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Den daglige gænge er nu nået igen 
Alle er endelig under tag efter 
færdiggørelsen af 2. byggeetape. 
Der er bevilget penge fra kommu
nalbestyrelsen til 3. etapes pro
grammering OG PROJEKTERING/ OG 
ALT TEGNEDE LYST INDTIL FOR KORT 
SIDEN/ DA REGERINGEN FORLÆNGEDE 
BYGGESTOPPET.
Vi TROR OG HÅBER/ AT KOMMUNEN VIL 
SØGE OM DISPENSATION FOR VORES 3. 
ETAPE/ SOM ER SÅ ALDELES NØDVEN
DIG OG LANGT VIGTIGERE END KORT
SIGTEDE - OG FORDYRENDE - BESPA~ 
R E L S E R e
Endnu har ingen elev forladt Høje 
GlADSAXESKOLERNE OG KUNNET SIGE/ 
AT DE FORLOD EN FÆRDIG SKOLE. 
Byggepladsen har været en del af 
DERES HVERDAG. ALLE - BØRN SOM 
LÆRERE - ER TRÆTTE AF DISSE URI
MELIGE FORHOLD) NU MÅ VI UNDER 
SAMME TAG/ IKKE BLOT UNDER TAG. 
Nu ma Høje Gladsaxe-bebyggelsens 
SKOLER HAVE DERES CHANCE FOR AT 
VIDE/ HVOR DE STÅR OG DERVED KUN
NE UDVIKLE DET TRYGGE KLIMA, SOM 
FASTE RAMMER BEFORDRER.
Vi vil helt slutte op om det til
sendte UDKLIP AF OVERLÆGE SVEND 
HeINILD OG MENE/ AT DET OGSÅ GÆL
DER FOR SKOLEN.

Se artiklen side 8

Velkommen til nye og gamle
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fra 
stamp-

PILVALGSSKOLE - enhedsskole? 

)er kan sikkert gives mange 
'orklaringer på, at man har 
sndret den "gode gamle" mel- 
.em- og realskole til den 
enhedsskole med tilvalg, vi 
. disse år er på vej til.

I forrige nummer af bla- 
Let antydede jeg, at både 
'orældre og skole er blevet 
iresset til at ændre sig af 
en samfundsudvikling, de 
;elv kun har ringe indfly- 
lelse på, og at ændringer i 
kolen således har været 
.ødvendige, uanset om vi kan 
ide det eller ej.

Men naturligvis ligger 
er også nogle idealer og 
rfaringer bag disse ændrin- 
er:

Alle elever må tilbydes 
amme muligheder for at lære, 
vad de kan og dermed få 
hansen for at vise, hvad 
e kan. Og det fik de ikke 
Ile, dengang lærerne ene- 
ældigt fordelte de 11-12 
rige i mellemskole og fri 
ellem eller de 13~lh årige 
realafdelingen og 8.-I0.- 

Lasserne. Lærerne tog an- 
varet fra elever og foræl- 
re og begik ydermere en 
el justitsmord. - Dette har 
an nu erkendt også i folke- 
inget, og efter den nye 
ev er det derfor i hele 

landet sådan, at det er 
hjemmet, der træffer beslut
ningen om realafdeling eller 
ej -

Enhedsskolen.
Det vi så i Gladsaxe 

endnu er lidt forud med, er 
enhedsskolen - d.v.s., at 
eleverne i 8.-lo. klasse 
har fælles undervisning i 
dansk, orientering, religi
on og gymnastik, ialt ih 
timer pr. uge.

I disse fag læser de e- 
lever, der sigter mod real
eksamen, sammen med de ele
ver, der sigter mod stats
kontrolleret 9.- eller lo.- 
klasseprøve.

Heri ser nogle af os et 
fremskridt, idet den be
lastende "kvalitetssorte
ring" af elever undgås. - 
Mennesker forfalder ikke så 
let til hovmod eller mindre
værdsfølelser, når de ikke 
opsplittes i særlige klas
ser, men forbliver sammen 
og lever og arbejder sammen. 
(Vi voksne kendte jo sim
pelthen ikke "de andre" i 
den anden skoleafdeling 
mere de sidste år af vores 
skolegang, - og denne frem
medhed har vist nok holdt 
sig ganske godt siden).

Så idealer om større 
lighed og social forståelse 
ligger derfor bag indførel
sen af enhedsskolen. Og er
faringerne har heldigvis 
bekræftet, at denne samlæs
ning ikke i væsentlig grad 



er sket på "bekostning af 
det faglige udbytte for de 
bogligt begavede elever, 
men at ordningen derimod ha] 
været en fordel for de sva
gere elever.

Vi mennesker har nemlig 
i betænkelig grad en ten
dens til at leve op til de 
forventninger vore omgivel
ser stiller til os, og der
for skal man være meget 
varsom med at udtrykke ne
gative forventninger.

En 15-årig kan klare 
det utroligste, hvis selv
tilliden er der, og en 15~ 
årig kan give op over for 
det simpleste, hvis selv
tilliden svigter.

Tilvalgsskolen.
I tilvalgsskolen, som 

vi kalder de sidste 1U-16 
timer om ugen, har ideerne 
om interesser, succes og 
ansvar været bestemmende 
for systemet.

Idealet skulle være, at 
eleven selv - (og elever er 
jo som alle andre mennesker 
forskellige), efter evner, 
interesser og fremtidspla
ner valgte sine fag.

"Man lærer bedst, når 
man pr interesseret".
"Har man succes i et fag, 
får man mere mod på de an
dre" .
"Hvis man selv vælger, får 
man også selv ansvaret".

Disse og lignende tan
ker ligger bag tilvalgs
princippet .

MEN ideerne har nu væ
ret prøvet i praksis gen
nem nogle år og er fra 
starten blevet stækket af 
ministeriets krav om, at 
alle de traditionelle fag 
skal vælges til realeksa
men. Eleverne har derfor ( 
kun kunnet vælge de 2 eller 
b timer selv - og det lig
ner jo ikke hverken frihed 
elle?ansvar meget.

Og det har også vist| 
sig, at alle mulige andre 
ting end lige evner, inter
esser og fremtidsplaner har 
haft indflydelse på, hvaå 
eleverne vælger, og på 
hvordan de gennemfører.

Derfor gør skolerne me
get for at oplyse elever og 
forældre så grundigt som mu
ligt om valgmulighederne og 
konsekvenserne af valgene 
i 8.-lo.-klasse og om, hvad 
det er for andre ting, der 
får elever til at vælge til 
eller vælge fra.

Og vi håber, at alle 
forældre til eleverne i 7. 
klasse møder op til orien
teringsmøde om tilvalgs
skolen

tirsdag 2. okt. kl. 1^-3' 
Samtidig gør vi endnu 

engang opmærksom på, at kla: 
selærer og rådgivningslærer 
hele året er til rådighed 
for elever ok forældre.

Jørgen Stampe 
PS. Jeg træffes på rådgiv
ningskontoret, tlf. . 6957I11 
lokal 2UI: + natur
ligvis efter aftale og på 
privat tlf. He 926



5.

DEEAT

De følgende betragtnin
ger om børns indbyrdes for
hold er skrevet med det for
mål, evt. at kunne medvirke 
til at skabe eller fortsæt
te en diskussion mellem 
hjem og skole og forældre 
imellem om nødvendigheden 
af,at man arbejder på at 
skabe et godt forhold,"kli
ma" mellem børnene på sko
len og i fritiden.

Vi vil her kun beskæf
tige os med,hvad vi kan gø
re på skolen.

Vi prøver på skolen at 
trygt og positivt.skabe et

forhold mellem børnene,hvor 
man tager hensyn til hinan
den, ikke generer eller slår 
hinanden o.s.v.,men lærer 
at omgås andre på en ordent
lig og venlig måde.

Ligesom forældrene øn
sker og arbejder på et godt 
indbyrdes forhold i hjem
met forsøger vi at skabe en 
god atmosfære i den klas
se,hvor barnet går.Det er 
vores synspunkt og erfa
ring, at hjem og skole er 
enige om at ønske dette mål, 
og det er et godt udgangs
punkt for os at have,når vi 
modtager børnene i skolen. 
Ligesom man i et hjem finder 
det naturligt og nødvendigt 
at have bestemte "trafikreg
ler" ikke kun for at alle 



kan have det rart,men også 
for at børnene skal lære 
at klare så meget selv,som 
de kan magte,for at blive 
selvstændige mennesker - 
det indbefatter,at de_o^så 
lærer,at man i en familie må 
tage hensyn til hinanden - 
lige sådan må vi have til
svarende "trafikregler" i 
klassen,som på dette punkt 
svarer til familien.

Vi laver ikke reglerne 
for lærernes skyld,men for
di bestemte retningslinier 
er nødvendige for at opnå 
et godt socialt klima,hvor 
alle børn føler sig trygge 
og sikre. I et sådant trygt 
og positivt forhold imellem 
børnene er reglerne ikke et 
ordensreglement,ophængt på 
en opslagstavle, men er en 
slags "usynlige regler" 
børnene imellem,om hvad der 
opfattes som rigtigt-for- 
kert, godt-dårligt»uafhæn
gigt af om læreren er .til 
stede. Denne slags regler 
kaldes normer, og i enhver 
børnegruppe-voksengruppe, 
findes der sådanne normer, 
som vi så kan lide eller ik
ke lide.

Hvis man meget kort 
skal nævne nogle normer,der 
kendetegner det,man normalt 
vil forstå ved en børnegrup
peklasse med et positivt so
cialt forholdyklimajkan 
det f.eks. være:

at man hjælper og støt
ter hinanden,at det er for
kert at genere eller slå 
andre, at man accepterer 

hinanden og tager hensyn til 
andre og ikke "hakker på" 
eller tyranniserer hinanden, 
at der ikke er syndebukke 
eller kliker,der bekriger 
hinanden o.s.v.Kort sagt,at 
der ikke hersker nogen "jung
lelov", men en atmosfære af 
gensidig hensyntagen.Udover 
at man måske ønsker et godt 
socialt klima mellem børne
ne i en klasse eller i andre 
grupper,for at alle skal tri
ves og have det rart,er der 
andre HELT AFGØRENDE GRUNDE 
til,at det er så vigtigt,at 
de voksne sammen med børne
ne arbejder på at skabe et 
positivt klima mellem børner 
ne.

Alle pædagoger»psyko
loger m.fl. i øst og vest, 
der har arbejdet med disse 
problemer,og alle undersø
gelser, der er lavet om det, 
når til samme resultat:

1. at et barns person
lighedsudvikling - karakter 
udvikling i høj grad også, 
formes af den kammeratgrup- 
pe-børnegruppe, barnet følef 
tilhørsforhold til,

2. at forholdet mellem 
børnene i en gruppeklasse, 
altså det sociale klima,er 
afgørende for, hvor meget 
det enkelte barn lærer og 
udvikler sig.

Vi vil gerne give nog
le eksempler:

a. hvis man tænker sig 
en klasse,hvor det er alminr 
deligt,at børnene udtaler 
sig negativt og nedsættende 
om hinandens arbejde,kan 



1.
det efterhånden blive et 
forstærket karaktertræk hos 
nogle børn at være negative 
overfor det,andre laver,og 
hos andre børn kan det give 
et andet forstærket karak
tertræk f.eks.manglende 
selvtillid.

Hvis man nu forestiller 
sig,at det i en klasse er 
almindeligt,at man udtaler 
sig positivt om hinandens 
arbejde,vil det efterhånden 
blive et forstærket karak
tertræk hos børnene at være 
positive overfor det,andre 
laver. Og de børn med ringe 
selvtillid får herigennem 
mulighed for at udvikle de
res selvtillid.

b. et andet eksempel: 
Hvis man tænker sig en klas
se, hvor hvert barn kun ar
bejder for sig selv,uden at 
modtage eller yde hjælp i 
forhold til de andre børn, 
vil det efterhånden for
stærke et egoistisk-konkur- 
cepræget karaktertræk hos 
nogle børn. Hos andre børn 
kan det medføre en større 
mangel på selvtillid.I en 
klasse, hvor børnene arbej
der sammen og giver og mod
tager hjælp fra hinanden, 
udvikles karaktertræk som 
evne til at give,og modtage 
viden,hjælpsomhed o.s.v. 
Børn med ringe'selvtillid og 
mindre kunnen på visse punk
ter får forstærket, både 
selvtillid og evnen til at 
lære.

c. Til sidst et eksem
pel på,hvordan forholdet 

mellem børnene i en klasse 
har betydning for,hvor me
get de lærer. Hvis børn i en 
klasse er nervøse for nega
tiv kritik fra de andre 
børn,eller har konflikter 
eller problemer med kammera
ternejer kede af det o.s.v. 
lærer børnene dårligere, 
end hvis de er trygge og har 
et godt forhold til kammera
terne .

Der kunne naturligvis 
nævnes mange andre eksemp
ler på betydningen af børns 
indbyrdes forhold end de 3 
eksempler,vi har givet.

Hvordan skabe et godt 
socialt klima mellem børne
ne?

Vi har lige så lidt 
som andre en patentløsning, 
men kan kun give et par 
eksempler på,hvordan man 
kan tænke sig,det kan gøres:

At man fra skolestarten 
opmuntrer børnene til at 
hjælpe og støtte hinanden,at 
man skaber arbejdssituatio
ner,hvor børnene arbejder 
sammen og hjælper hinanden, 
at vi i klassen tager kon
flikter op imellem børnene, 
diskuterer og løser dem sam
men eller beder børnene gå 
hen og tale sig til rette om 
tingene,at de voksne griber 
ind i situationer,hvor bør
nene slår og tyranniserer 
hinanden o.s.v. o.s.v.

Det tager tid, megen 
tid, men efter vores mening 
kan det mere end betale sig. 
Mens vi i de første skoleår 
måske er meget med til at 



8.
styre børnenes indbyrdes 
forhold i en positiv ret
ning, er målet,at efterhån
den træder vi mere og mere i 
baggrunden og børnene styrer 
sig selv og hinanden i et 
godt og positivt indbyrdes 
forhold uden junglelov.Det 
er klart,at det kræver både 
tid og arbejde at nå det, 
og det er klart

,at de bedste resul
tater nås,når både hjem og 
skole arbejder sammen også 
på dette område.Også her 
gælder,at når børn - foræl
dre og lærere arbejder godt 
sammen og har et godt ind
byrdes forhold,kommer man 
hurtigere og længere ud ad 
vejen. Efter vores mening 
er et positivt forhold mel
lem børnene det fundament, 
vi skal bygge på,og nok det, 
der betyder mest for et barn 
ved siden af hjemmet.

Else Holm Nielsen 
Niels A. Hansen 
Jan A. Nielsen.

Redaktionen har modtaget
FØLGENDE UDKLIP FRA
Gladsaxe Bladet:

BØRN ER VIGTIGERE END 
SALTHOLM LUFTHAVN

Børneopdragelsen her i 
landet er meget, meget dårlig 

Se på de unge, der vender 
samfundet ryggen. Disse unge 
er vort samfunds vigtigste 
problem i dag. Langt vigtige
re end Saltholm lufthavn og 
Storebæltsbroen, siger over
læge Svend Heinild i ALT for
Damerne.

Hvad man end kan mene 
om børnepsykologien, så har 
den dog lært os, at et barns 
personlighedsstruktur, karak
ter, moral og samvittighed 
dannes i de fem-seks fyrste 
leveår. Men af en eller an
den grund spiller denne vi
den ingen rigtig rolle i den 
offentlige diskussion. Har 
man nogensinde hørt en folke
tingsmand snakke om det ?
Tør nogen stå op på folketin
gets talerstol og sige, at 
det vigtigste problem i det
te land er, hvordan man op
drager børnene i de første 
fem-seks leveår?

Det altdominerende i 
folketingets politik er øko
nomi. Alt det andet er sand
kasseproblemer for en alvor
ligt tænkende politiker. Må
ske er der en kvindelig po
litiker, som vil tage sig 
lidt af det. Kvinder tænker 
jo nok så meget på børnene. 
Hun får vel også lov til at 
tale børnenes sag oppe fra 
den fine talerstol - men så 
går de andre videre med det, 
der virkelig betyder noget. 
økonomi!!!!

Hvad er vi for mennesker 
Hvordan er det dog vi be
handler vore børn?, slutter 
Svend Heinild. ,,



Siden 
Sidst

noget om 
Byggeriet

På grund af stejken i forå
ret blev byggeriet forsinket 
så vi først kunne tage 2.e- 
tape med 6 nye lokaler i 
brug den 3. september. Det 
har givet en lidt forvirret 
start på skoleåret og vi vil 
mærke følgerne af forsinkel
sen helt til omkring 1. ok
tober .

For at få et tilstrække
ligt antal lokaler til un
dervisningen indtil 3. sep
tember måtte vi fortsætte 
med at bruge nødlokalerne i 
den ene gymnastiksal, såle
des at de klasser som har 
timer her, ikke kan få gym
nastik under normale for

hold før omkring 1. oktober, 
idet det tager ca. 1 måned 
at rydde salen for vægge, 
installationer og inventar. 
Desuden har vi dagligt måt
tet sende 1-2 klasser på 
ekskursioner.

3. etape, der skulle 
give os mulighed for at af
vikle nødlokalerne, går vi 
nu igang med at projektere 
og jeg regner med at alle 
kræfter bliver sat igang 
for at få byggeriet gennem
ført ifølge de oprindelige 
planer så lokalerne kan 
tages i brug august 197^ •

Vi må ihvertfald kon
statere at man blandt for
ældre, lærere og elever vil 
miste tålmodigheden hvis 
man ikke løbende får bedret 
de forhold som i årevis har 
været så dårlige og på læn
gere sigt er helt uacceptaH®







Conference
Konferencer i forbindel

se med indskolingsordningen.

6 eller 8 uger efter at 
skolen er startet,holder vi 
det første store møde om 1. 
klasserne.I mødet eller kon
ferencen deltager klassens 
dansk- og regnelærer»støtte
lærere, skoleinspektør,sko
lepsykolog, læge , sundheds
plejerske, evt.socialrådgi
ver »tandlæge og repræsentan
ter for fritidshjem,hvor vi 
har elever gående.

Mødet er et led i ind
skolingsordningen og har 
stor betydning derved,at 
alle,der har haft med bør
nene at gøre, nu er til ste
de samtidig.

Hvert barn tages op i 
alfabetisk orden.Lærerne 
starter med at fortælle lidt 
om,hvordan barnet er faldet 
til i klassen.Dernæst supple 
rer skolelægen, s.om har haft 
alle børnene til den første 
undersøgelse sammen med 
forældrene. Hun kan ofte 
komme med oplysninger,som 
er nyttige for lærerne. 
F.eks. kan hun nævne,at et 
barn skal sidde langt frem
me i klassen p.g.a. nedsat 
syn, eller at et barn let 
får nedsat hørelse i pe
rioder,hvor det er forkølet.

Der er erfaringsmæssigt 
i hver klasse et par børn, 
som efter de 6-8 uger endnu 

ikke helt er faldet til.Der 
er evt. særligt ængstelige 
børn, meget urolige,ukon- 
centrerede børn,som endnu 
ikke rigtigt er kommet i 
gang med faglig indlæring.

Man finder i fælles
skab en beslutning om,hvor
dan man bedst kan hjælpe 
barnet, tager evt.proble
merne op igen ved et møde 
h-5 måneder senere, samti
dig med at vi holder for
bindelsen med hinanden ved 
lige undervejs.

Der holdes 2-3 af disse 
konferencer det første år.

Inge Dahl.

formandspuppen
Formandsgruppe 73~7^=
Vores nye formandsgrup

pe består af 5 lærere,skole
inspektør, ditto vice., og 
skolebetjent. De fem lærere 
deler det arbejde,som den 
tidligere lærerrådsformand 
tog sig af.

Vi har etableret os sål
edes :
Ruth Schultz:Formel formand, 
skolenævn og budget.
Niels Bertelsen: Fælleslæ
rerråd
Karsten Møller: Sekretær, 
kontakt til skoleblad og 
altmuligmand
Steen Kirketerp: samarbejds
udvalget for Høje Gladsaxe 
og det interne ditto.
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Holger Jensen: Pædagogisk 
udvalg o.a.
Niels A.Hansen tager sig 
stadig af byggerisager.
Ret til ændringer forbehol
des .

lALENDlRfN
Forældrerepræsentantskabs- 
møde den 27. september kl. 
19.30 på lærerværelset.
EMNE:

Fastlæggelse af det 
kommende skoleårs møder.
Dette gælder naturligvis 
også andre interesserede 1! 

nævnet.

Husk orienteringsmødet for 
7.-klasserne om

TILVALGSSKOLEN

TIRSDAG den 2. oktober 
kl. 19-30på lærerværelset.
KALENDEREN: (alle dage 
incl. ) 
efterårsferie:15 - 19/IO 
juleferie:2U/12 - h/1 -jU

fra
Nævn

Så er vi i gang igen og 
byder endnu engang nye ele
ver, forældre og lærere vel
kommen til et godt samarbej
de .

Det er mit indtryk, at 

det år, der nu er gået har 
været et godt år, når man 
tager i betragtning, at sko
len kun er et år gammelt.

På nævnsmødet d. 23/8 
havde vi følgende punkter 
på dagsordenen:

1. Vi gennemgik lokale
situationen. Den ny fløj af 
skolen er nu først pr. 3/9 
klar til at tages i brug. 
Det har medført en kedelig 
start for.nogle klasser. 
Dette har dog været afhjul
pet med dagture for de på
gældende .

2. Vi diskuterede ude- 
arealerne ud fra en skitse 
fra kommunen. Vi enedes om 
et brev med en kraftig op
fordring til at få gjort 
noget ved det, og udbad os 
et detailforslag snarest.

3. Vi anbefalede, at man 
inddrog et mindre rum i fæl
lesbygningen til tandlægen.

H. Spørgsmål om foræl
dresamarbejde blev rejst af 
Niels Jørgensen.

Hvad gør vi, hvad vil vi 
og hvordan? Vi besluttede at 
indkalde forældrerepræsen
tanterne til et møde d. 27/9 
hvor vi i fællesskab kan ar
rangere det kommende samar
bejde .

5. Da kommunens spare
kniv har taget mælken fra 
eleverne drøftede vi forslag 
om, at man under en eller 
anden form kunne købe mælk 
på skolen. Så kunne vi bl. 
a. undgå at eleverne selv 
slæber saftevand o. 1. med 
i tasken, da dette i mange



m.
tilfælde medfører at bøger 
og andre materialer bliver 
ødelagt.

Bendt Rasmussen 
Skolenævnet

fra
ORLA 
holk
Kreative fag i en udenlandsk 
børneskole.

Som det efterhånden er 
de fleste bekendt, har duk- 
Jteteater i skolen interesse
ret mig meget. For nogle 
forældre kan dette måske 
virke som en lidt speciel 
foreteelse, især når det er 
i forbindelse med lidt stør
re børn, som er over "æven- 
tyrstadiet."

Jeg vil ikke her prøve, 
at opstille et forsvar for 
min besynderlige interesse, 
men istedet blot prøve at 
fortælle om de ting, der 
vakte min interesse for em
net .

For langt de fleste vok
sne står dukketeatret som 
noget, man i børnehave og 1. 
og evt. 2. klasse kan bruge 
som et pædagogisk interesse
vækkende medie, når man vil 
prøve at få børnene til at 
udtrykke sig. At dette vir
kemiddel er fortrinligt, 
skal jeg være den sidste til 
at nægte, men det er bestemt 
også mere end det. Dette ses 
bl. a. af den kendsgerning, 
at mange af historiens stør

ste forfattere, teaterfolk 
og komponister har lavet 
specielle arbejder netop for 
dukkescenen. Endvidere har 
nogle af tidens største ma
lere som Picasso m. fl. 
brugt hele år på at lave 
dukker, og andet til dukke
scenen.

I sommerferien talte jeg 
med en engelsk primery-tea- 
cher, altså en grundskole 
lærer. Det var et møde, jeg 
længe havde set frem til, da 
jeg vidste, at det var en 
lærer, der i snart 18 år har 
lavet dukketeater i skolen. 
Da vi havde talt sammen i en 
times tid, slog det mig, at 
hans arbejde med børn og 
dukketeater, i hvert fald 
havde det til forskel med 
mit arbejde ved Dag Hammar
skjöld, at alle forældre 
fandt den engelske lærers 
arbejde ganske naturligt; ja 
forældrene havde ligefrem en 
indstilling til hans arbejde 
som ved vor skole må sammen
lignes med den indstilling 
forældre almindeligvis har 
til f. eks. dansk. Hans ar
bejde var således på alle 
måder fundet eksistensberet
tiget.

Da han for to år siden 
udgav sin første bog om duk
keteater, anførte han i den
ne de ting, han fandt havde 
væsenligst betydning med ar
bejdet. Heri står bl. a. 
følgende:

"Ingen, der ikke har væ
ret bag ved scenen og set 
børnene arbejde under en fo- 



'estilling, vil kunne for
stå betydningen af mit ar
ie jde. Børnene har nu i tre 
låneder daglig brugt to - 
;re timer til at sætte den- 
le forestilling op. De har 
klistret, malet, savet, syet 
lamret, skruet, spillet mu
sik, sunget, blevet skuffet, 
»levet begejstret og meget 
lere. Der har været episoder 
ivor børn har grædt, og der 
sar været perioder, hvor 
lørnene har haft denne ube
skrivelige glæde over deres 
irbejde, som kun dette ar
ie jdsområde med sit umætte- 
.ige krav til kunnen kan gi
fe. Stridigheder har været 
blmindelige, som de er det 
red engagerende arbejder, 
len nu, nu står de alle der 
red deres pladser bag scenen 
'orventningsfulde, ikke sær- 
ig nervøse, for de har AR
LEJDET et resultat frem, som 
Le føler de kan være bekendt 
ig så ville enhver fornem- 
lelse af nervøsitet være u- 
legrundet. Da vi oftest ar
bejder med trådmarionetter, 
.ar jeg endnu aldrig været 
sed til en forestilling u- 
.en uheld. Så meget desto 
tørre er glæden, når man 
er børnene hjælpe hinanden 
iver de forhindringer, der 
pstår undervejs. Mange 
ror, at det med at optræde 
'or folk driver "primadonna- 
ykker" frem i børnene, men 
.et ville ikke kunne ske i 
ort arbejde, det ville gan- 
ke enkelt ødelægge timingen 
et er sket, at hovedperso-

15 
nen (dukken) har måtte træk
ke sig om bag en biperson 
(også en dukke), så at duk
keførerne i ly af biperso
nen har kunnet rede forvik
lede tråde ud, og atter gøre 
hovedpersonen spilleklar. 
Hvis dette ikke er samarbej
de på social basis, så ved 
jeg ikke, hvad samarbejde 
er."

Stykket var i dette til
fælde Shakespeares^ Hamlet, 
og børnene, der medvirkede, 
var alle taget fra, hvad der 
her i landet svarer til 6. 
klasse.Nu kunne man måske 
fristes til at tro, at dette 
var specielt for England, 
men sandheden er snarere, at 
dukkescenens stilling i den 
danske skole er speciel 
(dårlig). Dette skyldes bl. 
a., at forældre er med til 
at give børnene en forkert 
indstilling til arbejdsom
rådet. Da denne indstilling 
ikke vil kunne ændres syn
derligt ved diskussioner, hå
ber jeg at kunne samarbejde 
på anden måde med forældrene.

Kunne det f. eks. ikke 
være interessant at se, hvad 
forældrene kunne lave? Det 
er mit håb, at jeg inden jeg 
holder op på skolen, vil få 
mulighed for at lave mindst 
een forestilling med såvel 
lærere som forældre.

Orla Holk.



lb

fra 
Biblio 
teket

I sommerferien har vi 
her på biblioteket gjort 
op, hvem der mangler at af
levere bøger, som er lånt i 
skoleåret 1972/73. Der er 
desværre alt for mange end
nu der har svært ved at hu
ske, at bøgerne kun er til 
låns. Vi tror ikke, det er 
fordi man hellere vil eje 
dem, men nærmere, fordi man 
fuldstændig glemmer, at man 
overhovedet har lånt nogen 
bog. Det sker for det meste 
i disse to tilfælde:

1. Hvis man netop opda
ger, at endelig står den 
Kim-bog på hylden, som man 
har været nede at se efter 
flere gange, så skynder man 
sig hjem og læser den på 
kort tid og lægger den så 
blot fra sig på bordet, i 
stedet for at lægge den i 
tasken med det samme. For 
den bog bliver nemlig ikke 
afleveret til tiden, og man
ge gange har man helt glemt, 
at man overhovedet har lånt 
en bog.

2. Hvis man i klassen 
har et fagligt emne og låner 
extra bøger til det, så lig
ger bogen/bøgerne meget of
te sammen med de bøger som 
hele klassen sammen har 
lånt, og den bog/de bøger 
har også svært ved at blive 
returneret til biblioteket.

Altså: Hvor vil alle
men måske især os på biblio
teket blive glade, hvis bø
gerne afleveres, når man er 
færdige med dem, for så be-p 
høver mange ikke at gå for
gæves så ofte, f. eks. ef
ter Kim-bøgerne.
Har I forøvrigt læst

Sumaraiens søn?
Den er skrevet af Kurt Lütt
gen.

Hilsen skolebib.erne

PS. Enhver låner har selv-- 
følgelig ansvaret for 
den eller de bøger, der 
lånes.

ÄH»
Bl kommet 
ente papir 
tøverne — 
09 det ska' cLi sou
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fra 
Kon
toret
RYGNING.

Den eksisterende ryge- 
ordning er:

Elever fra 7.-Io. klasse 
har tilladelse til at ryge i 
frikvarterene i den lille 
"have" ud for D.H.skolens
kontor - brug askebæger et, '. '.

CYKELPARKERING.

Vi har søgt om at få cy
kelstativer sat op i Hammar
skjöld gården ved sandkas
sen. De kommer forhåbentlig 
snart så I kan få et ordent
lig sted at stille jeres 
cykler. 
KNALLERTER skal allerede nu 
parkeres langs beplantnin
gen ved sandkassen.

UDGANGSTILLADELSE.

Elever fra 8.-lo.klasse 
har tilladelse til at gå i 
centeret i spisefrikvarte
ret - dog kun så længe reg
lerne overholdes; d.v.s. det 
må ikke gå ud over timerne 
omkring spisefrikvarteret. 
Teatersæsonen 73/7^

Ligesom sidste år håber 
vi at få mulighed for at ar
rangere teaterforestillin
ger på skolen. De fleste 
klasser fik set 2-3 stykker 
og generelt har alle været 
tilfreds med arrangementer
ne .

Vi vil prøve at afvikle 
et lignende program i det
te skoleår. På nuværende 
tidspunkt er repetoiret ik
ke fastlagt, men så snart 
som muligt vil klasserne få 
besked om forestillingerne. 
Forældrene vil selvfølgelig 
også blive orienteret - bl. 
a. om hvornår det er prak
tisk muligt at invitere 
forældre med.

John Hansen

Nye medarbejdere i 73/7U

Hanne Beck underviser:
3d i dansk,religion + ori

entering
6e i engelsk
5a+e i gymnastik 
7b+c i gymnastik 
P-husgerning 
valgfri maskinskrivning 
valgfri ud i naturen



Niels Ruge underviser:
9d i tysk
Tb i tysk
1c i dansk og musik
3a, 3d, Uc og 5e i musik

Annette Arnkjær underviser:
Ib i regning/matematik
6b i engelsk
P-fag i håndarbejde + valg 
fri håndarbejde

Aase Fokdal underviser:
1c i regning/matematik
6b i regning/matematik 
P-fag i håndarbejde + valg 
fri husgerning

Malte Kröger-Ohlsen undervi
ser :

8b i tysk
8c i tysk
8-9 i tysk A
9a+d i regning A
2a i dansk og musik

Beata Nowak underviser:
8-9 i dramatik på P-fag og 
valgfri hold

Kate de Linde underviser: 
8-9 i yoga som er valgfri 
fag-

Vi har endvidere fået 
ny skolepsykolog - Hanne 
Skop - Hun træffes på sko
lens kontor:
onsdag kl. 8.3o - I5.00 og 
fredag kl. 8.3o - lU.oo

John Hansen

STOP 
tyvene

Skolen har atter haft 
indbrud. Denne gang var det 
kontorerne det gik ud over.

Følgende blev stjålet:
1 diktafon
1 kasse øl
1 kasse vand
1 æske cerutter
1 papirkniv

iI Forstest tø j, hatte
I tør klæder, 05
k m.m gerne, 
I ualmindeligt og kulørt 
[ Har I noqd ea tentid



LÆSEr
BREvE

Svar til Dinnie og Mette 8c 
vedr. tilladelse til at gå 
i centeret i spisefrikvar
teret :

Spørgsmålet bliver nu 
behandlet i skolenævnet og 
lærerrådet og så snart der 
er nyt i sagen bliver I un
derrettet .

Svar til Kit og Jane Tb 
vedr. mælk:

Vi undersøger i øjeblik
ket mulighederne for at la
ve en mælkesalgsordning - 
forhåbentlig finder vi en 
tilfredsstillende løsning 
for jer - I vil få besked 
i klasserne når vi har et 
resultat.

n
Svar til Jane, nu T.b
Ang.papir nr. 00000
Der er købt papir nr.00 

ind til de første 3 - h mån
eder, når dette er brugt, 
skal jeg forsøge at få no
get, der ikke skærer dig,men 
indtil da må du klare dig 
med det skarpe.

Ang. sæbe:
Der har nu været sæbe i 

automaterne én uge. De har 
flere gange været brudt op, 
sæbestængerne er smidt ud på 
gulvet og trådt helt ud.For 
en ordens skyld skal det 
nævnes,at dette KUN gælder 
pigetoiletterne.

Vi stopper derfor igen 
for sæben,for det er da 
helt urimeligt,at rengø
ringspersonalet skal have 
det ekstraarbejde + at I 
jo alligevel ikke kan bru
ge den udtrådte sæbe på 
gulvet.

Beklager'. '. i

Hilsen 
Jørgen Hansen




