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Artikler fra 
dette blad ma gerne 
gengives i deres helhed 
med kildeangivelse. i 
uddrag KUN efter aftale.

leder
I SKRIVENDE STUND ER DET ENDNU I 
OVERSKUELIGT, HVAD DET SÅKALDTE 
SKOLELOVSFORSLAG VIL BETYDE F0I 
SKOLEN. REALEKSAMEN FORSVINDER 
MEN DANSKUNDERVISNINGEN BLIVER 
IKKE STYRKET. MAN HAR IGENNEM 
EN ÅRRÆKKE REDUCERET TIMERNE I 
FAGET DANSK MED 40 L SAMTIDIG 
MED AT MAN BEBREJDER SKOLEN, AT 
ELEVERNE KAN MINDRE I FAGET.
DET MÅ SELVFØLGELIG VÆRE LÆRER
NES SKYLD -
FORKLARING,
ge" ;

MAN MÅ JO FINDE EN 
SOM IKKE KOSTER PEN

MON DE PRAKTISKE-PRODUKTIVE FAG 
FÅR FLERE PENGE, SÅ DE BLIVER
SIDESTILLET MED DE TRADITI
BOGFAG - HELLER NÆPPE, DET KO
STER JO OGSÅ PENGE.
DET BLIVER VEL NOK ET GODT FOR
SLAG - OG DET KOSTER IKKE NOGET

Trykt på skolen 
d. 7.6.7D.
Oplag: 85O

Forsiden:
Elever samler 
skolebladet.

MED DETTE NUMMER TRÆKKER DEN 2 
ÅR GAMLE REDAKTION SIG TILBAGE 
BYDER DE SYV NYE RED ERE VELKOM 
MEN TIL ARBEJDET. TAK TIL ALLE, 
DER HAR LÆST OG HJULPET OS.

RED .



3

byggenyt
3. etape er nu næsten færdig og vil blive taget i 
brug i det nye skoleår. Det betyder, at vi kan sløj
fe nødlokalerne i gymnastiksal h, så vi kan regne med 
normale forhold for gymnastikundervisningen i 75/76.

Belægningen på klasseværelserne vil ikke blive mindre, 
da det samlede antal lokaler er uændret, men arbejds
vilkårene vil blive bedre p.g.a. større, bedre loka
ler, der er placeret nærmere hinanden.

I det kommende skoleår (omkring september måned) går 
håndværkerne i gang med U. og sidste etape. Det vil 
berøre legemulighederne på skolen,idet skolegården 
ved Skolesvinget bliver inddraget som byggeplads. Vi 
vil prøve at afbøde virkningerne ved at forbedre de 
indendørs legemuligheder og øge tilsynet på den fæl
les legeplads, der er nemlig midlertidigt en gård
vagt i overskud på grund af reduktionen af det uden
dørs legeareal.

John Hansen
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GABRIEL JENSENS FERIEUDFLUGTER
Du vil i den kommenV^sommerferie få mulighed for at 
deltage i en række udflugter, som "Gabriel Jensens 
Ferieudflugter" afholder ferien igennem.

Du kan deltage på 5 forskellige udflugtslejre: Husum, 
Dragør, Syvstjernen, Hundige og Klampenborg (afg.
8.30, hjemkomst I7.OO)

Du kan komme med på vores 6-dageslejr "Unneruplejren" 
(ma-lø.)
Du kan komme på Havnerundfart, i Tivoli, i Zoo og på 
Bakken.

Du kan komme til Helsingør på Teknisk Museum og Kron
borg.

Du kan komme til Roskile på Vikingemuseet og i Dom
kirken .

Du kan dyrke sport i Valby Idrætspark,og du kan komme 
på besøg på Tuborg og Carlsberg.

Du skal selv medbringe madpakke og får af os udleveret 
mælK og sodavand samt wienerbrød.

Hvis du er interesseret i at komme med på nogle eller 
alle turene, henvend dig da til din skoles GJF-repræ- 
sentant:

Doris (kontoret).

eller til din klasselærer.
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Tirsdag den 2?.april, 
lev der af den frivillige 
usikundervisning i Glad
axe afholdt en fælleskoncert 
aulaen ved kirketorvet, 

ntreen var gratis, cg pro- 
ramme'' var sammensat af 
e bedste elever fra den 
'rivillige musikundervisning, 
amt de elever, som nu på 
;rund af aller må fortsætte 
.eres musikalske løbebane 
•ia ungdomsskolen.

Fra programmet kan så- 
edes nævnes: 
armoniorkesteret under 
edelse af Tonni Jensen, 
om fremførte et både alsi- 
igt og populært, repertoire, 
lagtøjsgruppen måtte ved 
lenne lejlighed undvære 
:in normale leder og in- 
»truktør Claus B Jensen.

Til trods for dette store 
handicap, fremførte en af 
gruppens mere rutinerede 
medlemmer Bachs violin
koncert i a moll,1.sats 
på marimba. Dette punkt 
var vist for alle såvel 
musiklærere som professio
nelle musikere,der var til 
stede,aftenens største 
musikalske oplevelse. 
Endvidere medvirkede man
dolinorkesteret under ledelse 
af Dieter Philips. Dette 
indslag i programmet blev 
bl.a. på grund af sin sæd
vanlige sprudlende musik me
get godt modtaget af det 
sparsomt fremmødte publi
kum. Fra vore skoleområ
der medvirkede blokfløj
teorkesteret under ledel
se af Poul Thaarup. Til 
trods for det"pædagogiske 
omdømme" dette instrument 
har fået, kan man vist 
roligt sige blokfløjte
orkesteret ved denne lej
lighed spillede sig lige 
ind i tilhørerne, med et 
både alsidigt og meget 
musikalsk repertoire, der 
omfattede musik fra mid
delalderen til vor tid. 
Som sidste punkt på pro
grammet kom Gladsaxes 
Skoles jazzgruppe under 
ledelse af Kurt Larsen, 
et. festligt og solidt 
endemål for en god og 
musikalsk aften.
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skolefond

Som det er fremgået af tidligere indlæg i bladet, var 
Skolefondfesten en stor succes.

Overskuddet blev på 
tilskud til elever, 
terne i forbindelse

II.6OO kr., der skal anvendes som 
der har svært ved at klare udgif- 
med lejrskoler og hytteture.

John Hansen.
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P-FAG

Fra næste skoleår vil p-ordningen blive ændret på en 
række områder.

For det første bliver dramatik et klassefag, således 
at alle klasserne fra 3. kl. til 6. kl. på skift får 
dramatik 2 timer om ugen i en 3 måneders periode.
For det andet bliver der lavet en turnusordning i 3* 
og U.kl., sådan at alle får mulighed for at prøve de 
meget populære fag,og alle stifter bekendtskab med 
fag,man ellers ville vælge fra uden at kende dem.

For det tredie bliver 7- kl. tilknyttet tilvalgssko
len, hvorefter P-fagsordningen omfatter 3- - 6. kl.

ændring: OBS. OBS. OBS.

Høje Gladsaxe skolerne — afslutningskoncert rykkes fra
den 29- maj til 10. juni 1975 kl. 19.30.

SIDSTE SKOLEDAGE

Torsdag d. 19/6 kl.9•00-11.00 
(cirka) vil alle børn samles 
fra bh. kl. til 9.kl. i den 
lille gård (foran hovedgan
gen til DH.). Her vil lærere 
og elever som sædvanlig 
samles om skægge, pjattede 
og morsomme selskabslege. 
Det velkendte lærerkor vil

også give et par numre af 
deres righoldige repertoire. 
Tilsidst vil vi forene os i 
et leve for vor gamle sko
le.

Fredag d.20/6 mellem 
8-10 vil alle holde afslut
ning i deres egen klasser, 
hvorefter vi vil takke 
for dette skoleår.

Udvalget
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MØDETIDER FØRSTE SKOLEDAG I SKOLEÅRET 1975/76.

2.-10. klasse møder mandag den 11. august kl. 9-00
1. klasserne møder tirsdag den 12. august efter skemaet 
(sendes med posten inden ferien)

Børnehaveklasserne møder onsdag den 13- august efter 
skemaet, der ligeledes udsendes inden ferien.



Er du jøde, kristen, konservativ, kommunist eller 
rødhåret.

Lige meget hvad du er, er der en du hader 
Du har din stolthed
Du har din facon
Du taler på din egen måde
Driller man dig, bliver du gal
Du vil forsvare din mening
Du er stolt over at være det du er
Måske vil du kæmpe for din sag
Måske vil du dræbe andre - måske

Prøv før du handler at tænke på:
VI ER MENNESKER ALLE SAMMEN

H.B.A. / 6.ha.

GOD SOMMERFERIE


