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DAG HAMMARSKJOLD



tv«,
HVORfoiO^NSK SKOLEMUSEUM
nvoK ’ Rådhusstræde 6

DK-1466 København K
Dag Hammarsjköld skolen er 

en ny skole - selv om det som
me tider kanvære svært at få 
/je på. Eleverne, lærerne, le
geområderne, de fleste af byg
ningerne er de go’e gamle. Al
ligevel er det en ny skole!

Det nye skyldes altså ikke 
det ydre - men ganske enkelt, 
at en alt for stor skole langt 
om længe er blevet delt op i 
to mindre enheder. Dag Hammar
skjöld er blevet den oprinde
ligt planlagte tvillingeskole.

Og heri ligger det nye!
Skolen har fået egen inspek

tør, viceinspektør, skolebe
tjent, egne sekretærer, eget 
skolenævn,eget lærerværelse og 
kontor, og indtil nu 6 nye, 
dejlige klasseværelser, og vi 
venter at have 6 nye lokaler 
færdige til august. Men for os, 
der flyttede med over, er det 
nye nok alligevel mest den si
tuation, at hvor der før var 
80 om at samarbejde, er der nu 
ca. 35» og det giver mulighe
der!! Man kan pludselig nå hin
anden og overkomme samarbej
det .

Dette blad er i sig selv et 
udslag af denne situation. Et 
forsøg på også at nå forældre 
og elever bedre. Samarbejdet 
mellem skole og hjem skal fort
sat ske på møder, men vi håber, 
at bladet må dække det behov, 
for løbende kummunikation, vi 
længe har manglet. Spalterne 
står derfor åbne for elever, 
forældre, lærere og andre med 
tilknytning til skolen.

Hvor ofte "Dag Hammarskjöld 
Nyt" udkommer, afgøres alene a 
stofmængden.

Henvendelse - enten i brev
form eller mundtlig - kan jske 
til skolens kontor (69 57 11).

Med venlig hilsen
Redaktionsudvalget

som består af: Mogens Thystrup 
(forælder), Flemming Holmstrøm 
(forælder), Bendt Strøier Ras
mussen (nævn) og Niels A. Hans 
(lærer).

Mogens Thystrup (forælder) 
Flemming Holmstrøm (forælder) 
Bendt Strøier Rasmussen (riævn) 
Niels A. Hansen (lærer). |
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Skolenævnet
Vi siger velkommen til"Dag 

Hammarskjöld Nyt"og håber der 
igennem dette blad er kommet 
et forbindelsesled, som vil 
fremme det så nødvendige sam
arbejde mellem skole og hjem.

Skolenævnet vil i hvert 
nummer orientere om sit ar
bejde og hvilke planer vi har 
Vi har haft et møde med for
ældrerepræsentanter og andre 
interesserede forældre, hvor 
vi fik drøftet mange ting 
igennem, for eksempel forslag 
til ferier næste år, planer 
for kommende arrangementer 
og byggeriet.

Af interesse kan nævnes, 
at vi har:
1. søgt om ekstra gårdvagt 
p.g.a. de spredte arealer, 
børnene færdes på.
2. søgt om ekstra støttetimer 
til vort nye støttecenter, 
3. vi har bedt to suppleanter 
(en fra hver liste) deltage 
i møderne, så de til enhver 
tid er inde i de løbende sa
ger .

I slutningen af februar/ 
først i marts holder vi et 
møde for interesserede for
ældre om forslaget til den 
nye skolereform. Senere vil 
trivselsundersøgelsen, Glad- 
saxe kommune lod foretage, 
og som nu er afsluttet, bli
ve taget op til drøftelse, 
idet man fra skolevæsenets 
side er ved at gennemarbejde 
resultatet, så det der ikke 
fungerer tilfredsstillende 

i skolesystemet forhåbent
ligt vil kunne ændres til 
det bedre.

Vi vil meget gerne høre 
fra jer, hvis I på en eller 
anden måde har ideer/proble 
mer i forbindelse med skole 
som I ønsker at få taget op

Vore navne og telefonnumre 
får I her:
Liv Olsen (69 28 6?)
Ditte Stokholm (69 0? 89) 
Niels Jørgensen (69 63 63) 
Bendt S. Rasmussen

suppleanter:
Madelene Møller (69 60 57) 
Preben Andersen (Sø 13 90)

Desuden deltager fra kommunal 
bestyrelsen:
Peder Kjeldsen

vor kontakt til skolekommis
sionen:
Annelise Rosenfalk.



BYGGERI

Det er en økonomisk usikker 
tid vi lever i. Det har vi måt
tet sande mange gange i Dag 
Hammarskjöld skolens korte leve 
tid. Da vi startede i august, 
var vi på skolen klar til at ta
ge fat på planlægningen af 2. 
etape for at få en rimelig tid 
til arbejdet, men ikke før midt 
i oktober var det muligt at kom
me rigtig igang - vi havde nu 
fået klarhed over de vigtigste 
faktorer:

1) Hvor stor forventes D.H. 
skolen at blive?

2) Hvor mange penge kan 
frigøres?

3) Hvor mange kvm skal 
bygges nu?

h) Hvor mange kvm skal 
bygges fremover?

5) Får vi den fornødne 
arkitekthjælp?

Byggeriets igangsættelse 
skulle i dag være sikret så vi 
( måske med en mindre forsinke 
se ) kan tage 2. etape i brug 
august 1973.

Tegningerne er udarbejdet 
af en lærergruppe + inspektør 
skolebetjent + byggeadministra 
tion og arkitekt Raaschou - 
Nielsen.

Kort om forslaget - den er 
godkendt af lærerrådet og af 
skolenævnet - :

Bygning der er på ca. 57° 
kvm. indeholder 6 klasseværel
ser ( U stk a 72 kvm og 2 stk 
a kvm ) 1 pædagogisk værk
sted ( fremstilling af under
visningsmaterialer ) 1 skole-
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betjentrum, 1 rengøringsrum 
og 6 toiletter.

Størrelsen 72 kvm er valgt 
for at få god plads til de 
mange aktiviteter, der i dag 
indgår i undervisningen.

De 2 lokaler på 5^ kvm 
bliver vendt i 3. etape og 
får så samme størrelse som de 
øvrige. Der er ved rumopdelingen 
og rumindretningen taget hensyn 
til den størst mulige anvende - 

lighed af lokalerne, således 
at en hvilken som helst form 
for undervisning kan foregå.

Lokalerne kan fungere selv
stændigt eller som grupper 
ligesom gangarealet p.g.a. den 
store bredde kan indgå i un
dervisningsarealet i form af 
gruppekroge. Hvert lokale 
har et "vådt" hjørne ("køk
kenafdeling"), hvor der kan 
arbejdes med papmasehe,ler, 
farver o.s.v. Her har hver 
elev i underskabene en hyl
de med en skuffe for alle 
de materialer, der arbejdes 
med. Endvidere skal det næv
nes , at rummene kan deles op 
i mindre enheder ved hjælp 
af løse reoler og opslags - 
tavleelementer.

KALENDEREN

Man er ikke bundet af en 
bestemt møblering, da alle 
inventardele (undtagen 
"køkkensektionerne") er 
flytbare - det gælder også 
skrivetavler og overhead- 
skærm.

John Hansen
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fra KONTORET

Her i det første blad skal 
jeg ikke komme med lange for
klaringer om hvad kontoret la
ver, men blot gøre opmærksom på 
at De/du er velkommen til, når 
som helst, at komme ind på 
kontoret med et spørgsmål, en 
klage, en oplysning, en hygge
snak eller hvad der ellers måt
te være, ligesom I selvfølgelig 
også er velkommen til at ringe 
på 69 57 11, så længe der er 
undervisning på skolen er der 
nogen på kontoret (ofte længe
re ).

Der er stadig en del foræl
dre jeg ikke har hilst på via 
forældremøder, men det kommer 
forhåbentligt i løbet af skole
året - måske allerede den 24. 
februar?

John Hansen

Skolens adresse:
Høje Gladsaxe Torv 4 
2860 Søborg
Telefon: 69 97 11 
Lærerværelse: 67 29 54
Kontortid: i skoletiden
Skoleinspektør: John 

Hansen
Viceinspektør: 
Leslie Rabuchin
Sekretærer: 
Zenia Beck 
Else Thorsen 
Doris Thaarup
Skolebetjent:
Jørgen Hansen
Rådgivningslærer: 
Jørgen Stampe
Formands gruppe: 
Niels A. Hansen 
Ruth Schultz 
Chr. Engelstoft 
Gitte Ulbæk Hansen

Alle oplysninger om sko
lelæge, tandlæge, 
psykolog o.s.v. fås ved 
henvendelse til kontoret.'
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