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LEDER
I 1975 blev den nye skolelov vedtaget i Folketinget. 
Netop i denne tid afslutter de første elever deres 
skolegang efter denne lov. Det har der været skrev
et dækkende om i aviser m.m.

Hvad man derimod ikke har skrevet meget om, er den 
ekstra byrde, denne lov har pålagt lærerne. Det er 
simpelthen blevet vanskeligere at være lærer! Van
skeligere at nå at forberede sig og lære eleverne 
det, de skal kunne, samtidig med at også social
pædagogiske opgaver skal løses.

Lærerne bad om færre katedertimer, ner- forberedel
sestid, ikke om mere ' lønningsposen.

1. januar i år trådte loven om arbejdstid i kraft 
(Il-timers reglen) Den medførte, at dot hele blev 
langt, langt sværere for lærernes arbejdssituation - 
dermed også for eleverne, som er den svageste part 
i spillet. Trods nye protester kom der ingen løsning. 
Sluttelig afrundedes forløbet med Folketingets ind
griben i overenskomstforhandlingerne.

Staten besluttede, at alt stort set skulle være som 
før, dvs. siden 1973, hvor de greb ind første gang 
og har dikteret siden.

Staten har sat samlebåndet til at løbe stadig hur
tigere og har givet os meget ekstraarbejde. Lærerne 
har svært ved av følge med, at gøre arbejdet godt 
nok.

DERFOR vores faglige møder. Og hvad med elevernes 
uddannelse? Staten har vist glemt, hvad der i na
turen kaldes yngelpleje.

FieO..
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RUTH ER DØD.

Lærer Ruth Schultz døde på rigshospitalet onsdag 
d. 25. april efter længere tids alvorlig sygdom.
Sygdommen meldte sig første gang i 1975, men efter 
kort tid vendte hun tilbage, og med sin ukuelige 
vilje og sit livsmod fik hun alt til at fungere 
som før. Det viste sig senere, at sygdommen ikke 
var slået helt ned, og med stadig kortere mellem
rum måtte hun gå til behandlinger. På trods af 
sygdommens fremskriden passede Ruth sit arbejde 
som sædvanligt, selvom der skulle en kraftpræsta
tion til for bare at komme på benene. Først for 
2 måneder siden måtte hun opgive at passe sit 
arbejde. Til det sidste fulgte hun det i tanker
ne og sørgede for, at kolleger og venner blev 
informeret om arbejdet og planerne for fremtiden.

Hendes arbejde i folkeskolen begyndte ved an
sættelsen på John F. Kennedy skolen i 19^5, hvor 
hun blev fastansat i 197o. I 1972 da en del af 
skolen blev skilt fra til den ny Dag Hammarskjöld 
skole, fulgte Ruth med samtidig med at hun blev 
bibliotekar for den nye skole. Hun gik , både som 
lærer og formandsgruppemedlem, med enerri og 
arbejdslyst ind i den store opgave det er, ut 
være med til at bygge en ny skole op og give den 
et "ansigt". Hun levede og åndede for skolen og 
de opgaver hun påtog sig at løse, ligesom hun 
sørgede for at holde sine samarbejdspartnere 
til "ilden" på sin energiske og humørfyldte facon.
Ved Ruths død har vi mistet et kært menneske, 
en god ven og en dygtig og afholdt kollega med 
en personlighed der rummede så værdifulde karak
tertræk som livsmod, humør, ærlighed og trofast
hed.
Dag Hammarskjöld skolen vil ikke være den samme 
efter dette, men Ruths ånd og eksempel vil leve 
videre.

Æret være hendes minde.

Dag Hammarskjöld skolen.
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jfra ®anblæsw

Børnetandplejens opgaver

sr:

1) Regelmæssig eftersyn 
og behandling af tæn
der og tandkød.

?) Forebyggende arbejde
i form af undervisning 
i tandpleje- og kost
vaner samt regelmæssig 
flourskylning.

3) Tandregulering hos de 
børn, hvor det er på
krævet .

Ingen er 
fuldkommen

-men dettyælper 
at børste tænder, 
morgen, middag 
og aften...

■Tandrensningsmiddel, 
anbefalet af de dygtigste 

tandlæger.

Behandling foregår på tand
klinikken i børnenes skole
tid, og det øvrige arbejde 
forsøger vi at passe ind i 
klassens hverdag.

Klinikken er åben alle skole 
dage fra kl. 8 - 15.

Hvis I ønsker at tale med 
os, er I velkomne til at 
henvende jer personligt el
ler ringe på

tlf. (01) 69 57 11,
lokal 211 eller 212.

Pet samme gælder naturlig
vis, hvis jeres barn får 
tandpine eller slår sine 
tænder.



6

Min påklædning er som de andres.
Min væremåde er som de andres.
Men der er inge af de andre, 
der kan li' mig.

Hvorfor?
H.J. 9.a.

Så er vi startet med vores 
fabrik. Vi er delt ud i 
fire grupper.

Der er en systue med 7 an
satte, et trykkeri med 
h ansatte, et kontor med 2 
ansatte og en salgsafdeling 
med 2 ansatte.

Nu er vi nået til tredie 
dag, og har nu en del poser 
færdige.

Den første dag var der en 
del indkøringsvanskelighe
der og der blev kun produ
ceret ganske få poser.

Allerede anden dag gik det 
meget bedre. Alle lavede 
meget mere og alt lykkedes 
bedre, derfor blev der pro
duceret mere.
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10 e's hyttetur

ådan kan en lejrskole

gså være

0/2 - 25/2 var 10.e på 
'jeldskole i Norge.
'et blev på mange måder no- 
;et helt andet, end man 
lOrmalt oplever, når man 
■ejser med 9. eller 10. 
Hasse i udlandet (lejr
skoler O.S.V.). For det 
leste har klasselæreren 
iftalt med sin klasse, 
ivor man vil hen, og hvor- 
Lan programmet skal være. 
Eventuelt får læreren 
ijælp (hvis man ønsker det) 
if en rejsefører. Det er 
Log altid sådan, at man 
jå ægte dansk manér kan 
jætte sig ned under turen, 
)g eventuelt lave om på 
loget af programmet.
[ alt fald er det almin- 
leligt,at eventuelle elev- 
Hager under rejsen bli- 
rer taget op, og mange 
jange imødekommet. 
yetop dette, programæn- 
iring, og programgennem- 
Førelse var noget helt 
andet på vor Norgestur.

Vi var, efter et døgns 
rejse, (med skib i 16 ti
mer og bus i 6 timer) an
kommet til Den Dansk- 
Norske Fjellskole ca.

10 km. uden for Gjol, da vi 
fik anvist værelser og sam
tidig ordre om et møde til 
orientering i løbet af en 
halv time. Selv om dette 
nok var en hurtig start 
mødte alle elever (fra 5 
forskellige skoler ialt: 
96 mennesker) op i mødesa
len .
En kvindelig skiinstruk
tør (K/M) fortalte så på 
ægte norsk i hurtig ræk
kefølge om kursets pro
gram.
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Nu var alle, som sagt, me
get trætte efter rejsen, 
og derfor sad en af vores 
elever i 1O.e og smilede 
afslappende. Det blev dog 
taget som en provokation af 
den norske.(K/M) instruktør, 
og eleven fik en barsk advar
sel. (Jeg tror ikke rigtigt, 
at dette blev opfattet af 
eleven, så to minutter se
nere blev samme elev af sam
me grund (hun smilede, og 
der var ikke noget at smile 
af") vist udenfor. Denne 
barske form fik det jo til 
at gibbe lidt i os andre, og 
alle prøvede at se mindre uop 
lagte ud.

Det viste sig hurtigt, at den
ne diciplin var almindelig på j 
fjellskolen, og alle skulle 
naturligvis følge den.
Jeg vil i denne forbindelse 
også nævne en anden ting, 
som var ganske uvant for al
le de klasser, der deltog.

Hver aften kl. 20.45 skulle 
alle elever være i mødesa
len, og hver klasse havde 
så en aften, hvor de skulle 
underholde de øvrige klas
ser, som de ikke kendte i 
forvejen.
Alle kan vist forestille 
sig, hvordan man følte 
det, når man får ordrer 
til at skulle "optræde" og 
"finde på noget" for 80 
fremmede mennesker.

løvrigt var dagenes pro
gram således, at man be
gyndte kl. 10.00 og havde 
fri kl. ca. 19.00 efter 
aftensmaden. Derfor hav
de de klasser, der ville 
øve sig på deres under
holdning meget travlt.

Jeg vil ikke her vurdere, 
om det var godt eller 
skidt, men jeg vil da 
bemærke, at bl.a. denne 
"tvangsunderholdning" 
fik eleverne til at lære 
hinanden mægtig godt at 
kende, og det var der in
gen utilfredshed med.



am nævnt gik dagens pro- 
ram fra kl. 10.00 til 
i. kl. 19.00. I dette 
Ldsrum lærte vi om: ski- 
sb, fjeldlære (hvordan 
m færdes i de meget 
irlige fjælde), første- 
jælp, snekulegravning og 
åget vigtigt om påklæd- 
Lng.
artset fra 10.e's klasse- 
erer Jørgen Stampe, var 
ar ingen af os, der havde 
;ået på ski før, så vi 
agyndte alle helt for- 
’a. Den første formiddag 
ansdag) fik vi den mest 
advendige skiteknik, mens 
L øvede omkring huset, 
ror vi boede.

Om eftermiddagen tog vores 
instruktør os (7 elever og 
to lærere) med op i fejldet 
på en 12 km.-tur.
Mens vi gik opad, skete der 
ikke noget, udover at man 
måtte bruge alle de kræfter, 
man havde plus lidt mere.

Da vi stod på toppen og pus
tede ud, gik det op for os, 
at vi jo også skulle ned. 
Men instruktøren (som var 
en ung flot fyr) vidste jo, 
at vi var begyndere, så vi 
skulle nok ned ad nogle små 
lette bakker. Da vi begynd
te på nedturen, gik det 
rigtigt op for os, hvorfor 
det hedder "nedtur".
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En efter en kørte vi i de 
spor, som var lavet i for
vejen. Men bortset fra in
struktøren og Stampe, var 
der ikke mange af os, der 
kørte mere end 20 - 30 m 
ad gangen. Enten tabte man 
balancen, eller også brugte 
man "tekstilbremsen", som 
det hedder, når man, for at 
bremse, sætter sig ned, mens 
man kører.
Mange opbremsninger skete 
lidt hurtigt. Vi løb nemlig 
først, når man kunne se, at 
den der var foran, var kom
met væk. Men ak, når man 
så drønede rundt i et sving, 
lå der pludselig 2 m foran 
en bunke elever, som man jo 
helst ikke skulle påkøre så: 
"På med tekstilbremsen".

get). Men når man prøver 
at rejse sig op (efter at 
have viklet skiene ud af 
hinanden!) forsvinder ens 
arme bare ned i sneen, og 
i stedet for at rejse sig 
op, forsvinder armene, og 
måske bliver vanterne der
nede. Vi havde således 
mange lystige og bandende 
stunder på fjeldet. Des
værre havde vi også et al
vorligt uheld, idet Jørgen 
Stampe, der var den dyg
tigste af både lærere og 
elever, faldt på en ned
tur. Han fik herved både 
forvredet anklen, og bræk
ket noget i sit ben. Det 
blev til en højest drama
tisk redningsaktion, som 
begyndte med, at Stampe 
på snescooter blev "kørt" 
til fjeldskolen. Tre ti
mer senere blev han hentet 
af en helikopter og fløjet 
til et hospital ved Oslo, 
og han kom først hjem et 
par dage efter os andre.

løvrigt er det at falde på 
ski noget specielt. De 
fleste gange man falder, 
slår man sig ikke (ret me



i fik derfor alle bevis på, 
vor farligt fjeldet kan 
ære, selv om man er dygtig 
ok.

eg vil slutte med at håbe, 
t flere får lyst til så
an en tur. Men man skal 
3re sig klart, hvilke for- 
old man skal underlægge 
Lg. Eleverne i vores lO.e 
ildte nogle gange dicipli- 
sn for militæragtig, og 
it var den også 100%. 
m bl.a. fordi dicipli- 
;n var så stram, nåede alle 
) deltagere det hele, og 
-k noget ud af det. Når 
j fleste danske skoleele

ver kommer, er de vant til, 
at hvis man skal møde kl.
10 så gør man det, men 
hvis jeg nu lige skal - 
først, så må de andre vente 
5-10 min. Den gik ikke 
her. Kom man 3 - 5 min. 
senere end 10, var de andre 
taget af sted, og man måtte 
gå tilbage til huset og 
blive skældt ud for sin 
slaphed.
Netop dette sidste, tror jeg 
99% af Dag Hammarskjöld 
skolens elever ville trænge 
til.

Orla Holk
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Særforsorgens udlægning

Kursusdag om særforsorgens 
udlægning lørdag den 31/3 
1979 mødtes vi ca. 200 men
nesker indkaldt af fælles
udvalget for Skole og Sam
fund på Blågård Seminarium 
for at drøfte "Særforsor
gens udlægning".

Som talere var amtsborg
mester Per Kaalund og for
manden for amtets kultu
relle udvalg, Preben Lassen.

Den 1/1 1980 opskæres sær
forsorgen som begreb, sam
tidig med, at de bestående 
institutioner overføres til 
amtskommunerne og Københavns 
og Frederiksberg kommuner.

Særforsorgen er en fællesbe
tegnelse for de foranstalt
ninger med hensyn til behand
ling, undervisning, oplæring, 
beskæftigelse samt særlig 
bistand og pleje, der indtil 
udlægningen pr. I/I 198O 
påhviler staten over for 
åndssvage, epileptikere, 
vanføre, talelidende, blin
de, svagtsynede samt døve 
og tunghøre.

Åndssvageforsorgen udgør i 
dag 70% af den samlede 
forsorg. Udlægningen af 
særforsorgen er en admini
strativ reform, altså en 
decentralisering. Den be
tyder en omprioritering af 
bestående institutioner, 
altså ikke nødvendigvis en 
øgning af budgettet. Under
visningsopgaven overgår 
stort set til amterne i 
1980, og efter 1J år skal 
den så tages op til revi
sion .

Københavns amt har i dag 
4.000 særforsorgspersoner 
og 2.000 ansatte for et 
samlet budget på 250 mio. 
kr. Der er stigende 
mangel på specialpædago
ger, og man ønsker øget 
uddannelse af disse på 
Danmarks Lærerhøjskole. 
Altså, ingen spredning 
af den bestående eksper
tise. Den handicappedes 
interesser i centrum.

$
:• 11



Det drejer sig om 158 
børn, som Københavns 
amt overtager pr. 1/1 1980. 
Dette sagt for at under
strege, hvilke tal, man 
reelt taler om, når man 
"snakker" integration. 
Man kan først tale om 
integration, når en per
son er et fuldgyldigt 
medlem af en gruppe. 
Der er derfor her ikke 
tale om egentlig inte
gration.

Hvis man møder med en 
psysisk parathed for at 
skaffe fordommene af 
vejen, og man fra skoler
ne sørger for den fysiske 
parathed, er man kommet et 
langt stykke af vejen mod

13en løsning af særforsorgens 
udlægning.

Kai Heineke

Nyvalg

I skoleåret 1979/80;vil

Anne Petersson og Bente 
Andersen repræsentere 
lærerrådet i skole
nævnet .

Byggeudvalg er repræsente
ret af Niels Berthelsen.

Kantineudvalg er repræ
senteret af Ole Pel- 
tola.

Økonomisk Styringsudvalg 
er repræsenteret af Klaus 
Anbro.
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Bladprojekt i 8.d.
I forbindelse med projektet var vi rundt i andre klasser 
for at undersøge, hvad de arbejdede med ud over den 
almindelige boglige undervisning. På denne og næste side 

3 artikler fra bladet.
Bladet kan fås ved henvendelse

Værksteder i 1,y og 2.ytil 8.d. på nr. 03.
9.c

Carl Johan havde organi
seret det sådan, at hans 
klasse både i 8. og 9. 
klasse kom ud i praktik.
I 8. klasse havde han orga
niseret det sådan, at de 
kunne komme ud som special
arbejdere.

I 9. klasse kom de ud som 
tjenestemænd.

Den 9/3 - 12/3 var 9.c 
ude i praktik som tjene
stemænd.

Vi snakkede med 3 af 
eleverne fra 9.c.
2 af dem syntes, at man 
lærte noget om arbejdet, 
og de syntes, at det var 
sjovt. De 2 elever vil 
gerne ud i praktik igen, 
men bare ikke det samme 
som de har været.
En anden fra 9.c syntes 
ikke, det var sjovt, og 
vil ikke i praktik igen.

1U dage i juletiden lavede 
1.y og 2.y en masse forskel 
lige julegaver. De lavede 
f. eks. billedtæpper, væ
vede, gipsrelieffer, bog
mærker, øloplukkere, 
knyttede og tegnede med 
forskellige farver gla
sur på tændstikæskerne.

Lærerne i 1.y og 2.y 
ville gerne lave det, 
fordi børnene skulle lære 
hvorfor man holder jul. 
De kunne godt tænke sig 
at lave sådan noget en an
den gang, fordi de syntes, 
at det var meget sjovt. 
De har lavet sådan noget en 
gang før, men det var bare 
med dyr.
Lærerne hjalp dem med at 
lave glasuren, så børnene 
kunne tegne med det på 
tændstikæskerne.
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Fra 1.y og 2.y

Vi vil fortælle om, hvad 
vi lavede de sidste lu 
dage før jul. Vi syntes, 
det er sjovt at lave 
julegaver til vores fami
lie. Derfor lavede vi 
mange forskellige ting, 
som f. eks. en øloplukker 
som vi lavede på sløjd. 
Nede i klassen arbejdede 
vi med stof, gips, knyt- 
tegarn, tændstikæsker og 
papir. Ud af disse ting 
lavede vi glaserede tænd
stikæsker, uroer, væve

billeder, bogmærker, 
gipsfigurer og julekort 
på foto.

Vi sluttede af med at 
bage pebernødder, som 
vi spiste til juleaf
slutningen. Vi syntes, 
at det var sjovt, og vi 
vil gerne lave det en 
anden gang.

Hilsen 1.y og 2 .y.
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3 x's hyttetur

Hvad vi lavede på hytte

turen .

Da vi kom og så en time 
efter skulle vi i skoven og 
det var en god tur og næste 
dag skulle vi i skoven og 
se på stendysser og Per 
fandt en dolk i stendyssen 
og lige ved siden af de an
dre stendysser lå der nogle 
andre dysser.

Lygteleg om aftenen

Vi skulle lege lygteleg 
om aftenen delte vi to 
hold og så skulle det 
ene hold finde det an
det hold.
Der var nogne der gemte 
sig meget godt, så at det 
andet hold var ved at 
give op. Men så fandt 
vi dem og så gik vi ind 
og så i seng.



iprætte fisk op

len 8/3 var vi nede ved 
tore dam og fange døde 
‘isk op, som vi strættede 
ip. Først fangede vi kun 
alvstore, men så fik nog- 
e øje på en stor fisk, 
om de prøvede at få op 
led deres pinde, men den 
;led ind under noget is. 
g så masede de med at få 
en ud. Til sidst begynd- 
e Michael W. og hakke 

isen væk. Til sidst fik 
han næsten hele isen væk, 
så fik vi øje på den store 
fisk og to andre store 
fisk, og så blev vi så 
glade. Så var der nogen, 
som løb hjem til hytten for 
at sige det. Og så da vi 
havde drukket te, var der 
nogen, som løb derned.

Det er Bittens og min hi
storie om at sprætte fisk 
op.
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Det handler om festen.
Festen skete den 8/3 og vi 
hade det sjovt, og vi lavede 
ballongdans og vi lavede 
også appelsindans.
Vi fik slikposer vi fik 
også sodavand.
Festen var god og vi fik 
chokolade-kage, men der 
var ikke bagt godt nok 
igemen, men den smagte 
godt første gang, men an
det stykke smagte ikke så 
godt.

Festen : Om aftnen den 8/3 
holdt vi en fest.
Den var sjov og vi legede 
appelsin leg, og vi legede 
også radiobiler og det var 
sjovt og nu skal i høre, 
hvad vi lavede.

Da vi kom derover havede 
nogen hængt boller på en 
snor og så skulle Bettina 
og Rene (f. eks.) stå over 
for hinanden og når Ingrid, 
så sagde, nu skulle de be
gynde at spise af bollen 
på snoren. Den leg hedder 
at bide til bolle, og da vi 
var færdige skulle vi lege 
ballondans som foregår på 
denne her måde 
hver dreng og pige får en 
ballon og en snor og så 
puster f. eks. Bettina sin 
ballon op og binder knude 
på og så binder man snoren? 
på ballonen og den anden 
ende på benet og så skal 
f. eks. Maybritt og Hen
ning danse, mens Maybritt 
skal passe på, at Hennings 
ballon ikke bliver balret 
og omvendt.
Vi legede også andre lege 
som appelsinleg og radio
biler, men nu gider vi 
ikke skrive mere slut.
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U NGDOM SPL ADE R

de seneste år er der duk
et en ny slags musik op. 
et er musik for store børn 
g til forskel fra alminde- 
ige beat- og popplader, er 
isse på dansk, og de hand
er om virkeligheden, men 
ørst og fremmest er de 
avet og sunget af almin- 
elige børn og unge.

'en første, som kom frem, 
ar "Vi lever på Vester- 
iro" med børn fra Vester- 
iros Ungdomsgård. Det er 
ionnie Skovvart og Bo 
Schiøler, der skriver san- 
;ene, men det er børnene, 
Ler synger dem.

)et er ikke skønsang man 
lører her, det. er ganske 
ilmindelige børn og unge, 
Ler ikke synger bedre end 
ille andre almindelige 
nennesker.
)et,synes jeg, er velgø
rende ! KARTOFFEL

Siden har børnene ind
sunget tre plader mere: 
"Kattejammerrock", "Hjer
teblod" og for nylig 
"Kartoffelfolket".

Siden Vesterbro Ungdomsgård 
er det blevet almindeligt 
at andre skolebørn indsyn
ger plader. F. eks. har bør 
nene fra Roholmskolen i Al
bertslund indsunget en plade 
som hedder "Midt i en sko
lemad" . En anden plade 
hedder "Ole Steens børn" 
(pladen er lavet af Ole 
Steen) og alle sangene her 
handler om skolen, om læ
rere, om skolefag, om 
klassekammerater. Det gør 
også "Bølle-Bob og de an
dre" af Gunnar Geertsen.

FOLKET



20
Det er den nyeste ungdoms- 
plade,og det er samtidig 
en meget god og meget ryt
misk plade. Til alle de 
plader, som er nævnt her, 
kan man få teksthæfte og 
noder eller becifringer. 
Så kan man selv gå i gang, 
hvis man har lyst.

En anden plade er lavet af 
børn fra biblioteket her 
i Gladsaxe og hedder "Kon
trakten" . Det er en grum 
historie om tre unge, som 
danner en popgruppe. En 
manager hører dem og lover 
dem koncerter og en fed 
kontrakt, men gruppens be- 
kendskab med ham får ka
tastrofale følger!

Børn laver også teater og 
musicals og der er udkommet 
U plader med musik fra tea
terforestillinger, som børn 
har lavet. Rose er en grup
pe unge fra Sundby fri
tidsklub på Amager, som 
har lavet musical'en 
"Tilsammen".
Det er en forestilling, 
de har fået meget ros 
for. Den har været opført 
mange gange i København på 
Saltlageret og i fritids
klubben og Rose har også 
rejst rundt i landet og 
spillet på skoler. Der 
er meget professionel mu
sik og gode tekster, der 
fortæller en masse om 
hvordan det er at være 
barn og ung i dag.

Foruden "Tilsammen" og 
"Kontrakten" er der la
vet to rock-musicals. 
Den ene kender en del af 
jer, den blev opført her på 
skolen sidste år. Det 
er "Tandrock", som er 
lavet af elever på 
Ellegårdsskolen. Den an
den er lavet af Eddie 
Lüthje og hedder "Vi gider 
ikke lege med dig". Det 
er en plade om mobning og 
om at flytte til en ny sko- 



■. Forestillingen er ble
it vist på skoler og semi- 
irier i hele landet, og den 
■ blevet optaget til TV. 
:r er masser af god rock- 
isik og nogle virkeligt 
>de tekster.

idelig er der nogle plader, 
>m er blevet til i forbin- 
ilse med film. Sebastian 
.r lavet og indspillet mu
kken til "du er ikke - 
-ene", C.V. Jørgensen til 
lig og Charly" og Søren 
■agh-Jakobsen til "Vil du 
* min smukke navle?".

Mandag den 30. april til og 
med sendag den 6. maj

HVER AFTEN
KL. 19 og 21

DEN ER SIMPELTHEN TÆSK£ 
RALÆKKER . IKKE ALENE 
SJOV. MEN OGSÅ DEJLIG . . .
Skrev P J Budt?. Ekstra Bladet 
★ ★★★★
DEN SKØNNESTE OG 
VITTIGSTE UNGDOMSFILM . ..

Skrev Keith Keller i BT
LÆS BOGEN HOR PLADEN SE FILMEN

Til forskel fra de andre pla
der jeg har nævnt, er disse 
tre altså lavet af profes
sionelle musikere.
Søren Kragh-Jakobsen har 
desuden lavet pladerne 
"Hinkeruder på motorvejen" 
og "Tur-retur".

Det er efter min mening de 
bedste ungdomsplader, som 
er lavet af professionel
le og voksne.

Fælles for alle de plader, 
som er nævnt.her, er at de 
sandler om. ting, som alle 
kan genkende: skolen, kam
merater, forelskelse, for
ældre, problemer, at være 
udenfor, kønsroller, udse
ende, usikkerhed og mange 
andre ting. bange om 
hverdag og virkelighed.

Lun dem pu -bibi iöteket 
og lyt godt efter.

Niels Berthelsen.

VIL DU 
SE MIN 

SMUKKE 
NAVLE?

DEN ER BARE HELT VARM . .

Billetpris kr. 10.-

LE DEN 1 GLADSAXE BIO
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BØRNEÅR

Børneår 1979

1979 har FN bestemt skal 
være internationalt bør
neår. Da er det nemlig 
20 år siden, FN vedtog en 
erklæring om barnets 
rettigheder - om hvilke 
vilkår alle verdens børn 
skulle leve under for at 
alle skulle kunne leve 
i en tryg verden. I an
ledning af børneåret er der 
planlagt en masse aktivite
ter: fotokonkurrence, teg
nekonkurrence, udstillin
ger om børn i andre lande, 
udgivelse af børnebøger om 
børn i U—lande- for blot at 
nævne nogle eksempler. 
Desuden har der været talt 
om at lave en stor børne- 
festival den 1. juni, 
fordi denne dag er den in
ternationale børnedag.

Til efteråret vil fjern
synet vise 15 film om 
børn i U-lande. Men 
børneåret kan også bruges 
til mange andre ting. I 
vil mange gange støde på 
børneårets symbol (som 
I ser herover) på frimærker, 
postkort, bæreposer, plaka
ter, bøger, aviser, o.s.v.

Det er op til de enkelte 
kommuner at bestemme, hvor 
dan de vil markere børne
året . Følg derfor med i, 
hvad der foregår her i 
Gladsaxe og hvornår.
I kan se det i lokalavi
serne og på biblioteket.

Meningen med børneåret er 
alle lande - både rige og 
fattige - skal arbejde for 
at forbedre børns levevil
kår.

Hvis du nar en mening om, 
hvad børneåret kunne bruges 
til, eller til hvilke for
bedringer man kunne lave, 
så skriv et brev- om det til 
skolebladet.
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