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årets skolefester
Der har været enorm dårlig tilslutning til Dag 
Hammarskjold's 2 skolefester, både fra lærernes 
og elevernes side.

I er simpelthen de mest elendige elever at lave 
skolefest for, med undtagelse af nogle få.

Den sidste dag, hvor vi solgte billetter, fredag 
den 18/11, var der solgt 15 billetter til festen 
for 1+. - 6. klasse, og 5 billetter fra 7. - 
10. klasse, men vi klarede den alligevel ved at 
rende rundt og tigge og be' jer om at være med, 
hvorefter nogle gerne ville, men ikke nær nok.

Festerne blev kun holdt på grund af, at forskellige 
folk ellers ville få nogle penge i klemme.

Det gik smadder godt til begge fester, da vi først 
var kommet i gang, vi må lige sige, at 7.a's teater
stykke havde gjort sit til, at vi kom i godt humør, 
det var virkelig godt, men det var sørgeligt at 
se, hvor lidt der var, det ville have været betyde
ligt sjovere, hvis vi havde været nogle flere.

Festen for U.-6. klasse var dog bedst, da de 6 
lærere og ca. 30 elever var meget friske.

Festen for 7.-10. klasse gik også meget godt, men 
vi var som sagt meget få, og af de 5 lærere der 
mødte op, sad de 3 ovre på lærerværelset og drak 
kaffe og så fjernsyn, mens de 2 sidste dog var 
meget friske både til at danse og hjælpe med op
rydningen under festen. Det eneste der helt 
klappede ved den fest var oprydningen til sidst, 
hvor alle hjalp, selv kaffenarkomanerne.

I lærere vil sikkert synes, det er et groft an
greb, for det var jo jeres friaften ikke?
Men det er også vores friaften, vi har også andet 
at lave end at arrangere skolefester, men vi 
takker da ærbødigt de lærere, som kom og spiste.



4 så teater, dansede, hyggede sig og lavede ingen
ting. Det vi vil frem til er, at hvis I allige
vel skal sidde og drikke kaffe, og snakke arbejde 
(som I kan gøre til hverdag) kan I lige så godt 
blive derhjemme, så bliver der ingen skolefest, 
men så er I jo fri for det ikke????

Men én ting er sikker, noget er der kommet ud af 
alt det her, og det er, at der bliver ikke af
holdt en ny skolefest på Dag Hammarskjöld skolen 
før tilstrækkeligt mange elever og lærere vil 
møde op - frivilligt og ikke skal tvinges til det. 
Det her beviser, at der åbenbart ikke er behov 
for skolefester, og bare rolig, I skal nok blive 
fri.
Til sidst vil vi sige, at vi håber, I alle forstår, 
hvorfor vi er ærger.l ige. Hvis ikke så kom op på 
nr. 37, så skal vi forklare det.

Venlig hilsen

Connie, Dorthe og Sussie i 10.he.

P. S. Vi skylder en speciel tak til de personer, 
der onsdag aften den 23/11 1977 var så venlige at 
stjæle og ødelægge ventiler og lygter på knallerter 
og cykler, så mange meget trætte hjælpere fra festen 
måtte gå hjem.

Tak '. '. ! '.



9ha’s undersøgelse
Før efterårsferien havde vi om statistik i regning, 
hvor vi fandt ud af, at vi ville lave en undersø-< 
gelse om leve- og spisevaner på skolen. I

Vi udarbejdede spørgeskemaerne i grupper, med hjælp 
fra tandlæge, skolelægen og Inge. Vi lavede 2 
spørgeskemaer, ét fra børnehaveklassen - U. klasse
og et fra 5.- 10. klasse.

Efter at 
talte vi 
plancher

have modtaget de besvarede spørgeskemaer, 
dem sammen og overførte resultatet på 
i grafisk fremstilling.

Arbejdet foregik i ugen før og efter efterårsferien.
Den uge, hvor vi havde terminsprøve, arbejdede vi 
med skemaerne om formiddagen, og var til termins
prøve om eftermiddagen. Da vi blev færdige med 
plancherne, satte vi dem op i kantinen.



6 fra nævn
I oktober og november har vi endnu engang endevendt 
spørgsmålet om samlæsning contra niveaudeling på 
8. -9. klassetrin. Vi har haft 7. klassernes 
forældre til adskillige forældremøder om sagen, både 
i de respektive klasser og til stort fællesmøde, 
hvor formanden for skolekommissionen Hans 
Timmermann og kommissionsmedlem Knud Raffensøe 
fortalte om deres (modsatrettede) syn på sagen.

Forældrene kunne derefter spørge så meget de ville.

Midt i november fik alle udleveret en stemmeseddel, 
der var udformet, så man kunne stemme for det 
ønskede i hvert fag for sig.

Stemmetallene, (der blev givet anonymt), så sådan 
ud:

JEG ER KOMMET TIL RT TÆNKE PÅ, OM LÆ
RERNE DE OGSÅ Rå RER HURRR LIVIS DET 
ER OS, DER ER SYGE TM



7

a - forældre engelsk tysk matematik

samlæsning 13 13 11
kursusdeling 2 2 h

a - elever

samlæsning 11 12 10
kursusdeling 2 1 3
syge 3 3 3

d - forældre

samlæsning 16 16 16

kursusdeling

d - elever

samlæsning 
kursusdeling

15 15 15

syg 1 1 1

e - forældre

samlæsning 11 11 11
kursusdeling 3 3 3
stemmer ej 2 2 2

e - elever

samlæsning 9 9 8
kursusdeling 1 1 2
stemmer ej 5 5 5 (1 flytter
syg 1 1 1
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Også på sidste forældrerepræsentantskabsmøde havde 
vi samlæsning på dagsordenen, så ingen behøver at 
mangle information.

Sidst i efterårets møderækker har lærerne på for
ældrenes kraftige opfordringer tilbudt undervis
ningstimer i en række fag.
Der blev kun tilmelding til 2 fag en aften og 1 
fag ugen efter. Det var en skuffelse ovenpå den 
store tilslutning det tilsvarende arrangement 
havde sidste år. Men skuffelsen blev større 
endnu, da det viste sig, at end ikke de tilmeld
te mødte op. 5 - skriver fem af skolens forældre 
kom den første aften. Havde der endda været 
meldt afbud, kunne vi muligvis have lavet om på 
det, så vi bedre kunne have udnyttet lærernes 
tilbud. Lærerne lægger et stort forarbejde 
forud for sådanne møder og ofrer deres spar
somme fritid. Vi skulle kunne værdsætte det 
bedre.



cyklistprøve 9

I 2. uge af oktober blev der ved Dag Hammarskjöld 
skolen afholdt cyklistprøve for elever i 5• og 
6. klasse, og jeg kan som lærer kun sige, at det 
var yderst fornøjeligt at have børnene med til 
denne prøve.

Dagen inden vi skulle til den praktiske prøve (den 
teoretiske var aflagt i klassen inden) skulle alle 
deltageres cykler godkendes, og dette bevirkede, 
at mange børn fik deres cykler bragt i orden 
efter færdselslovens ord og bogstaver.
En del cykler manglede f. eks. klokke, katteøje 
eller kædeskærm.



10 Alle cykler blev bragt i orden til næste for
middag den 7/10 1977» kl. 11.25» hvor 47 elever 
og 2 lærere (1 for og 1 bag) trampede over til 
Stengårdsskolen. Her mødte vi 2 betjente, som 
fortalte os, hvordan vi skulle køre og blandt 
andet gav enkelte praktiske bemærkninger om 
at se sig for og om ikke at køre den forkerte 
vej .
Den 1. elev startede efter at alle deltagere havde 
fået en orange vest på. Da klokken var 14, havde 
alle gennemført mere eller mindre godt, men for
målet er jo at deltage.

Nu hvor prøven er forbi, har skolen fået én 
"vinder", som med 590 point af 600 mulige til 
foråret skal deltage i en amtsfinale i Lyngby. 
Skulle Henrik fra 5-b være så god, at han også 
vinder her, så skal han i landsfinale, og derefter 
til Europamesterskaberne med 14 dages ferie betalt.

John Dessauer.
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