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Året rundt i glimt
24. april: Forårskoncert. Elever, der har 

deltaget i den frivillige musikundervisning 
afholder musikalsk aften for forældrene. Pi
gerne fra 8 auv viste folkedans. Ca. 200 for
ældre efterkom indbydelsen.

12. maj: Maj fest for skolens elever.
21. juni: Afslutningshøjtidelighed for ud

gående elever med forældre afholdes i sko
lens gymnastiksal.

15. august: 5 u rejser på »lejrskole«. Le
der: Bent Nielsen. Opholdssted: »Skansen«, 
Rørvig.

21. august: 1. klassernes første skoledag. 
Eleverne, samt forældrene, bydes velkommen.

21. august: 10 u rejser på lejrskole. Le

dere: Jytte Bagge og Bent Nielsen. Opholds
sted: »Strandgården«, Samsø.

29. august: En repræsentant fra Landsfor
eningen Gestapofangerne beretter om besæt
telsestiden og dagene omkring den 29. au
gust 1943. Afgangsklasserne overværede den 
in teressante redegørelse.

4. september: 9 av rejser på lejrskole. Le
dere: Lissie Thording og Jytte Bagge. Op
holdssted: Heidalen, Norge.

8. september: I real rejser på lejrskole. Le
dere: Emma Prip og Poul Prip. Opholdssted: 
Sømarke, Møn.

8. september: II real rejser til Sussex i 
England. Udvekslingsrejse med Weald School
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1. klasserne bydes velkommen i 
gymnastiksalen

i Billingshurst. Ledere: Kjeld Andersen og 
Kirsten Rosenstock.

11. september: 8 au rejser på lejrskole. Le
der: Gade Mikkelsen. Opholdssted: Ribe.

13. september: Københavnske skolers 
idrætsdag. Ny Østensgård Skole deltager i 
stævnet i Valby Idrætspark.

27. september: Skoleidrætsdagens afslut
ningsstævne i Idrætsparken, Østerbro.

3. oktober: Svømmestævne for piger af
holdes i Østerbros Svømmehal.

4. oktober: Svømmestævne for drenge af
holdes i Østerbros Svømmehal.

11. oktober: Afsluttende svømmestævne i 
Østerbros Svømmehal.

22. november: Forældreaften. Skolelæge, 
forfatter Tage Voss: »Er vort samfund bør- 
nefjendsk?«. Ca. 350 forældre deltog i aften
mødet.

27. november: Kommunelærer Lissie Thor- 
ding virker som udvekslingslærer ved Riks- 
byskolen, Stockholm, i 14 dage. - Folkskol
lärare Elisabeth Karlsson, bydes velkommen. 
Fru Karlsson er skolens gæstelærer i 14 dage.

14 .-16. december: Skolekomedie. Skuespil
lere fra I real og 7 au opfører »Arsenik og 
gamle kniplinger« af Joseph Kesselring. Tea
termalere m. m.: Elever fra 5 u. Instruktører: 
Deetje Moldt og Bent Nielsen.

21 . og 22. december: Juleafslutning afhol
des for eleverne henholdsvis i gymnastiksa
len og i klasserne.

1. februar: Bankospil. Arrangør: Jytte Bag
ge. Overskud til Skolens Fond: 1297,76 kr.

6. februar: Rejselektor Svein Sindre, Nor
ge, besøger 'skolen. Skolens ældste klasser 
overværede et interessant foredrag om norsk 
natur, folkeliv og norsk ungdom.

16. februar: Ca. 400 elever overværede et 
panelmøde i gymnastiksalen i forbindelse med 
skolens erhvervvejledningsuge. Fra erhverve
ne deltog hr. Kjeld Andersen, hr. Springborg 
og skolenævnets formand, hr. John Hansen.

20. februar: Erhvervsvejledningsmøde for 
forældre samt elever fra 7.—10. klassetrin. 
Erhvervsrepræsentanter orienterede forældre 
og elever inden for deres speciale vedrørende 
uddannelsesmuligheder, samt de færdigud
dannedes forhold vedrørende beskæftigelses
mulighed, ansættelses- og indkomstforhold m. 
m. Ca. 225 forældre og elever efterkom sko
lens indbydelse.

13. marts: Rejselektor, adjunkt Lennart 
Werner, Sverige, besøger skolen. Lennart 
Werner talte om emnet: »På kryss med ung
dom i Stockholms skärgård«.

14. marts: Sekretær i Højskolernes Sekre
tariat Hans Jensen besøger skolen. 7.-10. 
klasserne overværede et foredrag vedrørende 
høj- og efterskolerne.

25. marts: Ny Østensgård Skole afholder 
lærerdag. Skoleinspektør Fallingborg, Malling 
Skole, talte om emnet: »Enhedsskole med 
niveaudeling i visse fag«.

28. marts: Overlærer Jytte Bagge og Ib 
Glarborg deltager i Turlederkursus på »Den 
norske Fjellskole«, Hovringen, Norge. Kur
set blev ledet af overlærer Knud Vils og vi- 
ceskoledirektør Thorkil Holm.

8. april: 20 elever fra Weald School, Bil
linghurst, ankommer til København og bliver 
indkvarteret hos elever fra I og II real.

9. april: Eleverne fra Weald School bydes 
velkommen til Ny Østensgård Skole.

19. maj: 8 av rejser på lejrskole. Leder: 
Else Karlshøj. Opholdssted: Ribe.
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Skolens lærere og elever fortæller om
særlige begivenheder i årets lob

Englandsturen, september 1967
Endnu engang en virkelig vellykket ud

vekslingsrejse til Sussex i Sydengland. Endnu 
engang mange venskabelige kontakter slut
tet. Fra lærersynspunkt en behagelig og be
givenhedsrig tur med en særdeles flink II 
real: Meget fine repræsentanter for vor skole!

Turen fandt sted mellem den 8. septem
ber og den 21. september, og Kjeld Ander
sen var rejsens kyndige leder. Vi rejste både 
ud og hjem over Nordsøen og havde begge 
veje en blid og ret rolig overfart. Fra Har
wich blev vi med bus kørt direkte til vort 
bestemmelsessted. Mødet med vore værts
folk var ligeså tøvende og usikkert, som af
skeden 10 dage senere var helhjertet, røren
de og vanskelig.

Det var alt sammen særdeles lærerigt. Ale
ne det privilegium at blive medlem af en 
engelsk familie, og herved gradvis arbejde 
sig ud af de gængse forestillinger om de »kø
lige og reserverede« englændere. At forsøge 
at tale sproget, at få kendskab til engelsk 
skik og brug og engelsk humor, at måtte give 
en håndsrækning spontant! — kort sagt — for 
en tid at måtte stå på egne ben - det var i 

sandhed meningsfyldte situationer med opti
mal betingelse for indlæring.

Landskabet omkring Billingshurst er rigt 
på skønhed og ynde. Mange ældgamle huse 
(Roman Villa) og fine herregårde og slotte - 
tilskyndelse til at erhverve nye kundskaber 
om Englands historie.

En enkelt dags intens oplevelse af London: 
Vældige bygninger, enorm færdsel, en bro
get vrimmel af alle mulige slags mennesker, 
undergrundsbanen, Set. Paul’s Cathedral, re
geringsbygningerne - mere historie! - og en
kelte tomter, der vidner om »fjerne tiders« 
rystelser.

Der er så meget at se og lære i England; 
vi nyder stadig stor good-will på vor engel
ske venskabsskole, som vi i 1967 besøgte for 
8. gang; arrangementet ligger i faste rammer 
og har bestået sin prøve. Jeg vil derfor håbe, 
at alle gode kræfter fortsat vil blive sat ind på 
at opretholde denne værdifulde kontakt til 
dette charmerende land.

Tak til Kjeld Andersen og II real for en 
problemfri tur.

Kirsten Rosenstock.
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Mine indtryk af den engelske mad 
og den engelske bolig

Før man skal på besøg i et fremmed land, 
gør man sig altid visse forestillinger om, hvor
dan det hjem, man skal bo i, ser ud. Det viser 
sig, at møblerne i de fleste engelske hjem er 
meget gammeldags, og at englænderne elsker 
nips og porcelænsfigurer og har dem stående 
overalt.

Sengene er temmelig specielle. Det er en 
hel labyrint at finde ind under lagenet og det 
utal af vattæpper, som en engelsk seng be
står af. Den første aften, da jeg skulle i seng, 
stod jeg længe og betragtede sengen, men 
besluttede så at søge assistance hos min en
gelske veninde.

Englænderne er fjernsynsnarkomaner, og 
man skal ikke blive forundret, hvis man bli
ver anbragt med aftensmaden foran fjernsy
net. Underholdningen begynder om eftermid
dagen og fortsætter uafbrudt til omkring 
kl. 23.

Den engelske mad er helt anderledes end 
den danske, og de fleste vil nok komme til at 
savne mors madgryder: I modsætning til dan
skerne starter englænderne dagen med et so
lidt morgenmåltid. Man hører altid, at de 
spiser æg og bacon, men det gør de nu ikke 
alle steder. Nogle spiser cornflakes, andre en 
omelet eller en anden form for varm ret; det 
afhænger meget af, hvor man kommer til 
at bo. Selvfølgelig får man også te, men med 
mælk i. Det får man som regel efter hvert 
måltid.

Den første dag, vi skulle på bustur, var vi 
alle mægtig spændt på, hvad vi havde fået 
med til frokost. Dagen i forvejen havde min

vært spurgt mig, om jeg kunne lide skinke, 
og jeg svarede naturligvis ja. Men at jeg 
næste dag skulle have 8 sandwich med skinke, 
havde jeg ikke regnet med. Jeg skævede til 
mine kammerater for at se om deres mad var 
lige så fantasifuld som min. Det var den. 
Nogle havde 10 sandwich med æg og tomat, 
andre 8 stykker med leverpostej, men vi fik 
hurtigt en byttehandel i gang, så alle fik 
lidt forskelligt at spise.

Aftensmåltidet bliver serveret på samme 
tidspunkt som i Danmark. Deres kød- og fi
skeretter minder meget om de danske, og de 
spiser ofte pomfrittes i stedet for kartofler, 
hvad jeg ikke tror, nogen vil have noget imod. 
Efterretten er gerne budding, »englænderne 
elsker budding« eller gele med frugter og for
skellig slags creme.

Jeg tror med bestemthed at kunne sige, at 
I, der skal til England til efteråret, godt kan 
begynde at glæde jer. Det er jo altid mor
somt at se, hvordan andre mennesker lever 
og at se landets seværdigheder.

Eva Johannsen, II real.

Idrætsdag, frivillig svømning m. m.
I de københavnske skolers idrætsdag del

tog 88 piger og 116 drenge. 5 uv og 6 bucu 
piger samt 7 avx og 7 aucu drenge kom i fi
nalen på Østerbro Stadion.

Drengene har haft frivillig idræt på Valby 
Stadion. Der blev taget 45 idrætsmærker.

Ny Østensgård Skole vandt holdsejren i 
kl. II i Rosenhaveløbet og fik faneplade.

Både piger og drenge fra Ny Østensgård 
deltog i Folkeskolens Atletikstævne. Drenge
ne blev nr. 3 i københavnsområdet og fik 
faneplade.

Ved Kirsebærhavens Skoles indendørsstæv- 
ne i fodbold sejrede Ny Østensgård i drenge
rækken.

Susanne Nørgård og Arne Werge blev ud
taget til Nordisk Idrætsstævne og fik en dej
lig rejse til Helsingfors.

Ny Østensgård Skole fik 3 hold til finale
stævnet i svømning på skoleidrætsdagen: I u 
piger og 6 cvx og 7 aucu drenge. I u blev nr. 
2, medens 6 cvx var først i mål, men desværre 
blev diskvalificeret.

Frivillig svømning for drenge er blevet af
holdt i vinterhalvåret med stor tilslutning. 55 
piger og 72 drenge har taget svømmemærker.

Drengene har deltaget i frivillig gymnastik.
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Sæsonen afsluttedes med deltagelse i skole
mesterskabet i redskabsgymnastik; hvor vi 
blev slået af de dygtige drenge fra Nansens- 
gades Skole efter en jævnbyrdig kamp.

8 auv piger medvirkede med folkedans 
ved skolens forårskoncert.

Eleverne udfordrede lærerne i fodbold, 
men måtte se sig slået 1-0.

Den 22. april blev der afholdt cyklistprø
ve med 110 deltagere.

I reals lejrskoleophold på Møn
Fredag den 8. september 1967 kl. 8,15 

mødtes vi alle som aftalt på Valby Station. 
Vejret var ikke det bedste, men det regnede 
dog ikke. Den første del af rejsen foregik i 
meget tåget vejr, men i løbet af dagen kla
rede det op, og da vi ankom til vandrerhjem
met »Solbakken« på Møn, var vejret noget 
af det fineste, man kunne tænke sig.

Dagen efter ankomsten var vi ude på før
ste opgave. Vi var i Klintholm Havn, og her 
havde vi lejlighed til at snakke med nogle 
fiskere, som besvarede de spørgsmål, vi stil
lede dem. Vi var også inde at se redningssta
tionen, og vi var så heldige, at der netop den 
dag skulle holdes øvelse. Det var vældig in
teressant at se, og da vi derhjemme om afte
nen skulle skrive rapport, var det ikke svært 
at finde på noget at skrive.

De følgende dage var vi ude på andre op
gaver, og af dem kan jeg nævne nogle enkel
te: Holme Andelsmejeri, hvor vi blev vist 
rundt af bestyreren, Liselund Slot og Elme
lund Kirke. Den sidste dag var vi på bustur 
Møn rundt, og selv om vi også her skulle gøre 
notater om det, vi så, havde vi det vældig 
morsomt. I Stege mødtes vi med hr. Glar- 
borg, som var kørt hele vejen fra København 
for at hilse på os og spise frokost sammen 
med os. Det var en dejlig tur, og vi blev en 
stor oplevelse rigere.

Fredag den 15. september gik turen hjem
ad igen, og selv om det havde været en streng 
uge, var der ikke nogen, der havde fortrudt, 
at de tog med.

Bente Erntgaard, I u.

Indtryk fra årets skolekomedie
Om Ny Østensgård Skoles opførelse af 

komedien »Arsenik og gamle kniplinger« 
skrev Berlingske Tidende den 30.12.1967:

»Gys, spænding og latter er de fremher
skende træk i den muntre lattergyser om de 
gamle tanter, der befrier ældre, ensomme 
mænd fra livet og begraver dem i husets kæl
der. Det er en ret stor og kompliceret fore
stilling, som skolens I real var gået i lag med 
under instruktion af lærerrådsformand Bent 
Nielsen og lærer Deetje Moldt.

De sjove og realistiske dekorationer var 
tegnet af elever i 5. klasse, et arbejde de hav
de skilt sig mægtig godt fra. Scenen var byg
get praktisk op, så skuespillerne havde de 
rette omgivelser til spillet.

Når man er 14 år, er det ikke let at spille 
gamle tanter, men forklædning og maske
ringskunst støttede bravt, og vi så en fornøje
lig forestilling, der morede det store publi
kum i alle aldersklasser.

Da alle eleverne skal have lejlighed til at 
se skolekomedien, spilles der også komedie i 
skoletiden. I tre dage var gymnastiksalen op
taget formiddagen igennem, for gyseren blev 
spillet både kl. 9 og kl. 12 — medens onkler 
tanter og øvrige familiemedlemmer var ind
budt til aftenforestillinger.«
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Sygeplejerske Janne Stilbo

Globetrotteren, sygeplejerske Janne Stilbo:
En af skolens tidligere elever, Janne Stilbo, 

som tog realeksamen 1959, rejste umiddelbart 
derefter til England, hvor hun arbejdede 1 år 
»i huset«. Efter endt sygeplejeuddannelse vir
kede hun først på Grønland i 1J4 år og siden
hen i Australien.

Janne Stilbo er nu på vej hjem til Dan
mark, idet hun undervejs besøger henholds
vis New Zealand, Tahiti, Mexico, U.S.A, og 
Canada. Hun agter i de kommende to år at 
videreuddanne sig dels ved at virke på et 
dansk hospitals operations- og skadestue og 
dels ved at gå til undervisning i fransk, ma
skinskrivning og stenografi. Derefter rejser 
hun sandsynligvis til Afrika.

Efter det flerårige ophold i udlandet kon
kluderer Janne Stilbo følgende vedrørende 
sprogkundskaber, tilpasning, forventninger 
m. m.: »Som dansker er man meget velanset 
alle vegne i verden ikke mindst på grund af 
vort ry som et dygtigt og let omgængeligt fol
kefærd.

Med sit skoleengelsk - hvor dårligt det end 
er - lærer man hurtigt at tale et forståeligt 
engelsk, fordi man har et solidt grundlag at 
bygge videre på . — Man må så hurtigt som 
muligt »blande sig med befolkningen« og der
igennem lære deres synspunkter og skikke, 

uden dog helt at glemme sine egne. - Man 
må frem for alt sørge for at være kundskabs
mæssigt godt udrustet og have en positiv ind
stilling over for det nye land. Man skal ikke 
forvente, at »den røde løber« bliver rullet ud, 
når man ankommer, ligesom man ikke skal 
forvente, at man kan slippe lettere om ved et 
arbejde, fordi man er udlænding. Det bedste 
man kan gøre er »at hoppe i vandet med åbne 
øjne« — og det er forbavsende så hurtigt, man 
flyder ovenpå.«

Der var engang
Lise Oehlenschäger fra 5 x fortæller os 

følgende lille solstrålehistorie:
Der var engang en fattig bondemand, som 

boede på et øde sted langt ude på landet.
Vinteren nærmede sig, og den gamle mand 

måtte gå ud i den nærmeste skov for at fælde 
træer og lave brænde ud af dem. Da han kom 
ud i skoven, så han ikke mange træer, men 
nok til vinteren over. Han gav sig straks til at 
fælde dem. Nogle timer senere havde han fæl
det alle sine træer undtagen et lille skud, som 
han ikke kunne få meget ud af. Han nænnede 
derfor ikke at fælde det og gik i stedet ind i 
sit hus for at tænde op.

Da det blev sommer på ny, var det lille træ 
vokset et stort stykke og følte sig derved me
get voksent. En dejlig sommerdag, da træet 
stod og solede sig og strakte sine små grene 
op mod himlen, kom der pludselig en stor 
kran henimod det, og med stor kraft fik kra-
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nen væltet det lille, stolte træ. Det blev smidt 
på en vogn, og i løbet af få minutter var det 
kommet til et stort og mærkeligt hus med en 
masse maskiner i. Nu blev det oven i købet 
smidt hen på et sted helt for sig selv, hvor det 
bare kunne ligge og kede sig. Derefter fik det 
lille træ endelig tid til at tænke over disse 
mærkværdige ting, det havde oplevet. Jo, nu 
kunne det huske det; dets mor havde jo en
gang sagt, at vi træer blev fældet, når vi blev 
voksne, og så var det, at vi blev til papir og 
møbler. Ah, så var dette store hus altså en fa
brik. Det lille træ var meget nervøst. Tænk 
nu, hvis det gjorde ondt?

Pludselig kom to mænd, tog det lille træ 
og førte det til en stor maskine. Menneskene 
lavede nu det lille træ til en pæn lille stol.

Træet kom så i en møbelforretning, hvor 
det stod en stund.

En dag kom en fin herre fra Ny Østens
gård Skole ind i forretningen. Han sagde, at 
han hed hr. Glarborg, og at han var inspek
tør på skolen. Manden sagde også, at han ville 
købe nogle holdbare stole, som kunne tåle, at 
børnene vippede på dem. Han valgte nogle 
store stole og tænk! Han tog også mig.

Jeg var meget glad, da jeg kom ud til sko
len, men også meget træt. Jeg tænkte, at nu 
kunne jeg nok få tid til at sove lidt. Søvn blev 
der sandelig ikke noget ud af; for så snart jeg 
var blevet sat ved siden af de andre stole, 
strømmede hele 5 x ind. De satte sig på sto
lene, og som de vippede. Det var lige, så at 
alle stolene gik i stykker. Heldigvis var jeg 
den yngste, og det var lige, at jeg kunne hol
de til det; men det var svært nok. Nu er jeg 
blevet gammel; men jeg vil blive her på sko
len, til jeg dør.

Lise Oehlenschläger, 5 x.

Tanker omkring en 10. klasse.
Det kan være nærliggende at stille spørgs

målet:
Hvad vil vi med vore 10. klasser???
9 . klasse sluttede jo af med Den statskon

trollerede Prøve, der gav én papir på, at man 
havde været oppe til — om ikke en eksamen 
- så dog en prøve - forskellen på de to ting 
er svær at få øje på, den ligger måske deri, at 
man kan »dumpe« til eksamen, men ikke til 
prøven.

Målet i sig selv kan vel næppe være at gøre 
eleverne et år ældre, inden de går ud i er

hvervslivet — 10. klasse må frem for alt ikke 
gøres til en »ventesal«, hvor man bare sidder.

Skal det 10. skoleår have nogen som helst 
mening, må der efter min opfattelse kræves 
et målbevidst arbejde af eleven. Eleven må 
forstå, at han/hun alene arbejder for sin egen 
skyld og ikke hverken for forældrenes eller 
skolens. Somme tider har man en fornemmel
se af, at i hvert fald nogle elever er klare over, 
at der vil blive krævet noget af dem, når de 
kommer ud i erhvervslivet, og som af den 
grund mener, at man bør spare mest muligt 
på kræfterne, mens man går i skole.

Men hvad vil vi da med vore elever???
Vi vil først og fremmest gøre dem til selv

stændigt tænkende og selvstændigt arbejden
de mennesker, der ved noget om, hvad der 
foregår omkring dem, er engageret i tidens 
problemer og er i stand til at danne sig en 
mening om tingene. Midlet er naturligvis alle 
skolens fag, men dog med hovedvægten lagt 
på faget orientering, idet de fleste andre fag 
stort set kan betragtes som færdighedsfag. Og
så af elevernes skema fremgår det med al ty
delighed, at orientering er gjort til klassens 
hovedfag, idet der er tillagt faget 7 af ugens 
pligtige 27 timer.

Vi kan ikke vide, hvad den enkelte vil få 
brug for, derfor vil vi lære eleverne selv at 
skaffe viden samt opøve evnen til at vurdere 
de oplysninger, de finder frem til, hvad en
ten de står i bøger og aviser eller fremsættes 
mundtligt. — Det er ganske store krav. — Mens 
en elev til realeksamen har et helt afgrænset 
pensum at gå op i, så forventer man faktisk, 
at eleven i 10. klasse er alment orienteret i 
tidens aktuelle emner, hvilket blandt andet 
kræver, at de til stadighed følger med i pro
blemerne og ikke bare regner med, at »det 
kan man lære, når man får læseferie.«

Flere orienteringslærere har gjort den er
faring, at drenge som helhed er betydelig bed
re orienteret end piger, og har forsøgt at finde 
en forklaring på dette.

Skyldes det mon, at drenge er mere vågne 
for de ting, der sker omkring dem, og derfor 
i højere grad engagerer sig i dem? Det kunne 
være en forklaring.

En anden forklaring kunne måske ligge i 
selve opdragelsen, som forældrene giver de
res børn. En del vil nok påstå, at drenge og 
piger bliver opdraget ens i 1968, og at den 
forskel, som var engang, ikke eksisterer.

(fortsættes side 12)
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EN DAG I FORSIKRINGSHUSET

Gennem film, samtaler, opgaver og i særlig grad elevernes egen aktive 
udfoldelse som "medarbejdere" i "forsikringsselskabet", håber vi at kunne 
give de unge forståelse af forsikringsideens økonomiske og sociale betydning 
for samfundet-og-den enkelte borger.

Når de unge forlader skolen begynder det voksne samfunds problemer at 
melde sig. På det økonomiske område melder forsikringsproblemet sig 
gang på gang. Mange mennesker betragter forsikring som noget^kompli- 
ceret og utilgængeligt. Det kan være årsagen til, at de aldrig får en for
nuftig forsikringsdækning - måske til ubodelig skade hvis uheldet er ude.

Hvert år deltager skolens afgangsklasser i 
et dagkursus i Statens Pædagogiske Forsøgs
center, vel bedst kendt under navnet Ung
domsbyen i Rødovre. Ungdomsbyen består 
bl. a. af et rådhus, en bank, oliens hus, han
delens hus, en kirke og et forsikringshus.

Forsikringshuset ledes af skolemedarbejder 
frk. Jette Wærling, som årligt underviser ca. 
4000 elever. Frk. Wærling har med mellem
rum ladet eleverne udfylde et spørgeskema, 
og et af spørgsmålene lyder: »Hvad synes du 
om det kursus, du har fået her i Ungdoms
byen i dag?«.

Svarene fordelte sig således:
Meget interessant................................ 49 %
Interessant .......................................... 46 %
Ikke særligt interessant..................... 3 %
Ikke besvaret...................................... 2 %
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Vi glæder os til at indlede 
dette samarbejde med dansk 
skoleungdom og byder alle 
hjerteligt velkomne i forsik
ringshuset.

Eleverne får under vejled
ning af vor skolemedarbejder 
lejlighed til selv at "tegne" 
forsikringer, udstede po
licer, foretage skadesan
meldelser - ja, kort sagt i 
så vid udstrækning som 
muligt arbejde med de pro
blemer som findes i et vir
keligt forsikringsselskab.

Til disse mere nøgterne tal kan tilføjes be
mærkninger som:

»Bare det var sådan hver dag på skolen«.

»Det har været den bedste skoledag i mit 
liv«.

»Må vi ikke komme herud igen i morgen?«

Alt i alt tyder det på, at eleverne synes, at 
forsikring kan være både sjovt og interessant.
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(fortsat fra side 9)
Da jeg selv mest hælder til den sidste an

skuelse, vil jeg slutte med at stille spørgsmå
let:

»Drøfter fædre tidens problemer med de
res døtre på samme måde, som de kan finde 
på at gøre det med deres sønner, eller har 
de stadig den opfattelse, at piger kun bør 
interessere sig for tøj og mad???«

— og jeg håber, at jeg derved har givet lidt 
stof til eftertanke. J. Bagge.

AV i skolen!
- nej, spanskrøret e r afskaffet, så AV dækker 
nu ordene audiovisuel undervisning. Audio 
= høre, visuel = se, begge ord hentet et sted 
i den gamle latin og nu placeret i et ord, der 
dækker indlæring med moderne, tekniske un
dervisningsmidler. Skolevæsenet har i de sid
ste seks-syv år tildelt Ny Østensgård Skole 
mange apparater, hvis formål er at skabe den 
bedst mulige information gennem varieret un
dervisning.

I det følgende vil De få en kort oversigt 
over de AV-midler, Deres barn møder i sko
len:

Fjernsynet er det nyeste. Vi har mulighed 
for at tilslutte det til tagantenne i tre lokaler 
i samme bygning; men vi hai’ det problem, at 
skolefjernsynets udsendelsestider sjældent pas
ser med lærerens og klassens skema. Ved lo
kale- og lærerbytninger er det dog lykkedes 
at gennemføre enkelte udsendelsesrækker, bl. 
a. historie for 3. klasse. Vi får først virkelig 
udbytte af skolefjernsynets udsendelser, når 
fjernsynsbåndoptageren bliver standardudstyr 
på skolerne. Den billigste model ligger i sam
me prisklasse som en farvefjernsynsmodtager; 

Tørkopieringsapparatet er let at betjene
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men det forventes, at masseproduktionen vil 
bringe priserne ned inden for en overskuelig 
tid.

Gennem det interne radioanlæg kan vi ud
sende skoleradio til klasseværelserne. Her er 
de skemamæssige problemer forlængst løst 
ved hjælp af lydbåndoptageren: Skolevæse
nets film- og båndcentral optager alle skole- 
radioudsendelser og udlåner dem til skolerne 
i en uge. På denne måde kan programmet af
spilles i klassen på det mest belejlige tids
punkt.

I sprogundervisningen kan eleverne selv ar
bejde med båndoptageren, som i øvrigt også 
er nyttig i musiktimerne, hvor den suppleres 
af stereogrammofonen.

Flere af faglokalerne er forsynet med en 
tonefilmgengiver af udmærket kvalitet. Fil
mene modtager vi i abonnement gennem sko
levæsenets og statens filmcentraler.

Film vil vedblivende være et stort aktiv i 
undervisningen — også selv om farvefjernsyn 
får større udbredelse. Populært siger man, at 
øjets følsomhed for et billedindtryk svarer til 
den følsomhed, man har på tungespidsen. Fil
mens følsomhed svarer til den, man har i fin
gerspidserne — og fjernsynsskærmens følsom
hed svarer til den, man har under skosålerne!

I Deres skoletid var episkopet sagen, når 
der skulle vises billeder fra lærerens postkort
samling eller fra bøger. Apparatet benyttes 
endnu i en forbedret udgave med stor lys
styrke. I dag anvender vi langt hyppigere et 
af de moderne, halvautomatiske lysbilledap
parater, hvortil skolen ejeren omfattende sam
ling af lysbilleder og lysbilledbånd.

Via erhvervslivets undervisning har over
headprojektoren fundet vej ind i skolen. Den 
har følgende fortrin for andre apparater: Den 
kræver ikke mørklægning — man kan skrive 
og tegne på den — man har front mod elever
ne — der kan købes færdigt materiale til flere 
fag, og på tørkopieringsapparatet kan der 
fremstilles gennemskinnelige illustrationer. 
Man kan f. eks. kopiere et kort fra en avis 
på få sekunder og derpå vise det i stor stør
relse med overheadprojektoren. Tørkopie
ringsapparatet, der egentlig er fremstillet til 
at kopiere breve på kontorer, kan også over
føre avisens kort til en spritinaster, som derpå 
kan duplikeres i et klassesæt. I mange hjem 
kender man sikkert de lilla eller sorte tekster 

og illustrationer fra elevernes arbejdsmapper.
Sprit duplikator en kan desuden tage aftryk 

fra en spritmaster, der er skrevet i hånden el
ler på maskine. På denne måde viderebringer 
grupper af elever deres resultater til klassens 
øvrige medlemmer.

På skolens kontor findes en elektrisk sten
cilduplikator, der anvendes til duplikering af 
meddelelser til hjemmene. Erfaringer fra sko
ler i udlandet viser, at denne form for mang
foldiggørelse på grund af sin tydelige streg
gengivelse efterhånden vil vinde indpas i un
dervisningen.

I denne gennemgang bør det vel også næv
nes, at landkort og opklæbede billeder hører 
til i det daglige arbejde, ligesom de tekniske 
undervisningsmidler på ingen måde har af
løst klassetavlen. I nogle år har vi været ge
neret af en blankslidt tavlebelægning, men 
denne er nu udskiftet til en mat, der ikke gi
ver reflekser. Endelig har skolevæsenet lovet, 
at der vil komme tavlebelysning i alle lokaler.

Efter at have hørt om den tekniske revolu
tion i skoleverdenen fristes man til at spørge: 
Bliver læreren nu ikke overflødig? Man kun
ne måske tro det; men den personlige kontakt 
med eleverne og den pædagogiske tilrette
lægning af skolearbejdet vil stadig være læ
rerens opgave. Hvis en lærer virkelig kan er
stattes af en maskine, er læreren næppe mere 
værd!

Gennem eftermiddagskurser søger skolevæ
senet og apparatforhandlerne at udvide kend
skabet til de mange apparaters betjening og

Skolens 1. overheadprojektor 
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pædagogiske anvendelse. Denne uddannelse 
er i høj grad nødvendig, da udviklingen i an
dre lande viser, at skolerne yderligere vil ind
drage følgende udstyr i undervisningsøje- 
med: Fjernsynskameraer, fjernsynsbåndopta
gere, farvefjernsyn, radiostereoanlæg, film- og 
fotooptagelsesudstyr, mørkekammer, studier 
til optagelse af fjernsynsbånd og lydbånd, 
transportable båndoptagere til reportage- og 
lejrskolebrug, transportable mikrofonanlæg, 
maskiner til programmeret undervisning, samt 
en del audiovisuelle undervisningsmidler, vi 
endnu ikke kender navnet på.

Tempoet kan måske få en og anden til at 
holde vejret lidt; men træk det blot ganske 
roligt bag efter - for endnu er der ikke op
fundet et apparat, der kan forhindre eleverne 
i at lære noget.

V. Selmer Sørensen.

Er vort samfund børnefjendsk?
Mens en række indflydelsesrige personer 

har travlt med at tale bevæget om det ufødte 
barns ret til livet — og dermed bravt forsinker 
en liberalisering af abortlovgivningen - er der 
sjældent synderlig varme i luften, når talen 
er om de forlængst fødte og levende børns 
krav om trivsel, ja blot om deres elementære 
rettigheder til at være her.

Børn er simpelthen hjemløse i storbyen. I 
normalfamiliens bolig er der ikke plads til 
børn, og den er ikke indrettet til, at de skal 
være der, endsige kunne lege der. Alt er ind
rettet, lige fra højden til dørgreb og kontak
ter til trappetrins størrelse, som om ikke en 

femtedel af byens befolkning er under halv 
størrelse. Ejendommene og deres omliggende 
areal er indrettet, som om der ikke eksistere
de børn. Cykelskure, skarnkasser, kokskældre 
og lofter er kantet ind, mens muligt oversky
dende areal bliver til varelagre eller garager.

Man kan sagtens finde rædselsexempler, 
hvis man har sin gang rundt i Københavns 
almindelige boligkvarterer og kommer ind og 
ser, hvordan medborgerne må bo. Man kan 
også bare læse Boligkommisionens årlige be
tænkninger. Men det er ikke de dårlige 
exempler, der skal dømmes på. Tag byggeriet 
efter krigen. Det tager lige så lidt hensyn til, 
at der skal leve børn i vores by og trives.

Hvor er hobbyrummene, hvor er mødeste
derne, hvor kan de lege og udfolde initiativ? 
Hvor er der ting, de kan husere med, måle 
deres kræfter og udvikle deres konstruktive 
fantasi på? Går det højt, kan de løbe ørkes
løse på en snæver modelsyet legeplads med 
to gynger, en vippe og en sandkasse med surt 
sand. Men ofte findes end ikke dette. De er 
henvist til at skrupkede sig, kortslutte eleva
toren, tænde bål i porten, tisse ind ad brev
sprækkerne og lave sexuelle julelege i kæl
dergangene. De voxnes rolle bliver den mis
troiske, den fjendtlige, udskældende, straf
fende. Og kløften mellem menneskene, mel
lem generationerne, graves dybere.

Senere hen ligger det lige for, at de store 
børn danner bander og søger at sikre deres 
frihed og positioner overfor »fjenden«, de 
voxne, ved terror og magt — og vi er på vej 
lige ud i ungdomskriminaliteten.
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Børn har ingen plads i lejlighederne, de 
har ingen plads i husene uden for lejlighe
derne. Men de har heller ingen plads i byen. 
Anlæggenes græs må ikke betrædes, ophold i 
porten er forbudt, der må ikke leges på for
tovene, kørebanen er helliget trafikken, de of
fentlige pladser er bilernes til parkering. Vi 
har kort sagt indrettet et bymiljø, hvor der 
overhovedet ingen muligheder er levnet den 
yngste femtedel af befolkningen. Og så falder 
vi alligevel hen i undren og forargelse over 
disse yngstes uartighed, disciplinkrise, ad
færdsvanskeligheder, ødelæggelsestrang, aso
ciale opførsel, provo-holdning - eller hvad vi 
nu kalder det i de forskellige aldersgrupper. 
Sandheden er, at vi aldrig har givet dem en 
hæderlig chance. Vi har aldrig anerkendt de
res rettigheder som medborgere i samfundet.

Vi har ikke engang taget rationelt og prak
tisk hensyn til deres existens. Vi har vugge
stueplads til en tyvendedel af børnene under 
et år — og for børnehavepladsernes vedkom
mende er forholdet nogenlunde det samme. 
En galgenhumoristisk sjæl har regnet ud, at 
de sidste på børnehavernes ventelister kan bli
ve optaget, når de fylder 31 år!

Lægerne oplever daglig tilfælde, hvor små
børn lever alene indelukkede i lejligheden, 
mens forældrene er borte i 9 timer på arbej
de. Og hvor de større børn fordriver tiden på 
gaden med nøglen i en sejlgarnsnor om hal
sen. Skolelægen må altid spørge, før han sen
der et sygt barn hjem, om mor er hjemme, og 
om barnet har nøgle til lejligheden. Ofte ved 
man ikke, hvor man skal sende de syge børn 
hen, for de er — til mor kommer hjem fra ar
bejde — hjemløse.

Ofte ser man disse ørkesløse unger stimle 
sammen, såsnart der sker noget. Blot et par 
håndværkere skal ordne et rør eller en bil, 
læsser af eller på, strømmer flokken sammen 
og suger til sig, med øjne og øre. »Mand, 
hvad laver du-? Mand, må jeg hjælpe dig? 
Mand, må jeg gå med dig?« Man kan blive 
rystet over deres kedsomhed og over deres 
prisgivethed. Det er et under, at ikke flere 
børn bliver ofre for ulykke og forbrydelse, for 
hvor er de dog udsatte.

Udsat er også deres helbred. Våde og snot
tede går de i timevis i træk i gårde og gen
nemgange, roder i alskens affald og snavs; 
mad og pleje får de først sent på dagen. Man 
mindes sin vesterbrobarndom for 40 år siden 

og undrer sig over, at vi ikke er kommet vi
dere på det felt - vi som dog er ved at erobre 
månen ....

Men i min barndom var byen ikke så ud
bygget. Den var på sin vis bedre at være barn 
i, end den er i dag. Der var det gamle bane
gårdsterræn, der var Ladegårdsåen, der var 
markerne og moserne og engene omkring 
Damhussøen, der var det mærkelige terræn 
ude ved Sønderstrand og Fordfabrikken, der 
var Fællederne — sære steder med masser af 
plads og masser af muligheder, såsnart man 
nåede den selvbevægelige alder på 7-8 år. 
Idag er alt udnyttet, udbygget, afspærret, i 
brug. Idag er der ikke plads for uvedkom
mende. Og uvedkommende er frem for nogen 
og overalt byens børn.

Men hvad er det da for myndigheder, plan
læggere og tilsyn, der har ansvar for, at vi i 
halvtreds år har bygget og bygget uden no
gensinde at sikre børnene nogen plads eller 
borgerrettigheder i byen overhovedet? Hvem 
har egentlig ansvaret for, at vi stadig — 20 år 
efter krigen, hvor vi endda ikke fik ødelagt 
vor boligmasse — ikke har børnehaver nok, an
svar for, at vi stadig bygger boligkvarterer 
uden ordentlig plads til børn, hverken inde 
eller ude? Inge hobbyrum, ingen klublokaler, 
ingen opholdsmuligheder forsmåbørn i dårligt 
vejr — og forresten heller ikke udendørs i 
godt. Ingen legestuer, ingen parkanlæg, in
gen skrammellegepladser — ja overhovedet in
gen plads afsat i kvarterernes byggeplan til 
børn og unge — som dog er 20 % af befolk
ningen.

Børn formes af deres miljø. Det er sagt ofte 
og er så sandt. Idealister søger af og til at tage 
konsekvensen af det og finde ud af at skabe et 
»positivt« miljø omkring en eller anden be
byggelse. Det sker sjældent, men det sker.

Ingen er dog endnu nået til den mulighed, 
at børn selv skulle kunne udforme et miljø, 
der var meget bedre end nogen voxen kunne 
gøre det. Vi er så tæmmede og vante til, at 
mennesket skal underkaste sig miljøet i vores 
verden. Vi har forlængst glemt, at gennem 
årtusinder var det menneskets utrættelige 
stræben at forme verden efter sin vilje. Idag 
har vi opgivet og lader verden forme os.

Kun i vore børns oprør og vantrivsel kan 
vi endnu få påmindelse om, at der er noget 
galt.

Tage Voss, 
skolelæge.
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Caries og fluorskylninger.
Har de nogen sinde tænkt på, hvor sjæl

dent det er, at Deres barn klager over tand
pine? Og når det sker, er det som regel en 
løs tand, der generer, en ny tand i frembrud 
eller en blist.

Og ved De, at grunden er, at Københavns 
kommune for 45 år siden oprettede de første 
skoletandlægeklinikker og med disse tilbød 
alle skolebørn at få deres tænder gjort i stand 
vederlagsfrit?

I de 17 år Ny Østensgård Skole har be
stået, har jeg haft den glæde at behandle bør
nenes tænder — jeg skriver udtrykkelig glæde, 
fordi det er en oplevelse at have med børnene 
at gøre — selv på et så prekært område som 
tandbehandling. Den er frivillig, men langt 
de fleste hjem sender børnene til skoletandlæ- 
gen — 98 % af børnene bliver behandlet her, 
og mon ikke de fleste forældre ville blive for
bavsede over at se, hvor glade og smilende 
børnene kommer til klinikken.

Desværre har børnene gennemgående alt 
for mange huller — en dreng i 1. klasse har i 
år fået fyldt 30 tandflader — han tog det i stiv 
arm. Under 2. verdenskrig og de første år ef
ter denne var der langt færre huller, og mon 

ikke grunden skulle være den langt sundere 
kost og færre søde sager dengang end i dag.

I begyndelsen af 50’eme dukkede der rap
porter op ude fra om fluors gode indvirk
ning på tændernes emalje. I U.S.A, havde 
man observeret, at der i visse distrikter bog
staveligt taget ikke fandtes caries, d.v.s. hul
ler i tænder, selvom disse mennesker tilsyne
ladende havde samme levevis som alle de an
dre. Adskillige ting blev analyseret — også 
drikkevandet — og her fandt man en forhøjet 
fluorprocent. Fluor - ikke fluer, som børnene 
sædvanligvis tror — er et vandopløseligt 
grundstof, som findes i vandet i naturen i for
skellige procenter — herhjemme bl. a. i Vor
dingborg. Nu begyndte man at efterprøve det 
på forskellige grupper, en med fluor og en 
uden, og man fik en overbevisende forskel i 
cariesfrekvensen hos de to grupper, idet der 
var et fald på op til 40 % i fluorgruppen.

Da det er en omstændelig og kostbar af
fære at sætte fluor til vandværksvandet, be
gyndte man at pensle med fluoropløsning; 
men det er en meget tidskrævende behand
ling, som ikke kan gennemføres på et større 
antal børn, og slet ikke en hel skole. Heldig
vis viste det sig, at også regelmæssige fluor
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skylninger har en gunstig virkning på tæn
dernes emalje, og det er denne udvej skole
tandplejen benytter sig af. Den er let at ad
ministrere, forstyrrer meget lidt i det daglige 
arbejde, er billig og virker stærkt hæmmende 
på hullernes opståen.

Men, for der er et men! Brug ikke fluor
skylninger som undskyldning for at lade være 
med at børste tænder og til at spise alle de 
sode sager i tide og utide. En fuldgod kost, 

mådehold med slikkeri og effektiv tandbørst 
ning aften og morgen er det vigtigste for at 
undgå huller.

Skoletandplejen gør, hvad den kan, både 
med oplysning og behandling, men børnene 
- støttet af forældrene — må selv daglig gøre 
en indsats for at kunne beholde tænderne ud
over barnealderen.

Inge Thygesen, 
skoletandlæge.
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Beretning fra skolenævnet

I beretningsåret er der udfoldet en større 
aktivitet end sædvanlig. Efter en nøje drøf
telse i skolenævnet besluttedes det at sende 
en henvendelse til vor nabo, Kirsebærhavens 
Skole, med det formål at undersøge vore for
ældres behov for lukning af de to skoler om 
lørdagen. De to skolenævn blev ved et fælles
møde enige om at udsende et spørgeskema til 
samtlige forældre, idet der dog blev gjort op
mærksom på , at nævnene ikke havde nogen 
kompetence til at træffe den endelige beslut
ning, da denne træffes af Københavns Skole
direktion, men at nævnene kun over for di
rektionen på basis af undersøgelsen kunne ar
bejde videre med spørgsmålet for at søge det 
løst inden sommerferien i år.

Resultatet af forældrenes svar blev en klar 
tilkendegivelse af, at man gerne så dette 
spørgsmål løst, idet der på Ny Østensgård 
Skole blev afgivet 471 stemmer af i alt 534 
hjem. Stemmerne fordeltes således, at 360 
stemte for og 111 imod. På Kirsebærhavens 
Skole stemte i alt 659 hjem ud af 740. Stem
merne fordelte sig på denne skole med 574 for 
og 112 imod. Der var således en klar tilken
degivelse blandt forældrene for at søge pro
blemet løst.

Ved et fælles skolenævnsmøde blev det her
efter besluttet at udarbejde en henvendelse 
til skoledirektionen og anmode om at søge 
spørgsmålet løst, idet skolenævnene påpegede 
det urimelige i, at børnene skal i skole om lør
dagen, hvor de fleste forældre har fri, hvor
for skolegangen griber ind i forældrenes dis
positioner i weekenden. På denne henvendel

se har skoledirektionen svaret, at man havde 
henvist sagen til et af ministeriet nedsat ud
valg. Skolenævnet har imidlertid besluttet på
ny at søge sagen behandlet i skoledirektio
nen, hvorfor det nu overvejes at rette en for
nyet henvendelse til skoledirektionen, mer. 
det må sikkert fastslås, når disse linier skrives, 
at vi ikke får lørdagslukning i skolerne de: 
kommende skoleår.

Udover denne sag har skolenævnet som 
fællesarrangement med skolenævnet på Kir
sebærhavens Skole den 20. februar afholdt 
erhvervsvejledningsmøde på Kirsebærhavens 
Skole. Mange forskellige erhvervsrepræsen
tanter var os behjælpelige med at gøre denn: 
aften vellykket for vore elever og forældre. 
Som et nyt islæt var eleverne dagen før sam
let til foredrag, idet repræsentanter for ar
bejdsmarkedet fortalte om, hvilke problemet- 
man kan støde på, når man første gang mo
der på en arbejdsplads. Alle var enige om, at 
denne form med enkelte ændringer skulle 
fortsætte, idet resultatet var særdeles tilfreds
stillende.

Enkelte udskrivningssager har været til be
handling i nævnet samt det på skolen for foi- 
ældrene i øvrigt kendte arbejde.

Som i de øvrige år er der al mulig grunl 
til at takke skolens inspektør, lærere og øvrige 
personale for et godt samarbejde og forstå
else for skolenævnets arbejde.

På skolenævnets vegne, 
John Hansen, 

skolenævnsformand.

Skolenævnets medlemmer
Fagforeningsfunkt. John Hansen, GI. Køge- 

vej 146 (formand).
Cand, polit. Arne Steen Jensen, Monrads 

Allé 24.
HusmoderZ.fr Jensen, Vinhaven 21.
Murer Ejner Jørgensen, Bærhaven 16.
Husmoder Aase Malinovsky, Kirsebærhaven 

53.

Ny Østensgård Skoles distrikt
Blommehaven, Blommestien, Blushøjvei 

Bærhaven, Druehaven, GI. Køgevej fra Fole
haven til kommunegrænsen, Grønnehave 
Allé, Harrestrup Allé, Haveforeningen »GI. 
Enghave«, Stakledet, Urtehaven fra 51 og 24, 
»Vinhaven« 1-53, Østergårds Allé.
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Praktiske oplysninger
Gem disse, De får sikkert brug for dem i årets løb

Skolens kontor:

Skolelægen:

Skolesundheds
plejersken:

Tand
behandling:

Indskrivning 
til 1. klasse:

Forsømmelser:

Cykel- og 
knallerttegn:

Glemte sager:

Erstatnings
sager:

Åbent hver dag kl. 12-13 og onsdag kl. 17,30-18,30.

Dr. Tage Voss træffes mandag fra kl. 9,30-10 og torsdag fra kl. 12—12,30.

Skolesundhedsplejerske Bodil Brasch træffes kl. 8-16 mandag, onsdag, torsdag 
og skolesundhedsplejerske frk. Garbers fredag.

Skolens tandlægeafdeling er daglig åben kl. 8,30-14,30, dog lørdag kl. 8-14; 
den ledes af tandlæge Inge Thygesen med klinikassistent Birthe Haucke Nielsen.

Indskrivning til 1. klasserne for skoleåret 1968-69 modtages fra 1. september. 
Dåbs- og koppevaccinationsattest medbringes. Et barn er undervisningspligtigt, 
hvis det fylder 7 år, før skoleåret begynder.

Meddelelse om en elevs fraværelse på grund af sygdom sendes til klasselæreren, 
så vidt muligt allerede den første sygedag. Fraværelse af anden grund end syg
dom må kun finde sted, efter at der forud er indhentet tilladelse hos elevens 
klasselærer og skolens inspektør. Ønskes et barn af helbredshensyn én dag fri
taget for ophold på legepladsen i frikvarteret, må der medbringes skriftlig an
modning derom fra en af forældrene. Fritagelse for gymnastik og gymnastikbad 
- der er obligatorisk — kan i reglen kun ske på grundlag af en lægeudtalelse. 
Til fødselsdage gives der ikke fri.

De born, der bor uden for skolens distrikt, kan efter anmodning fra hjemmet få 
tilladelse til at køre på cykel eller knallert til skole. Cyklen skal stilles på den an
viste plads og må være låst. Skolen har intet ansvar for bortkomne cykler eller 
cykeldele. Cykler må ikke henstilles i skolens nærhed.

Da det meget ofte hænder, at eleverne glemmer beklædningssager på skolen, og 
at disse henligger, uden at det er muligt at få oplyst, hvem de tilhører, anmo
des hjemmene om at mærke børnenes tøj med navn og på den måde være sko
len behjælpelig i dens bestræbelser for, at børnene ikke mister deres tøj.
Glemte genstande anbringes i glemmeskabet, hvortil der mod skriftlig anmod
ning fra hjemmet er adgang i frikvarteret kl. 10 og 12. Glemte sager opbevares 
i øvrigt kun i tre måneder, hvorefter de overgives til en velgørende institution.

I tilfælde af, at børn ved åbenbar uforsigtighed og hensynsløshed ødelægger 
møbler, slår ruder ud eller lignenede, kan forældre gøres erstatningspligtige for 
skaden. Mindre skader bør eleverne af pædagogiske grunde selv betale.
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Årsafsl iltningen 1968

Mundtlig årsprøve

ONSDAG DEN 12. JUNI

Eksaminator Censor
II u (nr. 10) kl. 8 dansk V. Selmer Sørensen Lissie Thording

FREDAG DEN 14. JUNI

8 av (nr. 7) kl. 8 regning R. Leth Hansen Johs. Poulsen
II u (nr. 10) kl. 8 regning G. Quist-And er s en Carl Mortensen

LØRDAG DEN 15. JUNI

8 au (nr. 6) kl. 8 dansk O. Gade Mikkelsen Børge Petersen

MANDAG DEN 17. JUNI

8 au (nr. 6) kl. 8 regning Johs. Poulsen R. Leth Hansen
8 av (nr. læ) kl. 8 orientering Else Karlshøj Jytte Bagge
II u (nr. n) kl. 8 naturlære Poul Prip O. Gade Mikkelsen

ONSDAG DEN 19. JUNI ER FRIDAG

Da elevarbejderne skal arrangeres til udstilling, er eleverne fri onsdag den 19. juni.

TORSDAG DEN 20. JUNI

Besøgsdag efter omstående skema.

Udstilling af elevarbejder: Elevernes arbejder fra fagene håndarbejde, formning, fri øvelser 
og sløjd er udstillet i drengenes gymnastiksal. Udstillingen holdes åben på besøgsdagene torsdag 
den 20. juni og fredag den 21. juni kl. 8-12 samt torsdag aften den 20. juni kl. 1930-2100.
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Besøgsdage

Efter hver time er der frikvarter

TORSDAG DEN 20. JUNI

Lærer Gæstelærer
1 u (nr. 2) kl. 8- 850 dansk 

kl. 9— 9o0 regning
Ellen Christoffersen 
Egon Stich

1 v (nr. 3) kl. 8- 8 30 dansk 
kl. 9- 9B0 regning

Vibeke Halse
Erik Høy

1 x (nr. 4) kl. 8- 850 regning 
kl. 9- 950 dansk

Astrid Beer
Johs. Poulsen

3u (nr. 12) kl. 8- 8S0 dansk 
kl. 9- 950 regning

Kirsten Rosenstock
Inger-Marie Vallin

3v (nr. 13) kl. 8- 850 dansk 
kl. 9- 950 regning

Egon Stich
Svend Dirksen

4u (nr. 22) kl. 8- 8"° dansk 
kl. 9- 930 regning

Grethe Quist-Andersen
Marianne Bruus Jacobsen

Rita Leth Hansen
Bent Jensen

4v (nr. 23) kl. 8- 850 dansk 
kl. 9- 950 regning

Johs. Poulsen
Vibeke Halse

Bent Jensen
Ole Gade Mikkelsen

4x (nr. 24) kl. 8- 8 50 dansk 
kl. 9- 950 regning

Minna Harfot
Sven. Gunnersen

Marianne Bruus Jacobsen 
Carl Mortensen

6 cu (nr. n) kl. 8- 850 naturlære 
(nr. 17) kl. 9- 950 dansk 
(nr. 17) kl. 10-1050 engelsk

Ole Gade Mikkelsen
Astrid Beer
Sven Gunnersen

Poul Prip
Ellen Christoffersen
Bent Nielsen

6 cx (nr. 19) kl. 8- 850 dansk 
kl. 9- 950 engelsk 

(nr. 16) kl. 10-1050 regning

Else Galle
Else Galle
Ingvar Larsson

Sven Gunnersen 
Borge Petersen 
Erik Hoy

7 au (nr. 20) kl. 8- 850 dansk 
kl. 9- 9sa regning

Erik Hoy
Kjeld Andersen

Lise Andersen
Rita Leth Hansen

7 av (nr. 18) kl. 8- 850 dansk 
kl. 9— 950 regning

Kjeld Andersen
Grethe Quist-Andersen

Svend Dirksen 
Jytte Bagge

7 ax (nr. 1) kl. 9- 950 geografi 
(nr. 18) kl. 10-1050 engelsk

Ingvar Larsson
Inger-Marie Wallin

Kirsten Rosenstock
Kjeld Andersen

7 bu (nr. 16) kl. 8- 850 dansk 
kl. 9- 950 engelsk

Inger Bremer
Inger Bremer

Jytte Bagge
Lise Andersen

7 cu (nr. 21) kl. 9- 9S0 regning 
(nr. 19) kl. 10- 10S0 engelsk

Bent Nielsen
Else Galle

Minna Harfot 
Lise Andersen

lu (nr. b) kl. 8- 850 biologi 
kl. 9- 950 biologi 
kl. 10-1050 biologi

Jan Jelved 
Jan Jelved
Jan Jelved

Vagn Selmer Sorensen
Vagn Selmer Sørensen
Vagn Selmer Sorensen
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FREDAG DEN 21.JUNI

Lærer Gæstelærer
2 u (nr. 2) kl. 8- 8B0 dansk 

regning
Bent Jensen
Bodil Kærn Jørgensenkl. 9- 9B0

2 V (nr. 3) kl. 8- 8B0
kl. 9- 9Bn

regning 
dansk

Jytte Bagge
Rita Leth Hansen

2 X (nr. 4) kl. 8- 850
kl. 9- 950

regning 
dansk

Minna Harfot
Marianne Bruus Jacobsen

3 X (nr. 12) kl. 8- 8B0
kl. 9- 95U

dansk 
regning

Svend Dirksen
Vagn Selmer Sørensen

5 u (nr. 22) kl. 8- 8B0
kl. 9- 9B0

dansk 
regning

Bent Nielsen
Minna Harfot

Vibeke Halse
Vibeke Halse

5 V (nr. 1)
(nr. 23)

kl. 8- 8B0
kl. 9- 9B0

geografi 
dansk

Ingvar Larsson 
Inger-Marie Wallin

Sven Gunnersen 
Kjeld Andersen

5 X (nr. 24)
(nr. 1)

kl. 8- 8B0
kl. 9- 9B0

dansk 
geografi

Bodil Kærn Jørgensen 
Svend Dirksen

Johs. Poulsen
Sven Gunnersen

5 y (nr. 25) kl. 8- 8B0
kl. 9- 9B0

regning 
dansk

Rita Leth Hansen 
Ingvar Larsson

Egon Stich
Ellen Jacobsen

6 bu (nr. 10)

(nr. b)

kl. 8- 8B0
kl. 9- 9B0
kl. 10-1050

dansk 
regning 
biologi

Vagn Selmer Sørensen
Emma Prip
Jan Jelved

Jan Jelved
Jytte Bagge
Poul Milberg Petersen

6 cv (nr. 17) kl. 8- 8B0
kl. 9- 9B0 
kl. 10-10B0

dansk 
historie 
engelsk

Ellen Jacobsen 
Børge Petersen 
Inger Bremer

Marianne Bruus Jacobs?)
Inger Bremer
Børge Petersen

7 au (nr. 20) kl. 8- 8B0
kl. 9- 9B0

engelsk 
historie

Børge Petersen 
Erik Høy

Kjeld Andersen 
Egon Stich

7 av (nr. 18) 
(nr. n)

kl. 8- 8B0
kl. 9- 9B0

historie
naturlære

Erik Høy
Ole Gade Mikkelsen

Poul Milberg Petersen 
Poul Prip

7 ax (nr. 18) kl. 9- 9B0 
kl. 10-1050

dansk 
regning

Jan Jelved 
Bent Jensen

Poul Milberg Petersen 
Inger-Marie Wallin

7 bu (nr. n) 
(nr. 16)

kl. 8- 850
kl. 9- 9B0

naturlære 
regning

Poul Prip
Carl Mortensen

Ole Gade Mikkelsen 
Johs. Poulsen

7 cu (nr. 19) 
(nr. n)

kl. 9- 9B0 
kl. 10-10B0

regning 
naturlære

Bent Nielsen 
Poul Prip

Bent Jensen
Ole Gade Mikkelsen

I u (nr. 11) kl. 8- 8B0 
kl. 9- 9B0 
kl. 10-1050

historie 
historie 
historie

Else Karlshøj 
Else Karlshøj 
Else Karlshøj

Lissie Thor ding 
Lissie Thording 
Lissie T hording

FREDAG DEN 21. JUNI KL. 19,30

Afslutningshøjtidelighed for udgående elever med forældre afholdes i skolens gymnastiksa 
fredag den 21. juni kl. 1930.
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OMFLYTNINGSDAG, LØRDAG DEN 22. JUNI 1967

Lørdag den 22. juni betragtes som almindelig skoledag. Den bruges til omflytning, og ele
verne skal møde efter nedenstående skema:

Klasse: klasselærer: mødetid kl. 8-9.30 på nr.: mødetid kl. 10-11.30 på nr.
1 u Ellen Christoffersen 2
1 V Vibeke Halse 3
1 X Johs. Poulsen 4
2 u Bent Jensen 2
2 v R. Leth Hansen 3
2x Marianne Bruus Jacobsen 4
3u K. Rosenstock 12
3 v Egon Stich 13
3 x Sv. Dirksen 12
4 u G. Qvist-Andersen 22
4 v J. E. Poulsen 23
4x M. Harfot 24
5 u Bent Nielsen 22
5 v I. Wallin 23
5x B. Kærn Jørgensen 24
5y I. Larsson 25
6 bu V. Selmer Sørensen 10
6 cu A. Beer 17
6 cv Ellen Jacobsen 17
6 cx Else Galle 19
7 au Erik Høy 20
7 av Kjeld Andersen 18
7 ax Jan Jelved 18
7 bu Inger Bremer 16
7 cu Else Galle 19
8 au 0. Gade Mikkelsen 6
8 av Else Karlshøj 7
9 au Børge Petersen 7
9 av Lissie T hording læ
9 ax P. Milberg Petersen 9
10 u Jytte Bagge Andersen ms
I u I. Glarborg 8
II u V. Selmer Sørensen 10
III u Kai Garulf 9
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Sommerferien begynder mandag den 24. juni og slutter lørdag den 10. august.

Første skoledag, mandag den 12. august, skal Deres barn møde

kl.: 

klasse: 

nr.:

Børnene, der skal møde i de nye 1. klasser, møder dog først mandag den 19. august kl. 9

Ny Østensgård Skole, april 1968. Ib Glarborg.

J. D. QV1ST a KOMP. AKTS.


