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FRA SKOLENÆVNET.
Den 11. november afholdtes skolenævnsmøde med føl
gende dagsorden:

1. Rygning.

2. Forsømmelser.

3. Efterretningssager.

4. Eventuelt.

På dette møde prøvede vi at nå frem tilvisse ret
ningslinier for rygning, hvis tilladelse til ryg
ning skulle gives.
Nogle medlemmer ville gå med til at give tilladel
se til rygning, såfremt tilladelsen kun skulle gæl
de 9. og lo. årgang; men man stødte så på proble
met: administration af en sådan regel. Det kunne 
blive et ret omfattende arbejde at pålægge skolens 
lærerstab.
Andre mente, at man kunne give totalt fri og kun 
påtale rygning, såfremt der var tale om helt små 
elever; men her meldte første gruppe fra.
Alt i alt enedes man om at udsætte spørgsmålet - 
dog højst til 1. april - og bl.a. afvente, om der 
eventuelt var kommet et samarbejde i gang med for
ældrene.

fied hensyn til samarbejde med forældrene kan her 
nævnes, at forældre til enkelte klasser er ved at 
danne en slags forældreforening - dog foreløbig 
kun med henblik på den klasse, man selv har skole
søgende børn i. Lad os ; få dette videreudviklet. 
Det kan blive til gavn for både børn, forældre og 
skole.

De efterfølgende punkter på dagsordenen drejede 
sig udelukkende om problemer vedrørende enkelte



elever. Sådanne problemer vil på intet tidspunkt 
blive omtalt her i denne spalte - heller ikke uden 
navns nævnelse, da eleverne altid vil kunne gætte 
sig frem til de rette personer. Dette være sagt, 
for at alle kan føle sig trygge. Der dukker ikke 
noget op her, som på nogen måde vil kunne genere 
nogen. Derfor endnu en gang, kære forældre, er der 
et eller andet, der trykker Dem, angående Deres 
skolesøgende barn, så kom eller skriv. Vi vil gerne 
forsøge, om vi kan hjælpe Dem.

Fra biørne- og ungdomsforsorgens side hævder man of
te, at mange anbringelser kunne være undgået, så
fremt vor.e skoler havde haft en mere effektiv vej
ledning - altså havde haft specialister, psykolo
ger, socialrådgivere og familievejledere knyttet 
til sig. Her kan samlede forældregrupper gøre en 
stor indsats. Det er dyrt. Der skal bevillinger til. 
Kravet skal komme fra forbrugerne og presses igen
nem af forbrugerne - og, tro det, det koster kun 
en brøkdel at forebynne i forhold til nrisen på hel
bredelse.

c. • Hjarbæk.



FRA

ELEVFORENINGEN.
ANGÅENDE RYGNING.

Ved en undersøgelse, foretaget af elevforeningen i 
november måned angående elevernes rygning på skolen, 
fandt man frem til følgende:

1. Ca. 83 piger ryger i smug på pigernes toiletter.

2. Ca. 4o drenge ryger i smug på drengenes toilet
ter.

3. Ca. 99 % af de rygende går i 7. klasse eller der
over.

4. At den store mængde af rygende hindrer de mindre 
elever i at komme på toilettet.

Da elevforeningen synes, at problemet er ved at være 
ret betydeligt, vil vi gerne efterlyse forslag til 
en eventuel løsning af problemet.

Vi appellerer derfor til:

FORÆLDRE, ELEVER, LÆRERE,

der måtte have eventuelle forslag til løsning af 
problemet.

Forslag bedes sendt til:

ELEVFORENINGEN,
ØSTRE SKOLE, 
SKOVSØGADE, 
42oo SLAGELSE.

Hans Dansen.



APROPOS.
Kort før jul behandlede Sjællands Tidende problemet 
med de "små flasker" ved elevforeningernes sammenkomst 
i Bygningen i Eriksgade.

Problemet blev sat i relief - måske mere end det for
tjente - på baggrund af referatet fra østre skoles 
juleudstilling.

Problemer af denne slags er kendt ved alle skoler, 
hvor der afholdes sådanne fester - til trods for, 
at problemet kun omfatter ganske få elever, og at 
man gør, alt hvad man kan, for at modvirke det.

Da skolen altså kende’r dette problem, har man fra 
lærerside heller ikke ønsket at medvirke ved de ar
rangementer, som elevforeningen afholder uden for 
skolens rammer.

Dette til orientering for forældre, som måske ikke 
havde kendskab til det.

C. Ph. Carstensen.



ORDENSREGLER.
NEDENSTÅENDE ORDENSREGLER FOR ELEVER VED ØSTRE SKO

LE ER VEDTAGET AF SKOLENS LÆRERRÅD OG SKOLENÆVN.

1. På vej til og Fra skole skal eleverne følge 
gældende færdselsregler og rette sig efter 
skolepatruljens henstillinger.

2. Eleverne skal møde til rette tid - dog tid
ligst 15 minutter før undervisningstidens be
gyndelse .

3. Eleverne må i skoletiden ikke forlade skolens 
område uden tilladelse.

4. Enhver form for farlig leg er ikke tilladt - 
■ligesom der ikke må cykles i skolegården.

5. Tobaksrygning må ikke finde sted i skoletiden.

6. Bøgerne skal være forsynet med solidt omslag 
og holdes rene.

7. .Der'kan rejses erstatningskrav over for hjem
met, hvis eleven mishandler skolens materiel.

8. Unødigt ophold på toiletterne er ikke tilladt.

9. Al færdsel til og fra skole foregår gennem ho-



FORHOLD I ALMINDELIGHED:

lo. Pange og andre værdigenstande må ikke efter
lades i overtøj eller tasker på gange eller 
i ubenyttede lokaler.

1-1. Oliver en elev syg, må det snarest muligt med
deles skolen.
Når sygdommen er overstået, medbringer eleven 
den første dag sn skriftlig besked fra hjemmet.

12. Fritagelse for deltagelse i legemsøvelser og 
brusebad herefter kan gives efter skriftlig 
anmodning fra hjemmet og kan gives for en uge 
ad gangen - dog højst i fire sammenhængende 
uger. Cnskes der fritagelse herudover, skal 
der fremlægges lægeattest.

13. Fritagelse for skolegang gives kun i særlige 
tilfælde og kun efter anmodning fra hjemmet. 
Fritagelse indtil 3 dage gives af skolen - 
herudover af skolenævnet.



ET BREV
FRA U.S.A.

Fulda, den 26. okt. 197o.

Blot en lille hilsen for at fortælle jer, hvad en 
af jeres gamle dovne elever foretager .sig, 
Jeg befinder mig i det sydvestlige hjørne af .sta
ten Minnesota og har det helt fantastisk godt.
Jeg bor hos en familie, der består af "Dad" = Carl, 
der er lærer på min skole, "Mum" = Joyle, der ar
bejder på et alderdomshjem, og så min "lillebror" 
Craig, lo år, der går i. 4..klasse.

Øyen Fulda er en lille by med ca. 12oo indbyggere. 
Alle er venlige, og -alle vil snakke med ham J'Dan- 
skeren". Det er meget sjovt; men jeg kan nu ikke 
rigtig lide al den opmærksomhed.

Jeg vil fortælle jer lidt om min skole. Alle fag
er valgfrie, og jeg har valgt amerikansk littera
tur, styre- 
rie, økono- 
nalistik. 
er på 7. 
foruden 
fag, jeg 
har jeg 
"Study 
er 2 ti-
jeg kan ordne mine lektier - en

form, histo- 
mi og jour- 
En skoledag 
timer, og 
5 timer i de 
har nævnt, 
2 timer i 
Hall", Det 
mer, hvor

vældig god ide, for
hvis jeg arbejder i de 2 timer,
ne lektier til side.

kan jeg få alle mi

Der er endnu lidt sprogbesvær; men det er faktisk 
så lidt, at det ikke gør noget, og alle lærerne er 
meget hjælpsomme.



Jeg er automatisk blevet medlem af skolens elevråd; 
men det elevråd kan ikke ændre spor.
De er meget strenge herovre. Jeg må ikke være lang
håret og have skæg eller have cowboy-bukser på i 
skole, og jeg skal have livrem i mine bukser. Dermed 
er kun nævnt nogle få ting; men jeg kunne fylde fle
re sider med regler. En anden regel er f.eks., at 
man ikke må ryge offentligt, for man er gået ud af 
skolen; men mine "forældre" har givet mig lov til at 
ryge i hjemmet. Nan kan ikke købe tobak, før man er 
fyldt 18 år, og ikke spiritus, før man er fyldt 21. 
Det er mærkeligt at se, at allo de ting, som jeg vil
le tage som en selvfølge i Danmark, er strengt for
budt her.

Her er fjernsyn hele dagen fra kl. 6 til kl. 24, så 
jeg regner med at være "fjernsynsnarkoman", inden 
jeg kommer hjem.

Hvis 1 kunne komme til at spørge mig, om jeg ikke 
somme tider længes hjem, ville svaret blive jo. Jeg 
længes efter min familie og mine venner og bekendte 
og efter lidt mere frihed, end jeg har her; men alle 
de ting, jeg ser og lærer her, opvejer det.

Jeg kan roligt sige, at hvi.s I hører om en elev, der 
har fået tilbud om at komme herover, så vent ikke 
et sekund med at anbefale det, for det or simpelt
hen en fantastisk oplevelse.

Jeg vil til slut takke alle, der hjalp mig herover, 
og det gjorde I jo faktisk alle på en eller anden 
måde.

De bedste hilsener til alle

Carsten Bjørsum.



GLEMTE SAGER.
TIL HJEfifiEME:

Overtøj,. va-nter m.m., der 
glemmes, hænger på gange
ne i 1 uge, hvorpå tinge
ne anbringes i bøtterne i 
stueetagen i de 2 bygnin
ger .

Ure, smykker, punge og pe- 
nalhuse afleveres på vi- 
ceinspektørernes kontor, 
hvor de kan afhentes i 
frikvartererne kl. 12 og 
13.
Det bemærkes, at vi for 
øjeblikket har en del uaf
hentede ure, punge, penal- 
huse m.m., som vi meget 
gerne vil af med.

Viceinspektørerne .

KLflSSEfüJDER;

I løbet af no
vember og de
cember har der 
været afholdt 
klassemøder 
for samtlige 
klasser. 
få disse møder 
drøfter klassu- 
og faglærere 
problemer om- 



kring de enkelte eleuer.

ARRANGEMENTER I8VRIGT I NOVEMBER:

4. nov. Ca. 13o elever fra de 
store klasser overværede en 
opera på gymnasiet.

9. - 13, nov. Terminsprøver.

13. nov. Forældremøde i 3. real b.
Forældrekonsultation i 6,a.

23« nov. Pædagogisk aften for skolens 
lærere. Emnet var: karaktergivning.
C. Ph. Carstensen og Mogens Rasmussen 
indledte, og deres oplæg blev fulgt 
op'' af en livlig debat om de problemer, der knytter
sig til dette emne.

24. nov. forældrekonsultation i 8,b.

25. nov. Forældrekonsultation i 2.a.

26. nov. Forældrekonsultation i 2.b.

3o. nov. Forældrekonsultation i 2.a, 2.c og l.a.

ARRANGEMENTER lØVRIGT I DECEMBER;

2 . dec. Forældrekonsultation i 2.a.

2. dec. Ärets skolekomedie "Hul i 
skiv'et" opført af 9.-klasserne un
der instruktion af Bodil Smith blev 
opført for ca. 125 forældre.

3. - 4. dec. Skolefest for alle klas
ser på skolen. Skolekomedien blev 
opført for eleverne i 4. - lo. år
gang med efterfølgende bal, I afte
nens løb serveredes der pølser og is.



7. dec. Forældrekonsultation i l.c.

8. dec. Forældrekonsultation i l.c.

9, dec♦ Skolen havde besøg af fag
konsulent Valentin Hansen, som o- 
verværede undervisningen i regning 
og matematik i 8.b, lo.b, 2. real a 
samt 3. real b. Senere på dagen 
mødtes skolens regne- og matematik- 
lærere til en konferencetime med 
fagkonsulenten.

Haydn-trioen fra Wien gav koncert i skolens gymnastik
sal. Ca. 4o elever fra de større klasser var mødt op. 
Forældrekonsultation i 3.b.
Forældremode i 7.c med orientering om delingen efter 
7, klasse.
3. real a var på tur til København, hvor de aflagde 
besøg i folketinget. Dagen sluttede i Det kongelige 
Teater.

lo. dec. Forældremøde i 6.c.

15. dec. Forældrekonsultation i 3.b.

18. dec. Som supplement til den årlige udstilling af 
elevarbejder ved skoleårets afslutning forsøgte man at 
lave en juleudstilling. Underste etage i gårdbygningen 
var fyldt med mangeartede elevarbejder, festligt ind
rammet af juledekorationer og små juletræer. I sløjd
salen, håndarbejdslokalet og skolekøkkenet arbejdede 
elever med forskellige projekter, og i gymnastiksalen 
kunne man se gymnastikopvisning samt høre skolens kor 
synge. Forældrene havde også mulighed for at slappe 
af over en kop kaffe med 11 skolebag te" O
kager til, mens de mindste poder klip- 
pede julestads og malede i formnings- 
lokalet. lÄÉL
19. dec. Piger fra 9. cg lo. klasse
havde inviteret deres lærere til en ft
hyggelig julesammenkomst i skolekøk- ij HvJ
kenet, hvor pigerne serverede prøver q®, \\
på deres madlavningskunst.

A. Gadeberg,


