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dansk skolemuseum
Rådhusstræde 6

DK-1466 København K

Leder
Efter en pause udkommer 
Dag Hammarskjöld Nyt igen- 
med ny redaktion.

Til dette skoleår har vi 
planlagt fire numre. Vi håber 
bladet dækker et behov og at 
forældre, elever og lærere 
vil benytte spalterne til 
gensidig orientering og op
lysning m.v.

Det er redaktionens holdning, 
at alt indkommet stof bringes 
uden censur, blot må vi bede 
om, at redaktionen altid 
kende navnet på bidragsydere - 
der skriver under mærke.

I håbet om mange bidrag og 
stor debat eller opfordringer 
til temanumre, ønsker vi alle 
et godt nytår.

Red.

Stof til næste blad senest i mart«
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Lærerne og arbejdsmiljøloven

Arbejdsmiljøloven trådte i kraft midt i 1977, og det 
nye ved den var blandt andet, at den gælder for alle, 
der arbejder for en arbejdsgiver - altså også for de 
offentligt ansatte.

Imidlertid har det drøjet noget, inden de nødvendige 
bekendtgørelser, der anviser de præcise retnings
linier, blev færdige.

Hviletid og fridøgn

Efter loven skal alle ansatte i hvert døgn have en 
11-timers sammenhængende hvileperiode. Desuden 
skal man i hver uge have et fridøgn, normalt søn
dag.

Dispensation

Frem til i . januar i år har arbejdsministeren i 
forståelse med lærernes fagforening accepteret, 
at disse to bestemmelser endnu ikke havde virk
ning.
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Fra i år skulle der så være indgået en aftale 
om dispensation fra reglerne og betingelserne 
for det.

Det er den aftale om dispensation, man ikke har 
fået indgået til tiden.

Derfor må nu kommunen som arbejdsgiver, inspek
tøren som arbejdsleder og lærerne som ansatte 
overholde loven.

Konsekvenser

Det medfører, at alle lærerne skal slutte deres 
arbejde senest kl. 21.00.

HVILETID
11 timer pr. døgn samlet

22 24



5
Hytteture, lejrskoler og lignende kan gennemføres 
hvis mandskabet forøges, så loven kan holdes.

I Gladsaxe kommune regner jeg med, at der vil blive 
fundet udveje for at dette kan ske.

Hvor længe

Hvornår aftalerne om dispensation mellem ministeren 
og Danmarks lærerforening færdiggøres, kan vi na
turligvis ikke sige sikkert, men vi venter, at der 
snart bliver fundet en ordning.

Hilsen Jørgen Stampe, sikkerhedsrepræsentant

P.3.: Vort indeklima er jo desværre stadig, som det 
er. Men vi arbejder fortsat hårdt med at få 
det skitserede klimaanlæg gjort til virkelig
hed .
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Mit barn er ikke tilfreds.

Er der ikke muligheder for at lave om på svømme- 
underviani ngen?

F. eks. flere timer eller blot to lektioner 
hver anden uge.

Hanne Holmstrøm

Svar
Svar om svømmeundervisningen

Selve undervisningstiden i vandet er normalt på 
20 min.
Efter de fleste svømmelæreres erfaring skal en 
svømmelektion være på 20 - 30 min.
Vore børns tid i vandet er altså lige i under
kanten af det ønskelige, især når man tænker 
på, hvor presset programmet er - der skal ikke 
meget "slinger i valsen" på vejen til og fra 
svømmehallen eller under omklædningen før det 
går ud over svømmetiden.
Det, der allermest gør børnene utilfredse med 
svømmetimerne, er den meget stramme tidsplan, der 
gør, at lærerne hele tiden må skynde på børnene, så 
alt kan gå i huj og hast. Det er stressende langt 
ud over det rimelige.

Da det er skoleforvaltningen, der administrerer sko
lernes svømmetider og busordninger,' kan skolen kun 
sende klager videre - med den bemærkning, at vi 
giver dig fulds+ændig ret i, at det bør laves om.

Til sidst kan jeg for øvrigt oplyse, at skolen 
har været med til at lave et ændringsforslag, som 
tilgodeså vore og jeres ønsker - men det blev 
desværre forkastet.

John Hansen, skoleinspektør





Skolebetjente

GLEMMEKASSEN ÅBEN TIRSDAG OG TORSDAG I 
10. FRIKVARTERET.

Skolebetjenten træffes hver dag 
værkstedskælderren ( under Inge 
om formiddagen.

i
i kantinen)

Hvis noget går i stykker, f.eks. en stol 
eller et bord, så kom ned med det med det 
samme, så det bliver lavet straks.
Du skal aldrig 'ære bange for at komme 
med noget, der er gået i stykker, vi hver
ken skælder 'd eller bliver gale. Tværtimod 
bliver vi gi_de , når nogen kommer med det 
der skal laves , istedet for at vi skal op
dage det om aftenen når vi låser skolen af.

Verner

Verner Petersen Bent Andersen



Ferier og fridage
Dr. Ingrid's fødselsdag, onsdag den 28. ma.rts 1979.

PÅSKEFERIE
Mandag den 9. april til og med
TIRSDAG DEN 17. APRIL 1979,

Fridag
Tirsdag den 1. maj 1979.

St. Bededag

Fredag den 11. maj 1979.

Kristi Himmelfartsdag

Torsdag den 24. maj 1979.

Fridag

Fredag den 25. maj 1979.

Pinse

Mandag den 4. juni 1979.

Grundlovsdag

Tirsdag den 5. juni 1979.

Sommerferie

Mandag den 25. juni til og med 
fredag den 10, august 1979.


