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ØSTRIGSGADES SKOLE
MEDDELELSER OM SKOLEÅRET 1971-72

SAMT 
SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN



Ved skoleårets slutning

indbydes forældre og andre interesserede til at besøge skolen. En oversigt over be
søgsdagene 14. og 15. juni vil De finde bagest i denne beretning.

Tidligere år har skolen arrangeret en større udstilling af elevernes arbejde i 
fagene sløjd, formning og håndarbejde. Da det nu — vel i og for sig ret naturligt - 
er blevet skik og brug, at eleverne straks får et færdiggjort arbejde med hjem, er 
denne udstilling bortfaldet.

Ikke færdiggjorte arbejder vil dog være fremlagt på klasseværelserne nr. 16 og 
17 de to besøgsdage fra kl. 9-14.

Musikskolens 19. årsopvisning

finder sted i aulaen onsdag den 7. juni kl. 19.30. Der er naturligvis fri adgang for 
alle interesserede forældre, elever og pårørende, der har lyst til at overvære elever
nes præstationer.

Afslutningsfesten

for de elever, der ved skoleårets slutning udskrives af skolen, afholdes i aulaen 
torsdag den 15. juni kl. 19.30. Vi håber at se alle de udgående elevers forældre og 
andre interesserede denne aften, hvor blandt andet uddeling af eksamensbeviser og 
andre afgangsbeviser finder sted.

Aftenen vil i øvrigt i år få et noget andet forløb end tidligere år, men herom 
nærmere i en særskilt indbydelse, der vil komme til hjemmene.

»Gamle elevers aften«

Alle tidligere elever er velkomne på skolen, der holder »åbent hus« sidste man
dag i september kl. 19.30.

Tilmelding til denne aften sker forud pr. brevkort eller ved opringning til sko
len (59 04 36) eller for gamle realisters vedkommende som sædvanlig til hr. vice- 
inspektør 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.

3



Elever, klasser, eksaminer og prøver

Skoleåret begyndte med 650 elever (309 drenge og 341 piger) fordelt på i alt 31 
klasser.

1 .-5. klasse: 15 klasser
6 .-7. klasse: 7 klasser

8. klasse: 2 klasser
9. klasse: 3 klasser

10. klasse: 1 klasse
Realklasser: 3 klasser
Ved eksamen i juni 1971 bestod 18 elever realeksamen, 33 elever underkastede 

sig den statskontrollerede prøve ved afslutningen af 9. klasse, og 17 elever kunne 
forlade skolen med en statskontrolleret prøve fra 10. klasse.

Lærerkollegiet

1. august 1971 afsluttede tre hver for sig markante lærerpersonligheder deres 
skolegerning efter mange års virke ved skolen her: Aage Ebbesen med fast ansæt
telse ved Østrigsgades Skole pr. 1. sept. 1929, viceinspektør fra 1. juni 1955 og 
overlærerne Ove Steenbuch-Jensen og Sigrid Aarup med fast ansættelse fra hen
holdsvis 1. august 1937 og 1. november 1937. Det var noget af en åreladning, tør 
man sige. — Endnu en gang takker vi de tre for alt, hvad de har været for skolen.

Som Ebbesens efterfølger på viceinspektørposten udnævntes pr. 1. august 1971 
daværende overlærer Bent Christiansen.

De nye kræfter, der kom til, blev Boris Krath Nielsen og Poul Carlsen, der 
begge pr. 1. august 1971 overtog fast skema.

Overlærerne Rikard Sneum og Keld Irgens har også i år haft orlov fra skolen 
for at virke i pædagogisk tjeneste af særlig art.

To nekrologer
Da nogle af vore ældste elever og en del forældre fra årene tilbage med glæde 

mindes de to tidligere lærerinder Carla Paludan Nielsen og Gudrun Thygesen-Holm, 
vil der nok være mening i her at gengive to nekrologer, der stod at læse i de køben
havnske læreres blad i marts måned.

(Nekrologerne underskrevet »Lærerkollegiet«).

Carla Paludan Nielsen var med sin venlige, værdige måde at være på det bedste 
eksempel for sine elever.

Hun underviste fornemt i dansk og fransk, og talrige var de hold, hun førte til 
realeksamen, og som senere nød stor gæstfrihed i hendes hjem.

Hun afsluttede netop en måneds drømmerejse til U.S.A., inden den alvorlige 
sygdom tog hendes sidste kræfter.
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Carla Paludan Nielsen vil blive husket som en pligtopfyldende lærerinde. For 
hende var der ingen tvivl om, at lærergerningen var et kald fra Gud.

Æret være hendes minde.

Gudrun Thygesen Holm havde hele sit virke ved Østrigsgades Skole. Hun ejede 
den vidunderlige blanding af alvor og humor, der forbundet med klart syn på og op
fattelse af undervisningens og opdragelsens mål formåede at give eleverne ikke blot 
de nødvendige reelle kundskaber, men også viden om og holdning til livet. Selv 
havde hun et sikkert ståsted i sin kristendom, og hun gjorde også i søndagsskole
sagen et stort arbejde.

I kollegakredsen sagde hun sin ærlige mening, og hun lagde ikke skjul på den. 
Men også her virkede hendes personlighed - man følte sig tryg i hendes selskab.

Æret være hendes minde.

Skolenævnets beretning

Skoleåret 1971/72 har været præget af uvished for eleverne i 7. klasse. Blev lo
ven om 9 års undervisningspligt gennemført, og hvad med delingen til realafdeling 
eller 8. klasse?

Vi fik loven om 9 års undervisning. Dog behøver de sidste år ikke nødvendigvis 
at foregå på kommuneskolen.

Mange forældre har i årets løb vist stor interesse for klassemøder og konsulta
tioner med klassens lærere, hvilket har stor betydning for det daglige arbejde på 
skolen.

Skolenævnsmøder har været afholdt, hvor skoleinspektør, lærerrådsrepræsen
tanter, elevråd og nævn sammen har drøftet eventuelle problemer.

Der har været afholdt møde i aulaen med undervisningsminister Knud Heine
sen med emnet: Skolen i dag og i morgen. Efter ministerens indledning var der lej
lighed til at stille spørgsmål, hvilket mange benyttede sig af. Det var en god aften, 
som vi kunne ønske, mange flere forældre og lærere havde haft mulighed for at del
tage i.

Skolen har i nogle år haft et stort problem med rygning på og uden for skolen. 
Det resulterede i en skrivelse til alle hjem, der har børn i 3. klasse og opefter, om 
rygetilladelse. Det var kun få hjem, der reagerede mod forslaget.

Forsøget med at ryge på et af skolen anvist sted på skolens grund synes at fun
gere godt, så kvarteret omkring skolen ikke mere er generet af rygende elever i op
gangene.

Det var med nogen betænkelighed denne forsøgsordning kom i stand, men da 
man fra skolens side samtidig øgede oplysningerne til eleverne om tobakkens ska
delige virkninger, er det vort store håb, at spændingen ved at begynde rygning 
mindskes betydeligt.
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Håbet om indvielse af de nye toiletter i 1971 brast, men mon ikke det vil lykkes 
inden sommerferien?

Skolenævnet siger tak til alle medarbejdere ved Østrigsgades Skole for det for
gangne skoleår og ønsker elever og personale vel mødt efter ferien.

Med venlig hilsen på nævnets vegne 
Diana Jensen

Skolenævnets medlemmer

Sekretær fru Kirsten Hermann, Reberbanegade 27, 2300 S.
Overpostbud Julius Saabye, Nyrnberggade 20, st., 2300 S.
Kaptajnløjtnant Henning V. Andersen, Brydes Allé 82, 2300 S.
Sporvejsfunktionær Alfred Christiansen, Cumberlandsgade 13, 4. sal, 2300 S. 
Fru Diana Jensen, M.B., Wittenberggade 4, 2300 S. (formand for nævnet).

Elevrådet

I begyndelsen af skoleåret 1971/72 afholdtes elevrådsmøde, hvor Peter Jensen 
blev valgt til formand. Da han desværre døde ret kort tid efter, nåede han ikke at 
få udrettet alt det, han havde planlagt.

På elevrådsmødet den 25/11-71 blev Lise Jørgensen valgt til formand. To ting 
blev gennemført i den kommende tid: I november 71 blev vi medlem af L.O.E. 
(Landsorganisationen af Elever), den 28/2-72 fik vi rygetilladelse på skolen fra 3.-j 
10. klassetrin.

Den 11/2-72 afholdtes fastelavnsfest for eleverne fra 1.—3. klasse. Det blev en 
vældig god fest, som vi nok især kan takke Per Rintza fra 3. real for, men der blev 
også gjort et stort stykke arbejde fra mange elever i 10. klasse og 3. real.

Fredag den 21/4-72 blev der afholdt skolebal for 7. klassetrin og opefter. Det 
gik som sædvanlig mægtig fint.

Onsdag den 24. maj sluttede vi så skoleåret af med bal for 4.-6. klasserne, der 
morede sig gevaltigt.

Venlig hilsen Elevrådet

Forbindelsen hjem og skole

Klasselæreren er den, der først og fremmest er hjemmets stedfortræder, så længe 
barnet er i skole, og man kan regne med, at han nok er den på skolen, der ved mest 
om barnet. Han er altid rede til sammen med Dem at drøfte Deres barn, drøftelser, 
der kun skulle øge muligheden for et godt resultat af hjemmets og skolens fælles 
opgave.

Klasselæreren er i virkeligheden at betragte som en slags forstander for klassen.
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I langt de fleste tilfælde kan således også rent praktiske anliggender ordnes gennem 
ham, ting som lidt ekstra fri i særlig anledning, ansøgning om feriekoloni og deslige. 
- At enhver desuden altid er velkommen på skolens kontor regnes forhåbentlig af 
alle som en selvfølge.

Månedsbladet »Østrigsgades Skole« - med den lidt mindre prangende undertitel 
»Meddelelser til hjemmene« — sendes gennem børnene til samtlige hjem, normalt 
den 15. i hver måned (juli undtaget). Alle fællesmeddelelser fra skole til hjem, også 
vigtige, søger vi at få med i bladet. Se derfor altid efter, hvad det måtte oplyse om.

Forældremøder og konsultationer. I løbet af skoleåret indbyder klasselæreren 
samtlige en klasses forældre enten til et fællesmøde, hvor der gøres rede for arbej
det med forskellige fag, eller til en konsultation, hvor det først og fremmest drejer 
sig om det enkelte bams skolesituation.

I sidstnævnte tilfælde søges lærermødet om klassen lagt umiddelbart før.
Efterkom klasselærerens indbydelser. Det vil være til gavn for de tre parter i 

sagen: Barnet, forældrene og læreren.

På forældredagene 1.—3. november var der ganske pænt besøg i småklasserne, 
især når man tager i betragtning, at det vel for størsteparten af vore forældre er 
vanskeligt at besøge skolen i dagtimerne uden at tage sig fri fra arbejde.

Festlige indslag i årets løb

27. september: »Gamle elevers aften« er ubetinget en af vore store aftener. 
Festligt at se salen fuldt besat af gamle kendinge!

14. december: Skolens julekoncert i Nathanaelskirken, måske den bedst gen
nemførte julekoncert indtil dato.

21. december: Den helt uundværlige julenisse besøger første- og andenklas
serne.

22. december: Juleafslutning i aulaen med opførelse af et smukt, kort, men 
stærkt virkende krybbespil. (Tak, Kirsten Jørgensen).

11. februar: Vellykket fastelavnsfest for 1., 2. og 3. klasserne. Elevrådets 
arrangement.

21. marts: Trods tidspunktet kl. 16-17 (som bør ændres) godt besøg på 
Fritidsskolens særdeles smukke udstilling.

21. april: Skolebal for de store elever fra 7—10. klassetrin. Elevrådets 
arrangement.

24. maj: Elevrådets skolebal for 4.-6. klasse.

Elevrådet kunne man her passende bringe en tak for den ener
gi, det lægger for dagen, både når der skal forberedes en fest, 
og når et og andet sættes på dagsordenen.
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I forbindelse med undervisningen

Skolebiblioteket har atter i år haft 10 udlånstimer pr. uge. Som sidste år kan vi 
glædeligt notere, at hjemlånet stadig er støt voksende. Klassetrinene fra 3—10. 
klasse møder flittigt op i åbningstimerne — flere klasser ledsaget af klasselæreren, 
der så sammen med skolebibliotekaren kan give eleverne en udbytterig time.

Af såvel skøn- som faglitteratur har vi i årets løb fået mange nye bøger, dæk
kende de forskellige alderstrin.

Åbningstiden har i skoleåret 1971-72 været:
mandag kl. 10-11 og 12-13
tirsdag kl. 11-13
onsdag kl. 10-11 og 13-14
torsdag kl. 11-13
fredag kl. 11-13

Skolebibliotekarer er fru Gurli Nielsen og hr. Hartvig Spatzek.

Erhvervspraktik. Denne undervisning ligger nu i faste rammer.
I begyndelsen af skoleåret får hver elev i 9. klasse, 10. klasse og III realklasse 

udleveret et skema, på hvilket eleven, efter samråd med forældre og lærere, angiver, 
hvilket fag han eller hun er interesseret i at lære nærmere at kende.

Arbejdsformidlingen finder så frem til et arbejdssted, hvor eleven i en uge føl
ger og tager del i arbejdet.

Senere får eleverne lejlighed til at stille spørgsmål til en erhvervsvejleder, der 
besøger skolen.

En del lærere arrangerer desuden virksomhedsbesøg, som hele klassen deltager 
i, og 10. klasse og III realklasse bruger en dag til besøg i Ungdomsbyen i Rødovre. 
Det sker hvert år, at elever har så specielle ønsker, at et egentligt praktikophold 
ikke lader sig ordne. For disse elever arrangeres 1-dages møder, hvor disse erhvervs 
særlige problemer bliver gennemgået.

I øvrigt kan enhver ung henvende sig i arbejdsformidlingen, og der under fire 
øjne drøfte sine erhvervsproblemer med en erhvervsvejleder.

Rejselektorer fra foreningen »Norden«: Norsk rejselektor Ivar Jønland fortalte 
i februar 7. og 8. klasserne om »Norge - land og folk«.

I marts gæstede svensk rejselektor Kerstin Nordlöf 2. og 3. realklasse. Emnet 
var her »Ungdomsproblemer i Storstockholm«.

Musikbesøg. Vi skylder skolevæsenet en tak, fordi det i december - gennem 
sanginspektøren — lod os få besøg af tre unge musikere, der på gamle, delvis for
tidige instrumenter lod os lytte til nordisk folkemusik.

Endvidere fik en del af vore elever lejlighed til ved nogle musikopførelser at se 
og høre elever fra Det kgl. danske Musikkonservatorium præsentere deres respek
tive instrumenter og dernæst vise dem i sammenspil. Disse koncerter lå dog ikke på 
vor skole.
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Gæstelærer. Som et supplement til sprogundervisningen havde skolen i oktober 
besøg af Frau W. Johnsen, der bistod med tyskundervisningen i de større klasser.

Gymnastik og idræt. Skolen deltog som sædvanlig med både piger og drenge i 
de københavnske skolers årlige idrætsdag, der for første gang blev afviklet uden den 
samlede indmarch. Denne har i de senere år, bl. a. på grund af uheldigt vejr, ikke 
haft et tilstrækkeligt festligt præg over sig, men lignede mere og mere noget tilfæl
digt, der skulle overstås.

Desuden blev stævnet, der som tidligere afholdtes i september, afviklet på 2 
dage, så man undgik de mange kampe på én dag.

Skolen nåede finalen om Amager-mesterskabet i to rækker i fodbold, men måtte 
nøjes med »at være lige ved«!

Gymnastikbadet er obligatorisk. Kun lægeattest kan fritage.

Færdselslære. Det er en af skolens opgaver at give eleverne nogen færdsels- 
undervisning, der for de fem første skoleårs vedkommende fast varetages af dansk
læreren.

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

Som et led i færdselslæren afholdes nu og da cyklistprøver. Til prøven torsdag 
den 4. maj meldte der sig således 72, men 3 måtte udgå, da deres cykler ikke op
fyldte færdselslovens krav.

De øvrige 69 blev udstyret med nummer og sendt af sted en ad gangen på den 
opgivne rute.

51 klarede at køre uden fejl forbi politiets 5 poster.
Følgende elever: Inge Christiansen, Kirsten Jensen, Lone Jensen, Anette Møl

ler Jensen, Keld Stemann Larsen, Jana Nielsen og Carsten Nielsen fik ros og skal 
senere deltage i en ny og sværere prøve i den indre by senere på året.

Skoleopsparingen. Sparemærker sælges af viceinspektør fru Ida Wolter i dennes 
træffetid. Fra april 1971 til 31. marts 1972 er solgt sparemærker for 1.950 kr.

Fritiden

Skolehaven. Skolehaven var som sædvanlig fuldt optaget - 200 børn. Høsten 
gav godt med undtagelse af kartofler. Der var kommet kartoffelål. Det var en stor 
skuffelse for mange. I den nye sæson, der begyndte i april, er der lagt modstands
dygtige kartofler, så høsten 1972 tegner på dette tidspunkt til at blive god.

Leder: Hr. Jørgen Hansen.

Fritidsskolen. Som bekendt havde vi afslutning den 27. marts, hvor eleverne lige 
fra 1. klasse til ældste trin havde fremlagt noget af det bedste fra årets arbejder.
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Vores medlemstal er praktisk taget uforandret fra sidste år - ca. 230 - trods en 
lille nedgang i skolens elevtal ellers. Også antallet af klubber har holdt sig.

Vores bordtennisresultater har som sidste år været på det jævne, men vi prøver 
at gøre en ekstra indsats næste år. Skolens mester blev Allan Rieck fra 9x, efter at 
Johnny Christensen, der jo nu er gået ud af skolen, har vundet 4 år i træk.

Vi havde skakklub i det første halvår, men deltagerantallet var for lille - det 
må ændres til næste år. Nævnes bør det dog, at Steen Sjøbeck fra lu placerede sig i 
den øverste fjerdedel i Københavnsmesterskabet for juniorskak, så helt uden ta
lenter er vi ikke.

Resten af fritidsskolen har jo ikke rigtig det samme konkurrencemoment i sig, 
men det formindsker på ingen måde glæden ved de af børnene selv skabte mange 
smukke arbejder inden for keramik- og strikkeklubberne.

Endelig skal ikke glemmes frimærkeklubberne og eventyr- og filmklubben, der 
også tæller mange interesserede og glade medlemmer.

Tak for i år og på gensyn 1. september efter sommerferien.
Bent Marienhof.

P.S. Programmet vil blive uddelt ca. den 10. august.

Musikskolen. 128 elever har dette skoleår modtaget undervisning på vor musik
skole, et ganske pænt tal, men vi kan modtage endnu flere. Det er udviklende at 
beskæftige sig med musik, og det er fornøjeligt. Betalingsspørgsmålet er lagt således 
til rette, at det forhåbentlig er overkommeligt for alle. Læs Musikskolens program, 
når det i august sendes til hjemmene.

Også voksne kan melde sig til musik, det være sig forældre eller andre fra hjem
met eller fra bekendtskabskredsen. Hvad med nogle stykker at gå sammen og danne 
f. eks. et guitarhold, begyndere eller viderekomne. Var det ikke en idé? De vil få 
glæde deraf. Tænk over det. Kom hen og lad os tale om det. - Vore musiklærere er 
dygtige og erfarne folk.

Klaver: Pianisten Ester Nyager
Overlærer Frede Busk

Violin: Violinisten Bjørn Ewald Jensen
Blokfløjte: Musikpædagog Inga Axbøll
Guitar: Musikpædagog Erik Thobye
Klarinet: Musiker Jørgen Nielsen
Trompet m.m.: Musiker i Livgarden, musikpædagog Knud Andersen
Harmonika: Overlærer Frede Busk

Lejrskoleophold og rejser

10u på lejrskole på Bornholm, april 1971 (ledere: hr. og fru Ottosson).
lOu var i april 1971 på lejrskoleophold på Bornholm sammen med hr. og fru 

Ottosson. Det var jo lidt tidligt på året, silderøgerierne var ikke begyndt at arbejde, 
og iskioskerne var ikke åbne endnu, men vejret var heldigvis fint, og klassen havde 
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en lærerig og fornøjelig uge. Vi boede fast på vandrehjemmet Hullehavn i Svaneke 
og foretog hver dag ekskursioner med bus randt til Bornholms mange seværdig
heder.

Ott.

Hu på lejrskole ved Borrevejlevig i august 1971 (ledere: fru Else Lykkebo og 
hr. E. Sieck Hansen).

Vi boede på vandrehjemmet Borrevejlevig, som ligger i en smuk og historisk 
egn. Trods noget lunefuldt vejr gennemførtes de planlagte ekskursioner, og der blev 
arbejdet godt med de stillede opgaver. Særlig kan nævnes den lange bustur til Fåre
vejle, Dragsholm og Sejrøbugten og cykelturen til Historisk-Arkæologisk Forsøgs
center i Lejre.

Roning på fjorden var en yndet fritidsbeskæftigelse, især sås mange ivrige roere, 
da et hold franske skolepiger forsøgte sig i den ædle sport.

S.

7x i Kollund, august 1971 (ledere fra Gurli Nielsen og Hartvig Spatzek).
Fredag den 20. august om morgenen rejste ovennævnte klasse til Kollund lejr

skole, hvortil vi ankom sidst på eftermiddagen.
Omgivelserne var ganske vidunderlige. Indkvarteringsforholdene var ikke de 

bedste, men det tog børnene og Gurli med højt humør. Den anden leder fik tilfæl
digvis et dejligt værelse.

Vi var på 3 dejlige ture med sol fra morgen til aften. På Rømø var de fleste ude 
at svømme i Vesterhavet. Valdemarsmuren, Slesvig domkirke, Sønderborg Slot, 
Dybbøl samt Flensborgturen var kun nogle af de mange oplevelser, vi havde.

Der blev taget mange billeder i farve og sort/hvid, der i årene fremover vil få os 
til at tænke tilbage på Sønderjylland og Slesvig med glæde.

Ni - Sp.
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Tina - ørkenens datter Forårsstemning i februar

9v og 9x i Afrika i februar 1972 (ledere Jean Larsen, Hans Jørgen Christiansen 
og Hans Køhier Hansen).

Det var frostvejr og isglat om morgenen d. 7. februar 1972, da 9v og 9x startede 
fra Kastrup med kurs mod Tunesien. 6 timer senere boltrede de fleste af rejsedelta
gerne sig i Middelhavets bølger. Det var dog ikke blot temperaturændringen eller 
kamelerne på stranden, der anskueliggjorde for os, at vi var kommet til en helt an
den verdensdel. Befolkning, sprog, landskab og bygninger synes i Tunesien at ar
bejde sammen på at skabe et festfyrværkeri af fremmedartede indtryk, der overvæl
der den nysankomne. I tilgift til alt dette — og i et omfang, der ikke undgår at vække 
eftertanke - fik vi lejlighed til at erfare, hvordan det føles at være en fremmed og at 
blive betragtet som en fremmed. Da vi dagen efter vor ankomst travede til Hamma- 
Sousse og i tætsluttet trop begav os på opdagelse i Medinaen, blev vi omringet og 
eskorteret, som havde vi været væsner fra en fjern klode. Vort tilbagetog var mål
bevidst, men helt uden panik, og situationen opnåede ikke at blive enestående. På
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alle vore ekskursioner oplevede vi den samme - åbenbart uundgåelige — sammen
stimlen, ikke mindst af handlende, der med utæmmelig energi forsøgte at sælge alt 
til »halv pris«.

En uge forløber hurtigt, når man er i Tunesien for første gang og er opsat på at 
nå mest muligt, før hjemrejsens dag står for døren. Programmet kunne til tider være 
anstrengende, men var altid umagen værd. Monastir, Kairouan, Sidi Bou Ali, Tunis 
og Kartago, der vel for de fleste af os indtil nu bare havde været prikker, som man 
med lidt held kunne finde på et kort af den elskværdige slags med navne på, havde 
efter ugens strabadser pludselig fået »kvalitet«. Tæppeauktioner, kamelbestigning 
og tunesiske pølser blev til ting, der var dagligdags - og Beduinfesten vil vist til 
stadighed huskes af alle som det afsluttende højdepunkt.

Når man er ked af at skulle sige farvel, er det en opmuntring at have en rar luft
skipper. Kaptajn Kobold var så venlig at invitere os til at bese sit cockpit, og også 
dette var en oplevelse, der ikke er enhver beskåret. Vi takker både for invitationen 
og for en behagelig flyvetur ud og hjem.

J.L. H.J.C. H.K.H.

Ill real i Østrig, marts 1972 (ledere hr. og fim Ohland). »Spies - rejs og vær 
glad« brugte nogle af elverne som motto, da de på eget initiativ skrev til »forman
den« og bad om et »billig-tilbud« til London. Det kunne de ikke få, men for et helt 
usædvanligt lavt beløb fik de ét til Østrig (med fuld pension) — og slog naturlig
vis til!

Efter visse genvordigheder, men med så meget større længsel og glæde, mødtes 
16 elever og 2 ledere den 17. marts i Kastrup Lufthavn, hvor 8 herlige dage, med 
strålende sol hver dag, tog sin begyndelse.

Målet var Hinterglemm nær Saalbach, og hotellet og hele forplejningen var 1. 
klasses. Der var ikke ret meget sne, så vore alpine færdigheder med hensyn til ski, 
glemte vi til senere brug. Derimod fik vi travet bjergene i omegnen »tynde«, prø
vede svævebaner, lifter og svømmebad, og ind imellem havde vi dejlige busture og 
taxiture til Saalbach, Zell am See og Salzburg, hvor vi fik lejlighed til at se Mozarts

På vej op 
(Illu i Østrig)
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fødested, domkirken, »Peters Kælder«, og en mængde andre seværdigheder, og na
turligvis - havde tid til at »shoppe«.

Efter en vidunderlig flyvetur i tindrende klart vejr skiltes vi, — da tolderne 
havde fået stillet deres nysgerrighed (uden resultat!) - idet vi var enige om, at et 
dejligt sammenhold og et strålende kammeratskab havde deres væsentlige andele i, 
at turen simpelthen blev en uforglemmelig oplevelse for os alle!

Oh.

9u i London, april 1972 (ledere: fru Gurli Nielsen og hr. G. Bergstrøm).
Torsdag den 6. april stævnede vi ud på Nordsøen i en frisk sydvestenvind. Alle 

måtte stille i Gurlis kahyt til indtagelse af søsygetabletter, hvilket bevirkede, at de 
fleste klarede turen til Harwich uden at fodre fiskene.

Næste eftermiddag ankom vi til London, og allerede samme aften gennemførte 
vi en af Bergstrøms »specialiteter«, nemlig vandringen gennem Soho og derfra over 
Trafalgar Square til Big Ben.

De følgende dage blev fuldt — og anstrengende — udnyttet til at bese verdens
byens seværdigheder, men rejsens højdepunkt var for mange fodboldkampen på 
Highbury stadion, hvor vi så Arsenal vinde over Wolverhampton. Stemningen var 
fantastisk, og vi fik et glimrende indtryk af den jævne london’er, når han slapper af 
efter ugens arbejde.

Stopfodrede med indtryk og vel også med nogle nyerhvervede sprogkundskaber 
sejlede vi om mandagen hjem til Danmark i magsvejr. Hvem var for øvrigt den ven
lige sjæl, der udspredte rygtet om vindstyrke 10 i løbet af natten?

GN.
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Rom......................blev ikke bygget på én dag. I denne overskrift ikke gemt så
meget som en anelse af spydighed. Vi er alle på det rene med, at det at indrette 
toiletter i kælder og på gange er en omfattende historie og må tage sin tid.

Tværtimod er vi taknemmelige for erstatningen for de gamle gårdtoiletter. Tak 
til alle, der har hjulpet: De mange utilfredse forældre, der berettiget har presset på, 
skolenævnet, bygningsafdelingen og dens håndværkere og de bevilgende myndig
heder. Vi ved, det har været dyrt, og vi skal gøre en indsats for at forvalte det nye 
sømmeligt.

Idet vi på forhånd afstår fra til sin tid at bringe billeder af indretningen i brug, 
vises et par billeder af stadier på vejen.

Der sker noget Et sted skal materialet jo stå
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Endnu en ombygning. Biologiværelset er blevet ombygget. Lokalesituationen 
har ikke muliggjort en udvidelse, men inden for de givne rammer er det lykkedes at 
lave et kønnere og mere behageligt og praktisk sted at arbejde. Loftet er blevet sæn
ket, væggene malet, og gulvet har fået ny belægning. Der er også kommet nye ska
be, bl. a. et skab med fast installation af filmsapparat og andet audiovisuelt udstyr.

En del gamle præparater og plancher er gradvis ved at blive udskiftet med æste
tisk mere tiltalende materialer.

Hjælp af praktisk art

Skolepatruljerne er nu placeret ved de to fodgængerovergange i Østrigsgade og 
Ungamsgade og vil være på post hver skoledag kl. 8.00, kl. 11 og kl. 12.

Skolepatruljerne er valgt fra 6. og 7. klasse.

Skolefrokosten. På alle klassetrin kan eleverne få gratis mælk og vitaminpiller!. 
500 børn har benyttet sig af dette tilbud. Madpakker kan kun uddeles til børn, som 
af skolelægen indstilles dertil. Det drejer sig i år om 26 børn. I øvrigt ganske de 
samme tal som i fjor.

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

Ferien. I sommeren 1971 fik 58 børn (37 piger og 21 drenge) lejlighed til at 
tilbringe ca. 3 uger på en af Københavns Kommunelærerforenings kolonier.

Et par børn søgte ferieophold gennem Børnenes Kontor, men fik intet tilbud. 
For udsendelsen stod frk. Aase Graun.

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

Børnenes Kontor. I sommeren 1971 fik 5 piger og 7 drenge hjælp fra Børnenes 
Kontor til sommerudstyr, og til julen 1971 fik 7 hjem en julepakke.

Praktiske oplysninger
(træffetider m.m.)

Skolens kontor er på skoledage åbent fra kl. 12-13. Inspektøren kan endvidere 
træffes efter nærmere aftale. Telefoniske henvendelser til skolen sikrest i kontor
tiden. Telefon 59 04 36.

Skolens sekretær er fru Inger Retsbo.

Viceinspektørernes træffetid vil man finde bekendtgjort på opslagstavlen over 
for inspektørens kontor og på tavlen ved viceinspektørernes kontordør.

Skolelæge fru Else-Minna Lauritsen træffes onsdag kl. 12-13. Telf. 59 41 36.
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Skolesundhedsplejerske frk. Karen Kjerulff træffes tirsdag, onsdag og fredag. 
Pr. telefon 59 41 36 disse dage kl. 12-13.

Skoletandlæge Helge Henriksen træffes alle skoledage kl. 9-13. Klinikassistent 
er fru Marie Nielsen. Tandlægens telefon er 59 23 66.

Undervisningspligt. Optagelse i og udskrivning af skolen. I ændring af lov om 
folkeskolen — vedtaget den 7. april 1972 — er indført nye bestemmelser for børns 
optagelse i og udskrivning af folkeskolen.

Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fyl
der 7 år, og ophører den 31. juli, efter at barnet har modtaget regelmæssig undervis
ning i 9 år. Undervisningspligten ophører dog senest den 31. juli i det kalenderår, 
hvor barnet fylder 17 år eller har afsluttet folkeskolens 9. skoleår eller hermed lige
stillet uddannelse. Disse regler gælder alle elever, der nu går i skole, med følgende 
undtagelser:

1. elever, der i dette skoleår - 1971/72 — går i 8.-10. klasse eller realafdelin
gen,

2. elever, der inden den 1. august 1971 var fyldt 13y2 år og havde gået i skole 
i 7 år,

3. elever, der inden den 1. august 1971 var fyldt 14 år.
Et barn kan efter forældrenes anmodning efter nærmere regler optages i en 1. 

klasse fra begyndelsen af det kalenderår, hvor det fylder 6 år, hvis det må antages 
at kunne følge undervisningen i klassen.

Københavns Skoledirektion kan efter forældrenes anmodning eller med deres 
tilslutning godkende, at et barns undervisning udsættes til et år efter undervisnings
pligtens indtræden, når det er begrundet i barnets udvikling.

Skolenævnet kan efter forældrenes anmodning fritage en elev for undervisnings
pligt efter 7 års undervisning, når særlige grunde taler for, at det er til elevens bed
ste.

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 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.

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 
gangen, dog højst i 4 sammenhængende uger. I tvivlstilfælde forelægges sagen for 
skolelægen. For fritagelse ud over 4 uger kræves lægeattest på blanket, som udleve
res på skolens kontor. Udgiften til lægeattest afholdes af hjemmet.

Elever, der er fritaget uden lægeattest, skal overvære undervisningen. Elever, 
fritaget med lægeattest, kan eventuelt med inspektørens tilladelse beskæftiges på an
den måde.
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Ønskes en elev af helbredshensyn fritaget for opholdet på legepladsen i frikvar
tererne, kan det undtagelsesvis tillades. Hjemmet må til viceinspektøren skriftligt 
fremsætte ønske herom.

Forsømmelser, der ikke skyldes sygdom, må kun finde sted efter forud indheri- 
tet tilladelse hos klasselæreren. Drejer det sig om et længere fravær, bedes man også 
henvende sig hos inspektøren.

Konfirmander kan få fri konfirmationsmandag. 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 konfirme
res 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.

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 og knallerter, 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 familieforsik
ring 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 dér 
hos skolevæsenet søges om erstatning. Et tyveri må af den skadelidte selv straks 
meldes til politiet.

Specielt for gymnastiktimen gælder det, at f. eks. et ur kan opbevares i lære
rens aflåsede rum, medens undervisningen står på. Det afleveres til læreren og ud
leveres af læreren. Skolen påtager sig i sådanne tilfælde det fulde ansvar. Ellers ikke.

Glemmeskabet har på den store skole plads i kældergangen og på den lille skole 
på gangen i stueetagen. Glemt tøj opbevares højst to måneder, hvorefter det over
gives til en velgørende institution.

Ure, fyldepenne og andre værdigenstande ligger til eftersyn hos viceinspektøren. 
Hvad der ikke bliver afhentet, afleveres som hittegods ved skoleårets 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 Øresundsvej), Ba
densgade, Bastionsvej, Bremensgade (nr. 1-79 og 2-54), Breslaugade, Bulgariens- 
gade, Carlsgade, Cumberlandsgade, Donaugade, Eliasgade, Fehmernsgade, Forlan
det, Fyrtårnsvej, Græsvænget, Hessensgade (nr. 1—53 og 2-38), Holmbladsgade (fra 
nr. 55 og 58), Jenagade, Kasematvej, Kløvermarksvej (fra Herjedalsgade til Ama
ger Strandvej), 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), Poppelræk
ken, Praghs Boulevard (ulige numre fra 37 og lige numre fra Dalslandsgade), Prø
vestensbroen, Raffinaderivej, Serbiensgade, Siljansgade, Strandlodsvej (nr. 1-83 og 
2-80), Søfortsvej, Tjørnerækken, Trægården, Ungarnsgade (nr. 1-33 og 2-64), Up- 
landsgade fra nr. 38, Ved Amagerbanen, Vermlandsgade (fra nr. 41 og 40), Yder
landsvej, Østrigsgade (nr. 1-43 og 2-30).

Haveforeninger: »Friheds Værn«, Pommerensgade; »C. Jansens Minde«, Wol- 
tersgade 18; »Kløverblomsten«, Klø vermarks vej; »Kløvermarken«, Kløvermarks
vej; »Rosen S«, Kløvermarksvej; »Sommerly«, Kløvermarksvej; »Strandhøj«, Klø
vermarksvej; »Strandlyst«, Kløvermarksvej; »Vennelyst«, Kløvermarksvej; »Åbo«, 
Strandlodsvej 61.

Årsafslntningen 1972

BESØGSDAGE

ONSDAG DEN 14. JUNI

lu (nr. B) kl. 08.00-08.50
kl. 09.00-09.50

dansk 
regning

fr. H. Bindsløv 
fr. Aa. Graun

2v (nr. C) kl. 10.10-11.00 regning fr. H. Bindsløv
kl. 11.10-12.00 dansk fr. E. Lykkebo

3u (nr. 15) kl. 08.00-08.50 dansk hr. H. Christensen
kl. 09.00-09.50 regning fr. B. Gretoft

4u (nr. 21) kl. 10.10-11.00 dansk hr. E. Heinrichsen
kl. 11.10-12.00 regning fr. I. Wolter

4v (nr. 28) kl. 10.10-11.00 dansk fr. Aa. Graun
kl. 11.10-12.00 regning hr. P. Carlsen

6u (nr. 32) kl. 08.00-08.50 dansk hr. C. W. Skogholm
kl. 09.00-09.50 engelsk fr. K. Jørgensen

6v (nr. 37) kl. 10.10-11.00 dansk fr. I. Rossing
kl. 11.10-12.00 regning hr. G. Bergstrøm
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6x (nr. 31) kl. 10.10-11.00
kl. 11.10-12.00

dansk 
engelsk

hr. P. Carlsen 
fr. G. Nielsen

7v (nr. 21) kl. 08.00-08.50 dansk fr. H. Bæk
kl. 09.00-09.50 tysk hr. B. Marienhof

7x (nr. 22) kl. 08.00-08.50 dansk hr. H. Spatzek
kl. 09.00-09.50 tysk hr. C. W. Skogholm

TORSDAG DEN 15. JUNI

lv (nr. C) kl. 08.00-08.50
kl. 09.00-09.50

regning 
dansk

hr. Jørgen Hansen 
fr. A. Heide

Ix (nr. F) kl. 08.00-08.50 dansk hr. B. Krath Nielsen
kl. 09.00-09.50 regning fr. R. Sieck

2u (nr. L) kl. 10.10-11.00 dansk hr. H. Køhier
kl. 11.10-12.00 regning hr. E. Sieck

2x (nr. N) kl. 10.10-11.00 dansk fr. G. Stemmerik
kl. 11.10-12.00 regning hr. N. Wolter

3v (nr. 25) kl. 10.10-11.00 dansk fr. G. Feld
kl. 11.10-12.00 regning hr. H. Feld

3x (nr. 15) kl. 10.10-11.00 regning hr. E. Sieck
kl. 11.10-12.00 dansk fr. J. Larsen

4x (nr. 24) kl. 08.00-08.50 dansk fr. K. Jørgensen
kl. 09.00-09.50 regning hr. H. Feld

5u (nr. 31) kl. 08.00-08.50 dansk fr. A. Heide
kl. 09.00-09.50 engelsk hr. H. Ottosson

5v (nr. 28) kl. 10.10-11.00 regning fr. Jean Larsen
kl. 11.10-12.00 dansk hr. J. Elbo

5x (nr. 11) kl. 08.00-08.50 dansk fr. R. Sieck
kl. 09.00-09.50 regning hr. E. Sieck

6y (nr. 2) kl. 10.10-11.00 orientering fr. K. Bie
kl. 11.10-12.00 dansk hr. F. Busk

7u (nr. 15) kl. 08.00-08.50 dansk hr. H. Feld
kl. 09.00-09.50 tysk fr. K. Bie

lu (nr. 35) kl. 08.00-08.50 geografi hr. K. Jespersen
kl. 09.00-09.50 regning hr. D. Ohland

Skoleåret slutter fredag den 16. juni, der er omflytningsdag. Børnene møder 
den dag efter nærmere tilsigelse fra deres lærer.

Sommerferien begynder lørdag den 17. juni, og første skoledag i det nye skole
år er mandag den 7. august.

De små nye 1. klasser møder dog først mandag den 14. august, hvor de modta
ges i aulaen kl. 9.

Jørgen Haahr.

A. JOHANSENS BOGTRYKKERI


