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Hetzen mod skolen, med 
BESKYLDNINGER OM INDOK
TRINERING O.S.V., ER UD
TRYK FOR NOGLE PROBLEMER 
I SAMFUNDET DaNMARKIVEST

EUROPA) . Skolen er blevet et let 
OFFER, EN SYNDEBUK BLANDT FLERE. 
For syndebukke må man have i en 
KRISESITUATION^

Når man langer ud mod skolen,ram
mer MAN IMIDLERTID IKKE KUN LÆRER
NE, MEN OGSÅ BØRNENE. MAN DRAGER 
DEM MED IND I EN POLITISK SAMMEN
HÆNG.

Og hvad er egentlig skolens pro
blem i dag? Ikke en strid om poli
tik ELLER RELIGION. IKKE EN STRID 
MELLEM LÆRERE ELLER LÆRERE OG FOR
ÆLDRE. Ikke en kamp mod minoritets
grupper BLANDT LÆRERNE - BRUD PÅ 
LOVEN KLARES NORMALT MED TJENESTE
MANDSSAGER.

Nej -skolens problem er,at samfun
det / POLITIKERNE IKKE KLART TAGER 
STILLING TIL,HVAD MAN VIL MED SKO
LEN, OG AT MAN KONSTANT NEDSKÆRER 
SKOLENS BUDGET. UDVIKLINGEN LØBER 
HURTIGT IDAG,SKIFTENDE MINDRETALS
REGERINGER SØGER AT LAVE NYE LOVE 
OG AT INDFØRE DEM AD BAGVEJE, MEN 
FOLKESKOLEN VENTER STADIG PÅ KLAR 
besked: Hvad vil man med skolen? - 
OG VIL MAN BETALE,HVAD DET KOSTER? 

Samfundet styrer skolen ved lovgiv
ning, IKKE OMVENDT, OG SAMFUNDET 
HAR DERFOR DEN SKOLE, DET ØNSKER - 
OG VIL BETALE FOR . "

Forsiden: 
3 . etape.



lue, i 3

DANSK SKOLEMUSEUM
Rådhusstræde 6 

DK-i 466 København K

Siden
Sidst

Byggenyt:
På sidste kommunalbesty

relsesmøde blev pengene til 
skolens 3- etape bevilget. 
Gravkoen er allerede be
gyndt at arbejde, og rømnin
gen af en del nødlokaler er 
derfor i sigte.

Skolekommission »skolefor
valtning og kommunalbestyrel
se (samt amtet) har beslut
tet, at L. etape - bl.a. af 
sparehensyn - skal følge 
lige efter (planlagt færdig 
aug. 76).

I 1978 skulle hele områ
det - med udearealer - efter 
planerne være færdigt, så 
Høje Gladsaxe skolerne kan 
begynde en normal tilværelse, 

byggeudvalget.



Sund
hed

Fra

SUNDHEDSFRONTEN:

Børnene i 1.klasse får i 
disse dage en pjece med hjem 
om mad. Den hedder BARNETS 
MAD og er udgivet af Statens 
Husholdningsråd. Jørgen Cle- 
vin har lavet de sjove teg
ninger .

Nu er der sikkert andre, 
som kunne have godt af at 
vide noget om god = rigtig 
mad. Derfor bringer vi her - 
med venlig tilladelse af Sta
tens Husholdningsråd - føl
gende uddrag fra pjecen:

Skolemadpakken:
Da frokosten er et af da

gens tre hovedmåltider,må 
madpakken give ca. 1/3 af 
de næringsstoffer,som bør
nene har brug for hver dag. 
Den daglige madpakke skal 
også være indbydende og helst 
lidt spændende,så børnene 
kan se frem til frokosten 

med forventning. Det kan væ
re sværtat leve op til dis
se krav ca. 250 gange om 
året,så mange madpakker 
bliver det jo til for hvert 
familiemedlem,som har fro
kost med hjemmefra.

Madpakken til de mind
ste kræver størst omtanke. 
De spiser måske kun 2-3 
halve stykker mad,og jo 
mindre appetitten er, des 
vigtigere er det,at maden 
er rig på de nødvendige næ
ringsstoffer. Det gælder 
for øvrigt også maden til 
voksne med lille appetit.

Madpakken,som børn kan 
lide den,skal nok i de fle
ste tilfælde indeholde mad 
med varieret pålæg uden 
overflødig pynt,men gerne 
med lidt ekstra at spise 
til, f.eks. et par radiser, 
et stykke rå agurk, friske 
ærter, et stykke rå gulerod 
eller frisk frugt: pillede 
appelsinstykker, evt. en 
appelsin skåret i kvarter 
med skallen på og pakket i 
folie,et par blommer,nogle 
vindruer eller friske bær 
(i plastbæger) eller andet 
af sæsonens friske frugter 



og grønsager. Tomaten og æb
let, der ikke er udpræget sæ
sonvarer,kan bruges som mere 
fast tilbehør.

Groft rugbrød evt. fuld
kornsbrød kræver mere tygning 
end fint brød og er derfor 
sundere for tænderne.

Fedtstof:
Smør, margarine og mina

rine har som nævnt lige stort 
vitaminindhold, fedt derimod 
indeholder ingen vitaminer. 
Fedtstoffer giver mange kalo
rier og bør derfor anvendes 
med måde.

5
En fortsættelse af denne 

artikel findes i næste numre.
Skulle I efter denne lil

le appetitvækker have lyst 
til at vide mere om emnet,er 
I velkomne til at ringe/skri- 
ve til:

Statens Husholdningsråd 
Amagerfælledvej 56 
2300 København S 
(giro 36OO)
Indlagt i pjecen er der 

en lækker farvetavle, og he
le herligheden koster 1 (én) 
krone.

MK.

fra
RED. Efterlysning:

Indueg fra elever,foræl
dre og lærere efterlyses sta
dig! ! !

Spalterne står åbne for 
alle med tilknytning til sko
len - vi har til dato bragt 
alle indlæg, uforkortede, 
uden censur. Breve og artik
ler bringes gerne under mær
ke, blot skal red. kende 
dit navn og tilhørsforhold 
til skolen.

red.

Stof til næste nummer af 
Dag Hammarskjöld Nyt må 
VÆRE RED. I HÆNDE SENEST 

MANDAG DEN 2, DECEMBER.



Vinderholdet i AB's turnering 
(3-5 klasse)

Fodbold:
Ligesom de foregående år 

har vi deltaget i forskellige 
fodboldarrangementer.

I AB's turnering havde 
vi 3 hold med, som alle gjor
de en god indsats, både hvad 
spil og opførsel angår (det 
var virkeligt glædeligt).

Ligeledes har vi spillet 
med i Ekstrabladets skoletur
nering. Det blev kun til en 
kamp,da vi tabte til Vold

parken - men da det for mange 
af eleverne,på grund af arbej 
de, har været svært at afse 
tid om eftermiddagen,var 
sorgen nok ikke så stor alli
gevel .

Til sidst en tak for hjæl 
pen til de lærere,der i år 
har hjulpet os med at køre:
Lis, Niels, Gitte og Jørgen 
skolebetjent I

En særlig tak til sidst
nævnte,der også havde energi 
til at have 8.klasse med i
Gladsaxes indendørsturnering 
i efterårsferien.

På gensyn ved vores egen 
indendørsturnering efter jul

Ole og Henning.



7

Ude
fra

Fra en af skolens foræl
dre har vi modtaget følgende 
indlæg:

"i Specialarbejdernes fag
blad skriver Frederik Martner 
bl.a.:

Svensk LO vil reformere 
SKOLEN.

"Nu vil Sveriges LO imø
degå arbejdsgivernes infor
mationsoffensiv i skolerne.

I årevis har den svenske 
arbejdsgiverforening pumpet 
millioner af kroner ud i 
propaganda i skolerne, og 
efterhånden følges man på det 
område af Sveriges Industri
forbund og andre arbejdsgiver
organisationer. Men nu har LO 
bestemt sig for at bruge tre 
millioner kr. til information 
om fagbevægelsen i de svenske 
skoler plus de millioner,som 
forskellige fagforbund ventes 
at ville yde til formålet.

-I alt kan vi regne med, 
at fagbevægelsen vil bruge 
5-6 millioner på denne sag, 
siger LO's informationschef 
Härje Larsson.

For ca. tre år siden be
sluttede den svenske arbejds
giverforening at sætte fart 
i sin informationsvirksomhed, 
og dens afdeling for sam
fundskontakt er efterhånden 
blevet en af Sveriges mest 

effektive informationsorga
nisationer. Afdelingen regnes 
i dag at have et budget på 
mellem otte og ti millioner; 
men også andre arbejdsgiver
organisationer begyndte at 
røre på sig og er bl.a. for 
nogles vedkommende blevet 
støttet af højrepartiet Mode
raterne. Der er blevet udar
bejdet og fremstillet mængder 
af læsestof om svensk erhvervs
liv og sendt til skolerne - 
alt sammen lekture,der under
streger erhvervslivets syns
punkter .Desuden har man ofret 
kæmpebeløb på helsidesannon
cer i dags- og ugepressen på 
et forældet,men aggressivt 
erhvervsvenligt materiale,som 
er faldet selv andre borger
lige partier for brystet.

Skoleinformation fra LO - 
Nu har LO svaret ved at 

oprette en særlig skoleinfor
mationsafdeling. Den skal i 
første række producere mate
riale,holde sig i kontakt 
med skolebogsforlag»fagfor
bund og fællesorganisationer. 
Og der bliver måske også ta
le om en egen forlagsvirksom
hed.

I løbet af 3 år skal der 
over hele landet være 300 
skoleorganisatorer,der alle 
er specialuddannede m.h.t. 
skolelovgivning og undervis— 
ningsmaterialer etc.

Man vil også især have 
opmærksomheden rettet mod 
nyt skolemateriale fra store 
forlag og gøre sit til,at 
det påvirkes med supplerende 
oplysning om fagbevægelsens 



virksomhed og dens samfunds
mæssige betydning. Det er 
formålet,at det private er
hvervsliv ikke bliver alene 
om at præge skoleungdommens 
opfattelse af arbejdslivet 
gennem en ensidig lovprisning 
af kræfternes såkaldt frie 
spil og det private initia
tivs velsignelser”.

Med venlig hilsen 
Flemming Holmstrøm.

En su\gs teater:

Skolen har fået to faste 
stand-ins, som hver morgen - 
uden varsel, uden skrupler - 
er klar til at spille den 
svære hovedrolle i dagens 
aktuelle spil.

Mange tilskuere kommer 
nok til at se de modige 
aktører, som vi her har 
lynskudt i en pause mellem 
prøverne.

Det er fantastisk så 
afslappede Maj-Britt og Lars 
(th) alligevel kan se ud. 

red.

6.ha samler stadig avis
er for at komme til Israel.

Vi henter, hvis I ringer 
til:

Holmstrøm.- tlf. 696926
Bestil afhentning mellem 

kl. 16 og 18.
6.ha.

Hørt i 8:
Læreren,der finder papirs

kugler på gulvet:
"I må ikke skyde med pa

pirskugler! 1 !!! ! Det er far
ligt!!!!'.! Tænk at miste et 
øje."

Eleven:
"Ja, det er farligt - og 

det koster det hvide ud af 
øjnene!!!"



fra
Stamn Tilvalgsskolen og 
e p 7, klasserne:

Som jeg kort har omtalt i 
sidste nr. af bladet, nærmer 
tiden sig nu for 7. klasserne, 
hvor de skal tænke på Tilvalgs- 
skolen-

De mest betydningsfulde 
valg for den enkelte elev be
står i at vælge mellem a-ni- 
veau, der sigter mod 9« og 10. 
klasseprøverne og b-niveau, 
der sigter mod realeksamen.- 
Det valg står alle Danmarks 
elever i 7« klasse overfor.

Desuden skal eleverne i 
løbet af foråret have valgt 
de egentlige tilvalgsfag bl. 
a. efter deres interesser.

Det her med at vælge er 
slet ikke så lige til, som Ny^ 
mange i første omgang tror, 
og det har da også vist sig, 
at der er brug for et ret om
fattende oplysningsarbejde 
og meget samarbejde."Køre
planen" for resten af skole
året ser dereftersådan ud:

1) Møde for 7«klasselæ
rerne om valgforberedelse 
og uddannelsesorientering 
- og planlægning (okto
ber ).
2) Forældre- og elevmøde 
med rådgivningslæreren om 
tilvalgsskolens idé, valg
mulighederne, konsekven
serne og valgfaktorerne.
Møde TIRSDAG den 12/11 -7U
3) Uddannelsesorientering 
og valgforberedelse i 
klasserne.

9
L) Møde for 7«klasselære
re med rådgivningslæreren 
om hver enkelt elev med 
henblik på rådgivende 
samtaler mellem elev, klas
selærer og forældre (se 
punkt 6.).
5) Indsamling af ideer 
til tilvalgsfag og opgø
relse af mulighederne 
blandt lærerne. Orien
tering om særlige til
valgsfag, f.eks. Værk
stedsskolen, i klasserne.
6) Foreløbigt valgskema 
udsendes. Samtale mellem 
elev-lærer og forældre 
om niveau og tilvalg.
7) Endeligt valgskema med 
evt. omvalg,hvor f.eks. 
skemabindinger kræver det.

skoleår:
1) Evt. omvalg af et en
kelt fag i. starten af 8. 
klasse, september.

Jørgen Stampe 
(oktober 197^)



fra 
Biblio 
teket

Fra bib:
Mange af jer ved 

godt, hvordan man finder 
bøger på biblioteket, altså 
at skønlitteratur står i al
fabetisk orden efter forfat
terens efternavn, og at Fag
litteraturen står efter det, 
vi kalder decimalsystemet, 
d.v.s. i nummerorden efter 
det tal, der står på ryggen 
af bogen. Men der er nok 
nogle af jer, der er usikre, 
i særdeleshed når I nu f.eks. 
ikke kan huske, hvad forfat
teren hedder. Hvordan fin
der I så bogen? Det kan vi 
på biblioteket selvfølgelig 
hjælpe jer med, men I skulle 
nu spørge jeres klasselærer, 
om han/hun ikke vil låne en 
DIASSERIE, som vi har på bib
lioteket , som netop gennemgår 
de problemer,der er, når man 
ikke kan huske enten titel 
eller forfatter. Til den se

rie er der også et lydbånd, 
så det er let for jeres læ
rer at vise jer den, og det 
er ligemeget,om I går i U-5. 
klasse eller 10., så I kan 
sagtens få et udbytte af den. 
Det er nu rarere,når man selv 
kan finde det,man vil have, i 
stedet for at flakke rundt 
på må og få og hele tiden 
spørge os; I ved godt, at vi 
nogle gange har så travlt, at 
vi ikke kan nå at hjælpe jer 
så godt,som vi gerne ville.

HllsenRuth/bib.

Redaktionyt:
Skolebladet har med det

te nummer fået forstærkning! 
3 nye, initiativrige lærere 
er gået ind i arbejdet med 
at skaffe stof, renskrive, 
læse korrektur o.s.v.

Vi er ved at planlægge 
et særnummer - og holder 
fortsat optimismen forrest! 

red.

Særnummer:
Redaktionen håber - i 

nær fremtid - at kunne ud
sende et særnummer med for
søgsrektor Jesper Floran
ders foredrag på skolen om 
Skoleforsøg i Gladsaxe. 

red.



buyer. Boganmeldelse: 
W - 5 klasse)

Titel: Gadekampen
Forfatter: Flemming Andersen
Forlag: Modtryk

Bogen fortæller om en al
mindelig gade i en stor by. 
Der er altid en masse børn på 
gaden, fordi de ikke har andre 
steder at lege.

En dag går det galt, og en 
lille pige bliver kørt over. 
De andre børn bliver meget 
bange, og nogle af dem star
ter en kamp mod bilerne.

De kan ikke klare det 
alene, og snart hjælper alle 
børn og forældre til med at 
finde en plads, hvor bør
nene kan være i stedet for. 

11
dag mellem de, som ejer noget, 
og de, som ikke ejer noget. 
De, som ejer noget, kan be
stemme det hele, hvis ikke 
de, som ikke ejer noget, står 
sammen og er enige.

Bogen er let læselig for 
elever i U - 5- klasse og kan 
som højtlæsning også bruges 
til at starte en snak med 
børnene om forholdende der, 
hvor de bor.

Niels Berthelsen

Boganmeldelse: 
(5-10, klasse)

Titel: Hassan kommer til 
DanmarkForfatter: Dorthe Svendsen

Forlag: Hanegal

De får revet alle de 
gamle træskure i baggården ned 
og laver en byggelegeplads. 
Nu har børnene endelig fået et 
sted at være.

Men det varer ikke længe.
Manden, der ejer gården, 

finder ud af, at han kan bruge 
pladsen til parkeringsplads. På 
den måde kan han tjene endnu 
flere penge.

Det ender med kamp mellem 
børnene og deres forældre på 
den ene side og husejeren på 
den anden.

Resultatet bliver, at børnene 
vinder , og de får lov til at 
beholde deres byggelejeplads.

Bogen er god, fordi den på 
en spændende måde fortæller 
om den kamp, der foregår hver

"Hassan kommer til Danmark" 
er en bog, der fortæller om 
hverdagen for en fremmed
arbejder her i landet.

Vi hører om alle de pro
blemer, Hassan og hans far 
kommer ud for: Ingen af dem 
kan tale sproget, de må nø
jes med en ussel, lille og 
fugtig lejlighed, faderen 
må tage det hårde arbejde, 
som danskeren ikke vil have, 
og alligevel får han min
dre i løn for det.

Senere får han arbejde 
på et skibsværft, hvor 
der udbryder strejke. Fa
briksejeren vil nemlig ikke 
ofre penge på at sikre ar
bejderne mod ulykker. Has
sans far vil stå sammen



2

med. sine kammerater, selv 
om han ved, at han ingen 
penge tjener i den tid. 
Desuden vil han få svært 
ved at finde andet arbej
de.

Og fordi de står sam
men, kan de vinde over 
fabriksejeren og få deres 
krav igennem.

Bogen er både god og 
spændende, og når man har 
læst den, forstår man bedre, 
hvor svært det er at være 
fremmedarbejder. Den er på 
50 sider, der er fotografier 
i den, og den er nem og hur
tig at læse. Kan læses af 
elever fra 5 - 10. klasse.

Niels Berthelsen

tp 91PP ■ Billig teaterfo- Iwulul' REST ILL ING FOR
___________ ' ELEVER:

9. hb havde den fornøjel
se at få lov til at få L tea
terforestillinger at se for 
kun 12 kr. Vi har indtil nu 
kun set 2 af dem.

Den 1. blev afspillet på 
Folketeateret og hed: Fremad. 
Det handlede om en fodbold
klub, og scenen forestillede 
et omklædningsrum. Fremad 
skulle spille imod en anden 
klub og måtte vinde for at 
blive hængende i anden div. 
Første halvleg vandt de og 
var gode venner, 2-halvleg 
tabte de og var derefter ikke 
særlig gode venner mere, og 
nogle gik fra holdet.

Anden forestilling fore
gik i Bristol music Center og 
hed : Gengangere.

Der var meget delte me
ninger om stykket; en tilhø
rer, som hævdede at han hav
de set alle stykker af Henrik। 
Ipsen, grinede højlydt, han 
syntes, at stykket var latter+ 
ligt, andre var derimod begej
strede for det.

9.hb.
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RUSSISK KULTURBESØG
årsdag den 2h. oktober var 
eg med min 5-klasse i teater, 
or at opleve en virkelig 
jældenhed: Seriøst dukke- 
eater. Forestillingen var 
laudin's vidunderlige lam- 
" opsat af russeren Sergej 
ratzov i Falkonerteatret, 
•unden til at det netop var 
n klasse jeg tog med, er 
>rt og godt at denne klasse 
• blevet INDOKTRINERET siden 
klasse med dukketeater, 
jæg mærke til at det var før 
met blev aktuelt - men 
Ladsaxe har jo altid været 
"ogressiv.) Nogle år tidli- 
sre havde jeg selv set Ob
it zov opføre en dukkefore- 
tilling for voksne, og der- 
sr var jeg nu særdeles nys- 
errig for at se samme Ob- 
atzov lave en børneforestil- 
ing, der af fagfolk altid 
nses for et vanskeligere 
rbejde. Det falder mig plud- 
eli^ind, at der evt. kan 
ære'så ukyndig læser, der 
kke kender Obratzov, så må
ke skulle jeg lige forklare 
lærmere om ham.

Sergej Obratzov er oprin- 
lelig uddannet som sanger og 
skuespiller i sit hjemland 
Sovjet. Ret tidligt i sin 
carriere tog han dog arven 
som dukkekunster op efter Gri-

bojdov, Majakovskij og ikke 
mindst Gogol. Med tiden blev 
Obratzov statsansat, og fik 
endvidere alle de hæders
bevisninger som en dukkekun
ster nu kan få.Resultatet 
blev at han idag har en stab 
på ca. 150 ansatte i sit 
dukketeater. De ansatte er 
alle uddannede på konserva
torier og skuespillerskoler, 
eller på kunstakademier for 
malere osv..Man kan altså 
virkelig tale om et håndværk 
af format, når man taler om 
Obratzovs dukketeater.
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For nu at vende tilbage 

til den forestilling, som jeg 
overværede sammen med min 5« 
kl., så var det da også en 
overdådig synspragt, der mød
te øjnene. Flere af dukkerne, 
hvis højde gennemsnitligt var 
50 cm, havde tøj på til ca. 500“ 
800 kr. pr. stk. , alt forgyldt 
og med perler og pailletter. 
Forgyldte slotte steg op af 
scenen, bjerge åbnede sig,kamel
ridt, jagt på heste og optog 
med elefanter - alt kørte for
bi i en overdådig strøm af rig
dom, som vel nok passer på et 
eventyr fra”Tusind og en nat."

Da dukkeførerne, som nævnt 
er uddannede skuespillere og san
gere, kunne man heller intet sige 
dukkernes adfærd på. Men alli
gevel - en børneforestilling på 
to timer - den skal her i landet 
være mere end fuldendt, for at 
holde børnenes interesse helt 
ud.Og det var vel nok sagen, at 
forestillingen KUN var fuld
endt, for børnenes interesse 
var faktisk tabt efter 30-UO 
minutter. Så kan man jo gøre 
op med sig selv, hvis fejl 
det egentlig er, idet jeg dog 
samtidig vil bemærke, at sam
me forestilling har været op
ført med fulde huse uger i 
træk, i både New York, Mila
no, Paris og Tokio. I danske 
aviser har man ganske vist 
også kunnet læse om, hvor enorm 
god kritik forestillingen 
fik, men til fulde huse blev 
det aldrig.

I forbindelse med publi
kum, var det også bemærkelses
værdigt at se, at den dans

ke mentalitet med hensyn 
til dukketeater er mere end 
primitiv. Flertallet af bør
nene til forestillingen var 
3 - 6 år. Antageligt fordi 
forældre skønner: Dukketea
ter, det er noget for små 
børn. Samme forældre måtte 
dog også høre en mild irette 
sættelse fra Obratzov selv. 
Han indleder altid sine fore 
stillinger ved at gå frem 
og sige noget om det pu
blikum skal se. Da Obratzov 
er en venlig og rar mand be
grænsede han sig dog til at 
advare små børn mod at bi,ive 
bange for den kæmpeånd, som 
kommer op af lampen.Han be
mærkede dog en passant at 
stykket var tiltænkt børr 
på 7 - 12 år. Forældrene 
tog nok denne bemærkning 
til sig, men drog åbenbart
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e konsekvensen af den. 
fleste blev nemlig så 
iteret over andre børns 
lige opdragelse, at de helt 
mte at holde styr over 
es egne. Men teater er jo 
ter, så også denne fore
ning fik en ende.
Nu vil jeg meget nødigt 
ke alt for irettesættende, 
derfor vil jeg også be- 
ke, at spillet foregik 
russisk. Replikkerne 
!V derfor affyret med den 
imatik, der er karakteristisk 
• russisk teater af ældre da- 
For at publikum skulle 

ine følge med, oversatte 
tolk hver replik, hvilket 
te satte farten i forestil- 
igen, eller højnede dra- 
bikken. Af en eller anden 
Ldig grund, blev sangene ikke 
ersat, så her fik man trods 
rogmuren en større chance 
r at indleve sig i stykket.
Jeg vil efter samtale med 

n 5.klasse ikke selv give 
vurdering af stykket, der- 

1 var hele spillemåden alt 
r fremmedartet, og måske 
get gammeldags. Men en vir- 
lig seværdig oplevelse var 
t, og alene af den grund vil 
råde alle til at overvære 

. forestilling, hvis Obrat- 
iv skulle rejse forbi os en 
iden gang.

P-fag

Mon der er nogen,der kan 
forestille sig,hvordan det ly
der, når 11 elever fra 3 - 7. 
klasse får hver sit instrument 
i hånden? Nå, det kan nu komme 
til at lyde meget godt! Der er 
bare en hel masse ting, man 
ikke har taget højde for,da 
man lavede p-fagsordningen.

Mange af dem, der kommer 
til musik, er dem, der valgte 
sidst i klassen. Det giver jo 
ikke de mest gunstige vilkår 
i timerne. Ikke nok med,at der 
er nogen,der er meget sure, 
fordi de ufrivilligt befinder 
sig på musik,men de kan sande
lig også finde på at genere 
elever,der gerne vil gå i 
gang med noget,fordi de synes, 
det er sjovt og spændende.

Man må erkende,at 11 ele
ver ikke er mange i en regne- 
time - det er forholdsvis let 
at kontrollere evt. discipli
nære problemer i en almindelig 
klassesituation. Men i musik 
er 11 elever mange. De kommer 
med den forventning,at de kan 
vælge og vrage,som de har lyst 
til (vi har nu engang ikke no-

0-H.



get kirkeorgel). Tænk, at 
skulle lave materiale til 1U 
forskellige instrumenter,hvor 
eleverne er fra 3 ~ 7- klasse, 
hvor de befinder sig på for
skelligt forståelsesniveau.

Selvfølgelig er der nogen, 
der spiller på de samme in
strumenter - det er man nødt 
til at tvangs indføre for at 
"overleve". Det er fint, så 
kan de store jo hjælpe de 
små . - Ja, teoretisk, man 
gør det bare ikke. Man vil 
hellere prale af det, man 
kan, end hjælpe de andre.

Ud fra de givne vilkår 
synes jeg, p-fagsordningen 
er en dårlig løsning

Carsten Holm.

Et offer for 
SPAREKNIVEN:

Gladsaxe kommune går nu 
i gang med at spare på næste 
års budget. Man skærer nu ik
ke blot ned på undervisnings
midler (bøger har vi i for
vejen kun et eksemplar af til 
hver anden elev i orientering 
i 5• klasse).

Næ, nu vil man også spa
re på klasserne. Fra næste 
skoleår vil der være én klas
se mindre på Dag Hammarskjöld, 
idet man sletter 5.he og for
deler eleverne på andre eksi
sterende klasser. Situation
en er faktisk lidt mærkelig, 
for fra alle sider snakkes der 
om planlægning i undervisning 
og forældresamarbejde. Men 

hvor bliver det hele af, nlår 
økonomien ødelægger både flor 
ældresamarbejdet og plan
lægningen?

Det slår skår i forældjre- 
nes medbestemmelse i skolen, 
når man kan gøre sådant no’ge' 
Man må i det hele taget stil! 
spørgsmålstegn ved alle de 
dyre ord!!!

Niels Berthelsen.

P-FAG:

Anden p-fagsperiode starter 
MANDAG DEN 25. NOVEMBER -7A. 

P-VALGENE SKAL VÆRE AFSLUTTE 

OG LISTERNE UDARBEJDET SENES' 
3 UGER FØR 2, PERIODE STARTEF

ØMT.
Nej, hvor er det ømt, 
mon det her skal gå på skirømt 
eller skal vi ha’ det skørjt.

Ih, hvor er det ømt.
Ja,hørte jeg just ikke et 

grynt 
skal vi så få rundet den pynt

Det er ved at blive for ømt 
Så derfor: stop op og tænk 
inden I går i sænk.

PS: Lykken er ømhed,når det 
bare ikke bliver for ømt.

JFD/8.hc.
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Bliv en helt 
ELLER 
ÆGGEBAKKENS OP
HØJELSE TIL 
KUNST:

Dagligt bliver vore ører 
.et fulde med klagesange 
tr landets elendige økono- 
og vi i skolen kunne være 

l i koret, for så vidt som 
får stadig færre penge til 
Lkøb af materialer, samti- 
5 med at priserne stiger.
Men midt i denne trage- 

; optræder der dog en helt : 
i, der trodser éngangs- 
?ologien, står uforstående 
;rfor væksmidnings-vanvid- 
; og samvittighedsfuldt 
ider brugbare genstande 
Mme emballager, aviser, træ- 
rkker, gammel maling osv. 
r.) fra skraldespandens u- 
ttelige gab.

I faget formning er vi af 
enfor omtalte grunde i høj 
id henvist til at benytte så- 
Ldt”værdiløse ting"og vi er 
efor meget ivrige efter 
træffe . en af de ligeledes 
enfor omtalte personligheder, 
r gerne vil skænke sine 
rdiløse"fund til et nyttigt 
rmål.
Lad os da høre fra dig, 

helt
t. til skolen pr. tlf.

69 52 79 

nlig hilsen formnings
rerne: Hjalmar Jess og 
grid Buch-Hansen

LÆSEr 
BREÆ For åbne døre:

Hej, DH-nytl
Vi synes, det er meget ge

nerende at sidde på toilettet 
(på den nye gang,hvor mælke
udsalget var først),fordi at 
der er nogle,der går og låser 
dørene op med mønter. Så vi 
vil gerne have sat nogle kro
ge på indvendig på toiletdø
rene .

Hilsen, de tre anonyme.
PS. Vi håber, I gør noget 
ved det! '. '.

Svar :
Sagen bliver givet vide

re til skolebetjenten og 
snedkeren. De kan sikkert 
finde en løsning.

John H.

Boldbaner og musik
Hvorfor er der ikke så 

mange boldbaner,for U.ha kan 
lide at spille fofbold, og 
hvorfor er der ikke så meget 
musik i radioen???

Med venlig hilsen 
Mik og Dennis/l.ha

Svar:
Vi mangler boldbaner p.g. 

a. pladsmangel. Først når 
skolen er bygget færdig,kan 
vi gøre noget ordentligt ved 
det.
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Hvis I savner musik i ra

dioen i frikvartererne, kan 
det klares ved, at I tager 
kasettebånd eller plader med 
i skole, så skal vi nok spil
le dem for jer over musikan
lægget. I øjeblikket har vi 
meget få bånd med musik, og 
derfor har vi holdt en pause, 
vi kan jo ikke holde ud at 
høre det samme dagen lang.

John H.

Svar ang. 
Sandwiches:

Som svar til Hanne og 
Tina i 5>ha angående salg af 
sandwiches (spørgsmål i sid
ste nr. - red.) kan jeg for
tælle, at det var meningen, 
at I skulle kunne købe sand
wiches i mælkeudsalget. Vi 
forhandlede med forskellige 
leverandører, men Irma var 
de eneste,der kunne levere. 
I sidste øjeblik trak de 
deres tilbud tilbage, og 
så sad vi der uden sandwich.
Der er dog en god chance for, 
at vi får nogen til næste år.

Inge K.

Det er for galt! "
Vi synes, det er for dår

ligt,at vi ikke må stille vo
res cykler under halvtaget.

Hvis vi stiller dem i 
cykelkælderen, bag Kennedysko- 
len eller bag Dag Hammarskjol« 
skolen, bliver de "skraldet" 
eller ødelagt og nogle"vanda
lister",som uheldigvis går på 
vores skole.

Så vi håber,at vi må bli
ve ved med at stille vores 
cykler under halvtaget.

Hilsen 8.hb.

PS. Efter vi tog halvtage^ i 
besiddelse til cykler, er (|er 
ikke slået ruder itu ved bold
spil, og det har aldrig gene
ret nogen, at vi har stillet 
vores cykler der.

Svar:
Jeres spørgsmål vil bli

ve taget op på næste lærer
rådsmøde - forhåbentlig fin
der vi en tilfredsstillende 
løsning. I må have tålmodig
hed et lille stykke tid.

John H.
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Livsfarlige 
trapper:

Var det ikke muligt at 
Lagt nogle riste på ba
gernes trapper,da de ef- 
lånden er blevet livsfar- 
; at benytte. P.g.a. det 
; efterårsvejr er der 
Lig begyndt at vokse mos 
lem.
Denne slimede blanding 
nos og vand bevirker,at 
sætter sig på sin bag, 

s man ikke passer meget
Vi frygter for vinterens 
og frost,når trapperne, 
sidste år, bliver til en 
idebane.

8. hb.

Hvad i h......
Hvad i h. er I for 

nogle mordere, kan I ikke sør
ge for,at der kommer et eller 
andet mindre farligt på de 
trapper ovre ved barakkerne, 
det er f....  nogle rene gli
debaner .

Hvis der ikke kommer no
get på,så river jeg dem s'gu 
ned,så nu ved I det I - F.eks. 
nogle riste eller sådant noget 
.... og det skal gå stærkt, 
for jo længere det varer,jo 
mindre bliver vi på vores i 
forvejen lille skole.

Smukke.
Svar til: 
Livsfarlige trap
per og smukke":

Vi har drøftet sagen i læ
rerrådet. Vi er enige med jer 
i, at trapperne er meget far
lige. Vi prøver at løse pro
blemet ved at påsætte en slags 
"sandpapir" på alle trinene 
samt en "elefantrist" foran 
dørene.

John H.
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fra 
Kon
toret

Kontoret be'r om,at pak
ker og andet godt bliver af
hentet fra skranken, så ud
sigten ikke bliver ødelagt.

Som andre kontorvæsener 
er en (h)vis hr. Rank Xerox 
lidt længe om at komme i gang 
om morgenen. Hvor andre kan 
klare sig med en morgenbitter, 
skal han gennem en længere 
opvarmningsproces, hvorfor 
kollegerne ikke kan regne med 
at blive ekspederet omgående, 
når de kommer med duplike
ringsønsker så tidligt på 
dagen.

Teater:
I løbet af vinteren og 

foråret vil vi vise dig eja 
del teaterforestillinger. 
Vi har på treds af meget sm? 
budgetter fået lavet et pro
gram, så alle klasser får to 
forestillinger i dette skole 
år. Programmet er lavet sjåds 
at du får både en sjov og er 
mere alvorlig forestilling, 
ligegyldig hvilken klasse! dr 
går i.

I næste nummer af bladet 
vil jeg fortælle dig,hvornår 
det foregår og lidt om,hvad 
stykkerne handler om. Desjude 
vil du få nærmere besked af 
din lærer.

Hvis du har lyst til san 
men med din lærer at diskute 
re stykkerne med skuespiller 
ne, kan det ofte lade sig gjz 
re - du skal bare give bøske 
til mig eller til din lærer.

John H.



1
ævn

fra nævnene med og forelægge 
dem ved budgettets endelige 
behandling,uden dog at fore
gøgle,at det ville hjælpe en 
tøddel.

Tirsdag den 2U. september 
samtlige nævn indkaldt 
orienterende fællesmøde 
Stengård skoles aula.
Skolekommissionens for- 
1, Hans Timmerman, frem
le budgettet for kommunens 
Levæsen,som det nu så ud 
i 2. og sidste behandling 
>mmunalbestyre1sen.Budget- 
slaget havde været til ud
vise i nævnene inden førs- 
aehandling.
Sparekniven havde som ven
været fremme i den mellem- 
gende tid,og en hel del 
ti var blevet skåret kraf- 
t ned i forhold til forsla-

Der fremkom en del reak- 
ner fra salen,og der blev 
bt vagt i gevær" overfor 
udvikling,der er igang , 
kan vist roligt sige i ne- 
iv retning, og det blev og- 
kraftigt pointeret,at hvis 
ne tendens fik lov at fort
te, ville Gladsaxe skolevæ- 
,fra at være blandt de fø
de, ende som et undervisnings
sigt u-land. Man må nu en- 
g erkende,at skole koster 
ge.
Efter at skoledirektøren 

havde givet en fyldig o- 
ntering om strukturen i 
■t skolevæsen,sluttede Hans 
merman aftenen med at til
te at tage evt.udtalelser

Ved nævnsmødet den 27/10 
enedes nævnet om ikke at frem
sende yderligere kommentarer 
til budgettet.

Det besluttedes endvide
re at afholde et møde mellem 
nævn og elevrepræsentanter, 
hvor"klassens time" samt an
dre emner efter behov kunne 
diskuteres, så eleverne fik 
mulighed for at fremkomme med 
ønsker og kritik.

Mødet var meget positivt, 
og der arbejdes videre med de 
fremkomne ideer, både i nævn
et og blandt eleverne.



GOD AFTEN:

8. oktober var der igen 
indkaldt til forældrerepræ- 
sentantskabsmøde, og fremmø
det var denne gang næsten 
200 % større end sidst.

Forsøgsrektor Jesper 
Florander gav en interessant, 
velformuleret og fyldig in
formation om forsøgsaktivi
teterne i Gladsaxe skolevæsen.

Da fremmødet trods den 
imponerende procentsats al
ligevel ikke var så stort,er 
det besluttet at udsende Je
sper Floranders indlæg som et 
særnummer af DH-NYT; et for
trinligt indlæg,som må kunne 
anvendes som diskussionsoplæg 
andre steder - f.eks. ved for
ældremøder .

Jørgen B.

fra 
tand
lægen .

Ingen er 
fuldkommen

-men det hjælper 
at børste tænder, 
morgen, middag 
og aften...



Nye mælkepriser fra 1. november:

(pr•stk) (hæfte)

l/k sødmælk 75 øre 15 kr .
l/U letmælk 70 øre ih kr .
1/1* s kummemælk 55 øre 11 kr .
1/1* kærnemælk 65 øre 13 kr .
1/1* youghurt 90 øre 18 kr .
1/1* cacao 90 øre 18 kr .
1/1* juice 100 øre 20 kr

Stof til næste nr: Mandag 2. dec. - 7H.




