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FRA
SKOLENÆVNET.

ANGÅENDE SKGLEFRIHED:

Foranlediget af sn del ansøg
ninger om udvidet frihed fra den almindelige skole
gang vil skolenævnet gerne herved benytte pladsen 
i skolebladet til at meddele følgende generelle reg
ler for ansøgninger om frihed:

1. ELEVERNE KAN FÅ FRI AF KLASSELÆREREN I ENKELTE 
TIMER.

2. SKOLEINSPEKTØREN KAN MEDDELE TILLADELSE TIL FRI
HED TIL OG NED 3 DAGE.

3. BEGÆRES DER FRIHED I MERE END 3 DAGE, FORELÆGGES 
ANMODNINGEN FOR SKOLENÆVNET.

Som De vil se, afgør skolenæv
net frihed i mere end 3 dage, og det kan meddeles, 
at vi på et skolenævnsmøde eenstemmigt har vedtaget 
at efterkomme begrundede ansøgninger om frihed i op 
til een uge, d.v.s. maksimalt 5 skoledage.

Når det blev vedtaget ikke 
at efterkomme ansøgninger om frihed ud ovar een u- 
ge, skyldes det, at der i forvejen efter overgan
gen til 5-dagesuge kun er ca, 2oo ordinære skole
dage .

Skolenævnet henstiller, at 
forældrene kun ansøger om frihed, såfremt det er 
forældrene umuligt af personlige grunde at arran
gere familieferien i skolens ordinære ferieperio
der.



LIDT ( FORTSAT )

SKOLEHISTORIE.
Den 22, januar 1946 forlod 

de tyske flygtninge østre skole, og nu skulle gård
bygningen sættes i stand. Det viste sig, at den 
var mere medtaget, end man havde regnet med. "Gæ
sterne" havde knust vinduesruder for mere end looo 
kr,. og alt løst træværk og mere til var brækket i 
stykker og anvendt til fyring. Det tog flere måne
der at reparere bygningen, og udgifterne beløb sig 
til 7o.ooo kr - et stort beløb på daværende tids
punkt.

. Endelig den lo. august 1946
kunne eleverne igen rykke ind. Lokalerne skinnede 
af maling og lak, og der var pyntet med blomster, 
og på klassetåvlerne var der tegninger og små rim, 
der hentydede til tiden forud.

I 1949 blev Ostre skole ek
samensskole, idet man oprettede den første mellem
skoleklasse, og det første hold realister blev di
mitteret i 1954.

hederne at opføre
I 195o besluttede myndig- 

en gymnastiksalsbygning ud mod
Skovsøgade. I den anled
ning blev den gamle hyg
gelige pedelbolig revet 
ned, og de store skygge
fulde træer rundt om 
blev fældet. I 1952 stod 
bygningen færdig. Den 
blev indviet under fest
lige former. Først var 
der gymnastikopvisning 



af et pige- og et drengehold, og efter en rundgang 
i de nye lokaler samledes man til et kaffebord, 
hvor der blev holdt en række taler, hvori man ud
trykte gode ønsker for det arbejde, der nu skulle 
udføres i den nye bygning.

□en 28. marts 1956 fyldte 
Østre skole loo år, og jubilæet blev fejret efter 

■ alle kunstens regler. Da den 28. marts lå i påske
ferien, fejrede eleverne jubilæet allerede den 22. 
marts. Dm formiddagen samledes de yngste elever i 
gymnastiksalen, hvor skoleinspektør Carl Petersen 
fortalte træk af skolens historie, hvorefter lærer
ne opførte årets skolekomedie "Soldaterløjer". Der
på gik eleverne til deres klasseværelser, hvor de 
drak sodavand og spiste boller på kommunens reg
ning. Dm aftenen festede 
de store elever med kome
die, chokoladebord og dans 
På selve jubilæumsdagen 
den 28. marts mødte en 
kreds af forældre op tid
ligt på formiddagen og 
"afslørede" en nyttig 
gave, som vi stadig har 
gavn af; en skoleklokke. 
Der var blandt forældre
ne indsamlet et beløb, 
og for en del af beløbet 
købtes skoleklokksn, mens 
resten blev til østre sko
les forældrelegat. Ved re
ceptionen senere på dagen 
strømmede det ind med ga
ver, blomster og telegrammer fra tidligere elever
og lokale institutioner. Kl. 12 samledes 
mennesker på "Postgården", hvor kommunen 
ved en sammenkomst, hvor en række talere 
den "gamle jubilar" til lykke med de loo

ca. 5o 
var vært 
ønskede 
år.

Til slut skal omtales nogle 
af de traditioner, som var knyttet til østre skole.



□et var en regel, at man hvert år drog på udflugt 
med eleverne. De små tog til Parnas, Tissø eller 
Bildsø og dé store til Kalundborg, Holbæk, Vording
borg, Roskilde eller Skælskør. Fra en udflugt til 
Skælskør med tog fortælles følgende historie: På 
hjemvejen holdt toget i Dalmose, og eleverne myldre

de ud. Da afgangstiden'nærmede, sig, gennede en af 
lærerne eleverne ind i kupeerne, og han bemærkede 
nok, at en af drengene protesterede, men tænkte ik
ke nærmere over det. Da man nåede Slagelse, sad ved
kommende dreng og græd, så tårerne strømmede ned ad 
kinderne. Det viste sig så, at det var en dreng fra 
Dalmase, der ved en fejltagelse var kommet med to
get. Læreren fik travlt med at ringe til forældrene 
og få sendt den "blinde passager" retur.

Da overlærer Henriksen tråd
te til i begyndelsen af 192o-erne, indførte han en 
årlig tilbagevendende lille fastlighed. Det var lin
defesten. Når den store lind i gården foldede sine 
grønne blads ud, samledes elever og lærere under 
dens grene. Overlæreren talte, og man sang lindesan
gen, hvorefter der blev givet fri resten af dagen. 
Desværre blev denne smukke tradition afskaffet i å- 
rene efter krigen.

Indtil for få år sidon hav
de vi på Datre skole noget, der hed månedstimer. 
Det var noget, der var indført af forhenværende 
finansminister H. P. Hansen, der var formand for 
skolekommissionen. Princippet var, at hvis elever
ne i en klasse ikke havde haft ulovlige forsømmel
ser i løbet af en måned, fik de 2 fritimer. Det be
virkede, at antallet af pjæktimer gik stærkt ned, 
for hvem ville ikke gerne have et par fritimer på 
lovlig vis.



Tidligere afgjorde drenge
ne fra Østre deres uoverensstemmelser i "Strædet",
d.v.s. Lille Fruegade. Når klokken var 14, strømme
de tilskuer
for at yde 
te til de kæm- 
heppe. En 
snedkeren i 
af de mange 
besluttede 
gat ved det, 

ne af sted 
åndelig støt- 
pende ved at 
gang blev 
Strædet træt 
kampe. Han 
at gøre no- 
og næste gang

et par "kamphaner" mødte op, tømte han en spand 
koldt vand ud over hovedet på dem. Det fortælles, 
at de kæmpende straks følte sig afkølet og flove 
luskede hver * til sit.

R. Henneke.

TERMINSPRØVER.
På da følgende tre sider 

findes for alle klasser, der deltager i. termins
prøverne i dagene 1. - 5. marts, oversigter over 
fag, prøvedage, mødetidspunkter og de lokaler, 
hvor prøverne finder sted.

Som det vil ses, er der 
enkelte ændringer med hensyn til prøvefagene i 
forhold til terminsprøverne i november. Således 
er der for visse klasser tilføjet skrivning, mens 
talfærdighed er bortfaldet for andre klasser.



klasse
Terminsprøve 1. -5. marts 1971.

dag tid fag lokale
9. a mandag 15 - 14 diktat Håndgerningsiokale t
9» a tirsdag 11 - 15 da. stil Håndgerningslokalet
9. a onsdag 15 - 1545 talfærdigh Dr. gymnastiksal
9. a torsdag 12^°- 14 skrivning Dr. gymnastiksal
9. a fredag 8-12 tekstreg. Dr. gymnastiksal

9. b
i

mandag | 15 - 14 diktat GI. tegnesal
9. b tirsdag i 11 - 15 da. stil GI. tegnesal
9. b onsdag 15 - 1545 talfærdigh Dr. gymnastiksal
9. b torsdag 12^°- 14 skrivning Dr. gymnastiksal
9. b fredag 8-12 tekstreg. Dr. gymnastiksal

9. TF onsdag 8-12 matematik Dr. gymnastiksal
i-..- .. --



Terminsprøve 1. -5« marts 1971.
klasse dag tid fag lokale

2. r ab mandag 8-12 da. stil Dr. Gymnastiksal
2. r ab tirsdag 8-12 regning Dr. Gymnastiksal
2. r ab
2. rab

onsdag 
torsdag

8-12 matematik Dr. Gymnastiksal
Ingen undervisning

2. rab fredag 13 - 14 diktat 2. ra i Dr. Gymsal.
2. rb i,GI. tegnesal

lo. ab
lo. ab
lo. ab

mandag 
tirsdag 
onsdag

Ingen undervisning
Ingen undervisning
Ingen undervisning

lo. ab torsdag 8 - 12 da. stil Dr. gymnastiksal
lo. ab fredag 8-12 tekstreg. lo.a i Håndgerningsi.

lo.b i Gi. Tegnesal

lo. UTF onsdag 8-12 matematik Håndgerningslokalet



Terminsprøve 1. - 5. marts 1971»

klasse dag tid i'ag lokale

J. ra mandag 8-12 da. stil Håndgerningslokalet
3. ra tirsdag 8-11 eng. stil Håndgerningslokalet
3. ra onsdag 8-12 matematik Håndgerningslokalet
3» ra torsdag 8-12 regning Håndgerningslokalet
3» ra fredag Ingen undervisning

3. rb mandag 8-12 da. stil Gl. tegnesal
3. rb tirsdag 8-11 eng. stil Gl. tegnesal
3. rb onsdag 8-12 matematik Gl. tegnesal
3» rb torsdag 8-12 regning Gl. tegnesal
3» rb fredag Ingen undervisning



ELEVRÅD.
En gruppe ølever på skolpn 

arbejder med at oprette elevråd. Fra denne gruppe 
har vi modtaget følgende, som er vedtagat på en 
stiftende generalforsamling tirsdag den 9. februar 
af ca. 5o elever.

LOVE FOR ØSTRE SKOLES ELEVRÄD.

STIFTET DEN 9, FEBRUAR, 1971.

1. Elevrådets formål er at varetage elevernes in
teresser ved at
A. - virke som kontaktled mellem skolen og ele

verne og på den måde skabe en positiv ind
stilling til skolen og skolearbejdet,

B. - udtale sig på skolens eller skolenævnets 
opfordring om spørgsmål som f.eks. hjemme
arbejde, ordensregler og disciplinære spørgs
mål. .

C. - fremlægge på eget initiativ forskellige 
spørgsmål og formidle ønsker eller fremsæt
te klager fra eleverne.

2. Elevrådet består af 3 repræsentanter fra 1. 
qrundråd, som igen består af 1 repræsentant 
fra hver klasse på 1. 7. klassetrin, og 4
repræsentanter fra 2. grundråd, der består af 
2 repræsentanter fra hver klasse på 8. - lo. 
klassetrin.

Når 1. grundråd holder møde, deltager 1 repræ
sentant fra de 4, der er valgt til elevrådet af 
2. grundråd. Denne må dog ikke give sin person
lige mening til kende på mødet.

Når 2. grundråd holder møde, deltager 1 repræ
sentant fra de 3, der er valgt til elevrådet 
af 1, grundråd. Denne må dog ikke give sin per
sonlige mening til kende på mødet.

( se iøvrigt tegningen )



3. Elevrådet kan ikke opkræve kontingent.

4. Generalforsamlingen finder sted hvert år først 
i september., og der kan desuden indkaldes ti] 
ekstraordinær generalforsamling, når elevrådet 
eller mindst 2o elever ønsker det.

5. Lærerreptssentation ved mader afholdt af elev
rådet er kun mulig, hvis lærerne sr indbudt, 
eller hvis hele skolen er indkaldt.

6. For at elevrådet kan eksistere, skal 75 % af 
klasserne være repræsenteret.

7. Elevrådet vælger selv en formand og en næst
formand, der samtidig er sekretær.

8. Et samarbejdsudvalg bør søges oprettet, f.eks. 
bestående af 2 fra elevrådet, 2 lærere, skole
lederen, pedellen og 2 fra skolenævnet.



II» jan» Forældre
møde i 7.b.

13» jan. Forældre
møde 1 7.a.

13. jan. Forældre
konsultation i 2. 
real a.

14. jan. Forældre
konsultation i 2. 
real a.

2o. jan. Pædagogisk 
aften for skolens . 
lærere. Emnet var: 
lektier og hjemmear
bejde.

22. jan, lo. a og lo. 
b var på studietur 
til Klarskovgård med 
Fi. Rasmussen.

25, - 29. jan. Fan
ge af skolens ældste 
klasser så film og 
andet materiale om 
farerne ved at nyde 
spiritus, tobak og 
narkotika. Informa
tionen fandt sted i 
Vestsjællandscentret.

lo. feb. Forældre
konsultation. i 3. 
real a.

Arne Gadeberg.

2 o. jan . Koncert 
med Musica Anti.qua.

21. jan. Forældre
møde i 1.. real a 
med gruppedrøftel
se om emnerne: 
hjemmearbejde og 
tobaksrygning på 
skolen.

3 » feb. lo, klasse/ 
3. real deltog i en 
uddannelsesdag, 
hvor de aflagde be
søg på byens for
skellige special
skoler.

8, feb. Forældre
møde i 5 . c.

lo. feb. Ziazzkon- 
cert med Dexter 
Gordons kvartet ar
rangeret af Musik 
og Ungdom. Ca. 15o 
deltagere.


