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IAMMABÄÄD



DANSK SKOLEMUSEUM

ferie Rådhusstræde 6 
DK-1466 København K

Til oplæsning i klasserne:
Du vil i den kommende sommerferie få mulighed 
for at deltage i en række udflugter, som 
"Gabriel Jensens Ferieudflugter" afholder 
ferien igennem.
Du kan deltage på 5 forskellige udfiugtslej- 
re: Husum, Dragør, Syvstjernen, Hundige og 
Klampenborg. (afg. 8.30, hjemkomst ca.
17.00) .
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 Kronborg.
Du kan komme til Roskilde på Vikinge- 
museet og i Domkirken.
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-repræsentant eller din klasse
lærer .



s
GOD SOMMERFERIE

Kvinden for ham) Manden for hende!
Han stod på hjørnet og halvfrøs, det øsede 
ned og han havde glemt sin paraply. Pludse
lig steg en varme op i ham og solen begyndte 
at skinne.
Der kom hun-langsomt svævende på sine lange 
brune Marlene Dietrich-ben, med en skikkelse 
som Raquel Welch, øjne som Sophia Loren, 
næse som Cleopatra, læber som Barbara 
Streisand, hals som Jacqueline Kennedy, 
arme som Diana Ross, smil som Mona Lisa, 
hænder som dronning Margrethe, gang som 
Marilyn Monroe, hår som Annika.
Hun så ham stå på hjørnet, overskæg som 
Clark Gable, med muskler som Hans Jørgen 
Jaconsen, øjne som Trinity, næse som Paul 
Newmann, mund som Marlon Brando, hænder 
som Steve McQueen, ben som Bjørn Borg, 
hår som David Bowie, hage som Gary Grant, 
stemme som Johnny Cash, fødder som Ulf 
Pilgård, hals som Cæsar, høj som Jørgen 
Stampe, smil som Tony Curties.
De begyndte begge at løbe, da de var 
nået hinanden, kom der en bil og de var 
dræbt på stedet. Der var et smil på 
deres læber.

Picasso.



Vi startede mandag morgen kl. 9 nede i klassen.
Vi skylle snakke sammen og genopfriske reglerne. 
Kl.9° kom bussen og hentede os på Kirketorvet . 
og vi kørte op til hytten, under megen syngen og 
snakken; det tog kun en halv time at køre til 
Lyngbyborg.

Da vi kom ud af bussen,fandt vi vores værelser 
og pakkede ud.

Efter mandag aftens måltid måtte.vi ud at lede 
efter et målebånd som var blevet væk, men kunne 
ikke finde det. Så dansede vi lidt og bagefter 
havde vi nogle konkurrencer, og vi fik saltstænger, 
pop corn og andet godt. Da vi havde gået en lang 
tur om eftermiddagen var vi godt trætte og gik på 
hovedet i seng, men så lå vi og snakkede og løb 
op og ned af gangen, så læreren kom og skældte 
os ud, men til sidst faldt vi -dog i søvn.



Tirsdag morgen var vi godt trætte efter nattens 
halløj ,og vi fik ikke noget orienteringsløb på 
grund af larmen. Vi skulle lave en regneopgave, 
der gik ud på at måle hytten op og formindske den, 
jeg lavede opgaven sammen med Sanne, men da vi 
kun havde et målebånd på tre meter gik det noget 
langsomt. Efter frokost gik vi en lang tur, vi ' 
skulle se et teglværk, men da vi nåede derhen var 
det flyttet et andet sted hen, men der var langt 
hen, så|vi vendte om og begyndte hjemturen. Da vi 
kom hjem skuxle Jannie, Sanne og jeg lave safte
vand og smøre kiks og franskbrød. Den aften skul
le vi have kyllinger og råstegte kartofler, da 
det tog lang tid at lave, fik vi først mad kl.19 
Vi havde igen nogle konkurrencer og fik pop corn 
og andre ting. Kl 21J gik vi i seng og sov næsten 
med det samme.

Onsdag morgen var vi alligevel trætte, selv efter 
at vi havde sovet godt og længe. Efter frokosten 
skulle vi gøre rent, dem.der havde lavet frokosten, 
gjorde køkkenet rent, pigerne ordnede deres sovesal^ 
mens drengene ordnede deres og nogle fejede gangen 
og andre fejede stuen .terrassenskulle også fejes. 
Jannie og jeg samlede papir sammen over hele grun
den og mens vi gjorde det, kom bussen, den var 
en time for tidligt.Så skyndte vi os alle ekstra 
meget.



I bussen hjem snakkede vi kun, for vi var for trætte 
til at synge.Da vi kom til Kirker,orvet, stod kun 
Tinas og Jannies mødre og ventede,for de havde 
ringet hjem og sagt, at de kom tidligere. Så var 
vi så heldige at bussens chauffør spurgte om vi 
ville køre med ned til firkanten; det ville nogle 
af os gerne, så kørte vi derned^og vi var hjemme.

Skrevet af Bolette Andersen 5.Ha

Tegninger af Jannie Hansen 5.Ha

Den efterfølgende historie e- en eksamensstil 
skrevet af Helle 10.c.. Hun synes selv, at det ikke 
er hendes bedste stil, men gik med til at få den 
trykt i skolebladet.

H.J.

En skolebog fortæller.

For næsten fem ar siden blev jeg pludselig taget 
op fra en mørk og kold kælder. Der havde jeg til
bragt det meste af mit liv, men nu skulle jeg en
delig op og gøre nytte.



Äh foresten, jeg må hellere præsentere mig selv, 
jeg er en Dansk Retskrivningsordbog 1955- Mit om
slag var oprindelig grønt, men jeg var blevet for
færdelig bleg efter årene i den mørke kælder. De 
elever, der hentede mig, sagde?at jeg var støvet, 
men jeg tror nu nok, det skoldes kedsomhed.

Det var lige efter en sommerferie, så eleverne snak
kede og lo. Det var lang tid siden, de havde set 
hinanden, og nu skulle de bytte oplevelser. Der 
var en, der havde været i Jylland, jeg vidste ikke, 
hvad Jylland betød, det stod der ikke noget om inden 
i mig. Jeg følte mig godt tilpas hos de børn. Jeg 
kan huske, at jeg ønskede at blåve hos dem. Og det 
kom jeg også til.

Jeg blev lagt i en skuffe, jeg kom ikke til at gøre 
nytte lige med det samme, men min status var blevet 
højere, for nu kunne jeg høre, hvad eleverne og 
læreren, lærerne talte om og det var spændende.

Der var kun femten elever i klassen dengang, men 
efter nogle års forløb var fire gået ud.Sammenhol
det blev større, fordi klassen nu var så lille, 
men sammenholdet skyldes måske også, at eleverne 
bedre forstod hinandens fejl og problemer nu, hvor 
de var blevet de par år ældre.

Efterhånden blev jeg også brugt mere, eleverne skrev 
flere stile,, end de havde gjort før, fordi 

de fik ny lærer.

Næ energiske, det var den klasse aldrig. Op gennem 
årene skiftedes eleverne til at skulke, fordi de 
var skoletræt!®. D°r kunne gå flere dage, uden jeg 
hørte deres stemmer.

For nogle måneder siden begyndte eleverne at snakke 
om eksamen, d.v.s. det har de nu altid gjort, men 
de blev pludselig meget alvorlige. De begyndte og
så at snakke om, hvad de skulle lave efter denne 



ferie. Jeg blev helt sentimental, da jeg fandt ud 
af,at de ikke kommer tilbage til denne skole, nu 
har jeg været hos dem i så mange år. Men så kom 
jeg til at tænke på, at jeg jo lærer andre menne
sker at kende, mit liv er jo ikke slut endnu. 
Det trøstede mig meget.

Skrevet af Helle W.Eskildsen

Ny formandsgruppe.

Formandsgruppen i det nye skoleår består 
af Mette Albrechtsen, Niels Berthelsen, 
Lis Bjergfeldt og John Schiøttz-Jensen.

Telephonia! Donabunt numerus: MCMXXV



GET OM DANSK RØDE KORS.

ter at Dansk Røde Kors (DRE) nu har fejret sin
0 års dag, er sindene vel faldet lidt til ro 
enpå de mange arrangementer, som fandt sted lan- 
t over.

t sind er dog ikke roligt endnu, og det skyldes 
n film, soniDRK udsendte pr. hvide "biler til næs- 
ri alle landets skoler. Dag Hammarskjöld fik også 
rnøjelsen, hvis det da var en fornøjelse for 
rn at overvære al den elendighed, som filmen 
ildrede. Mange, især små elever, har ganske givet 
et ikke fattet filmens mission. Den var at give 
historisk redegørelse for Internationalt Røde

rs. Beretningen var mildt sagt gruopvækkende, 
et den ene katastrofe efter den anden rullede 
em på lærredet. Den eneste gang DKK var inde i 
lledet,var da statsminister Anker Jørgensen ho.ldt 
ca. 1 minutters langt foredrag om hvad DRK har 

et på internationalt plan gennem tiderne.

nge har givetvis ikke forstået ret meget, og 
nge penge kunne være brugt til humanitært 
bejde istedet.

John D. Rødekorslærer, for en kortere
periode.

FTERLYSNING
har fundet tre store bånd med dansemusik
et par ledninger i en plastikpose her på
olen.
ntakt Jørgen Stampe.
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KANTINE

Til forældre og elever!
Fra tirsdag den 20. april sker der enkelte 
ændringer i det daglige vareudvalg i kanti
nen. Vi håber ændringerne vil betyde, at en 
glemt madpakke bedre kan erstattes. Hver dag 
vil der kunne købes:
1/2 stykke mad med forskelligt pålæg.
1 varm ret.
Råkost.
Mælkevarer og juice.
Prisliste:

Spegepølse - kødpølse - rullepølse - 
leverpostej - torskerogn - ost - banan - 
tomat - agurk - 1/2 æg.

Sødmælk 0,80 16,00
Letmælk 0,75 15,00
Skummetmælk 0,60 12,00
Jordbær youghurt 1,00 20,00
Melba youghurt 1,00 20,00
Cacaomælk 1,00 20,00
Appelsinjuice (mejeriernes) 1,00 20,00
Æblejuice 1,25 25,00
Appelsinjuice 1,25 25,00
Råkost 1,00
Parisertoast 2,75
1 varm frikadelle m/rugbrød 1,50
1 varm fiskefilet m/rugbrød 2,25
1/2 stk. rugbrød m/smør 0,25
Pålæg 0,75
Valg imellem følgende:



KØ - KULTUR, ELLER MANGEL PÅ SAMME?

Klokken ringer 10. UO og en strøm af mennesker er 
på vej til skolens kantine, hvor der er plads til 
at stille i kø, for at blive betjent.

Hov, det kunne da være en god ide, at en sådan 
blev ansat til at smide folk om bag i køen. Det 
er nemlig meget irriterende at se den ene efter 
den anden, især større elever, få mindre til at 
købe ting for sig, fordi de store elevers ben å- 
benbart er blevet for gamle til at bære dem.
Det ville være "fair play" at stille sig i køen 
for at blive betjent, når det nu engang bliver 
éns tur. Undgå derfor at springe overl

Der er noget som hedder køkultur, men den mangler 
i høj grad på D.H. , især i spisepausen.

Skulle forsamlingen nu ikke på en rimelig facon 
prøve at få køen til at fungere på én for alle 
tilfredsstillende måde??

Hilsen John D.

KLAGE!!
Hvorfor må vi ikke være i kantinen i vores 
mellemtimer?
Hvorfor er der ikke mulighed for at købe 
danskvand på skolen?



sv Kor er/



80^3^ 
oVR, 

ou 3 PV^

en uges tid. Vi gennemgik først 
rialer og nogle film, hvorefter 
rne skiftevis var en tur på en 
Gladsaxe kommunes egen gård, 
). Til sidst brugte vi 3 dage 
emgå, hvad vi havde oplevet og 
lave smør, ost og rugbrød.



teater
DE GODE VILJER (lavet af Hedegårdsskolen i

Ballerup)

Vi syntes, d«t var et meget godt stykke fordi: 
det virkelig behandlede de ting man hører om i 
hverdagen. Vi kender jo selv * il nogle af proble
merne, men især det med rocker. anden, men sangene 
de sang var også gode, men aa de var på politi
stationen syntes vi ikke forældrene havde opført 
sig sådan som de gjorde, de havde nok virket 
anderledes (mere chokerede),men ellers var det 
et godt stykke.

Hilsen 8Hb.

— 0-0 -o---
Klassesammenlægninger - et årligt tilbage
vendende spøgelse
Igen i år måtte vi kæmpe for at undgå, at 
nogle af vore klasser blev slået sammen og 
det varer ikke længe, før vi igen skal for 
søge at overbevise kommunalpolitikerne om, 
at det er et meget dårligt sted at slippe 
sparekniven løs. Den ret beskedne besparel 
sø,man opnår på kort sigt, bliver fulgt af 
store omkostninger både menneskeligt og 
økonomisk. Vi har påpeget, at klassesam
menlægninger blandt andet medfører føl
gende problemer:
1j Den opbygning af rimelige klassemil

jøer og sociale strukturer vi har ar
bejdet på siden 1972 vil blive øde
lagt .
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2) Mange tilpasningsproblemer - vi har i 

forvejen rigeligt at se til på grund 
af de mange til- og fraflytninger.

3) De mange svage elever vi hidtil har 
integreret, vil blive ladt i stikken, 
eller må flyttes til læseklasser 
eller specialskoler. Det vil sige, 
at kommunen må til at oprette læse
klasser igen.

4) Elever, som ellers klarer sig uden 
ekstra støttetimer, må på grund af 
større klassekvotienter henvises 
til støttecenteret, som ikke i for
vejen har tilstrækkelig kapacitet 
til at dække behovet.

5) Store klassekvotienter gør indslus
ningen af nye elever vanskelig.

6 .j Tidligere klassesammenlægninger på Dag 
Hammarskjöld skolen har medført, at 
forældre i protest har flyttet deres 
børn på privatskole.

Vi har også prøvet, ved hjælp af en redegø
relse for klassernes historie, at påvise 
den urimelighed, forældrene må føle ved at 
deres børns skolegang gøres dårligere uden 
tvingende grund.
Vi har måttet høre, at vor argumentation 
var dårlig - for hvad betyder det i en 
6. klasse, at de havde skiftende lærere 
i de første skoleår?
Det betyder fantastisk meget for en klasse 
og et barns skolegang, at der år efter år 
er skiftet lærere, at børn i stort tal er 
kommet ind og ud af klassen, at man har 
optaget mange børn med adfærds- og indlæ
ringsproblemer, at der hidtil har været



arbejdet under meget vanskelige vilkår 
med byggerod og pladsmangel. - Det bety
der faktisk så meget, at enhver forældre, 
der har oplevet dette, må sige stop - 
find et andet og mere rimeligt sted for 
jeres sparebestræbelser! Nu har vi 
fået nok ! ! ! !

John Hansen
Skoleinspektør

HÆRVÆRK!

Eller var det igen bare et hændeligt uheld, som 
man ikke snakker om?

Torsdag d.20.5 -76 kl. ca.9 parkeredes en cykel i 
stativerne ude i skolegården.
Alt åndede fred og idyl. Alt var OK, også cyklen, 
en Capri Sport.

Torsdag eftermiddag skulle cyklen hjem, men I kan 
tro den var ked af det. Den havde nemlig været 
ude for et uheld, eller var det hærværk?

I dynamolygten foran var glas og pære slået itu, 
og stenen lå endnu inde.i lygtehuset. Gearkablet 
havde også lidt overlast, og det var derfor slet 
ingen fornøjelse at køre hjem. Nu skal jeg repare
res for ca. 35kr., som min ejermand må af med, 
hvis ikke skadeforvolderen henvender sig til

John D. Lærer.
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insken begynder at skrante 
mt omkring de fjorten år... 
■t viser Hjerteforeningens 
ndi prøver, der bl.a. har 
■ret holdt i Lyngby Storcen- 
. Ca. 10.000 personer har 
r besteget kondi-cyklerne og 
dt og trådt, mens hjerte- 
kene målte deres puls. Kon- 
tallene er blevet data-be- 
ndlet og viser blandt andet, 
vi svækkes voldsomt eher 
rtenårs-alderen.
Et kondital siger, hvor man
milliliter ilt, der kan opta- 

s pr. kg kropsvægt pr. mi
lt. Det gennemsnitlige kon- 
:al for bøm mellem 10 og 
1 år ligger ca. 11 points hø- 
•e end for gruppen mellem 
i og 19. Et så stort fald kan 
ke bare skyldes den normale 
tivitets-nedgang eher puber- 
ten, siger sagkundskaben, 
er må rygning, knallertkør- 
1 og skolemes indskrænk- 
ng af gymnastiktimerne 
;så spille ind!
Imellem de øvrige alders 
upper daler tallene mere 
gteligt, og viser bl.a., at de 
idre ikke er så sløje, som 
an havde træt.
Her er tallene for middel- 
uppeme, d.v.s. de midterste 
) pct , af alle de testede:

KVINDER:
mellem 10 og 14 år: 51 til 55
15 til 19: 39-44
20-29: 37-40
30-39: 37-41
40-49: 33-37
50-59: 31-33
60-69: 31-33
70-79: 26-28

MÆND: .
10-14: 53-60
15-19:43-48
20-29: 39-43
30-39: 37-40
40-49: 34-37
50-59: 32-34
60-69: 30-33
70-79: 27-28

Alle forsøgspersonerne blev 
spurgt om, hvor meget de mo
tionerede. Svarene gav indtryk 
af, at det ikke var særligt 
sportsinteresserede menne
sker, man havde med at gøre.

- Hånden på hjertet! sagde 
vi til Hjerteforeningens dr. 
Peter Schnohr: - hvor megen 
tnotion dyrker De selv?

Peter Schnohr, 34 år, med
deler, at han
1. løber ca. 120 km om 
måneden
2. spiller tennis to gange 
ugentlig
3. løber Wasa-skilab
4. bor på fjerde sal uden 
elevator.
- derfor det flotte kondital: 

65.

Han er cn af initiativtagerne 
til Eremitage-løbene, og arbej
der forresten på en doktoraf
handling om forebyggelse af 
hjertesygdomme.

Stud. med. Henrik Kähler. 
25, er en af medhjælperne ved 
den store kondi-test, og har 
personligt stetoskoperet hun
dreder af Lyngby Storcenter- 
”cyklisterne”. Han har slet 
ingen tid til sport. Kondi: 40.

Schnohr og Kähler sidder i 
disse dage i et stort, stillesid
dende. kondinedbrydende ar
bejde - bearbejdelsen af det sta
tistiske materiale, som årets 
prøver har givet. 10.000 kon
di-kort blev resultatet. Ti! næ
ste år håber man at teste 
mindst 10.000 til.



Månedens vitser fra 9.c - grin godt I!
Sikkert ikke
En sjællandsk bonde stod tiltalt i 
retten for at have stjålet et guldlommeur. 
Bonden nasgtede stædigt at have noget kend
skab til tyveriet.
Efter mange mislykkede forsag sukkede dom
meren og sagde: "Eftersom vi ikke har kun
net fremlægge nogen beviser, må vi frikende 
Dem for anklagen!
Bonden strålede som en sol og spurgte:"Be
tyder det, at jeg kan beholde uret?"
Han fortclte sandheden.
"Far", sagde lille Per hemmelighedsfuldt, 
"får jeg 2 kroner, hvis jeg fortæller dig, 
hvad mane en med bryggeribilen sagde til mor, 
da du ikke var hjemme?"
"Værsgo,' sagde faderen ivrigt og gav 
drengen oe 2 kroner, "Hvad sagde han så?" 
"Jo," såede lille Per. "Han sagde: skal 
De have 10 citronvand som de plejer?"
Interessant post
Lille Mona kom stormende ind til sin mor 
og råbte "Mor, du kan tro, Erik og jeg 
har moren os, vi har leget postbud og har 
puttet breve i alle brevkasserne på hele 
vejen". 'Sikke noget sludder", sagde 
moderen, "hvor skulle I have fået alle 
de breve fra?" "Inde fra din skuffe) 
der var masser i et stort bundt med 
lyserødt bånd om".
Lyden ai oksehaler
Der var familiemiddag og gamle mormor 
sagde henvendt til sin datter: 
"Sigrid, hvorfor bliver du bare ved 
med hele tiden at sige boble-boble-



boble til mig?" "Jeg siger ikke boble-boble- 
boble, mormor. Jeg siger mormor, nu må du 
tage dit hørerør op af min suppe".

fra »»W
I de sidste måneder har vi arbejdet på at få for
delt de skoletimer, der er bevilget D. H. ,på bed
ste måde. En forholdsvis lille skole, som vor.
får nemlig efter den fordelingsplan, der er udar
bejdet af kommunen, ikke tildelt de timer, vi mener, 
der er brug for. Vore børn skulle nødig have endnu 
mindre undervisningstid - den er beskåret hårdt 
nok i forvejen. Desværre har det ikke været muligt 
at undgå nedskæring af tilbudsfag til de store 
klasser. Der er stærkt begrænset mulighed for 
undervisning efter børnenes eget valg, som det 
jo var hensigten efter den nye folkeskolelov. 
Næste skoleår vil fotolære være det eneste hold.
der oprettes udover de sædvanlige gammelkendte 
som sløjd, husgerning, formning etc..Og det er 
endda kun lykkedes ved at gøre holdene så store, 
at det er på grænsen af, hvad lokaler, udstyr og 
lærerkræfter kan klare, når undervisningen skal 
være effektiv.

Ved kraftig indsats er det derimod lykkedes at 
bevare det 2-lærersystem, som lærerne mere end 
på nogen anden skole i Gladsaxe har fået ind
arbejdet til stor tilfredshed for elever og for
ældre. Også p-fags-ordningen er det lykkedes at 
bevare v.hj.a. lodder og trisser.

Vedr. den farlige gulvbelægning i gymnastiksalen 
(jvf. sidste D.H.nyt), så skulle en linoleumsbe
lægning være på trapperne.
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Byggeriet går planmæssigt og alt skulle vare fuldt 
færdigt til det nye skoleår.

Forsømmelseslisten viser, at antallet af ulovlige 
forsømmelser nu er nede på praktisk taget nul.

I forbindelse med en fest for de store klasser 
har nævnet taget den holdning, at alkohol ikke 
under nogen form-^ører til pa skolen 
arrangementer, men først når vi har 
problemet vil en endelig beslutning

ved større
fået endevendt 
blive taget.

Hilsen nævnet.

Personaleændringer i det kommende skoleår.
Ulla Sørensen rejser til Stenløse kommune, 
hvor hun er blevet ansat som skolepsykolog. 
Dermed mister vi en af vore dygtige lærere 
i støttecenteret. Vi ønsker alt mulig held 
og lykke i den nye stilling.
Jytte Overgaard har fået ansættelse i 
Albertslund kommune, tæt ved bopælen, og 
4.c må derfor skifte klasselærer. God vind 
på det nye sted i
Ellen Hall holder foreløbig et års orlov 
for at passe hus og hjem. Vi håber du vender 
tilbage, når arbejdspresset på "hjemmefron
ten" bliver mindre.
Anne-Marie Harnum holder et års orlov for 
at studere i U.S.A, og
Annette Arnkjær holder et års orlov for at 
studere ved Danmarks Lærerhøjskole.



læserbreve
Jeg vil gerne klage over, at man skal have 
gymnastik med en klasse man ikke kan fordra
ge. Min klasse har gymnastik sammen med 6.f 
og det har vi altid haft.
Vi synes ikke om dem, og de synes ikke om os, 
så hvorfor skal vi have gymnastik sammen?
Vores gymnastiklærerinde ved godt, at vi ikke 
synes om hinanden. Det er for dårligt, at 
hun ikke har sagt noget.

En utilfreds fra 6.ha.



22

FARVEL TIL 10.b OG 10.c

Kære 10. b og 10. c .'

Fredag d. 21. maj var en mærkedag for tiendeklas
serne. Det var nemlig sidste skoledag - hvis der 
var nogen, der ikke skulle have opdaget det. Vi 
- jeres klasselærere - har en meget klar fornemmelse 
af, at arrangementet var en stor succes fra først 
til sidst - og det siger ikke så lidt, da vores 
fest om aftenen først sluttede ved to-tiden. Vi 
håber, at I har været med til at grundlægge nogle 
traditioner her på skolen ; traditioner er rare 
at have. Vi synes, at specielt 10. skoleår har 
været et rart år i jeres skoletid. Netop nu, hvor 
det tyder på, at I har det aller-bedst med hin
anden og os, skal I ud af skolen.Det mest bitre 
er imidlertid ikke så meget, at I skal ud, men 
at jeres situation vanskeliggøres fordi, det er 
så svært at få arbejde.Vi vil ønske for jer, at 
I vil få. et arbejde, som I bliver glade for, at 
vi også fremover vil sé lidt til hinanden, ihvert- 
fald en gang om året, men hvis jeres vej skulle 
føre forbi skolen, er i naturligvis altid velkom
ne til at kigge ind.

Mens dette skrives går I til eksamen og kæmper 
som så mange andre før jer har kæmpet hvert 
eneste forår - og sådan bliver det nok ved en år
række fremover. Vi håber naturligvis, at I klarer 
skærene og krydser fingre for jer.

Hilsen Birgitte og Holger.



" SURVIVAL OF THE HITTESTI"

halvmennesker

Videnskaben har en ny teori om at "The Misstn link må søges 
på de gamle skolers læreværelser.Prøv selv at sammenlignes!

Halvaber og

lærere18-1900 tallets typiske

GrmphlSå er det hvem der 
har den bedste kølle i

arteries
OVRiMLELSE

Padde-stadiet

få klø’

Mon man kunne overtale dig t...NEJ!

Kom har op cg

Fremtids-pædagog(der i øvrigt har an på' 
faldende lighed med de første padder...



Redaktion: Anne-Marie Harnum og 
Ingrid Buch-Hansen

Trykt på skolen 3. juni 1976 af 
John Dessauer, Hjalmar Jess og 
Peter Christensen.
Oplag: 800.


