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Indvielsesfesten.

Da vi gik ned mod skolen, så vi flagene, 
der var det danske, det svenske og FN-fla- 
get.Orke st eret var ved at indtage deres 
pladser, man kunne se på dem, at de frøs.

Hjælpi Børn kom myldrende fra alle sider, 
alle blev samlet og "dejlig" musik fyldte 
pladsen. Lærere og elever fotograferer 
livligt, orkesteret slutter og der lyder 
"vild" klappen. Træer bliver båret til for 
"hyggens" skyld, orkesteret spiller igen, 
flere af eleverne er så begejstrede for 
"musikken", at de danser med.
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Det er nu mest lærerne der klapper, da 
nummeret er forbi. Nogle elever er vilde 
efter at se orkesteret, så de kravler op 
på boldbanens hegn. De bliver hurtigt 
hentet ned.
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Hov!! Hvad var det, de sagde de to der, 
de sagde noget med, at de ville vælte 
statuen ( soklen var lavet forkert ), 
HJÆLP !!!!
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John sidder og vender dirigentens noder. 
Nå, endelig er orkesterét færdigt, og 
John siger, at vi skal over og se film, 
alle myldre/ afsted. Der er nogle pro
blemer med placeringen af folk. Nogle 
vil have de mærkeligste ønsker opfyldt.

Da filmen er færdig, lyder der vild jubel, 
og folk myldre afsted til pladsen, hvor 
afsløringen af busten skal finde sted.
På vejen står der en lærer og giver besked 
om, at klappe på de rigtige steder.
KÆMPE VIRVAR !'!!!!!!!
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Orkesteret skal først spille en melodi.
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og så skal Tove Smith tale. Hun fortæller, 
at skolen er færdig, og at dette er en 
stor dag for dem, og at Dag Hammarskjöld 
var svensker, og at han var en stor mand, 
han arbejdede for FN, og han døde ved et 
flystyrt i Afrika. Hun beklagede, at der 
ikke kom nogen fra den svenske ambasade, 
det var på grund af valget.

Da hun skal afsløre busten,, er hun bange 
for at vælte den. (Den blev stående)
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Busten er af Bronze, tror vi.

Der råtes hurra, hurra, hurra, hurraaaaaa, 
og så klappes der vildt. Så spiller orkes
teret igen, nu er det Ruth, der er node
vender. Da de slutter, går eleverne mod 
klasseværelserne, for at få sodavand og 
pølser.

Det var den dag. Lisbeth, og Jan-Erik T.a.
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- Selvfølgelig er det ganske uacceptabelt for Dem 
overlærer Andersen, men der er sikkert mange af 
de små sataner, der trænger til en sveder ...!



10Varme og dårlig luft
Har vi måttet døje med i alle de år, Dag 
Hammarskjöld skolen har eksisteret. Selv
følgelig har de sidste 2 år været særligt 
slemme på grund af de usædvanligt lange 
og varme perioder, som har gjort det van
skeligt at gennemføre en normal undervis
ning. En del vil jo nok indvende og sige, 
at det har været for varmj alle vegne og 
når udetemperaturen er 30 , kan man ikke 
have mindre indendørs. Havde vi dog bare 
kunnet holde samme temperatur som ude - 
en række målinger foretaget forskellige 
steder på skolen 
igennem hele skoletiden, viste,at vi lå 
6-10 grader over udetemperaturen og så 
skal der desuden regnes med, at det var 
på trods af, at alle døre og vinduer 
stod åbnel Vi har forsøgt at klare si
tuationen ved at foretage ekskursioner 
og lægge de mest anstrengende timer så 
tidligt på dagen som muligt inden tem
peraturen nåede toppen, men det er helt 
klart, at det går stærkt ud over under
visningen og det skal kraftigt under
streges, at vi på skolen beklager det 
mindst lige så meget som forældrene. Vi vil 
som de fleste mennesker i samfundet, gerne 
levere et ordentligt stykke arbejde og det 
kan ikke lade sig gøre under disse forhold, 
når det drejer sig om undervisning, hvor 
blandt andet børnenes koncentrationsevne 
spiller en afgørende rolle.
I de første par dage af skoleåret, hvor 
vi endnu ikke havde nået at organisere 
nødplaner, stoppede vi den almindelige 
undervisning efter spisepausen og tilbød 
børnene forskellige former for beskæfti
gelse til normal skoletids ophør.
Alle elever fik en seddel med hjem med en 
orientering om denne ordning. Et enkelt 
eksempel på temperaturforløbet for lokale 
nr. 22, den 10. august taler vist for sig 
selv.
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kl. 7.00 : 30° - kl. 9.00 : 34° -
kl.11.00 : 37° - kl.15.00. : 35°.

Vi har haft besøg af arbejdstilsynet, 
som har foretaget kontrolmålinger og kon
klusionen var, at arbejdsforholdene var 
uanstændige og at man ville give kom
munen pålæg om at afhjælpe manglerne 
i byggeriet, som iøvrigt tidligere har 
været påpeget af arbejdstilsynet og af 
arkitekten allerede på projekteringstids
punktet. Vi har for kort tid siden hørt, 
at man nu vil bevilge penge til sagen, så 
forhåbentlig er vore trængsler snart 
forbi - men ellers skal I nok høre fra os 
igen.
John Hansen 
skoleinspektør



Skolen og arbejdslivet
Vi har fået en ny skolelov. Det ved mange 
af jer sikkert i forvejen, men det her skal 
mest handle om, hvad loven siger om, hvordan 
man lærer noget om samfundet uden for sko - 
len og især om det at gå på arbejde.

- Samarbejde er en god ting -

Man har i de sidste år mere og mere fået 
øjnene op for, at det ikke er godt, at 
elever og lærere er lukket så meget inde 
med sig selv på skolerne. "Isoler jer", 
siger man. Eller også siger vi "Det er 
jer, der lukker os ude fra jeres arbejde, 
fordi børn alligevel er for små og bare 
vil rende i vejen". I kunne jo prøve at 
diskutere i klasserne, om det er os, der 
gerne vil være i fred her på skolen, eller 
det er "de andre", der gerne vil have 
fred for os?
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I gamle dage var det ikke det store pro
blem, for dengang kendte børn en hel mas
se til, hvad de voksne arbejdede med, 
fordi børn fra en tidlig alder var med 
i arbejdet. Hvis en far var bonde, og det 
var de flestes, hjalp drengene faderen 
og pigerne hjalp moderen, hvis faderen 
f. eks. var skomager, var der mulighed for 
at hjælpe til i værkstedet eller i butik
ken. Børn gik ikke så lang tid i skole og 
måtte skam have fri, når der var særlig 
travlt derhjemme samt i kartoffelferien 
(efterårsferien).
Når man var 12 - 14 år var det slut med 
skolen og man skulle ud og arbejde som 
tjenestedreng eller tjenestepige
på en gård. Måske kunne man komme i lære 
hos en håndværker. Der var ikke brug for 
særlig mange overvejelser over, hvad man 
skulle være, når man blev stor.
Men sådan er det ikke mere, nu hvor kun en 
lille del af Danmarks befolkning arbejder 
ved landbruget, og langt de fleste af os 
er klumpet sammen i byerne. I dag er der 
tusindvis af forskellige måder at gå på 
arbejde på, og derfor er der mange områder, 
vi næsten intet kender til. Tit er det ene
ste, vi ved om de voksnes arbejde, at det 
er for voksne. De tager derhen om morgenen 
og kommer trætte hjem om aftenen. Vi har 
kun svage fornemmelser af, hvad "hinanden" 
laver. Blandt andet derfor har mange unge, 
når de slutter skolen,meget svært ved at 
finde ud af, hvad de vil være, (hvis de 
overhovedet kan finde nogen ledige pladser, 
men det er en anden sørgelig historie).
Som sagt, vil man gerne prøve at ændre på 
disse ting nu, så skolen bliver mere åben.
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I faget orientering i de små klasser og 
i faget samtidsorientering i de store, 
anbefaler loven, at vi bruger meget tid på 
arbejdslivet. Ikke kun sådan, at man læser 
og skriver om det, men også sådan at man 
inviterer folk fra arbejdspladserne ind i 
klasserne, så de kan være med i undervis
ningen, og omvendt skulle det nu blive 
mere almindeligt, at klasserne tager ud på 
arbejdsstederne.
Fra 7. til 10. klasse skal alle elever 
have erhvervs- og uddannelsesorientering 
og de kan i de sidste klasser komme ud på 
arbejdspladser i praktik.
Den nye lov har fastsat, at eleverne må være 
væk fra skolen i 10 dage hvert år i de før
ste klasser, 20 dage i 8. klasse og 30 dage 
i 9.- og 10. klasse. Disse dage er bereg
net til udflugter, lejrskoler, praktikop
hold og den slags.
Endelig kan eleverne, når de når til 8. 
klasse, vælge et nyt valgfag, der hedder 
arbejdskendskab. Der er det meningen, at 
der skal veksles mellem praktikophold på 
forskellige arbejdspladser og timer hjemme 
på skolen. (Måske skulle det fag slet ikke 
være frivilligt?).
Mange af disse planer lyder jo meget spæn
dende, og de fleste af os vil sikkert synes, 
at det lyder rigtigt og godt, men det vil i 
hvert fald give os en masse problemer. For 
er arbejdspladserne indstillet på at tage 
imod os, hvis vi bliver mange flere, der 
kommer? Hvordan kommer vi derud, når sko
lerne i stedet for at få flere penge får 
færre? Hvordan skaffer lærerne og folk på 
arbejdspladserne sig tid til at forberede 
disse mange besøg?
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Selv om det kan være svært, skal vi ikke 
give op. I hver klasse må vi i gang med 
at prøve os frem i samarbejde mellem ele
ver, forældre og lærere - for det er netop 
et af de vigtige punkter i den nye lov, at 
vores undervisning skal laves i samarbejde. 
Så det er ikke sikkert, at det er nok at 
sætte sig tilbage i stolen og håbe på, at 
"de andre" går i gang.
Skolebladet venter spændt på at høre om, 
hvad klasserne går i gang med.

Hilsen Jørgen Stampe
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På Dag Hammarskjöld skolen har vi efterhån
den oparbejdet mange traditioner, en af 
disse er vores medvirken i diverse fodbold
turneringer .
Således har vi deltaget i Ekstra Bladets 
skoleturnering. I denne turnering plejer vi 
at tabe i første runde og dette holdt også 
stik i år, idet vi trods en fin indsats, 
tabte 3-1 til Gildbroskolen fra Ishøj. 
Det skal dog bemærkes, at dommeren med 
nogle tvivlsomme kendelser gik os imod, 
og derved nok frarøvede os chancen for en 
sejr. Der var dog flere positive ting fra 
denne kamp, som bør nævnes, nemlig vores 
elevers gode opførsel over for dommeren, 
trods dennes oplagte fejldomme, samt re
sultatet, som er det bedste, vi har opnået 
i denne turnering indtil videre.
De foregående nederlag har været som 
følger:
0-10, 1-9, 0-8 og i år 1-3, hvem 
ved, til næste år vinder vi nt^ske en kamp. 
Mulighederne er til stede, idet vi har 
nogle elever fra 6 .-7 . - klasse, som virke
lig kan spille fodbold. De deltager i år 
i en skoleturnering om Danmarksmesterska
bet for 6.-7. klasser og har indtil videre 
placeret sig mellem de 8 bedste i Køben
havns Amt efter sejre over Langhøjskolen 
fra Hvidovre 2-1 efter omkamp og over 
Engskolen fra Herlev også 2-1 efter om
kamp samt 9-1 over Buddinge skole.
Især kampen mod Engskolen var fantastisk, 
idet deres hold spillede bedre fodbold 
end vores, men det blev et tydeligt bevis 
på, at et godt kammeratskab, en jernvilje 
og nogle flotte enkeltmandspræstationer 
kan sætte selv et bedre hold til vægs, 
dog først efter lidt af en gyserkamp.
I næste runde skal vi møde Nygårdsskolen 
fra Brøndbyøster, et af favoritholderne.

OP + HW
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Er der mål?
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Taktikmøde i pausen
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Skoleholdet
Vi startede fredag den 1/10 1976 kl. 13.30 
fra Kirketorvet med store forventninger om 
at vinde kampen.
Første halvleg: Kampen gik i gang. Nygård 
skolen startede med mange angreb og vi 
havde nogle få angreb. Pludselig havde vi 
et hurtigt modangreb, som vi fik frispark 
på, og selvfølgelig fik vi mål, så vi kom 
foran 1-0. Men Nygård kom sig af choket 
og havde mange angreb, og vi havde hurtige 
modangreb. Ved et af vores angreb, kom der 
en gammel dame vadende ind på banen, mens 
vi spillede. Tilskuerne råbte og skreg ef
ter hende, så vi kom ud af fodslag.
Anden halvleg: Der var et stort pres nede 
i vores forsvar, vi havde modvind, så vi 
kunne ikke få bolden så langt væk.
Men til sidst gik det galt, Nygård skolen 
fik straffe og mål, så den stod 1-1. 
Men de var ikke færdige, de fortsatte 
med at presse, og det gik galt for os 
igen, de fik mål, så den stod 2-1 til 
Nygård skolen. Så var det vores tur til 
at presse, men det blev til et enkelt 
angreb, før de fik mål igen, så den 
blev 3-1 til Nygård skole, og vi gik 
ud af turneringen.

Kim - skoleholdet
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Denne nye side, der lejlighedsvis kan dukke 
op i vort udmærkede skoleblad, har to for
mål. For det første er der stofmangel til 
bladet, så det kan bruges til fyld. For 
det andet kan siden bruges til at orien
tere andre om musikoplevelser, nye plader 
og lignende.
Jeg vil denne gang fortælle om en ny ung 
lovende saxofonist, der muligvis kan få 
Dexter Gordon's trone til at vakle.
Han optræder til daglig under navnet JE. 
Inden han slog ind på musikkens nådeløse 
vej, har man mødt ham som akvarie-og ter- 
rariearkitekt med luftpumper og slørhaler 
som speciale. Han har endvidere lejligheds
vis undervist børn i folkeskolen.
At overvære JE, når han øver, er en ople
velse. Allerede når han pakker saxofonen 
ud af kufferten, og med sit kåde, drengede 
smil monterer mundstykket på den, er man 
klar over, at noget særligt skal foregå. 
Spændingen blandt tilhørerne bliver endnu 
mere fortættet, når han sætter nakkeremmen 
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på saxefonen og hænger den om halsen.
Når han så fugter læberne og tager en kraf
tig indånding og sætter fingrene på venti
lerne, sidder tilhørerne som på nåle.
Når han begynder at spille, foregår det 
over hele registret fra det dybe C til det 
høje C. Han er den første saxofonist, jeg 
har hørt, der i samme tone kan få saxofonen 
til at spille et G, samtidig med at det ly
der som en cykel, der punkterer og 7 skibe, 
der har tågehornet i gang.
Publikums reaktion er overvældende. Man kan 
dele dem op i fire grupper:
1. Dem der råber : Kan du ikke sætte dig ud 

på toilettet og puste i det rør.
2. Dem der råber : Skrid ned i mosen med 

den støj.
3. Dem der råber : Gå et andet sted hen med 

den støj.
4. Dem der råber : Hvis du skal stå og lar

me der, så går jeg hjem.
Det viser jo nok, at tilhørerne ikke er 
musikelskere, eller også er de det.
Nål Kære JE. Bare gå på med krum hals, og 
lad dig ikke genere af nogen.
Som du ved, skal man så grueligt meget 
ondt igennem, før man bliver berømt.

i Wxucket



22På sporet af den blå jaguar

Der var engang to drenge. Den ene af dren
gene hed Lars og den anden hed Bo. En dag, 
da de var nede at lege, mødte de en rødhåret 
dreng med krøller og briller og drengen 
hed Søren. Da de mødte ham, begyndte de 
at drille ham. Men nogen dage efter var 
de blevet gode venner og havde lavet en 
klub. To dage efter at de havde lavet 
klubben, skete der et røveri og de blev 
interesserede og derfor kaldte de deres 
klub "Detektivklubben". De havde hørt i 
radioen, at det var to mænd, der var for
svundet i en blå jaguar og mændene havde 
røde bluser på og sorte masker. Senere 
fandt de ud af, at i Sørens fars bil var 
der en bule i forskærmen, og at der var 
lidt blå maling ved bulen og de havde 
mistanke om, at det var den blå jaguar. 
Næste gang de mødtes, fortalte Søren 
(som var meget stolt) om,hvad der var 
sket. Den 11. oktober havde Bo fødsels
dag og Lars og Søren kom med, de kunne 
ikke holde den hos Bo og blev nødt til 
at holde den i Bo's sommerhus tæt ved 
vand og skov, de gik ud i skoven for 
at lede efter svampe. Bo sagde, at han 
fandt flest, fordi han havde fødselsdag. 
De kom ud til en camping-plads og dren
gene så en jaguar med en bule i bag
skærmen. Så spurgte Bo sin far, om han 
måtte låne en 25 øre, det sagde Bo's 
far ja til. Bo så en telefonboks og 
styrtede hen til den med de andre i 
hælene. Han ringede hurtigt til poli
tiet og de kom hurtigt. Lidt senere 
kom mændene med røde bluser på og 
sorte masker. Politiet tog mændene med 
på stationen og de tilstod, hvad de 
havde gjort. Men Bo og de andre fik 
stor dusør. De fik 1.000 kroner.

SLUT
Skrevet af Lene A. og Katrin. 4c
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Den sørgelige barnedåb
Der var engang en kone, hun var gravid.
Hun havde en søn, der hed Flemming. Flemming 
var fem år og gik i børnehave, men Flemming 
var ikke særlig glad for at gå i børnehave. 
En aften sad flemming og hans mor og så 
fjernsyn, men så lige pludselig skulle 
Flemmings mor føde. Hun skyndte sig at rin
ge efter en ambulance. Ambulancen kom med 
udrykning på og så kom Flemmings mor på 
hospitalet og Flemming kom ud hos sin mor
mor. Mormor læste mange historier for 
Flemming og Flemming havde det godt hos sin 
mormor. En dag ringede Flemmings mor og 
sagde, at i morgen kom hun hjem. Flemming 
dansede og jublede, så hans mormor fik helt 
ondt i hovedet af det. Om aftenen kunne 
Flemming ikke sove for tanken om, at hans 
mor kom hjem i morgen. Han faldt først i 
søvn klokken halv fem, så om morgenen 
kunne hans mormor ikke vække ham. Hun rus
kede i ham, men Flemming var så træt, at 
han ikke kunne komme op af sengen. Men 
endelig lykkedes det Flemming at komme op 
af sengen. Hans mormor sagde, at hans mor 
ringede halv seks og sagde, at det var en 
pige. Flemming blev ikke så glad, da han 
hørte det, for han ville have haft en lille
bror og ikke en lillesøster. De gik ned ved 
det busstoppested, hvor Flemmings mor ville 
komme med bussen. Da de havde stået der en 
halv time, frøs Flemming. De gik hen til 
pølsebaren og fik sig en pølse og et brød 
hver. Så gik de tilbage til stoppestedet.
De kom lige i rette tid, da der kom en 
bus, der var kun to, der stod af bussen og 
det var Flemmings mor og Flemmings nye 
lillesøster. Flemmings nye lillesøster 
kunne ikke gå, så hun blev båret. Flemming 
fik lov til at holde sin nye lillesøster
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næsten helt hjem til sin mormor, og det var 
han stolt af .
Et par dage efter skulle Flemmings lille
søster døbes. Flemmings mor var allerede 
begyndt at købe ind, for der skulle købes 
meget ind. Nu havde de fundet ud af, hvem 
der skulle med til barnedåben. De havde 
fundet ud af, at Flemmings oldemor og olde
far skulle med og at hans tante og onkel 
og bedstemor og bedstefar og stedfar og 
stedmor skulle med. Men de havde ikke fun
det ud af, hvem der skulle være gudmor til 
barnet. De sad længe og tænkte og tænkte. 
Lige pludselig sagde Flemmings mor: "Jeg 
synes, at hendes tante skal være hendes 
gudmor", og det syntes de allesammen.
Nu var det den dag, hun skulle døbes, hun 
skulle hedde Marta, for det syntes de alle
sammen var et sødt navn. Nu var klokken 
10.30, så de skulle begynde at gå hen i 
kirken, for barnedåben skulle være klokken 
11 præcis. Nu var klokken 11 og kirkeklok
kerne begyndte at ringe. Flemmings tante 
gik op til præsten med Marta i armene. 
Lidt efter spurgte præsten, hvad hun skul
le hedde, så sagde tante, at hun skulle 
hedde Marta, men mere fik hun ikke sagt, 
for lige pludselig skulle hun sådan nyse 
så forfærdeligt, aaaatju, sagde det og 
så tabte hun Marta, så Marta døde.
De græd allesammen de næste 2 dage og 
den tredje dag, blev Marta begravet, 
det var en sørgelig begravelse. Alle 
stod og græd, så de var ved at sprække.

SLUT

Skrevet af Lene J. 4c
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Kære alle!

Alt står i genbrugets tegn. Vi smider meget 
væk, som ellers godt kunne bruges til et 
eller andet igen. I formning kan vi bruge 
det. Æggebakker, mælkekartoner, papruller, 
garn- og stofrester m.m. Det ville være 
dejligt, hvis I lige kunne lægge disse 
ting i en plasticpose (den kan vi også 
bruge) og aflevere det på lærerværelset. 
På forhånd tak!
Hvis nogen kender fabrikker, hvor de 
ikke bruger deres industriaffald (jerndim
ser, træuld, pap, farvet papir o.s.v.) vil 
vi være meget taknemmelige for et lille 
tips, så henter vi det selv. Skolens 
kontor (tlf. 69 57 11) modtager gerne 
besked herom.
Vi håber, der kommer rigtigt meget.

Kærlig hilsen formningslærerne
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hyttetur
Om 5•d's hyttetur
Med frisk humør og en travl chauffør fløj 
vi i lav højde ad Roskilde til, for i lækre 
omgivelser at tilbringe U dage sammen. 
Turen gik godt , og vi blev modtaget af en 
venlig herre, som med et stort smil ( ingenvA 
om det var os han grinede af ) forklarede 
og gennemgik hyttens faciliteter for os. 
Der var en del almindelige bemærkninger, 
hvoraf blot et par skal nævnes her.
Først skal vandsystemet nævnes. Udenfor hyt
ten var der et såkaldt pumpehus som virkede. 
Dette var han sikker på, da han selv lige 
havde fyldt beholderen -se tegning- før vi 
kom.Hvis vi imidlertid skulle løbe tør for 
vand -Ha-Ha- fik vi følgende forklaring på, 
hvordan vi fik vandet til at løbe igen, 
man bør her lægge mærke til, at også cister
nerne var tilsluttet systemet.
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Først skulle man hælde benzin på motoren, 
dernæst skulle man hælde vand i spædebehol- 
deren -se tegning-. Derefter åbnede man for 
en hane, hvilket ville få vandet til at bob
le i samme spædebeholder• Når bobleriet var 
stoppet, skulle hanen lukkes, hvorefter 
motoren skulle startes, så den kunne pumpe 
vand op i beholderen -se tegning-. Pumpen 
skulle så køre, indtil en overløbshane på 
toppen af taget begyndte at løbe, hvilket 
ville indicere, at beholderen skulle være 
fyldt. Pumperiet ville tage ca. 2o min., 
men det skulle vi ikke være kede af, da 
pumpen samtidig opladede de 3 bilbatterier 
som sørgede for strømmem til huset.

Nå, dette var jo kun "hvis osv", og derfor 
studsede vi begge, da den venlige herre 
fortsatte med en forklaring om, hvor man 
kunne hente vand, hvis det skulle vise 
sig, at pumpen ikke virkede eller brønden 
var tom. Vi har jo tørke, som han så rig
tigt sagde.

Nødplanen var 5-6 store og små plastikdunke 
som man, hvis man var mange nok, og det var 
vi jo, skulle bære ad kønne stier og kondi
baner indtil man nåede Boserup Sanatorium, 
hvor han havde en aftale men personalet 
om retten til at hente vand.
Efter denne forklaring gik vi en tur gennem 
hytten og afprøvede selvfølgelig vandet som 
omend lidt sløvt løb og derfor måtte karak
teriseres som værende en ubrudt stråle. Nu, 
da vi havde fået vandet til at løbe, mang
lede vi blot at få at vide, hvilke vaske 
der ikke kunne bruges. Det sker, at der 
ikke er forbindelse mellem vask og afløb. 
Vi vendte derefter tilbage til spise- og 
hyggestuen, hvor vi fik forklaret at pej
sen ikke rigtigt virkede.
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elvfølgelig ikke noget imod selv at lukke 
or hytten inden vi tog afsted. Manden hav- 
e desværre ikke tid til at komme den føl
ende fredag.Om det blot var en undskyld- 
ing for ikke at tale med os efter de næs- 
e U dage, kan man vel dårligt tillade sig 
,t tænke , men . . • 
fter ca. lo min. i hytten måtte vi plan- 
ægge en fast turnus angående vandforsy
ing, da det viste sig, at såvel beholde
ren som brønden var tør. Dette kunne vi 
e, da vi tilsyneladende selv skulle fylde 
rand i brønden gennem spædebeholderen som 
istandselig boblede og boblede.
>om man nok kan forstå, blev skoven løbet 
.ynd de følgende dage. Det viste sig at 
rære en fordel, da ingen blev borte, ved 
Let efterfølgende natløb.
lele den ellers vellykkede tur, afsluttede 
ri med en ikke for grundig rengøring -man 
skal jo aflevere hytten i samme stand, som 
lan forefinder den. Kun en ting, måtte der 
)å trods af vandmanglen gøres noget ved,
gir

' nemlig WC'erne.
II Børnene havde den sidste aften og nat på 
// trods af mange bønner, brugt WC'erne lag 

// på lag. Dette resulterede i en større
// fisketur a la Øresund med efterfølgende
/ udskyldninger ved hjælp af fjordvand.

Alt i alt, hvis andre har lyst til at prø
ve den primitive leveform som pædagogisk 
middel, er hytten at anbefale på det varme- 
ste, da det viste sig, at netop pejsen var 

\\ det som virkede bedst.

ZfSh Ydeligere orientering hos
/ I Æv Merete og Pelle
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byggenyt
Denne overskrift vil nu forsvinde fra bla
dets spalter. Endelig er bygningen færdig, 
så undervisningen kan blive normal i alle 
fag. Den optimistiske tone skyldes, at jeg 
regner det for fuldstændig sikkert, at den 
eneste alvorlige mangel, der endnu er til
bage - den manglende solafskærmning og 
ventilation - vil blive afhjulpet i 
løbet af kort tid, så vi ikke kommer i sam
me situation som de tidligere år, hvor mange 
lokaler simpelthen har været umulige at ar
bejde i i de solrige perioder. Ellers må 
man sige, at de nye lokaler ser ud til at 
fungere fuldt tilfredsstillende.
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Nedenstående anmeldelse af børnebogen 
"Med seks heste for livet" forfatter: 
J. Holt Giles, er skrevet af Dorthe Olsen, 
7 .c.
Bogen handler om en ung mand, der er dili
gencekusk på Overland ruten (en amerikansk 
postrute). Om hvordan han modnes og gerne 
vil have sin egen farm, men han kan ikke 
lade være med at længes efter bukken.
Diligencekusken Starr Fowler er den ene 
hovedperson. Den anden er den 11 årige 
Bucky Westmoreland, der er fast besluttet 
på at gifte sig med Starr.
De personer, jeg synes bedst om i bogen, er 
Ed og Emma Westmoreland, fordi de opbyggede 
en diligencestation, da den var brændt ned 
til grunden. De udviste en enorm tålmodig
hed og udholdenhed.
Den person, jeg synes mindst om i bogen, er 
Jack Slade. Fordi han startede med at være 
et sympatisk menneske, men så begyndte han 
at drikke og til sidst skyder han en mand 
ved at skyde ham i højre skulder, så i 
venstre skulder o.s.v., for til sidst at 
skyde ham imellem øjnene.
Historien foregår i "Det vilde Vesten" i 
Amerika fra 1859 til 1869.
Min mening om bogen er : at forfatteren
har, som ren og skær 
fortælle en historie 
tidens Amerika.
Den er en fantastisk 
ikke er særlig forvirrende og det er let 
at forstå meningen med det hele.

underholdning, villet 
om en ung mand i da
god bog, fordi den
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Kære skoleblad!
Vi har en dejlig have lige uden for vores 
klasseværelse. I haven er der solsikker, 
ærter, bønner og majs. En af vores sol
sikker er meget stor og alle dens frø er 
modne. Vi har delt haven op i nogle små 
stykker, så enhver gruppe kunne få et lille 
stykke for sig selv. Nogle af os er ved at 
så bønner igen, de andre river i haven.
Nogen gange skændes vi om stykkerne, ellers 
har vi det godt. For lidt siden fældede vi 
den største af vores solsikke og talte alle 
frøene. Der blev ialt 2.803.

Kærlig hilsen 4.h.c.
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Fra kontoret
Ændringer i personalet 1976/77:
Nye lærere : Pelle Timmermann 

Rolf Pedersen
Faste vikarer : Anne Petersson 

Otto Juhlin
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H4 Dobb«ltn»gl« Gør Jet 
muligt at åbne en dør fra 
begge sider samtidig.

H1 Nagle til 
haj« IAm. Kan 
også bruges af 
høje folk med 
lavt anbragte 
låse



HØRT I 3. X.

Lærer: Husk så at læse på jeres tabeller 
HJEMME.

Elev : Det kan vi ikke, for det er ikke 
BOGSTAVER, DET ER TAL.




