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Bladet er tilsyneladende kommet 
GODT IGENNEM BEGYNDERVANSKELIGHEDERNE 
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MEN ER DET DEN FORM, MAN ØNSKER???

Som bekendt består redaktionen af 
FIRE MEDLEMMER - TRE FORÆLDRE OG EEN 
LÆRER.

Det er selvsagt vanskeligt for os 
AT VIDE, OM DET VI UDSENDER, ER DET 
rigtigeIK

Vi beder derfor ALLE - lærere, 
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III)
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ØDe

tur

Fra 2.9-~7-9- har sko
lens to ottendeklasser prø
vet noget ret usædvanligt: 
Vi har prøvet at bo på en 
øde ø'. I

Det var oprindelig me
ningen,at klasserne skulle 
på kanotur,men da øde-ø pro
jektet blev fremført,blev 
kanoturen taget af program
met. Begejstringen var - 
næsten uden undtagelse - 
meget stor hos eleverne. Her 
var udsigt til at komme til 
at prøve noget helt nyt.

Fra lærernes side var 
der to hovedformål med tu
ren: Dels skulle de to klas
ser rystes sammen og dels 
skulle de prøve at være væk 
fra de daglige, selvfølgeli
ge goder,som vi mere eller 
mindre er omgivet af.

Eleverne dannede grup
per, så vidt muligt på 
tværs af klasserne.Hver 
gruppe fik stillet et be
løb til rådighed.Det beløb 
skulle bruges til indkøb 
og lignende, men grupperne 
måtte selv administrere det.

Flere vanskeligheder 
meldte sig efterhånden.Måtte 
vi overhovedet overnatte på 
øen? Havde vi telte nok? 
o.s.v. o.s.v.Det viste sig,
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at øen ejedes af en land
mand i nærheden,men før vi 
fandt ud af det, havde vi 
ringet det halve Sverige 
rundt.Vores problem med 
telte blev løst,bl.a. lån
te vi nogle på fri tidshjem
met,og endelig var vi så 
nået frem til afrejsetids
punktet : Søndag d. 2/9 kl.11 
På dette tidspunkt ankom 
en bus til Kirketorvet og 
efter en glimrende indsats 
fra især lærernes side,fik 
vi lastet bussen,som kort 
efter listede bort læsset 
til bristepunktet med 33 
elever, 2 lærere,utallige 
fiskestænger,9telte,bagage, 
proviant til fem dage,tomme 

vanddunke samt - ikke mindst 
vores chauffør, Ole.

Hen på eftermiddagen 
befandt det samlede selskab 
sig ved bredden af en stor 
sø i Småland,Äsnen.Vores 
hjem de kommende dage -den 
øde ø - ble udpeget. VI 
havde i forvejen fået lejet 
nogle robåde, og i løbet 
af det næste par timer blev 
alt og alle roet over.Det 
gjaldt også vores vanddun
ke, som i mellemtiden var 
blevet fyldt op.

Den aften gik vi til 
ro i sikker forvisning om, 
at vi ikke havde fået lavet 
et ildsted samt - nok så 
vigtigt - gravet toiletter. 
Begge dele blev bragt i or
den den efterfølgende dag. 
Ligeledes blev der hængt 
en klokke op,som alle kun
ne kalde til møde med.Der 
var så mødepligt!1

Efterhånden som dagene 
gik,opstod nogle af de pro
blemer, der måtte komme.Nog
le kedede sig; det var for
budt at medbringe tobak, 
bøger,blade,sytøj ,strikke
tøj o.lign.Andre havde pro
blemer med at få maden til 
at slå til - og få den la
vet, og andre igen havde så 
meget tid tilovers,at de 
skændtes.Et stort problem 
blev tobakken.Mange af ele
verne ryger til daglig og 
havde derfor vanskeligt ved 
at lade være. Specielt på 
sådan en tur,som måske li-
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^efrem indbød til det.Der 
)lev derfor handlet ciga- 
'etter og røget i smug.Vi 
låtte indskærpe,at det også 
rar brandfarligt at ryge 
)å øen - alt var knastørt. 
ligaretterne blev så VIST- 
I0K først taget frem,da vi 
itter var på fastlandet.

De elever, der bedst 
indgik at kede sig var nok 
Le. der fiskede. Fiskeri var 
,f klasserne vedtaget som 
.oget positivt.Man kunne jo 
.ente føde til grupperne 
>å denne måde.

Når jeg har nævnt de 
teder,hvor eleverne svig- 
ede,må jeg også hellere 
ævne,at lærerne begik nog- 
e "bommerter". Vi levede 
angt bedre end eleverne 
ent madmæssigt.Ligeledes 
jorde vi heller ikke noget 
or at lave nogen underhold- 
ing for - og med - elever- 
e om aftenen. Det er jo 
liers noget, der ryster 
ammen.Imidlertid var det 
elt bevidst fra vores si- 
e,at vi ikke foretog os 
oget i den retning.Elever- 
e skulle leve sig så tæt 
id i levevilkårene på en 
le ø som muligt.Altså skul- 
s der ikke være nogle,der 
iderholdt dem.

Efter hjemkomsten holdt 
kasserne en fællestime,hvor 
isitive og negative sider 
;d turen blev diskuteret, 
jsværre var der flest ne- 
itive,men herfra og så til 

at sige,at turen havde væ
ret dårlig,er der vist et 
spring. Mit indtryk er,at 
flertallet af eleverne hav
de fundet,at det havde været 
en god tur. Det er svært at 
lave noget perfekt,når det 
ikke tidligere har været 
prøvet.Turen var et ekspe
riment, som blev afprøvet og 
også faldt mere eller mindre 
heldigt ud.

En af eleverne sagde 
efter hjemkomsten:"Nu kan 
vi da se,hvor godt vi har 
det hjemme". Denne bemærk
ning tyder på, at ihvert 
fald en del af turens for
mål er blevet nået.

Holger Jensen.



Lejertur på øde 0

8.b og c har været på 
en øde ø i Sverige d.2/9. 
Vi var der i fire skønne da
ge.

Meningen med vi tog der- 
op var, at vi skulle lære 
at klare os selv i visse 
situationer,d.v.s. uden 
moderne hjælpemidler,f.eks. 
toiletforhold. Meningen var 
også,at de to klasser skul
le få bedre forhold til 
hinanden og lære at samar
bejde.

Den bus, vi skulle kø
re til Sverige med,var for 
lille,så vi kunn^ ;godt 
undgå at lære hinanden at 
kende allerede der. Alle 
var i godt humør, og vi fik 
en festlig optur. Før vi 
vidste af det, var vi ved 
søen Åsnen.

Vi roede over til øen 
i små både,det tog sin tid, 
men over kom vi dog.

Da grupperne selv skul
le købe mad hjemmefra,var 
det ikke alle,der kunne få 
måden til at slå til. Vi 
lavede vores mad på et bål. 
Klasserne lå blandet grup
pevis i teltene.

Efter denne tur er der 
sikkert mange,der har lært 
at handle selvstændigt,!, 
eks.til en tilsvarende tur, 
en anden gang.Sikkert mange 
har fået kendskab til andre 
situationer end denne.

XXX, 8.b.

fra 
Biblio 
teket

Efterlysning:

WANTED

Hvem vil påtage sig/ 
hjælpe med til at anmelde 
nye bøger på bib.?

Har I ikke læst nogle 
gode bøger, som I kunne 
anbefale andre.

Både elever og LÆRERE 
er velkomne!I!

Kontakt BIB/RUTH 

—

MÅNEDENS BOG er en ung
domsbog: D.Trumbo/Man gav 
Johnny et gevær.

I 1938 udgav Trumbo sin 
roman,fordi han havde bemær
ketjat krigsinvalider fra 1. 
verdenskrig var glemt og 
gemt af andre mennesker.Han 
var da ikke klar over,hvor 
aktuel hans bog en gang vi 
le blive efter 2.verdenskr 
Den blev genoptrykt og er 

1-

nu
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i sidste oplag kommet på 
biblioteket.

Trumbo har i sin roman 
beskrevet en krigsinvalid, 
der er berøvet alle sine 
sanser (se,høre,føle,tale, 
lugte) undtagen sin tænke
evne. Denne krop + hjerne 
ligger på et eller andet 
hospital uden mulighed for 
kontakt med omverdenen,og 
dog ligger han alligevel og 
drømmer om fortiden og om, 
hvordan han skal få greb om 
nutiden uden at kunne lugte, 
føle o.s.v.Dette lykkes for 
ham til sidst,og efter en 
fantastisk ide mener han 
sig i stand til at kommuni
kere (kontakte,snakke med) 

omverdenen.Men inden det 
lykkes,går der lang tid og 
personalet på hospitalet 
misforstår ham gang på gang, 
men endelig opfatter én, 
hvad det er han vil,og så 
kan han "tale" med persona
let - og han føler glæde 
ved atter at kunne "snakke". 
Men netop denne kommunikati
on er grunden til,atdet for 
alvor går op for ham,at al
verden udenfor hospitalet 
helst vil gemme ham og og
så allerhelst vil glemme 
ham, så man får dårlig 
samvittighed over, at kri
gen har ødelagt en menneske
skæbne .

Ruth. (bib. )
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fra STUR STUR NUMMER

ORLA 
holk

I LILLE CIRKUS

den lo/lo. Klok-Onsdag
ken er 11.Uo. Alt hvad der 
er menneskelignende lige fra 
inspektør, elever, lærere 
og pedel er samlet i festsa
len. Man havde fået oplyst 
at man ville kunne overvære: 
To italienske klovner, Al
berto og Carlo. Under al
mindelig moro er salen nu 
fyldt og alle venter.

Tæppet går til side, og 
på scenen ses kun en høj 
trebenet taburet. Lidt efter 
kommer en italiener ind og 

siger på en blanding af ita
liensk, engelsk og dansk at 
han er Alberto. Som man kun
ne forvente er børnene end
nu langt fra faldet til ro, 
så entreen virker lidt 
tvivlsom. Uanfægtet begynder 
Alberto at klappe, og opfor
drer herved alle til at 
klappe med. Alle klapper, og 
Alberto hæver armene for at 
få ro. Besynderligt nok bli
ver der ro, og han siger en 
masse hurtige og sikkert i- 
talienske ord, hvorefter 
han atter går.

Han gør en ny entre, og 
publikum klapper atter, så
ledes lykkedes entreen alli
gevel. Han dysser atter til
skuerne ned, råber højt og 



tydeligt Carlo (med masser 
af rullende r^er), idet han 
samtidigt peger ud til ven
stre. Ingen kommer. Alberto 
råber højere. Fortsat ingen 
reaktion. Utålmodigt kalder 
han igen på Carlo og går nu 
ud mod venstre for at finde 
ham. Idet han spejdende ser 
ud mod venstre, arriverer en 
mandsperson i en noget spe
ciel gangart fra højre side. 
Latteren skyller op mod de 
to italienere, og ingen, 
hverken store eller små er 
længere i tvivl om at det er 
folk der ved hvad det drejer 
sig om, der står oppe på 
scenen.

Jeg kunne naturligvis 
fortsætte med at referere 
forestillingen med dens sam
mensætninger af mere eller 
mindre originale påfund 
blandet på en charmerende 
måde med antikke Gøg og Gok- 
ke-numre. Alt i alt en sær
deles fornøjelig og ufor
pligtende forestilling for 
børn i alle aldre. Det bør 
dog nævnes, at de to klovner 
som "ekstra nummer" demon
strerede hvorden man slår 
på tæven, så det ser ud af 
noget, uden at det dog gør 
ondt på den der skal tage 
tævene. Når jeg nævner det, 
er grunden ikke mindst den 
temmelig hidsige diskussion 
der fandt sted bagefter mel
lem mindre elever, der trods 
alt mente at klovner da slog 
hinanden "rigtigt".

Det var en herlig ople
velse at se hele skolen sam

let om en fælles ting på en 
gang. Endvidere skal det da 
også bemærkes, at det rent 
praktiske ved arrangementet 
så som at få alle på de rig
tige pladser (for alle klas
ser havde fået tildelt plad
ser efter alder, så børne
haveklassen sad forrest, og 
9- klasse bagerst på gulvet) 
gik strygende. Hvis nogen 
har været utilfreds med ar
rangementet har jeg i hvert 
fald ikke hørt det. Lad mig 
slutte med at sige på egne 
og mange, mange børns vegne: 
Lad os dog få noget mere af 
sådanne fællesarrangementer, 
for hvor har man det dog 
dejligt efter sådan en fæl
lesoplevelse.

Orla Holk

Orla oplyser til medlemmer
ne af koret samt deres for
ældre :

KORTIMER

mandag, kl. I9-2I
på nr. U2 (samt undertiden 
i filmsalen nr. 1+3)

I Det understreges, at foræl
drene giver børnene seddel 
med eller på anden måde op
lyser om "forsømmelser" - 
Ved flere (2) forsømmelser 
uden skriftlig meddelelse 
vil eleverne blive udelukket 
fra deltagelse.
Det har desværre vist sig at 
være nødvendigt med denne 
kontrol, når prøverne ligger 
om aftenen.
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Mange forældre, elever 
og lærere følte sidste år 
at mange ting ved P-fag ikke 
fungerede så godt som de 
kunne ønske.

Skolen har derfor i år 
søgt at ændre p-fag i over
ensstemmelse hermed.

Hver klasse har på bag
grund af elevtal fået til
delt et vist antal pladser 
på de forskellige værkste
der, og alle valg til p-værk 
steder foregår i klassen i 
samarbejde med kammerater og 
klasselærer.

Skoleåret er inddelt i 
3 perioder: 

1.periode: 13/8 - 16/11
2.periode: 19/11 - 1/3
3-periode: h/3 - 22/6

For hver periode vælges 
der i klassen, hvilket værk
sted eleven skal være på, og 
da eleverne fra 3.~7-klasse 
har 2 gange p-fag ugentlig 
betyder detz at eleven f.eks. 
i 1. periode har mulighed 
for at være på sløjd-og 
håndarbejdsværksted, i 2.pe
riode på husgerning og dra-! 
matikværksted og i 3-periode 
på formning-og musikværksted

Altså teoretisk har ele
ven mulighed for i løbet af 
et skoleår at få kendskab 
til alle værksteder. Vi fo
restiller os, at når valget 
foregår i klassen har kamme
rater og klasselærer bedre 
mulighed for at tilgodese 
den enkeltes ønsker og be- । 
hov end tidligere.

Skift til andet værkstejd 
i løbet af en periode, kan 
kun foregå efter samråd mel
lem elev, klasselærer og p- 
lærer. I denne 1.periode er 
der kun forekommet få skift.

Foruden p-timer er der 
i 6.og 7.klasse 1 gang u- 
gentlig PK, hvor eleven bit 
bringes et grundigere kend
skab til teknikker og hvor I 
læreren i højere grad be
stemmer hvad eleven skal lå
ve. Skolen ønsker at elever
ne på p-værkstederne skal 
gennemgå en vis uddannelse| 
i arbejdsteknikker, materi
alekundskab o.s.v. Vi stil4 
ler krav om en vis standard, 
men naturligvis afpasset ef
ter, hvad den enkelte elev 
formår.
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Dyr 
i 
klas’n

1. Hvorfor vi har dyr?
Vi har dyr, fordi vi me

ner, at vi lærer noget af 
at passe og iagttage dem,‘g 'n 
hvordan dyrenes naturlige 
omgivelser former sig.

2. Hvilke dyr har vi?
Vi har en sydamerikansk 

chinchilla, som kommer fra 
Andesbjergene, og vi har 3 
mini-bjørne, som er en ham
sterart , og den lever på de 
syriske stepper, og den er 
ca. lo centimeter lang.

Vi har også 2 vagtler, 
og de kommer fra flere for
skellige lande.

Vi har også 3 sporefrø
er, som kun lever i vand.

Vi har et stort akvari

um på 15o liter. Vi har 
følgende fisk i det: Sværd
dragere, 2 Kuhli-ål, 2 Kon- 
ge-ciclider, 3 Sugemaller, 
2 Titteya-barber, 6 sort 
tetra, U Rosen-tetra, lo 
guppier.

3. Hvilke dyr har vi haft?
Vi har haft ægyptiske 

vandre-græshopper, og vi 
har haft zebrafinker og 
mågefinker. Vi har også 
haft U Salamandere og 3 
Hundestejler, og vi har 
haft et vandhuls-akvarium.

4. Hvem passer dyrene?
En uge ad gangen passer 

bord-grupperne dyrene. Vi 
er 5 bord-grupper. 
Til slut ville vi spørge, 
om der er nogen, der har et 
akvarium, der er på mindst 
150 1, som vi må købe bil
ligt .

På forhånd tak.

5.a.





første udflugt - den gik til
Zoo. Sammen med l.C kørte 
vi i bus derind, og i løbet 
af den korte køretur sang 
vi alle de sange,vi kunne o na.

Som I kan se på tegnin
gerne og billedet, så vi en 
masse af dyrene. Længst tid 
brugte vi nok på aberne... 
og så på slikkøberiet. Vi 
måtte have 2 kroner med og 
tænk, det var ikke engang 
nok til en sodavand - den 
koster nemlig 2,50 i Zoo. 
Heldigvis fandt vi ud af at 
købe sodavandsis i stedet 
for.

Venlig hilsen l.B 
Ann^+eo A.
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P-lærerne på de enkelte 

værksteder fastlægger detal
jerne for hvordan værkstedet 
skal drives. Og der er på 
frivillig basis aftalt hyp
pige møder p-lærere og klas
selærere imellem.

Disse møder er meget 
nødvendige for en god værk
stedsordning, og da der i 
sin tid på John F. Kennedy 
skolen blev indført p-fag 
var der på kommunal basis 
givet mulighed for konfe
rence-timer. Desværre bort
faldt disse med tjeneste
tidsomlægningen i 1970.

For vikarer har det væ
ret ekstra svært at have p- 
fag, og vi er derfor enedes 
om, at korttidsvikarer må 
beskæftige eleverne uden 
for værkstederne. Også for 
ikke at gribe forstyrrende 
ind i værkstedernes dispo
sitioner og arbejdsrytme. 
Til vikariater af længere 
varighed søger vi at få 
faguddannet arbejdskraft, 
som med støtte fra de andre 
p-lærere kan varetage un
dervisningen på værkstedet.

Årsagen til at vi fort
sat ønsker p-fagsordning er 
at vi mener, at den giver 
mulighed for:

kontakt på tværs af 
klasserne

at vælge og føle konse
kvensen af valget

at dyrke og styrke in
teresseområder

at piger og drenge stil
les lige m.h.t. de forskel
lige værksteder.

Under hvilken form der 
skal være værkstedsundervis
ning i næste skoleår er end
nu uafklaret.

Blandt andet kan det af 
økonomiske hensyn være nød
vendigt at udskyde starten 
på værkstedsundervisning fra 
3.klasse til U. eller 5- 
klasse, måske helt at gå 
bort fra p-fagsundervisning, 
således at vi går over til 
en værkstedsundervisning i 
lighed med den de fleste 
voksne kender fra deres egen 
skoletid.

Finn Munk Hansen

Opråb til Børn (og forældre)

DRAMATIK

For mange vælger Dramatik 
uden at ville deltage rig
tigt. Det er ikke et hvile- 
fag-
Tænk dig godt om, når du 
skal vælge næste gang. Vælg 
det kun, hvis du virkelig 
er interesseret'.!

Beata.



Knus 
Kr.

Hvad koster et knus?

Nedenstående artikel 
Fortæller lidt om, hvordan 
vi voksne bl.a. løber fra 
et ansvar og prøver at beta
le os fra det.

Hvordan vi bl.a. gør 
penge til det vigtigste i 
tilværelsen:

UNGER: Kærlighed el. penge.

Når jeg i de første 
skoleår kom hjem med en 
karakterbog fuld af ug"er 
inviterede min far mig ud 
til middag, for at fejre 
det. Jeg husker tydeligt 
restauranten med marmor
bordpladerne shvor vi spiste 
pølser og snakkede - bare 
os to: far og jeg. Denne 
tradition standsede brat,da 
jeg kom i eksamens-mellem
skolen. Når jeg kom hjem 
med et ug herfra blev min 
far åbentbart så imponeret, 
at vore middage må have 
syntes et utilstrækkeligt 
udtryk for hans stolthed. 
I stedet for gav han mig 
nemlig en fed check9der 
mindst var lo gange så me
get værd som en hot dog. 
Han fik aldrig nogensinde 
at vide5hvor længe jeg hul-
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kede den nat eller hvor me
get jeg savnede vores "mid
dage" fra da af.

Da min datter på 9 år 
for nylig skiftede fra en 
privat skole til en kommu
neskole ,viste det sig at 
hun var bagud i matematik 
og min umiddelbare reaktion 
var at love hende en femmer 
for hver gang hun lavede sin 
matematik rigtig. Da var det 
først jeg huskede min barn
doms oplevelse. Jeg undredes 
over hvorfor det var så au
tomatisk for mig og andre 
forældre at belønne et barns 
bedrifter med penge. Hvorfor 
havde jeg ikke tænkt på at 
spørge hende hvilken opmunt
ring hun kunne tænke sig? 
Hvor kunne jeg glemme hvil
ken meningsløs gestus det 
er at give penge som et sym
bol på påskønnelse. Måske 
ville et extra knus have 
været den bedste belønning 
jeg kunne give. For et lil
le barn er tid og kærlighed 
uden prisskilte. Det er den 
voksne der i vores samfund 
omsætter personlig succes i 
checkhæfter og som sætter 
kroner og ører i stedet for 
kærlighed og opmærksomhed 
P. g. a. vores fordrejede 
(forvanskede) værdinormer 
lærer vores børn snart den 
sære forbindelse mellem pen
ge - tid - skyldfornemmelse. 
Vores opførsel er gennem
skuelig: Når vi forældre 
føler skyld fordi vi ikke 



bruger tid nok på vore børn 
prøver vi at købe forladel
se eller at vise vores kær
lighed til dem gennem penge.

Når mindre drenge og 
piger får regelmæssige lom
mepenge lader det til at de 
køber næsten de samme ting: 
bolsjer, tyggegummi, legetøj 
og "ting". Større børn køber 
bøger, plader og biografbil
letter. Når de først er teen
ageres er der stor forskel 
på hvad pengene anvendes til 
Drenge bowler, køber sports
udstyr, cigaretter og bru
ger penge på at invitere pi
ger ud. Pigerne gør sig klar 
til disse invitationer ved 
at spendere deres penge på 
tøj og kosmetik. Ifølge "se
venteen" (et amerikansk uge
blad, red.) tegner teen-age 
piger sig for ca. 2o% af al
le kvinders kosmetik og toi
letartikelforbrug ....

Man kan kun bemærke at 
sådanne forbrugsvarer ikke 
blev opfundet af barnet. De 
er nærmere en tankevækkende 
kommentar til de "pengenes 
anvendelsesmuligheder" som 
vore? børn lærte da de accep
terede bestikkelse, afbeta
ling og lommepenge på for
ældres skød.

Oversat uddrag af Inge
borg Day's artikel: Kids: 
Love or Money? i det ameri
kanske blad: Ms. Juni 73.

Annette Arnkjær

Så har vi nu fået plads 
til alle hold, idet den eriie 
af de to gymnastiksale deif 
var indrettet til klassevæ
relser, er inddraget til 
gymnastik. Ialt råder vi | 
over 1 gymnastiksal, som 
kun benyttes af elever fra 
Dag Hammarskjöld skolen, 1 
sal, som vi deler med Ken
nedy skolen og boldhallen, 
som vi deler med Kennedy- 
skolen og Søborg Gymnasium. 
Hvis nogle forældre har un



dret sig over, at deres 
barn har haft gymnastik u- 
den at have mulighed for at 
klæde om og bade, så skyl
des det, at omdannelsen fra 
klasseværelser til gymna
stiksal først er afsluttet 
her i oktober.

Med hensyn til opbeva
ring af gymnastiktøj og 
håndklæder, så er forholde
ne uændrede. Børnene skal 
stadig selv medbringe tøj 
og håndklæde.-Og så anbefa
ler vi kraftigt brug af 
gymnastikfodtøj.

Gymnastiklærerne

17 
ORDENSREGLER

1. Indeordning:
I frikvartererne må du 

selv bestemme om du vil være 
ude i skolegården eller inde. 
Hvis du vælger at blive inde 
må du ikke være voldsom el
ler støjende. Du må heller 
ikke løbe på gangene.

Der er nogle få steder 
du ikke må opholde dig i 
frikvartererne, nemlig: Ven- 
teafdelingen ved kontorerne, 
lægen og tandlægen, området 
ved hovedindgangen, sten
gulvet ved filmsalen og læ
rerværelset .

2. Oprydning:
Når du forlader et klas

seværelse, må du hjælpe til 
med at rydde op.

3- Udgangstilladelse:
Elever fra 8.-lo.klasse 

må forlade skolen i spise- 
frikvartererne.

U. Rygning:
Eleverne fra 7.-lo.klas

se må ryge i krogen ved Ham
mar skj81d-bygningen og kun 
der.

5- Cykler og knallerter:
Cykler må parkeres i 

stativerne ved skolen, knal
lerter skal parkeres i Ham
marsk jöld-gården ved skrå
ningen ud mod Skolesvinget.
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6. Parkering:

Bilparkering i skole
gården er forbudt i skole
tiden .

Forretningsgang i sygdoms- 
og ulykkestilfælde.

Sygdomstilfælde:
Eleven sendes til syge

plejersken eller kontoret i 
følgeskab med en elev eller 
en lærer. Eleven bliver kun 
sendt hjem såfremt forældre
ne er orienteret. Alt efter 
omstændighederne følges e- 
leven hjem.

I perioden august til
j anuar vil skolen følge
disse ringetider:
8.10 - 9.00 1.lektion
9.00 - 9-50 2.lektion
9-50 - 10.00 frikvarter
10.00 - 10.50 3.lektion
10.50 - 11.05 spisning
11.05 - 11.25 frikvarter
11.25 - 12.15 1. lektion
12.15 - 12.20 frikvarter
12.20 - 13.10 5. lektion
13.10 - 13.20 frikvarter
13.20 - ih. 10 6. lektion
11.10 - 11.15 frikvarter
11.15 - 15.05 7•lektion
15.05 - 15-10 frikvarter
15.10 — 16.00 8. lektion

Ulykkestilfælde:

Bygg 
e 
riet

Ved mindre skader sen
des eleven til sygeplejer
sken eller kontoret evt. i 
følgeskab med 
en lærer. Ved 
skader sørger 
for hjælp fra 
Sygeplejerske 
lance 
toret 

rekvireres 
eller nærmeste

en elev eller 
alvorligere 
læreren strak 
en kollega.
og evt. ambu- 

over kon- 
tele-

fon. Kommune har abonnement 
hos Falck.

Forbindingskasser fin
des på skolens kontor, læ
rerværelse, boldhal, gymna
stiksal, sløjdsal og skole
køkken .

NYT OM 3.ETAPE AF BYGGERIET.

Kommunen har afsendt 
dispensationsansøgning for 
bl. a. Dag Hammarskjöld sko
len den 3. oktober. Vi håber 
at få dispensationen i så 
god.tid at byggeriet kan 
blive færdigt til den 9- 1 au-
gust 1971. Vi er gået i gang 
med planlægningen af bygge
programmet, som skal fore
ligge i slutningen af okto
ber måned.



19Noget om biblioteket

_ÆSEr
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Vær lige venlig og giv 
s en forklaring på,hvorfor 
i ikke må sidde oppe i for
allen, når man venter på 
ogen efter skoletid.

Sussie og Irene/T.c

Hvorfor må lærerne ryge 
å vej fra og til lærervæ- 
elset og i klasseværelset, 
år eleverne ikke må?

Irene og Sussie/T.c

Vi synes, det er et 
rigtigt møgbibliotek, for 
hvis man spørger efter en 
bog, så siger biblioteka
ren: "Den hylde dernede, 
anden række til højre", og 
nogle gange kan man ikke 
finde ud af,hvad det er 
hun mener. Vi synes, at hun 
godt kunne give sig mere 
tid til at fortælle os,hvor 
bogen står, eller vise os, 
hvor vi finder den.

Det er osse dumt,at de 
ikke har en hel serie af 
nogle bøger,som der er en 
hel serie af.

Jane og Bettina, 6.f

Svar på spørgsmål: ???
Red. vil meget nødigt 

Lve jer svar på lærernes 
jgne. Blot vil vi sige, at 
m aldrig har set Ingela 
rge, men hun gør det måske 
smug.

Håber, kontoret ,formands- 
'uppen eller andre kan finde 
; på et passende svar.

Den slags ubehagelige 
jørgsmål......

red.

)get af svaret er slettet 
’ den redaktionelle sensur.

Svar på brev ang. bib
lioteket :

Når I klager over,at I 
ikke kan finde noget på bib
lioteket, er en af grundene, 
at I ikke selv er klare over 
hvordan man finder rundt, 
dernæst at I og andre hel
ler ikke kan sætte bøgerne 
på plads efter jer. Derfor 
opstår der unødigt rod. Da 
der kun er to timer til 
biblioteksorientering, kan 
I jo tale med jeres dansk
lærer om et kursus.

Ruth.
red.
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Nu er det på tide at og

så eleverne får deres mening 
i skolebladet. Indtil nu 
har det kun været komenta- 
rer fra lærene. Det ville 
også være rart hvis elever
ne skrev et par ord i bla
det . Man kunne skrive om 
klassernes konflikter og 
måske få dem til at skrive 
hvad der var godt og dår
ligt. Hilsen
Niels-Jes-Vibeke-Mette 8c

Tak til de to,der 
fulgte opfordringen og gav 
mig 2 paraplyer og 2 kjoler

Annoncen er stadig ak
tuel - desuden mangler jeg 
gammeldags, brugte ting, 
gammeldags, brugte.(hele) 
møbler, fx. stole, borde, 
sofa, lampe o.s.v.

Disse ting hjælper bør
nene og mig til at levende
gøre vores stykker'.!

Vi har meget få penge,- 
hvert bidrag af rekvisitter 
hjælper!!!

Beata.
Kan man ikke få en side 

med annoncer ? Noget ligesom 
kramboden.

Kim 8.b. DEB^T

Siden 
Sidst

NY- VALG AF P-FAGS- 
VÆRKSTED:

Klasserne vælger nye 
værksteder senest fredag 
den 16.november. Valget 
er bindende i næste perio
de' '''' '

Hl ® [ 
«MONNE 
W H05 
INEE c 
KRAMBODEN
su.
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fra
Nævn

Som nævnt i sidste nr. 
af D.H.-nyt har vi drøftet 
forslag om en mælkeordning. 
Dei| ser nu ud til, vi har en 
løsning. Vi har af kommunen 
fåét bevilget en dame 3 ti
mer daglig, og vi er så hel
dige, at Inge Kirchhof vil 
påtage sig jobbet. Hun vil 
saimen med inspektør og læ
rerråd udarbejde en ordning, 
der kan starte 1. december.

Referat fra forældre
kredsmødet d. 27/9-73:

Mødet blev indledt med 
et kort oplæg om lokale-og 
byggesituationen. På grund 
af regeringens anlægs-og 
byggestop blev det oplyst, 
at der var søgt om dispen
sation for opførelsen af 3. 
etape. Og hvis vi får dis
pensationen, skal vi mulig
vis afgive 2-3 barakker til 
Marielyst skole.

Derefter tog vi fat på 
aftenens andet emne, som 
havde udgangspunkt i pjecen: 
Trivsel og tilfredshed" (som 
er et afkog af den trivsels 

rapport, der er udgivet af 
Gladsaxe Kommunes Skolevæ



sen). Vi diskuterede pjecen 
i grupper i relation til vo
res egen lokale situation og 
sluttede af med en fælles
snak .

Angående punkt 1) var 
der en generel utilfredshed 
med den manglende planlæg
ning af skolebyggeriet. Der 
blev foreslået specielle 
grupper, bestående af foræl
dre og lærere, hvis opgave 
skulle være på forskellig 
måde at få sat skub i bygge
riet f. eks. artikler/læser- 
breve m.v. til lokalaviser, 
dagblade, Danmarks Radio o. 
s.v. Disse grupper holder 
møde den 7/11-73.

Med hensyn til punkt 2) 
fremkom der en del ideer, 
som hermed følger:

Mulige løsninger af vi
karproblemet: flere fritids
pædagoger, et fast vikar
korps , ældre elever i enkel
te timer, store elever sen
des hjem i ydertimer. Til
fredshed med orienteringen 
i forbindelse med tilvalgs
skolen. Angående informati
on om nævn kunne man have 
flere veje, f. eks. åbent 
hus med information. Det kom 
til udtryk, at D.H.-nyt var 
en god informationskilde. 
Inspektør John Hansen sagde, 
at vi må prøve at sammensæt
te bladet med forskellig 
interesse, det må ikke være 
ensidigt. Alle parter skal 
i tale, f. eks. "Børnenes 
side." Naturligt at både

forældre og elever kommer 
med indlæg.

I forbindelse med den 
snak,der har været om at 
flytte klasser fra Marielyst 
til D.H. forlangte nævnene 
fra Kennedy, Marielyst og 
D.H. et møde med de ansvar
lige. Dette møde blev af
holdt på Marielyst skole 
onsdag den 10.10. På mødet 
deltog skoleudvalgets for
mand Inger Schaldemose, 
skolekommissionens formand 
Hans Timmermann og skoledi
rektør Thorkild Hansen, og 
konklusion af mødet blev: 
hvis dispensation for vide- 
rebyggelsen af D.H. gives, 
flyttes 2 eller 3 barakker 
til Marielyst. Hvis dis
pensation ikke gives,lejes 
det antal barakker,der er 
nødvendige (altså til Ma
rielyst). D.V.S. under for 
udsætning af, at der kunne 
skabes økonomisk dækning 
for det.

Indtil da må 
vi fortsætte med nødlokaler 
i gymnastiksal, med klasser, 
der vandrer o.s.v.

ALLE NØDLØSNINGER kommer 
desværre til at gå ud over 
vore børn!I!

Bendt Rasmussen 
skolenævnet
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noget om fodbold
Det vil sikkert altid 

være et diskussionsemne, 
hvorvidt man skal dyrke kon
kurrence-idræt eller ej.

I hvert fald tog vi ud
fordringen om at stille 
nogle skolehold til de for
skellige fodboldsturnerin
ger, forår og efterår al
tid byder på.

Det blev til 9 hold for
delt på U turneringer.

Generelt kan siges, at 
eleverne viste et godt sam
menhold og kammeratskab, 
som bl.a. på U. klassetrin 
var en væsentlig årsag til, 
at de kunne vinde 3 turne
ringer (se billedet!).

Vi synes selv,at det 
gode kammeratskab og sammen
hold fra fodboldbanen er o- 
verført til skolen,hvor der 
er blevet bedre kontakt 
klasserne imellem. Derfor 
håber vi også,at flere af 
vore kolleger vil se mere 
positivt på vores arbejde 
med børnene og måske give 
os en hjælpende hånd,når vi 
trænger dertil.

Til sidst en tak til de 
forældre og lærere,som fry
sende har fulgt os i kampe
ne .

Henning og Ole.
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