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SÅ GI K ,,.

skoleåret 1976/77. Det var imødeset med en del spæn
ding, fordi det var det første år under den ny folke
skolelov. Det kan med det samme siges, at loven fik 
en pæn stabelafløbning på Østrigsgades Skole.
Noget af det, man kunne frygte, var, at vore ældste 
elever ville undlade at ønske valgfag og nøjes med 
de obligatoriske timer. Frygten er klart gjort til 
skamme, hvilket har resulteret i, at vi har kunnet 
oprette en bred vifte af tilbuds- og valgfag, bl.a. 
spændende fra motorlære til latin, fra fotolære til 
tysk. Flere af valgholdene er oprettet i samarbejde 
med naboskoler, et samarbejde, som giver eleverne 
endnu flere valgmuligheder.
Efter skolens rådgivning samt forældres og elevers 
valg har eleverne i 8.-klasserne fordelt sig på hen
holdsvis grundkursus og udvidet kursus i fagene tysk, 
engelsk og matematik. Også denne nyskabelse har fået 
et positivt forløb, idet kun ganske enkelte elever i 
årets løb har skiftet kursus.
Endelig bør det nævnes, at det som forventet har væ
ret en absolut gevinst for de ny elevers indskolipg, 
at 1.klasse undervises som to hold S max. 18 elever, 
hvilket i øvrigt fortsætter i 2.klasse.

Avisers artikler og TV's udsendelser kan af og tijl 
bibringe voksenbefolkningen opfattelsen af, at folke
skolen i dag er et ragnarok med dovne og modvillige 
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elever og magtesløse og nedbrudte lærere. Dette bille
de er ikke rigtigt. Som så ofte, når massemedierne ta
ger problemer op, viser de ekstreme tilfælde, der ikke 
afspejler hverdagen. Vel er der problemer her som på 
enhver anden arbejdsplads, men ikke flere og større 
end at rimelige løsninger har kunnet findes. Jeg kan 
derfor med god samvittighed karakterisere den daglige 
arbejdsindsats som både positiv og ihærdig.
Tak til lærerråd, elevråd og skolenævn for et behage
ligt og sagligt samarbejde.

Til alle: rigtig god sommerferie.

Per Sørensen

har søgt og fået bevilget sin afsked pr. 1. august 77. 
Ida Wolter kom allerede til Østrigsgades Skole i 1932. 
Indtil 196o virkede hun som lærer her, og fra 196o som 
viceskoleinspektør.
Med Ida Wolters afgang møster skolen en flittig og dyg
tig underviser, afholdt af elever og forældre, der al
tid kunne mærke det varme menneske bag lærerens virke.
Vi, der har vort daglige virke på skolen, vil savne den 
særdeles afholdte kollega.
På Skolens og egne vegne vil jeg takke Ida Wolter for 
de mange års dygtige og loyale medarbejderskab.

Per Sørensen
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Ved SKOLEÅRETS AFSLUTNING indbydes forældre og andre 
interesserede til at besøge skolen. En oversigt ov^r 
besøgsdagene 15. og 16. juni vil De finde bagest i 
denne beretning. ।

- fredag den 17. juni. KL. 9 mødey 
lu/a, lu/b, 2u, 2v, 3u, 3v, 4u, 4v, 4x, 5u, 5v, 5xJ 
5y, 7u, 7v, 8u, 8v, 9u.
KLi_H møder: 6u, 6v, 6x, 7y, IIu. j

Første SKOLEDAG. - mandag den 8. august. Kl ■ 8 mød^r: 
2u/a, 2u/b, 3u, 3v, 4u, 4v, 4x, 5u, 5v, 5x, 6v, 6x> 
8u, 8v, 8x, 9u, lou.
KL, lo møder: 6u, 7u, 7v, 9v, Illu.

AFSLUTNINGSFESTEN for de elever, der ved skoleårets 
afslutning udskrives fra 9., lo. og 3. realklasse fin- 
der sted i aulaen tirsdag den 14. juni kl. 19 h^or 
uddeling af afgangsbeviser finder sted. Det vil skq i 
forbindelse med en lille festlighed. ■

Gamle Elevers Aften. Alle tidligere elever er velkom
ne på skolen, der holder åbent hus sidste mandag i Isep 
tember kl. 19%°.

Tilmelding til denne aften sker forud pr. brevkort |el- 
ler ved opringning til skolen (ol 59 o4 36). !



Skolenævnets Beretning, igen i år kan skolenævnet ud
trykke glæde over det gode samarbejde, der har været 
med skolens repræsentanter.
Nævnets møderække har især været koncentreret om sko
leplanlægningsproblematikken. Et stort møde afholdtes 
for samtlige skolenævn i København. Det blev senere 
fulgt op af et møde for Amagerskolerne og sidst af et 
møde for vort distrikts skoler - Sønderbro, Sundpark, 
Øresundsvejens og Østrigsgades Skole.
Før, mellem og efter ovennævnte møder holdt vi vore 
egne møder, og det er med tilfredshed, at vi kan kon
statere fuld overensstemmelse mellem skolenævnets og 
skolens opfattelse af skoleplanlægningen. 
Skolenævnet har ikke fra forældre eller elever fået 
rejst større problemer. Enkelte henvendelser er be
handlet i samarbejde med skolen.
Skolenævnet takker alle ansatte på skolen for et godt 
år.
Med venlig hilsen på nævnets vegne

Diana Jensen.

Skolenævnets medlemmer:
Sekretær Kirsten Hermann, Reberbanegade 27.
Fru Diana Jensen, M.B., Wittenberggade 6. Form.f.nævnet. 
Værkfører Jørgen Jensen, Gadekærvej 27, Valby. 
Lagerforvalter John Klem, Bremensgade 21.
Fru Sonja Nordstrand, Frankrigsgade 5.

Henvendelse til skolenævnet bedes ske ved skrivelse til 
formanden.



ÅRSBERETNING FRA ELEVRÅDET.
Elevrådets arbejdsår begyndte den 9. september, hvor 
der blev afholdt skolebal for 6.-lo. klasse. Vi havde 
lejet et par discjockies udefra, så musikken var h^lt 
på toppen, hvad man vist også kunne sige om det øvrige 
Det næste arrangement, som elevrådet stod for, var ene 
nu et skolebal, som blev afholdt den 15.12. men dehne 
gang var det for 3.-7. klasse. Rent økonomisk set blev 
det nærmest en fiasko, men hvis man skulle dømme efter 
humøret, ja, så blev det en kæmpesucces. '
Til trods for at vi kom ind i 1977, blev elevrådets ak 
tivitet ikke mindre af den grund, for vi afholdt fajste 
lavnsfest for de små (1.-3. klasse) den 21.2. Der var 
gratis adgang, fordi vi havde fået et tilskud fra elev 
fonden {mange tak!). Grunden til at festen blev en sue 
ces var, at vi havde fået hjælp til underholdningen' af 
et par lærere. '
Foruden fester har elevrådet også strøet et par elev
rådsmøder ud over kalenderen (4 stk. ialt). På de tö 
sidste møder fik vi vedtaget nogle nye elevrådsvedtæg
ter, og vi har i samarbejde med lærerrådet nedsat et 
featureuge-udvalg, som vi skal høre meget mere fra fil 
næste år. ।

Elevrådet. ‘

KONTAKTLÆRERE. Lærerrådets repræsentanter i elevrådet 
var i det forløbne skoleår: Frede Busk3 Knud Jesper ser 
og Kirsten Jørgensen.
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FORBINDELSEN MED HJEM OG SKOLE
KLASSELÆREREN er den, der først og fremmest er hjem
mets stedfortræder, så længe et barn er i skole, og 
han er nok den på skolen, der bedst kender barnet. 
Han vil altid være rede til sammen med Dem at drøfte 
Deres barn, samtaler, der kun skulle øge muligheden 
for, at hjemmets og skolens fælles opgave - at vejle
de og hjælpe barnet - vil løses på tilfredsstillende 
vis.
Visse rent praktiske ting som f.eks. spørgsmål om fe
rieplads, koloni, lidt ekstra frihed og lign, kan som 
regel også ordnes ved henvendelse til klasselæreren, 
der således kan betragtes som en slags forstander for 
sin klasse.

Månedsbladet "Ugleposten" sendes gennem børnene tu 
samtlige hjem, normalt den 1. i hver måned (juli og 
august undtaget).
Det tilstræbes fra skolens side at overholde datoen 
den 1., men nu og da kan fridage og andet uheldigvis 
forrykke udsendelsesdatoen.
Da vi imidlertid søger at få alle fællesmeddele Iser 
fra skole til hjem med i "Ugleposten" - også sær

deles vigtige - beder vi forældrene spørge efter bla
det omkring den 1, i måneden. ■
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Skolebiblioteket, Det er skolebibliotekets formål at 
give alle skolens elever adgang til nyttig og udviklen
de læsning af faglig og skønlitterær art og derved ! 
fremme folkeskolens almindelige formål. 
Skolebiblioteket skal dels tjene undervisningen i sko
lens forskellige fag, dels give eleverne adgang til at 
tilegne sig gode læsevaner og skaffe sig rige læseop
levelser, hvorved deres menneskelige udvikling kan 
fremmes.
Dette formål opfyldes i stort omfang her ved skolen,: 
idet vi råder over en bogbestand på i alt 12.2o8 binjd, 
der fordeler sig således: 6.o38 bøger i udlånet, der, 
kan hjemlånes fra 3. klasse og opefter, samt 385 klas
sesæt med 5.77o bind til brug i den daglige undervis^- 
ning + 2o klassehåndbiblioteker med i alt 4oo bind. 1 
Udlånet har i år haft åbent i lo timer om ugen - for<- 
delt med 2 timer pr. dag. Virksomheden er præget af 
stabilitet, idet vi - som de foregående år - har ud
lånt ca. 20.000 bind - jævnt fordelt på fag- og skøn
litteraturen .
Skolebiblioteket får hvert år tilført mange nye titler, 
ligesom de ældre titler bliver erstattet med nye bind, 
hvis de da ikke er udsolgte.
Skolebibliotekets høje standard er sikkert medvirkende 
til, at eleverne er så flittige lånere. Bøgerne kan 
hjemlånes i op til en måned; forældre og elever kan 
selv kontrollere om lånefristen er overskredet, idet 
lånedatoen er stemplet bag i bogen på en datotavle.
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Man kan hjemlåne et ubrgrænset antal bøger ad gangen. 
Atte bøger skat være afleveret senest mandag d. 11.ju

ni .

Efter sommerferien åbner skolebiblioteket for udlån 
mandag d. 5. september. Åbningstiderne meddeles sene
re .
Skolebibliotekar er Gurti Nietsen.

Skolevejledning. Elever i 9. klasse, io. klasse og in 
real får hvert år mulighed for at komme ud i erhvervs
praktik. Et grundigt forarbejde er imidlertid nødvendigt. 
Alle får udleveret et skema, hvorpå man bl.a. skal angi
ve, hvilke fag man er interesseret i at stifte nærmere 
bekendtskab med. Disse fag skal hver enkelt elev sætte 
sig grundigt ind i dels i timerne, dels hjemmefra, og 
endelig er man naturligvis meget velkommen til at råd
spørge skolevejlederen.
Når man har truffet sit valg, bliver skemaerne sendt ind 
til arbejdsformidlingen, der så vidt muligt finder frem 
til et arbejdssted, hvor eleven følger og deltager i ar
bejdet i 1 uge.
I det forløbne år har man imidlertid ikke set sig i 
stand til at opfylde de mange ønsker angående politi, 
konstabel og damefrisør. Der ønskes derfor større spred
ning.
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I marts arrangeredes uddannelsesdage for de 2 ældste 
klassetrin. 2o af vore elever benyttede sig af tilbud
et, hvor de i et par timer kunne besøge den pågældende 
skole eller virksomhed og få nøjere oplysninger fra ' 
fagfolk. '
En del lærere arrangerede virksomhedsbesøg, og lo. kil. 
og III real besøgte Ungdomsbyen i Rødovre. i
løvrigt er enhver af de store elever velkommen til art 
få råd og vejledning hos undertegnede tirsdag 
og onsdag 1300 - 13^^ samt efter nærmere aftale. , 
Skulle det være nødvendigt med yderligere hjælp, har, 
vi nær kontakt med erhvervsvejleder Lauritzen, ar
bejdsformidlingen, Gimles Alle 3 A, tlf. (ol) 58 71 11. i 

Bent Marienhof ,

FÆRDSELSLÆRE. Ifølge skoleloven skal skolens elever 
have færdselsundervisning. Klasselærerne har taget $ig 
af denne opgave i årets løb. ,
I lighed med tidligere år har overbetjent P. Borgga^rd 
besøgt og givet vejledning til alle klasser. ,
Der er uddelt undervisningsmateriale til alle klasser 
angående de ny færdselsregler.
Skolepatruljerne vil fortsætte på samme måde som tid
ligere. Kun vagt ved den store overgang i Østrigsgade 
kl. 8, lo, 11 og 12. !
Endelig en tak til disse drenge og piger, som har på!- 
taget sig dette ansvarsfulde hverv. Tak. i
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IDRÆTSDAGEN■ Ved idrætsdagen for de mindste klasser 
fra 4.-7. klassetrin viste både piger og drenge, at de 
ikke ville stå tilbage for deres større kammerater, 
der ofte på den "rigtige" idrætsdag for 8.-lo. klasse 
har nået fine resultater.
7.u/v"s drenge nåede i år helt til tops, idet de efter 
en række spændende kampe og nydeligt spil blev mestre 
i fodbold ved i finalen at vinde over Gerbrandskolen 
med 3 - 2.

Endnu en faneplade til skolen og et diplom til hver 
deltager var "hjemme".
SKOLEKONCERT. Årets skolekoncert fandt sted i januar 
måned i Sønderbro Skoles smukke og lyse aula. Der var 
elever fra lo forskellige skoler, heriblandt altså og
så vores.
Det kan uden videre fastslås, at koncerten blev en 
dundrende succes, hverken mere eller mindre. Årsagerne 
hertil var indlysende: eleverne var indbudt, og kom 
altså frivilligt i følge med deres musiklærer, program
met var valgt med virkelig forståelse for børnenes "mu
sikalske omfang", orkestret var placeret over gulvhøjde, 
så man kunne se musikerne arbejde og derved følge musik
ken i alle dens afskygninger, og endelig herskede der 
god ro og orden på tilskuerpladserne, både fordi elever
ne var optaget af musikken og fordi de voksne holdt et 
vågent øje med eventuelle urolige elever.
Der er al mulig grund til at takke skolevæsnet og sang
inspektør Kai Otto Andersen, under hvem skolekoncerter
ne hører, for dette fine arrangement.
Tænk^ om man kunne få to koncerter pr. skoleår

Frede Busk 44



FRITIDEN

FRITIDSSKOLEN■ 2ol elever var tilmeldt Fritidsskolen, 
da vi som sædvanlig startede d. 1. september. Dette 
svarer til 43% af skolens samlede elevtal, så man kan 
konstatere, at vi endnu engang er gået lidt frem (sid
ste år 36%). 2 af de 12 klubber havde dog meget svært 
ved at holde mødeprocenten.
Årets skolemester i bordtennis blev Michael Larsen i fra 
lo. v, der i en spændende finale over 5 sæt slog sidst 
års mester, Henrik Wie Andersen, III real. Præmieritil 
disse vil blive overrakt ved skolens afslutning.
Igen i år gjorde vores bordtennishold sig stærkt gæl
dende ved de københavnske skolers turnering. Holdet nå 
ede til kvartfinalerne, hvor vi desværre mødte Købén- 
havnsmestrene, som havde tre Danmarksmestre med på ,hol 
det. Vi blev besejret med 12-4, de samme cifre som Kø
benhavnsmestrene vandt finalen med.
Kaj Palmqvist, vores skolebetjent, vil fra næste år 
overtage indendørs fodbold. Han bydes hermed velkommen 
i Fritidsskolen.
D. 29. marts havde vi vores årlige udstilling, og sent 
på eftermiddagen samledes efterhånden over loo børn og 
voksne, der glædede sig over de mange smukke og sjove 
arbejder fra ler-, keramik- og strikkeklubberne. Alli
gevel savnede vi et større publikum, men det kommer'må 
ske næste år.

12



Vi starter igen d. 1. september, men indmeldelse foregår 
allerede fra mandag d. 15. august. Kom ikke for sent I 
Program vil som sædvanlig blive uddelt i begyndelsen af 
det nye skoleår. Tak for i år.

Bent Marienhov

SKOLEHAVEN• Mange børn har fornøjelsen ved at have 
skolehave. I år har vi desværre måttet afvise et par 
stykker p.g.a. pladsmangel. Men de, der har fået, har 
udsigt til en god sommer og, hvis vejret veksler med 
solskin og regn, en god høst efter sommerferien.
I sommerferien er haven åben mandag og tirsdag kl. 
17 - 19. Dog er haven lukket 1. og 2. august.

Forældre er meget velkomne.
Jørgen Hansen

MUS IKSKOLEN■ Som noget nyt etablerede Københavns kom
mune i år Musikskolen. Østrigsgades Skole blev her i 
distriktet rammen om denne aktivitet og 96 elever meld
te sig og har i vinterens løb dyrket blokfløjte, guitar, 
sammenspil, korsang, rytmik og dans samt sang, spil og 
bevæge Ise.

1976/77 blev betragtet som et forsøgsår og dette faldt 
så godt ud, at Musikskolen vil fortsætte sin virksomhed.
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BEfiLYfliHEPER I ÅRETS... LØB .1976-77

12. 8. 76 De ny 1.klasser starter.
21. 8. Forældremøde for de ny 1.klasser.
1. 9. Fritidsskolen starter.
4. 9. Rundskuearrangement - 4. klasse.
6. 9. Idrætsdag, piger.
9. 9. Skolebal for 6.-lo. klasse.

13. 9. Lejrskole, lo.u i Sverige.
15. 9. Fælles udflugtsdag.
2o. 9. Lejrskole, 9.u på Bornholm.
27. 9. Gamle elevers aften.
7. 11. Lejrskole, Illu i London.

18. 11. Andespil.
14 . 12. Salg af julehjerter.
15. 12. Skolebal for 3.-7. klasse.
21. 12. Juleafslutning 1.-3. kl. Nissen på besøg.
22. 12. Vi synger julen ind.

14. 2. 77 Fastelavnsfest 1.-3. klasse.
14. 4. Lejrskole lo.v i Frankrig (esperanto).
16. 5. Idrætsdag.
18. 5. " Finalekamp fodbold, 7.kl.drenge.

14



PRAKTISKE OPLYSNINGER

SKOLENS KONTOR er på skoledage åbent fra kl. 12 - 13. 
Inspektøren, Per Sørensen, kan endvidere træffes efter 
nærmere aftale. Telefoniske henvendelser til skolens 
kontor sikrest i kontortiden. Tlf. 59 o4 36. Skolens 
sekretærer er: Inger Retsbo og Hanne Sejer.

vil man finde bekendt
gjort på opslagstavlen ved viceinspektørernes kontor.

SmiEßwismLu På alle klassetrin kan eleverne få 
gratis mælk og vitaminpiller. 38o af skolens elever 
har benyttet sig af dette tilbud. Frokostpakke kan 
kun gives til elever, der af skolelægen er indstillet 
dertil.
Skolebespisningen forestås af Mary Christiansen og 
Magda Fuglsig.
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FER I EN■ 58 børn fik i sommeren 1976 lejlighed til at.til
bringe en tre-ugers-tid på en af Københavns Kommunelæger- 
forenings kolonier. Aase Graun stod for dette arbejde| 
Til Gabriel Jensens ferie-udflugter uddeltes i 1976 kort 
til 76 børn. Kort til 1977 fås endnu på skolen. I somijner- 
ferien fås kortet på Gabriel Jensens kontor, Kirseb&r'^a- 
ven 25^ 25oo Valby (tlf. ( ol 46 ol ol). I

SVØMMEKORT. Igen i år tilbydes alle elever fra 3.-lo|. 
klassetrin (med bopæl i Københavns kommune) sæsonkort|, 
gældende til Københavns Idrætsparks svømmebade og -hal
ler samt til Frankrigsgades svømmehal og i begrænset .om
fang til Tingbjergskolens svømmehal samt Søbadeanstal|ten 

I
Amager Helgoland. i
Kortet koster lo kr. og gælder til 14. maj 1978. Kort|et, 
som eleven selv skal udfylde med navn, adresse, skold og 
klasse kan købes i Københavns Idrætsparks kontorer i 
svømmebadene med undtagelse af Søbadeanstalten Amageij 
Helgoland. Disse kontorer kan også oplyse nærmere om 
kortets mange fordele. i

BENENE S. ...KQNTORi- 9 elever fik hjælp til sommerudstyt 
og 7 hjem fik hjælp til julen. I



GLEMMESKABENE bugner, jakker, bukser, huer, vanter 
m.m.m. glemt i vinterens løb kan afhentes. På den sto
re skole står glemmeskabet i kældergangen på Østrigs- 
gade-siden, på den lille skole på gangen i stueetagen. 
Skolen tilråder forældrene at forsyne børnenes over
tøj o.lign, med navn.

SKOLENS DISTRIKTER er fælles med distrikterne for 
Sundpark Skole, Sønderbro Skole og Øresunds/ejens Skole. 
Er De i tvivl, er De velkommen til at forespørge på 
kontoret (tlf. (ol 59 o4 36).
Med denne ordning kan De som forældre frit vælge, på 
hvilken af distriktets 4 skoler De ønsker Deres barn 
indmeldt.

BRANDS I KRlNG। I slutningen af skoleåret er skolen 
blevet brandsikret. Samtlige etager er sikret ved dør
partier, ligesom døre til alle klasseværelser er sik
ret, således at der overalt er en gennembrændingstid 
på 3o minutter.
Hele skolen er i øvrigt forsynet med ildslukningsap
paratur, således at der overalt højst er 25 meter til 
disse aggregater.
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Til eleverne på Østrigsgades Skole

For at vi alle kan få noget üd af tiden og have det 
rart med hinanden, er det nødvendigt, at følgende or
densregler overholdes:

NÅR DU MØDERi Cykler skal henstilles i stativerne i 
Ungarnsgade. Knallerter skal anbringes i Donaugade 
langs gymnastiksalen eller i det afmærkede felt i 
Ungarnsgade.

Gå straks ind i skolegården. Stå ikke og spær ved ind
gangen. Er du mødt for tidligt, må du ikke forstyrre 
undervisningen.
Gårdvagtens og skolepatruljens anvisninger skal føl
ges.

0£_T1L_LLMEl Når det ringer, går man op.
Klasser, der skal til nr. 2} 4 og 7 går op på Østrigs- 
gade-siden.

Gårdvagtens klasse venter langs muren - dog, hvis det 
regner, gerne under halvtaget.
I lille skolegård er der klassevis opstilling og klas
sevis opgang.

Al færden i bygningerne må foregå i. ro.

Skal du have sløjd i din første time, møder du på lil
le skole. Ellers skal du holde’frikvarter på store sko
le og først gå over, når det ringer. Har du time efter 
sløjd, skal du gå til frikvarter på store skole.
Piger til gymnastik skifter skole ved frikvarterets 
begyndelse. Skal du til boldspil eller i svømmehal^ får 
du besked af gymnastiklæreren.
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I KLASSEN i Ingen må opholde sig i klasseværelser, på' 
sløjdsal eller i gymnastiksal med omklædningsrum, hvis 
der ikke er tilsyn af en lærer. Det gælder dog ikke ! 
hjælpere på faglokalerne.
For gymnastiktimen gælder: Skolen erstatter kun værdji- 
genstande, der ved timens begyndelse er afleveret til 
læreren.

Du må åbne og lukke trækruden, hvis din lærer beder. 
dig derom. De andre vinduer er det dig strengt forbudt 
at røre.
Op- og nedrulning af landkort og betjening af gardiner 
besørges af læreren.

NED FRA TIME, Når klokken ringer, er det et signal til 
læreren om, at timen er forbi.
Når tilladelse er givet, går du roligt ned. Store ele
ver må tage hensyn til de små. Skal du i næste time væ
re i en anden klasse, må din taske stilles ordentligt 
uden for lokalet. Skal du være på et lokale højere oppe 
stilles tasken ud for det lokale, hvor du kommer fra. 
Hvis du skal til svømning eller boldspil, kan du stille 
tasken i gymnastiksalens omklædningsrum - tasken må ikk 
henstå i gården.

JLERlKYARIERm Du har selv ansvaret for din taske og 
dens indhold.
LeG ~ Der er noget, som må være forbudt. Det gælder f. 
eks. at kaste med sne, lave glidebaner, løbe i kæde og 
"ride hest". 1

Hvad der ellers kan dukke op af farlige lege, som tnå 
standses, giver gårdvagten besked om.
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TILLADTE LEGEi Når det foregår på de anviste steder, 
er det f.eks. tilladt at spille yo-yo, sjippe, hinke, 
hønse, at spille terre og at spille bold.

TOILETBESØG. Der må aldrig være mere end én elev ad 
gangen på wc.

RYGN I NG kun foregå i "Fugleburet”.

DÅRLIGT VEJRi I tilfælde af særligt dårligt vejr må 
man på den lille skole opholde sig i den brede gang 
lige inden for hoveddøren og på den store skole i de 
to loggiaer, men man må ikke lege eller spærre for 
andre.
For både store og lille skole har vi en nødplan, der 
tages i brug, når vejret er ekstra ondartet. Før nor
mal nedringning følger i så fald en række korte klemt, 
hvilket betyder, at vi skal blive oppe. Klasser, der 
skal læse time på andet lokale, skifter så først klas
seværelse, når det ringer op.

TlL LÆGE ELLER SYGEPLEJERSKE! Skal du til læge eller 
sygeplejerske, uden at der er sendt bud efter dig, må 
du have en seddel med fra „din klasselærer, fra gård
vagten eller evt. fra en anden lærer. Sedlen skal du 
have med tilbage med kvittering for dit besøg.

Det med at 
gå hjem efter en bog eller en glemt madpakke duer ikke. 
Få alt med hjemmefra. Skulle der være noget særligt, 
må du have en seddel fra den lærer, der giver dig lov 
til at gå.



Elever fra 8. klassetrin og op kan med forældrenes til
ladelse dertil gå hjem - altså forlade skolens område - 
i spisefrikvarterer og i mellemtimer. Elever, der harI denne tilladelse, vil af skolen få udleveret et kort, 
der skal kunne forevises på forlangende. Hvis en el^v 

misbruger denne tilladelse, vil kortet blive inddraget 
for kortere eller længere tid. i
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Arsafslüiwg^.. L9Z7.I-
Besøgsdage

Onsdag den 15. ;juni.
klasse lokale tid fag lærer z.

lu/a B 8°°-84^ dansk. . Carl Nielsen
9oo-945 regning Bente Gretoft

2 u F 8oo-845 dansk Gurli Nielsen
9oo-9^5 regning Holger Feld

4 x 21 8oo-845 dansk Regitze Sieck Hansen
9OO_945 regning Gunnar Bergstrøm

5 u 36 8OO-845 dansk Holger Feld
9OO_945 engelsk Grete Feld

5 y 25 8°°-845 dansk Frede Busk
9oo-945 regning Hans Køhier

7 u 31 8OO-845 dansk Hans Køhier
9OO_945 engelsk Bent Marienhof

8 u 32 80O-845 samt.o. Knud Jespersen
9oo-945 dansk Per Sørensen

8 v 33 8°°-845 dansk Grete Feld
9°°_945 samt.o. Knud Jespersen

3v, 4v, 5v, 5x, 6v, 6x, 7u og 7y holder anden form for
afslutning.



Arsaf^lujihinsen. 1977,
Besøgsdage

juni

klasse

lu/b

2 v

3 u

4 u

6 u

torsdag den 16

lokale tid fa£

C 8OO~845 dansk
9oo-9^5 regning

H 8°°-845 dansk
9OO_9^^ regning

L 8oo-845 dansk
9OO-945 regning

u 8°°-845 dansk
9°°-945 regning.'

15 8oo-845 geografi
9°°_945 dansk

lærer

Aase Graun

Ida Wolter

Jørgen Hansen

Hartvig Spatze

Harriet Bindsløv

Harriet Bindsløv

Hartvig Spatzek

Einar Sieck Hanéen

Hans J. Christiänsen

Carl W. Skogho


