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SKOLENÆVNET.
Fredag den 2* oktober, kl. 

19,3o, afholdt skolenavnet møde på Østre skole med 
følgende dagsorden:

1. Efterretningssager.
2. Skolens ugeplan.
3. Ordensregler.
4. Valg af medlem til redektionsudvalget for 

skolebladet ( E. Hjarbæk ).
5. Almindelig drøftelse af skolenævnets for

hold.
6. Fastsettelse af næste mødedato.

Aftenens hovedtema blev vur
deringen af nævnets arbejde og stilling - Hvad er 
vi? - Hvor er vi placeret i forhold til de i forve
jen bestående skolemyndighe
der? - Hvor stor er vor kom
petence, og på hvilke områ
der har vi kompetence?

Oa vi 
startede, vidste vi ikke me
get om, hvad vi skulle bruges 
til, og der var megen usikker
hed til stede. Vi blev derfor 
meget hurtigt enige om, at vi 
vist ikke til dato havde væ
ret til megen gavn; men at vi til gengæld haller ik
ke hevde gjort nogen skade ved vor tilstedeværelse. 
Vi var iiog enige om, at skolen gerne skulle have 
gavn af, at den havde fået et skolenævn, og vi håber 
på at blive dygtige nok til, at vor tilstedeværelse 
kan spores.

Oer har i de seneste uger væ
ret afholdt møder og kurser på henholdsvis Kobæk og 
Nyborg strand. Vi har været sammen med mange skole- 



nævnsm«dlemmer fr« hele Sjælland, og vi har udveks
let erfaringer. Vi har fået klarhed angående vore 
arbejde- og kompetenceområder, så vi nu ved, hvilken 
vej vi skal gå - og efter hvad. . ,

Det naste store samtaleemne 
var evt. afskaffelse af rygeforbuddet på skolen. Et 
sådant emne kan jo ikke undgå at skabe en endda me
get livlig debat, og enighed om det ene eller andet 
blev der da heller ikke. Ran ville gerne tage det 
op til dreftelse på nasta mede, da det på grund af 
den seneste udvikling på de andre skoler er starkt 
påkravet at få sagen bragt i orden. Det kan yderli
gere oplyses, at skolekommissionen har slettet ry- 
geforbuddet i ordensreglerne for kommunens skoler, 
således at det nu er op til hvert enkelt skolenavn 
selv at bestemme, om der må ryges eller ej.

På dette sted vil jeg gerne 
gøre skolens forældrekreds opmærksom på, at det for
hold, at der nu eksisterer et foraldrevalgt skole
navn ved skolan, ikke betyder, at foraldrene trygt 
kan slumre ind« Netop foraldrene skal vare med til 
at akabe den skole, som børnene kan få størst gavn 
og glada af, og skolenavnet skal fungere som foral
drenes repræsentanter og talerør. Vi vil derfor ger
ne høre meninger fra et så bredt udsnit af foral
drekredsen som muligt angående rygning i skolen, da 
det jo ikke kan vare meningen, at vi få mennesker 
skal tage stilling til problemet alene på resten af 
foraldrenes vegne.

Vi efterlyser endvidere for
aldre med ideer og lyst til at vare med til at ska
be en foraldreforening. Det er prøvet med varieren
de held andre steder i landet, og hvor tilslutnin
gen ar god, har man overordentlig stor gavn af en 
sådan institution.

Eigil Hjarbak.



LIDT ( FORTSAT ).

SKOLEHISTORIE.
I åran« efter den stor* om

bygning 1 1928 gik livet sin stille gang på Østre 
skole; »sn i april 194o var freden forbi. Den tyske 
besettelse kom i de felgende Ar i hej grad til at 
bersra undervisningen.

Allerede den 11. april 194o 
kom tier besked om, at skolen skulle ryddes for in
ventar, da dan tyske varnemagt skulle bruga bygnin
gerne. Undervisningen skulle foregå på Vestre sko
le, sAlades at eleverne pA Vestre benyttede loka
lerne mandag, onsdag og fredag, og Østre skoles e- 
lever benyttede dam de mellemliggende dage - altså 
gammeldags hverandendagsundervisning.

Det var ikk* med glade, at 
elever og larere rykkede ud af Østre skola, og man 
viste sin modvilje på forskellig måde - f. aks. 
blev skolens flagstang omgående taget ned og gemt 
ude i byan. Udflytningen gav ogaå anledning til an 
pudsig episode. En aldre slejdlarer, der ligesom 
det evrige lererperaonale opbevarede sine private 



ting, bøger og lignende, i nogle tunge skuffer på 
lærerværelset, besluttede at flytte sin skuffe on 
i slsjdlokelet i den ganle realskolebygning i Sko
legade. Rena han spekulerede pA, on han kunne bære 
dat hele på en gang, kon to tyske officerer smi- 
landa hen og spurgte, on der var noget, de kunne 
hjælps han ned. Lersren brummede et eller andet 
og gav dan ene en stabel beger. DerpA tog han akuf
fen under armen og rakte sluttelig den anden of
ficer et per gamle galoscher. Officeren stivnede, 
men fattede sig og tog med fingerspidserne om de 
skave sutter, hvorefter man i optog bevægede sig 
ud af skoleporten og hen ad Skovsøgade til Skole
gade. Det kan ikke undre, at dot festlige optog 
vakte en vis opsigt.

Den tyske "besættelse" af 
skolen varede heldigvis ikke sA lange; men i 1943 
blev det galt igen, og atter måtte eleverne rykke 
ud, og tyskerne rykkede ind. Denne gang foregik 
undervisningen dels på Vestre skole og dels på 
Teknisk skole. Udlændigheden varede denne gang et 
par måneder.

Den 1. februar 1944 fra
trådte overlærer Henriksen på grund af alder, og 
viceinspektar Fr. Andersen blev konstitueret i em
bedet. Dan nye overlærer Carl Petersen, der kom 
fra Hornbæk, tiltrådte den 1. maj.

Den 22. Jenuar 1945 kom der 
meddelelse om, at værnemagten omgående ønskede at 
overtage skolebygningen i gården, og at alt skulle 
ryddes til side. Undervisningen blev stroke af
brudt, og alevorno sendt hjem. Larerne tog fat på 
at rydde skabe og akuffer, og lo stærke mand bar 
borde og skabe på loftet. - Og sA skete der ikke 
moro før 14 doge efter, hvor en efdeling ungarske 
soldeter rykkede ind. Efter fire ugers forlob 
blev do afløst af flere hundrede flygtninge fro 
do østtyske områder, dar var blevet besat af rus
serne. Det var kvinder og born og aldre mand, og 
do sA svart forkomne ud. Os var flygtet over hals 
og hoved og ejede kun det tøj, de gik i. Tværs o



var skolegården blev der sparret af «ed spanske 
ryttere, d.v.s. nogle træbukke, hvorpå der var an- 
bragt pigtråd.

Da «an måtte undvære gård
bygningen, indfarte «an "dobbeltdrift" i Fruega- 
debygningen, således at de aldre elever gik fra 
8 - 12.3o og resten fra 12.3o - 16. Samtidig gik 
man over til lektioner på 4o minutter og frikvar
terer på 5 minuttar. Denne betydelige indskrænk- 
ning af undervisningstiden varede lige til sommer
ferien 1946, da flygtningene endelig forlod sko
len.

Krigens forlob - Daily flail, 
se flaget igen på denne flag-

0« aftenen den 4. maj 1945 
kom budskabet fra 
vergivet sig. Næst 
elsver og lere
rs i skolegår
den om flagstan
gen, der i nat
tens lab var duk
ket op. Efter en 
kort tale af sko- 
leinspek toren 
tog borgmester 
Relgaard, der 
var kommet til I 
stede, ordet og 
udtalte:* Barn, 
det ar mig en 
særlig gieds at hs
stang, for den har sin egen historie. For ca. 5 år 
siden ville varnamagten have denns skois. Jeg nag
tede det? men ministsrist meddelte mig* at der ik
ke var noget at gere, og jeg måtte beja mig. For
inden havde jeg ladet stangen fjerne. De tyske kom
mandanter forlangte gang på gang stangen udleveret; 
men de fik hver gang at vide, at den ikke var i en 
sådan stand, at den kunna bruges. I dag står flag
stangen her igen, ubesmittet. Det kan man kun si
ge om få flagstænger ved bygninger, der har været 
belagt."



Derefter hejste Relgaard 
selv flaget, og bornene sang:"Der er ingen ting, 
der maner". Et barnekor sang derefter felgende 
sang, skrevet i dagens anledning:

"Atter vajer frit fra stangen- 
Østre skoles smukke flag- 
Lad det kendes nu på klangen- 
I vor sang, at vi i dag- 
Føler det som skyen sort- 
Er fra himlen drevet bort- 
Over Danmarks rige- 
Syng nu i et jubelkor- 
Ud vor giede rig og stor- 
Hvar an dreng og pige.
Trange tider langsomt skrider- 
Har vi tankt og sunget tit- 
Flen det nu mod dagning lider- 
Vi kan atter ånde frit- 
I det håb, at fremtids år- 
Lage vil os krigens sår- 
Lange vil vi mindes- 
Og en tak, fordi vort land- 
Nådigt slap i krigens brand- 
I vort hjerte findes."

( F. Jacobsen )

R. Henneke.

TERMINSPRØVER.
På de felgende tre sider 

findes for alle klasser, der deltager 1 termins
prøverne, oversigter over fag, prøvedage, møde
tidspunkter og do lokaler, hvor prøverne finder 
sted.



-.....
TERMINSPRØVEN 9. - 13. NOV •

Klassa. Dag. Tid. F ag. Lokala.

3. ra Mandag 8-12 Da. stil Håndgerningslokalet
3. ra Tirsdag 8-11 Eng. stil Håndgerningslokalet
3. ra Onsdag 8-12 Matsaatik Håndgerningslokalat
3. ra Torsdag 8-12 Regning Håndgerningslokalet
3. ra Fradag Ingen undervisning

3. rb Mandag 8 - 12 Oa. stil GI. tegnesal
3. rb Tirsdag 8-11 Eng. stil Gl. tegnoeal
3. rb Onsdag 8-12 Mateaatik GI. tegnasal
3. rb Toradag 8-12 Regning Gl. tegnasal
3'. rb F radag Ingen undervisning

*



TERMINSPRØVER 9. - 13. NOV.

Klaas« Dag Tid Fag Lokale

2. rab Mandag 8-12 Da. stil Dr. gymnastiksal
2. rab T1rsdag 8-12 Regning Or. gymnastiksal
2. rab Onsdag 8-12 Matematik Dr. gymnastiksal
2. rab Torsdag Ingen undervisning
2. rab F redag 13 - 14 Diktat 2. ra i dr. gymnastiksal

2. rb i gi. tegnesal

lo. ab Mandag Ingen undervisning
lo. ab T irsdag 13 - 13.45 Talfmrd.h. Dr. gymnastiksal
lo. ab Onsdag Ingen undervisning
lo. ab Torsdag 8-12 Oa. stil Dr. gymnastiksal
lo. ab F redag 8-12 Takstrag. lo. a i håndgern.lok. 

lo. b i gi. tegnesal

lo. UTF Onsdag 8-12 Matematik Håndgerningsiokalat



Klasse

TERMINSPRØVEN 9. - 13. NOV.

Dag Tid Fag Lokala

9. • Mandag 13 - 14 Diktat Håndgerningslokalet
9. a Tirsdag 11-15 Da. stil Håndgerningslokalet
9. a Onsdag 13 - 13.4' Talfard.h. Dr. gymnastiksal
9. a T orsdag Ingen undervisning
9. a F redag 8-12 Takstrag. Dr. gymnastiksal

9. b Mandag 13 - 14 Diktat GI, tegnesal
9. b Tirsdag 11 - 15 Da. stil GI. tegneaal
9. b Onsdag 13 - 13.45 Talfærd.h. Dr. gymnastiksal
9. b Torsdag Ingen undervisning
9. b F radag 8 - 12 Takstrag. Dr. gymnastiksal

9. TF Onsdag 8-12 Matematik Or. gymnastiksal

- • . . .



ERHVERVSPRAKTIK:
I ugen 28. september - 2. ok
tober deltog skolens afgangs
klasser i erhvervspraktik. 
Forud var eleverne blevet o- 
rienteret om de foreliggende 
muligheder og havde på denne 
baggrund fremsat deres prak- 
tikensker, som blev tilgode
set, sä vidt det var muligt.
ELEV/FORÆLDREAFTEN:
Onsdag den 3o. september hav
de eleverne i 7.b inviteret 
deres foraldre til Bornholms- 
aften.

KONCERT;
Onsdag den 23. 
september arran
gerede MUSIK & 
UNGDOM beatkon
cert p& skolen. 
Beatorkestret 
RAINBOW BAND 
spillede en ti
mes tid i drenge
nes gymnastiksal. 
Koncerten var å- 
ben for elever i 
overbygningen.
Elevernes reak
tioner var blan
dede.

Efter hjemkomsten fra Bornholm havde eleverne gruppe
vis bearbejdet det indsamlede materiale og præsente
rede nu resultaterne for foreldrene.
Bagefter drak foraldre og lærere kaffe, mens eleverne 
hyggede sig omkring en kasse sodavand og en pladespil
ler .
FORÆLDREDAG:
Mandag don 5. oktober var der foraldredag i l.b. Man

ge foraldre benyttede sig af lej
ligheden til at ae deres barn i 
klassemiljøet.



FORÆLDREHaOE t
Onsdag den 7. oktober afholdtes der forældremøde i 
l.a. 36 foraldre havde reflekteret på indbydelsen.

FAGKONSULENT?
Torsdag den 15. oktober havde skolen besag af fag
konsulenten for geografi og biologi K. Barfod. Fag
konsulenten overværede undervisningen i flere af 
skolens klasser med en efterfølgende samtale med de 
pågældende lærere.
PÆDAGOGISK AFTEN:
Onsdag den 28. oktober afholdtes der pædagogisk af
ten for skolens lærere. Skolenævnets medlemmer var 
også inviteret.
Skoledirektør Bent Johnsen redegjorde for de frem
tidige skoleplaner for Slagelse kommune med speci
elt sigte på Østre skole.

LÆRERE PÄ KURSUS?
Niels v. Holstein: lo. sug. - 18« sept.( sløjd ).
Steen Jespersen: 7. - 25. sept. ( skolecentral ).
Steen Jespersen: 12. - 17. okt. ( uv-midler ).
Ruth Levring: 26. okt. - 5. dec. ( specialpæd. ).
Geske Hartvig: 26. okt. - 2. nov. ( fransk ).


