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Jule- 
hist - 
onen

Den årlige
JULEHISTORIE.

Det. var blevet juleaf
ten - endnu en gang.Også i 
Høje Gladelse Sogn var julen 
kommet med al sin fred og ro. 
De eneste,der ikke havde ro 
og fred i sindet var vejrgu
derne. Imens Høje Gladelse- 
bebcerne sad lunt inden dø
re,rasede en modbydelig sne
storm udenfor.Og her - just 
her stred en foroverbøjet 
skikkelse sig frem.Det var 
svært at se hans ansigt — 
det var jremt baf et vilter'*’ 
skæg og et fagert hår.Dog, 
netop som månen gled forbi, 
Kunne man se,at det var st .- 
ve JULEMANDEN.Han var på 
vej til sognerådsformanden, 
som boede på det store slot 
midt i byen.Dette var sande
lig nærdemokrati. Julemanden 
kom også til de øverste -
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endda uden,at de bad om det. 
På skulderen bar julemanden 
en tung sæk.Han skulle ud 
med gaver,sådan som alle 
rigtige julemænd jo skal 
hver juleaften til alle dem, 
der har opført sig godt i 
det år,der er gået.

Lige med et gled månen 
atter frem,og det afsløre
des nu,at julemanden var... 
tja,hvem han var lod sig 
ikke nøjagtig sige,for alle 
julemænd og nisser ligner 
jo nu enganr hi nand.Men, 
det var helt klart,at nan 
var en af de ca. Uo nisse
lærere og andet godtfolk 
fra Hakkelse skolen.Det var 
især håret og skægget,der 
afslørede ham.Alle nisselæ
rere og andet godtfolk på 
Hakkelse skolen lignede 
hinanden.Sådan var det nu 
engang det nemmeste.

Oppe i Glade Højelse 
husene kiggede man efter 
nissen.Skulle Hakkelsesko- 
lenisserne og andet godt
folk nu til at gøre sig 
gode venner med sogneråds
formanden og hele hans hof?? 
Der blev gættet livligt i 
de mange hjem.

Hakkelseskolen var i 
grunden en mærkelig nissesko 
le.Den skulle have været fær 
dig for ti år siden,og efter 
hånden var nisserne og nis
selærerne og andet godtfolk 
holdt op med at tro på,at 
skolen nogensinde skulle 
blive færdig.Man havde under
visning i tre iskolde sne
hytter, en gymnastikhule,en
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fællesgrotte,,ja, og så var 
der da rigtignok også noget, 
man kunne kalde Hakkelsesko
len. Otte minisnehuler.Det 
var alt. - Vær taknemmelig, 
tordnede sognerådet - og 
det skulle man jo så være. 
Fordi sognerådsformanden og 
hele hans hof havde vist en 
sådan forståelse for Hakkel- 
skolen og John F. Kærkommen- 
skolen,havde hakkelsenisse- 
lærerne og andet godtfolk 
besluttet at spare sammen 
til julegaver til sognerå
det. Dette var den egentlige 
grund til,at en af nisseko- 
legaerne nu var på vej til 
slottet.

Oppe på slottet stod 
sognerådsformanden foran 
spejlet og øvede sig på en 
tale,da julemanden kom ind. 
Sognerådsformanden kunne 
straks kende julemanden som 
en af dem fra Hakkelseskol
en. Velkommen', sagde han 
dog, og strøg en hårlok væk 
fra panden.Hans blik faldt 
på gavesækken.Er de gaver 
virkelig til os? spurgte 
han.Julemanden nikkede be
kræftende,og inden han fik 
set sig om,havde både sog
nerådsformanden og hele hans 
hof kastet sig over gaverne. 
Det er rigtigt'.! lød det ne
de fra sækkens dyb.Sogneråds - 
formanden var gået helt om 
kuld.Gaverne blev flået op 
med lynets hast.En havde 
n°et en model- af den FÆRDI- 

" Hakkelseskole (han ar- 
jdede på arkitektkonto

ret). En anden havde fået 
bogen "DE SIDSTE TI ÅRS 
BRUDTE LØFTER".Han stråle
de som en sol.En tredie fil 
en pakke som indeholdt pi 
bundter forglemmelser.Et 
bundt pr.år.En fjerde fik 
en pakke med tilsidesættel
ser. Størst lykke vakte dog 
en enorm stor pakke med 
sognerådsformandens gamle 
vittigheder. En anden kæm- 
papakke med giftigheder og 
forlorne smil vakte lige
ledes stort bifald. Alle 
var glade.Julen var rigtigi 
kommet til sognerådet.Gla
dest var dog sognerådsfor
manden. -Vi vandt,sagde 
han.Jeg vidste,at nissepne 
og andet godtfolk på Hakkei 
seskolen ville overgive sif 
De har jo også plads nok 
på den nisseskole.Har jeg 
ikke ret? De skal nok fin
de på råd på Hakkelseskoler 
De er så vant til at impro
visere. Han smilte sit 
kendte smil og vendte sig 
om,med en fremstrakt hånd, 
for at takke julemanden.

...Men han var forsvun
det ....

H.J.
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fra
ORLA
holk

HVAD ER DET 
DOG DE LAVER 
DERNEDE ?

Skal jeg være helt 
srlig, må jeg indrømme, 
it ingen endnu har stil 
et mig dette s p ø r g s ■■ 

lål , desværre. Ikke 
Lesto mindre har jeg 
landag aften en aftale 
>m at arbejde med musik 
>g dukketeater med en 
;ruppe børn. Det er no- 
;et som er kommet på 
’ode af frivilhedens 
ej, omend denne har 
æret lidt omstændelig.

Omstændeligheden 
kyldes bl.a. at det 
ar været meget svært

at finde et tidspunkt 
hvor både børnene og 
jeg havde mulighed for 
at mødes. Vi bestræbte 
os naturligvis alle på 
at finde et tidspunkt 
om dagen, men dette vi
ste sig ret hurtigt at 
være umuligt , da børne
ne kommer fra forskel 
lige klasser med for
skellige skemaer. Men 
trods dette viste in
teressen sig alligevel 
at være så stor, at man 
affandt sig med at bru
ge sin aften-tid til 
sagen. Det betyder at 
en del af børnene kommer 
styrtende fra syning, 
keramik og andre beskæf
tigelser udenfor skole
tiden for at kunne del
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tage. Nogle må endda 
klare aftensmaden med 
en medbragt madpakke, 
som de oftest må spise 
medens de arbejder med 
dukketeateret. Mødepro
centen er aldrig under 
lo af 12 mulige, hvil
ket bl.a. er forårsaget 
af en engang vedtagen 
regel : To fravær uden 
meget gyldig grund, be
tyder udelukkelse fra 
deltagelse fremover. 
Denne regel kan synes 
hård og måske unødven
dig, men er faktisk bør
nenes eneste sikkerhed 
for at finde det umagen 
værd at komme efter en 
lang dag. Desuden skal 
det da også nævnes, at 
forældrene har et vist 
krav på at vide hvor 
deres børn tilbringer 
aftenen. Udelukkelse be
tyder således, at jeg 
ringer eller skriver til 
det udelukkede barns 
hjem og melder udelukkel 
sen.

Hvis nogen skulle 
finde dette krav urime
ligt, kan jeg meddele 
at børnene var 12 da de 
begyndte, men nu er ih, 
så kravet har altså ik
ke virket dræbende.

Men hvad laver vi 
så, og hvad er egentlig 
meningen med det?

Lad mig så kort og 
objektivt som muligt 
beskrive en aften af 

slagsen: En mandag i 
november. Det er regnk 
vejr og hundekoldt. Jeg 
står af linie 19 og går 
over Kirketorvet, mens 
jeg overvejer om det er 
umagen værd at bruge 
sin aften på denne måpie 
Nå, hvis der bare er 8 
børn, kan vi nok få nb- 
get ud af det.

Ind gennem glasdø
ren på torvet. Enkelte 
mennesker er i forhal
len, og venter på at 
deres aftenskole-kursus 
skal begynde. De første 
døre er åbne, og på dé 
fleste af gangene er 
der lys. Ved gangen 
langs biblioteket er 
døren låst, og lyset er 
slukket. Jeg roder i 
lommen for at finde deri 
rigtige af de b nøgler 
der skal til for at kom 
me til nr. 29 ved siden 
af biblioteket. Den 
fjerde nøgle er iøv
rigt en nøgle jeg skal 
huske at låne inden vi- 
ceinspektøren gär om ef
termiddagen, for den 
indgår af sikkerhedsmæs
sige grunde ikke i læ
rerens standardsamling.

Klokken er 18.3o så 
jeg har god tid, da vi 
først skal begynde kl. 
19- Derfor begynder jeg 
at rode ved teateret og 
dukkerne, .for at se om 
der skulle være nogen 
mangler. Så kommer jeg
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i tanker om, at jeg jo 
skal hente en båndop
tager i AV-depotet. Alt
så afsted efter den 
(med håbet om at der i 
hvert fald er en af de 
ialt 3 der skal være). 
Da jeg kommer tilbage 
med båndoptageren er to 
af børnene kommet i mel' 
lemtiden. Med betydende 
miner forklarer de mig 
at den og den desværre 
kommer noget senere, på 
grund af o.s.v. Ja Ja, 
kommenterer jeg medens 
mine tanker kredser om 
hvilke ledninger jeg nu 
skal tilslutte. Mine 
tanker afbrydes brat, 
da en pude ramler mod 
min fod så jeg er nær 
ved at tabe båndoptage
ren. Jeg vender mig om 

og beder børnene om at 
lade være med at lege 
med puderne, og de ind
stiller legen et øje
blik. Jeg får sat led
ninger til, og der ly
der et brag. Jeg vender 
mig atter og beder bør
nene om at passe på duk
kerne der hænger i gar
dinerne. "Så går vi hen 
og ser på boldspillet i 
boldhallen," svarer den 
ene, og de forsvinder 
begge ud af døren.

Jeg fortsætter med 
at stille ting op, og 
flere børn kommer til 
og spørger om jeg har 
set den og den, og om 
den og den er kommet. 
En enkelt forklarer at 
en anden altså ikke kan 
gøre for det, men det 
er vedkommende umuligt 
at komme i aften. Nogle 
har sat sig til at spi
se af en medbragt mad
pakke , og klager evt. 
over pålægget, medens 
andre (det var jo regn
vejr) hænger tøj til 
tørre på radiatoren. 
Jeg tager min autoritæ
re stemme på og siger: 
"Nå, skal vi så se at 
komme igang." "Jamen, 
hvor er - osv.", børne
ne begynder pludselig 
at se visse startpro
blemer. 7 forvirrende 
minutter senere er næ
sten alle kommet, og 
jeg prøver at samle dem 
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foran det lille teater. 
Jeg søger at sige noget 
alvorligt om hvad jeg 
forventer af børnenes 
prøver den aften. Lej
lighedsvist må jeg dog 
stoppe min ordstrøm, 
for at bede en eller 
anden tie stille. For
målet hermed er ikke 
som nogen måske tror at 
motivere børnene. Hoved
årsagen er,at jeg nød
vendigvis må motiveres 
af børnene, og det bli
ver jeg,bl.a. ved at 
stille nogle krav til 
den forestående prøve, 
som børnene næppe kan 
honorere. Derfor pro
testerer de børn der 
fatter hvad jeg siger, 
og arbejdet er igang. 
Alle tilstedeværende er 
på plads, lyset slukkes 
og båndoptageren star
tes. Enkelte børn for
udser problemer for fø
ringen af de dukker 
hvis fører ikke er mødt 
op, og i mørket hvisker 
jeg en mulig suppleren
de fører.

"Der er ikke plads 
til mig,"lyder en stem
me halvhøjt fra den lil
le scene. Denne bemærk
ning må siges at være 
yderst rimelig, da 6-8 
børn skal stå på et 
bræt der er 1,5 m. 
langt og 3o cm. bredt 
i en højde af 1,2 m. 
over gulvet ,medens de 

hiver i 9~lo forskelli 
ge snore til en dukke, 
der usandsynlig hurtig t
går i kludder. Nu i no 
vember har vi haft 6~7 
gennemførte prøver, og 
forestillingen begynder 
at tage form, så vi er 
allerede færdige ca.
2o.3o, mod begyndelsen, 
hvor vi sluttede 21.3o , 
og vi skulle ifølge af
talen have sluttet kl.
21. Tilbage til fore- I 
stillingen: Nu ved den
ne prøve ser det ende
lig ud af noget, og bør
nene kan mærke det, de 
bliver stolte og spilv 
ler langt ud over evne. 
Lejlighedsvist forstyr
res prøven af mine mefe 
eller mindre berettige
de tilråb, for jeg må 
indrømme at min begej
string for arbejdet be
stemt ikke er mindre 
end børnenes. Ca. hvert 
5. minut knækker eller 
går en snor i kludder, 
og jeg begynder fluks 
min altmulig virksomhed 
i foretagenet. Endelig 
færdig og resultatet 
var efter min målestok 
blændende.

Da vi har pakket 
tingene til side, og de 
første spørger om de må 
gå, kalder jeg hele en
semblet sammen, og for
tæller noget om fremti
den, og meningen med 
arbejdet: Jeg har tænkt 
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på at vi i modsætning 
til sidste år vil vise 
forestillingen for an
dre skoler. (Jubel og 
forventning hos børnene 
Med det arbejde vi ind
til nu har lagt for da
gen, ville det være ær
gerligt hvis vi kun 
skulle lave to eller 
tre forestillinger. Des
værre er vi afhængige 
af;hvor vidt vi kan få 
støtte til transport af 
det lille teater fra 
kommunen, men vi har da 
lov at søge.

Således tilbringer 
jeg altså indtil videre 
mandag aften med en 
gruppe børn, som jeg 
naturligvis selv er be
gejstret for. Forestil
lingen vi for tiden er 
ved at gøre færdig er 
"Pinocchio", på en al
deles utraditionel måde 
med masser af sange og 
vittigheder som næppe 
er brugt i den oprinde
lige Pinocchio. Vi glæ
der os derfor til at se 
hvor mange forældre der 
vil finde det ulejlig
heden værd at komme i 
december måned og se 
vor juleforestilling. 
Når det er muligt, vil 
alle elever på skolen 
få en invitation med 
h j em.

DUKKEGRUPPEN

Dag Hammarskjöld 
skole.

Støtte 
een - 
ter

Et"støttecenter" er et 
forholdsvis nyt begreb i 
skolen.

Men hvad er egentlig et 
støttecenter? - og hvad er 
det for elever,der arbejder 
her? Svaret må blive,at et 
støttecenter må anses at væ
re et supplement og et til
bud til den almindelige un
dervisning.

Dag Hammarskjöld skolens 
støttecenter er foreløbig 
indrettet på følgende måde:

Det består af 2 klasse
værelser + en del af central
rummet. Det er indrettet,så 
forskellige aktiviteter, f. 
eks. rent fagligt arbejde 
og mere hobbypræget arbejde 
kan udføres her.

Elever,der har f.eks. 
faglige vanskeligheder og 
før i tiden fik ekstraun
dervisning på læse- eller 
regnehold henvises nu til 
støttecenteret flere timer 
ugentligt i en tremåneders 
periode. Men foruden disse 
faste støtteelever,kan ele
ver af mange andre årsager 
(måske på eget initiativ) 
komme til støttecenteret 
for en enkelt eller flere 
timer.Har en elev f.eks. 
problemer i et bestemt fag, 
kan dette måske klares ved 
et par timers særundervis
ning i centeret.
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Støttecenteret er såle
des en omlægning af de tid
ligere læse-regnehold,men 
desuden har det fået en ud' 
videt pædagogisk funktion, 
der tilgodeser langt flere 
elever end før.

Vores støttecenter er 
som sagt endnu meget nyt, 
men foreløbig arbejder vi 
på,at de fast tilmeldte e- 
lever besøger centeret i en 
3 mdrs. periode.Ved perio
dens slutning skønnes det, 
om støtteundervisning evt. 
skal fortsætte endnu en pe
riode .

I støttecenteret ar
bejder særligt uddannede 
lærere (støttelærere) på 
skift, samt Ingrid -vores 
fritidspædagog.Ingrid va
retager de mere hobbypræge
de aktiviteter og er dag
lig fuldt beskæftiget med 
at sætte elever i sving 
fra kl.8 - 1U.

Alle skolens klasser 
vil i løbet af året blive 
inviteret til at se,hvor
dan der arbejdes i cente
ret.Forældre er ligeledes 
velkomne til at henvende 
sig til en støttelærer,hvis 
yderligere oplysninger 
ønskes.

Med venlig hilsen-!
Inge,Ingela, 

Ingrid,I,»si i e, 
Lis,Steen,Malthe, 
Niels og Ulla.

Mord 
på en 
skole

Høje Gladsaxe-skolerne 
blev i sin tid navngivet 
efter to politikere, der 
begge blev myrdet, John F. 
Kennedy og Dag Hammarskjöld.

Når man ser på den skæb
ne, der er blevet John F. 
Kennedyskolen og Dag Hammar- 
skjöldskolen til del, kan 
man kun beundre fremsynethø- 
den hos de daværende navn
givere! De kunne næppe have 
valgt andre navne, der i så 
høj grad passede til netop 
de to skolers liv, som nav
nene på to myrdede politike
re .
BAGGRUNDEN FOR SKOLEBYGGE- 
RIET:

Høje Gladsaxe-bebyggel- 
sen vedtoges i 1962 og sig
tede efter opførelse af 22op 
lejligheder samt byggeri af 
2 skoler + gymnasium.

Alle var, dengang som nU, 
enige om, at børn fra et så 
stort, uroligt og uoverskue
ligt boligmiljø som Høje 
Gladsaxe, har særligt brug 
for et overskueligt, stabilt 
og trygt skolemiljø, og det 
er klart, at en gigant-be
byggelse i højhus-format kan 
skabe problemer m.h.t. bør
nenes opvækstbetingelser.

Det var man til synela- | 
dende også opmærksom på fra 
ansvarlig side, og der var 
da også på papiret projekte
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ret og besluttet et impone
rende skoleprojekt, i for
bindelse med opførelsen af 
Høje Gladsaxe.

Vi vil gerne citere, 
hvad man bl.a. havde fore
stillet sig med skolebygge
riet. Vi citerer ganske vist 
fra et tidspunkt, hvor pro
jektet skulle have været 
ført ud i livet, men ikke 
var blevet det!
Politiken, torsdag I9. de
cember 1968:

"Et hovedmål i projek
tet (skolekomplekset ved 
Høje Gladsaxe) har været, 
at man ikke ønskede masto
dontskoler ud fra et ønske 
om at skabe et godt skole
miljø. Projektet omfatter 
som bekendt tre skoler med 
en fælles bygning, der med 
sine 62 lokaler rummer faci

liteter for eleverne fra al
le tre skoler i form af f. 
eks. en reception - vist no
get enestående i dansk sko
levæsen - bibliotek, audio
visuelt værksted, teatersal, 
boldhal med internationale 
mål o.s.v.

Det var hensigten, at de 
to folkeskoler, Kennedysko- 
len og Dag Hammarskjöldsko- 
len, hver skulle have 600 
elever. Tredje skole er Sø
borg Gymnasium....................."

Ovenstående viser, at 
man, i hvert fald på papiret 
havde tilstræbt en tilstræk
kelig helhedsløsning på sko
leområdet i forbindelse med 
Høje Gladsaxe-bebyggelsen.

Desværre forløb virkelig 
heden noget anderledes!!

Dette kan man få en vis 
fornemmelse af ved at læse 
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andetsteds i den artikel,vi 
citerede fra tidligere.

Politiken,torsdag 19. 
december I968:

"Der er opstået en så 
ekstraordinær alvorlig si
tuation omkring Gladsaxe 
Skolevæsens lokaleproblemer, 
at sagen vil blive taget op 
til særskilt behandling i 
kommunalbestyrelsen i slut
ningen af januar. Der er 
fremkommet så alarmerende 
høje tal for børn i den sko
lepligtige alder,at de langt 
overstiger de prognoser, 
der ligger til grund for 
et program over skolebyg
geriet .

Det er først, og frem
mest børnetallet i Høje 
Gladsaxe og Værebroparken, 
der på helt overraskende 
måde ligger langt foran for
håndsberegningerne" .

En kort kommentar til 
ovenstående citat:

Hvad angår den manglen
de troværdighed af de nævn
te prognoser vedr.børnetal
let i Høje Gladsaxe,kan vi 
konstatere,at det var hver
ken første eller sidste 
gang,vi fik lejlighed til 
at erfare uholdbarheden af 
disse berømmelige progno
ser .

Dernæst: Det ser ud til, 
at man i artiklen overser, 
at,ud over de vanskeligheder, 
der opstår p.g.a. fejlagtige 
prognoser,var der faktisk i 
projektet tale om 3. skoler, 
men på det tidspunkt,hvor 

Politiken" refererer loka

le problemer,var næppe de 2 
skoler færdigbyggede. Dag 
Hammarskjöld skolen eksiste
rede kun på papiret.Men Ken- 
nedyskolen var da bygget....

MORDET PÅ KENNEDY-SKOLEN 
I 1966/67 var Kennedy- 

skolen færdig.... bortset 
fra,at der arbejdede hånd
værkere på skolen det år, 
at der manglede en del inv- 
enter m.v.,og bortset fra, I 
at den såkaldte fællesbyg
ning,der skulle indeholde 
diverse faglokaler m.v. for 
Høje Gladsaxe-skolerne hel
ler ikke var færdig.

I skoleåret I967/68 var 
Kennedyskolen stadigvæk ik
ke færdig,og det samme gjalct 
fællesbygningen o.s.v. Det 
siger sig selv,at Dag Ham
marskjöld skolen naturlig
vis kun lever på papiret.

I skoleåret 68/69: Ken
nedyskolen stadigvæk ikke 
færdig, - mange mangler,de
fekter ved skolen.Elevtal
let stiger stadig,og der 
kommer naturligvis flere 
og flere lærere.Ingen Ham
marskjöld skole,men til 
gengæld mindre og mindre 
trivsel for elever og lære
re, flere og flere problemer 
i form af forvirring,over- 
b°folkni n?,rodløshed.dår
lige lokale- og skemaforhold 
o.s.v. o.s.v.

I 69/70: Presset vokser 
på Kennedyskolen.Forholdene 
bliver endnu mere kaotiske. 
Børn og lærere præges i end
nu højere grad af stress,rod
løshed ,mangel på kendskab 
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til hinanden»hærværk o.s.v. 
Nu foretages der udgravning 
til og pilotering af Dag 
Hammarskjöld skolen.Man 
planlægger en åben-plan-sko- 
le til skoleåret 70/71.

Skoleåret 70/71:Åben
plan-skolen kan desværre ik
ke stå færdig til dette sko
leår,men først til næste 
skoleår.Nødløsning i form 
af barakker lovet til 1/8 
-7O.Børn og lærere må star
te dette skoleår under for
tvivlede lokaleforhold, 
nogle klasser har intet lo
kale ,men er henvist til spi- 
segange,bibliotek o.s.v. 
Dag Hammarskjöld-byggeriet 
stoppes p.g.a. pengemangel!

71/72:Åben-plan-skolen 
tages i brug,omend med en 
mindre forsinkelse.Man må 
igen opleve,at håndværkere 
er nødt til at arbejde vide
re ind i skoleåret»manglen
de inventar og undervisnings
midler o.s.v.

Til gengæld har man om
dannet to gymnastiksalslo
kaler til midlertidige klas
seværelser !

Nu starter meget kraf
tige reaktioner fra forældre 
og lærere.Man kræver bygge
riet af Dag Hammarskjöld 
skolen genoptaget,og - som 
følge af forældrepresset?? 
lysner det forude for Hammar 
skjold??

Men da var mordet sket 
på Kennedyskolen,og de til
bageblevne elever,forældre, 
lærere kunne nu gå i gang

med at genoplive afdøde.
BEGYNDELSEN TIL ET NYT 

MORD:
72/73: 1.etape er - næ

sten færdig af Dag Hammar
skjöld skolen.Selvfølgelig 
er størstedelen af skolens 
elever/klasser spredt rundt 
omkring i barakker»gymna- 
stiksale,nødlokaler,fælles
bygning o.s.v.,men der her
sker alligevel optimisme.Vi 
ser hen til fremtiden.

1973/7^: 2. etape af 
D-H-skolen desværre ikke 
færdig til tiden. 1. etape 
ikke helt færdig med lovet 
inventar. Igen klasser uden 
klasseværelser,på vandring 
rundt omkring. Barakker, 
den ene gymnastiksal,og de 
andre lokaler i fællesbyg-
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ningen må naturligvis fort
sat bruges,men selv med 
nødlokalesituationen pres
set .

Optimismen er efter
hånden behersket I

Så kommer byggestoppet, 
og der afsendes dispensa
tionsansøgning til ministe
riet for 3. etape.

Der breder sig alvorlig 
ængstelse for,om vi får 
dispensationen? Og hvis vi 
får den,vil 3. etape så 
kunne nå at stå færdig til 
skoleåret 7^/75? Eller skal 
vi se, for 117« gang en 
start på skoleåret,hvor børn 
og lærere igen vandrer uden 
faste lokaler o. s. v. ,o. s . v. ?

Får vi så en U. etape, 
da vi stadigvæk heller ikke 
med 3. etape har plads nok?

SAMMENFATNING:
De 1.klasser,der starte

de i 1965 på Kennedyskolen, 
kan i 9-klasse se tilbage på 
deres skoletid og vide,at 
deres skole har været en 
konstant byggeplads!■

Skal de 1. klasser,der 
sidste år startede på Dag 
Hammarskjöld skolen,opleve, 
at deres skole stadigvæk er 
en byggeplads,når de går i 
9.klasse????

KORT SAGT:
Skal vi opleve et nyt 

skolemord? ??

En kreds af forældre og 
lærere ved Dag Hammarskjöld 

skolen. 
i9.ll.-73

Hytte 

tur

2. C/S FØRSTE.HYZLEIURi.
Vi kørte i U biler til 

Jægerspris. Dengang vi kom 
derop, samlede vi bog og 
fandt en stor sten, hvor 
der var en konge, der havde 
skrevet noget på. Så var vi 
nede ved stranden og fandt 
døde krabber og en død 
skrubbe og en død ulk. Vi 
samlede også muslinger, og 
der var nogle, der fik sok.

Vi sov i 3-mandskøjer, 
og vi havde hver vores skab 
Jytte læste godnathistorie, 
og Dorte faldt ud af sengen 
men hun kravlede op igen. 
Hun sov i underkøje og An
nemette snorkede. Jytte var
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morgensur, og hun sov 7 ti
mer for længe. Nogle gange 
spillede vi stykker for 
hinanden. Vi legede også 
dåseskjul og spillede stop
bold. Og Flemming spiste 12 
halve stykker på en time.

Den sidste aften holdt 
vi fest, og vi lavede selv 
dugen og pyntede op. Så dan
sede vi "åh Susanne" og "Tre 
raske piger i en ring" og 
"Stopdans". Det var en smad
der dejlig tur.

Vi delte os op i grup
per og vaskede op. En gruppe 
vaskede lokummer. Vi legede 
gemmeleg i mørke, og vi gik 
også tur i mørke om aftenen 
i skoven. Vi var også på 
skattejagt og hyggede os 
hver.aften ved pejsen. Vi . 
så mange dyr, og nogle af os 
fik stød på det elektriske 
hegn. Vi gav 2 heste græs, 
og der var en hund, der gø
ede. Vi blev forskrækkede, 
fordi vi troede, den var løs 
Søren og Henrik sneg sig 
derhen og så, at den var 
bundet. Vi gav også gede
bukkene bl.

Jytte Overgaard.

hilsen fra 2. c.

P.S. Det ovenstående er bør
nenes egne ord om turen, og 
jeg synes ligesom dem, at 
det var en. dejlig oplevelse. 
Ikke alene det, men også en 
situation, hvor børnene og 
jeg lærer hinanden bedre at 
kende, og hvor yi.får styr
ket .sammenholdet. Alt i alt 
en stor fordel for det dag
lige arbejde.
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Prak
tik

på Dag Hammarskjöld.
Hvad er praktik for no

get? Når man går på lærerse
minariet, skal man ud i 
praktik U gange å 3 uger. 
Det kan være svært at få det 
fulde udbytte af 3 uger, da 
man først skal lære "børnene 
at kende og finde ud af, 
hvor meget de kan i forve
jen. Det kan de første 2 u- 
ger nemt gå med. Derfor vil
le vi gerne have mere end 
3 ugers praktik.

Da vi søgte praktik på 
Dag Hammarskjöld, vidste vi 
intet om skolen. Den første 
gang man gør sin entré på 
skolen og prøver at oriente
re sig, bliver man ret for
virret. Hvornår begynder den 
ene skole og hvornår holder 
den anden op? Det virker 
nærmest som en labyrint (år
husiansk). Men tænk, man kan 
alligevel overleve og "tri
ves" i dette virvar.

Vi følte os velkomne på 
skolen, visse skoler kan 
godt have en nedladende hold 
ning overfor praktikanter. 
Lærerne var meget imødekom
mende og hjælpsomme, og vi 
fik i høj grad lov til selv 
at bestemme, hvordan vi vil
le gribe sagen an.

Omgangstonen på lærervæ
relset var meget hyggelig og 

uhøjtidelig. Vi fik ikke 
indtryk af, at lærerne var 
delt i flere lejre, der be
krigede hinanden, hvilket 
vi har set mange andre ste
der. Man kunne også sætte 
sig på en stol uden at risi
kere, at en vred herre på 
ægte lærervis forklarede, at 
dette var skam hans plads.

Det der gjorde lærervæ
relset helt specielt, var 
den ugentlige auktion, hvor 
de ting, der i ugens løb var 
glemt på lærerværelset eller 
"lå og rodede", kom under 
hammeren, (overskuddet går 
sikkert til fattige børns 
fodbespisning) Et enkelt an
kepunkt :

Der var for ofte lås på 
(k)øl(e)skabet. En ting til 
der gjorde, at det var rart 
at være på skolen: De virke
de egentlig, som om de kunne 
lide børn'.

Alt i alt var vi yderst 
tilfredse med at være i prak 
tik på Dag Hammarskjöld, bå
de på grund af lærerne, ele
verne og selve skolen. En 
speciel hilsen til Holger og 
8. c.

Kærlig hilsen

Henrik og Birgitte
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FOR- 
mand 
s gr.

I sidste nummer af D.H.- 
nyt var der et spørgsmål om, 
hvorfor lærerne må ryge på 
gange.

Nu skal I høre en histo
rie: Jeg husker,at jeg en
gang i min skoletid blev 
sendt op på lærerindeværel- 
set med en besked fra gård
vagten. Det var både første 
og sidste gang jeg overho- 
vedet var på lærerværelset. 
Jeg husker da jeg bankede på 
døren og ventede på at høre: 
"Kom ind". Da det endelig lød 
og jeg åbnede døren, fore
kom værelset mig at være et 
stort mørkt rum. Det eneste 
jeg kunne skimte var en hel 
masse øjne, der stirrede på 
mig og jeg var egentlig ude 
af stand til at orientere 
mig. Men heldigvis så jeg 
pludselig et par øjne, der 
sad fast i et ansigt, og 
dette ansigt kendte jeg. Det 
var nemlig hende,der skulle 
have den lille lap papir, 
jeg holdt i hånden. Jeg sty
rede direkte over mod hende, 
afleverede sedlen og skynd
te mig ud igen. I bar skynd
somhed væltede jeg en kop, 
og jeg mindes endnu en stem
me,der fra mørket lød imod 
mig: "Dit klodsede barn". 
Jeg åndede lettet op, da jeg 
igen kom i gården og fortal
te lærerinden dernede, at 

jeg havde afleveret beskeden 
Hvad har nu alt dette at gø
re med rygning på gangene?

Jo, jeg kan ikke fore
stille mig så meget som et 
eneste barn her på skolen, 
der ikke ville gå på lærer
værelset med en besked. Det 
er man da ikke bange for me
re. Heldigvis. Men ligesom 
I ikke mere er så bange for 
lærerne, ligeså er lærerne 
heller ikke mere så bange 
for at vise, at de blot er 
mennesker, med og uden alle 
de fejltrin, vi nu alle har. 
Derfor går lærerne engang 
imellem og demonstrerer de
res dårlige vane på gangen 
og andre steder, hvor de 
måske ikke skulle gøre det. 
At lærerne også på lærer
værelset viser deres dårlige 
vane, kan ikke blive en sag 
for eleverne - lærerværelset 
er jo vores rum - men kun er 
sag lærerne imellem.
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fra 
Biblio 
teket

NYE BØGER PÅ BIB.:
Vi er lige midt - i- olie

krisen. Alle har allerede 
mærket, hvad olien betyder 
for familien til hverdag. Al
le ved godt, at olien kommer 
fra jorden, men det er trods 
alt åkke sikkert, at alle ■ 
ved, at hvis vi ikke havde 
oliekrise lige nu og bare 
brugte løs af olien, så har 
vi kun til 3o-Uo år endnu. 
D.v.s. at skolens ældste e- 
lever vil være ca. 5o år, og 
al olien i jorden vil’være 
brugt op. Hvad der så sker, 
ved selvfølgelig ingen. Om 
olien og anden form for jor
dens energi kan I læse om i

Ulf Langers tog:

Jordens energi. Den står 
i 62.ol gruppen.

Mange har læst bøger om 
hemmelige klubber, der fanger 
tyve og andet godt fra den 
kriminelle verden. Vi ved 
også godt, at det der sker i 
disse bøger, ikke er noget, 
der overgår os selv. Men 
spændende er det.

I bogen RAMEDUSA danner

Tom, Jesper, Kim og Majkeh 
også en hemmelig klub på 
loftet af en forladt lager
bygning, men en klub skalj 
have et formål, men det aner 
de fire børn ikke hvad skal 
være. Så pludselig dukker 
Bjarne op en dag. Bjarne er 
invalideret, lam, sidder i 
rullestol. Nu har klubben)et 
formål: hjælpe de svage! I}4en 
det viser sig, at Bjarne al
deles ikke behøver hjælp på 
den måde som de fire tror.



Det udvikler sig til en me
get spændt situation med 
Bjarne på den ene side og 
de fire andre på den anden; 
at der på dette tidspunkt 
sker noget dramatisk, skal 
ikke røbes her. Bogen er 
værd at læse, fordi den i 
modsætning til de andre 
"klubbøger" har noget med 
vores dagligdag at gøre. Den 
viser os bl. a., at invali
derede er nøjagtigt ligesom 
andre mennesker, både søde, 
sure, drillesyge, sårbare, 
fantasifulde, irriterende og 
alle de andre ting, som vi 
andre også har. Kom ned og 
lån:

Børge Hansen:

RAMEDUSA. Den står altså 
under H.

FEST FOR 2.0'5 

FORÆLDRE:

Vi holdt et forældremø
de i 2.d. På dette møde fo
reslog forældrene at lave 
et festudvalg. Udvalget vil
le så arrangere en forældre- 
fest og en julefest for bør
nene .

Formålet med festudval
get var,at forældrene syn
tes, der var for få fremmød
te til forældremødet.Af 
den grund ville de prøve 
at samle nogle flere ved

at arrangere en fest alene 
for forældrene,således at 
de kunne lære hinanden bed
re at kende.

Forældrefesten løb af 
stabelen d. 10.11.-73 og 
må siges at have været en 
succes.Festudvalget havde 
klaret arrangementet fint. 
Alt var virkelig udført 
perfekt. Det var virkelig 
synd for de få forældre, 
der ikke mødte op.

TÆNK HVAD I GIK GLIP AF

John S-J/Merete

Forældrefest i 2.d:
Ved sidste forældremøde 

i 2.d blev vi enige om at 
afholde en forældrefest.

Festen blev afholdt lør-
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dag d. 10.november på sko
lens lærerværelse under hyg
gelige former,hvor vi fik 
noget at spise,drikke og en 
lille svingom.

Vi vil herved foreslå 
andre forældre at gøre det 
samme for derigennem at få 
en bedre kontakt forældre 
og Iær«r^ imellem.

Ivan/en far i 2.d.

Drik
ke
riet. 

nok til næsten at holede 
problemerne væk fra 
skolen.

Men i 8. , 9• og 10. 
klasserne er det vore|s 
opf at t el s e , at normernle 
i kammeratsgrupperne - 
uden for skolen liggejr 
langt fra,hvad vi kam 
og vil aeceptere,når 
skolen lægger krop til 
ungdoms arrangement er.

Vi har da også er
faring for,at visse 
elever fylder op før 
skolefester og evt. 
fortsætter efter.

2. Problemer for 

Drikkeri blandt skole
søgende børn.

1. Problemer for 
skolen.

Når eleverne når 
til 6.-7. klassetrin 
kan vi som lærere blive 
stillet over for nye 
problemer,når vi af
holder fester og ture. 
Enkelte klasser har al
lerede fra den alder 
indført nogle normer, 
som medfører drikkeri. 
Der er så tydelige for
skelle fra klasse til 
klasse,at det må give 
anledning til reflek
tion e r .

En udramatisk,men 
håndfast indstilling 
fra lærers i de,har været

eleverne,som skolen er 
vidende om.

Eleverne gør ikke| 
meget for at skjule for
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os,at de drikker.Igen 
svinger det meget fra 
klasse til klasse,men 
tendensen er,at de 
drikker oftere og mere 
end de fleste forældre 
er vidende om.

Almindelig nysger
righed og spænding lig
ger naturligvis bag, 
men for en stor del ind 
går det simpelthen i 
deres livsmønster.De 
drikker hvad de kan 
skaffe,hvor og hvornår 
det kan lade sig gøre. 
Og de bruger i period
er mange penge til det 
Endelig mener vi at ha
ve kendskab til,at det 
hos nogle få er et af 
symptomerne på meget 
store personlige kon
flikter,og at alkohol 
regulært bliver benyt
tet som flugt-mulighed. 
I forbildelse med refe
ratet af soci al-pædago
gisk nævnsmøde er det 
væsentligt at pointere, 
at de lU-iyårige uans
et,hvad vi voksne tror, 
vi har tilbudt dem,fø
ler at der ikke er no
get tilbud udover at 
drysse ned i centeret 
eller hen på bodegaen. 
Bortset fra de meget få 
pr ivathjem,hvor de fø
ler sig velkomne.

Jørgen Stampe 
Rådgivningslærer.

EFTEr 
lysn. HVOR ER

FORÆLDRENE ?
På et meget vigtigt 

forældremøde d. 2. okto
ber, hvor vi skulle hø
re nærmere om vore børns 
fremtidige skolegang, 
ti 1valgs skolen , var der 
indbudt forældre med 
børn i 7.-klasserne.

Der kom forældre, 
der tilsammen repræsen
terede omkring halvde
len af børnene i de to 
7-”klasser. Er I andre 

livsm%25c3%25b8nster.De
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overhovedet ikke inter
esserede i børnenes 
fremtidige muligheder i 
skolen - eller meget 
værre: er I fjernsyns
narkomaner, sofaryttere 
eller af dem, der ikke 
orker at gå ud, når 
først arbejdsdagen er 
overstået! ! ! !
Er I slet ikke klar 
over, at der er sket e- 
norme ting på skoleom
rådet i den sidste hal
ve snes år, - og vi 
"gamle" simpelthen må 
ud af starthullerne og 
give vort besyv med.

Det nytter ikke, at 
vi undskylder os med 
manglende tid, - det 
drejer sig trods alt 
højst om 2-3 nødvendige 
møder på 1 år.

Deltager vi ikke, 
vil vore børn senere og 
med rette kunne bebrej
de os, at vi overhove
det ikke gjorde noget 
for at hjælpe dem med 
at få den rette start 
til en livsstilling.

Derfor - mød talrigt 
op fra nu af, det kan 
stadigvæk nåes, - men 
det haster!!!'.!

I. Mourit z en

En ved møderne lidt 
ensom forældrer!

Teater

QP.SMDE „TEATER.
Tirsdag d. 27/11 kom 

Jytte Abildstrøms teater 
herud og spillede "Kom så 
Lasse", for børnehaveklassen 
og 1. klasserne. Stykket som 
er en blanding af skuespil 
og dukkespil, handlede om, 
hvad en 7_års dreng Lasse og 
hans meget menneskelige hund 
Rufus foretager sig en dag, 
de er alene hjemme. Der er 
ikke nogen store dramatiske 
højdepunkter i spillet, men 
små hverdagsagtige eller 
morsomme episoder, som de 
små tilskuere lever intenst
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med i. Det er simpelt hen en 
vigtig side ved denne form 
for teater: at få tilskuerne 
til at deltage. Ofte taler 
skuespillerne direkte til 
børnene: beder om deres 
hjælp til at finde ting, el
ler beder om gode råd i en 
penibel situation. Børnene 
kommer også uopfordret med 
tilråb: "Det er ikke en rig
tig hund, det er bare en 
dame", "Der er nogen bagved 
den der, man kan se fødder
ne" o. s . v.

Da forestillingen var 
slut havde de svært ved at 
rive sig løs. De ville ger
ne tage kulisserne og hunden 
nærmere i øjesyn.

Konklusion: Det var en 
succes, lad os få mere af 
den slags, også noget for 
de større elever.

LÆSEr 
BRB£ Til Beata.

I blad nr. 2 skri
ver du,at man ikke skal 
vælge dramatik uden at 
interessere sig for det. 
Well, det er godt sagt 
fra din side,men man 
har ikke altid så mange 
fag at vælge imellem. 
Den sidste gang havde 
jeg f.eks. kun to fag 
at vælge imellem, og 
jeg interesserede mig 
ikke for nogen af dem!

Du skriver også,at 
det ikke er et hvile
fag, men nogle af mine 
klassekammerater har 
haft dramatik med dig 
og nogle 3vklasser; I 
legede stilleleg - me
get skægt for 3-klasser 
i sin helhed,men 6.-?- 
klasser kan bedre in
teressere sig for mere 
seriøse temaer.

Kent + Jules , 7 . c

Rygerum.
Kan det ikke lade sig 

gøre at få et indendørs 
rygerum? ?

Det er for koldt at ryge 
udenfor om vinteren.

Per og Pernille/8.b
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2 SPØRGSMÅL: S. U.
1. Hvorfor skal vi have 

kristendomsundervi sning?

Vi synes, at. vi ikke 
får noget ud af det. Hvad 
skal man lave, når man er 
fritaget? Hvis en hel klas
se er fritaget, hvad skal 
klassen så lave?

2. Vi har et forslag 
til elevråd:

l.-5'klasse har eet 
elevråd, 6.~9-klasse (lo. 
næste år) har eet elevråd. 
Elevrådet består af een re
præsentant for hver klasse. 
l.-5-klasse har en (frivil
lig) lærer, som kommer til 
6.-9.klasses elevråd og om
vendt. Der bliver stemt om 
hvert forslag (efter hoved
er). Hvis et forslag kom
mer frem og stemt ned, bli
ver det ikke gennemført. 
Lærerne får besked om, hvor
når elevrådet holder møde.

p. k. v.

Kim og Anders 6.b.

Toiletter igen:
Var det ikke muligt,at 

der på toiletterne ved ba
rakkerne kunne komme noget 
papir til at tørre hænderne 
i?

P.A./T.b

Låste DØREL i
Kan det virkelig væ

re meningen,at vi der 
har klasseværelse i ba
rakkerne, skal stå og 
fryse 10-15 min. hver 
morgen,fordi døren er 
låst??? I sommers var 
døren næsten aldrig 
låst.

Ang. Åbent Hus
Vi kunne godt tæn

ke os,at der blev holdt 
åbent hus igen, fordi 
at vi synes det var 
sjovt at vi kunne se, 
hvordan andre klasser 
havde det, og de kunne 
se,hvordan vi havde de't-

Det var også sjovt 
at se forældrene på sko
len, og vi tror også, 
forældrene syntes at 
det var spændende at se 
vores skole.

Hans og Ole, 5 • a.
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Forhallen
SVar. ;
Ak ja. Hvor ville det 

være dejligt,hvis alle vore 
regler var rare og smidige. 
Hvis vi bare var et par 
hundrede mennesker her,kun
ne vi da snakke os til ret
te om de enkelte problemer.

-Men vi er i nærheden 
af 2000 ! på Gladsaxe sko
lerne, og det er desværre 
nødvendigt at lave stramme
re regler,jo flere vi er.

-Derfor har det været 
nødvendigt at lave reglen 
om,at elever ikke må være 
i forhallen (og derfor 
selvfølgelig altså heller ik 
ke må ryge der).

At forbudet nok er nød
vendigt,kan vi se på bænke
ne deroppe!

Og så er jeg ikke kom
met ind på alt det der med 
at kontorerne i nærheden 
skal have arbejdsro. Det 
har I hørt igen og igen.

J.S.

Akvarium og aviser
EFTERLYSES:

Vi vil gerne have et 
akvarium,som vi kan kø
be billigt eller få. 
Det skal mindst være 
på 150 liter.
Vi skal bruge det til 
terrarium eller til 
akvarium i klassen.

HENVENDELSE: 5-a,nr.?6 
i"gymnastiksalen".

NB: Vi er også interes
serede i at få gamle 
aviser.

Fodbold .
Fodbold.

Inde-turneringen for 
3 - 9 kl. vil blive afholdt 
kort efter jul.

Der vil blive opsat op
slag pa væggen ved lærervær
elset om datoer, regler m.m.

Venlig hilsen

H.W. og O.P.
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Ang, ANMELDELSE af bøger

Er der nogle,som 
vil læse en virkelig 
god,så gå over på bib
lioteket og lån H.Hatt 
Olsens bog "Helge", det 
er en meget spændende 
og meget velskrevet bog, 
som handler om en fat
tig vikingedreng,der 
bliver adopteret af vi- 
kingehøvdingen; det er 
en kolosal omvæltning 
for ham,men senere op
lever han sammen med 
høvdingens søn en hel 
masse spændende ting, 
blandt andet bliver 
han en dag,da de er på 
forbudte veje,væk i 
skoven og er sporløst 
forsvundet indtil....

Læs selv videre'.'.

P.A. /7-b

fra 
Kon
toret

Nye ringetider:

Efter forårets spa- 
reforhandlinger med rle- 
geringen, blev resulta
tet at timernes længde 
over en to-årig p e r i o] d e 
skulle nedsættes fra |5o 
til U5 min. Derfor går 
vi efter juleferien 
over til h 5 min. lekti
onslængde. De nye ringe 
tider vil blive sendt
hjem med børnene inden 
jul .

SVAR TIL P,A,/7 B
Vi vil prøve at få 

låst barakkerne op Ip- 
15 min. før ringetid] om 
morgenen. Men skulle 
der alligevel være pro
blemer må du tale med 
din klasselærer om at 
finde en ordning.
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KARSTEN MØLLER REJSER
Det er med beklagel

se at vi må undvære Kar
sten Møller i ca. 2 år 
fra den 1. februar. Han 
skal til Afrika som u- 
landsfrivillig . Vi vil 
komme til at savn^ ham, 
for i den forholdsvis 
korte tid han har været 
her, har vi lært ham at 
kende som en ivrig, 
hjælpsom og hyggelig 
kollega som har gjort 
sit til at Dag Hammar
skjöld skolen skulle 
blive et godt sted at 
være. Held og lykke i 
det fremmede - og på 
gensyn.

P.S. Skriv hj em.

John

JULEAFSLUTNING
Torsdag den 2o. de

cember holder vi fælles 
juleafslutninger såle
des :

1 - 5 kl. møder kl. 
9.30 til ca. kl. ll.oo

6-9 kl- møder kl. 
II.30 til ca. kl. 13.00

Fredag den 21. de
cember slutter vi af i 
klasserne. Alle møder 
kl. 9-00, og vi slutter 
ca. kl. lo.oo.

MÆLKESALG
Vi er blevet lidt 

forsinke med starten 
af mælkeudsalget bl. a. 
på grund af praktiske 
vanskeligheder med ind
retningen af udsalget. 
Vi håber at kunne gå i 
gang i begyndelsen af 
december. Vi sender be
sked hjem med børnene, 
når vi kender startda
toen.

SIDSTE NYT: OBS "KANTINEN"
Kantinens åbning er sta

dig forsinket. Først p.g.a. 

manglende lokale/køleskab, 

sidst p.g.a. Irmas pludseli-
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ge tilbagetrækning af tilbud 

til skolerne. Vi arbejder 

videre med sagen ad nye veje 

Ha^ tålmodighed.

Red.

fra
Nævn

I sidste nummer af D.H.- 
nyt blev alle med tilknyt
ning til skolen bedt om at 
tage stilling til skolebla
det og hjælpe med positiv 
kritik, så hermed en kommen
tar fra skolenævnet.

Vi mener absolut, at det 
er et godt blad, når det 
drejer sig om at informere 
elever og forældre og vi har 
da også på forældremøder få
et ros for bladet. Men hvis 
vi betragter bladet som en 
måde at snakke sammen på/di- 
skutere/debattere mellem 
skole og hjem har det af
gjort ikke været nogen suc
ces .

I de sidste par numre 
af D.H.-nyt, har det været 
rart at se nogle indlæg fra 
elever, så hvorfor ikke føj.
ge dette op og lade dem 
være med f. eks. ved at 

selv
de

får de midterste sider, sodi 
de selv redigerer.

Det havde selvfølgelig 
været det bedste at også 
forældrene havde været med. 
så vi her havde fået en dia 
log imellem skole og hjem. 
Men når forældrene ikke har 
lyst kan det kun blive læ- 
rern«, der informerer, 
og hvis lærerne på et tids
punkt mister gnisten,kan det 
jo være,at eleverne fortsæu-
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ter og laver deres eget blad 

Bendt Rasmussen.

FRA NÆVNSrøDET d. 29/11-73
Dispensationen til 3- e- 

tape af byggeriet har vi ik
ke fået endnu, og det ser ud 
til at det varer længe, før 
vi får den. D.v.s. vi nok 
ikke skal regne med, at den 
3. etape er bygget før tid
ligst om et år.

Vi må håbe, at de grup
per af forældre og lærere, 
som arbejder på at få sat 
byggeriet i gang, får et 
bedre resultat, end det jeg 
lige har skitseret. Ellers 
vil det medføre uhyggelige 
forhold for vores børn og 
deres lærere til næste sko
leår .

Skolen er blevet bedt om 
en påtegning til dispensati
onsansøgningen, som hermed 
følger:

Dag Hammarskjöld skolen 
vil i skoleåret 7V75 have 
29~3o klasser og vil fortsat 
vokse i elevtal indtil skole
året 77/78. Det totale loka
lebehov i området for nor
malrum + faglokaler vokser 
så hurtigt, at de nødløsnin
ger, der har været anvendt i 
form af at anvende visse fag
lokaler til normalrum, og at 
låne lokaletimer på J. F. 
Kennedy skolen, ikke kan 
fortsætte. Dette betyder, at 

det behov der skabes ved 
stigningen i elevtal bliver 
forstærket ud over det nor
male .

Skolen er ifølge udbyg
ningsplanen for Gladsaxe 
Skolevæsen planlagt som 2-3 
sporet. Selv efter opførel
sen af 3. etape^vil der re
stere ca. 7oo m i at opfyl
de normalkravene til en 2- 
sporet skole. Dette sammen
holdt med, at skolen alle
rede nu er fuldt 3-sporet, 
gør lokalesituationen kao - 
tisk.

Hertil kan føjes, at 3 
nødlokaler i gymnastiksalen 
må nedlægges, da arbejdstil
synet ikke, uden der foreta
ges omfattende ombygninger, 
vil godkende en fortsat an
vendelse .

6 nødlokaler i 3 skur
vogne må ligeledes betegnes 
som pædagogisk meget uhen
sigtsmæssige, idet de er 
meget små, dårligt udstyret 
og er placeret langt fra 
skolens øvrige lokaler (i 
Kennedy skolens gård). De 
meget spredte lokaler gør et 
elev-klasse samarbejde umu
ligt, ligesom det begrænse
de antal undervisningsmidler 
ikke kan udnyttes effektivt, 
dette betyder selvsagt et 
alvorligt pædagogisk tilba
geslag.

Disse uholdbare lokale
forhold har selvsagt forår
saget store forældrereaktio- 
ner, med krav om hurtig bed
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ring af forholdene. Høje 
lladsaxe har i adskillige år 
■æret tilstrækkeligt befolk

ningsgrundlag for 2 skoler. 
Overbelægning og nødløsnin
ger har givet pædagogikken 
meget dårlige kår for både

og lærere. Hertil kan 
føjes, at Marielyst og Ken
nedy skol- har så stor en 
overbelægning, at vi må for
vente en tilgang af elever 
fra disse skolers distrik
ter .

Endvidere enedes vi om en 
rykkerskrivelse til Kommunen 
om planerne for udearealer- 
ne.

Det henstilles til læ
rerne at undgå parkering i 
Skolesvinget. Der henvises 
til de store parkeringsplad
ser ved siden af børnehaven.

Gangvagtordningen funge
rer ikke godt nok. Sagen 
rejses i lærerrådet.

Til slut foreslog jeg at 
få lærernes mening om et 
spørgsmål som elevrengøring■ 
En ordning som kan spare 
penge, hvoraf et beløb kan 
bruges til materialer, eks
kursioner, hytteture m.m. En 
ordning som virkelig har et 
socialt formål. Hvad mener 
1 om dette ???

Bendt Rasmussen

DEEAT

Leder i Politiken fra den 
Wll-73:

ELENDIG SK0LE1W
Forældre bør give børnene
BEDRE KOST

Det er ofte blevet fremhævet 
at landmænd ernærer husdyre
ne med større omhu end men
neskene deres børn. Sjældent 
er dette forhold blevet så 
kraftigt understreget som 
ved de undersøgelser Komi’twe
en For Sundhedsoplysning ijar 
foretaget af børns morgenmad 
og skolefrokost. Mellem en 
tredjedel og halvdelen af' 
børnene overlades i en ræ^ke 
af de år, hvor de udvikler 
sig og har særlig brug for 
sund og nærende kost, helt 
til sig selv i deres kost
valg. Man kan ikke bebrejde 
børnene, at den næring, dø 
så tager til sig, stort set 
bliver slik og kage.

Stillet over for denne kehds 
gerning foreslår man derfbr 
nu, at skolerne skal forsy
nes med kantiner, hvor deir 
serveres sundhedsrigtig måd 
for børnene. Mens man tidli
gere havde skolebespisning 
som en social foranstaltning 
ønsker man den nu som et pæ
dagogisk initiativ. På langt 
sigt er følgen af de usunde 
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lisevaner, børnene vokser 
? med, øget sygelighed og 
Ldlig hjertedød.
tal der være nogen mening 
id al den sundhedsoplysning 
L i dag kan lægge frem, må 
m udmøntes i et pædagogisk 
litiativ, der virkeligt kan 
ræge børnene.

Lsse ideer fra hygiejniker- 
3S side lyder tiltalende, 
isværre må man se i øjnene, 
5 der vil gå lang tid, in- 
m alle skoler bliver for
enet med kantiner. Der skal 
Lås mangt et slag, inden 
sr bliver bevilget penge 
Li et fremstød af denne art 
Lget fattes penge, og det 
r ikke særlig sandsynligt, 
t vi hurtigt får skolekan- 
Lner med sundhedsrigtig 
id.
ette hindrer imidlertid ik- 
e forældrene i straks at 
age ved lære af de iagtta- 
elser, der er gjort. Det 
an ikke være indviklet at 
instruere en ny madkasse, 
er kan indeholde sundheds- 
igtig mad, ost, æg, tomat, 
irkadelle og andet, der 
an spises i hånden uden 
rødunderlag - og så et glas 
Blk til. Nok har forældre 
ravlt, men så travlt, at de 
£ke kan sikre børnene en 
Ekker sundhedsrigtig skole

kost bør ingen have.
et kan ikke være travlhed, 
er er baggrund for børnenes 
Lendige spisevaner. Det må 
impelt hen være uvidenhed,

og det bør der nu rådes bod

Ærlig talt skulle jeg ikke 
have det fjerneste imod, 
at de integrerede lidt ren
gøring midt i al deres un
dervisning! ! !


