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ØSTRIGSGADES SKOLE
MEDDELELSER OM SKOLEÅRET 1966-67 
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN



OOt)

Ved skoleårets afslutning
indbydes forældre og andre interesserede til at besøge skolen (se bagest i heftet). 
Skriftlige arbejder vil være fremlagt i klasserne. Børnenes tegninger er udstillet på 
tegnesalen, sløjdarbejder på sløjdsalen og håndarbejder på håndarbejdslokalet og på 
nr. 15.

Samtlige udstillinger er åbne de to besøgsdage fra kl. 9-13. Håndarbejdsud- 
stillingen tillige tirsdag kl. 18,30-19,30.

Afslutningsfesten
for afgangsklasserne og de elever, der som fjortenårige forlader skolen, holdes 
onsdag den 21. juni kl. 19 i skolens aula. Vi håber at se alle de udgående elevers 
forældre og andre interesserede denne aften, hvor blandt andet uddeling af eksa
mensbeviser og præmier finder sted.

Skoleåret slutter torsdag den 22. juni, der er omflytningsdag. Børnene møder 
den dag efter nærmere tilsigelse fra deres lærer. Fredag den 23. juni er første 
feriedag.

Børnene møder efter sommerferien mandag den 14. august, der er første 
dag. De nye 1. klasser møder dog først mandag den 21. august.

skole-

»Gamle elevers aften«
Alle tidligere elever er velkomne på skolen, der holder »åbent hus« sidste 

mandag i september kl. 19,30.
Tilmelding til denne aften sker forud pr. brevkort eller ved opringning til 

skolen (AM 436) eller for gamle realisters vedkommende som sædvanlig til hr. 
viceinspektør Einar Schæbel (AM 4328 v).

En hjertelig tak
til alle, der i det forløbne skoleår har vist skolen og dens arbejde interesse. Denne 
tak rettes først og fremmest til vore mange forældre og til vort skolenævn, der som 
altid så udmærket har støttet os i det daglige arbejde.

pædagogiske 
bibliotek



Elever, klasser, eksaminer og prøver

Skoleåret begyndte med 858 elever (407 drenge og 451 piger) fordelt på i alt 
37 klasser.

Realklasser: 3 klasser (1 første, 1 anden og 1 tredie-klasse).
Læseklasse: 1 klasse (6. trin).

1.-5. klasse: 19 klasser.
6.-7. klasse: 8 klasser (alle c-klasser).

8. klasse: 3 klasser.
9. klasse: 3 klasser.

Midt i skoleåret opløstes en 3. klasse (3 x) på grund af stor fraflytning.

Af de nuværende 36 klasser er de 35 fælles for piger og drenge.

Ved eksamen i juni 1966 bestod 27 elever realeksamen, og 40 elever under
kastede sig den statskontrollerede prøve ved afslutningen af 9. klasse.

Ellen Sløk-Andersen
6. 9. 1908 - 27. 9. 1966

Tirsdag den 27. september afgik overlærer, frk. Ellen Sløk-Andersen ved dø
den efter længere tids sygdom.

Ellen Sløk-Andersen var en særdeles dygtig og samvittighedsfuld lærer, faglig 
dygtig og strålende klasselærer. Hun havde en sjælden evne til at forstå den 
enkeltes vanskeligheder og sparede sig ingen anstrengelser for at hjælpe, hvor 
hun kunne.

Vi vil huske Sløk som den inspirerende kammerat i arbejdet, tro som hun var 
i alt, det være sig gymnastik og sport eller de andre faglige områder, hun så ud
mærket forvaltede. Hendes evne til at sætte tingene på plads bevirkede, at hendes 
ord — i lærerrådet og i forhandlinger med skolenævnet - altid måtte få vægt. 
Hun var i flere år næstformand i lærerrådet.

Vi vil savne Sløks friske væsen og hendes smittende humør, og vi vil takke 
hende, fordi hun ved kloge ord og i handling viste os, at man kan indrette sig 
efter livets tilskikkelser. Sent vil vi glemme den beundringsværdige ro og styrke, 
hvormed hun gennemlevede de sidste svære år.

Æret være hendes minde.
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Lærerkollegiet

Den 1. august 1966 måtte vi sige farvel til to af vore unge lærerinder, fru 
Birgitte Birk og fru Bente Nørgaard Jørgensen, der begge denne dato forlod Kø
benhavns skolevæsen. Vi takker de to for deres indsats i den tid, vi havde den 
glæde at have dem her.

Også pr. 1. august fik fast vikar Torben Arvedsen ansættelse som kommune
lærer, og skolen fik to unge faste vikarer, Lisbet Ostergaard og Gudrun Dahlin, 
hvoraf sidstnævnte dog rejste igen den 1. januar. Frk. Dahlins skema overtogefe mid
lertidigt af vikar frk. Signe Nielsen. Som vikar i et ledigt skema har endvidere 
virket fru Mette Krag, ligeledes pr. 1. august.

Vikaraspirant hr. Hartvig Spatzek blev antaget som vakancelærer pr. 1. sep
tember, og vikar E. B. Heinrichsen blev vakancelærer pr. 1. december.

Overlærer Holger Feld kunne den 1. april fejre sit 25-års-jubiIæum. I så at 
sige alle årene har hr. Feld tjent Østrigsgades Skole, hvor han er afholdt åf ele
ver og kolleger.

Ved skoleårets slutning må vi regne med at sige endeligt farvel til kommune
lærer Bent Kallehave, hvis andet orlovsår fra skolevæsenet nu udløber. Hr. Kalle- 
have skal beklæde posten som programsekretær i skole-TV - en opgave netop 
han må være voksen. Vi vil på skolen savne den idérige, flittige og altid velop
lagte Kallehave, takke ham for dygtigt udført arbejde og ej heller glemme at takke 
ham for de mange fornøjelige timer, han gav os i aulaen, når han sammen med 
børnene tog scenen i besiddelse.

Skolenævnets beretning

Som det gamle skolenævns beretning sluttede, kan det nye skolenævns første 
beretning begynde, d.v.s. vi kan også i år sige skolens ledelse og medarbejdere tak 
for et år i godt samarbejde.

Skolenævnet har givet sin fulde tilslutning til skolens ønsker om forskellige 
bygningsmæssige forbedringer - bl. a. ønskes meget stærkt at få bedre toiletforhold 
i gården og få plankeværket mod Ungarnsgade erstattet af en mur i lighed med, 
hvad der er lavet mod Østrigsgade, men alt dette koster penge, og så må vi jo se, 
hvor hurtigt de bevilgende myndigheder kan skaffe udvej herfor.

Arbejdet i fritidsskolen og musikskolen går videre, selv om tilslutningen er 
noget dalende — men det er elevtallet på Østrigsgades Skole jo også - og så længe 
der er et behov for disse fritidsinteresser, vil dette arbejde fortsætte.

Ved skolenævnsvalget sidste år blev alle medlemmer af det daværende skole
nævn genvalgt. Dette giver en vis kontinuitet i samarbejdet indenfor skolenævnet, 
et samarbejde der er skabt af interesse for skolen og vore børn, uden hensyn til 
hvorfra de enkelte medlemmer kommer.

Skolenævnet vil gerne her takke forældrene for deres interesse og tillid.
E. Duckerti
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Medlemmer af skolenævnet

Overassistent Edvin Dose, MF, Trægården 16, S.
Kontorchef Hougård, Lyongade 362, S.
Kontorist fru Sally Lübbers, Rødegård 193, S.
Overpolitibetjent ]ens C hr. Madsen, Birmavej 21, S.
Overassistent Erik Duckert, Engvej 1402, S. 
(formand for nævnet).

Elevrådet

Lærerrådet vedtog 29/11-65, at der skulle oprettes et elevråd på vor skole. 
Der afholdtes konstituerende møde 2/2-66.

Elevrådet består af 2 elever - en pige og en dreng - fra hver klasse fra 6. 
klasse og opefter. Eleverne fra 4. og 5. klasse sender en observatør uden stemmeret 
til møderne. De tre kontaktlærere ,der skal bistå elevrådet i dets arbejde og danne 
forbindelse mellem skolens elevråd og lærerrådet, har ikke stemmeret ved elev
rådsmøderne.

På foranledning af elevrådet er toiletforholdene blevet væsentligt forbedret. 
Efter stigende utilfredshed blandt eleverne med opstillingen: to og to i en række, har 
man gennem elevrådet fået lempet kravene i retning af friere opstilling. Endvidere 
er der af elevrådet nedsat et festudvalg, der arrangerede fastelavnsballet og skole
ballet til alles tilfredshed.

Elevrådet vil i fremtiden arrangere skolens papirindsamlinger, og vil være råd
givende med hensyn til en del af beløbets anvendelse.

Det må bemærkes, at elevrådsarbejdets formål er at lære eleverne at få ind
blik i demokratiske samarbejdsformer, samt at fremkalde deres initiativ og medan
svar over for skolens daglige og mere specielle opgaver.

Sven Christoffersen, 
formand.

Marianne Lübbers, 
sekretær.

Forbindelsen hjem og skole

Forældreugen lå i år i dagene 31. oktober—2. november, og som altid kunne 
vi glæde os over pænt besøg i småklasserne.

Klasselæreren kan betragtes som en art forstander for sin klasse, og i langt 
de fleste tilfælde kan forskellige ting ordnes gennem ham — ferieplads, koloni, 
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svagbørnskoloni, ekstra frihed og mere. Han er den, der først og fremmest er hjem
mets stedfortræder, så længe barnet er i skole, og han er den på skolen, der ved 
mest om barnet. Han er altid rede til sammen med Dem at drøfte Deres barn, 
drøftelser, der kun kan forøge muligheden for et godt resultat af hjemmets og 
skolens fælles opgave.

Månedsbladet »Østrigsgades Skole« sendes gennem børnene til samtlige hjem 
den 15. i hver måned (juli undtaget). Alle meddelelser fra skole til hjem, selv 
de vigtigste meddelelser, fremkommer i bladet. »Østrigsgades Skole« søger i øvrigt 
at holde forældrene å jour med, hvad der i det hele taget foregår på skolen.

Særlige begivenheder
1965-66.

Den 1. april fyldte skolen 60 år. I den anledning samledes de store elever i aulaen, 
hvor en af skolens gamle elever, grosserer H. P. Svendsen, fortalte om, hvordan livet 
kunne forme sig for en Østrigsgade-dreng ca. 1910. Det var en interessant time. 
Der er vel nok sket noget siden dengang!

1966-67.

23. september: Besøg i Zoo (fra 3. klasse og op). De største klasser benyttede dog 
dagen til ekskursioner af forskellig art.

26. september: »Gamle elevers aften«. Vi glæder os over det stadig voksende antal 
fremmødte.

31. okt.-2. nov.: Forældreuge.

9. november: Musikskolens årlige andespil.

20. december: 1. og 2. klasserne leger i gymnastiksalen — og nissen legede med.

22. december: Juleafslutning i klasserne og krybbespil i aulaen.

13. januar: Jens Marinus Jensen fortæller for de store klasser om Folke Berna
dotte.

25. februar: Kostumefest for 1.-6. klasserne. Elevrådets særdeles vellykkede arran
gement.

17. marts: Skolebal: Også her var det vort virksomme elevråd, der tog initiativet.

13. og 14. juni: Musikskolens årlige afslutning.
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I forbindelsen med undervisningen

Skolebiblioteket. Skolebibliotekets virksomhed er præget af ret stabile ud
lånstal, idet hjemlånet af bøger til fritidslæsning er faldende, mens anvendelsen af 
bibliotekets bøger i undervisningen på skolen er stigende. Udlånstiden er nu for
længet fra 14 dage til at være højst en måned. I skoleåret 1966-67 har skolebibliote
ket været åbent hver mandag kl. 12-15, tirsdag kl. 12-14, onsdag kl. 12-14 og 
fredag kl. 12-14.

Skolebibliotekar er Keld Irgens.

Erhvervspraktik. Denne vigtige gren af skolens liv er nu kommet i faste 
rammer.

Eleverne i vore 9. klasser og i III realklasse får om efteråret besøg af en er
hvervsvejleder. Han supplerer den vejledning, lærerne har givet, og besvarer spørgs
mål. Derefter udfylder hvert barn et skema, hvor han (hun) fortæller lidt om sig 
selv og opstiller i nummerorden de erhverv, han kunne tænke sig at stifte be
kendtskab med. De fleste får deres ønske nr. 1 opfyldt og eleverne fra 9. klasse 
kommer ud i erhvervslivet en uge om efteråret og efter en ny ønskeseddel en uge 
om vinteren.

Elever fra III real kommer kun ud 1 uge ialt. De fleste kommer tilfredse til
bage til skolen efter denne smagsprøve. Enkelte klager over, at de »ikke har fået 
lov at lave noget« eller kun er brugt til budtjeneste. Sker det, gør vi erhvervs
vejledningen opmærksom på tilfældet, så gentagelser undgås.

Rejselektorer. Eleverne i 6. og 7. klasserne har haft besøg fra Norge af lærer 
og musikpædagog Leif Braseth, som fortalte om Norge, samtidig med at han viste 
lysbilleder og film. Til sidst demonstrerede han gamle norske musikinstrumenter.

Den svenske rejselektor sendte desværre sygemelding.
Skolescenen er repræsenteret ved hr. Jørgen Hansen. Børneteatret (1.—4. 

klasse) havde som sædvanlig god tilslutning. Mange forældre benyttede lejligheden 
til at gå i teatret med deres børn.

De ældre elever har ikke i samme grad meldt sig. Måske er årsagen den, at 
stykkerne har ligget noget højt. Skolescenen har lovet at bestræbe sig på at vælge 
det rette repertoire, så mange får lyst til at møde det levende teater.

Skolescenens bio ordnes af hr. Ottosson. Ga. 200 elever så 3-4 gode film.

Museumsbesøg. En del klasser har i årets løb besøgt museer og samlinger.
Gymnastik og idræt. Den største begivenhed i det forløbne år var vel nok 

den, at nu også Amager-skolerne fik deres svømmehal, en såkaldt »boblehal«, hvor 
der er blevet arbejdet med liv og lyst. Mange piger og drenge har benyttet deres 
fritid til at lære at svømme.

Ellers er skoleåret gået støt og roligt for pigegymnastikkens vedkommende. 
Alle klasser fra 6. klasse og op deltog i stævnet på skoleidrætsdagen, og enkelte 
klasser kom med i finalen om Amagermesterskabet uden dog at nå igennem til 
siutstævnet på Østerbro stadion.



På grund af svømmeundervisningen har der hverken for drenge eller piger 
været mulighed for at deltage i den frivillige gymnastik. Alligevel træner drengene 
flittigt i gymnastiktimerne til gymnastikmærkeprøverne, en træning der ellers nor
malt finder sted i de frivillige gymnastiktimer om eftermiddagen. Vi regner med at 
en ca. 50 drenge vil blive indstillet til disse prøver, der i år aflægges lidt senere 
end sædvanligt.

I »Ekstrabladet«s fodboldturnering nåede drengene ved dygtigt og nydeligt 
spil helt frem blandt de 8 bedste af 273 deltagende hold. De gjorde herved deres 
skole megen ære og skaffede sig selv en række oplevelser - måtte således for eksem
pel helt til Saxkøbing for at prøve kræfter med de gæve folk der.

Begivenheder af denne art er med til yderligere at stimulere arbejdet i gym
nastiktimerne.

Gymnastikbadet er obligatorisk. Kun lægeattest kan fritage. For en enkelt 
gangs skyld kan en seddel dog gøre det.

Færdselslære. Det er lærerens opgave at give eleverne nogen færdsejsunder
visning. Denne undervisning suppleres af politiet og er i år varetaget af nr. over
betjent Schon, der har givet en time i samtlige klasser.

Skoleopsparingen. Sparemærker sælges af viceinspektør fru Ida Wolter i den
nes træffetid. Fra april 1966 til 31. marts 1967 er solgt sparemærker for 3400 kr. 
Dette er en nedgang på 1550 kr.

Fritiden

Skolehaven. 200 børn havde skolehave i fritiden. Mange fik en stor høst for 
de 2 kr., haven koster. Enkelte blev generet af, at der viste sig et mindre| angreb 
af kartoffelål. Det vil nok vise sig nødvendigt at dyrke mindre kartofler og mere af 
andre afgrøder; men disse kan jo også have stor værdi.

Man kan begynde skolehave i 3. klasse.
Skolehaven ledes af hr. Jørgen Hansen.

Fritidsskolen. Elevtallet var i år på 125 elever fordelt på 10 klubber.
Børnene har vist stor interesse for klubberne, hvilket især viser sig ved den 

høje mødeprocent.
Bordtennisklubben har deltaget i Amager-turneringen og i skoleturr eringen 

for Københavns kommune.
Udstillingen af elevarbejder ved sæsonens slutning måtte udgå i år.

Musikskolen. En lille femtedel af samtlige skolens elever påbegyndte eller fort
satte musikundervisningen ved skoleårets begyndelse.
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Lejrskoleophold og rejser

» og mon vi så ikke netop herfra 
skulle lægge vejen om ad «

7 cy på lejrskole i Vendsyssel, august 1967 (ledere: frk. Sigrid Aarup og hr. 
Bent Christiansen).

Vi boede på en af KKL’s kolonier, der var et godt udgangspunkt for vore 
ekskursioner.

Børnene var meget arbejdsivrige. Udgravningerne ved Lindholm Høje blev 
grundigt undersøgt og opmålt, kalkmalerierne i Sulsted kirke blev ivrigt studeret, 
og efter en rundtur på Børglum Kloster følte vi os hensat til det 12. århundrede.

En tur til Vesterhavet, Rebild Bakker og Vildmosen blev der også tid til, 
og da vi kun havde regn 1 dag, tror jeg, vi alle er enige om, at det var en fornøje
lig og lærerig tur. S.Aa.

9 av på lejrskole i Nexø, august 1966 (ledere: frk. Aase Graun og hr. Frede 
Busk).

I august rejste vi ud på lejrskole, en snes elever og et par voksne, for at 
være sammen en uges tid under andre forhold end dem, vi var vant til. Alle var 
glade over, at det lykkedes at komme af sted - ét lejrskoleophold må man da ha' 
haft i sin skoletid — og vi fik en god tur ud af det. Vejret var herligt, sammenhol
det fint og Bornholm interessant. Vi så og oplevede meget, lige fra røgede sild til 
helleristninger, og vi havde gode timer sammen bagefter med udarbejdelse al 
lejrskolemapper. Christiansøturen vil nok blive husket længst, bl. a. af under
tegnede, der måtte døje alle søsygens kvaler sammen med adskillige af eleverne, 
mens de søstærke prøvede at se deltagende ud - det lykkedes!

Jeg er sikker på, at turen har haft stor betydning for klassefællesskabet og for 
det gode forhold mellem elever og lærere. Busk.
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7 cv på lejrskole ved Vesterhavet i september 1966 (ledere: hr. Gunnar Berg
strøm og fru Karen Bie).

Feriekolonien »Thorupstrand« ved Jammerbugten var målet for vor rejse. 
Hovedopgaven hed fiskeriet, og vor gode ven, fisker Sand, demonstrerede med 
ægte vestjysk lune de mange redskaber og lod os med stor tålmodighed ende
vende sin kutter.

Lange traveture gennem hede, klit og plantage gav mange dejlige natur
oplevelser, og på en bustur til Hanstholm så vi den nye havn, hvorfra fremtidens 
storfiskeri skal foregå.

Vi kunne måske nok have undværet den helt store dramatik, som vi mødte 
i skikkelse af den kraftige storm, hvorunder færgen »Skagerak« forliste i far
vandet ud for Thorup strand; men meddelelsen om denne katastrofe og synet 
af lysene fra redningshelikopterne gjorde et dvbt indtryk på os alle.

Bg.

9 ax på lejrskole på Bornholm i september 1966 (leder: hr. og fru Ottosson).
Sommeren varer længere på Bornholm, og vi havde en halv snes trætten

de, men dejlige og lærerige dage med fint sommervejr. Vi boede på vandrer
hjemmet i Svaneke, hvor Søren Block sørgede for os på bedste måde.

Bornholm byder på et væld af nye oplevelser og giver mulighed for gode 
lejrskoleopgaver. På hel- og halvdagsture så vi bl. a. på Hammershus, granitværk, 
Østerlars rundkirke, Dueodde og mange naturskønne områder.

Det var et lejrskoleophold, som vi alle var særdeles glade for.
H. Ottosson.

7 cu på lejrskole ved Borrevejlevig i efteråret 1966 (ledere: hr. og fru Sieck 
Hansen).

En uge i september var 7 cu på lejrskole på vandrerhjemmet Borrevejlevig 
ved Roskilde fjord.

Børnene havde en lærerig og fornøjelig tid med udmærket vejr.
Om formiddagen arbejdede eleverne i den naturskønne og historisk^ omegn 

med ekskursionsopgaver kombineret med gruppearbejder eller enkeltmandsarbej
der. Der foretoges også en cykeltur til Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter i Lejre, 
og helt uforglemmelig var busturen med lokalhistorikeren Valdemar Hansen, der 
førte os til Kongsgården i GI. Lejre — skibssætningerne - Allerslev kirke - jætte
stuen i Øm — Tadre vandmølle og Munkholmbroen.

Om eftermiddagen var der rig lejlighed til at dyrke sport på lejrens velindret
tede sportsplads og mulighed for en frisk rotur med landgang på de små holme 
ude i fjorden. En del af eftermiddagen blev brugt til at udarbejde arbejdsbøger 
på grundlag af notater, iagttagelser, interviews og tegninger fra formiddagens ture, 
og her udviste børnene som sædvanlig personligt initiativ og selvstændighed.

Dette kom i høj grad også til udtryk ved aftenunderholdningen, som de 
enkelte elevgrupper selv havde forberedt og udførte med stor dygtighed.
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For lærerne var det en dejlig oplevelse at være sammen med denne aktive 
klasse, og vi konstaterede med glæde, at arbejdsmetoder, der var trænet i det dag
lige skolearbejde, stod deres prøve.

U.S.

II u på lejrskole på Bornholm, maj 1966 (leder: hr. N. Wolter).
»En dejlig uge med en rigdom af oplevelser og indtryk«, således er turen be

skrevet af flere elever.
Efter en forholdsvis rolig overfart og efter en regnfuld og tåget begyndelse var 

vejret os nådigt på resten af turen.
Vi fartede Bornholm rundt på hel- og halvdagsture, men boede fast i Sandkås.
Arbejde, frihed og kammeratlig samhørighed styrkede klassens gode kamme

ratskab. — Turen var en succes.
W.

Ill real i Norditalien (ledere: hr. og fru Busk).
Den 22. juni 1966 rejste HI real mod syd for at nyde livet i en lille nord

italiensk by midt inde i Dolomitterne. Det var ikke noget lejrskoleophold, men en 
selvfinancieret turistejse, der skulle være det festlige punktum for 10 års skolegang. 
Der havde været sparet sammen i mange måneder, og forventningerne var høje. 
Nogle af dem blev skuffet, bl. a. forventningerne til vejret, der i for høj grad min-

Hvil før opstigningen
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dede om vort eget ustadige klima. Men meget vil blive husket med glæden svæve
baneturen med påfølgende vandring over snedækte tinder og gyngende brædde- 
broer over dybe afgrunde, turen til Gilfenklamm, besøget i Bolzano, klatringerne 
i bjergene, rundturen i Dolomitterne og hyggelige kammeratlige timer på hotellet. 
Jeg tror, der var mange, der lærte sig selv og kammeraterne bedre at kende under 
de fremmedartede forhold, hvor så meget afhænger af den enkelte. — Og det er 
også et af formålene med en sådan tur.

Busk.

Flensborg-udvekslingen. Den 9. maj rejste elever fra 8. og 9. klasse og I og II u 
under ledelse af Gunnar Bergstrøm, fru Bergstrøm og Bent Marienhof ned til det 
særprægede grænseland, der før 1964 var dansk, og som i dag bærer adskilligt 
dansk præg. Vore værter var vor venskabsskole, den danske Gustav Johanssen- 
Skolen i Flensborg.

Som altid var det en af de helt store oplevelser. Under glimrende ledelse af 
et par Flensborg-lærere besøgte vi Nordeuropas største og ældste voldanlæg, Dane- 
virke, efter først at have gjort holdt ved Sankelmark og Isted - der jo mindede 
os om 1864. En anden dag besøgte vi Vadehavet og oplevede fra nært hold det 
ejendommelige fænomen, flod og ebbe. Disse historiske og geografiske »timer« 
har uden tvivl været vore børn en stærk og uforglemmelig oplevelse, som vi jo 
desværre slet ikke kan hamle op med i det daglige.

Noget vist helt enestående i verden er grænsen igennem landsbyen) Rudbøl. 
Ja - ikke nok med det, men vi fik endda at vide, at grænsen på et vist sted går 
midt igennem en mark og et hus, hvis ejer altså på een gang bor både i Danmark 
og i Tyskland.

Om aftenen den 12. maj var der fest på skolen, og næste morgen kunne vi 
ved afskeden takke vore yderst gæstfri værter for nogle dejlige dage, inden det 
atter gik nordpå.

B.M.

—

Fra 24.-29. august gjorde elever fra Gustav Johanssen-Skolen genvisit. En 
hjertelig tak rettes herved til de forældre, der beredvilligt åbnede deres hjem for 
vore gæster.
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Hjælp af praktisk art

Skolepatruljer. Vi vil stadig have skolepatruljer, men det er svært at finde 
elever, som har et skema, der passer ind i SP.arbejdet. Derfor må der stadige 
vagtskifter til, og dette medfører, at der engang imellem kan mangle nogle SPer 
på de forskellige poster.

Skolebadet. I tiden fra 1. september til skoleårets slutning kan børnene hver- 
anden uge få varmt bad på skolen. Badningen finder sted i en del af en time - 
for de øverste klassers vedkommende dog af hensyn til undervisningen uden for 
undervisningstiden.

Skolefrokosten. På alle klassetrin kan eleverne få gratis mælk og vitamin
piller. Ca. 690 børn har benyttet sig af dette tilbud. Madpakker kan derimod kun 
uddeles til børn, som af skolelægen indstilles dertil. Det drejer sig i år om 19 børn.

Skolebespisningen ledes af fru Mary Christiansen.

Ferien. Arbejdet med elevernes feriebilletter blev varetaget af viceinspektør 
Aage Ebbesen. Eleverne har som sædvanlig fået tilbud om gratis ferierejse med 
båden til Bornholm eller med bane til en indenlandsk jernbanestation. Med 
DFDS’s både kan de sejle til Jylland for halv pris, hvis de rejser alene - gratis 
sammen med voksne.

126 elever benyttede sig af tilbudet om feriebilletter.
For udsendelsen af børn til feriepladser i private landbohjem stod hr. Ottosson. 

Der var kun få ansøgere til nye pladser.
Frk. Aase Graun og hr. Jespersen sørgede for optegnelse af børn til ferie

kolonier. 68 drenge og 104 piger fordeltes på forskellige kolonier.
Til børn, der ikke kom på landet, uddelte hr. Jespersen 210 billetter til Gabriel 

Jensens ferieudflugter.

Børnenes Kontor hjalp os med at udstyre 6 piger og 10 drenge til ferierejsen 
sidste sommer. Ligeledes ydedes ved juletid hjælp til 10 hjem.

Praktiske oplysninger
(træffetider m. ni.)

Skolens kontor er på skoledage åbent fra kl. 12-13, onsdag tillige fra 17.30- 
18.30. Henvendelser til skolen bedes så vidt muligt rettet i kontortiden. AM 436.

Skolens sekretær er fru Inger Retsbo.

Viceinspektørernes træffetid vil man finde bekendtgjort på opslagstavlen over 
for inspektørens kontor og ved siden af viceinspektørernes kontordør.
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Skolelæge, dr. Gerh. Lind, træffes onsdag kl. 9-9,30. Asta 4136.

Skolesundhedsplejerske frk. Karen Kjerulff træffes tirsdag, onsdag, fredag 
og lørdag. Pr. telefon kl. 12—13 (Asta 4136). Lørdag indtil kl. 12.

Skoletandlæge Helge Henriksen træffes alle skoledage kl. 9—13. Klinikdame 
er fru Marie Nielsen. Tandlægens telefon er Sundby 2366.

Indskrivning af elever til 1. klasse 1968-69 begynder 1. september 1967 og 
skulle gerne være afsluttet senest 15. december.

Følgende aldersbetingelser må iagttages:
1) Børn, der er fyldt 7 år inden skoleårets begyndelse (1. august 68), er undervis

ningspligtige (børn født før 1. august 61).
2) Børn, der fylder 7 år i skoleårets første 6 måneder skal optages, såfremt for

ældrene ønsker det (børn født 1. august 61—31. januar 62).
3) Børn, der fylder 7 år i skoleårets sidste 6 måneder, kan optages, såfremt for

ældrene ønsker det, og en skolemodenhedsprøve viser tilfredsstillende resultat 
(børn født 1. februar 62-31. juli 62).

Udskrivning af skolen. Bøm, der ved udgangen af et skoleår har gået 7 år i 
skole, og som er 13 *4 år gamle, kan udskrives af skolen.

Børn, der har påbegyndt skolegangen inden de var 6J/2 år gamle, kan først 
udskrives efter 8 års skolegang.

Børn, der har påbegyndt undervisningen i 8. hovedskoleklasse, kan ikke ud
skrives af skolen før skoleårets udløb uden skolenævnets samtykke.

Forsømmelser på grund af sygdom bedes meddelt skolen så vidt muligt samme 
dag, senest anden-dagen. Det kan ske ved en voksens personlige henvendelse, 
pr. brev - der gerne må medbringes af en kammerat - eller ved opringning til 
kontoret. Lægeattest skal ikke fremskaffes, før skolen tilstiller hjemmeø en trykt 
blanket til brug for lægen. Drejer det sig om ondartet epidemisk sygdom, udsteder 
lægen dog straks attest. Skolen har altid ret til at forlange lægeattest, hvis den 
måtte ønske det.

Fritagelse for gymnastik og boldspil tilstedes normalt kun på grund af legems
skade eller svagelighed, som på skolens forlangende kan kræves godtgjort' ved læge
attest.

Ønskes en elev af helbredshensyn fritaget for opholdet på legepladsen i fri
kvartererne, kan det undtagelsesvis tillades. Hjemmet må til viceinspektøren frem
sætte skriftlig anmodning herom.

Forsømmelser, der ikke skyldes sygdom, må kun finde sted efter forud ind
hentet tilladelse hos klasselæreren. Konfirmander kan få fri konfirmationsmandag 
og om nødvendigt lørdagen forud. Konfirmanders søskende kan få fri om mandagen 
til kl. 11.
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Der kan kun gives fri til konfirmandrejser, når disse finder sted i forbindelse 
med påske- eller efterårsferien.

Konfirmationsforberedelsen. Eleverne konfirmeres fra 7. klasse, således at 
konfirmationsforberedelsen falder inden for dette klassetrin. Elever, der skal 
konfirmeres i oktober fra 7. klasse, skal dog have fri til at gå til konfirmations
forberedelse fra midten af april.

Elever, der går til konfirmationsforberedelse, har fri mandag og torsdag fra 
kl. 13.

Byplads. Børn under 13 år må ikke anvendes til egentlig budtjeneste af er
hvervsmæssig karakter.

Det er tilladt at beskæftige børn under 14 år, men over 13, ved budtjeneste 
i indtil 2 timer daglig.

På skoledage skal arbejdstiden ligge efter skoletid, og arbejdet må i det hele 
ikke udføres efter kl. 18. Det samme gælder, såfremt barnet er fyldt 14 år, men 
ikke lovligt er udskrevet af skolen.

Barnet må kun udføre let budtjeneste (ikke byrder over 8 kg).
Barnet må kun bruges til indkrævning af penge i sådanne tilfælde, hvor barnet 

selv udbringer varen, og kvittering for varen medfølger.

Erstatning for bortkomne genstande. Der ydes ikke erstatning for huer, vanter, 
tørklæder og andre mindre beklædningsgenstande, der af eleverne må medtages i 
klasserne.

Ikke heller erstattes ure, fyldepenne, pencils og lignende genstande.
Smykker og deslige må ikke medtages på skolen.
Cykler, der fjernes fra skolens cykelstativer, erstattes ikke.
Angående pengetyverier yder skolevæsenet ingen erstatning.
Da skolens yderdøre ikke må aflåses i undervisningstiden, hænder det nu og 

da, at et stykke overtøj fjernes fra gangen. Da de nye bestemmelser om familie
forsikring yder de forsikrede erstatning for tyveri af overtøj fra bl. a. skoler, 
klares et sådant tab over forsikringen. Kun hvis en familie ikke har således for
sikret, kan der hos skolevæsenet søges om erstatning.

Specielt for gymnastiktimen gælder det, at særlig værdifulde ting kan op
bevares i lærerens aflåsede rum, medens undervisningen står på. Ønsker en elev 
f. eks. et ur opbevaret, skal det afleveres til læreren og udleveres af læreren. Sko
len påtager sig i sådanne tilfælde det fulde ansvar. Ellers ikke.

Glemmeskabet er åbent hver skoledag kl. 13. Glemt tøj opbevares højst to 
måneder, hvorefter det overgives til en velgørende institution.

Ure, fyldepenne og andre værdigenstande ligger til eftersyn hos viceinspek- 
tøren. Hvad der ikke bliver afhentet, afleveres som hittegods til politiet ved skole
årets slutning.

Skolen tilråder forældrene at forsyne børnenes overtøj, frakker og lignende 
med barnets navn.
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Skolens distrikt. Amager Strandvej (fra flyvebådsstationen til Øresuridsvej), 
Badensgade, Bastionvej, Bremensgade (nr. 1-79 og 2-54), Breslaugade, Bulgariens- 
gade, Garlsgade, Cumberlandsgade, Donaugade, Eliasgade, Fehmernsgade, For
landet, Fyrtårnsvej, Græsvænget, Flessensgade (nr. 1-53 og 2-38), Holmbladsgade 
(fra nr. 55 og 58), Jenagade, Kasematvej, Kløvermarksvej (fra Herjedalgade til 
Amager Strandvej), Laplandsgade, Lergravsvej (fra Strandlodsvej til Amagerba
nen), Lindgreens Allé, Lindgreens Sideallé, Mecklenborggade, Nerikegadé, Nyrn- 
berggade (nr. 1-45 og 2-46), Oliehavnsbroen, Polensgade (nr. 1-37 og 2-42), Pop
pelrækken, Praghs Boulevard (ulige numre fra 37 og lige numre fra Dalslandsgade), 
Prøvestensbroen, Raffinaderivej, Serbiensgade, Siljansgade, Strandlodsvej (nr. 1-83 
og 2-80), Søfortvej, Tjørnerækken, Trægården, Ungarnsgade (nr. 1-33 og 2-64), 
Uplandsgade fra nr. 38, Ved Amagerbanen, Vermlandsgade (fra nr. 41 og 40), 
Yderlandsvej, Østrigsgade (nr. 1-43 og 2—30).

Havejoreninger: »Energien«, Laplandsgade; »Friheds Værn«, Pommernsgade; 
Håbet«, Laplandsgade; »G. Jansens Minde«, Woltersgade 18; »Kløverblomsten«, 

Kløvermarksvej; »Kløvermarken«, Kløvermarksvej; »Pletten«, Strandlodsvej 59; 
»Rosen S«, Kløvermarksvej; »Sommerly«, Kløvermarksvej; »Strandhusene«, Ama
ger Strandvej 64; »Strandhøj«, Kløvermarksvej; »Strandlyst«, Kløvermarksvej; 
»Vennelyst«, Kløvermarksvej; »Åbo«, Strandlodsvej 61.
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Arsafslutningen 1967
(Besøgsdage)

TIRSDAG DEN 20. JUNI

Lærer Gæstelærer
1 u (nr. C) kl. 800- 850 dansk hr. Skogholm

kl. 900- 950 regning hr. Køhier
1 V (nr. B) kl. 800- 850 dansk fr. Østergaard

kl. 900- 950 regning hr. Bergstrøm
2 u (nr.B) kl. lOiO-lloo regning fr. I. Wolter

kl. 1110-1200 dansk hr. H. Feld
2 x (nr. F) kl. IO10-II00 dansk fr. G. Feld

kl. 1110-1200 regning hr. Arvedsen
3 ii (nr. 32) kl. 800- 850 dansk hr. Steenbuch.

kl. 900- 950 regning fr. Graun
3 v (nr. 32) kl. IO10-II00 dansk fr. Bindsløv

kl. 1110-1200 regning fr. Aarup
4 u (nr. 38) kl. 800- 850 dansk fr. Martins fr. Heide

kl. 900- 950 regning hr. Ottossen fr. Østergaard
4 v (nr. 37) kl. lOiO-lloo regning fr. Aarup hr. Arvedsen

kl. 1110-1200 dansk fr. J. Larsen hr. Bergstrøm
5 x (nr. 37) kl. 800- 850 dansk hr. Marienhof fr. Bindsløv

kl. 900- 950 geografi fr. J. Larsen hr. Skogholm
5 y (nr. 25) kl. lOiO-lloo dansk fr. Heide hr. N. Wolter

kl. 1110-1200 regning hr. N. Wolter hr. Ottosson
6 A (nr. 19) kl. lOiO-lloo dansk hr. Steenbuch fr. J. Larsen

kl. 1110-1200 regning hr. Køhier fr. Bindsløv
6 cu (nr. 11) kl. 800- 850 dansk fr. Graun hr. Køhier

(nr. 12) kl. 900- 950 biologi fr. G. Feld hr. Steenbuch
6 cy (nr. 38) kl. 1010-1100 dansk fr. Martins hr. Ottosson

kl. 1110-1200 historie hr. Marienhof fr. Heide
7 cv (nr. 4) kl. lOiO-lloo engelsk hr. Bergstrøm hr. Sneum

kl. II10-I200 historie hr. Sneum fr. Martins
7 cy (nr. 11) kl. lOiO-lloo regning hr. Skogholm hr. Marienhof

kl. II10-I200 engelsk fr. G. Feld fr. Graun
I il (nr. 35) kl. 800 dansk hr. Busk hr. E. Sieck Hansen
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ONSDAG DEN 21. JUNI

Lærer Gæstelærer
Ix (nr. F) kl. goo- 850 dansk fr. Signe Nielsen

kl. 900- 950 regning hr. Ebbesen
2 v (nr. N) kl. 1010-1100 dansk fr. Bæk

kl. 1110-1200 regning hr. H. J. Christiansen
2y (nr. H) kl. 1010-1100 dansk hr. Spatzek

kl. 1110-1200 regning fr. Stemmerik
3y (nr.L) kl. 800- 850 dansk fr. Lykkebo

kl. 900- 950 regning fr. R. Sieck Hansen
4 x (nr. 25) kl. 8°°- 850 dansk fr. G. Nielsen hr. H. Feld

kl. 900- 950 historie fr. K. Jørgensen hr. J. Hansen
4y (nr. 31) kl. IQiO-lloo dansk hr. H. J. Christiansen fr. Gretoft

kl. 1110-1200 geografi fr. Bie hr. Ohland
5 u (nr. 22) kl. 8°°- 850 geografi hr. Heinrichsen fr. K. Jørgensen

kl. 900- 950 dansk fr. Stemmerik hr. Heinrichsen
5 v (nr. 21) kl. lOiO-lloo dansk fr. K. Jørgensen hr. H. Christensen

kl. 1110-1200 biologi hr. B. Christiansen hr. Spatzek
6 cv (nr. 15) kl. 800- 850 dansk hr. J. Hansen fr. Bie

kl. 900- 950 regning hr. H. Feld fr. Lykkebo
6 cx (nr. 15) kl. IQiO-lloo engelsk hr. Ohland hr. B. Christiansen

kl. 1110-1200 dansk hr. H. Christensen fr. Gretoft
7 cu (nr. 23) kl. 800- 850 dansk fr. R. Sieck Hansen fr. Kragh

kl. 900- 950 geografi fr. Bie fr. G. Nielsen
7 cx (nr. 28) kl. 800- 850 dansk fr. Bæk fr. B. Ottosson

(nr. 14) kl. 900- 950 naturlære hr. H. J. Christiansen fr. Bæk
lu 1 nr. 35) kl. 8«0- geografi hr. Jespersen hr. Irgens

Musikskolens 14. årsopvisning 
finder sted i aulaen mandag den 12. og tirsdag den 13. juni 

begge aftener kl. 1930.

Østrigsgades Skole, april 1967.
Jørgen Haahr.
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