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Ja, her er vi med. blad nr. 3 - og vi voksei 
stadig. Der kommer mange positive reaktioner 
på bladet,det synes at dække et behov. Men 
det er unægtelig noget af et arbejde at hive 
stof i land. Når nedaktionen henvender sig or 
artikler, har alle pludselig så travlt - hvo: 
er så alle de positive? Helst så vi selvføl
gelig, at det væltede ind med breve til bla
det , men .....

Lærerne siger, der skal være kommunikatioi 
med forældrene; hvornår starter den? Nævnet 
må have meget mere på hjerte; forældre skri
ver til distriktsbladene om skolen af i dag ■ 
vi vil godt diskutere med dem. Også elever 
må være interesserede i at komme til orde.

Hvor er I alle sammen ? ? ?

Omkring"lærerstrejken" for nylig hørtes 
det ofte på lærerværelset, at det ville være 
vigtigt, om vi gjorde vore synspunkter gælde; 
de, når de ikke strejkeramte dagblade ikke 
syntes at være os gunstigt stemt. Vi bringer 
en kort artikel om dette emne, men mener, 
det burde uddybes langt, langt mere, ligesom 
situationen til næste skoleår nok. var værd a 
uddybe, herunder også elevernes "bidrag" til 
spareplanerne.

Det kan synes nærsynet i denne forbindeis 
at bruge så stor en del af bladets spalte
plads til lokalt byggestof. Desværre ja, vi 
fortaber os let i det nære, som trænger sig 
på, og glemmer det, vi egentlig har skolen 
for. Hvem påtager sig at tage hul på dette 
emne ?? Det må være det aller vigtigste.



.g Hammarskjöld skolen - 
Hvad er den i dag ?

Hvad er den i fremtiden ?
Hvor skal den være ????

Jeg skal prøve så kort og 
art som muligt at svare på 
sse vitale spørgsmål.
Hvad er den i dag ?

asse - elevsituationen
oleåret 72/73:
5 elever, 25 klasser fra bør- 
haveklasse til 8. klasse.
oleåret 73/7^:
0 elever, 27 klasser fra bør- 
haveklasse til 9- klasse.
kalesituationen
oleåret 72/73
rmalklas sevære1ser:

Ny bygning:
klasseværelser

+ 2 halve
Fælles bygning:

2 klasseværelser
+ U halve klasseværelser

3 Barakker:
2 nødlokaler i hver (kaldet 
pavilloner)

2 Gymnastiksale:
3 nødlokaler i hver 

ialt;
6 normalklasseværelser
6 halve klasseværelser
12 nødlokaler
2k lokaler anvendt som nor- 
malklas s eværeIs er.

Faglokaler:
1 formningslokale (deles
med Kennedyskolen)
1 håndgerningslokale
1 sløjdlokale
1 husgerningslokale
1 musiklokale



1 bibliotek (deles med Ken
nedyskolen)
1 fysiklokale (deles med 
Kennedyskolen)
1 biologilokale (deles med 
Kennedyskolen)
2 gymnastiksale (deles med 
Kennedyskolen)
1 boldhal (deles med Søborg 
Gymnasium og Kennedyskolen)

1 administration i nybygning 
rummer kontorer og depoter for 
inspektør, viceinspektør, se
kretærer, skolepsykolog og råd
givningslærer.
1 lærerværelse med garderobe 
og tekøkken.
Skoleåret 73/7^
Normalklasseværelser:
Ny bygning:

10 klasseværelser
+ 2 halve

Fælles bygning:
1 klasseværelse +
h halve

3 Barakker:
2 nødlokaler i hver

1 gymnast iks al:
3 nødlokaler 

ialt:
11 normalklasseværelser
6 halve klasseværelser
9 nødlokaler
26 lokaler anvendt som nor
malklasseværelser

Faglokalesituationen vil være 
uændret bortset fra at vi får 
færre timer til rådighed i 
Kennedyskolens fysik- og bio
logilokale.

Desuden får vi frigjort én 
gymnastiksal hvori der har væ
ret indrettet nødlokaler, så 
vi kan få dækket behovet for 
gymnast ikt imer.

2. Hvad er den i fremtiden ?

Efter det forhåndenværende 
prognosemateriale vil skolen 
efter 8 - 10 år få et stabilt 
elevtal på ca. 500 elever med 
20 - 25 klasser. Skolen bør al 
så planlægges som en 2-sporet 
skole (1 spor = 1 klasserække 
fra børnehaveklasse til 10. kl

Derefter kommer vi til det 
interessante spørgsmål:
3A_Hvor_skal_den_yære_???

Når 3. etape af skolen er 
færdig, vil lokalesituationen 
se således ud:

Normalklasserum:
Ny bygning:

17 klasseværelser
Fælles bygning:

1 klasseværelser +
U halve 

ialt:
18 klasseværelser
h halve
22 lokaler

Faglokalesituationen uændret.
Der vil herefter mangle fø' 

gende lokaler:
Fysiklokale
Biologilokale
Støttecenter eller observatio: 
klinik
Børnehaveklas s elokaler 
Fritidspædagogrum



roglaboratorium 
ntine
med et samlet arealkrav på 

. 900 m2.
Hvor finder vi plads til 
sse lokaler som enhver moder
skole må indeholde?
Hvornår får vi mulighed for 
se Dag Hammarskjöld skolen 

tn en færdig, forsvarlig, 
nktionsdygtig skole??
Disse spørgsmål vil vi me- 

t gerne have svar på - mon 
ke forældrene igen vil hjæl- 
os ?

John Hansen.

De gik
Da samtlige partier på tin

ge beskar skolernes budgetter 
således at det for Gladsaxe be
tød et minus på 2 mill.kr. så 
gik lærerne hjem. Reaktionen, 
udtalelserne, protesterne kun
ne indtil forveksling genken
des af denne artikels under
skriver der i mange år har del
taget i fagligt arbejde på 
B&W som maskinarbejder

Sammenligningen strækker sig 
helt til dette, at lærerne nu 
bliver trukket i løn for de ti
mer de har streiket.

Det har igennem mange år væ
ret mindsteprisen for "ulovlig 
arbejdsnedlæggelse".

Arbejdsnedlæggelsen og de 
dermed følgende begivenheder 
er nu glemt de fleste steder 
udenfor de lærerkredse, der 
måtte betale og bl.a. derfor 
vil huske deres livs første 
arbejdsnedlæggelse.

Streiken blev naturligvis 
fulgt op af de sædvanlige krav 
om lov og orden.

Disse krav er officielt 
fulgt op af en undersøgelse om 
forløbet på de enkelte skoler.

Efter det indtil nu forelig
gende materiale vil denne under 
søgelse ikke kunne danne grund
lag for tjenestemandssager på 
nogle af kommunens skeler.

Dermed ikke være sagt at en
kelte ikke har fået en lokal 
"begmand", som ikke er blevet 
til mere.

Da ingen kan have interesse 
i at skabe endnu mere uro om 
sagerne, vil alle sagens parter 
givet være tjent med en hurtig 


