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ØSTRIGSGADES SKOLE
MEDDELELSER OM SKOLEÅRET 1969-70 
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLLTNINGEN



Ved skoleårets afslutning
indbydes forældre og andre interesserede til at besøge skolen (se bagest i heftet). 
Børnenes tegninger, håndarbejder og sløjdarbejder præsenteres i år som en fælles- 
udstilling i pigernes gymnastiksal på den lille skole.

Udstillingen er åben de to besøgsdage fra kl. 9-14.

Musikskolens 17. årsopvisning
finder sted i aulaer tirsdag den 9. juni kl. 19.30.

Afslutnings fest en
for afgangsklasserne og de elever, der som fjortenårige forlader skolen, holdes torsdag 
den 18. juni kl. 19.30 i skolens aida. Vi håber at se alle de udgående elevers forældre 
og andre interesserede denne aften, hvor blandt andet uddeling af eksamensbeviser 
og præmier finder sted.

Skoleåret slutter fredag den 19. juni, der er omflytningsdag. Børnene møder den 
dag efter nærmere tilsigelse fra deres lærer.

Sommerferien begynder mandag den 22. juni og slutter tirsdag den 11. august.
Nyt skoleår begynder onsdag den 12. august. Dette gælder dog ikke de nye 1. klas

ser, der først møder onsdag den 19. august — kl. 9 i aulaen.

'»Gamle elevers aftens
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.
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Elever, klasser, eksaminer og prover
Skoleåret begyndte med 753 elever (363 drenge og 390 piger) fordelt på i alt 34 

klasser.
1 .-5. klasse: 17 klasser — heraf 1 hjælpeklasse på 4. trin og 1 læseklasse på 5. trin 

(drenge)
6 .-7. klasse: 7 klasser

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

10. klasse: 1 klasse
Realklasser: 3 klasser (1 første, 1 anden og 1 tredje-klasse).

Ved eksamen i juni 1969 bestod 25 elever realeksamen, 52 elever underkastede sig 
den statskontrollerede prøve ved afslutningen af 9. klasse, og 16 elever kunne forlade 
skolen med en statskontrolleret prøve fra 10. klasse.

Lærerkollegiet
Skoleåret 69-70 var et ret roligt år, hvad bevægelighed inden for lærerkollegiet 

angår.
1. august 1969 ansattes fru Iben Rossing som fast vikar for at overtage et skema, 

der blev ledigt ved fast vikar Peter Hasse Clausens bortrejse, og pr. 1. oktober 1969 
fik vakancelærer Hartvig Spatzek fast ansættelse som kommunelærer.

Selv om vi på dette sted kun plejer at nævne ændringer i forbindelse med lærer
staben, finder vi det naturligt at omtale folketingsmand Edvin Dose, der startede 
som elev på Østrigsgades Skole og holdt forbindelsen ved lige livet igennem.

Hvor stort beslag, der i hans manddomsgerning end blev lagt på hans arbejdskraft 
- medlem af Folketinget, af Borgerrepræsentationen og formand for dennes skole
udvalg gennem en årrække - fandt han alligevel tid til gennem vort skolenævn at leve 
med i og virke for sin barndoms skole.

Vi har så uendelig meget at takke vor gamle elev for, og navnet Edvin Dose vil 
længe blive husket.

Skolenævnets beretning
Da skolenævnets beretning blev skrevet sidste år, kunne vi oplyse, at de så sørge

ligt bekendt toiletforhold på Østrigsgades Skole måske først ville kunne løses i 1975. 
Siden har vi arbejdet videre med sagen, og ved skrivelser fra skolen, skolelægen og 
skolenævnet presset på over for skoledirektionen, hvilket har resulteret i, at skole
direktionen i december 1969 meddelte os, at ændringerne af toiletforholdene på 
Østrigsgades Skole ville blive taget ud af den almindelige ændringsplan, og at man 
ville tilstræbe at få forholdene bragt i orden i 1971.
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Siden har nogle forældre taget initiativet til en skrivelse til samtlige hjem, og ca. 
halvdelen af forældrene tilsluttede sig denne aktion for at få ændret toiletforholdene. 
Vi er selvfølgelig glade for et sådant initiativ, ligesom vi er glade for skoledirektio
nens positive indstilling. Vi har siden fulgt sagen op ved telefonisk henvendelse til 
skoledirektionen og bygningsafdelingen og fået bekræftet, at man der arbejdede med 
sagen og forventede at komme i gang først i 1971.

Vi fik også oplyst, at vort ønske om en forbedring af skolegårdene ville blive 
ordnet samtidig. Der er altså endelig ved at komme gang i foretagendet.

Der har dog i årets løb været andre alvorlige problemer end de sanitære, bl. a. 
de ulovlige forsømmelser. Vi har haft nogle ret alvorlige sager af denne art, men de 
er dog alle blevet løst - ikke mindst på grund af et godt samarbejde mellem skolen 
og skolenævn. Det er ikke nok at fortælle barn og forældre, at skolen skal passes, og 
at skolenævnet skal idømme bøder, hvis dette ikke sker. I de alvorlige forsømmelses
sager ligger der som regel specielle forhold til grund for forsømmelserne, forhold der 
ikke har noget med skolen at gøre, men som man må nå frem til og søge at rette, før 
problemet med forsømmelserne kan løses. I sådanne særlige forhold vil man komme 
ud for, at klasselærer, inspektør, læge, skolepsykolog, familievejleder, børneværn og 
skolenævn må impliceres, før der nås frem til en for barnet tilfredsstillende ordning 
af problemerne, men det vigtigste må vel være, at intet barn tabes på vejen.

Siden vi skrev vor sidste beretning, er Edvin Dose afgået ved døden.
Som stedfortræder for Dose er fru Diana Jensen, MB, indtrådt i skolenævnet.
Dette bliver så dette skolenævns sidste beretning. Når dette læses, er et andet 

skolenævn trådt i funktion efter valget. Hvem det bliver, ved vi endnu ikke, men vi 
er overbevist om, at det gode samarbejde på Østrigsgades Skole vil fortsætte som 
hidtil.

E. Duckert.

Skolenævnets medlemmer
Kontorchef Hougård, Lyongade 36, 2. sal, S.
Husmoder fru Diana Jensen, MB, Wittenberggade 4, S.
Kontorist fru Sally Lübbers, Rødegård 19, 3. sal, S.
Overpolitibetjent Jens Chr. Madsen, Birmavej 21, S.
Overassistent Erik Duckert, Engvej 140, 2. sal, S (formand for nævnet).

Edvin Dose in memoriam
Født i Hallgreensgade kom Edvin Dose naturligvis til at gå på Østrigsgades Skole, 

der var opført året før han blev født, og den skolegang skabte en tilknytning mellem 
Dose og Østrigsgades Skole, en tilknytning der varede hele livet.

Fra han var ganske ung, var han en inspirerende kraft i utallige foretagender til 
gavn for børn og unge. Vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, ungdomsklubber, lejr
skoler og feriekolonier, alle vegne var denne slider med til at skabe nye foretagender.
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Da forældrerådene, der jo senere blev til de nuværende skolenævn, blev oprettet, 
blev han medlem af forældrerådet på Østrigsgades Skole og var her med i arbejdet til 
sin død, i det meste af tiden som dets formand. Det var derfor en naturlig ting, da hah 
blev valgt som borgerrepræsentant, at han blev medlem af skoleudvalget, og som 
dets formand gennem en årrække kom han med sin utrættelige energi og sin fine 
sans for både de store linier og de små ting til at betyde meget for det københavnske 
skolevæsen.

Edvin Dose vil ikke som nogle mennesker blive husket for en enkelt stor ting, men 
han vil blive husket for utallige ting, der i det store billede måske vil være små 
ting, men som for den enkelte, det drejede sig om, havde så stor betydning. Han var 
tillidsmand i ordets inderste betydning, for var der problemer, hed det rundt om
kring: Prøv at tale med Dose. For han kunne få presset tingene frem, han kunne 
glatte ud, han kunne få det til at glide.

For os i skolenævnet og for skolens medarbejdere, der gennem en lang årrække 
har arbejdet sammen med Edvin Dose, var han den, der kunne sætte tingene i relief, 
kunne forklare de nye tanker f. eks. om enhedsskolen på en måde, så man forstod, 
hvad de betød, og hvor tit har man ikke hørt ordene: Flvad siger Dose?

Vi føler os alle i gæld til dette menneske, som hjalp så mange og som lærte os så 
meget.

Æret være hans minde.
Erik DuckerL.

Elevrådet
I begyndelsen af skoleåret holdtes elevrådsmøde, hvor formanden fra sidste år 

genvalgtes.
I efteråret nedsatte lærerrådet et udvalg, der skulle overveje mulighederne for en 

modernisering af vore legepladser og give udkast til nye ordensregler. To repræsen
tanter for elevrådet deltog i udvalgets møder.

Ved et ekstraordinært elevrådsmøde senere på året valgtes Anne Dreyer, 3. real, 
til formand. Endnu to møder er afholdt efter formandsskiftet, og vi har opnået flere 
forskellige goder. Særlig rart er det, at vi nu kan blive oppe i dårligt vejr. Ordningen 
kar været prøvet et par gange i februar.

Elevrådet har arrangeret skolebal for de store elever, og vi synes, det var vellyk
ket. — Med stor hjælp fra 8ax afholdt elevrådet fastelavnsfest for 1.-3. klasserne, og 
store og små morede sig godt. Vi siger tak til 8. klasse for hjælpen. - Den 24. marts 
var det 4., 5. og 6. klassernes tur til at feste med bal og underholdning. Det blev en 
vellykket aften.

Elevrådet overvejer en indmeldelse i S.E. (Storkøbenhavns elevrådssammenslut
ning).

Anne Dreyer, formand.
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Forbindelsen hjem og skole
Forældremøder og konsultationer. I løbet af et skoleår indbydes så at sige alle 

forældre af klasselæreren til et klasseforældre -møde (oftest med fælles kaffebord) 
eller til en konsultation.

Det er skolen en glæde at se, i hvor stor udstrækning hjemmene efterkommer 
disse indbydelser, thi det at tale sammen om tingene er nu godt, for ikke at sige helt 
nødvendigt.

Selv om hjemmet - nu som tidligere - er den vigtigste faktor, og selv om hjemmet 
og skolen har hver sine hovedopgaver, så stiler vi. begge mod et fælles mål: at hjælpe 
og vejlede barnet, at modne det til livet.

Forældreugen lå i år i dagene 4.-6. 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, svagbørns
koloni, ekstra frihed og mere. Han er den, der først og fremmest er hjemmets sted
fortræder, 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 fælles-meddelelser fra skole til hjem, selv 
meget vigtige, fremkommer normalt i bladet. »Østrigsgades Skole« søger i øvrigt at 
holde forældrene å jour med, hvad der i det hele taget foregår på skolen.

Særlige begivenheder
9. september:

29. september:
6. november:
9. december:

Skoleidrætsdag.
»Gamle elevers aften«.
Musikskolens årlige andespil.
Musikskolens og skolens kor afholder julekoncert i Nathanaels 
Kirke.

Fastelavnsfesten. »Vi kommer alle vegne fra«.
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Fastelavnsfesten. »Man kan ikke kalde os helt almindelige«.

19. december:
20. december:
22. december:

5. februar:
7. februar:

24. marts:
8. juni:

Julenissen besøger 1. og 2. klasserne.
1. og 2. klasserne til krybbespil i aulaen.
1. og 2. klasserne hører julehistorie i aulaen. De øvrige elever har 
julehygge i klasserne før krybbespillet i aulaen.
Skolebal for de store klasser.
Fastelavnsfest for 1.-3. klasserne.
Bal og underholdning for 4., 5. og 6. klasserne.
Musikskolens 17. årsopvisning.

I forbindelse med undervisningen
Skolebiblioteket. Udlånsvirksomheden er fortsat stigende, både hvad fag- og skøn

litteratur angår. Til alle klassetrin er der anskaffet en del nye bøger.
Fra i år har også 3. klasserne fået instruktion af skolebibliotekaren, så nu også 

dette klassetrin kan gøre brug af biblioteket.
Skolebiblioteket har i skoleåret 1969-70 været åbent mandag 12-14, tirsdag 11-13, 

onsdag 11-13, torsdag 13-14 og fredag 12-14.
Skolebibliotekarer er hr. Keld Irgens og fru Gurli Nielsen.

Erhvervspraktik. Denne vigtige gren af skolens liv ligger i faste rammer.
Eleverne i vore 9. klasser og 10. klasse samt III realklasse får om efteråret besøg 

af en erhvervsvejleder. Han supplerer den vejledning, lærerne har givet, og besvarer 
spørgsmål. 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 bekendt
skab med. De fleste får deres ønske nr. 1 opfyldt. 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 og fra 10. klasse kommer kun ud 1 uge i alt.

De fleste kommer tilfredse tilbage til skolen efter denne smagsprøve. Enkelte 
klager over, at de »ikke har fået lov til at lave noget« eller kun er brugt til bud- 
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tjeneste. Sker det, gør vi erhvervsvejledningen opmærksom på tilfældet, så gentagel
ser undgås.

Elever, der skal i erhvervspraktik mindre end 3,5 km fra hjemmet, må selv klare 
transportproblemet. Ligger virksomheden længere borte - men inden for det stor
københavnske område - udleverer kontoret poletter.

Det hænder, at en elev kommer til en virksomhed uden for Storkøbenhavn. I 
sådant tilfælde kan skolen kun betale transporten til storbyens grænse, og eleven må 
selv klare resten af turen.

Svensk rejselektor. Den 6. marts havde II og Illu besøg af lektor Sandquist fra 
Stockholm.

1 den første time foretog han en elegant og morsom sammenligning mellem dansk 
og svensk, og i anden time stillede eleverne spørgsmål, bl. a. om svenske skoleforhold.

Gymnastik og idræt. På grund af en meget kedelig »teknisk« fejl i tilmeldingen til 
idrætsdagen var drengene ikke repræsenteret i år. Pigerne fra 5. klasse og op deltog 
derimod som sædvanlig, og selv om ingen af vore nåede længere end til semifinalerne, 
var det - særlig i år - hvor vejret for en gangs skyld viste sig fra sin allerbedste side, 
dejligt at have prøvet kræfter med de andre Amagerskoler.

I fri idræt har 25 piger taget bronzemærke, 24 sølv og 15 guld, et særdeles fint 
resultat.

Det var pigernes tur i år til at lave opvisning i pigernes gymnastiksal, og man 
blev vidne til mange nydelige og morsomme øvelser, der blev udført af elever fra 3. 
klasse til III real. Opvisningen spændte lige fra dans (beatmusik), rytmik, redskabs
øvelser, behændighedsøvelser på måtte til livlige stafetløb.

Drengene har med sædvanlig iver og glæde deltaget i »Ekstrabladet«s fodbold
turnering, og selv om holdet i år ikke var »jættestærkt«, nåede det i et par runder at få 
nogle dejlige dyster med jævnbyrdige modstandere. I frivillig idræt og gymnastik har 
der været stor tilslutning, og der har været trænet flittigt til prøverne.

Mange af vore klasser har hele vinteren én ugentlig svømmetime (i stedet for 
gymnastiktime) i »Boblehallen« ved Sundby Idrætspark, hvortil transporten foregår 
pr. bus. Flere af klasserne får i sommertiden 2 ugentlige timer, og desuden har alle 
elever lejlighed til i deres fritid at lære at svømme og derefter at tage de forskellige 
svømmeprøver, som overordentlig mange af deres kammerater har bestået i de »faste« 
svømmetimer.

Gymnastikbadet er obligatorisk. Kun lægeattest kan fritage.

Færdselslære. Det er en af skolens opgaver at give eleverne nogen færdselsunder
visning, der for de fem første skoleårs vedkommende fast varetages af dansklæreren.

På alle klassetrin kan lærerens undervisning suppleres af en politimands vejled
ning. Hr. overbetjent B. Schou har således givet en time i samtlige klasser.

Skoleopsparingen. Sparemærker sælges af viceinspektør fru Ida Wolter i dennes 
træffetid. Fra april 1969 til 31. marts 1970 er solgt sparemærker for 1.700 kr. Des
værre en stor nedgang i forhold til i fjor.
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Fritiden
Skolehaven havde ligesom i forfjor en god sæson. Mange benyttede sig af til- 

buddet om at få have — det kneb endda med at få haver nok til de store børn.
For hvert år, der går, bliver jorden også bedre, så udbyttet bliver stort og konstant.
Man kan blive tilmeldt fra 3. klasse, og det koster 2 kroner for hele sæsonen.
Skolehaven ledes af hr. Jørgen Hansen.

Fritidsskolen. Vi har i år haft 10 klubber med stort deltagerantal. Til næste år 
regner vi med 13-14 klubber - først og fremmest noget mere for de små, men der 
bliver også bridge og skak for de store.

Glædeligvis betaler stat og kommune alle større udgifter, så et indmeldelsesgebyr 
på 3 kr. er tilstrækkeligt for hele næste sæson, der varer fra den 1. september 1970 til 
1. april 1971 - altså 1 måned mere end hidtil.

Tak for i år og på gensyn efter sommerferien.
Bent Marienhof.

Musikskolen. Trods en lille nedgang i Østrigsgades Skoles samlede elevtal har 
Musikskolen holdt sit tal fra i fjor.

Dette glæder vi os over, og vi håber, at forældrene også næste år vil holde deres 
børn til ilden.

Studér Musikskolens oplysende program, når det i august udsendes til hjem
mene.

Lejrskoleopliold og rejser
9av og lOau i London, april 1969 (ledere: fru Gurli Nielsen, hr. G. Bergstrøm og 

hr. H. Køhier Flansen).
9av og lOau foretog i fællesskab en rejse til London. Sejlturen med »Winston 

Churchill« var en festlig optakt til besøget i verdensbyen, der med sine utallige 
seværdigheder i sjælden grad formåede at gøre opholdet til et overflødighedshorn af 
oplevelser. Allerede den første aften stod vi ved Big Ben, og i de følgende fem dage

I Sherlock Holmes fodspor (9av og lOau i London).
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lykkedes det os at gennemføre et stramt fastlagt program, der førte os fra Buckingham 
Palace til loppetorvet i East End og fra de dybeste undergrundsbaner til de vid
underlige hængende haver på taget hos Derry and Tom’s.

Midt i al travlheden nåede vi også at »lufte vores engelske« under indkøb i stor
magasiner, og hverdagslivet i London fik vi personlig del i ved at aflægge besøg på 
et par kendte pubs.

Maden på vandrehjemmet var rigelig, og skønt et par af retterne unddrog sig en
hver analytisk vurdering, var der ingen, som udtrykte længsel efter de hjemlige kød
gryder. Heller ikke søgangen, der under hjemturen fik en del rejsedeltagere til en 
overgang at søge ophold i umiddelbar nærhed af rælingen, kunne lægge nogen dæm
per på det gode rejsehumør. Ved ankomsten til Esbjerg var alle igen i topform, og 
for både elever og lærere havde rejsen været en begivenhed, der sent vil gå i 
glemmebogen.

K. H.

7cy på lejrskole på Bornholm, maj 1969 (ledere: frk. Anne Heide og hr. Wolter). 
Vi boede i Pedersker på K. K.’s koloni, som ligger helt ud til stranden. På spadsere
ture besøgte vi den nærmeste omegn samt Dueodde. Pr. bil fik vi set de fleste af øens 
øvrige seværdigheder, idet vi var så heldige at have en både dygtig og begejstret 
chauffør.

En gruppe Icy'ere på jagt efter ramsløg i Ekkodalen.

Trods kulden - 11° var højeste dagtemperatur - var humøret godt såvel i fritiden 
som under arbejdet.

På hjemrejsedagen fik vi i Rønne anledning til at besøge et keramisk værksted.

lu på lejrskole i Hald, maj 1969 (ledere: hr. og fru Ohland).
Vi boede i det internationale studentercenter i Hald ved Viborg, og derfra foretog 

vi hel- og halvdagsture til de mange skønne geografiske og historiske steder. Driften 
af brunkulslejerne i Søby synger på sidste vers, vi nåede lige at se dem i drift.
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lu velankommen til Viborg og klar til busturen ud til Hald.

Hvordan foretagsomhed og initiativ kan belønnes, fik vi et fortræffeligt eksempel 
på, da vi fik forevist Egetæppefabrikken i Herning. I Herning var der også tid til et 
besøg på det kendte historiske museum.

På Eljerl hede var vi og i Viborg, hvor vi i Domkirken havde en virkelig kyndig 
omviser, der gav os godt stof til vore mapper, og endelig tog vi et lille smut til Silke
borg og Himmelbjerget, som vi naturligvis måtte se, nu vi var på disse kanter!

Et væld af dejlige oplevelser, spadsereture og mange hyggelige timer sammen 
gjorde deres til, at det blev en pragtfuld tur.

Oh.

7cx på lejrskole på Bornholm, august 1969 (ledere: hr. Hartvig Spatzek og fru 
Gurli Nielsen). Vi boede på pension »Botanisk Have«, hvorfra vi tog på ture rundt 
på øen, bl. a. til Hammershus, Østerlars rundkirke, Paradisbakkerne og til Christiansø. 
Vi besøgte også en keramikfabrik og et silderøgeri, hvor vi købte varme, nyrøgede sild 
til dagens frokost. Vi havde om aftenen hyggeligt samvær med konkurrencer, gåder, 
dans m. m. Elever og lærere havde en pragtfuld tur, alle arbejdede godt sammen - 
og morede sig godt sammen.

At klassens kammeratskab blev befæstet og udviklet (noget vi alle har nydt godt af 
resten af skoleåret) skal blot nævnes som en parentetisk bemærkning.

En lille sjov detalje skal nævnes:
På grund af en misforståelse skulle vi holde os selv med kost den sidste dag, hvil

ket bevirkede, at fru Spatzek og Gurli Nielsen i dagens løb smurte sig igennem ca. 
500 stk. smørrebrød.

G. N.
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Der arbejdes i Paradisbakkerne.

7cy på lejrskole på Bornholm, sept. 1969 (ledere: fru Jean Larsen og hr. Hans 
Jørgen Christiansen.) Vi boede på hotel Bolsterbjerg ved Almindingen, og herfra tog 
vi på udflugt til Bornholms forskellige seværdigheder. Et af turens højdepunkter 
var vel nok sejlturen til Christiansø, hvor alle fik lov til at prøve virkelig søgang!

Godt humør og godt kammeratskab gjorde turen til en uforglemmelig oplevelse.
H. J. C.

7 cy efter nedstigningen fra Hammershus.
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Hjælp af praktisk art
Skolepatruljerne har også virket i år, beklageligvis ikke alle lige godt, men tak 

til dem fra 7. klasse, der har passet deres job i sne og storm.
S.P.’erne skulle være på vagt ved de to overgange Ungarnsgade og Østrigsgade 

alle skoledage kl. 8, 11, 12 og 13.
For ledelsen af skolepatruljerne står hr. Knud Jespersen.

Skolebadet. I tiden fra 1. september til skoleårets slutning kan børnene hveranden 
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 undervis
ningstiden.

Skolefrokosten. På alle klassetrin kan eleverne få gratis mælk og vitaminpiller. 
620 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 16 børn.

Skolebespisningen ledes af fru Mary Christiansen, som assisteres af frk. Fuglsig.

Ferien. For udsendelsen af børn til feriepladser i private landbohjem stod frk. 
Graun. Der var kun få ansøgere til nye pladser.

Frk. Graun sørgede ligeledes for optegnelse af børn til feriekolonier. 62 piger og 
29 drenge fordeltes på forskellige kolonier.

Hr. Jespersen uddelte 183 billetter til Gabriel Jensens ferieudflugter til børn, der 
ikke kom på landet.

Hvem vil kunne glemme sommeren 1969? 
Fra feriekolonien »Henne Bad«.

Eleverne fik tilbud om gratis ferierejse med båden til Bornholm.
Med D.F.D.S.’s både kunne der sejles til Jylland for halv pris, hvis børnene rejste 

alene - gratis sammen med voksne.
Viceinspektør Aage Ebbesen varetog dette arbejde.
Børnenes Kontor hjalp os med at udstyre 6 piger og 2 drenge til ferierejsen sidste 

sommer. Ligeledes ydedes ved juletid hjælp til 10 hjem.
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Praktiske oplysninger
(træffetider m. m.)

Skolens kontor er på skoledage åbent fra kl. 12-13. Henvendelser til skolen bedes 
såvidt 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.

Skolelæge fru Else-Minna Lauritsen træffes onsdag kl. 12-13. Asta 4135.

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

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

Indskrivning af elever til 1. klasse 1971-72 begynder 1. september 1970 og skulle 
gerne være afsluttet senest 15. december.

Følgende aldersbetingelser må iagttages:
1. Børn, der er fyldt 7 år inden skoleårets begyndelse (1. august 71), er undervis

ningspligtige (børn født før 1. august 64).
2. Børn, der fylder 7 år i skoleårets første 6 måneder skal optages, såfremt forældre

ne ønsker det (børn født i tiden 1. august 64-31. januar 65).
3. Børn, der fylder 7 år i skoleårets sidste 6 måneder, kan optages, såfremt forældre

ne ønsker det, og en skolemodenhedsprøve viser tilfredsstillende resultat (børn 
født i tiden 1. februar 65-31. juli 65).

Udskrivning af skolen. Børn, der ved udgangen af et skoleår har gået 7 år i skole, 
og som er 13V2 år gamle, kan udskrives af skolen.

Børn, der har påbegyndt skolegangen inden de var 6V2 år gamle, kan først ud
skrives efter 8 års skolegang.

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

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. Læge
attest skal ikke fremskaffes, før skolen tilstiller hjemmet 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.
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Efter skriftlig anmodning fra hjemmet (til gymnastiklæreren) kan en elev på 
grund af sygdom helt eller delvis fritages for deltagelse i legemsøvelser i indtil 1 uge. 
Er sygdommen da ikke overstået, kan ønsket om fritagelse fornys for en uge ad gan
gen, dog højst i 4 sammenhængende uger. I tvivlstilfælde forelægges sagen for skole-) 
lægen. For fritagelse ud over 4 uger kræves lægeattest på blanket, som udleveres på 
skolens kontor. Udgiften til lægeattest afholdes af hjemmet.

Elever, der er fritaget uden lægeattest, skal overvære undervisningen. Elever, fri
taget med lægeattest, kan eventuelt med inspektørens tilladelse beskæftiges på anden 
måde.

Ønskes en elev af helbredshensyn fritaget for opholdet på legepladsen i frikvar
tererne, kan det undtagelsesvis tillades. Hjemmet må til viceinspektøren fremsætte 
skriftlig anmodning herom.

Der dyrkes formning i det fri.

Forsømmelser, der ikke skyldes sygdom, må kun finde sted efter forud indhentet 
tilladelse hos klasselæreren. Konfirmander kan få fri konfirmationsmandag og om 
nødvendigt lørdagen forud. Konfirmanders søskende kan få fri om mandagen til 
kl. 11.

Konfirmationsforberedelsen. Eleverne konfirmeres fra 7. klasse, således at kon
firmationsforberedelsen falder inden for dette klassetrin. Elever, der skal konfirmeres 
i oktober fra 7. klasse, skal dog have fri til at gå til forberedelse fra midten af april, 
altså slutningen af 6. klasse.

Elever, der går til konfirmationsforberedelse, har fri mandag og torsdag fra kl. 13.
Elever, der skal konfirmeres på andet tidspunkt end de ovenfor anførte, må gå til 

konfirmationsforberedelse uden for skoletiden.

Byplads. Børn under 13 år må ikke anvendes til egentlig budtjeneste af erhvervs
mæssig karakter.

Det er tilladt at beskæftige børn under 14 år, men over 13, ved budtjenesten 
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.
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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.
Hvad tyveri af penge angår 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 familieforsikring 
yder de forsikrede erstatning for tyveri af overtøj fra bl. a. skoler, klares et sådant 
tab af forsikringen. Kun hvis en familie ikke har således forsikret, kan der hos skole
væsenet søges om erstatning.

Specielt for gymnastiktimen gælder det, at særlig værdifulde ting kan opbevares 
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. Skolen påtager sig i 
sådanne tilfælde det fulde ansvar. Ellers ikke.

Glemmeskabet er åbent hver skoledag kl. 11. Glemt tøj opbevares højst to måne
der, hvorefter det overgives til en velgørende institution.

Ure, fyldepenne og andre værdigenstande ligger til eftersyn hos viceinspektøren. 
Hvad der ikke bliver afhentet, afleveres som hittegods til politiet ved skoleårets 
slutning.

Skolen tilråder forældrene at forsyne børnenes overtøj, frakker og lignende med 
barnets navn.

Også fra en formningstime.

Skolens distrikt. Amager Strandvej (fra flyvebådsstationen til Øresundsvej), Ba
densgade, Bastionsvej, Bremensgade (nr. 1-79 og 2-54), Breslaugade, Bulgariensgade, 
Carlsgade, Cumberlandsgade, Donaugade, Eliasgade, Fehmernsgade, Forlandet, Fyr
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tårnsvej, Græsvænget, Hessensgade (nr. 1-53 og 2-38), Holmbladsgade (fra nr. 55 og 
58), Jenagade, Kasematvej, Kløvermarksvej (fra Herjedalsgade til Amager Strand
vej), Laplandsgade, Lergravsvej (fra Strandlodsvej til Amagerbanen), Lindgreens 
Allé, Lindgreens Sideallé, Mecklenborggade, Nerikegade, Nyrnberggade (nr. 1-45 og 
2-46), Oliehavnsbroen, Polensgade (nr. 1-37 og 2-42), Poppelrækken, Praghs Boule
vard (ulige numre fra 37 og lige numre fra Dalslandsgade), Prøvestensbroen, Raffi
naderivej, Serbiensgade, Siljansgade, Strandlodsvej (nr. 1-83 og 2-80), Søfortsvej, 
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).

Haveforeninger: »Energien«, Laplandsgade; »Friheds Værn«, Pommernsgade; 
»Håbet«, Laplandsgade; »C. Jansens Minde«, Woltersgade 18; »Kløverblomsten«, 
Kløvermarksvej; »Kløvermarken«, Kløvermarksvej; »Pletten«, Strandlodsvej 59; 
»Rosen S«, Kløvermarksvej; »Sommerly«, Kløvermarksvej; »Strandhusene«, Amager 
Strandvej 64; »Strandhøj«, Kløvermarksvej; »Strandlyst«, Kløvermarksvej; »Venne- 
lyst«, Kløvermarksvej; »Åbo«, Strandlodsvej 61.
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Årsafstutningen 1970
BESØGSDAGE

ONSDAG DEN 17. JUNI

lu (nr. C) kl. 8.00- 8.50 dansk hr. H. Christensen
kl. 9.00- 9.50 regning fr. B. Gretoft

Iv (nr. F) kl. 8.00- 8.50 dansk fr. G. Feld
kl. 9.00- 9.50 regning hr. H. Feld

2u (nr. F) kl. 10.10-11.00 dansk hr. Jan Clausen
kl. 11.10-12.00 regning fr. I. Wolter

3x (nr. 15) kl. 8.00- 9.50 regning hr. E. Sieck
(nr. 12) kl. 8.00- 9.50 dansk+biologi fr. R. Sieck

4u (nr. 21) kl. 10.10-11.00 dansk hr. C. W. Skogholm
kl. 11.10-12.00 regning hr. H. Køhier

4v (nr. 25) kl. 10.10-11.00 dansk fr. I. Rossing
kl. 11.10-12.00 regning hr. G. Bergstrøm

4y (nr. B) kl. 8.00- 8.50 fag fr. K. Bie
kl. 9.00- 9.50 dansk hr. F. Busk

5A (nr. 19) kl. 10.10-11.00 regning hr. H. Køhier
kl. 11.10-12.00 dansk hr. O. Steenbuch

5u (nr. 12) kl. 10.10-11.00 biologi fr. G. Feld
(nr. 31) kl. 11.10-12.00 dansk hr. H. Feld

5x (nr. 16) kl. 10.10-11.00 dansk hr. H. Spatzek
kl. 11.10-12.00 fag hr. H. Spatzek

6cu (nr. 32) kl. 10.10-11.00 dansk hr. O. Steenbuch
kl. 11.10-12.00 engelsk hr. C. W. Skogholm

7cx (nr. 27) kl. 8.00- 9.50 orientering fr. G. Nielsen
hr. H. Køhier
hr. H. Spatzek

TORSDAG DEN 18. JUNI

Ix (nr. H) kl. 8.00- 9.50 dansk fr. J. Larsen
(nr. F) kl. 8.00- 9.50 regning hr. E. Sieck

2v (nr. N) kl. 10.10-11.00 dansk fr. Aa. Graun
kl. 11.10-12.00 regning hr. B. Christiansen

2x (nr. L) kl. 10.10-11.00 dansk fr. K. Jørgensen
kl. 11.10-12.00 regning hr. H. Feld
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3u (nr. 25) kl. 8.00- 8.50 dansk fr. A. Heide
kl. 9.00- 9.50 regning fr. Aa. Graun

3v (nr. 15) kl. 10.10-11.00 dansk hr. J. Elbo
kl. 11.10-12.00 regning fr. J. Larsen

4x (nr. 11) kl. 8.00- 8.50 dansk fr. S. Aarup
(nr. 12) kl. 9.00- 9.50 biologi fr. S. Aarup

5v (nr. 31) kl. 10.10-11.00 dansk fr. H. Bæk
kl. 11.10-12.00 biologi hr. E. Heinrichsen

6cv (nr. 37) kl. 8.00- 8.50 dansk fr. H. Bindsløv
kl. 9.00- 9.50 fag hr. B. Marienhof

6cx (nr. 22) kl. 10.10-11.00 dansk fr. E. Lykkebo
kl. 11.10-12.00 historie hr. B. Marienhof

7cu (nr. 22) kl. 8.00- 8.50 dansk hr. J. Hansen
kl. 9.00- 9.50 fag hr. K. Jespersen

7cv (nr. 24) kl. 10.10-11.00 engelsk hr. Dan Ohland
kl. 11.10-12.00 fag hr. H. J. Christiansen

7cy (nr. 28) kl. 8.00- 8.50 engelsk hr. B. Marienhof
kl. 9.00- 9.50 dansk hr. H. J. Christiansen

lu (nr. 35) kl. 8.00- 8.50 engelsk hr. Dan Ohland
(nr. 14) kl. 9.00- 9.50 naturlære hr. B. Christiansen

Jørgen Haahr.

J. D. QVIST a KOMP. AKTS.


