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FRA SKOLENÆVNET.
SKOLENÆVNSMØDE 27/4.

Samtliga skolenævnets ‘medlem
mer var til stede, og man gik frem efter følgende dags
orden:

1. Efterretningssager.
2. Forsømmelser.
3. Driftsbudget.
4. Fagplan.
5. Velkomstformular til de nye 1.-klasser.
6. Orientering om skolakommissionens mø

de på skolen samme eftermiddag.

For første gang havde de ny
valgte repræsentanter for elevrådet sæde i skolenæv
net, og dat var med glæde, vi hilsta dem velkommen, i- 
det vi længe har savnet en nær kontakt med elevklien
tellet. Vi håber at få glæde heraf.

Egentlig var der ikke meget 
af almen interesse i de på dagsordenen værende punkter. 
Det eneste kunne evt. være spørgsmålet om de uheldige 
toiletforhold, hvilket også var hovedemnet ved skole- 
kommissionans møde på skolen samme eftermiddag. Dat er 
endnu ikke afgjort, hvordan problemet skal løsas; men 
et er sikkert: der vil ske - endda ret væsentlige - 
forbedringer inden for en overskuelig fremtid.

Problamat forsømmelser er dog 
også af interesse for forældrene. På mødet drejede det 
sig om ansøgninger om fridage ud over de normale ferie- 
og helligdage. Deg vil gerne anmode foraldrene om at 
undgå disse fridage, idet de er til stor gena for så
vel børn som skole. Detta forstås måeka bedre, hvis man; 
ser sagen i et helhedsperspektiv. Risbrug og tilside
sættelse af lovens bogstav angående skolegang kan med
føre, at forældrene risikerer indblanding fra højere 
myndighed og bsrnsværn.

E. Hjarbæk.
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GRUNDRAD

1. GRUNDRÄD.

l.a: Morten Adel Larsen.
l .b: Dens Michael Carstensen.
l.c: Kim Larsen.

2 .a: Lars Jørgensen.
2 .b: Per Jørgensen.
2 .c: Anne Mette Despersen.

3 .a: Nina Ebbesen.
3 .bj Michael Jacobsen.

4 .a: Søran Halms Jensen.
4 .b: Annemette Kurstein Nielsen 
4,c: Henrik Ohmsyer.

5 .a: Jans Rafn Nielsen.
5 .b: Jan Petersen.
5 .c: Britta Helseby.

6 .a: Niels-Erik Jørgensen.
ö.b: John Hjarbæk.
6 .c: Ki® Bo Bryld Jensen.

7 .a: Jane Bech Pedersen.
7 . b: Thomas Tvenatrup Jensen.
7 .c: Niels Ebbe Ebbesen.

2. GRUNDRÅD.

8 .b: Dorthe Truelsen. 
Anne Lindboe.

8 .c: Annette Jensen. 
Birgit Christensen.



8.real a: Grethe Jensen. 
Anne Marie Gensø.

8.real bt Claus Rasmussen. 
Karin Neargaard-Thøgersen.

9.a: John Heldal.
Susanne Kristensen.

9.b: Elsebeth Toft Nielsen. 
Peter Mailer Michaelsen.

9.c: Kirsten Møller.
Charles Jørgensen.

9.real as Jytte Larsen. 
Kirsten Sørensen.

9.real b: ( Niels Kürstein Nielsen - formand ).
Poul Kraghede.
Hans Erik Smith Jensan.

lo.b: Lis Mortensen. 
Ola Davantier, 

lo.reai a: Else-I*larie Madsen. 
Bent Hejgaard.

lo.reai b: Anne Grethe Jørgensen. 
Carsten Max Jørgensen.

ELEVRÄD.

Niels Kurstein Nielsen, 9.real b. 
Poul Kraghede, 9,real b, 
Peter Møller Michaelsen, 9.b. 
Anne Marie Gensø, 8.real a. 
Thomas Tvenstrup Jensan, 7.b.
Niels Ebbe Ebbasen, 7.c. 
Kim Bo Bryld Jensen, 6.c.
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LOVE FOR
SKOLENS ELEVRÅD,
Hermed vedtægterne For Østre skoles elevråd, som blev 
stiftet den 9. februar, 1971, i deres endelige udform
ning efter behandling i lærerråd ag skolenævn:

1« Elevrådets formål er at varetage elevernas interes
ser ved at:
a. - virke som kontaktled mellem skolen og slaverne og 
på den måde skabe en positiv indstilling til skolen og 
skolearbejdet,
b, - udtale sig, enten på skolens eller skolenævnets 
opfordring.
c. - fremlægge forskellige spørgsmål vedrørende skolen 
på eget initiativ og formidle øller fremsætte klager 
fra eleverne.

2> Elevrådet består af 3 repræsentanter fra 1. grund- 
råd, som igen består af 1 repræsentant fra hver klasse 
på 1, - 7, klassetrin, og 4 repræsentanter fra 2. grund- 
råd, der består af 2 repræsentanter fra hver klasse på 
8. - lo. klassetrin.
Når 1» grundråd holder møde, deltager 1 repræsentant 
fra da 4, der er valgt til elevrådet af 2. grundråd. 
Denne må dog ikka give sin personlige mening til kende 
på mødet.
Når 2. grundråd holder møde, deltagar 1 repræsentant 
fra de 3, der er valgt til elevrådet af 1. grundråd. 
Danne må dog ikke give sin parsonlige mening til kendø 
på mødet.

3. Elevrådet kan ikka opkræve kontingent.

4. Valg finder sted hvert år først i septembar,

5. Elavrådet holder møde 1 gang om måneden, siler så
fremt ønske fremsættes fra et af grundtidens. Lærerrå
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det vælger en kontaktlærer som rådgiver for elevrådet, 
bøderne afholdes efter samråd med skolene leder.

6. Spørgsmål, der ønskes behandlet af elevrådet, sen
des skriftligt gennem grundrådene.

7. Por at elevrådet kan eksistere, skal 75 % af klas
serne have valgt en repræsentant til grundrådene. For 
at elevrådet kan være beslutningsdygtigt, skal der væ
re mindst 2 fra hvert grundråd samt formanden til ste
de .

8. Elevrådet vælger formand og næstformand, der samti
dig er sekretær. Formanden erstattes i grundrådet af 
en anden elev fra klassen. Sekretæren farer protokol 
over elevrådets beslutninger. Udskrift af protokollen 
tilsendes skolens leder og lærerrådet.

9. Grundrådene kan indkaldes til made på foranledning 
af repræsentanterne i elevrådet. Disse møder afholdes 
efter samtale med skolens leder.

-o-o-o-o-o-o-o-
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MUNDTLIG
EKSAMEN

Tirsdag den 1. juni, kl, 8;
Pia tama tik, 3.real a, i Gjq* Censor: viceinspektør F. 
Smith Hansen, Oyhrs skole, Slagelse.
Matematik, lo.DTE, i G . Censor: viceinspektør F.
Smith Hansen, Dyhrs skole, Slagelsa.
Biologi, 3.real b, i biologilokalet. Censor; lærer Ej
ler Madsen, Korsør.

Torsdag den 3. juni, kl. 8:
Fransk, 3.real a, i G?^. Censor: lærer Kirsten Balling, 
F rederikshavn.
Fransk, 3.real b, i G2o‘ Censor: lærer Kirsten Balling, 
F rederikshavn.
Fransk, lo, a,i G2q. Censor: lærer Kirsten Balling, 
F rederikshavn.
Fransk, lo, b, i C?^. Censor: lærer Kirsten Balling, 
F rederikshavn.

Torsdag den 3. juni, kl. 9;
Fysik, lo.UTF, i fysiklokalet. Censor: lærer Børge Mad
sen, Vestre skole, Slagelsa.

Tiradag den 8. juni, kl. 8:
Historis, 3.real a, i G^^« Censor: lærer Aksel Lange 
Thomsen, Vejle.
Tysk, lo. a, i Fy^. Censor: lærer Kirsten Dalsgaard, 
Møllegårdsskolen, Slagelse,
Tysk, lo, b, i Fy^. Censor: lærer Kirsten Dalsgaard, 
Møllegårdsskolen, Slagelse,
Matematik, 2.real a, i F. Censor: lærer Erik Nielsen,
Østre skole, Slagelse.
Engelsk, 2,real b, i G^^. Censor: overlærer H. E. Bay, 
Østre skole, Slagelse.
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Dnssaq den 9« juni, kl» 8:
Historie, 3.real b, i G_ . Censor: lærer Aksel Lange 
Thomsen, Vejle,
Dansk, 9.a, i F . Censor: lærer Bjarne Mikkelsen, Møl- 
legårdsskolan, Slagelse,
Orientering, 9,b, i læsesalen. Censor; lærer Mogens Jen- 
ssn, Eggesleymagle.

Fredag den 11. juni, kl. 8:
Biologi, 3.reala, i biologilokalet. Censor: lærer G.
Sigumfeldt, Korsør.
Tysk, 3,real b, i G_ . Censor: lærer F. Jacobsen, Kor-

Dansk, lo. a, i Fy,,, 
sen, Randers.
Engelsk, 2.real a, i 
skole, Slagelse.

Censor: overlærer Henning Peder-

F^. Censor: lærer E. Svart, Østre

Geografi, 2.real b, i geografilokalst. Censor: vicein- 
spektør Poul Jensen, Østre skole, Slagelse.

Fredag dan 11. juni, kl, 11;
Dansk, b, 1 ry2* Censor: overlærer Henning Peder
sen, Randars.

Mandag den 14. juni, kl. 8;
Engelsk 1, 9.ab, i F . Censor: lærer E» Mølholt, Eg- 
geslevmagie.
Engelsk 2, 9.ab, i læsesalen. Censor: lærer A. Holm 
Nielsen, Vestre skole, Slagelse.

Tirsdag den 15. juni, kl. 8:
Tysk, 3.real a, i . Censor: lærer K. Rosenkvist 
Nielsen, Nørrevangss^olen, Slagelse.
Matematik, 3*real b, i Fy^. Censor: viceinspektør E, 
Petersen, Korsør.
Engelsk 1, lo.ab, i G . Censor: lærer Sruno Mortensen, 
Korsør. °
Latin, 2. real a, i G,,_. Censor: lærer Finn Alex Peter- 
sen, Nørrevangsskolen, Slagelse.

Tirsdag den 15. juni, kl« 11:
Engelsk 2, lo.ab, i G, , Censor: lærer Bruno Mortensen, 
Korsør.
Latin, 2.rea1 b, i Censor: lærer Finn Alex Peter
sen, Nørrevangsskélen, Slagelse.



ÅRSAFSLUTNING.

F rsdag den 28, maj:

Sidste skoledag for lo. klasse og 3. real.

Fredag den 4, juni;

Sidste skoledag for 9. klasse og 2. real.

Onsdag den 16. juni;

Kl. 11 - 12; 1. real og 8. klasse afleverer bøger. Klas
serne har derefter fri.

Kl. 12 - 13: 6. klasse og 7. klasse afleverer bager. 
Klasserne har derefter fri.

Torsdag den 17. juni:

Kl. 8-9: Afslutning og udlevering af karakterbøger
for 6. klasse, 7. klasse, 8. klasse og 1. 
real.

Kl. 9 - lo: Aflevering af bøger, afslutning og udle
vering af karakterbøger for 3. klasse og 
5. klasse.
lo. klasse og 3. real afleverer bøger.

Kl. lo - 11: Aflevering af bager, afslutning og udle
vering af karakterbøger for 2. klasse og 
4. klasse.
9. klasse og 2. real afleverer bøger.

Kl. 11 - 12: Aflevering af bøger, afslutning og udle- 
vering af karakterbøger for 1. klasse.

Fredag den 18. juni:

Kl. 8: Fælles morgensang i pigarnes gymnastiksal
for 9. klassa og 2. real. Derefter afslut
ning i klassarna.

Kl. 11: Afslutning for lo. klasse og 3. real i pi-
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gernes gymnastiksal. Forældrene indbydes venligst til 
at deltage i afslutningen.

C. Ph. Carstensen

-o-o-o-o-o-o-o-o-

H U S K

A T

AFLEVERE

ALLE

SKOLENS 

MATERIALER .

TAK.

-O-O-O-O-O-0-0“o

DET NYE SKOLEÄR

Mandag den 9. august;

Kl. 8: Lærermøde.

Kl. 9: 8. - lo. årgang meder.

Kl. lo: 5. - 7. årgang møder.

Kl. 11: 2. - 4. årgang møder.

Kl. 13: De nye 1.-klasser møder i skolegården.

Skoleinspektøren træffes på skolens kontor hver skole
dag kl. 8-9 eller efter aftale.
Telf. 52 o4 81.

C. Ph. Carstensen

—o—o—o—o—o—o—o—o—
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MIT- DIT.
Når man om an eller anden 

person kunne sige, at han ikke kendte forskel på mit 
og dit, så var det for blot få år siden en meget ned- 
vurderende karakteristik - og det burde vel være det 
endnu; men der har i de senere år været en tendens 
til, at denne skelnen mellam mit og dit ikke længere 
er så skarp, som man fra skolens side kunne ønske.

3eg skal hør lade være med 
at komme ind på eventuelle årsager til denne udvik
ling. Blot vil jag fremføre et lille memento til for
ældrene, da vi også her på skolen har mærket danne 
tendens.

Vi har af bitter erfaring 
konstateret, at vi skal være mere omhyggelige med at 
låse skolens materiel inde, og at vi nødvendigvis 
må kontrollere ds enkelte elevers forbrug af forskel
lige undervisningsmidler. Da der samtidig har været 
indbrud og indbrudsforsøg samt uopklaret forsvinden 
af værdigenstands i ®t omfang, som vi ikke tidligere 
har kendt det, har jag fundat dat nødvendigt at hen
lede forældrenes opmærksomhed på dette spørgsmål - 
især da mangø ting tyder på, at vi skal sags ophavs- 
mændene til dissa misligheder blandt skolens elever.

En elevs knallert blev for 
nogen tid siden fjernet fra skolens parkeringsplads 
og slæbt ind i anlægget, hvor st par små drenge for
søgtø at bryde låsen op. Dagen efter forsvandt an 
cykel tilhørende en af rengøringsassistenterne.

Der er forsvundet flere sæt 
naglar dels fra lærere, der for et kort stykke tid 
har forladt et lokale, hvor nøglerne sad i øt skab, 
dels fra lærernes frakker i garderoben. Nøgler for
svinder og kommer frem igen på en måde, der får mig 
til at tro, at der blandt eleverne er kendskab til 
disse misligheder og deres ophavsmænd; men på grund 
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af misforstået kammeratskab eller angst for repressa
lier vil man ikke meddele sig videre.

Derfor vil jeg appellere 
til forældrene med hensyn til at være mare agtpågiven
de svar for, hvor især drengene har deres gang i efter
middags- og aftentimerne. Endvidere vil jeg opfordre 
til, at man holder mig underrettet, såfremt man får 
kendskab til ulovligheder, idet det er af stor betyd
ning for den tryghed og tillid, der gerne skulla være 
på en skole, og sidst, men ikke mindst stadig pointe
re over for børnene, at der er forskel på dit og mit 
- det er måske mere nødvendigt end nogen sinde.

C. Ph. Carstensen.

16. april; 2. real a 
var på studietu i' til 
København, hvor man 
bl.a., beså Carlsberg 
og Nationalmuseet.
Om aftenan gik man i 
teatret.

2o. april: 8 . c og 9. c 
var i erhvervspraktik 
i en uge.

28. april; Forældra- 
møds i 3.b.

29, april; Skriftlig eksamen, statskontrolleret prøve 
og årsprøver i ovsrbygningsklasserne i tidsrummet 29. 
april - 5» maj.

11, maj; Forældremøde i l.a.

13, maj: Forældrekonsultation i 6.b.

18. maj; Forældremøde i 2.a.

26. maj; Forældremøde i 4. c.
A. Gadaberg.
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