveren. Hvis der er 
behov for at udnytte de hjælpeforanstaltninger, socialfor
valtningen råder over, eller hvis situationen iøvrigt rum
mer mulighed for at inddrage hjælp fra socialforvaltning
gen, kan socialrådgiveren med forældrenes samtykke formid
le kontakten til socialforvaltningen. Som praktiske eksem
pler kan nævnes henvisning til fritidshjem o.l., eftersko
le o.l.

Socialrådgiveren træffes normalt på skolen torsdag (på 
psykologens kontor), men kan iøvrigt træffes på telefon 
o2 98ol28 (Bagsværd skole), bedst mellem 8 og 9. Klasselæ
reren eller psykologen kan tage mod besked.

o
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SARADNJA SA RODITELJIMA I IZBORI ZA SKOLSKI ODBOR

U svim razredima odrzavaju se 2 puta godisnje roditeljski sas- 
tanci na koje se pozivaju svi roditelji i tom prilikom ih razrednik 
upoznava sa radom u razredu.

Isto se tako dva puta godisnje odrzavaju i tzv. roditeljske kon- 
zultacije na kojima ucitelji individualno razgovaraju sa svakim poje- 
dinim ucenikom i njegovim roditeljima,

Svi razredi biraju 2 do 4 roditeljska predstavnika, koji trebaju 
da posluze kao veza izmedu razrednika i ostalih roditelja.

Svake 4 godine bira se SKOLSKI ODBOR u koji ulazi 7 roditelja, 
upravitelj skole, predsjednik uciteljskog savjeta i 2 ucenika.

Skolski odbor treba izmedu ostalog da se izjasnjava o postavlja- 
nju i odpustanju ucitelja, odobriti rådne planove ucitelja, njihov 
raspored sati i konacno odobriti nastavna sredstva, kao na pr. knjige 
kojima se ucitelji sluze u nastavi.

Prema tome,roditelji imaju veliki utjecaj na nastavu u danskoj 
narodnoj skoli, koji im je zakonom osiguran.

Zato je vazno, da se roditelji posluze tim svojim pravom utjeca- 
ja na skolu, koju pohadaju njihova djeca.

Glasanje za SKOLSKI ODBOR u februaru 1982 godine, nece se samo 
odrzati na Værebro skoli, vec i na svim skolama u cijeloj zemlji.

Kako su mnogi doseljenicki roditelji na Værebro skoli danski 
drzavljani,imaju prema tome pravo da biraju i da budu birani za 
SKOLSKI ODBOR, ravnopravno sa danskim roditeljima.

Rad u SKOLSKOM ODBORU honorira se sa otprilike 225 danskih 
kruna po sastanku, a godisnje se odrzava 10 - 12 takvih sastanaka. 
Sastanci se odrzavaju u vremenu od 18 do 21 sati.

Ukoliko netko od jugoslovenskitr roditelja zeli da se. kandidi- 
ra na izborima za clana SKOLSKOG ODBORA , treba da se u tom sluca- 
ju obrati inspektoru doticne skole.
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I alle klasser holdes der forældremøder 2 gange om året, 
hvor alle klassens forældre er inviteret, og hvor klasse
læreren fortæller om, hvad der foregår i klassen for ti
den .

2 gange om året holdes der forældrekonsultationer, hvor 
lærerne taler med det enkelte barn og dets familie.

Alle klasser vælger 2 eller flere kontaktforældre, som er 
bindeleddet mellem klasselæreren og forældrene.
Hvert 4. år skal der vælges et skolenævn, som består af 7 
forældre, skolens inspektør, lærerrådets formand og 2 ele
ver. I skolenævnet skal man blandt andet udtale sig om af
skedigelse og ansættelse af lærere. Man skal godkende ar
bejdsplanen for lærerne og deres skemaer, og endelig skal 
man godkende undervisningsmidler, f.eks. de bøger lærerne 
anvender til undervisningen.

Forældrene har således en høj grad af indflydelse på den 
danske folkeskole, og er sikret denne indflydelse gennem 
lovgivningen. Det er således ikke kun på Værebro skoler, 
der skal vælges skolenævn i februar 1982, men på alle lan
dets skoler. Det er vigtigt, at forældrene benytter sig 
af deres ret til at have indflydelse på deres barns sko
le , og da mange af de indvandrede forældre på Værebro sko
ler er statsborgere i Danmark, har de dermed de samme ret
tigheder til at stille op som kandidater til nævnet og til 
at deltage i afstemning som alle andre danske forældre.
Nævnsarbejdet honoreres med ca. 225 kr. pr. møde, og der 
er lo - 12 møder om året. Alle møder ligger fra kl. 18.oo 
til 21.00.
Hvis der er nogle pakistanske/jugoslaviske forældre, der 
er interesserede i at stille op til valg, skal man kontak
te skolens inspektør.



Tale-hørepædagogen, der er ansat under skolepsykologisk 
rådgivning, har flere skoler under sit arbejdsområde.

På Værebro skolerne kommer talepædagogen (i dette skoleår) 
2 gange ugl. (mandag og torsdag) med træffetid mandag kl. 
12.50 - 13.35.

Tale-hørepædagogens opgave er at undervise de børn, der 
ved skolestarten har et uudviklet talesprog og/eller ud
talefejl af sværere karakter. Desuden kan der i skolefor
løbet være børn, der stammer, snøvler, læsper eller er ved
varende hæse, og som på et eller andet tidspunkt får brug 
for hjælp fra talepædagogen.

For at sikre at talepædagogen får kendskab til børnene så 
tidligt som muligt, kontaktes alle børn i børnehaveklassen 
af talepædagogen. Børn, der kommer i 1. klasse uden at ha
ve gået i børnehaveklasse kommer på besøg hos talepædago
gen - og alle børn i 2. klasse bliver undersøgt for udta
lefejl og læsp, efter at de fleste på dette tidspunkt har 
skiftet deres mælkefortænder.

Undervisningen foregår enten som enkeltmandsundervisning 
eller på små hold inden for barnets almindelige skoletid 
i talepædagogens lokale.

Hvis skolen eller andre institutioner, læger eller hospita
ler indstiller et barn til undersøgelse hos talepædagog, 
skal det altid ske i samråd med forældrene, så at undervis
ning ikke finder sted uden deres samtykke. Hvis et barn 
indstilles til taleundervisning skal meddelelse herom gi
ves til skolepsykologisk rådgivning og skolelægen på bar
nets skole, der giver en helbredsmæssig udtalelse om bar
net. Hvor det drejer sig om stemmelidelser, snøvl og høre- 
nedsættelse, skal der tillige henvises til speciallæge.

Talepædagogens arbejde foregår i nært samarbejde med bar
nets klasselærer, der er den på skolen, der kender barnet 
bedst, og kontakten til forældrene kan også formidles gen
nem klasselæreren. For de mindre børns vedkommende er den 
direkte kontakt med forældrene dog altid væsentlig, da det 
undertiden er hjemlige forhold, der er medvirkende til f. 
eks. en forsinket sproglig udvikling eller udvikling af 
en stammen hos barnet.

I sådanne tilfælde er forældrenes medhjælp uundværlig.



Værebro skoler har på nuværende tidspunkt ialt 58 fremmed
sprogede elever, fordelt på følgende nationaliteter:

34 elever fra Pakistan
12 elever fra Jugoslavien

4 elever fra Chile
2 elever fra Tyrkiet
1 elev fra Chekoslovakiet

Indvandrerundervisningen på Værebro skoler bygger på føl
gende principper:

- indvandrer-eleverne skal have de samme muligheder og 
stilles de samme krav som danske børn,

- indvandrer-eleverne skal så hurtigt som muligt komme til 
at føle et ligeværdigt tilhørsforhold til en dansk klas
se. Dette indebærer en forholdsvis hurtig udslusning i 
en dansk klasse, med en intensiv støtteundervisning spe
cielt i denne fase,

- den sociale, faglige og specifikt sproglige støtteunder
visning skal tage sit udgangspunkt og sigte mod aktivi
teterne i den danske hjemklasse,

- støtteundervisningen skal følge eleven og principielt 
fortsætte hele skoleforløbet med det antal timer klasse
lærer og støttelærere vurderer, der er behov for,

- støtteundervisningen foregår decentralt: Den enkelte af
delings indvandrer-elever undervises af lærere fra samme 
afdeling, d.v.s. i omgivelser og med lærere, de har et 
dagligt kendskab til. Dette sikrer også en daglig kon
takt og mulighed for samråd mellem elevens klasselærer 
og støttelærere,

- forældrene skal hurtigt inddrages til aktivt at tage del 
i arbejdet med deres børns trivsel.

I overensstemmelse med ovennævnte principper er de timer, 
der er tildelt skolen til støtteundervisning fordelt mel
lem tre lærere i hver af de tre afdelinger. Af hensyn til 
børnenes oplevelse af sammenhæng i tingene har børnene den 
samme danske lærer mindst lo timer om ugen.

Udover de danske støttelærere råder skolen også over tre 
2-sprogede lærere (2 pakistanske og 1 jugoslavisk), så 
fremmedsprogsgruppen består af ialt følgende lærere:

Afd.
Afd.
Afd.

I:
II:
III:

Lisbeth, Hanne, Niels B., Pernille 
Trine, Jakob, Dot A.
Birthe F., Karine, Helle

To-sprogede: Asad, Marija, Ali.



De fremmedsprogede elever får desuden tilbud om undervis
ning på deres modersmål uden for skoletiden. De pakistan
ske elever undervises i urdu af Ali og Asad, de jugoslavi
ske i serbokroatisk af Marija, de chilenske elever lærer 
spansk, og de tyrkiske elever undervises i tyrkisk.

Som en "nyskabelse" er der i ar oprettet en Børnehaveklas 
se for indvandrer-børn■ Der e: 
sen, der har 15 timer om ugen 
selærer. Som støtte har Asad 
I lighed med principperne for 
efterhånden blive udsluset i 
1.klasser.

r 6 pakistanske børn i klas- 
med en dansk børnehaveklas- 
6 timer om ugen i klassen, 
de større børn, vil børnene 
de danske børnehaveklasser/



mKJTSßQER]
KANTINEN.

Den 12. Januar 1981 åbnede kantinen og afløste dermed vo
res hæderkronede men trange frugtbod.

Fra starten af kantinebyggeriets planlægning forsøgte vi 
at påvirke selve byggeriet, indretningen og brugsmulighe
derne sådan, at kantinen kunne fungere som en mangesidet 
organisme, som både kunne tilbyde ernæringsrigtig midt- 
på-dagen-mad til kostpris, og samtidig kunne være en pæda
gogisk mulighed for større viden om og indsigt i det kom
plicerede interesseområde, som mad er.

En kantine 1 en folkeskole skal være et sted, hvor børnene 
kan spise deres medbragte mad eller købe billig og sund 
mad, men den skal efter vores mening også være med til at 
udbygge børns viden om maden

- hvor kommer den fra
- hvad består den af
- hvem laver den til os

Desværre bevilges der stadig kun 6 timer om dagen til kan
tinearbejdet. Og desværre skal vi betale lo% af madvan 
rernes indkøbspris til kommunen for at dække momsen på 
kantinedamernes løn.

Flere arbejdstimer og ingen tilbagebetaling ville betyde
større udbud og billigere pris.

Vore to brave kantinedamer 
morgenstunden og forstår at 
trods den sparsomme tid er 
vet og sund mad og af frisk

Vona og Greta har fart på fra 
hekse med mulighederne, så der 
et varieret udbud af veltilla- 
frugt.

7.



I September måned var omsætningen kr. 16.220.-, d.,v.s. en 
årsomsætning på ca. kr. 15o.ooo.-

En vigtig virksomhed i skolens mangfoldighed.
Der gøres stadig forsøg for at finde frem til den bedst mu
lige brug af kantinen.

Dels forsøg med frikvartersordning, dels med kantinetil
syn, dels med udsalget og oprydningen.
Vi har endnu ikke fundet den endelige form for kantinedag
ligdagen .
For øjeblikket er kantinen åben fra 9.35 til 9.55 og igen 
fra ll.lo til 11.25 for salg til de mindre klasser (bh. 
klasse, 1. og 2. klasse) og videre fra 11.25 til 12.oo for 
salg og mælkeudlevering til alle.

I vinterhalvåret kan alle børn få gratis mælk, og de kan 
købe frugt, yogurt og flutes, rugbrød og sundhedsboller 
- eller de kan købe Vonas og Gretas veltillavede sand
wiches, landgangsbrød og råkostsalat.
Beslutninger vedrørende vareudbuddet og kantineorganisa
tionen hører under sundhedsudvalget.

Siden kantinens start har 4 klasser - en 8. klasse og tre 
7 ende klasser gennemført kantineprojekter som en del af 
den daglige undervisning.

Hvert projekts praktiske del har været på 3 uger, med 12 
timers kantinearbejde om ugen. Hele undervisningsprojektet 
har typisk været udstrakt til 5 uger, med en planlæggende 
fase på 1 uge, en gennemførelsesfase på 3 uger og en rap
porteringsfase på 1 uge.

I gennemførelsesfasen foretages en skemaomlægning, således 
at de 12 praktiske timer i kantinen, oftest bestående af 
6 dansktimer, 1 klassens time + husgerningstimer og orien
teringstimer i 7.klasserne, samtidsorienteringstimer og 
historietimer i 8. klasserne, placeres mandag, tirsdag, 
torsdag og fredag i 3.- 4. og 5. time.



De øvrige timer lægges uden for dette bånd og læses ganske 
normalt.

F.eks. arbejdede 7.b 3 uger i kantinen før sommerferien.

Forud gik en uge med planlægning og besøg på forskellige 
steder bl.a. grønttorvet og Svanholm.

Eleverne var delt i 3 grupper, der på skift arbejdede med
1 . produktion
2. administration
3. service

Produktionen bestod af små frokostretter og enkle varme 
retter.

Administrationsgruppen tog sig af regnskab, indkøb og 
fastsættelse af salgspriser.

Servicegruppens opgave var at sælge og føre lageroptæl
ling.
Alle 3 grupper deltog i rengøring efter kantinens lukke
tid.
Erfaring fra kantineprojekt:
Det er et krævende og tidsrøvende arbejde - men både ele
ver og lærere var glade for det. Det er en konkret og me
ningsfuld opgave, hvor man med det samme kan se resulta
tet af sin arbejdsindsats.

Alle 4 klasser udtrykker som erfaringer i deres kantine- 
rapporter
* at det er et krævende og omfattende arbejde at få kan

tinen til at køre,
* at både elever og lærere har været glade for arbejdet,
* at projektet er en konkret og meningsfuld opgave, hvor 

man med det samme kan se resultatet af en arbejdsindsats

SÄ VILLE PET VÆRE LETTERE 
FOR MIG AT TRÆFFE DEN 
LILLE RØDHÅREDE PIGE...

I KU' DEG SIG£'"DA7S, DU 
le rødhårede pige, Må 
G invitere DIG På fro

kost I DAG2-"



Her på skolen har alle klasser emneuger én gang om året. 
Hver afdeling planlægger og gennemfører sit eget emneuge- 
projekt. Ugerne kan forløbe på mange forskellige måder.

F.eks. har en afdeling arbejdet med "et land". De skulle 
så finde ud af landets kultur, hvordan indbyggerne levede, 
spiste, hvad de arbejdede med og landets politik. Efter 
sådan en emneuge skulle alle helst have fået indsigt i 
dette lands problemer og betingelser.

I en anden afdeling blev der lavet en "lev sundt/sports- 
uge". De lærte at lave og spise sund mad og dyrke forskel
lige former for sport og motion.

Det kan være svært at lave en god emneuge, hvor der både 
skal være noget for de små og helt op til de store i tien
de klasse. Men for det meste går det godt.

Et tredie eksempel på en emneuge har været "et mini-sam
fund" .

Projektet bestod af forskellige værksteder, som fremstil
lede de varer "samfundet" skulle bruge. Der var et stort 
bageri, der bagte boller fra klokken fire om morgenen. Be
boerne i Værebro kunne bestille morgenbrødet. Der var også 
et syværksted, snedkerværksted, lysværksted, information 
og en bank, hvorfra borgerne i samfundet fik udbetalt løn 
i "Janter". Den sidste dag kunne bruges til at købe det, 
der var blevet lavet.

Emneugerne betyder blandt andet, at vi prøver at arbejde 
og være sammen med andre end lige dem på ens eget klasse
trin. Klasserne splittes op, og vi laver grupper med ele
ver i alle aldre.

Samtidig betyder ugerne, at vi prøver at arbejde på en an
den måde end den traditionelle boglige skoleform i alle 
timer i en hel uge.

Både små og store klasser er ivrige efter at gennemføre 
emneuge-projekterne så godt som muligt, og alle på skolen 
både elever, forældre og lærere er indstillet på at fast
holde traditionen med emneuge-projekterne - i uge 6.



Udenfor-skolen-aktiviteter er en vigtig og nødvendig del 
af skolens hverdag. Skolen kan ikke være en isoleret ø i 
samfundet, hvis den skal opfylde sin opgave - at udvikle 
levende interesserede mennesker, som forstår sig selv og 
har kendskab til det samfund, som de skal leve i og være 
til at udvikle. Det er vigtigt, at skolen er med tilsat 
give eleverne grundlæggende almen viden om forhold både 
i naturen og i samfundet. Denne viden kan ikke blot tileg
nes på anden eller tredie hånd det være sig gennem lærer
nes fortælling, læsning af bøger, film, tv eller radio. 
Det er nødvendigt, at eleverne også selv får mulighed for 
at komme tæt på tingene og skaffe sig egne erfaringer og 
oplevelser:

- når de skal lære om skoven eller mosen, må se selv se 
hvad der foregår på forskellige årstider og få brugt 
alle sanser. Så får bøger og snak en anden dybde og 
mening,

- når de skal lære om arbejdslivet, må de ud på arbejds
pladserne selv og se, lugte føle, stille spørgsmål og 
måske ovenikøbet tage del i arbejdet - i de små klas
ser må de se, hvad forældre, slægtninge, naboer, vice
vært, skolebetjent, postbud o.s.v. foretager sig - i 
de større klasser må de få indblik i forhold på virk
somheder, fagforeninger, arbejdsformidling o.s.v.,

- når de skal lære et fremmedsprog, må de på et tids
punkt have mulighed for at afprøve det, de har lært, 
og opleve at det kan bruges,

- når de skal lære om andre menneskers levevis, må de 
blive privat indkvarteret og leve med disse mennesker 
i en periode.

På skolen foregår der en del af den slags arrangementer 
som selvfølgelige aktiviteter - cykelture, museumsbesøg, 
biografbesøg, skole-, social- og arbejdspraktik og for
skellige undersøgelser i forbindelse med projekter. Disse 
muligheder kan kombineres på forskellige måder som f.eks.:

- en l.kl. lærte om trafik. De tog på udflugt med bus 
og besøgte både Falck og politiet, som fortalte om de
res arbejde med trafik og foreviste deres arbejds
plads. De så på trafik forskellige steder i byen bl.a. 
oppe fra Rådhustårnet. De gik også over farlige fod
gænge rovergange .

- en anden l.kl. startede året med en weekend for børn, 
forældre og lærere. Vi oplevede, at dette var en meget 
god start på forældresamarbejdet,



- en 4.kl. har i små grupper besøgt skadestue, praktise
rende læge, klinikinstitut, socialpædagogisk ambulato
rium, hvor vi talte om forskellige former for sygdom 
(psykiske/fysiske), og hvordan de kan helbredes,

- en 5.kl. havde et emne om "Det daglige Brød". De ar
bejdede en dag på "Jernalderen" og lærte om brød i 
gamle dage. De besøgte bagere kl. 5 om morgenen. De 
var på en brødfabrik, for at se hvordan brød fremstil
les industrielt,

- en 6.kl. havde et emne om "Mode". De besøgte butikker 
og designere i København. De tog lysbilleder og lavede 
interviews til en fællestime,

- en 8.kl. var på hyttetur til Møn. De kørte med en gam
mel bus, havde cykler med på taget og køkkengrej og 
telte i bagagerummet. De fik lov til at låne en græs
mark udenfor Stege, og herfra udgik lokalundersøgelser 
både med cykel og bus. De var i endages praktik og på 
virksomhedsbesøg,

- en 8.kl. boede i Vestsjælland på en nedlagt landsby
skole og undersøgte byens udvikling m.h.t. erhverv og 
boligforhold,

- en 9.kl. lejede to gamle sejlskibe i en uge og opholdt 
sig en uge under åben himmel, medens de sejlede ad ka
naler og indsøer i det nordlige Holland,

- en lo.kl. var i Prag en uge i efteråret og prøvede at 
sammenligne leveforhold i øst og vest. Besøgte så for
skellige steder som virksomheder, et slot og en kon
centrationslejr.

Der er mange muligheder for at lære noget udenfor skolen. 
Vi bruger kun en brøkdel af dem. F.eks. ville det være en 
god opgave for forældrene at skaffe mulighed for, at bør
nene kunne komme ud og besøge deres arbejdsplads. Tænk, 
hvis blot halvdelen af skolens forældre kunne skaffe denne 
mulighed - hvor mange områder kunne det ikke blive muligt 
at få noget at vide om. Ligeså vigtigt det er for børnene 
at komme ud, ligeså vigtigt er det for lærerne at komme 
med på besøg eller i praktik, så også de får set verden 
fra den anden vinkel.

Udenfor-skolen-aktiviteter er en vigtig del af livet i en 
skole, som ikke blot vil levere døde facts, men opdyrke 
levende interesse og nyttig viden.



»æiLøæ
"Jernalderen er Gladsaxe kommunes historiske værksted. Det 
ligger på Værebrovej 49 lige overfor opkørslen uil skolen. 
Stedet blev i sin tid planlagt og opbygget i samarbejde 
med forsøgscentret i Lejre. Det har levet en omskiftelig 
tilværelse i de seneste år. Først brændte 2 helt nyopførte 
huse ved en ildebrand i 1977. Netop som skaderne fra bran
den var ved at være udbedrede, kom der besked om, at 
"Jernalderen" skulle nedlægges som led i kommunale bespa
relser, men i sidste øjeblik fik stedet alligevel lov til 
at eksistere.

"Jernalderen" er et tilbud til samtlige 15 skoler i Glad
saxe kommune. Tidligere har klasser på Værebro været de 
flittigste brugere, men efterhånden er der flere og flere 
af de andre skoler, som nebytter området.

Der kommer klasse fra alle klassetrin lige fra børnehave
klasser til lo. klasser på besøg. Det er klart, at indhol
det for de forskellige klassetrin er meget forskelligt.

Bh.kl. - 2.kl. kommer for det meste på oplevelsesbesøg, 
hvor de lærer om "Ild" eller "Brød i gamle dage".

Klasser på 3. -7. klassetrin arbejder med "Livsvilkår i 
Danmark for 2ooo år siden" og arbejder mere præcist med 
Jernalderen som periode - dette indebærer en lang række 
aktiviteter:

husholdning, husbygning, smedning, fremstil
ling af keramik, spinding og vævning, landbrug.

8.- lo.kl. arbejder med de samme områder med større teore
tisk fordybelse, men der er samtidig mulighed for at ind
sætte arbejdet i en sammenhæng, som knytter an til men
neskers vilkår i Den tredie Verden. Forberedelsen af besøg 
foregår i et samarbejde med lærere fra de enkelte klasser. 
Der findes standardprogrammer, men for det meste forbere
des arbejdet, så programmerne passer til den enkelte klas
ses behov.

Områdets fysiske rammer består på nuværende tidspunkt af
flg. :

En større skurvogn med undervisningslokale, værksted og
toilet.
En mindre skurvogn med lager og værktøj.
To tegltækkede halvtage, som bruges til alle mulige akti
viteter i forbindelse med ild som f.eks. madlavning, ovn
bygning, milebrænding og smedning.

Et såkaldt langhus fra ca. loo e. Kr. Huset er indrettet 
med brikse, ildsted, køkkenborde, bageoven og stald. I 
dette hus kan arbejde en hel skoleklasse.
Et grubehus, som er ved at blive indrettet til smedie.
Et stykke jord, som dyrkes af besøgende klasser.



Et indhegnet stykke jord, hvor der skal gå 3 får, hvis der 
bliver mulighed for at få noget mere praktisk medhjælp.
En mængde redskaber, f.eks. lerkrukker, knive, økser m.m. 
som er kopier af jernalderværktøj.
3 bistader, som leverer honning til værkstedets eget for
brug .

Det er ærgerligt, at området bliver brugt alt for lidt i 
forhold til de utrolig mange muligheder, som det yderli
gere kunne byde på - samarbejde med institutionerne i Væ- 
rebro. Ungdomsskolen eller under fritidsloven.
Det er desværre kun muligt at holde åbent 3 dage om ugen 
i skoletiden med de 18 lærertimer, som i øjeblikket er af
sat til undervisnig.



Lidt historie til i dag.
Vi har på skolen ønsket at fremme elevernes muligheder in
den for de praktisk/kreative fag optimalt. Det har givet 
sig udtryk i forskellige p-fagsordninger,som har givet e- 
leverne de bedste erfaringsmuligheder og de flest forskel
lige tilbud.

I de senere år har vi også på dette område oplevet ned
skæringer, og p-fagenes indhold har mere og mere nærmet 
sig det obligatoriske krav, som loven stiller. Trods de 
pressede forhold i timeantallet og de mindre og mindre res
sourcer eksisterer p-fagene stadig som tilbudsfag ud over, 
hvad skoleloven kræver.

De forskellige ordninger i dag:
Troldeskol en1 s p-fagsordning omfatter 4., 5., og 6. klasse 
og følgende fag indgår i ordningen:

sløjd, drama, musik og foto.

Der vælges 2 
eleverne skal

gange årligt
rundt på de 4

(sommer og i 
fag.

januar), og alle

Regnbuens p-fagsordning omfatter 4., 5. og 6. klasse og 
følgende fag indgår i ordningen:

musik/teater, håndarbejde og formning.

Også her vælges der 2 gange årlige, og ordningen giver e- 
leverne mulighed for at vælge samme fag flere gange i de 
3 år klassen deltager.

Kommodeskolens p-fagsordning.
Den ordning, Kommoden gennem de sidste år har lavet om
kring de praktiske/musiske fag, er en rotationsordning (og 
ikke en valgordning).

I P-fagsordningen indgår 3., 4. og 5. klassetrin, og de
omhandlede fag er:

1. musik (Ester)
2. dramatik (Lillian)
3. håndarbejde (Annelise)
4. sløjd (Jan)

Hver klasse deles i 4 hold, som hvert år går til deres ak
tivitet. Holdene bliver altså blandet på tværs af klasser
ne. Hver hold skal gennem 4x3 mdr.'s aktivitet med for
skelligt indhold.



Sløjd.
Faget er i folkeskolen delt op i 2 forskellige aktiviteter 
nemlig, obligatorisk sløjd og valg-sløjd.

Faget er obligatorisk i 5. og 6. klasse, men kan dog indgå 
i en p-fagsordning, hvis de tidsmæssige krav kan overhol
des .

Den organisatoriske sløjdundervisning indeholder en faglig 
undervisning i de almindelige teknikker og arbejdsformer 
og er i sin organisation fastlagt som bundne opgaver i 
start og slutning af forløbet. Det er vigtigt, at børnene 
får lært at vælge forskellige konstruktionsformer, men og
så at deres frie fantasi får lov til at udfolde sig i dis
se timer.

Teater/musik.
Drama/musikholdet skal arbejde med træning af stemme og 
krop ved at MIME, SYNGE, DANSE, lave RYTME- og KONCENTRA
TIONSØVELSER.

I løbet af perioden laves et teaterstykke, hvor alle spil
ler med. Det vises til en fællestime. Lærerne laver en 
ramme, som eleverne så er med til at udfylde. Selve spil
let: replikker m.m. laver eleverne dels ud fra de oplæg, 
lærerne kommer med, dels ud fra en diskussion i hele grup
pen om, hvordan forløbet i de enkelte scener skal være. 
Det kan f.eks. foregå sådan, at vi efter diskussionen af 
en scenes indhold deler os i tre eller fire grupper, der 
hver laver et forslag til, hvordan scenen skal være. Hver 
gruppe spiller så for hinanden, og vi finder ud fra de 
forskellig forslag frem til, hvordan scenen skal se ud en
deligt .

Håndarbejde.

Holdet lærer at bruge en symaskine. Der startes med er
hvervelse af et symaskinekørekort. Herefter skal eleverne 
igang med det egentlige produktive arbejde, som kan bestå 
i at sy, applikere, brodere, hækle, strikke, væve, etc. 
På dette hold fremstilles også evt. nødvendige kostumer 
til drama/musik-holdets fællestime.



©ISEEMTEKEKl®

Ifølge den nye skolelov skal orienteringsfagene, historie, 
geografi og biologi læses fagdelt i 6. og 7. klasse. Det 
betyder, at børnene ugentlig har 2 t. historie, 2 t. geo
grafi og 2 t. biologi eventuelt med forskellige lærere.

Undervisningen i orienteringsfagene starter i 3. klasse. 
I 3.- 5. klasse er de tre fag hver tildelt 1 ugentlig ske
matime. Skoleloven giver dog mulighed for på disse klas
setrin at slå fagene sammen og arbejde med emner og pro
jekter, hvor fagene bliver redskaber i udforskningen af 
omverdenen, hvad vi har benyttet os af på Værebro skoler.

Hvis denne praksis skal fortsætte i 6.- 7. klasse, kræver 
det dispensation fra folkeskoleloven. Værebro skoler har 
fået en sådan dispensation (sammen med et par andre skoler 
fra kommunen) i to skoleår for såvel 6. som 7. klasserne 
mod at rapportere undervisningsplanlægning og -gennemfø
relse til ministeriet.

6. klasserne har også i dette skoleår 1981/82 søgt om og 
fået dispensation.

Grunden til at vi ønsker en ikke-fagdelt undervisning er, 
at arbejdet med emner/projekter giver eleverne langt bedre 
muligheder for fordybelse og for at se større sammenhænge 
i deres omverden, end hvis man behandler problemerne iso
leret i de enkelte fag.

Fagene bliver i denne undervisningsform redskaber til at 
orientere sig i omverdenen og bliver inddraget i undervis
ningen, når det er naturligt i forbindelse med de emner 
og projekter, man arbejder med. Fagenes formål skal hvad
enten undervisningen er fagdelt eller ikke-fagdelt tilgo
deses, og emnerne bliver valgt, så stof og metoder fra de 
tre fag indgår i de to-årige undervisningsforløb.



IWIMM 
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I den nye skolelov er der åbnet mulighed for, at man kan 
lade være med at dele eleverne i to hold (niveau'er) efter 
dygtighed på 8.- 9.- lo. klassetrin, da det i loven ikke 
er niveaudelt på 8. klassetrin.

Om man vil benytte sig af muligheden for at samlæse, be
stemmes af forældre, elever og lærere i den enkelte klasse 
som sender en ansøgning gennem vores skolenævn til skole
kommissionen .

Hvad vil det i praksis sige at samlæse en klasse?

Det betyder, at klassen vil blive holdt sammen i alle ob
ligatoriske fag, og alle elever beholder de lærere, de har 
haft i fagene, og at nogle elever ikke skal skifte lærer 
og arbejde sammen med en ny gruppe elever i matematik, 
tysk og engelsk.

Når man vælger at holde en klasse samlet, betyder det 
selvfølgelig ikke, at der så ikke er flere niveauer i 
klassen, og derfor har lærerne, der ønsker at samlæse, også 
stillet nogle betingelser, så de i undervisningen kan tage 
højde for den forskel, der er i elevernes forudsætninger. 
De klasser, vi nu samlæser på 8. klassetrin, har fået 2 
deletimer i engelsk og tysk. Deletimerne betyder, at lære
ren kan have halvdelen af klassen i deletimen.

Hvorfor samlæsning?

Her på skolen er vi gået igang med samlæsning på de vilkår 
som er nævnt ovenfor. En vigtig grund til at gå igang 
skyldes de dårlige erfaringer, vi har haft på de niveau
delte hold, hvor det at samle en ny gruppe elever på 8. 
klassetrin i få timer om ugen og tit med en ny lærer, har 
givet nogle store problemer. For det meste gik det ud o- 
ver de elever, der havde det svært i faget.

Vores erfaring fra dansk og orientering på de ældste klas
setrin, hvor der har været samlæsning hele tiden uden de
letimer, har vist, at man kan stille de høje krav til hele 
gruppen af elever, hvis man samarbejder om at indfri dem.

På den måde får de bedre elever tit en dobbelt opgave, 
hvor de ikke bare skal løse en opgave men også forstå den 
så godt, at de kan forklare den for andre.

Der ligger derfor en ekstra udfordring til alle i samlæs
ning; for de svagere om at indfri nogle større krav, for 
de dygtigere både i at kunne indfri kravene og forklare 
dem for andre og endelig for læreren i at tilrettelægge 
undervisningen, så alle får det bedste udbytte. For os at 
se er det kun muligt, hvis eleverne inden for den samme 
klasse bliver holdt sammen i alle de obligatoriske fag.



Smerta
Om fredagen i 4. timer holder hver afdeling fællestime, 
som er et arrangement for alle afdelingens klasser:

En klasse viser en forestilling for alle de andre.

Den kan handle om en hyttetur eller en rejse, om et emne 
klassen har haft eller - og det er mest almindeligt - et 
selvdigtet teaterstykke.

Alle i klassen har hver sin vigtige del af arbejdet at ud
føre. Lyset skal passes, forstærkeren og båndoptageren, 
lysbilledapparatet - folkene med musikinstrumenterne skal 
kunne deres job, fortælleren og skuespillerne skal kunne 
deres.

Men der er to parter i en fællestime - de- der fortæller 
fra scenen, og de der ser på og lytter som tilskuere. Beg
ge parter skal øve sig i at spille deres rolle godt.

Tilskuerne har deres tydelige ansvar for, om en fællestime 
bliver god. De skal være gode til at lytte, til at klappe 
på de rigtige steder, gode til at give scenefolkene lov 
til at få begyndt og gode til at følge med i alt det, der 
sker.

Når en fællestime starter, har vi på den ene side af ram
pen det forventningsfulde publikum, umageligt siddende på 
gulvet. Forrest sidder de yngste klasser, som endnu kun 
få gange har prøvet at optræde, og bagest de ældste, høj
barmede, dunskæggede og med mange års erfaring på begge 
sider af tæppet.

Og bag ved tæppet finder vi hver fredag en klasse med ban
kende hjerter og sommerfugle i maven, klar til at vise re
sultatet af mange timers arbejde.

Her ligger måske det allervæsentligste ved fællestimerne: 
det knokler! som børnene og deres lærer yder op til deres 
"premiere". Der skal bruges fantasi og realisme, samarbej
de, selvtillid, fingerfærdighed og hukommelse, aftaler i 
tonsvis og udholdenhed til det sidste.

For os allesammen er hver fællestime et vigtigt bidrag til 
vores liv og læring.



Efter 13 års forløb er det lykkedes skolen at opnå rimeli
ge forhold for undervisningen i gymnastik.

Det har været en lang og sej omgang. Oprindelig blev vi 
lovet en gymnastiksal - en boldhal og en svømmehal , men 
som bekendt rakte kommunens økonomi ikke til. Svømmehallen 
blev sparet væk.

Fra d. 4/1-82 vil det endelig være muligt at tilbyde vore 
børn alle de forskellige indendørs dicipliner, læseplaner
ne lægger op til.

Selve hallen er ca.2o m x 4o m. Der findes 4 omklædningsrum 
med bad og toiletter og med plads til ca. 25 personer i 
hver. Depotrum til gymnastikredskaber, stole og borde - 
et styrketræningslokale (kondirum) - to klublokaler med 
køkken til hvert lokale (idrætsforeningen) og et lille 
kontor.

Hallen er i den nordlige del indrettet til den mere tradi
tionelle gymnastik, her findes ribber - tove - ringe og 
bomme, som kombineret med de andre redskaber som heste, 
plinte og bukke skulle give gode muligheder for en alsidig 
gymnastikundervisning.

Hallen er indrettet til alle former for indendørs bold
spil :

1 håndboldbane med internationale mål og
1 minihåndboldbane
1 volleyboldbane med internationale mål +
2 mindre baner
6 badmintonbaner
2 basketballbaner til skolebrug
1 tennisbane
6 bordtennisborde og endelig 

indendørs hockey.

I kondirummet findes kondicykler, vægte og vægtstænger, 
redskaber til speciel træning af ryg, bug, arm- og benmu
skulatur .

Som det fremgår af ovenstående er muligheden for at højne 
kvaliteten af idrætstimerne steget betydeligt, samtidig 
med at hensynet til den enkelte elevs særlige behov i 
langt højere grad kan tilgodeses.

Hallen vil formentlig være den mest anvendte del af sko
lens bygninger. Allerede på nuværende tidspunkt er hallen 
belagt på alle hverdage fra kl. 8 - 22 af skolen - børne
institutioner - idrætsforeninger og firmaklubber.

For at alle brugere af hallen kan få den optimale udnyt
telse af disse faciliteter, vil det derfor være nødven
digt at opbygge et godt samarbejde mellem disse parter. 
Skolen vil tage initiativ hertil.



T»1LOE
Børnetandplejen omfatter alle kommunens børn fra fødslen 
til de er 16 år. Når børnene begynder i børnehave-klassen, 
overflyttes behandlingen automatisk fra småbørnsklinikken 
i Bagsværd til skolens tandklinik.

Hvis man ikke øsker sit barn behandlet i den offentlige 
børnetandpleje, kræves en skriftlig udmeldelse.

Børnene bliver indkaldt med reelmæssige mellemrum til ef
tersyn og behandling. Første gang inviterer vi forældrene 
med, så de kan se, hvordan der ser ud på klinikken, og så 
vi kan tale om, hvordan samarbejdet fremover bedst kan 
lægges til rette. Forældrene er iøvrigt velkomne til at 
ledsage deres barn hver gang, det skal til tandlæge, hvis 
de ønsker det.

Behandlingen på klinikken omfatter sygdomme i tænder og 
tandkød og følger af ulykker, f.eks. forslåede tænder. 
Børn med tandstillingsfejl får tilbudt tandretning.

Ud fra erkendelse af, at det er bedre at forebygge end at 
helbrede,lægger vi stadig større vægt på forebyggende 
tandpleje. Vi synes, børnene skal vide noget om tænder og 
tandkød, om hvordan tandsygdomme opstår, og hvordan de kan 
undgås. Derfor underviser vi - i samarbejde med læreren 
- i disse emner ude i klasserne og på klinikken.

Tandbørsteundervisningen ligger i faste rammer fra børne
have-klasse til 5. klasse. For større børn tilbydes den 
efter behov og aftale.

For at få færre huller i tænderne skyller alle børn tæn
derne med en fluor-opløsning hver 14 dag. Det har nemlig 
vist sig, at selv en ganske svag fluoropløsning - brugt 
regelmæssigt - kan standse begyndende huller og bevirke 
at de forsvinder igen.

Forældre og elever er altid velkomne til at henvende sig 
nårsomhelst i klinikkens åbningstid, der er alle skoledage 
fra 8 - 15. tlf. o2 987679.



aiwærøg
Skolesundhedstjenestens opgaver på Værebro skoler vareta
ges af skolelægen Dorte Felbo og sundhedsplejersken Thea 
Toubro.

Det væsentligste formål med deres virke på skolen er at 
kontrollere det enkelte barns fysiske/sundhedsmæssige til
stand og forebygge, at der sker en uheldig udvikling.

Børnene kommer hvert år til en syns- og høreprøve, og de 
bliver desuden målt og vejet. I bh.kl., l.kl, 2.kl, 5.kl, 
7.kl. og 9.kl. er børnene desuden til lægeundersøgelse. 
Navnlig ved undersøgelserne i de små klasser - og specielt 
den 1. gang - ser man meget gerne, at en af forældrene 
ledsager barnet.

Som nævnt er hovedsigtet det forebyggende arbejde. Skole
lægen og sundhedssygeplejersken må ikke tage elever i be
handling men må, hvor dette er påkrævet, henvise til e- 
gen læge og evt. direkte til øjenlæge eller ørelæge^

Udover de ovennævnte faste undersøgelser, foretages der 
extra undersøgelser af enkelte, hvis der er ønske herom 
f.eks. af eleven selv, forældrene eller en lærer.

I 9.kl. drøftes erhvervsmuligheder med den enkelte elev. 
Der er her navnlig tale om, hvilke fag eleven ikke bør/kan 
vælge, hvis den pågældende f.eks. er følsom over for visse 
stoffer, er farveblind o.s.v.

Forældre og elever er altid velkomne til at kontakte os, 
hvis der er et spørgsmål, I mener, vi kan hjælpe med.

Dorte Felbo træffes på skolen torsdag kl. 9.oo - 14.oo
Thea Toubro 11 " " tirsdag/onsdag/torsdag

kl. 8.3o - 14.00.



Værebro skoler har på initiativ fra rengøringsassistenter
ne og med opbakning fra alle sider - lærerne, eleverne, 
forældrene - fået tilladelse til at gennemføre et 2-årigt 
forsøg med dagrengøring.

Det betyder at arbejdstiden, der før var fra kl. 4.oo til 
kl. 7.o5, nu begynder kl. 6.00 og slutter kl. 12.00, og 
herved delvis foregår i børnenes skoletid.

Inden kl. 8.00 er alle de lokaler, der skal være klar til 
undervisning i første time, rengjorte. Herefter kommer tu
ren til fællesarealer, wc-er, gange eller faglokaler, der 
først skal benyttes en time eller to senere.

For rengøringspersonalet har det betydet:

* rimeligere nattesøvn
* heraf følgende bedre helbred (mindre hovedpine, 

mavebesvær, forkølelse)
* bedre familieliv
* mulighed for, som andre mennesker, at kunne dyr

ke fritidsinteresser (sport, aftenskole, fore
ningsarbejde )

* en mere indholdsrig arbejdsdag, fordi arbejdet 
ikke kun består i at gøre rent efter nogle "u- 
kendte brugere" men derimod at holde en arbejds
plads, en skole med nogle mennesker man kender 
og respekterer, ren og hygieinisk.

For eleverne har det betydet:

* at de oplever, at rengøring efter dem ikke bare 
er noget, der automatisk foregår. Udført af nog
le "nattemennesker", de ikke behøver at tage 
hensyn til,

* at de oplever mennesker på arbejde, som de kan 
stille spørgsmål til, og som de i en konfliktsi
tuation kan få en samtale med uden lang og be
sværlig forberedelse.

De både synlige og usynlige resultater af de første halv
andet års dagrengøring har betydet, at de, der bruger sko
lebygningerne - og dermed gør dem støvede og snavsede - 
og de, der gør dem rene og brugelige igen har' fået et 
større kendskab til hinanden og dermed en større forståel
se for hinandens arbejdssituation.

Der ligger ikke så meget og flyder på gange, reposer og 
trapper, som før i tiden. Der er ingen, der ser ned på ren
gøringsarbejdet, tværtimod.



Problemer - som naturligvis stadig opstår - kan løses, 
fordi man kan snakke sammen.
Skolen finder, at dagrengøringen er en landvinding i ret
ning af at fjerne lidt af den fremmedgørelse, som ellers 
mere og mere præger vore børns hverdag.
Men den løser ikke alle problemer. Blandt andet betyder 
den nedskæring, der præger de kommunale budgetter, færre 
rengøringstimer og dermed en ringere rengøringsstandard

- til daglig irritation for de, 
det,

der udfører arbej-

- og til almindelig nedtrykthed over ringere hygi- 
eine, større sygelighed og forstemtheden over 
at skulle se skolen blive nedslidt hurtigere end 
rimeligt er.



EsraTEK
Skolebiblioteket på Værebro skoler er stort og velforsynet 
og benyttes meget både af lærere og elever.

Der er ca. 32.000 bøger på biblioteket foruden lysbilleder, 
lydbånd, grammofonplader o.s.v.

Det store udvalg af materialer på skolebiblioteket betyder, 
at et emne ofte vil kunne belyses fra flere synsvinkler. Et 
bredt udvalg af materialer vil kunne danne grundlag for e- 
levernes selvstændige vurdering og stillingtagen.

Skolebiblioteket har åbent hver dag fra kl. 8.00 til kl.14.35, 
og i dette tidsrum er der altid en skolebibliotekar, der kan 
hjælpe med råd og vejledning.

Skolebiblioteket er et vigtigt redskab i den daglige under
visning, og eleverne kommer i timerne og frikvartererne for 
at finde og låne materialer til deres undervisning og til 
hyggelæsning hjemme. Ofte foregår arbejdet med materialerne 
på skolebiblioteket, hvor der er gode arbejdspladser.

Lærerne henter en stor del af materialerne til undervisnin
gen på skolebiblioteket eller låner fra Pædagogisk Central, 
der leverer materialer til alle skoler i kommunen.

Gladsaxe kommunes Båndcentral, der optager udsendelser fra 
DR's skoleradio og TV, bidrager også til den daglige under
visning.

Eleverne og/eller lærerne laver ofte selv materialer til un
dervisningen, der er derfor et værksted i nær tilknytning 
til biblioteket, hvor dette kan foregå.
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FØlÆSrøLER®
Folkeskolens opgave er 
i samarbejde med forældrene 
at give eleverne mulighed for 
at tilegne sig 
kundskaber 
færdigheder 
arbejdsmetoder 
og udtryksformer 
som medvirker til 
den enkelte elevs alsidige udvikling
Folkeskolen må 
i hele sit arbejde 
søge at skabe 
sådanne muligheder 
for oplevelse og selvvirksomhed 
at eleven kan 
øge sin lyst til at lære 
udfolde sin fantasi 
og opøve sin evne til 
selvstændig vurdering og stillingtagen

Folkeskolen forbereder eleverne til 
medleven 
og medbestemmelse 
i et demokratisk samfund 
og til 
medansvar for 
løsning af fælles opgaver 
skolens undervisning 
og hele dagligdag 
må derfor 
bygge på åndsfrihed og demokrati.
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