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Leder
PÅ en regnfuld dag,mens 
DET DRYPPER VEDVARENDE 
NED GENNEM TAGET I BA
RAKKERNE, FÅR VI DEN 
SØRGELIGE MEDDELELSE,AT 

MINISTERIET HAR AFSLÅET KOMMUNENS 
ANSØGNING OM TILLADELSE TIL AT 
BYGGE NÆSTE AFSNIT AF DAG HaM- 
marskjold". Vandpytterne og sølet 
OMKRING SKOLEN SKAL VI ALTSÅ LEVE 
MED EN RUM TID ENDNU. - DET SER 
MØRKT UD.

I ERINDRINGEN DUKKER SPAREFORLI- 
GET SIDSTE FORÅR OP, OG DET TABTE 
SKOLELOVSFORSLAG FØLGER EFTER - 
Forude truer sparekniven ilde
varslende OMKRING DET KOMMENDE 
KOMMUNEVALG. ALT SAMMEN RAMMER 
DET SKOLENS UNDERVISNING. ÜET
SER ENDNU MØRKERE UD.

Det ser just ud, som om den ene 
GENERATIONS OMSORG FOR DEN NÆSTE 
I LØBET AF KORT TID ER BLEVET 
MINDREØ I

Når næste skoleblad udkommer,har 
DER VÆRET VALG TIL DET NYE SKOLE
NÆVN, SOM I DE KOMMENDE FIRE ÅR 
SKAL VARETAGE FORÆLDRE INTERESSER- 
NE I SKOLEN. Vi OPFORDRER ALLE 
MED BØRN PÅ SKOLEN TIL AT MØDE OP 
OG STEMME.

Stof til næste nr.senest 22.marts
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fra vor 
ud sen’ 
the m.

Fra TORBEN Jørgensen, 
der i år har fri for at føl
ge "Den rejsende Højskole", 
har vi modtaget:

No V« A 
SER FaCiL

PeRo
Buenos Aires 20/12 -J3
Kære alle!
Nu hvor I skal i gang 

igen efter ferien,tænkte jeg 
I kunne trænge til en lille 
hilsen fra Sydamerika.Tek
sten siger:"Det bliver ikke 
let, men.... Godt nytår!" 

Jeg hører,der som sædvanlig 
er problemer med det videre 
byggeri,men regner med,at I 
klarer den situation også.I 
øvrigt er det væsentligste 
jo ikke bygningerne,men det, 
der foregår i dem. I Peru og 
Bolivia mødte vi en masse 
mennesker,præster og lærere, 
som gør en stor indsats for 
bedre undervisning i deres 
lande - de største proble
mer, de har er,at mange (70 - 
80 %) ikke kan læse,regne 
og skrive,og at den traditi
onelle undervisning ikke be
skæftiger sig med den fat
tige indianerbefolknings eg
ne problemer,og at den ikke 
regner med de værdier,der 
ligger i indianernes kultur.

Det var løsningen af dis. 
se problemer som den brasili« 
anske pædagog Paulo Friere 
gik i gang med og som resul
terede i,at han blev smidt 
ud af Brasilien. Men de meto
der han nåede frem til har 
inspireret mange mennesker, 
deriblandt dem,som vi besøg
te i Peru og Bolivia.

I korthed bygger Paulo 
Freires pædagogik på den i- 
dé,at al undervisning bør 
tage sit udgangspunkt i den 
virkelighed,eleverne står i, 
således at man samtidig med 
at man lærer at læse,skri
ve og regne,bliver bevidst 
om sin egen tilværelse og 
dens problemer. Jeg er sik
ker på,at vi i Danmark vil 
kunne få megen glæde af at 
beskæftige os med Paulo Fr.
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.... Til slut: God. ar
be j ds lyst - jeg glæder mig 
til at se jer allesammen i- 
gen i begyndelsen af fe
bruar .

Ha' det godt indtil da- 
Kærlig hilsen

Torben.

SPAR, MEN IKKE PÅ SKOLEN!

Man taler og skriver så 
meget om at spare,og en af 
de ting der åbenbart må stå 
for skud her i kommunen,er 
skolen.

Jeg gik selv i skole i 
Københavns kommune, 33 ele
ver i klassen, og kæft,trit 
og retnings mentalitet.Jeg 
husker tydeligt at vor læ
rer sagde til os, ja, I skal 
ikke være andet end arbejds- 
mænd, så jer behøver man 
ikke at lære noget.

Men tiderne er heldig
vis forandret,og i dag skul
le det gerne være sådan,at 
alle børn -uanset samfunds
lag og forældres indtægt - 
får de samme muligheder i 
skolen.

Mine børn går i dag i 
Dag Hammarskjöld skolen, og 
det er med stor beundring 
jeg ser på,hvorledes skolens 
personale - på en "bygge
plads" - gør et stort stykke 

arbejde for at få en skole 
til at fungere.

Et godt skolevæsen ko
ster mange penge,men det er 
også et spørgsmål om at pri
oriter e, når man ikke har ube 
grænsede midler - nogle vil 
hellere have arkitektbygge
de kirker og bibliotekspa
ladser, mens andre vil have 
gode skoler for deres børn.

Men hvis man sørger for, 
at skolevæsenet stadigvæk 
får de bevillinger,de har 
behov for, vil der med en 

fornuftig administration,og 
en god kommunikation mellem 
skole og hjem, være store | 
muligheder for vore børn i 
skolerne her i kommunen.

Flemming Holmstrøm

fra
ORLA
holk SKOLE og FRITID

Som de fleste voksne i 
dag, må jeg erkende, at det 
er svært at få den tid til 
samvær med sine børn, som 
børnene vitterligt kræver 
for at få en nogenlunde sund 
og god udvikling. Dette er 
nok også en af de mest væ
sentlige forskelle på tid
ligere perioders børneopdra
gelse og vor tids. Denne er
kendelse har vel også mangje 
voksne gjort, men kun få har 
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draget konsekvensen af det. 
Børn kræver et vist samvær 
med voksne, hvad enten man 
har tid eller ej, og hvis 
man ikke som forælder søger 
at løse dette problem, kan 
det få yderst skadelige 
virkninger på selv de mest 
"velopdragne" børn. Det 
manglende samvær med voksne 
vil nemlig hos børnene med 
tiden blive en skuffelse for 
dem, og med denne skuffelse 
i sig vil børnene med tiden 
mere eller mindre ubevidst 
søge at "hævne" sig på de 
voksne eller deres ting. 
Dette er en kendsgerning, 
som alle børnepædagoger dag
ligt er vidne til, og kun i 
få tilfælde vil skolen have 
mulighed for at hjælpe et 
sådant barn. Derfor må det 
være i alle forældres inter
esse, at man søger denne 
skade udbedret hurtigst mu
ligt. Som pædagog må jeg 
endda gå så vidt som til at 
sige: Det er en forældre- 
pligt, at sørge for at ens 
barn får den omgang med vok
sne, som det vitterligt har 
behov for.

Som alle andre mennesker 
kniber det også for pædago
ger at få tid til behørligt 
samvær med deres egne børn. 
Jeg finder det derfor rele
vant at bemærke hvorledes, 
mange pædagoger selv person
ligt søger dette problem 
løst. De sørger ganske en
kelt for en fritidsbeskæf
tigelse under voksen kontrol 

Det kan være fritidshjem el
ler en anden form for hob
byvirksomhed under kontrol 
af en voksen. Herved vil 
forældrene nemlig via den 
pågældende leder kunne få 
de oplysninger om sit barn, 
som de selv i mangel af tid 
ikke har mulighed for, men 
som er nødvendig for dem, 
hvis de vil lære deres barn 
at kende.

Mange børn ytrer imid
lertid ikke noget ønske om 
en sådan deltagelse i noget 
som helst. Nuvel, det er jo 
en kendt sag, ikke mindst i 
skolen, at mange børn først 
kommer igang efter pres fra 
voksne. Dette er på ingen 
måde unaturligt, lige så 
lidt som børnene jo heller 
ikke selv beder om at måtte 
gå i skole, men alligevel 
synes om det, når de først 
er der. Børn er som bekendt 
mod forandringer, vel på 
grund af usikkerhed over 
for det nye, og må derfor 
ofte hjælpes igang af den 
voksne, som kender barnet 
bedst, og som derfor har mu
lighed for at sætte barnet 
igang indenfor et af barnets 
interesseområder. En helt 
anden ting er, at barnet jo 
ikke kan forventes at have 
kendskab til alle de fritids 
aktiviteter der tilbydes 
det, f. eks. fra kommunens 
side. Man må som forældre 
være klar over, at fordi 
ens barn ikke ytrer ønske 
om deltagelse i noget, er 
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det ikke ensbetydende med 
at barnet ikke ønsker at 
deltage, for det gør ALLE 
børn. Dette bevises bl. a. 
af, at man i skolen griber 
ind her i særlig grelle til
fælde. Et barn som på den 
ene eller den anden måde er 
blevet problematisk, taler 
man straks om, og søger så 
fra skolens side at påvirke 
dette barn hensigtsmæssigt 
via en eller anden fritids
aktivitet, som skolen nu 
finder passende. Efter no
gen tid mærker man i de 
fleste tilfælde om ikke li
gefrem en bedring, så en vis 
større stabilitet i barnets 
adfærd. I nogle tilfælde 
sker dog intet positivt, og 
grunden er da nok, at man 

for sent er skredet ind i 
sin hjælp til barnet. Men 
kan det være rimeligt at 
det kun er problematiske 
børn, og børn som ytrer øn
ske om det, der får depne 
chance til en god trivsel?

Mange vil nok prøve at 
undskylde sig med at fri
tidshjemmet kun har begræn
set plads, og at deres barn 
derfor ikke kan komme ind 
der. Dette kan naturligvis 
kun være en forklaring på, 
hvorfor deres barn ikke kan 
komme på fritidshjem. Fordi 
slagteren intet kød har, 
sulter familien jo dog ikke 
den aften. Altså: Hvilke 
andre muligheder er der, for 
det er jo som nævnt en for- 
ældrepligt at sørge for be- 
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hørig voksenkontakt til sit 
barn.

Det kunne i denne for
bindelse være interessant at 
spørge alle forældre om hvor 
mange muligheder for fri
tidsaktiviteter de kender 
for deres børns vedkommende, 
for vi er jo alle enige om, 
at trods manglende tid vil 
man gøre det så godt for 
sit barn som muligt, og så 
ville det jo mildest talt 
være sjofelt ikke at kunne 
fortælle sit barn|hvad det 
kunne få i erstatning for 
at mangle sine forældre.

En anden side af sagen 
er vor tids samfunds enorme 
krav til sine medlemmer, og 
her tænker jeg ikke mindst 
på erhvervslivet, for hvil
ket fritidsaktiviteterne 
også har en stor betydning. 
Når mange pædagoger sætter 
sine egne børn igang med 
fritidssysler, er det såle
des også for at forlænge 
den videreuddannelse, som 
børnene begynder i skolen. 
Mange forældre vil måske 
synes, at hvis børnene kan 
skrive, læse og regne hvad 
skolen forlanger, så må det 
være godt. Men det er det 
ikke! Hvis man idag i er
hvervslivet søger stilling, 
så kan man roligt regne med 
at man kun opnår et rime
ligt erhverv, når man kan 
mere. Arbejdsgiveren tager 
det som en selvfølgelig 
ting, at man kan disse ele
mentære kundskaber, og det 

er når man trækker dem fra, 
at arbejdsgiveren spørger: 
Hvad kan du?"

Ganske vist er der inger 
fritidsaktiviteter der fø
rer umiddelbart til stil
linger som statsminister 
osv. men de fleste fritids
sysler sporer til videregå
ende uddannelse på eget ini- 
tivativ, og det er nok det 
mest betydningsfulde ved 
dem. Man må altså også ud
fra et erhvervsmæssigt syns
punkt (noget med pengepun
gen) finde at det er spild 
af børnenes tid, dag efter 
dag blot at sende dem ned i 
gården for at lege.

En eller anden "børne
venlig" voksen vil måske 
finde at man jo så stjæler 
børnenes fritid!!! Hertil 
vil jeg blot svare: Det kom
mer vist an på den voksnes 
samvittighed. Hvor mange 
spørger f. eks. deres barn 
om hvor de vil hen på ferie? 
Og hvis vi endelig skal hol
de den demokratiske familie: 
Hvor mange har spurgt deres 
børn,om børnene finder^ at 
det er rimeligt,at de voks
ne ryger for penge, taget af 
familiens budget?

Lad mig sluttelig sige, 
at jeg ikke har til hensigt 
at propagandere for den el
ler den fritidsaktivitet. I 
nogle tilfælde vil en fod
boldklub gøre underværker, 
i andre en strikkeklub. Men 
jeg håber at have gjort 
klart for alle, at fordi man 
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som voksen ingen problemer 
føler i forbindelse med sit 
barn, så betyder det ikke, 
at barnet har sit behov for 
kontakt med voksne dækket. 
Jeg håber ligeledes, at det 
er klart, at man ikke blot 
skal parkere sit barn i en 
eller anden pædagogisk form, 
men at man så tit som muligt 
skal forhøre sig angående 
sit barns trivsel og udvik
ling, for til syvende og 
sidst vil erstatningen være 
under forældrenens ansvar. 
Deres barn ligger så at sige 
i en smeltedigel, og det er 
på ethvert tidspunkt DERES 
pligt at holde opsyn med 
barnets tilstand, for måske 
har støberen et andet for
mål med Deres barn, end De 
selv har.

Orla Holk.

Jule
kon
cert.

Den frivillige Musikunder
visnings "JULEKONCERT".

Fredag, den 13- decem
ber 1973 kl. 19-30, var der 
atter mulighed for at over
være den traditionelle jule
koncert, som den frivillige 
musikundervisning hvert år 
afholder for Dag Hammar
skjöld og Kennedy skolerne. 
I år havde alle deltagende

elever såvel som lærere den 
glæde at se et talrigt og 
veloplagt publikum, der så 
at sige blev til det aller
sidste minut af koncerten.

Selve arrangementet gik 
om muligt glattere end sid
ste år, selv om det ikke kan 
nægtes, at vi manglede Tor
ben Jørgensens store kor, | 
der jo traditionelt altid 
afslutter disse koncerter. 
For at råde bod på denne 
mangel, havde man i år kon
taktet Gladsaxe Slagtøjs
gruppe under ledelse af 
Claus Brund Jensen. Da alle 
tilhørere, som ikke i for
vejen havde hørt denne grup
pe spille, var kommet sig af 
"lydchoket", spillede grup
pen sig til en velfortjent 
og meget solid succes, og vi 
håber alle meget på, at vi 
endnu engang får mulighed 
for at få gruppen med i ar
rangementer af denne art.
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Ud over Slagtøjsgruppen, 
bød programmet på blokfløj
tesolo, et lille blokfløjte
orkester og et (det under 
Poul Thaarup efterhånden 
velkendte) stort blokfløjte
orkester. Dette blev efter
fulgt af guitarsolo, mindre 
guitarsammenspilsgrupper og 
sidst i første afdeling et 
af lærere og elever sammen
sat større guitarorkester.

Efter pausen hvor man 
kunne forfriske sig med øl 
eller sodavand, kom en kla- 
verafdeling, så det store 
blokfløjteorkester og som 
finale Gladsaxe Slagtøjs
gruppe, hvori bl. a. delta
ger tre af skolens egne ele
ver, idet denne gruppe er 
sammensat af elever fra al
le kommunens skoler.

Som sagt: Et velkomment 
arrangement, som vi regner 
med at kunne gentage i be
gyndelsen af maj, idet vi 
samtidig til den tid atter 
kan forvente Torben Jørgen
sens medvirken.

Orla Holk
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det langt værre, at man, når 
man stiller et konkret 
spørgsmål, får en flot hen
kastet bemærkning i stedet 
for den oplysning, man bad 
om.

I november måned, blev 
der afholdt et fælles møde 
for skolenævnsformænd, sko
ledere og skolekommission 
samt repræsentanter fra sko
leforvaltningen .

Formålet var at skabe 
forståelse parterne imellem 
og skabe bedre samarbejds- 
vilkår. Et af aftenens emner 
var tillidskløft og kommu
nikationsproblemer, noget 
som var blevet konstateret 
på et tidligere møde mellem 
samtlige nævnsmedlemmer i 
Gladsaxe. Det var med bekla
gelse, at vi måtte tage sko
ledirektørens fravær til 
efterretning. Jeg har derfor 
fundet det rigtigt at vide
rebringe mit indlæg på mødet 
gennem dette blad, så vi må
ske alligevel kan komme et 
skridt videre, skriver sko
lenævnsformand Liv Olsen, 
og fortsætter:

En anke, jeg i mine 
snart 6 år som nævnsmedlem, 
har hørt om og om igen, er, 
at man ikke får svar på 
skrivelser stilet til sko
leforvaltningen. Det er na
turligvis frusterende, når 
man vil gøre det job, man 
har påtaget sig, så godt som 
muligt. Men i mine øjne er

jeg
Et friskt eksempel har 
i en sag om nogle barak

ker, undskyld pavilloner, 
som fungerer som nødlokaler 
under Dag Hammarskjöld sko
len. Det vil muligvis blive 
aktuelt at flytte dem til ■ 
en anden betrængt skole. 
Flere gange er forvaltningen 
blevet spurgt, som flytning 
kunne være en løsning, men 
vi har fået at vide, at en 
flytning ville blive dyrere 
end nedrivning og bygning 
af helt nye barakker et an
det sted.

Da der nu er dette med- 
den manglende tillid i vort 
nævn, undersøgte vi sagen 
på egen hånd og fandt af, 
at 1 ny barak kostede merej, 
end hvad det ville koste at 
flytte alle 3.

At tilliden den anden ! 
vej heller ikke er stor, fik 
jeg indtryk af, da den spon
tane reaktion var, at det 
passede ikke.

Hvis det var et enkelti 
stående tilfælde, ville jeg 
ikke tage det frem, men jeg 
har oplevet lignende mange j 
gange og ved, at jeg ikke ei 
alene om den opfattelse og 
ved, at det er med til at 
skabe denne manglende til
lid, som vort sidste for
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mandsmode gav så tydelig ud
tryk for.

En anden ting er mang
lende planlægning, som jeg 
er stødt på i forbindelse 
med de skoler, jeg har haft 
med at gøre.

Bare en ting, som at man 
ikke havde gjort sig nogle 
som helst tanker om, Dag 
Hammarskjöld skolen skulle 
være en 2 eller 3-sporet 
skole på et tidspunkt, hvor 
skolen var igang.

Når der endelig er lavet 
prognoser, er de et helt af
snit for sig - absolut ikke 
tillidsvækkende. Realbereg
ninger minder mest om vit
tigheden med tjeneren, der 
regner datoen med. Lokale
beregningerne har mildest 
talt været sløsagtige. Vi 
får at vide, at vi overho
vedet ikke mangler lokaler 
til næste år. Vi får en be
lægningsgrad på 80%, hvis 
der arbejdes fra 8,oo - 16,oo 
hver dag. Enhver skemalægger 
ved, at det er meget vanske
ligt at lægge et fornuftigt 
skema, hvis belægningspro
centen er over 6o. I diskus
sioner har jeg gang på gang 
hørt tal citeret helt uden 
forbindelse med realiteter. 
Det virker godt nok lige 
straks, idet man lukker mun
den, men der er det med den
ne tillid.

Jeg husker, vi engang 
havde et stort anlagt møde i 
kommunen. Det var arrangeret 
af eleverne. Lærere, inspek
tører og nævnsmedlemmer var 

velkomne. Der var fint spør
gepanel med bl.a. Erhard Ja
cobsen, og der blev serveret 
væltet lokum og budding. Alt 
kunne ha' været så godt, men 
det blev til en forstemmende 
forestilling. Alt blev til 
ingenting, men det allertri- 
steste var, at det faktisk 
var det, der var meningen.
Så havde eleverne fået luft, 
opfangede jeg som afslutning 

Jeg vil gøre opmærksom 
på, at jeg ikke siger det 
her for at få luft. Der var 
meget, jeg hellere ville 
bruge min tid på, 
bare var det. Men 
kunne ændre noget 
bedre, er vi nødt 

hvis det 
skal vi
til 
til

tale om tingene. Det, 
vil gøre opmærksom på 

det 
at 
jeg
er

at vi ikke synes, vi kan 
være tjent med en sludder 
for en sladder, når vi står 
overfor kontante problemer, 
der skal løses. Som oplyst 
enevælde i sin tid afløste 
enevælden, ønsker vi demo
kratiet i vort kommunale 
skolevæsen afløst af oplyst 
demokrati.

På sidste møde foreslog . 
et skolenævnsmedlem, at for
valtningen sendte en lille 
skrivelse, hver gang man 
havde fået henvendelse fra 
nævnene - for så blev man 
så glad. Det er noget nær 
det modsatte af mine ønsker 
som går på tillid til, at 
henvendelser havner på det 
rette skrivebord, at man
får svar. Liv Olsen



Sorter/ 
Til
valg

SORTERINGSSKOLE/ 
TILVALGSSKOLE ?

I den løbende diskussior 
om skoleproblemer, er det 
ofte hævdet, at den frihed, 
vore elever har, virker imod 
hensigten; at eleverne bli
ver ligeglade og ikke lærer 
noget. Lærerne er ikke uimod 
tagelige overfor disse syns
punkter og arbejder da også 
- som på vor skole - med i- 
deer som skal forbedre, ikke 
blot vores miljø, men også 
elevernes faglige standpunkt. 
Ved første øjekast virker 
det derfor forbløffende, når 
medlem af kommunalbestyrel
sen og skolekommissionen, 
Lauge Dalgård, i Ekstra Bla
det d. 22.1.7^, kritiserer 
vores skolevæsen netop udfra 
ovenstående mangler. Værre 
bliver det dog, når han dra
ger paralleller mellem til
valgsskolen og det han kal
der ødselhed og slendrian.

Ved nøjere eftertanke 
kan det ikke undgås, at man 
kommer til det resultat, at 
Ekstra Bladet skulle bruges 
af Lauge Dalgård som et led 
i valgkampen.

Forældre, elever og læ
rere ved kommenens skolevæ
sen bør ikke afvise at del
tage i saglige diskussioner 
om diverse skoleforhold, og 
når Lauge Dalgård skriver, 
at tilvalgsskolen, og altså 
de mennesker, der har kæmpet 

for den, har ladet hånt om 
forældre og skatteydere 
(fordi denne skoleform er 
lidt dyrere end den gamle), 
samt at man ikke vil respek 
tere kravet om at give ele
verne solide kundskaber, ja 
så forekommer det mig, at 
vi bør gå til modangreb.

Lad os først kigge på 
tilvalgsskolen og hvad den 
peger hen imod. Princippet 
er, at alle elever går sam
men i dansk og orientering 
og gymnastik, og dette pe
ger frem imod næste trin, 
som lå i Heinesens lovfor
slag: En 9-årig enhedsskole 
Princippet i denne er, at 
alle elever får samme grund 
uddannelse og at de dermed 
har lige muligheder for se
nere uddannelse, hvad enten 
den er boglig eller praktis' 
Sådan en skoleform er ikke 
billig. Når alle elever går 
sammen, vil der være nogle, 
som i et fag har svært ved 
at følge med, mens andre 
muligvis finder stoffet for 
nemt. Derfor må der nok ik
ke være flere end 12-15 e- 
lever pr. klasse (hold)( for 
at lærerne kan tilgodese 
den enkelte elev bedst mu
lig i sin undervisning.

Hvis man går ind for 
dette ønske om elevernes 
lige muligheder, er vores 
skolevæsen på vej i den rig
tige retning, og skattebor
gernes penge er altså - i 
modsætning til hvad Lauge 
Dalgård mener - givet godt 
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ud. Ønsker man derimod at 
skrue tiden tilbage til sor
teringsskolen, hvor de "dyg
tige" og "dumme" elever blev 
skilt fra 6. klasse, ja så 
kan man nok spare et par 
kroner. Er det, hvad Lauge 
Dalgård ønsker?

Lad mig m.h.t. vores 
egen skole sige (jeg har 
ikke spurgt hver lærer per
sonligt , men min fornemmel
se er ganske sikker) at vi 
i princippet er tilhængere 
af førstnævnte skoleform. 
Den har imidlertid ikke løst 
alle vore problemer, og der
for har vi på vore lærer
rådsmøder- og planlægnings
dage forsøgt at finde frem 
til forbedringer af skolens 
orden, lærernes fælles syn 
(holdningen) på hvilken pæ
dagogik der bør være, sam
arbejdet med forældre for 
at nævne nogle af de vig
tigste ting. Da den af Lau
ge Dalgård omtalte ødselhed 
og slendrian er os så inder
ligt imod, vil det være vig
tigt at nævne vores økono
miske demokrati. For at på
virke både lærere og elever 
til størst muligt ansvar 
overfor undervisningsmateri
ale (skrivehæfter, film, 
tegnepapir o.s.v.) har hver 
klasse fået tildelt et be
løb for et år. Både lærere 
og elever bliver altså op
draget til at være en smule 
mådeholdne samt - hvis det 
går rigtigt efter hensigten 
- at planlægge undervisnin

gen noget strammere. Dette 
gør vi ikke p.g.a. Lauge 
Dalgårds artikel, det har 
vi interesseret os for sider 
vi startede, men det har in
tet med tilvalgsskolen at 
gøre. Og at sætte ligheds
tegn mellem tilvalgsskolen 
og ødselhed/slendrian er det 
rene vrøvl.

Hvad menes der for øv
rigt med ødselhed og slen
drian? Er det noget som man
ge påstår hører ungdommen 
til, noget med ikke at tage 
de ældres krav alvorligt? 
Hvis dette er tilfældet, er 
det et samfundsproblem og 
ikke noget specielt for vo
res skolevæsen, dets elever 
og lærere.

Lauge Dalgård taler om, 
at vi ikke giver elever, de 
solide kundskaber, de bør 
have. Vi har nylig disku
teret sammenhængen mellem 
sociale og faglige krav, og 
vi nåede til det resultat, 
at disse to krav skulle pri
oriteres lige højt, idet de 
hører nøje sammen. For at 
skære det ud i pap, så selv 
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Lauge Dalgård ville kunne 
forstå det, vil dette altså 
sige, at de solide kundska
ber sættes i højsædet. Det 
er "realiteterne" bag Lauge 
Dalgårds løse påstand.

Den lærer der ikke kan 
lære sine elever noget og 
ikke trives med dem, holder 
ikke længe.

Dette ved Lauge.Dalgård 
udmærket, og man kan kun op
fordre lærere og forældre 
til at holde hovedet koldt 
til kommunevalget i marts.

Denne artikel er blevet 
lidt mere polemisk, end det 
oprindelig var min hensigt. 
I det næste par numre vil 
vores pædagogiske holdning, 
blive beskrevet nøjere, li
gesom der vil blive rede
gjort for nogle af de for
søg, der i øjeblikket er i 
gang i kommunen.

Søren Ortvad

H 0 R T PÅ LÆRERVÆRELSET.

Hvem f.... har nu fjer
net den båndoptager fra 
depotet, og TV'et er også 
væk - ungerne skal sgu 
nok blive sociale af den 
lærerholdning'.'. '.

Bygg 
e 
riet
NYT OM BYGGESAGEN.

Vores ansøgning om dis
pensation for byggestoppet 
er kommet tilbage fra inden
rigsministeriet med et af
slag.

Vi må altså se i øjnene, 
at vi får forlænget vores 
trængselstid med nødlokaler, 
Lyggerod o.s.v. med ihvert 
fald 1 år. Vi får 3 klasser 
mere til næste år,men loka
leantallet er uændret. Der 
vil fortsat blive undervist 
i 9 elendige nødlokaler.Flg. 
to eksempler viser tydeligt 
de dårlige forhold:
1. Det gennemsnitlige an
tal sygedage for de h klas
ser i gymnastiksalslokaler
ne er for dec. 2? og i jan. 
Li. For resten af skolen er 
tallene henholdsvis 1L og 
15 sygedage.
2. To baraklokaler har væ
ret ubrugelige i ca. 1 må
ned p.g.a. nedsivende vand 
fra det utætte tag.

Det må være klart for 
alle,at når byggestoppet 
lempes, M Å Dag Hammarskj. 
skolen bygges færdig hur
tigst muligt, vi kan ikke 
fortsat byde forældre,ele
ver og lærere så dårlige 
arbejdsforhold, uden at der 
sker uoprettelige skader



15

Cor alle tre grupper.
Det må ligeledes være 

jivet,at der bevilges pen- 
je til byggeriet, således at 
let kan gøres færdigt i et 
forløb. Det skal her bemær
kes,at vores påstand om at 
skolen lokalemæssigt først 
er færdigt udbygget som en 
2-sporet skole (efter mini
mumskrav) når både 3. og U. 
etape er bygget, har fået 
fuld tilslutning fra skole
væsenets ledelse. Måske jeg 
også her skulle minde om, 
at skolen i størrelse al
lerede svarer til en 3- 
sporet skole, d.v.s. at sko^ 
len selv når den er færdig
bygget, skal rumme ca. 30 
klasser med normalt 20 klas
ser .

Kort sagt - vi må i kom
munalbestyrelsen se en klar 
vilje til at løse vore pro
blemer ved at have penge 
og planer klar,når staten 
letter bygge- og anlægs
stoppet '. 1

John Hansen.

nyf 
ødt 
søger

"Nyfødt søger seng!"
Hvis nogen alligevel 

smider cigaræsker og tobaks
dåser ud,vil vi være glade 
for at få dem. Vi kan bruge 
dem til småting i hele hu
set,men især i håndarbejds- 
undervisningen står vi tit 
og mangler en dukkeseng til 
en nyfødt filtbamse.

Æsker og dåser kan afle
veres til Annette eller i 
håndarbejdslokale nr. 60.

HØRT PÅ LÆRERVÆRELSET.

Når jeg ser,hvor fint 
voksne overholder tidsfri
ster, forstår jeg bedre, 
hvorfor vi får alle stile 
til tiden.



DEEAT

Debat:
Det er så nemt at 

finde fejl hos andre'.!'. 
Her bringer vi to klip 
fra andre skoleblade - 
det er altså ikke fra 
vores skole - men alli
gevel.... :

SAXET 

minutter ad gangen betrag
tes næsten som dyrplageri. 
De elever der afleverer de
res opgaver til tiden,kanøf 
les og får endda tæv på vej 
hjem fra skole.

At undervise i kristen
dom er simpelt hen umuligt. 
Det ny testamente bruges 
til at overmale med sjofle 
tegninger.Eneste middel mod 
sådanne forhold er nu til 
dags eftersidninger.Men de 
betragtes ikke som nogen 
straf af eleverne,og i øv
rigt er de da lige glade 
derhjemme.

Vikaren.

fra skolebladet 
"Nøddekærnen"(Næstved): 
SÅ umuligt er lærerens 
JOB I FOLKESKOLEN.

Jeg undres over den 
laden-stå-til-mentalitet,der 
hersker i folkeskolen,hvor 
jeg er vikar.

For eleverne er det he
le en lang leg,som ikke 
skal forstyrres af lærerne. 
Slåskampe er da kun for sjoy 
og hvis man ikke må stå op 
på eller sparke til inven
tar et, ja så kan man da lige 
så godt gå hjem,hvis det he
le skal være så kedeligt.- 
Nøglen har mange jo allige
vel om halsen. Lektier er 
for halvdelen af en klasse 
komplet meningsløst,for at 
sige det rent ud noget lort, 
frøkenen har fundet på. At 
forlange ro i mere end to

Klip fra Bagsværd 
skoles blad "Bindeled
det" :

"VOLD/ HÆRVÆRK OG
Komplekser.

Det er kedeligt,at der 
på en skole,hvor flertallet 
af eleverne er stille og 
fredelige,altid er nogle 
stykker,der gør livet surt 
for de andre.

Det gør sig gældendefor 
de fleste skoler og da også 
Bagsværd skole. Her på sko
len drejer det sig om nogle 
ganske få elever fortrins
vis fra 9-klassetrin.Disse 
ganske få personer kan i 
øjeblikket tillade sig lidt 
af hvert, f.eks. at banke 
alle,der ikke er stærkere 
end dem selv,føre gulerods- 
krig på gangene,putte wc- 
rullerne i toilettet og en 
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hel del andre ting,som re
sten af eleverne ikke er 
særlig glade for,men alli
gevel må finde sig i,hvis 
de ikke vil have bank.

Det må være muligt at 
gøre noget ved dette pro
blem,da det store flertal 
ikke ønsker,at volden skal 
præge skolen.Det er desvær
re bare sådan,at disse få 
personer kun har respekt 
for en ting:tørre tæsk.

Skal det virkelig være 
nødvendigt at oprette et 
beskyttelsesværn? ? ?

Lars og Klaus."

Der er ikke så længe til
NÆSTE FERIE - PÅSKEN

8,APRIL - 15. APRIL INCL.

dra
ma
tik

Fra BEATA ang. DRAMATIK.
Endelig har vi fået vo

res dramatiklokale malet. 
Straks har hele atmosfæren 
forandret sig. Lokalet vir
ker nu rent og rart og stort 
Hele ugen med det praktiske 
arbejde er overstået, og 
jeg vil gerne takke alle, . . 
der har brugt tid til at ma
le, rydde op,vaske af o.s.v. 
I har vist meget stor inter

esse til at hjælpe,og det 
ser jeg som en meget posi
tiv ting. Samtidig med at 
vi har et "nyt lokale" fik 
vi også mange nye hjælpe
midler som: Højttaleren, 
ultraviolet lampe,lysbilled
apparat ,grammofon,båndopta
ger. Alle de ting vil jeg 
gerne bruge til at skabe 
vores timer så spændende 
og varierede som muligt ved.

Lad os bruge vores fan
tasi og inspirere hinanden, 
lad os prøve at komme frem 
med nye ideer, og lad os 
skabe en atmosfære, hvor 
både drenge og piger føler 
sig godt til pas og hvor vi 
kan arbejde godt sammen. I 
har nu en stor chance for at 
opleve noget nyt,at være 



sammen på en lidt anden ma
de end I plejer.

Selv om I kun har 2 ti
mer om ugen kan I godt prø
ve aT TÆNKE over jeres fæl
les ideer. Har I lyst til 
at deltage i en konkurrence?

I dette nummer får I 
emne nr. 1.:

Skriv en historie,om 
dig selv,dine problemer,di
ne kammerater,familie - en 
historie som vil give os no
get at tænke over,som vil 
lære os noget om dig. Du 
må gerne skrive om en grup
pe mennesker,som har ople
vet noget interessant og 
usædvanligt.

Men husk - det må ikke 
være en fantasihistorie, 
men noget,som er sket for 
dig eller for nogen du ken
der .

De bedste historier 
bliver publiceret i vores 
blad og vi kan også opføre 
nogle som stykker.

God fornøjelse!
Hilsen BEATA.

fra
INGE

Fra INGE i kantinen.
Jeg vil fortælle jer li|dt 

om den første tid,der er gå
et med mælkeudsalget.Jeg sy
nes, det er gået godt,der er; 
blevet solgt en masse.Der har 
været en del startvanskelig- 
hederangående systemet med 
salget,men jeg håber,når I 
læser dette,at der er kommet 
et nyt system,som bade I,læ
rerne og jeg kan være til
fredse med. I hører nærmer^, 
når det er vedtaget i lærer
rådet .

Der har været et par 
gange,hvor jeg har måttet 
melde udsolgt - det er jeg 
ked af - men i starten er ^et 
lidt svært at købe lige det, 
der skal bruges.Jeg vil nø~ 
digt have,at det skal stå og 
blive surt inden det bliveif 
solgt, det vil jo betyde un
derskud,hvis det skal smidøs 
væk. Selv om det er et stoift 
køleskab vi har,er det begræn
set,hvor meget vi kan opbe 
vare i det.Cacaomælken fyl
der meget,det er den der
bliver solgt flest af.

Desuden 
fra Kennedy 
den herover 
er klart,at 
beregnet.

Nå, men

smutter elever 
skolen underti- 
og køber,og det 
det har vi ikke

I er nogle flip-
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ke unger,synes jeg,men lad
være med at blive sure,hvis 
der mangler mælk en dag,det 
er forhåbentlig kun i start
en, jeg skal gøre alt for at 
der er nok til alle.

Jeg har også en bøn til 
jer: Vil I ikke nok smide 
jeres tomme kartoner og 
sugerør ned i spandene i 
stedet for at smide dem på 
gangene og toiletterne. Det 
skal jo ikke ligne en svine
sti , og det skal ikke skabe 
mere oprydning for skolebe
tjent og rengøringspersona
le .

Men mange hilsener fra
INGE K.

HØRT på lærerværelset:
under kollegas fortvivlede 
forsøg på at meddele noget 
til lærerne: 
"Jeg ville blive vanvittig, 
hvis jeg havde en klasse som 
denne her forsamling".

Først nogle bemærknin
ger om byggesituationen.

Den tidligere omtalte 
dispensation for videreop- 
førsel af D.H. blev et NEJ 
fra ministeriet, d.v.s. at 
aktionsgrupperne må se at 
komme op af starthullerne og 
få sat fut i vore politike
re, så vi kan få bygget vor 
skole færdig inden den 
"brænder sammen".

A propos politikere er 
det værd at bemærke,at der 
snart er kommunevalg,og som 
en forælder skriver andet
steds i bladet, er der nog
le kommunalpolitikere,der 
hellere vil bygge Utzon- 
kirke og dyrt bibliotek end 
ordentlige skoler for kom
munens børn og fremtid.Det 
er nok værd at tænke på,når 
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man som forældre skal sætte 
sit kryds ved kommunevalget 
i marts.

På nævnsmødet den 9• 
januar var følgende punkter 
på dagsordenen:

1 . Gennemgang af ansøgnin
ger til næste års børneha
veklasser og 1. kl.

Vi får 2 børnehavekl.og 
2 l.kl, hvoraf den ene i 
øjeblikket er børnehavekl.- 
det er netop,hvad vi skal 
bruge til. en 2-sporet skole. 
2. Vi gennemgik forsømmel
sesliste for oktober/novem
ber -?3.

Ingen bemærkninger.
3. Vi kiggede fortabt på 
budgettet for 1975/76 og 
nedsatte et udvalg beståen
de af to fra lærerrådet og 
to fra nævnet til at gå det 
efter i sømmene og kritise
re .
U. Det blev vedtaget at 
forsøge at få afholdt en 
ÅBEN HUS-dag i marts måned. 
Planen forelægges lærerråd
et,og når tilsagn forelig
ger fra tilstrækkeligt man
ge lærere til arrangementet, 
skal den nærmere planlæg
ning sættes i gang. Det vil 
dog blive inden skolenævns
valget med mulighed for snak 
med det afgående nævn.

Fra budgetmødet den 23.1 
Vi enedes om en skri

velse til forvaltningen med 
forslag og kommentarer til 
driftsbudgettet 1975/76 som 
hermed følger:

Gladsaxe kommune,
Skole- og Fritidsforvalt 

ningen,
Søhuse 1U,
2880 Bagsværd.

3O.I.-7U.
.... I skolefor

valtningens oplæg til skov
lernes budgetudvalg forude 
sættes det,at den samlede| 
bevilling til skolernes 
drift ikke kan overstige det 
nedskårne budget fra 197^ 
75- Såvel skole som nævn må 
betegne en sådan forudsæt4 
ning for helt urimelig og 
uantagelig,når vi må erkeitde 
at vi fdr en stigning i e+ 
levtal fra de nuværende 5^8 
til ca. 610,og vi samtidig 
må påregne en unormal stor 
prisstigning i den nærmeste 
fremtid.Ifølge "vismændene" 
må der regnes med prisstig
ninger på I5-2O lo i gennem
snit alene i 1974,hvilket | 
for skolernes vedkommende 
vil forstærkes yderligere!, 
ved at vort materialefor
brug væsentligt ligger på 
træ- og papirvareområdet, 
hvor vi har oplevet priss|.ig 
ninger på op imod 100 %. '

Vi må imødese en tilba
gevenden til "den sorte 
skole",og vi må give sko
lens kritikere ret i,at de 
mange penge,der er ofret på 
forsøg og fremskridt for 
skolen,børnene og undervis
ningen, er spildt, (selv j 
om vi ser det ud fra for
skellige synspunkter.)
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Øvrige bemærkninger til 
e enkelte konti:

Inventarkontoen skole 
nder opbygning giver unor- 
alt stort forbrug,og der 
ør endvidere tages hensyn 
il afskrivning.

Arrangementskonto:Er 
or lille hvis skolens 
ulturelle opgave skal lø- 
es (opsøgende teater,tea- 
erbesøg,forældresamarbejde 
.m.;

Løn til medhjælpere: 
or skole har fået en sådan 
tørrelse,at en medhjælper 
or skolebetjenten er en 
ødvendighed. Dårlig triv- 
el og mangelfuld vedlige- 
oldelse af bygninger og 
nventar vil være følgen.

Fælles konti for Søborg 
ymnasium, Kennedy skolen 
g Dag Hammarskjöld skolen 
nskes delt ud på de en- 
elte skoler, idet forud- 
Etningen for fællesskabet 
en skolebetjent med med- 
jælpere fælles for alle 3 
soler) forlængst er fal
et bort.

Bendt Rasmussen, 
skolenævnet.

Ajles
Skole

K 0 L E N FOR ALLE.
Skolen er ikke blot ele- 

ernes og lærernes.Skolen 
r også forældrenes.

Det er skolen i kraft 
af,at det er forældrenes 
børn,der uddannes i skolen 
og påvirkes af den,og at 
det er forældrenes penge, 
der bruges til at oprette 
og drive skolen.

Når børnene begynder i 
skolen,indledes et nyt af
snit af deres liv,vi for
ældre ønsker ikke,at dette 
afsnit skal stå i modsæt
ningsforhold til de første 
år,da det var hjemmet,der 
prægede børnene.

Hvordan skal vi da gø
re skolen hjemlig og hjem
mene skolevendte???? Det 
skal vi ved at gøre vores 
indflydelse gældende,når 
der i april skal være valg 
til skolenævnet.

Ved enhver skole er der 
et skolenævn,som har til 
opgave at sørge for,at love 
og bestemmelser administre
res på en sådan måde,at 
forholdene på skolen bliver 
så gode som mulige for ele
ver og lærere.

De forældrevalgte skole
nævnsmedlemmer har et meget 
stort ansvar.Derfor må for
ældrene ved skolen have krav 
på at høre de meninger og 
synspunkter,skolenævnets 
kandidater står for.Omvendt 
er det rimeligt,at vi foræl
dre møder op i stort tal,når 
der skal orienteres,og når , 
der skal stemmes.

Valget til skolenævn er 
for vores børns velfærd li
ge så vigtigt som valg til 
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kommunalbestyrelse og fol
keting .

Det gælder børnenes 
hverdag og børnenes frem
tid.

Slut derfor op om det 
kommende valg - der står 
særlig meget på spil for 
vor skole, der som halvt 
færdigbygget MÅ halte vi
dere, indtil.....

Nærmere om valget vil 
blive tilsendt.

Bendt Rasmussen.

VALG KALENDER.

8.april - l.møde i den nye 
kommunalbestyrelse
17• april - møde i skoler
nes forældrekredse (opstil
ling) .
2h.april - møde i forvalt
ningen .
30.april - skolenævnsvalg 
på skolerne.
7.maj - nævnsvalg til sko
lekommissionen.

13.maj - kommunalbestyrel
sens valg af skolekommis
sionsmedlemmer .
20.maj - den nye skolekom
mission samles l.gang for 
valg af formand og fast
sættelse af forretningsor
den .
20 - 2U maj - de nye nævn 
samles for valg af formand 
og fastsættelse af forret
ningsorden .
l .juni - de nye organer fun
gerer .

fra 
lære 
råd

Regler for oprydning i kl.
1. Stolene stilles under 
bordene. Hvis der er holdere 
under bordene,hænges stolene 
i disse.
2. Tavlen gøres ren.
3. Alt,hvad der ikke kan gå 
i en støvsuger,samles op fra 
gulvet.
U. "Rod", der skal bruges 
næste dag (orienteringsem
ner o.lign. ) koncentreres 
på ét sted.
5. Hvor gulvene kan fejes, 
skal de fejes efter sidste 
time.

Vedtaget af lærerrod.
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fra
Kon
toret

Fra kontoret.
De nye ringetider:

l.time
2. "

kl. 8.10 - 8.55
" 9.05 - 9-50
" 10.00 - 10.1+5

11.30 - 12.15 
" 12.25 - 13.10
" 13.20 - 11*.05
" 1U.15 - 15-00
" 15.10 - 15.55

de timer før hjem,når vi ik
ke må gå fra to p-fagstimer, 
hvor man alligevel ikke kun
ne få lavet noget.
.( 6. f )Heidi ,Lotte og Bettina

ÆSEr

'IKAR ELLER FRI ?

Vi vil meget gerne have 
; vide,hvorfor det kun er 
;m fra 7-,der må gå før 
jern.

F.Eks. da vi havde en 
Løjdtime fra 2 - U,og vi 
tulle have vikar,fik næsten 
ilvdelen - der var fra 7• ~ 
)v til at gå hjem. Det sy- 
;s vi andre var meget for
ært! Da lærerne strejkede 
’dste år,var der mange der 
Lev sendt hjem,og der var 
jså mange små der ikke vid- 
;e,hvor de skulle gå hen. 
_ kan ikke forstå,hvorfor 
ererne ikke kunne sende os

S V A R til Heidi/Lotte og 
Bettina, 6.f.

Der findes en uskreven 
"lov" om, at elever under 7- 
klassetrin ikke sendes hjem 
fra skolen i utide uden at 
man har underrettet forældre 
ne, eller at man har vished 
for,at der er nogen hjemme 
hos de pågældende. Det ene
ste sted denne regel giver 
problemer, er på P-fag,hvor 
klasserne er blandet. Vi må 
prøve at løse problemet ved 
at give de vikarer I får, 
tilstrækkelig gode mulig
heder i form af materialer 
m.m. , så I kan få fornøjelse 
af de 2 timer og så alle 
eleverne på holdet kan se 
en fordel i at blive på sko
len fuld tid.

John Hansen.



Til RUTH/bib.
Nu vil vi gerne spørge 

Ruth om,hvorfor vi ikke fik 
svar på det andet spørgsmål, 
som vi stillede?

Det var: Hvorfor køter I 
ikke mere end en halv del af 
en serie? - i stedet for at 
købe 3 bøger af en serie og 
5 af en anden, kunne I jo 
bare købe en hel serie fær
dig.

Jane, Bettina/6.f.

Vi har desværre ikke modta
get svar.

red.

Vi finder,at dørene,der 
fører ud fra gangen mellem 
Dag Hammarskjöld skolen og 
Fællesbygningen, er temmelig 
livsfarlige,for kommer man 
og skal ud ad en af dørene, 
og den der går foran en slip
per døren, og man ikke passer 
meget på,får man døren lige 
i masken fordi de fjedre, 

der er sat fast for oven t 
dørene er for korte, og de 
kan jo ikke siges at være 
særlig behageligt. Derfor 
foreslår vi,at der enten 
bliver opsat advarselsskili 
på begge sider af dørene, 
eller fjedrene bliver gjorl 
lidt længere.

ML + PA/7b.

Vi har desværre ikke modta 
get svar.

Hvorfor kan vi ikke få et 
større område, så man kan g; 
en tur. Den plads vi har ni 
er ikke ret stor, hvis man 
vil gå en ordentlig tur. 
Hvorfor kan vi ikke få en 
ordentlig legeplads i sted« 
for det møg vi har?

Hilsen Hanne J. og
Hanne F. L.a.

Vi har desværre ikke mod - 
taget svar.
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Kantine.
Det var vel nok rart, 

t vi endelig fik den kan- 
ine; selv om man forelø- 
ig kun kan købe mejeripro- 
ukter,har man jo lov at 
åbe,at den med tiden kan 
live udvidet,så man f.eks. 
an købe varme pølser,bag- 
e kartofler og bøfsandwi- 
hes eller noget andet læk
kert, så man kunne slippe 
'or at have madpakke med i 
.kolen.

Desværre må det konsta- 
,eres,at det ikke er lutter 
.agkage at handle i kanti- 
ien,for inden for den sid
ste uge har vi i vores klas
se været udsat for 3 sure 
roughurt og 3 underligt 
smagende cacaomælk, og så 
sent som i dag 2 klumpede 
Letmælk, og det kan da ik- 
ce være meningen,så jeg ha
jer, det kan blive ændret. 
P.S. Der var på de omtalte 
produkter 2 dage til sidste 
salgsdag!

P.A./T.b

Kantine.
Kan J.F.Kennedy skolen 

Lkke få en kantine eller no- 
jet i den stil,fordi når vi 
tommer kl.11.15»står der man- 
?e foran os fra "Kennedy", 
Jg når det så er vores tur, 
lan vi ikke få det vi vil 
lave.

Fra 8.C

Svar til 8.c ang. 
Kantine:

TOLERANCE.
Vi har stillet spørgs

målet til Kennedyskolen - 
man er ved at oprette en 
kantine dér; den kommer,så 
snart det overhovedet er 
muligt, sandsynligvis 1. 
marts.

Hvad mon Kennedyskolen 
siger til,at elever fra os 
bruger deres kaffeautomat 
og ryger indendørs på deres 
rygegang??? eller at vi 
har timer i deres fysiklo
kale???

Prøv at tage emnet op 
i klassens time sammen med 
jeres klasselærer.

red.

Fed klage over de uso
lidariske lærereI

Mælkebaren + travle læ
rere = lang ventetid for 
eleverne.

Da vi flere gange har 
været ude for,at lærerne er 
maset ind i køen og fået 
det de ville ha',er vi godt 
gale i hovedet.

Tænk over det I (Hvis
I kan!)

Helle,Susan og Suzanne 
/ 8.c.
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Var det ikke muligt at 
få lidt køkontrol ved mælke
udsalget, da der desværre er 
en del der snyder over.

Det er ikke muligt for 
os at stoppe dette,da det i 
højere grad er de større 
elever,der gør det.

P.M.

Rygerum.
Nu er det på tide,at vi 

får et rygerum.
Vi har et forslag: Vi 

synes det skal være ud for 
nr. 33 (dér hvor 8.b bor).

Hilsen^. . .Dinnie,Vibeke og 
Mette/8.c.

Rygelokale
Vi mener,at det er for

kert,at de stakkels elever, 
når de ryger,skal stå uden
for og fryse,når mange lære
re ryger på gangene.Derfor 
synes vi,at det ville være i 
sin rette orden,hvis vi fik 
et indendørs rygelokale.

Jes og Niels/8.c.

Toiletter igen - Ät 
Svar til P.A.

Hvordan kan det være,at 
der ikke er papir på toilet 
terne i gården?

Det svar kan I nok bed
re give selv. Jeg har opgi
vet at følge med. Nyt papir 
hver morgen,det burde være 
nok,men det er det bare ik
ke. Og hvordan kan det så 
være? Ja, man kunne måske 
tænke sig,at nogen legede 
med papiret, "nej vel?" - 
det er der da ingen,der 
gør, vel? Det må være ham 
skolebetjenten,der glemmer 
at komme nyt papir i om mor 
genen, ikke?

Kære venner,det bliver 
skønt,når I begynder at brr 
ge toiletterne til deres 
rette formål og ikke som le 
geplads.

Hilsen
Jørgen Hansen 
Skolebetjent.;

GLEMME . . . . . . . . . . . . .
Glemte ting og sager 

kan stadigvæk afhentes på 
skolebetjentens kontor (til 
højre for kantinen, red.):

MANDAG, ONSDAG og FREDAG 
kl. 9.50 - 10.oo.

Jeg har en hel del tøj, 
nøgler, ure liggende, K 0 
og kig på, det kunne jo væ
re, at der var noget af je
res imellem.

Jørgen Hansen.



^DE, OM PER ER VED Rt FLETTE HJEMHE- 
... nu Urr hpn efterhAnden det meste 
i!N a/)R3>EROBE HÆNUENbS HEHNB 7>A ^XO-

3o' IDE:

1. b og c,der deler 
asselokale og garderobe, 
r vedtaget at indsamle og 
rdele det glemte t^j en 
ng hver uge. Tøj "uden 
ermand" videregives til 
olebetjenten. Forældrene 
fordres i et brev til at 
ælpe med ved at efterlyse 
(jet skriftligt/ved at give 
Srnene besked på at se ef- 
;r det og det.

Brevet slutter:"Tøj med 
ivn og klasse i løser dog 
;tte problem helt'."

MÅ VI VIDEREGIVE 
DEEN III

red.
"Vores skole".

Vi synes,at det er no
get gas,at vi går på Dag Ham- 
narskjöld skolen,når vi har 
klasseværelse i fællesbyg
ningen. Vi vil meget gerne 
være på Dag Hammarskjöld, 
den som skulle ligge ude i 
mudderet.HVORNÅR får vi vo
res skole og vores klasse
værelse?

Fra 8.0

ENERGI krise.
Når bladet læses,er kri

sen forhåbentlig ved at væ
re overstået. Hvis ikke,ja 
så skal vi altså stadigvæk 
undvære det varme vand i 
hanerne, KUN have 20 -q 
21 varme i lokalerne, 15 
i gymnastiksale, undvære 
varme på alle gangarealer 
og kun lys i hver anden 
pære, samt holde forældre
møder m.m. på to bestemte 
aftener om ugen og ikke 
længere end til kl 22.00, 
og begrænse møderne til et 
lille bestemt område på 
skolen.

Men selv om krisen skul
le være forbi,så spar al
ligevel på lys,varmt vand 
o.lign.

Jørgen Hansen 
Skolebetjent.

Svar til Hans og Ole 5a
I skrev at I ku^tænke jer en 
åben HUS dag. Det er en god 
idé. I skal snakke med jeres 
lærere om det, for de skal 
være med. og så regner vi 
med at det bliver til april. 
Hilsen Bendt.

HUSK !!!!!!!!!!
Nye P-hold_____
3. periode, der varer til 
sommerferien, starter MANDAG, den 4. marts 197^
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