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fastelavn:

Så har vi igen haft et 
it arrangement. Fra og med. 
-klasser til 3. holdt faste- 
zn i dag. Vi startede med at 
nles i vore egne klassevær- 
ser, hvor vi beundrede de 
ige fantasifulde kostymer 
iklædte cg malede de få, 

c enten ikke var tilfredse 
i deres egne kostymer eller 
<e var udklædte. Derefter 
ev børnene bespist med egne 
ge- eller bollefrembringel- 
r, og i de fleste klasser 
ede vi at se en tegnefilm, 
den vi gik over i boldhal- 
n for at slå katten af tøn- 
n. Bortset fra de få,der 

enten slog huller i luften 
eller ramte deres egne ben, 
lykkedes det ret hurtigt at 
få ram på tønderne.

10/2 75-
BH-3•klasselær.

HØRT i 8:

Elev: Pyh, jeg skal 
heldigvis ikke til præst i 
en hel måned.

Lærer: Hvorfor?
Elev: HAN har fået no

get i øjet.
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NU KALDER DE MIG 
SAMSPILSRAMT:

Opført af Banden for 
5~6. klasse mandag d. 13.1. 
i en af de nye gymnastiksale.

"Man må regne med, at 
der på landsbasis er mellem 
10 og 20 % adfærdsvanskelige 
børn. Men nogle steder er 
det omvendt, i nogle stor- 
bykvarterer er det måske snar 
rere sådan, at 10 % ikke er 
det".

Således introduceres 
stykket "Nu kalder de mig 
samspilsramt" i den følge
skrivelse, der kommer til 
skolerne. I samme skrivelse 
kan man bl.a. også læse, at 
årsagen er samfundets mang
lende evne til at drage om
sorg for dets børn.Hvad nu 
grunden er den ene eller den 
anden, så vil jeg ikke her 
begynde at lave polemik 
herom, men i stedet frem
sætte den problematik, som 
børnene via deres respektive 
klasselærer skulle være 
gjort opmærksom på, inden 
man overværede forestillin
gen. Det må derfor fremgå 
klart for alle forældre, 

hvilken meget væsentlig be
tydning denne form for "pæ~ 
dagogisk teater" har. Netcpp 
ved denne form bliver pro-f 
blematikken ikke abstrakt 
og fjern for børnene, som 
den let kunne være blevet 
ved blot at "samtales" i 
klassen.

For at komme tilbage ti 
stykket; temperaturen i gym
nastiksalen , hvor vi så styk 
ket, var stadig lige lovlig 
kølig, og jeg kan kun glæde 
mig over, at jeg selv er så 
heldig ikke at skulle løbe 
rundt i gymnastiktøj i det; 
klima. Ved den efterfølgende 
"debat" mellem skuespillerne 
og publikum var første elev
spørgsmål da også: "Er her; 
ikke meget fodkoldt?", et 
ikke særligt uvæsentligt 
spørgsmål, da alle skuespil
lerne færdedes på bare fødde 
Udover dette klare spørgsmål 
kom endvidere: 1) Hvor meget 
tjener I (Banden) 2) Hvor 
meget øvelse kræver en fore
stilling som denne her? Såle 
des løb den debat, som skulle 
have drejet sig om samspils
ramte børn.

Elevernes reaktioner un
der selve stykket var dog 
langt mere sigende, end dep 
efterfølgende debat. Da skue
spillergruppen agerede både 
dygtigt og interessant,glemte 
mange børn deres daglige u^il 
kerhedjda de jo nu så en ai’ 
skuespillerne optræde med sar 
me usikre holdning i sin dag
ligdag. Det var vel også en 



5entlig årsag til, at mange 
■n havde en fornemmelse af, 
td der skulle ske, endnu 
Len det skete, og reagerede 
det.
Konklusionen af ovenstå- 

Le kan drages på mange må- 
’, bl.a. efter hvilket for- 
. man har med sin konklu- 
>n. Jeg vil dog slutte med 
pointere,at lige som det 
forkert at måle vejlængder 

i et litermål, er det for- 
rt at måle børnenes udbytte 
denne forestilling med in- 
Llektuel forståelsesgrader.

OH.

ET LILLE GLÆDES
SUK FRA bib:

Som I sikkert ved, har 
t været temmelig svært for 
hel del af jer at afleve
bøgerne, også efter at vi 
r fra bibliotekets side har 
kket for dem. Det har ef- 
rhånden ændret sig til det 
dre, måske burde vi sige, 
get bedre'.! Når det om 
.. en måneds tid bliver 
ort op, d.v.s. hvem der 
.ngier at aflevere fra 
le dette skoleår (aug.?L 
1 31. jan. 75) er det hel
gvis få, som skal noteres 
r sådan glemsomhed. - Og 
t er vi glade for her på 
blioteket, for så har vi 
?re tid til at hjælpe jer, 
..a. med at lære flere af 
■r at bruge katalogerne, 
>m ligger her. Det er nu 
irt at vide, hvordan de 
;al bruges!!!

Når talen nu drejer sig 
om aflevering, så ved I vel 
godt, at den dato,vi stemp
ler bag i bogen (på datotav
len), er den dag, I låner bo
gen, og så kan man altid reg
ne ud, om bogen skal aflever
es , eller om man kan beholde 
den lidt endnu.

For de mindre, som endnu 
ikke er helt sikre i måneder
nes navne, kan man altid vi
se sin lærer eller far og mor 
bogen og spørge, om man har 
haft den en hel måned og man 
skal aflevere den.

Nu håber vi så blot, at 
I fortsætter som nu; det er 
nemlig det bedste for både 
jer og os.

Venlig hilsen 
Ruth/bib.



JESPER JENSENS 
FOLKESKOLE:

I en radioudsendelse h. 
januar skitserede Jesper Jen
sen folkeskolen på denne måde, 
hvis arbejderklassen bestemte, 
hvordan skolen skulle udfor
mes :

"Det er ikke let for mig 
at sige, hvordan folkeskolen 
i detaljer vil være,når ar
bejderklassen bestemmer. Ar
bejderklassen vil iøvrigt kun
ne finde ud af det uden min 
hjælp, det har den gjort før. 
Arbejderne har en meget klar 
fornemmelse af, tror jeg, hvor 
de er blevet snydt i den gam
le folkeskole, og hvordan den 
nye skal være for at tjene de
res børns interesser.

På to vigtige punkter, 
tror jeg, skolen vil være 
forandret.Det ene er lærer
nes ansættelsesforhold, og 
det andet er læseplanerne, 
d.v.s. fagenes indhold.

Lærerne i arbejderklas
sens folkeskole vil ligesom i 
borgerskabets folkeskole bli
ve ansat oppefra. D.v.s. af 
et arbejderråd, som har skole
administrationen under sig. 
Men efter to år vil det være 
muligt for en forsamling af 
lærere og forældre og elever 
at afskedige læreren. Sagen 
skal naturligvis behandles 
grundigt og for læreren er 
det ingen katastrofe, dels 
udelukker det ikke ansættelse 
ved en anden folkeskole, og 
dels er enhver borger sikret 

arbejde. En lærer skal ikk!e 
nødvendigvis arbejde i folke 
skolen, men hun bliver aldri 
arbejdsløs, lige så lidt som 
andre samfundsmedlemmer.

I regning er en stor 
del af stoffet forandret.Køb 
mandsregning med avancer og 
profitter er væk, og speku
lantregning med aktier og ob 
ligationer er Ocså væk. Dis
se emner er overført til hi
storieundervisningen, for 
selvfølgelig bør eleverne vi 
de, at sådan noget fandtes 
engang.Skulle der til den ti 
som vi her taler om,endnu 
eksistere mindre områder i 
verden med kapitalistisk ø- 
konomi, ja så kan en del af 
det nævnte regnestof berøres 
i geografitimerne.

I sprogene skal elever
ne lære at snakke og tale 
sammen. Det er det første,og 
det er det vigtigste. Sprog
undervisningen bliver sat på 
benene igen efter århundredel 
at have stået på hovedet. Na 
turligvis lærer man først 
grammatik,når man kan sprogl
et, og naturligvis lærer man 
først at læse og skrive spro
get, når man kan tale det 
flydende.

I historie vil arbejdet- 
klassen få den plads,som deh 
fortjener. Fra fodnoterne 
rykker den op i teksten. På 
den måde bliver det omsider. 
muligt for eleverne at få em 
sammenhæng i den nyere tids| 
historie.
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Også fordi de nu kan se den 
som en fase i den lange kamp 
mellem undertrykkere og under
trykte, og mellem undertryk
kere indbyrdes. Konger,kej
sere,paver og statsministre 
nævnes naturligvis,men kun 
som de redskaber,de altid 
var, redskaber for klasser
nes kampe gennem tiderne. 
Der vil blive lagt vægt på 
præcis viden, klar forståelse 
af sammenhæng og et fast 
tidsperspektiv. Arbejderklas
sen vil ikke kunne bruge en 
skole, hvor man kan risike
re at gå i ti år uden at 
lære om middelalderen eller 
kampen om jorden.

Der kunne siges meget 
mere om læseplanerne og fa
genes indhold. Men lad mig 
nøjes med at sige, at i ar
bejderklassens folkeskole 
lærer alle elever det samme, 
og de går der lige længe. 
Det er nemlig nødvendigt for 
alle at lære at forstå ud
viklingen og tage del i den.

Særlige evner er ikke 
noget privilegium, men en 
forpligtelse. Dygtige ele
ver, som har let ved at lære, 
hjælper de kammerater, som 
har svært ved at lære. Mange 
ting i arbejderklassens fol
keskole vil være uforståelige 
for os, hvis vi ikke ser den 
i sammenhæng med hele uddan
nelsessystemet. En højere ud
dannelse vil bestå i, at man 
samtidig med, at man studerer, 
står i lære i et håndværk el
ler et andet praktisk fag. Og 
den læretid foregår ude i pro

duktionen. Det skal man vide 
for at kunne vurdere betyd
ningen af,at eleverne i skol 
fra de er 12 år,tilbringer 2 
af deres daglige 7 undervis
ningstimer med simpelt ruti
nearbejde i produktionen, og 
fra de er så 3 af de syv 
timer. Dette arbejde er sam
fundsmæssigt nødvendigt og 
derfor meningsfyldt. Og det 
er ikke nær så kedeligt fejr 
eleverne som det var for d!en 
som engang skulle lave det 
samme arbejde i årevis.

Man skal også vide, at 
forsvars- og undervisnings
ministerierne er slået sand
men. Folkeskolen og folkehæ
ren betragtes som to sider 
af samme sag. Arbejderklasse 
ved, at i forsvaret af samft 
det er kundskaber og færdig
heder samt højt udviklede 
personligheder de vigtigste 
våben. Den ved også, at man 
naturligvis ikke kan give (fc 
geværer^uden at de ved,hvac 
de kæmper for.Sammenhængen 
mellem folkehær og folkeskol 
understreges af de 2 års sæn 
fundstjeneste, som enhver te 
ger skal have, inden det fyl 
te Uo. år. Denne samfundstje 
neste kan frit fordeles med
lem det 20. og Uo. år, og me 
kan selv bestemme, om man vi 
arbejde i folkehæren eller 
folkeskolen.

Arbejderklassens folke
skole laver man ikke bare pir 
ved at knipse med fingrene. 
Der vil blive en overgangspe 
riode; dels skal læseplaner 
ne laves om, så de ikke læn-
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re hovedsagelig fremmer dog
ge talenter og forherliger 
rgerskabet. Men det er jo 
se nok med at lave læsepla- 
r om, hvad med lærerne? Ja, 
zirsteparten af dem må sim- 
Lthen efteruddannes og om- 
oles. Det kan gøres over 
længere periode, men mon 
ie arhejderregeringen vil 
retrække at skære igennem. 
zSlge Baunsbak-Jensens in- 
itrineringsStatistik fin- 
s der 10% lærere i borger- 
abets folkeskole, som ved, 
ad tingene drejer sig om, 
som ved lidt om samfundet, 
rstår noget af det, der fo
går. Den dag, hvor arbej- 
rne får magten i samfundet, 
1 der nok være nogle flere. 
løbet af et år vil disse 
re fremskredne lærere kunne 
inge deres kolleger op på 
niveau,så alle har en bag- 
und for at kunne arbejde 
d de nye læseplaner. I det 
må man så klare skoleun- 
rvisningen på utraditionel 
s,når man ingen lærere har. 
t vigtigste er den elemen- 
re undervisning; den kan 
ares af de arbejdsløse, som 
r i den første periode vil 
re en del af, indtil man 
r omstillet produktionen 
a en kapitalistisk til en 
cialistisk produktion. Dis- 
skolehjælpere vil i deres 

bejde blive støttet af de 
dre elever, indtil lærerne 
omskolet og indtil alle

n komme i arbejde. Til den 
d vil folkeskolen tjene ar- 
jderklassens interesser i 

stedet for som nu: at modar
bejde den."

Venlig hilsen
John Dessauer.

SKOLEN ER
lukket:

Påskeferie:
mandag 24. - mandag 31.marts

St. Bededag: 
fredag 25- april

Fridag:
torsdag 1. maj

Kristi Himmelfartsdag:
torsdag 8. maj

Fridag:
fredag 9. maj

2. Pinsedag:
mandag 19. maj

Grundlovsdag:
torsdag 5. juni

Sommerferie begynder: 
mandag 23. juni.

(alle dage incl.)
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DH-JULESHOW 74:

Der er efterhånden man
ge måder at lave juleshow på, 
ikke mindst når det drejer 
sig om en skole. Mon ikke de 
fleste forældre husker deres 
egen juleafslutning på sko
len med pynt og julehygge i 
klassen. Mange skoler er gå
et et skridt videre og laver 
således fælles afslutning 
for hele skolen. En del for
ældre har sikkert selv ople
vet dette i form af tradi
tionel julefest, altså alle 
skolens medlemmer rundt om 
det store træ i gymnastik
salen, alt i alt en stor og 
positiv højtidelighed, der 
var med til at skabe et bed
re milieu på skolen.

På vor skole er vi des
værre ikke nået så langt erid- 
nu, hvilket først og fremmest 
skyldes mange af elevernes 
usikkerhed ved samvær med 
mange andre børn, som de er 
skrækslagne for at tabe pre
stige overfor. Alligevel: ved 
stor velvilje fra skolens 
lærerpersonale lykkedes at 
gøre juleafslutningen til 
en årlig glædelig, tilbage
vendende begivenhed, som al
le, både lærere og elever, 
ser hen til. Det er nu andet 
år i træk,at en gruppe lære
re benyttede deres i forvej
en sparsomme fritid til at I 
indstudere et teaterstykke. 
Mange forældre mener givet, 
at blot børnene ser deres 
lærer med papnæse osv, så
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1 dette være nok til at 
å forestillingen hjem".Det 
da rigtigt, naturligvis 

n man spekulere i disse ba- 
r og herved få en letkøbt 
cces. Det var imidlertid 
t barske teaters realitet, 
n i år valgte, idet stykket, 
r blev opført, var af den 
levende dramatiker Dario 
. Stykket "En maler kommer 
jældent alene", har bl.a. 
jret vist i tv, hvilket jo 
?stemt ikke gør lærernes 
'av til opførelsen mindre.

Om stykkets handling 
_ev der i forrige nummer 
’ DH-nyt refereret af en 
T stykkets sufflører. Jeg 
tal blot bemærke,at det er 
i farce i bedste "Gøg og 
5kke stil". Da Dario Fo er 
ivel mimiker som akrobat 
af artistfamilie), er der i 
tykket foruden den helt for- 
irrede sammenhæng i handlin- 
en indlagt regie, som fak- 
isk kræver akrobatisk kun- 
en.

Et sted kravler den 
ne maler således 3 meter op 
d en stige, for med et øre
øvende brag at falde ned i 
kødet på en hypnotiseret 
and, der sidder under stigen. 
1t i alt er der ved valget 
f dette stykke kun taget hen- 
yn til to ting: forestillin- 
en skulle kunne ses af alle 
kolens forskellige alders- 
rupper, og den skulle kunne 
ættes op for højst 500 kroner, 
er var derfor på ingen måde 
ale om en letkøbssucces, men

om en håndværksmæssig'og kor
rekt forestilling. Om det var 
en succes, vil jeg lade den 
enkelte spørge sit barn om. 
Uanset faglig kunnen osv,så 
er stykket beregnet for pub
likum, hvorfor det da også 
er dem, altså Deres barn, 
der skal dømme herom.

For samtlige medvir
kendes vedkommende kan jeg 
vist roligt sige, at alle 
var helt og fuldt med i fo
restillingen, og, tør jeg 
vist tilføje, med en vis 
glæde for at medvirke.



Sluttelig vil jeg håbe, 
at denne lærerforestilling 
vil blive en fortsat årlig 
tradition. Nogle forældre 
vil med en vis berettigelse 
spørge: Ville det ikke være 
sjovere at lade børnene selv 
lave forestillingen, eller 
måske evt. sammen med nogle 
medvirkende lærere? Det er 
en udmærket og rigtig ide, 
hvis altså børnene har ner
ver til det. Sagen er ganske 
enkelt,at på vor skole vil 
selv en meget dygtig og ru
tineret skuespiller få det 
svært, da nogle elever er 
komplet uegnede til at over
være en hvilken som helst 
forestilling. Disse ascocia- 
le elementer ville meget 
hurtigt opdage, hvor let de 
kunne forvirre en kammerat 
på scenen, og forestillingen, 
for ikke at sige hele arran
gementet ville munde ud i bar 
lade og kedsomhed. Desuden 
er tiden til prøver knap, 
hvorfor der ved prøverne ar

bejdes meget professionelt o 
kontant (d.v.s. uden hensyn
tagen til kunnen), hvilket 
atter ville give børnene tie- 
grænset mulighed for at føl
ge med fra gang til gang. 
Hertil kommer et utal af ek
stra ting, som samtlige med
virkende må påtage sig, for 
at arrangementet skal lyk
kes, og som faktisk kun kan 
foretages af lærere, da det 
kræver en lærers kompetence 
på skolens vegne.

Kort sagt, prøverne til 
en lærerforestilling er 
knaldhårde, stressede (da de 
altid ligger på en eftermid- 
dag/aften, hvor vi alligevel 
er på skolen).

Men jeg vil med mange, 
mange andre håbe,at det inf- 
den længe bliver muligt at 
afholde en "skolekomedie" 
for skolens forældre,spil
let af skolens børn, og åt 
denne foreteelse vil blive 
en årlig tilbagevendende 
tradition.

OH.
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nogle opgaver i selve museet. 
Opgaverne skulle løses ved, 
at man gik rundt i museet og 
fandt svarene.

Da k. klasserne havde 
set filmen, kom de også op og 
gik i grupper igang med at 
løse opgaver. Mens vi gik
rundt 
skibe

kunne vi både se de
de var færdige med

VIKING:
Vikingeskibshallen i 

skiide.
Som en del af oriente

ngsemnet "vikingetiden", 
or vi har lavet mønster, 
landsby, et vikingeskib, 

ors hammer, Jellingestenen 
; kort over vikingernes tog- 
r, har vi været i Roskilde 
r at se på de vikingeskibe, 
,n har udgravet i Roskilde 
ord.

To k. klasser og en 5. 
.asse + 5 voksne startede 
•edag den 31. jan. mod Museet, 
havde en god bustur, men 

mne desværre ikke se ret 
!get af landskabet, da det 
ir meget tåget.

De to k.klasser gik først 
id og så en film om udgrav- 
ngen af skibene, de fik bag- 
'ter et spørgeskema, hvor de 
;kulle svare på spørgsmål om 
Imen.

at samle, men vi kunne også 
se nogle, de var ifærd med 
at samle.

Efterhånden som elever
ne var færdige, samledes vi 
i cafeteriaet og spiste vores

Kl. 12 kørte vi hjem
igen.

Det var en skam, at vi ik
ke havde afsat mere tid.To fi

lmens var 5. klassen
■lv gået i gang med at løse

mer var næsten for lidt. 
Niels B.
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Fortæl mig hvem du omgås, 
så skal jeg sige dig,hvem du 
er. Sådan lyder et kendt ord
sprog. Med samme grad af sand
hed kan man sige: Fortæl mig 
om din skoleuddannelse,så 
skal jeg sige dig, hvor i sam
fundet, du vil havne. - Det 
er selvfølgelig ikke helt sik
kert, men der er megen sand
synlighed i begge tilfælde

Andre steder i denne bog 
vil du blive mindet om en ræk
ke forhold, som har betydning 
for, hvilket fag du beslutter 
dig for, når skolepligten op
hører. Men der er også for
hold, du ikke kan gøre så for
færdelig meget ved, selv om 
du skulle ønske det - i hvert 
fald slet ikke, med mindre du 
ser disse ting i øjnene og 
har evner og vilje til at 
gøre en stærk personlig ind
sats. Det har at gøre med di
ne forældres økonomi og uddan
nelse, og med de interesser 
man dyrker eller ikke dyrker 
i dit hjem. Derom handler den
ne artikel.

Man har længe kendt tal
lene for, hvor mange unge der 
hvert år går til de forskelli
ge former for uddannelse, når 
de går ud af skolen, og derfor 
har man også kunnet regne ud, 

hvor mange unge der ender som 
ufaglærte af hver årgang. Men 
man har savnet oplysninger 
om, hvordan det går dem sene
re, og om hvad det er for for
hold, der øver indflydelse | 
på, hvilken uddannelse unge 
får. - I dag ved man en hel 
del mere om disse forhold.
Det skyldes, at man i I968 
startede en stort anlagt un
dersøgelse, som stadig er i 
gang. Den omfatter ca. 3.000 
unge, der var elever i 152 
7.klasser i 1968. De er ud
valgt, så de repræsenterer 
alle egne af landet og såle
des, at de også repræsenterer 
befolkningens forskellige so
ciale "lag". Det vil sige,at 
man har opdelt de unges hjem 
i 5 sociale grupper (efter 
faderens eller moderens ar
bejde):

I. Selvstændige med 
større virksomheder, funktio
nærer i topstillinger og aka
demikere

II. Selvstændige med 
mellemstore virksomheder og 
overordnede funktionærer

III. Selvstændige med 
mindre virksomheder og funk
tionærer med ikke-rutinepræg
et arbejde

IV. Selvstændige mec 
små virksomheder, funktio
nærer med rutinepræget ar
bejde og faglærte arbejdere

V. Ikke-faglærte 
arbejdere.
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Denne inddeling af de 
.ges hjem er først og frem- 
•st foretaget, fordi det har 
st sig, at social status ik- 

■ kun er udtryk for den so- 
ale anseelse,en person ny

der. Det hænger også nøje sam
men med livsvilkår, holdnin
ger og normer (hvad er "bedst? 
hvad er værd at stræbe efter? 
hvordan opdrager man bedst si
ne børn o.s.v.) i hjemmet.

Sådan fordelte drenge og piger sig;i undersøgel
sen inden for socialgrupperne mht. gymnasium 
og HF.

Socialgruppe 1

Sovialgruppe 2

Socialgruppe 3

Socialgruppe 4

Socialgruppe 5

Alt dette tilsammen ud
iør det sociale miljø, barnet 
ever i, og det påvirker bar- 
let på utallige måder.

De unge, som ved under
søgelsens start var ca. 1U år, 
:r nu ca. 20. - Hvordan er 
Let gået disse unge? - og hvad 
:r det for forhold, der har 
Ivet indflydelse?. - Viser 
»illedet, at flere unge fra 
små kår i dag får højere ud- 
Lannelse end tidligere? - Vi 
spørger Bente Ørum, der gen
iem de sidßte h år har været 
nedlem af den gruppe, der har 
arbejdet med undersøgelsen 
jg bearbejdet det store tal
nat eriale .

- Hele udviklingen stil
ler stadig større krav til 
unge på alle pladser i er
hvervslivet og i samfundet 
iøvrigt. Det betyder, at he
le uddannelsesniveauet er 
hævet. Men de tal,vi har, vi
ser helt klart, at der er li
ge så mange unge i dag som 
for 10 år siden, som ingen 
uddannelse får. Og det er 
stadig unge fra de højere so
ciale lag, der får den høje
ste uddannelse, og det er 
stadig arbejdsmandens børn, 
der oftest bliver ufaglærte.
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— cg s3!o:'3o var fordeling''?: mht. lærlinge, ud 
lærte, skclczdgendc cg ordre uddannelser med 
len, de do unge var 19 20 ?.r.

Svcislguppe 1

-nno 2

Socialgruppe 3

Socialgruppe 4

Socialgruppe 5
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- Viser undersøgelsen, 
hvorfor det går sådan?

- Den viser, at det er 
sådan. Det er sjældent, at 
børn af ufaglærte kommer i 
gymnasiet eller på HF-kur- 
sus. Langt de fleste unge i 
gymnasiet kommer fra hjem, 
hvor forældrene har en ud
dannelse og er økonomisk vel
stillede, altså fra de øver
ste socialgrupper, hvor for
ældrene ofte er mere positivt 
stemt over for uddannelse og 
også synes, at det er mere 
nyttigt. Det er de børn,som 
skolen mest er indrettet ef
ter. Børn fra sådanne hjem 
har langt lettere ved at ud
trykke sig op opfylde skolens 
krav, og derved er vejen ba

net for dem til højere sko
leuddannelser. De unge fra 
hjem med dårligt uddannede 
forældre og uden skolemæs
sige interesser har sværere 
ved at følge med. Hvis diss 
børn skulle klare sig godt 
skolen,ville det kræve, at 
skolen også var indrettet 
efter dem.Men det er den ik
ke, og mange af dem er i re;

e 
i

a-
liteten "dømt" til at blive 
ufaglærte - men selvfølgeli 
er der nogle undtagelser fo 
særligt heldige elever. Sei 
om skolens opgaver skifter 

g

med samfundets øvrige udvik
ling, så vil disse unge fort
sat få deres plads i bunden 
af uddannelsesmønsteret.
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For unge, der var ufaglærte, kom i huset eller 
var hjemmegående se dot fådan ud, da de var 
19-20 år.

Socialgruppe 1

Socialgruppe 2

Socialgruppe 3

Socialgruppe 4

Socialgruppe 5
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Når så mange unge forla- 
;r skolen så tidligt,de kan? 
len at gå ind i anden uddan- 
;lse, hænger det blandt an~ 
■t sammen med forældrenes 
•Idning til værdien af sko- 
'gang. Mens forældrene i 
•uppe I, II og III viste 
or forståelse herfor, var 
nne meget ringe blandt for
drene i gruppe V. - Man har 
nnet konstatere, at den del 
de ca. 3.000 unge, der for- 

d skolen efter 7- klasse 
et kunne man dengang), næ- 
en udelukkende var børn fra 
em i socialgruppe V. Til- 
arende var de, der kom i 
mnasiet, oftest børn fra 
to øverste socialgrupper, 
den samme skævhed kunne 
så konstateres for de unge, 
r forlod skolen efter 8., 
, og 10. klassetrin.

- Det taler sit tydeli
ge sprog om, at skolen i det 
store og hele er indrettet 
til fordel for de elever, 
der kommer fra de økonomisk 
og kulturelt bedst stillede 
hjem. På papiret har alle 
børn lige adgang til uddan
nelse - men undersøgelsen 
viser, at det kun er på pa
piret .

- Billedet er det samme, 
når vi ser på, hvem afjlem,der 
går ud af skolen, som senere 
kommer på kursus af den ene 
eller anden art.Det er også 
tit børn fra de højerb soci
algrupper. Alene HF danner en 
undtagelse med en mere jævn 
spredning over samtlige 
grupper.



- Gælder det i lige 
grad drenge og piger?

- Nej. Sammenhængen 
mellem,hvilket miljø man kom
mer fra, og hvordan man kla - 
rer sig i uddannelse og er
hverv, er forskellig for pi
ger og drenge. Ganske vist 
klarer pigerne sig gennem
gående bedre i skolen end 
drengene. Der er derfor og
så en del flere piger end 
drenge, der får længere sko
leuddannelse. Men det ændrer 
ikke ved, at der alligevel 
er flere piger, der bliver 
ufaglærte. Af de unge, der 
forlod skolen efter 9- og 10. 
klasse, var én ud af fire 
drenge IKKE under uddannel
se, men for pigerne var det 
to ud af fire.

- Men også i andre sam
menhæng er der forskel i 
vilkårene for de to køn. 
Mens der f.eks ikke er så 
store forskelle i kravene 
til sønner og døtre om plig
ter i hjemmet i de to øverste 
socialgrupper, så ændres bil
ledet en del i gruppe III og 
IV - og i socialgruppe V har 
pigerne gennemgående langt 
flere huslige pligter end 
drengene. - Langt de fleste 
af de unge, der som 18-årige 
oplyste, at de ikke havde ar
bejde, men gik hjemme, var pi
ger , der var blevet mødre me
get unge.

- Endnu ser det dog ud 
til, at man i de fleste hjem 
er mere indstillede på, at 
drengens uddannelse til et 
erhverv er vigtigere end pi
gens .

- Undersøgelsen har vist 
at i 18-19-års alderen er der 
langt flere drenge end piger 
under fortsat uddannelse.

Det er da vel næppe så
dan, at der fødes flere in
tellektuelle børn i de høje
re socialgrupper - spiller 
det slet ikke ind?

- Det er meget svært 
at finde en definition på 
begrebet intelligens. Men ud 
fra alt,hvad man ved,fremgår 
det tydeligt, at omgivelsern« 
(miljøet i hjemmet) har meget 
stor betydning for barnets 
hele udvikling og altså 
også for, i hvilken grad de 
medfødte anlæg for begavelse 
udvikles. Det mere eller 
mindre mangelfulde billede, 
vi fik, da vi gav de unge i 
7. klasse nogle intelligens
prøver, siger selvsagt intet 
om den enkeltes oprindelige 
anlæg for begavelse.

- Fra talrige andre 
undersøgelser ved vi, at der 
e.r stor forskel på børns for
udsætninger for at "følge 
med", når de begynder i 
skolen. Gennemgående står 
børn fra lavere socialgrup
per tilbage for jævnaldrende 
fra de højere socialgrupper.
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er - især i andre lande - 

rt forsøg for at finde 
ler til at hjælpe børne- 
til at starte skolegan- 
på mere jævnbyrdigt 
ndlag. I USA har man f. 
delt sådanne dårligt
Ilede børn op i to 
pper og gennem forsko- 
g hjulpet den ene frem 
et klart forspring,før 
legangen begyndte. Det vi- 
sig imidlertid, at ef- 
få års skolegang lå bør- 

e i begge grupper på nær- 
t samme niveau. Hjemmemil- 
t havde trukket de forsko- 
e børn tilbage igen.

- Sådan som skolen er 
rettet,er der kun meget 
muligheder for at råde 
på dette forhold. Det er 
meget mere ulykkeligt, son 
efter de foretagne under

eiser slet ikke er tvivl 
at der er store uudnyt- 

e intelligensreserver hos 
del af ungdommen, der 

e får uddannelse udover 
skolepligtige alder.

Ovenstående artikel 
arner fra bogen "Uddannal- 
'75", som kan lånes hos 
jrtegnede.

Jørgen Stampe.

/
STADIG.

ÆT VEEDEH 
FOK^OßXES AF

EKSPEßT- 
< VeLPE L >

INDEKLIMA:
3. etape af skolen er nu 

under opførelse, og man reg
ner med,at der i denne afde
ling vil blive gjort mere for 
at forbedre indeklimaet, bl. 
a. ved hjælp af bedre tæppe
belægning, så der ikke op
står statisk elektricitet, 
når børnene"slæber" benene 
henad gulvet for at kunne 
give "stød"; og i kantinen, 
som skal stå færdig efter som
merferien, skal der gøres no
get effektivt ved udluftning
en .

Hvis disse ting ikke op
fyldes , vil sundhedsmyndig
hederne ikke godkende bygge
riet.

Desuden har vi afsendt 
en ansøgning til forvaltnin
gen for at få et sprinkler
anlæg i tilfælde af brand.

BE.
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NEDTRAPNING:

Dette handler ikke om 
nedtrapning af narkomaner, 
men om nedtrapning af norma
le kommunale tilskud til 
lejrskoler i 9- og lo. klas
se.

Således er nedtrapning
en foregået her i kommunen:

Ydelse pr. elev 
70/71 kr. 500
71/72 - 750
72/73 - 600 + elevbet.
73/7^ - 350 +
7^/75 “ 44 pr.dag +

elevbet. 
75/76 - samme som 7^+/75

Alt imens alting stiger 
og stiger, bliver de kommu
nale tilskud mindre og mind
re. Det kan vel ikke være 
rimeligt; eller ønsker man 
i virkeligheden at slagte 
ordningen?

Fælleslærerrådet i 
Gladsaxe ønsker 100 % dæk
ning til lejrskoler, da 
disse må ses som et led i 
undervisningen.

Her på skolen mærkes 
den kommunale stramning også. 
Der er flere elever/forældre, 
der har svært ved at skaffe 
de nødvendige beløb til lejr
skole. Måske må vi endda se i 
øjnene, at nedtrapningen en 
dag er fuldendt således, at 
kommunen slet ikke yder nogen 
tilskud. Hvad gør vi så???

Vi kan lappe lidt her

og der og gør det bl.a. den 
15. marts til vores skolefjest 
hvor vi helst skulle have en 
masse penge i kassen til vjo- 
res lejrskole('skolefond).
MØD OP DEN 15.MARTS KL. 14! 1 1 

Holger.
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k)GANMEL_DELSE:

Titel: Tre lange dage 
Forfatter: Joan Täte 
Forlag: Munksgård.

Munksgårds forlag har en 
erie, som hedder Polo-serien. 
>et er bøger, der er skrevet^ 
,å de er nemme at læse, og 
lamtidig er de meget spænden- 
ie. Den sidste nye hedder 
're lange dage.

Bogen har to hovedperso- 
ler, nemlig Mia og Tim. De 
tår kendt hinanden i 6 måne- 
Ler og er meget glade for hin- 
mden.

Vi hører egentlig histo
rien fortalt to gange. Før
ste halvdel af bogen fortæl
ler Mia, hvordan hun oplevede 
det hele, og i anden halvdel 
fortæller Tim.

En dag er de to på vej . 
hj em fra fodboldkamp, og un
dervejs står Tim ud af bilen 
for at tisse. Han kommer ik
ke tilbage. Mia bliver bange 
og begynder at lede og kalde, 
men Tim er og bliver forsvun
det .

Mia går til politiet. De 
vil først ikke tro på hende, 
men pludselig viser der sig 
et spor. Det er en meget 
spændende opklaring, og det 
ville være synd at fortælle 
den her. Men det viser sig, 
at Tim er blevet taget til 
fange af en forbryderbande.

Bogen er på 110 sider, 
der er mange tegninger under
vejs, og den er som sagt nem 
at læse. Det er en god og vir
kelig spændende bog for 8.- 
10. klasse.

Niels B.
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Titel: Mini-Minos 
Forfatter: Kr. Tellerup 
Forlag: Tellerup

Mini-Minos er et bogdyr. 
Han bor i den tykkeste bog i 
hele bogreolen. Slår man op 
midt i bogen, er der et bille
de af en stor skov, og inde i 
den skov bor Mini-Minos sammen 
med sin far og mor.

Egentlig har han det godt, 
men sommetider er han meget 
ked af det. Han keder sig nem
lig, for der er slet ingen le
gekammerater .

En dag beslutter han at 
tage ud for at finde en. Har 
klatrer op i det højeste træ 
i skoven, og da han er helt 
oppe ved kanten af bogen,kra^ 
ler han ud af den og ned i de 
ved siden af.

Han er kommet til et hel 
nyt sted. Her er zebraer , 
giraffer og en meget sulten 
løve, som godt kunne tænke si 
at spise Mini-Minos. Han Isli 
per fra den, og pludselig hø
rer han råb om hjælp. En jlil 
le negerdreng er faldet i var 
det, og nu er krokodillerne 
ved at æde ham.

Mini-Minos får Lumumba, 
som drengen hedder, redde! O] 
Lumumba bliver så glad, at h? 
tager Mini-Minos med hjeml. 
Der bliver holdt en stor fes 
for ham.

Til slut er det blevet 
sent, og Mini-Minos må hjem. 
Men han lover at komme snart 
igen. Nu har han endelig 
fundet en legekammerat.

Bogen har masser af gode 
tegninger, tegnet af Jan 
Clausen. Den vil nok værb 
sjov at læse for børn i 3.- 
5. klasse, og den er god til 
oplæsning for mindre.

P.S. Når man har læst 
bogen, kan man skrive til 
Mini-Minos og få tilsendt en 
gratis plakat.

Niels B.
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Byggeriet skrider nu rask 
;m- det er dejligt - men 
; kan selvfølgelig ikke und- 
at give problemer i dag- 
^dagen, når man er nabo til 
byggeplads. Der er f.eks. 
tfjen - og det er jo vældigt 
endende at se på - det kan 
~e svært at holde sig på 
stand i sikkerhed for de 
"lige maskiner og uden for 
i plørede ælte. Det sætter 
ae spor indendøre - spor, 
i bl.a. rengøringspersonalet 
It kunne undvære.

Et andet problem vil op- 
i den 2h. februar - D-dag 

for tilkoblingen af 3. etape. 
Denne dag vil 2 lokaler blive 
ubrugelige, og der vil gå 4- 
5 uger,før vi kan tage dem i 
brug igen. Vi forsøger at 
klare os igennem vanskelighe
derne ved at låne 2 lokaler i 
nærheden - det vil give for
styrrelser i arbejdet, men dis
se problemer er lettere at bæ
re, når vi ved,det ikke varer 
længe, før hele skolen er fær
dig. U. og sidste etape plan
lægges for fuld kraft i øje
blikket - selv udenoms arealer
ne er man begyndt at arbejde 
med - så fremtiden tegner sig 
lys.

John H.
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KLASSENS TIME

ikke dér har en fast time u- 
gentlig, må klasselæreren i d' 
pågældende U. klasse tage pro
blemerne op, hvis han mener, 
problemerne er brændende elle: 
tiden er dertil.

Hvis de ikke-faglige akt 
viteter skal sættes i system, 
kræves derimod en fast ugent
lig time som i 7-10. klasse.

Af de forskellige pæda
gogiske ordninger i Gladsaxe 
kommunes Skolevæsen indtager 
Klassens Time en væsentlig 
rolle.

Ordningen gælder for 7. 
til 10. klassetrin og "blev 
indført i skoleåret 1968-69- 
Det var tilvalgskolens ind
førelse, som var årsag til 
klassens time,og begrundel
sen var bl.a, at eleverne var 
delt i ca. 1/3 af timerne, at 
klasselærerens rolle derved 
ændredes, at der skulle være 
et pusterum uden fagpres etc.

Timen blev givet til 
klasselæreren, da denne har 
ansvaret for klassens trivsel, 
kontakten til hjemmet, kon
takten til faglærerne, inspek
tør, skolebetjent, og man kun
ne med rette spørge,om en så
dan time ikke alligevel ville 
eksistere, selvom den blev 
slettet af den kommunale læse
plan. Har klasselæreren i U. 
klasse da ikke lignende pro
blemer og opgaver som 9- klas
selæreren? Dette må i høj 
grad være tilfældet, og da man

Selvom ordningen ikke 
koster borgerne noget (under
visningsplanerne giver mulig
hed for at tage en time fra 
et andet fag - i I968 varde’ 
gymnastik), må man alligevel 
stille spørgsmålet: Bliver v: 
ikke for ineffektive, har vi 
"råd" til at bruge en hel|ti
me til ikke-faglige aktivite
ter?

Konsulenten i dansk og 
orientering, Flemming Lundah; 
forsøgte i efteråret 197^+ at 
undersøge,hvad man rundt om 
på skolerne brugte klassens 
time til. Han besøgte samti: 
ge 7-_10. klasselærere, enke; 
te elever deltog i samtalerm 
men det normale var, at lære: 
ne først diskuterede problem, 
med sin klasse og derefter v: 
deregav klassens og sin egen 
mening om timen. Hvilken væ: 
di/nan tillagde den, hvilke 
aktiviteter der foregik, om 
man kun drak te, eller om læ
reren benyttede timen til di
rekte undervisning.
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lsen må s-iges at være meget 
sitive. Flemming Lundahl 
stiller dem i fire grupper:

1. Sociale aktiviteter
2. Forberedelse til og 

efterbehandling af 
aktiviteter udenfor 
klasseværelset

3. Mundtlig fremstilling, 
diskussion o.lign.
Afvikling af oriente
ringslignende emner 

Listen omfatter ca. 60- 
aktiviteter, her er et

Ifældigt udpluk af disse:
1. Diskussion af fremmed- 

arbe j derproblemet
2. Ugeplan
3. Elevrådsarbejde
U. Indretning af klasse

lokalet
5. Lysbilleder
6. Samtaler vedr. disci

plinære problemer i 
de valgfrie fag

7. Gå tur eller besøg på 
virksomheder.

Alt i alt har det vist 
-g,at man i denne time på 
imme tid har kunnet hygge 
'g over en kop te og disku- 
jre vigtige problemer.

Samtidig har det vist 
Lg, at der her var en mu- 
Lghed for at øge elevernes 
rtivitet og dermed få ele- 
srne til at deltage i be- 
Lutningsprocessen. Der kan 
klassens time fremkomme i- 
eer, problemstillinger, ar- 
ejdsformer, der alle kan be- 
fttes i den senere undervis- 
ing.

Klassens time løser na
turligvis ikke skolens nu
værende problemer, men til 
de, som spørger,om vi har 
råd til den, kan der kun sva
res: Har vi råd til at und
være den? En af lærerne i 
undersøgelsen formulerede 
det således: .... Denne time 
giver mere end rigelige ren
ter i den daglige ofte mere 
trivielle hverdagsundervis- 
ning. Den er klassens nerve.

Søren Ortvad

ME HIDE, OM PER ER VED HT FLYTTE 

HJEMME- FRF)....
nu Urr hpn efterhånden det mestf 
rf Sin hrrdero&e hængende

henne pA SKO- Len.

Glemme

GLEMMEKASSEN!

Vi skal minde om, at 
I kan hente glemte sager i 
depotet overfor mælkeudsal
get hver:

mandag,onsdag og fredag

i 10-frikvarteret. 
red.
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VIDEREUDDANNELSE 
FOR LÆRERE

FRA kontoret:

Lørdag den 15• marts 
skal det store festlige 
TIVOLIARRANGEMENT på skolen 
løbe af stabelen. Vi håber på 
denne dag at få lagt en solid 
grund for den skolefond, vi 
ønsker at få etableret.

Hvad skal en skolefond 
så bruges til? Den skal f. 
eks. yde økonomisk hjælp til 
hytteture, lejrskoler o.lign, 
hvor elevernes forældre i 
nogle tilfælde skal betale 
for en del af arrangementet - 
et beløb, som for nogle hjem 
er en helt urimelig belast
ning.

Vi har allerede nu mod
taget mange gaver, der skal 
bruges som gevinster i lykke
hjul og tombolaer', men vi har 
brug for meget mere, så vi 
modtager med glæde gevinster
store som små - fra alle, 
der kan/vil hjælpe os.

På forhånd tak! '. 1
ALTSÅ PÅ FESTLIGT GEN

SYN DEN 15- marts 1975-
John Hansen

Det hævdes ofte, at lære
rens nuværende uddannelse ikke 
giver et tilstrækkeligt grund
lag for at varetage undervis
ningen i Folkeskolen på en kva 
lificeret måde. Samfundets 
krise og dermed også skolens 
krise er med til yderligere at 
vanskeliggøre lærerens arbejde 
og da skolen ændrer sig med ly 
nets hast, står mange i den si 
tuation, at de føler, deres ud
dannelse er forældet allerede 
den første dag,de træder ind i 
skolen.

Dette problem har Danmark 
Lærerforening længe været klar 
over, dog uden at kunne gøre 
andet end at hjælpe med smålap 
perier hist og her i form af 
mindre kurser. Man har lavet 
kurser på Lærerhøjskolen i bå
de faglige og social-psykolo- 
giske discipliner, og i Glad- 
saxe Kommune har mange modta
get disse tilbud, men det er? 
som om der ofte har været et 
misforhold mellem det, man lær 
te på Lærerhøjskolen?og det!, ma 
havde brug for som lærer på en 
skole i Gladsaxe.

I det sidste år har skole 
konsulenterne forsøgt at finde 
frem til nogle bedre og mepe 
brugelige kursusformer. I ste 
det for, at lærerne gik på ,læ
rerhøj skolen, var det muligvis 
en ide , om deres eksperter 
kom ud til os, f.ex. på hver 
skole, således at emner, dijsku 
sioner etc. kom lærerne ved.
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Dette blev afprøvet gen- 
m de to sidste år ved bør- 
have/1. klassekurset (15 
mer)5og lærerne gav udtryk 
r, at kurserne stort set 
r udbytterige.
Til næste år har Lærer- 

jskolen i samarbejde med 
nmarks Radio lavet et vi
reuddannelsesprogram for 
rere med 8 TV- og 16 radio
sendelser. Selvom man 
r udsat programmet i fo- 
løbigt 1 år,er Gladsaxe 
mmen med Herlev Kommune 
blet på allerede fra som- 
ren 75 som en forsøgs- 
dning. Kurset bliver på 
0 timer (3 timer pr. uge, 
r tæller for 2 undervis- 
ngstimer),og emnerne bli- 
r:

1. Skolens opgaver
2. Skolens fag- og em

nekreds i relation 
til skolens opgaver 
og mål

3. Samarbejde og medbe
stemmelse

1. Differentiering og 
individualisering.

At differentiere og in- 
vidualisere vil sige at 
re undervisningen spænden- 
og virkelig for alle ele- 

r, at give alle elever op- 
ver, der passer til deres 
yrke o.s.v. Til dette kræ- 
s flere og bedreundervis- 
ngsmaterialer, som igen er 
hængig af fag og emner, 
dstnævnte afhænger igen af,

WI6 IKKE MAN SPILLER 
HVER MISTER MAN SIT 
----------- &OPE BOLDØOE..

hvilke opgaver og mål, skolen 
har - eller bør have - idag, 
man kan således se,at de fi

re punkter hænger ret godt sam
men.

Der har allerede på nuvæ
rende punkt meldt sig så stort 
et antal ansøgere, at det er 
tvivlsomt, om kommunen vil be
vilge de nødvendige midler. 
Hvis ikke, skal man til at ud
vælge, en procedure, som al
drig kan blive retfærdig.

Det meget store antal an
søgere tyder på, at lærerne er 
trætte af den hidtiiige kursus
form, samt en virkelig interes
se for landets største arbejds
plads: Skolen.

Til slut blot dette: Punkt 
3 hed samarbejde og medbestem
melse, og hvis disse ord skal 
blive andet end tomme fraser, 
må de,som skolen skal samarbej
de med,og som gennem skolenæv
net har medbestemmelse, nemlig 
forældrene,med i billedet. Og 
så er jeg lige ved at glemme 
eleverne.

Er tiden moden til at plan
lægge en kursusform, hvor lære
re, forældre og elever deltager 
på lige fod?

Søren Ortvad.



På grund af stofmængden 
og udskiftning i redaktionen 
udskydes artiklen om skole
mad til et senere nummer.

red.

Skolenævnet er indstil
let på at følge lærernes for
slag om at anmode kommunen 
om at opsætte "stopforbuds- 
tavler" i begge sider af 
Skolesvinget.

Bilparkering i Skole
svinget skaber farlige si
tuationer, bl.a. på børne
nes vej til fritidshjem og 
skole. Der køres for stærkt 
på denne vej, når især læ
rere skal nå frem i tide om 
morgenen, og børn, der passe
rer gaden mellem parkerede 
biler,risikerer før eller 
senere at blive ofre på den
ne væddeløbsbane.

Og hvad skal lærernes 
biler egentlig hernede på 
arealet, når vi har store, 
ledige p-pladser ved Kir
ketorvet?

red.

M ANDAG DEN 10. MARTS STARTER 

3. OG SIDSTE RUNDE PÅ P-VÆRK 

STEDERNE. P-VALGENE SKAL VÆ
RE OVERSTÅET SENEST 3 UGER 

FØR - HUSK AT AFLEVERE LI

STER TIL KONTORET.

RED.
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Æ S E R B R E V E

SVAR FRA
Merete:

Jeg synes, det er rime
ligt - når I havde haft banen 
i 15 + 5 minutter, altså over 
halvdelen af et spisefrikvar
ter - at I så afgiver den til 
andre, som har lyst til at 
bruge den. Det gælder natur
ligvis også for de "små".

Vi har jo ikke så megen 
plads til spil i gården, så 
vi må deles om den, vi har!

Hilsen Merete.

ANG. BOLDBANEN: ft

Kære skoleblad!
Hvorfor er det altid de 

ore,der skal forlade banen 
e i den lille skolegård?

Forleden var vi ude i 
n lille gård og spillede 
top" på banen. Vi havde 
n været der i 15 minutter, 
sagde Merete,at efter 5 

nutter skulle de små have 
nen.

Vi har næsten aldrig ba
tt. Det er mindst 3 måneder 
den, vi sidst havde banen.

Giv os venligst en for
åring!

Hilsen, 5-hf.
3. Når de små har banen, 
vi ikke få banen, og det 

ttes vi,er URETFÆRDIGT!

PIGEHÅNDBOLD

Vi er nogle piger, som er 
meget glade for at spille 
håndbold. Kommer der ikke 
snart håndboldturnering i ste
det for fodboldturnering?

Hilsen, 6.he. Jeannie, 
Lotte og Bente.

svar:

Jeg vil sende en seddel 
rundt til klasserne for at 
finde ud af, om der er inte
resse for en håndboldturne
ring.

Hvis der er tilslutning 
nok, vil jeg gerne arrangere 
turneringen.

John Schiøttz



30 Skolenævnet

LØBE PÅ GANGEN

Vi synes, at det er for 
dårligt at når vi løber på 
gangen, så bliver vi smidt 
ud af Dag Hammarskjöld og 
så skal vi være henne i ba
rakken.

Men når de små løber, 
bliver de ikke smidt ud.

Hilsen 6.he. Jeannie, 
Bente og Lotte.

SVAR:

Ingen må løbe indendørs! 
Alle må gribe ind, når det 
sker, både elever og voksne.

red.

På grund af bestræbel
serne på at få stablet et 
festarrangement på benene, 
har det været nødvendigt 
at udskyde afholdelsen af 
et repræsentantskabsmøde 
til senere på året. 
Lærerråd og nævn har flere 
gange indkaldt interessered' 
forældre til at tage aktiv 
del i forberedelserne til 
den påtænkte fondsfest dén 
15.marts, men resultatet,de: 
kom ud af disse henvendelse: 
er forhåbentlig ikke udtryk 
for den almindelige inter
esse for skolen. Vi håber 
såjnogle vil reagere på an
noncen andetsteds i bladet ; 
og at alle forældre på selv 
dagen vil bakke arrangemen
tet op ved at møde frem i. 
stort tal.
Byggeriet skrider planmæssi 
frem,og inden længe kommer 
man til den kedelige del, 
hvor 2 klasseværelser i det 
eksisterende byggeri inddra 
ges i byggeriet - det vil 
give nogle ulemper, men for 
håbentlig vil alle bære det 
med et smil.
Der er fremkommet flere 
forslag om egnede loka
liteter, hvor rygning e- 
ventuelt kunne tillades. 
Disse forslag vil blive 
behandlet på førstkommende 
nævnsmøde; så ser det ud 
til, at dette problem ser 
sin løsning snart.

Jørgen B



hjælp os at hjælpe

LØRDAG DEN 15. MARTS AFHOLDER VI

TIVOLIARRANGEMENT

RESERVER DATOEN NU

FORMÅLET: AT SKAFFE PENGE TIL DEN NYOPRETTEDE 

SKOLEFOND/ SOM SKAL YDE ØKONOMISK STØTTE TIL 

LEJRSKOLER/ HYTTETURE M.V,

SKOLEN MODTAGER MEGET GERNE GAVER TIL TOMBOLA/ 

LYKKEHJUL/ FISKEDAM/ SKYDETELT O.S.V.

HENVENDELSE : KONTORET

HUSK NU AT RESERVERE LØRDAG DEN 15. MARTS "
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