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Leder

DANSK SKOLEMUSEUM
Rach æde 3

DK-1466 K^öenhavn K

Sidst i august afholder Danmarks lærere en 
ekstraordinær generalforsamling med det ene 
formål at diskutere resultatet af de forhand 
linger, lærerne har ført med staten om om

lægning af lærernes arbejdstid.

Når denne generalforsamling er overstået, 
vil I selvfølgelig få underretning om, hvad 
det kommer til at betyde for vores skole.

Indtil da må vi fortsat håbe, at de løbende 
forhandlinger fører til et tilfredsstillende 
resultat, da vi ellers må befrygte, at alt 
andet end pasning af timerne vil gå i stå. 
Hvad der end rammes, er underordnet i den 
moderne skoles hverdag. Det bliver i sidste 
ende ELEVERNE, der kommer til at undgælde 
for, at staten vil øge effektiviteten og 
arbejdsbyrden, samtidig med at man sparer.

Det minder om at blæse og have mel i munden.

RED.
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Londonle jrskole

9.a/s Londontur 3/12 - 10/12 - ?8.

Kl. 18.3O mødtes vi alle i lufthavnen i Kastrup. 
Mange var tydeligt nervøse. For hvad? Nogen havde 
ikke prøvet at flyve før, og flyveturen til London 
virkede derfor foruroligende. Andre havde prøvet at 
flyve (bl.a. både Holger og mig), og derfor var de 
nervøse. På vej til maskinen kom vi dog også ud for 
en del oplevelser. I securitykontrollen satte jeg 
alarmsystemet igang. Da jeg blev undersøgt for even
tuelle våben, fandt man et par cykellygter, og efter 
et par vittigheder om dem fik jeg lov at gå.

De fleste el.ever virkede ret chokerede over så lidt 
plads der var i flyveren, men alle tog det med godt 
humør, og efter en time landede vi så i en anden 
lufthaven end planlagt. Holger og jeg talte "roligt"
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om, at bussen der skulle hente os, da sikkert alle
rede havde fået besked og ventede på os! - Det 
gjorde den faktisk også. Så efter lidt ventetid på 
bagagen (ca.l time) gik vi alle fredeligt og roligt 
ud mod den ventende bus. Der var naturligvis nogen 
der gik mere roligt end andre. De mindst rolige var 
vores rejsefælder, en 10. klasse fra en privatskole, 
og "de skulle sgu' ha' noget ud af turen, når de nu 
havde betalt den." Vi havde faktisk også betalt for 
vores, men vi var ikke klare over, at prisen også 
indbefattede race gennem ankonsthallen på kuffert
vogne. Nå da vi tilsidst kom til bussen, som vi 
fandt ved at gå efter lyden fra vores rejsefæller, 
satte vi os op. Rejsefællerne havde taget "de 
bedste" pladser bagerst i bussen. Vores rejseleder 
havde ganske vist prøvet at dæmpe gemytterne, men 
hun opgav, da hun for 3. gang fik at vide, at hvis 
hun var utilfreds kunne hun tage en anden bus. 
Denne klasses lærere satte sig klogeligt foran i 
bussen, derfor bad eleverne dem kun en gang om at 
holde deres kæft.

Da vi ankom til hotellet, fik vi endelig fred i 5. 
min., da vores rejsefæller styrtede indenfor. Efter 
5 min. (i sjaskøsende regnvejr) havde vi også fået 
fordelt vores værelser, og vi indlogerede os lige
ledes. Det var jo en billigrejse, men alligevel var 
værelserne elendigere end vi havde forestillet os. 
Nå vi skulle jo kun sove der. - Men da jeg næste 
morgen stod op, havde jeg hovedpine og hold i nak
ken p.g.a. sengen.
I den følgende uge var vi mange steder, bl.a. på 
besøg i en ungdomsklub - besøg på en skole - på 
Museum of London - i Tower - på kunstmuseum - i 
teateret m.m. Vi havde indkøbsture og seightseeing 
o.s.v. Det lyder sikkert meget rutinemæssigt, men 
det kan jeg love for det ikke var.

Således ringede vi angående en sejltur på Themsen, 
og fik klar besked på alle ting. Da vi næste for
middag stod ved det aftalte sted, kom bådemanden 
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lidt for sent, og da han først skulle have sin 
kaffe udskød han afgangen 2 time, og så skred vi. 
I Tower (med kronjuveler og anden spas) ville en 
vred billetdame ikke sælge billetter til de elever 
der ikke havde aftalte og "lige" penge. Da nogle 
elever fik lagt småpenge sammen til "lige" penge, 
ville damen heller ikke have dem. Men en eller 
anden må have sagt noget på de indfødtes sprog, 
for 5 min. senere kom vi alle ind. Ved indgangen 
til Tower blev alle undtagen piger/damer klappet 
på, for at se om man havde våben. Den flot unifor
merede vagt må have været nærsynet, for han be
gyndte uden videre at klappe på Lisbeths læderjak
ke med Lisbeth indeni. Men på et tidspunkt fik han 
en eller anden fornemmelse, der gjorde han knald
rød i hovedet, og så fik alle lov at gå ind uden 
håndspålæggelser. - Jo, det var ikke helt rutine 
altsammen.

Vores pæne unge rejsefæller så ikke meget mere end 
det indvendige af hotellet. De må de til gengæld 
have været glade for, for de fortsatte deres sight
seeing af hotellet hver nat. Desværre er Holger 
ikke så turistisk anlagt, når han først skal til 
at sove, så han sprang kl. 2 om natten ud på trap
pen, for at diskutere med den først forbikommende. 
De blev ret hurtigt enige, og Holger fik lov at 
sove videre. Næste nat var jeg dog selv lige ude 
for at spørge en af dem, hvad de havde talt om, 
og så fik jeg også lov at sove.

Da jeg om morgen (kl. 8 eng. tid) som den første 
og eneste gik ned til morgenæde (det kunne kun 
ædes - ikke spises) sprøjtede vandet ned gennem 
gulvet fra 1. sal. Jeg styrtede ud i receptionen 
for at fortælle om katastrofen. Damen gav mig 
roligt en klud og en spand og sagde, at det havde 
det gjort i mange år, når gæsterne absolut skulle 
bade på 1. sal. Bevares - vi havde da også mange 
sjove oplevelser.

Alt i alt må vi vel sige, at vi har oplevet noget 
på turen. Mange minder og ting om Londen har vi
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således også med hjem. Jeg har f.eks. ligesom 
mange elever haft sorte bussemænd en hel måned 
efter at vi er kommet hjem. Holger fik dog mest, 
han har endnu halsbetændesle.

Orla

P.S. Hvis du skulle høre en eller anden sige, at 
englændere er uhøflige så diskuter det ikke, måske 
er han englænder.
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Ideen opstod i januar måned efter at 8.d. havde 
lavet deres aktieselskab. Vi besluttede så i 8.e., 
at lave en fabrik efter nogenlunde tilsvarende 
mønster. Efter mange og lange diskutioner blev vi 
enige om at lave muleposer.

Vi indkaldte herefter til et forældremøde hvor 
ideen, blev luftet for de fremmødte forældre. Her 
diskuterede vi forslaget og blev mødt med skepsis, 
men børnene insisterede på at fortsætte projektet.

Lærerne gik med til at fortsætte udarbejdelse af 
projektet, fordi vi kunne se mange gode formål med 
et sådant projekt.

Vi lavede følgende formål:
a. Samarbejde.
b. Større tolerance 

overfor hinanden.
c. Bedre arbejdsmoral.
d. Kendskab til erhvervs

livet .
e. Lære at arbejde på

tværs af eksisterende 
grupper.

f. Forældresamarbejde.



ad. a: Samarbejdet i begyndelsesfasen var glimrende 
blandt elever og lærere. Da selve fabrikati
onen gik i gang var det på elevernes eget an
svar og initiativ. Eleverne havde fået et job 
i fabrikken efter skriftlig ansøgning. Disse 
job var delt op i ansvarlighedsområder. Nogle 
havde mere ansvar end andre og skulle sørge 
for at produktionen gik glat uden for mange 
problemer. Dette kunne ikke lade sig gøre for
di nogle elever ikke gad høre, hvad de ansvar
lige sagde og derfor tabte de ansvarlige modet 
og det gik ikke helt efter formålet.

ad. b: -



ad. c: Vi havde håbet på, at eleverne havde så meget 
pligtfølelse overfor hinanden at vi derved 
kunne styrke deres arbejdsmoral. Eleverne 
følte sig ikke som en lille fabrik i et stort 
spil og havde derfor ingen pligtfølelse over
for kammeraterne og overfor projektet.

ad. d: For at få et godt kendskab til erhvervslivet 
havde vi først en teoretisk del. Derefter var 
eleverne ude i erhvervspraktik for at få den 
praktiske indsigt for til sidst at køre deres 
egen fabrik, med stiftelse af aktieselskab og 
nedsættelse af bestyrelse og deltagelse i sam
me, samt ansættelse af en direktør, som for 
øvrigt lagde et kæmpe arbejde i hele projekt
et. Alt dette håber vi virkelig har givet 
eleverne noget.
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ad. e: Vi ville gerne have splittet nogen markante 
grupper for at give elever større social for
ståelse .

ad. f: Projektet krævede, at forældrene engagerede 
sig og viste positiv interesse. Dette var et 
forsøg på at få større forældresamarbejde.

Vi synes forældreinteressen ikke var særlig 
stor og dette smittede måske af på børnene.

JL,SC.
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Biblioteket

Vigtig meddelelse til alle elever og lærere.

Nu er det på tide, at få afleveret alle bøger til
bage til skolebiblioteket.

Da vi på skolebiblioteket skal gennemgå alle bøger 
i sommerferien, er det meget vigtigt, at de bliver 
afleveret nu og senest onsdag d. 20. juni-

Mange hilsner
Jette.



13
Læserbrev

Medens jeg sidde her og hygger mig med at læse det 
sidste D.H.nyt, er der et par småting i et par af 
bladets artikler, der undrer og irriterer mig en 
smule.

Jeg morer mig meget over 3.x^s beretning om deres 
hyttetur, men jeg kan ikke forstå, hvorfor man ikke 
må få at vide, hvor klassen har været henne. Det 
vil da være rart at vide, hvis en forælder vil 
foreslå et godt sted at tage hen, eller måske 
nogle elever kunne få fyst til at komme på hytte
tur et sted, hvor man kan "fiske" og bandet så 
rart, som 3.x.!

Efter at have læst det lille optimistiske notat om
A/S MULEPOSEN sidder jeg tilbage og ved ikke hvil
ken klasse, der har oprettet et A/S og startet en 
produktion af poser - til hvad?

Det har nok været beskrevet i et tidligere DH-nyt, 
men så er det altså smuttet for mig - og sikker 
også for andre. Er disse poser mon muleposer? Er 
de til heste? Eller hvad? Hvis det nu er en slags 
poser, som jeg kan bruge, hvor kan jeg så erhverve 
mig en? Eller de er måske ikke til salg for en 
almindelig forælder?

Hvodfor skriver jeg nu en artikel som denne? Jo, 
jeg synes, at vort skoleblad skal være så godt, 
som muligt. Derfor skal det være så fyldt med op
lysninger, som det overhovedet er muligt, så vi 
læsere ikke sidder tilbage med en hel masse store 
spørgemålstegn! Ikke?

Hilsen "Den Undrende"
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Dansk Landbrug
Når vi byboere tænker på landbrug er der mange af 
os der ser et stråtækt hus for med forskellige 
dyr i staldene. Ca. sådan (lidt overdrevet!).

Men ser der sådan ud på en gårdi dag? 
Hvordan er det at være landmand?
Kan en landmand bestemme selv over sin gård og sit 
arbejde eller er ham afhængig af nogen eller noget?

Det var spørgsmål som jeg synes at 6.b. ville 
blive klogere af at finde svar på - og heldigvis 
syntes de det samme. Så vi tog fat.

Først læste vi nogle bøger om landbrug og løste 
nogle opgaver sådan at vi blev i stand til at 
tale med nogle landmænd om deres arbejde. Ved du 
måske hvad ensilage er - eller ajle? Det vidste 
vi heller ikke.

Derefter tog vi en uge på landet, hvor vi boede på 
en ombygget landsbyskole, i Hjembæk ved Jyderup. 
Derefter blev vi hver dag kørt ud til vores gårde 
hvor vi var i praktik to og to. Dagene gik med at 
fodre grise, muge ud, hente æg, køre traktor o.s.v. 
og når vi kom hjem skulle vi fortælle hinanden 
om dagens oplevelser. Hver dag forberedte vi 
slørgsmål ti I vores 2 an lnaru så vi kom til av 
vide noget om gårdenes historie, en landmands 
manglende sommerferie, priser på korn og stør
relser på landejendomme. En dag besøgte vi Dansk 
Landbrugs Growareselskab hvor direktøren viste 
os hvordan man opbevarer og tørrer korn. Mens vi 
drak sodavand fik vi at vide at hvis man ikke 
selv har et komtorringsauLæg på gården må man 
sælge sit korn til DLG lige efter høsten. Land
mandens indt >gt vil så være afhængig af priserne 
på det tidspunkt.

En anden dag var vi på Vallekilde Kyllinge- 
slagteri.
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Her så vi først hvordan kyllingerne blev slagtet 
på samlebånd - og vi snakkede om hvor hårdt det 
måtte være at arbejde der. Bagefter så vi fabrik
kens kyllingefarm - for det er de færreste land
mænd der holder høns til at sælge. Vi så en hal 
hvor der gik 20.000 små lækre gule kyllinger der 
ventede på at blive U5 dage gamle. Så skal de 
nemlig slagtes. Vi overvejede at smugle 3 pleje
børn med til Gladsaxe, men vi vil hellere selv 
prøve at ruge dem ud i en rugemaskine til næste o ar.

Hele vores projekt blev afsluttet med en rapport 
og filmen:"Kongen bød" som handler om Stavnsbån
dets ophævelse og bønders livsforhold for 2-300 
år siden.

Vi har diskuteret hvad vi har lært i denne 
periode og svarene har været meget positive fra 
både elever og lærer. Det skal også bemærkes at 
forældrene har været positivet indstillet til 
projektet hele vejen igennem. Så vi kan kun an
befale andre at prøve kræfter med et lignende 
projekt.

Annette Arnkjær
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Nenas dagbog

Nenas Dagbog, (alle personer er fantaseret)

Kære dagbog. Nu vil jeg ikke skrive om hvordan jeg 
har det nu, men om hvordan jeg havde det, i LJ- 
landet Uganda.

Mit navn er Nena Taikon og jeg blev født den sjette 
november 196? i Uganda, min far og mor var fattige 
og havde allerede 8 børn da jeg blev født. Der var 
Kalulle, Galalil, Sonja, Nekolat, Hassel, Sisse, 
Julius, Josef og så mig, Nena.

Far hed Alex og mor Sonja.

Vi boede i Ugandas fattigste slumkvarter, og 
alligevel havde far ikke råd til at betale huslejen, 
da jeg var 6 år døde far og Kalulle, Galalil, 
Nekdat og Hassel måtte arbejde hårdt.
Mor var meget syg, men da Josef, Nekolat og Galalil 
blev syge stod hun alligevel op af husets eneste
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Hun plejede og passede dem, men alligevel døde alle 
tre af feber.

Sisse og Julius ( der var tvillinger ) døde lidt 
senere også af feber. Nu var kun mor, Kalulle, 
Sonja, Hassel og mig. Mor solgte alt hvad vi havde 
og flygtede ud i en skov. Senere døde mor. og Hassel.

Kalulle fik arbejde på en fabrik, og Sonja på et 
bordel, mig sendte de hen til nogle hvide søstre, 
der tog sig af mig og mange andre børn, jeg var i 
mellemtiden blevet 12 år og en dag blev jeg sendt 
til Danmark, hvor et ungt par tog sig af mig. De 
fortalte mig om u-lande og om børneåret hvor de 
fik mig. Jeg forstod det ikke den gang, men nu gør 
jeg.

Sofie U.y. har skrevet 
historien.

Nena Taikon
1979



20
Ren besked

- om lærernes løn og arbejdstid og hvorfor vi holdt 
faglige møder.

Det er vist ikke for meget sagt, at lærerne ofte må 
stå for skud1 i den offentlige dabat; utallige gange 
har vi måttet høre på len med "7 ugers ferie" og 
"kæmpe løn for kun 27 timers arbejde om ugen" osv, 
osv.

Baggrunden er nok, at den megen kritik bygger på 
et dårligt'kendskab til lærernes faktiske løn- og 
arbej is forhold.

Men vi har jo heldigvis på D.H. tradition for et 
godt samarbejde med forældrekredsen, og i anled
ning af forårets faglige aktioner vil vi gerne und
erbygge den gensidige forståelse med nogle tørre 
tal :

Arbejdstid:

En lærer har 27 lektioner å 57 min. 
(^5 min. + 10 min. frikv. + 2 min.
sp i s* pause) i hO uger = 1026 timer
Forberede Ise og efterbehandling 0,6
timer pi'. lektion = 6U6 timer
Timer til andet arbejde = 25c timer

rå div hedsdage = 32 timer
Ialt pr. o ar = 1956 timer
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Som man kan se, består en stor del af vort arbejde 
af andet end "ren" undervisning. Mange opgaver kan 
ikke løses bag katederet: Lejrskoler & hytteture, 
skolefester, forældremøder og - konsultationer, 
ekskursioner, lærerrådsmøder, samarbejdsmøder, 
møder med ledelse, læge, psykolog m.fl., eksamen 
osv.

Alle disse opgaver hører hjemme i puljen "andet 
arbejde", altså ialt 250 timer om året. I virkelig
heden slår disse timer slet ikke til - og når de er 
"brugt op" må vi altså arbejde gratis resten af 
tiden, hvis vi vil have tingene til at glide.

"Rådighedsdage" vil sige dage, hvor vi deltager i 
kommunens pædagogiske arrangementer. Planlægningen 
af dem hører forresten også ind under vore 250 
timer til "andet arbejde".

. Vi arbejder altså 1956. timer i Uo uger. Det 
gjorde en ugentlig arbejdstid på 1+9 timer.

. Vores lange "ferie" er altså i virkeligheden 
afspadsering.

. Andre tjenstemænd og L0-arbejderes arbejds
tidsnorm: 1+0 timer i 1+1,2 uger = 7856 timer

Løn:

Dette er lønnen i Gladsaxe pr. 1/3-79: 
Begyndelsesløn 8.173 pr. måned
Løn efter 8 år 8.722
Slutløn (efter 18 år) II.09I+

Timeløn■

(Nedenstående lønninger er udregnet som den gennem
snitlige timeløn for andet kvartal 1978 i hoved
staden. Der er ikke medregnet særlige tillæg, ferie
penge eller pension).
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Bryggeriarbejder 53 kr

Faglært svend W kr

Folkeskolelærer ^7 kr

Ufaglært metalarbejder HO kr 

løvrige må lærerne selv betale deres uddannelse. 
Det betyder, at mange nyuddannede lærer har et 
stort stydielån at betale tilbage - det er alminde
ligt, at lærere de første 10 år må afdrage 1000 kr 
om måneden.

Realløn.

I perioden april 75 - okt. 78 er forbrugerpriserne 
steget 39% og lønningerne for offentligt ansatte 
ca. 25%. For lærere betyder det et reallønstab på 
ca. 1 månedsløn.

Der er ganske vist også andre grupper i samfundet, 
som har måttet tåle en nedgang i reallønnen, men 
lønglidningen på det private arbejdsmarked har be
tydet, at vi er kommet bagud med U~5% alene inden 
for den seneste overenskomstperiode, - og at vi må 
imødese yderligere tilbagegang i de kommende år.

Når lærerne på D.H. i marts i år nedlagde arbejdet 
for at gå til faglige møder, og når vi deltog i 
tjenestemændenes demonstration i København, er det 
altså på denne baggrund. Vi føler os så trængt, at 
vi har valgt at tage utraditionelle metoder i brug 
for at blive hørt.

Vi har ikke haft som mål at føre "krig" mod elever, 
forældre eller kommune - vi har kun ønsket at gøre 
regeringen opmærksom på, at vi synes, at vi bliver 
urimeligt behandlet og at vores tålmodighed er ved 
at være brugt op.

KM
Till,md.
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Gårdvagt
Endnu et år som gårdvagt er gået.

I det store hele må man sige at ordningen har vir
ket tilfredsstillende og det har kun været småting 
vi har måtte tage os af. Hvis der endelig opstod 
et problem accepterede eleverne vores afgørelser og 
rettede sig efter dem. Dette ikke mindst på grund 
af øvrige læreres seriøse efterbehandling af even- 
tuele klager. Vi kan som gårdvagter tydeligt mærke 
i hvor høj grad eleverne påvirkes af dette specielt 
når vi er i nærheden. Her skal specielt John S. 
nævnes som en lærer der i kraft at sit fantasifulde 
program af små "lærerstreger" har gjort meget ar
bejde lettere for os. Tak til alle for et godt sam
arbejde i 79.

de 3 gårdvagter.
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Den 2h/l var fotoholdet på safari til den Køben
havnske Zoo. Sneen faldt hvid og kold mens vi klar
gjorde vores tvivlsomme transportmiddel - en tid
ligere kreaturvogn. Ved indgangen til dyreparken 
gjorde en bøs mand med kasket en lidt forlegen lærer 
opmærksom på at man skam skulle medbringe den RØDE 
seddel hvis men ville GRATIS ind. Med lidt snakken 
og hakken kom vi alligevel ind og tilbragte godt en 
times tid med henholdsvis at fotografere og fryse 
samt fryse og fotografere.

PRAbr EKSEMPLAR 
At LftREh

Resultatet af bestræbelserne har.kunnet iagttages 
på gangen i et længere stykke tid og selvom det 
kunne være bedre - hvad kan ikke det - er vi godt
tilfreds.
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Nyt £ra kontoret

De sidste skoledage:

Onsdag den 20/6 er sidste almindelige skoledag.

Torsdag den 21/6 afleveres bøger, byttes lokaler 
osv. mødetid kl. 9_13.

Fredag den 22/6 Afslutning mødetid kl. 9~11.

Afslutning med udlevering af eksamensbeviser for 
elever i 10. klasse samt de fra 9. klasserne der 
går ud af skolen afholdes torsdag den 21/6 kl. 
18.00 - ca. 19.00.
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Første skoledag efter terien er den 13/8 for 2.-
10. klasse mødetid kl. 9 - ca. 10

Elever i 1. klasse møder tirsdag den 11/8, børne
haveklasserne møder onsdag den 15/8. Mødetiderne 
fremgår af det brev der er udsendt til samtlige hjem.

Vedr. indeklimaet:
Der kommer nu gang i arbejdet med at insatllere 
ventilationsanlæg og solafskræmning. Der startes i 
ferien med opstæning af solafskærming• Resten vil 
blive udført i løbet af skoleåret efter følgende 
plan.

lo. maj 1979

31
6.
11

. maj 
juni

• j uni

21 . juni

25 . juni

1. aug .
lo . aug .
15 . okt .

21 . okt .

11 . m a r . 19 30

Projektgruppemøde .
Solafskærmning - ovenlys.
Forslag til vent i 1at ionsan- | 
læg •
Projektgruppemøde.
Projekt 1. etape igangsættes. 
Projektforslag til godkende li se 
af skolen.
Skoleudvalg orienteres om 
sagsforløb .
Projekt til myndighedsbe
handling
2. etape opstartet.
1. etape afsluttet.
3. etape opstartes og der 
gøres økonomisk status.
Skoleudvalg orienteres om 
sagsforløb .
2. og 3. etape afsluttes.



Personaleændringer i 79/80.

Flg. lærere har fået bevilget orlov i kommende 
skoleår:

Mette Albrechtsen
John Dessauer
Niels A. Hansen
Søren Ortvad

Nye lærere:
I år får vi kun 1 ny lærer, Søs Bjergmose, som 
skal undervise i gymnaskitk, engelsk, fransk og 
latin.
Vi ønsker Søs velkommen til arbejdet på skolen og 
håber hun, børnene og forældrene må blive tilfredse 
med samarbejdet.

De nye skemaer færdigskrives i løbet af juni måned 
så det er muligt at, få oplysning, om mødetider, 
fag, og lærere i næste skoleår.

JH

MU AKTI 0N:

Niels A, Hansen 

Niels Berthelsen 

Lurs Schj^nning 

Arthur Lind Ilunsen
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