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DANSK SKOLEMUSEUM
Rådhusstræde 6

DK-1466 København K



De sidste skoledage
nærmer skoleåret sin 
lutning.

I kan se et andet 
d i bladet, så bliver
i år en flyttedag, 

r de klasser,der skal 
e nyt .lokale efter 
merferien, flytter si
ting til disse loka-

Vi har i øjeblikket ca. 
100 håndklæder, UO T- 
shirts og mange andre 
ting.

Kig derfor ned i kælde
ren denne dag og se, om 
der ikke skulle være no
get af dit imellem.

nbindelse med dette 
der være åbent i kæl- 

sn med glemte sager
2 formiddagen.
ieren er næsten fuld
glemte sager, og vi 
meget gerne af med
neget som muligt.
, der ikke bliver af-
;et inden ferien, 
blive afleveret til
organisation.

Mandag den 13/6 197?: 
Almindelig skoledag.

Tirsdag den 1U/6 1977:

Almindelig skoledag.

Onsdag den 19/6 1977:

Udflugtsdag/sportsdag/ 
(håndboldturnering).

Torsdag den 16/6 1977: 
Kl . 09.00 - 13.00.
Klasserne rydder op i 
deres gamle lokale og 
flytter til nyt lokale.

Glemmekassen har åbent 
fra kl. O9.OO - 13.00.

Fredag den 17/6 1977:

Kl. 08.10 - 12.30 
Af slutning.



Skolefest
Vi -ink mm er kl . Halv otte. 
I? e r - r ikke k-mme* sær lig 
m a n g e . i- - - r m u n 1 n h > : i ■ - r 
en t 'i 1 - ': g o i g ■ - r h v -id 
der s k al ske.
Nogle- piger varmer op med 
en boog i e~ wougie.

Propperne springer i dis
koteket, så det. varer et. 
stykke tid, inden vi får 
no g e+ musik.

Ves -‘e-tiden begynder 
vi n’ spis e, v i fi k < st

a . i.a . v n i b egy n i e r
; i n- ry i i - p g danse . Disk- ■ eke+ fyrede et par- 

fed e p1a!er af, så kom 
der en j ven te* overras
kelse, diskoteket havde 
lavet en dansekonkurren
ce og vinderen fik en 
ukendt præmie.

V i n d eren ble 
Hanne fra 'i. 
trøje med di 
navn på, det 
lAUHUf •

v Karina og 
■ . De fik en
skoteket s
hed SMASH

' a. h a! v r v bryder 
alle o1 p , o g a. 1 1 e s y n - 
tes, at man havde haft 
en fed fes: , .-g j eg syn
tes, at alle skulle tage 
■ j g være med til næste 
skolefest.

Jan Erik, 7.ha.



Elevråd

Vi har som bekendt for 
nylig afholdt 2 skole
fester, én for U. til 
6. og én for 7. klasse 
og opefter, som folk fra 
elevrådet havde arrange
ret. Vi vil gerne give 
vores besyv med om af
viklingen af disse, og 
ellers overlade kritik
ken til ?.a, som har 
skrevet noget om skole
festerne andetsteds i 
bladet. Vi?fra elevrå
dets side synes, at fes
terne gik udmærket, 
faktisk over al for
ventning godt, da 
meget blev arrangeret 
i sidste øjeblik.

Der var ikke så mange, 
som man måske kunne 
ønske, men vi håber, 
at dem, der har været 
med i år, har moret 
sig, og således vil 
gøre lidt reklame, 
hvis, vi gentager skole
festerne næste år, 
hvad vi formentlig gør, 
da alle syntes at have 
moret sig (vi har i 
hvert fald ikke hørt 
andet).

Selv om det gik godt, 
var der selvfølgelig 
nogle problemer, såsom 
rengøring.
Jeg tror nok, at vi 
næste år skal have 
arrangeret et stort op
rydningshold, så vi 
kan få det hele af vejen 
med det samme.
Men som sagt - alt i alt 
gik det glimrende.

Det var vores kommentar 
til skolefesterne.

Nu lidt om andre ting.

Fodboldregler:

Der har længe været vrøvl 
om boldspil i gården, 
hvem der skulle have 
banen o.s.v.
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Da det er "meget" umu
ligt at lave en ord
ning, så én klasse har 
banen ad gangen, er 
det op til jer selv at 
blive enige. Vi har nu 
udfærdiget nogle bold
regler, hvor man må 
spille O.S.V., som I alle 
har fået hængt op i jeres 
klasser, og dem må I 
rette jer efter.

Håndboldturnering;

Vi er .ved at lave en 
hånd bold turnering for 
skolen, og mange klasser 
har allerede meldt sig. 
Det er ikke helt fast
lagt endnu, men den kom
mer nok til at foregå i 
den sidste uge før som
merferien (udendørs). 
Hvis der er flere klas
ser, der er interesse
rede, og endnu ikke har 
meldt sig, skal I være 
hurtige.

Hvis I har nogle proble
mer, klager, spørgsmål 
ideer m.m., er I hjerte
lig velkomne til at hen
vende jer til elevrådet 
(jeres klasserepræsen
tant). Det vil så blive 
diskuteret på næste 
elevrådsmøde.

Hilsen bestyrelsen 
(formanden ;
Suss ie Groset.

Personaleændringer
i skoleåret 1977/1978

Skolebetjentmedhjælper Verne: 
Petersen er blevet udnævnt 
til skolebetjent ved Dag 
Hammarskjöld skolen.

Som ny s ko 1 ebetjentmedhjæl 
per har vi fået Henning 
Petersen.

Følgende lærere forlader 
skolen her ved skoleårets 
af si u f n i n g :

Anne-Marie Har nuns (or lo. 
i dette skoleår) til ny 
stilling i Albertslund.

Else Holm Nielsen og
Jan A . Nielsen rejser til 
Israel.

Birgit Ulbæk Hansen til ny 
stilling i Farum.

Rolf Pedersen, årsvikar.

Frank Østergård børneha
veklassemedhjælper.
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ligende Lærere kommer
1. bage eller ansættes i

■ t nyt skoleår:

nette A r n k j æ r kramer
1 b a g e efter å r s k u r o ; s .
n fortsæt t e r s t . : i ■ r n e ,
n ikke i større omfang, 
d at der bliver tid til

j n d e ri s e ved s Lien af. 
r; fur sine gamle < lasser 
e n , d . v . :: . ■* . t. •. g i . f
o m m e n l e S . b • g - . f ; .

C ar1 J o han 
engelsk og 
c i a]e. Han 
dansk og o 
e ri hel del 
ne i mus i k

Paekness hat- 
musik o r. r.pe- 
evert ager 8•c i 

rie n ' er : n g s a m t.
af 1 - fags t i me r *

har tysk og 
spe c i a 1e.

k 1 a s s e
e1‘o ia og
e to. . i i

Lone Hi rtsgaard 
håndarbejde s om 
Hun starter en 
sammen med Ole 
har desuden no g
tysk cg gymnas* ik.

rgen Larsen har matematik 
fysik s-m i: perial e. Han 

r regning og fysik i kora
nde 7.e og fysik i udvi- 
t kursus i matematik j kom 
ide 8.d. Han får desuden 
s ik i 7.a, H.c og 9•a, 
L g f r i biologi og maskin-
• i v n i n g .
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Anne Petersson har geografi 
og biologi som speciale. Hun 
starter 1. klasse med 
Karsten Møller og overtager 
en del af Karstens timer 
i kommende 6 . c .

Vi byder de nye velkommen 
og håber på et godt sam
arbejde til gavn for sko
len.

Samtidig takker vi de 
"gamle", som går til nye 
stillinger for vel udført 
arbejde og ønsker de nye 
arbejdsgivere til lykke 
med nogle gode medarbej
dere .

John Hansen

Fodbold
Lørdag d. 2. april deltog 
Dag Hammarskjöld skoles 
meget stærke lærer
fodboldhold i et stort 
indendørs stævne, arran
geret af H.G.I.
Holdet bestod af følgende 
Lars Schønning 
Claus Brandt 
Ole Pentola 
Claus Hansen 
Verner Petersen.
Vor første kamp var mod 
H.G.I., som jo vandt stæv 
net sidste år, men i år 
gav vi ikke ved døre
ne og vandt en sikker 
sejr på 2 - 0.
Næste kamp var mod et 
hold, der hed talen
terne. Det var et hold 
af talenter fra H.G.I., 
men de mødte .her deres 
overmænd. Vor sejr blev 
så stor som U - 0. 
Sidste kamp i puljen 
var mod Team A. ET hold 
fra Høje Gladsaxe Ung
domsklub. Det blev en 
spændende kamp, hvor vin
deren ville komme i fi
nalen da vi begge havde 
U points. Vor sejr 
blev på 1 - 0, og det 
blev os, der kom i fi
nalen .
I finalen mødte vi et 
andet hold fra Ung
domsklubben. Det be
stod af spillere fra 
9. og 10. klasserne på 
Kennedy og Dag Hammar
skjöld.



kom i løbet af kort 
d bagud med 2 - 0, men 
ngsomt kom der snit 
er vort spil og vi 
k udlignet til 2-2, 
n vore kræfter sivede 
ngsomt ud, og kort 
r tid lykkedes det 
r ungdomsklubben
score det afgørende 

1 til 3-2 og de løb
med præmi erne.

n glimrende klartet 
vort hold, der er 

t ældste i senior- 
kken, og som nu
år er nået frem

1 slutkampene. 
utstilling

Høje Gladsaxe Ung
domsklub I .

fra nævn

Dag Hammarskjöld-

Siden sidste Dag Hammar
skjöld Nyt har vi blandt an 
det gennemgået en stor bunk 
ansøgninger om de lærerstil 
linger, der skulle besættes 
efter sommerferien. Med ve
mod må vi tage afsked med 
ikke mindre end tre af sko
lens "gamle" lærere ved sko
leårets afslutning. Det har 
givet en del rokeringer, 
som jo nødigt skulle gå ud 
over andre klasser. Nu er 
fordelingen af lærere og 
lokaler til klasserne kla
ret og godkendt af både 
lærere og nævn. Skemaet for 
det kommende skoleår er ved 
at være lagt, så det skulle 
være klar i god tid inden 
ferien. Klasselæreren kan 
give børnene deres skoleti
der for næste år en af de 
sidste skoledage.

U nye lærere kan vi byde 
velkommen. De har været ude 
at hilse på nogle af de 
klasser, de skal have. En 
enkelt af de nye lærere er 
godt kendt på skolen, idet 
hun har været vikar her i -i °1 ar .

Lærerstaben vil så komme op 
på 38 .
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Mødet med Mølgård måtte vi 
med beklagelse aflyse på 
grund af manglende tilslut
ning. Kun 7 af skolens 500- 
elevers forældre havde tid 
og lyst til at se nærmere 
på, hvad børnenes skolebø
ger indeholder. Det var me
get skuffende for os.

Vi har i stedet tænkt os at 
indbyde til et møde i sep
tember, hvor vi så må finde 
ud af i fællesskab, om vi 
skal forsøge igen, eller om 
helt andre emner vil have 
større interesse. Forslag 
modtages med taknemmelighed 
Vi har ikke, glemt den store 
interesse, der var hos for
ældrene for selv af prøve 
undervisningssituationen. 
Lærerne vil gerne påtage 
sig flere aftener ligesom 
sidste år, men på grund af 
stort tidspres (forældremø
der, planlægningsdage etc. ) 
har vi måttet udsætte for
året s møde.

En glædelig nyhed må frem
hæves. Efter kun at have 
set nedskæringer på under
visningstiden, er der nu 
nogle lyspunkter. 1. klas
serne går fra 18 timer op 
til 20 ugentlige timer. Vi 
har søgt om, at timerne 
blev brugt til gymnastik og 
formning, hvor der før kun 
var 1 time til rådighed.

U . og 5- klasserne får hvei 
en time, som vil blive ben; 
tet til svømmeundervisning 
den nye svømmehal på Vand
tårnsvej . D-er er endnu in
gen endelig beslutning om 
udvidelse af timetallet 
8. klassetrin, men et udsp: 
fra undervisningsministerel 
ventes meget snart.

Da der ikke bliver samlæs
ning i 8. klasse i fagene 
matematik, engelsk og tybk 
og heller ikke i fysik på 
9- klassetrin, har vi søgt 
om deletimer på de niveau
delte hold i de tilfælde, 
hvor der var mulighed for 
få det .

Vores bibliotekar, Ruth 
Schultz, har fået Jette 
Munck-Hansen som assi
stent.

Verner, skolebetjenten, 
fået en ny medhjælper. 
Velkommen til Henning 
Pet e r s en.

ha

God sommerferie og forhå 
bentlig vel -mødt i septe 
ber til møde.-

n-

Skolenævnet.



Eksamen Et ømt Sar vel 11

Så er det igen blevet 
rår, ja næsten sommer, og 
iermed eksamenstid. En stor 
iel af livet i 8-10 klasser
ne bærer præg af, at der 
nr en afsluttende prøve 
i april, maj og juni måned. 
Il prøver vel alle at tage 
situationen med ophøjet ro, 
aen alligevel er man både 
som elev og lærer spændt på 
it se opgavernes tal og 
nogstaver, ligesom man 
aed spænding afventer re
sultatet af alle anstren- 
jelserne. Elever i de 
nuværende 9« og 10. klas
ser vil desværre ikke op
leve den fornyelse, som den 
nye skolelov giver mu
lighed for i eksamenssi
tuationen. Vi lærere ser 
t’rem til nye tider og 
nye skigge indenfor eksa- 
aensracet.

TIL 10. hc.

Engang for 3 år siden 
skrev jeg et lille digt, 
som den nysgerrige 
læser vil kunne finde 
i DH-nyt nr. 2 (TH~75 ) • 
Dengang var det faktisk 
"ømt" at være klasse
lærer i 8. hc , som vel 
ikke uden grund be
tragtedes som skolens 
"ømmeste" klasse. Der 
udkæmpedes mange slag 
såvel åndeligt som 
fysisk mellem jer selv 
indbyrdes, men sande
lig også med jeres lære
re. Det var ømt at 
skulle bestille no
get, selv om enkelte 
jo nok indså nødven
digheden af at klare 
skarpe rev og pynter. 
Men det er jo rarere at 
sludre og spille kort, 
måske læse et serie
blad eller en øm kær
lighedshistorie, fremfor 
at vende et eller måske 
hele 2 lyttende ører og 
seende øjne mod den 
undervisningsmæssige 
side af skolens liv. Ef
ter et par terminsprøver 
og nogle temmelig grove 
mundtlige sammenstød 
kom vi da gennem det 
første år, og så kom 9- 
klasse i skoleåret 75/76.

De store forandringer 
sker jo ikke over natten,
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og I havde da heller ikke 
gennemgået de større, 
udover at være godt som
merbrune. I fik en ny læ
rer, Klaus, til oriente
ring, og jeg kunne der
for koncentrere mig i end
nu højere grad omk< ing 
danskundervisningen, som 
jo efter 9- kl. skulle 
afsluttes med prøven i 
dansk stil, diktat og skriv
ning med blanketudfyld
ning.

Indrømmes skal det, 
at I i løbet af det år 
blev meget gode til at 
udtrykke jer skriftligt, 
hvis I fik afleveret op
gaven til tiden, hvorimod 
en klassesamtale endnu 
ikke kunne forløbe helt 
uden "ømhed". Diktat ter
pede vi en gang om ugen, så 
I kunne også stave nu, mens 
det endnu kneb meget med 
tegnsætningen, som mildt 
sagt var ØM.

Ved slutnin
gen af 9- kl . , efter en n< 
get fugtig tur til Canter
bury i England, sagde vi 
farvel til h elever, som 
nu gik hver deres vej 
ud af DH-skolen. Der kunm 
over hele linjen spores 
en frugtbar udvikling, idt 
der ved slutningen af 9• 1 
var opstået en større for
ståelse og tolerance blanc 
jer selv for jeres egen 
situation, og nu var der 
jo trods alt kun ét år til 
bage, nemlig 10.

Generelt må jeg om 
dette sidste år sige, at d 
har været det roligste og 
dermed det mest givtige, 
selvom et par stykker af 
jer har haft nogle langfe 
sygdomsperioder. I 
har valgt at gå mange 
veje efter endt skole
gang her på stedet, og 
jeg vil ikke lade være 
med at nævne erhvervs
valgene her, for de kun
ne tyde på de krisetider 
vort samfund er i idag. 
Én ønsker at komme i 
huset hos en bager, én 
vil EFG-vejen, 3 ønsker 
gymnasiets studenter
eksamen, én vil være 
frisør, én tænker på et 
højskoleophold, én vil 
være konstabel i søværnet 
og endelig vil der 
være en HF-ansøger blandt 
j er .
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Hver og en udrus- 

t med jeres sunde for- 
ft og dømmekraft skal 
nok finde jer en 
ids i det danske sam- 
i d.

Spørgsmål

og svar
LD OG LYKKE PÅ " VE-

V UD I LIVET.

"es klasselærer gennem 
imme år,

John D .

Under .denne overskrift vil 
vi prøve at give svar på ak 
tuelle spørgsmål af almen 
interesse, der dukker op på 
forældremøder.

Her er de første 2:

1. Er tysk i 7- klasse en 
betingelse for at komme i 
gymnas i et ?

Undervisningsministeriet 
har endnu ikke udsendt med
delelse om, hvilke betin
gelser, der efter den nye 
skolelovs indførelse, skal 
gælde for at komme i gym
nasiet. Derfor må vi til
råde at eleverne (og for
ældrene), hvis der er den 
mindste tvivl om, hvilket 
valg der er det rette, at 
man så tager tysk i 7- 
klasse. Når folketinget 
har vedtaget bestemmelser
ne og ministeriet har ud
sendt cirkulære, vil I 
selvfølgelig blive orien
teret hurtigst muligt.



Hvorfor har eleverne 
kristendomsundervisning 
i 8. klasse, hvor 
eleverne går til præst?

I kommunens undervisnings
plan, som skal følges med
mindre skolen søger og får 
bevilget dispensation af 
skolekommissionen, er ti
merne fordelt således på

' . klassetrin:

TIMETAL

l - a n s k
K 1 assens time 
e g n i n g / matematik 

' a r æ t
Kristendomskundskab 
Sam tidsorientering 
Engel sk 
?ys ik 
lysk 
«'algfrie fag

30

) I disse kan der søges dele
timer, h vis elevtallet er
' v e r 15» 

7 o i k etingets beslutning om 
11 tillade eleverne at
i a v e 3 h timer ugentligt, 
/il måske medføre, at det 
t L i v e r nødvendigt at 
'lytte konf irmationsfor- 
> e red eisen til 7• klasse- 
r i n , hvor børnene kun

; ■; r 3 0 timer ugentligt.

John Hansen



dendørsarealer 1!

m I alle har bemærket, 
er udendørsområderne 
helt færdige. Kommu

ns parkvæsen har fået 
vet en virkelig flot 
olegård med mange træ- 
og buske, som med ti~ 

n vil give gården et 
rklignende udseende.

Det klatrestativ, der 
er lavet ud for børne
haveklassen, er kun til 
de små elever. Det kan 
ikke holde til, at stør
re børn leger i det.
De store må benytte det, 
der er mellem Kennedy 
skolen og vor skole.

Boldbanen bliver benyt
tet meget flittigt.
Det er også det, den er 
der for, og naturlig
vis sker det da også, at 
man får sparket bolden 
ud over hegnet, men 
brug portåbningerne, når 
I skal hente bolden, og 
lad være med at kravle 
over hegnet, det tager 
længere tid og ødelægger 
hegnet.

Der er også nogle, der 
spiller forskellige

r vil dog gå et par 
endnu inden det hele

r vokset sig kraftigt.
t er derfor nødvendigt, 
vi alle passer godt på

t, der er plantet, og 
ke beskadiger noget, 
erken træer eller bu-
e .

former for bold lige ved 
selve skolebygningen.
Det gælder her om at 
passe meget på ruderne 
og at undgå, at boldene 
ryger op på taget.
Vi har ikke tid til at 
gå på taget efter dem i 
hvert frikvarter.
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læserbreve
Hvis der er nogen, der dril
ler dig, synes jeg, at du 
skulle gå ind på lærerværel
set og fortælle det til læ
rerne.

SLUT, Maja, 2 . y .

Jeg synes, at man skulle 
lade planterne i gården 
være i fred, og ikke ødelæg
ge dem,for det er dumt.

Susanne, 2.y.

Jeg vil ikke ha' at de. si 
her på skolen, det synes 
jeg ikke de skal gøre mer 
her. Det er ikke så godt, 
de kommer mere op og 
slås.

Helle fra 2 .y.



lAND EN FEST!

'ar en mægtig fest. Jeg 
)nd t i maven af de 10 
saftevand med de sure
me r i . Men jeg fik 
ondt, i maven, da en af
'ne satte sig på min
, bare fordi jeg ikke
; danse kinddans med

;sten kom Søren på ska
len. Nå, han havde bare 
. sit hoved, da han 
; ned fra toppen af 
'est.ativet .
. i e t kom også, jeg
, de kom, fordi vi 1 ar- 
Det var en mægtig

Elev i b . h b .

Til skolebladet

Vi skulle til Tuborg med 
klassen. Vi tog af sted om 
morgenen kl. otte og skulle 
være hjemme kl. 13.

Vi startede med højt humør. 
Da vi endelig var nået der
hen, skulle vi vente på en 
anden klasse, som også skul 
le vises rundt.
Og da vi havde stået der 
lidt, og de ikke kom, fik 
vi lov til at gå ind.
Vi blev vist rundt i nogle 
store rum, hvor der var 
nogle st.ore kar og tønder, 
som der blev lavet øl og 
vand i.
Da vi var færdige med at 
blive vist rundt, skulle 
vi op og have sodavand.
Vi startede med 2 og bag
efter måtte vi i' å flere.

Hilsen de t o fra 1 . h b .

NB.: Vi håber, 1 har fået 
et godt indtryk af turen.



Redaktion:
Jan-Erik og Lisbeth 7.ha.
Hjalmar Jess

Postadresse:
Dag Hammarskjöldskolen 
Skolesvinget 8, 
2860 Sjzfoorg.

Tlf: QI-695711.

Trykt på skolen d. 7/6-77 af:

Peter Christensen
John Dessauer.

Oplag: 8OO.



FØRSTE SKOLEDAG EF T E R

SOMMERFERIEN

ER MANDAG DEN 8. AUGUST 1977,

Alle elever,fra 2. - 10. klasse, møder 
kl. 09.00.

GOD sommerferie:

NB.: De kommende 1. klasser får
NÆRMERE BESKED PR. BREV.




