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Så gik
skoleåret 1977/78. Det var året, hvor ^i sagde farvel 
til det gamle skolenævn og goddag til det nye, hvis 
medlemmer udelukkende er valgt blandt forældre med 
skolesøgende børn på Østrigsgade Skole.Det var året, 
hvor vi havde 25~års jubilæum for musikskolen. Det var 
året, hvor vi sagde farvel til den statskontrollerede 
prøve efter lo.klasse og farvel til realeksamen, men 
goddag til folkeskolens afgangsprøve.
Vi fik ikke skolenævnsvalg på Østrigsgade Skole. Der 
blev kun opstillet én liste ved opstillingsmødet, og da 
der ikke inden fristens udløb indkom andre, var de 5 
første ”på listen valgt som skolenævnsmedlemmer, de 
resterende 3 som supplianter.
Her skal også nævnes den ny række af forældremøder af
holdt i januar og februar. 1.- 6. klassernes møder ind
ledtes med klasseforældremøde og fortsatte med konsul
tationer, mens møderne for 7. - lo. klasse indledtes 
med fællesmøde, fortsatte med kiasseforældremøde og 
sluttede med konsultationer. Ved de sidstnævnte deltog 
samtlige de faglærere, som forældrene havde.ytret ønske 
om at tale med.
Den 31. maj markeredes musikskolens 25~års jubilæum 
med en koncert i aulaen. En lang række personer kunne 
nævnes for deres dygtige og inspirerende indsats. Her 
skal kun nævnes tre: skolens tidligere inspektør 
Jørgen Haahr og musikpædagogerne Inga Axbøl og Birte 
Jensen. Af disse var de to sidstnævnte aktive ved kon
certen., Inga Axbøl med en lang række hold spændende 
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fra begyndere til de særdeles viderekomne, der gjorte 
aftenen ril en musikalsk oplevelse.
j>?t statskontrollerede prøve efter lo.klasse, samt 
realeksamen slutter med dette skoleårs eksamenstermin. 
Folkeskolens afgangsprøve har derimod holdt sit ind
tog, foreløbig i 9.klasserne. Woget af det ny er, at 
eleverne kan melde sig til et eller flere af prøve
fagene. I dansk og regning/matematik var tilmeldinger
ne 100%, mens den for engelsk og tysk var henholdsvis? 
90% og 80% af samtlige elever på 9~.klassetrin. Færre 
elever valgte at gå til prøve i fysik/kemi, latin og 
maskinskrivning.

Tak til lærerråd, elevråd og skolenævn for behageligt 
samvær og sagligt samarbejde.
Til alle: rigtig god ferie.

Per Sørensen.

Fersonaleafgang,
;?en 1. juni blev overlærer Harriet Bindslev Frederiksen: 

i'ørtidspensloneret på grund af svgdom. Fru Birdsløv blw 
rnsat på Østrigsgade Skole .i 19^9, og talrige er de 
elever, der gennem tiderne bar nydt godt, afahendes altid, 

velforberedte og omhyggelige undervisning, og for hendes- 
levende interesse for den enkelte elev og dennes even
tuelle problemkreds.■
?å grund af faldende klasseta? må vi allerede efter et år 
tage afsked rid ko-iAvn<J ærer på prøve Byrinova Sctinnelsanj 
der fra august er ansat ^ed e’- anden skole.



I blev Marie Sulker Nielsen ansat som klinikassi
stent på skolens tandklinik. Foruden at være en dygtig 
medarbejder for skiftende tandlæger har hun på strålende 
vis løst den ikke altid lette opgave at hente eleverne 
i klassen, når de skulle til tandlæge. Med tilpas myn
dighed og overvejende tillidsvækkende venlighed har hun 
gjort vejen, til tandlægen lettere for mange elever. 
Skolens to mælkeuddelere fru Mary Christiansen og fru 
Magda Fuglsig slutter nu uddelingen af mælk, piller og 
madpakker. Det er-også blevet til mange, for begge har 
været ansat på- skolen i 30 år.

Til de fem nævnte medarbejdere udtrykker jeg hermed 
skolens tak for dygtigt og loyalt medarbejderskab.

Per Sørensen.

Farvel qg. goddag.
Den 31. marts ophørte det gamle skolenævn sin funk

tionsperiode. I de fire år, de har virket, har de på 
bedste vis været med til at løse de opgaver, der er 
nævnets og skolens. Adskillige forældre har været 
taknemmelige for den støtte og rådgivning, de igennem 
skolenævnets formand, fru Diana Jensen, har modtaget 
omkring deres børns skolegangsproblemer. På skolens 
vegne takker jeg for godt og loyalt samarbejde.
Üeu l.maj tiltrådte let ny skoJenævn, hvis medlemmer



Formand:

Sonja Sordstran d Frankrigsga.de 5,3 cQ' !W.

John Klem cremensgade 21 ./ti >

Jørggn Flyvholri Tjørnerækken 5,1 Su.. 6967

Annie Petersen Bremensgade 13,1 95I70I

Chr..Kjelstrup Polensga.de U3,l 596'752
Steen Alberts EolmblaoLsgade 101,1

Leif., Jørgensen Bremensgade 15,3 951516
Bent.. S. Mortens.en Badensgade 9,st. 5SH89

De fem førstnævnte danner skolenævnet; de sidste tre

er suppleanter. fføvnet bydes, hermed velkoraner til

et forhåbentligt godt samarbejde til fordel for vore

børn, forsitre og arbejdsklimaet på. skolen.
Per S^rens-en

Skolenævnets beretning,
Traditionen tro kan skolenævnet atter i år udtrykke sin 
glæde over det gode samarbejde, der har været med skolens 
repræsentanter .
På møderne året igennem har nævnet bl.a. fået forelagt og 
drøftet skolens budget.
Sammen med lærerråd, elevråd og inspektør har nævnet som 
svar på styringsgruppens henstilling fremsendt„forslag til 
ombygning af skolen, så denne vil kunne byde eleverne de 
bedste muligheder i fremtiden. . y

/• i

Nævnet har- i årets løb: i samarbejde, med elever, for-ældre 
og skole behandlet konkrete sager vedrørende skolegangen. 
Det afgående skolenævn takker hermed alle ansatte på skolen 
för den forløbne L-årige periode og ønsker det nye- skole
nævn gode arbejdsår på Østrig.s.gade Skole.
Med venlig hilsen på skolenævnets vegne.

Diæ Jensen

Frankrigsga.de
Polensga.de


ÅRSBERETNING FRA ELEVRÅDET.. Skoleåret 1977/78 stod ikke lige

frem i elevrådsarrangementernes tegn, men to arrangementer blev 
det da til, henholdvis- et skolebal og en fastelavnsfest. Skole
ballet har' fået så segen omtale, at det ville være spild af 
kostbare ord at gentage det her.
Fastelavnsfesten forløb uden problemer, eleverne fra 1. til 3. 
klasse: morede sig strålende med tøndeslagning, sækkevædde
løb m.a., og der blev selvfølgelig uddelt præmier til katte- 
og. bundkonger^
Hovedtemaet i elevrådsarbejdet i dette skoleår var. skoleplann 
lægning; men andre opgaver har også banet sig vej til elev-.x 
rådsdagsordnerne. 1 april blev der valgt en ny bestyrelse, som 
vil varetage' elevernes interesser med ny energi.

Elevrådet.

Kontaktlærere . Lærerrådets repræsentanter i elevrådet var 
i det forløbne år Frede Busk, Knud Jespersen og Kirsten 
Jørgensen.



Skolebiblioteket„Det er skolebibliotekets formål at give 
alle skolens elever adgang til nyttig og udviklende læsning 
af faglig og. skønlitterær art og derved fremme folkeskolens 

almindelige formål.
Skolebiblioteket skal dels tjene undervisningen i skolens 
forskellige fag, dels give eleverne adgang til at tilegne 
sig gode læsevaner og skaffe sig rige læseoplevelser, hvor
ved deres menneskelige udvikling kan fremmes.
Dette formål opfyldes i stort omfang her på skolen» idet 
vi råder over en stor bogbestand., dels på selve skolebib
lioteket, dels i klassesætsamlingen. på nr. 26..

Udlånet er åbent 2 timer hver dag.
Derudover har hver klasse fra 3. og, opefter deres eget 
ugentlige besøg på biblioteket, hvor eleverne sammen med 
klasselæreren og skolebibliotekaren kan finde frem til 
lige netop; den bog., som vedkommende ønsker at låne.
1. og 2. klasserne har i klassen deres eget- udlånsbibliotek.» 
som kan udskiftes lige så tit,; s.om klass elæreren ønsker det. 
Skolebibliotekets høje standard er sikkert medvirkende til,, 
at eleverne er så flittige lånere..
Bøgerne kan hj'emlånes- i op: til en måned.» Man kan låne ed 
ubegrænset antal bøger af gangen.. Forældre og elever kan selv 
kontrolere, om lånet ides er overskredet» idet- lånedatoers er 
er stemplet bag i bogen på datotavlen.
Til slut skal lige nævnes:
for få år- siden, fik vi nye runde borde og behagelige "'læne
stole" på skolebiblioteket; dette er i år "rundet- af" med. 
nye. reoler samt gulvtæppe. 'Der er nu virkelig dejligt og 
hyggeligt på skolebiblioteket på fetrfgugade skole-



Skolevejledning. '
Elever i 9. og 10. klaske får hvert år mulighed for at komme 

i 
ud i erhvervspraktik. Et grundigt forarbejde er imidlertid] 
nødvendigt. Alle får udleveret et skema, hvorpå man bl.a. j 

skal angive, hvilke fag man er interesseret i at stifte næb- 

mere bekendtskab med. Disse fag skal hver enkelt elev sætte 
sig grundigt ind i - dels i timerne, dels hjemmefra, og en^ieli 
er man naturligvis meget velkommen til at rådspørge skole-! 
vejlederen. !
Når man har truffet sit valg, bliver skemaerne sendt ind tijl 
arbejdsformidlingen, der så vidt muligt finder frem til et ' 
arbejdssted, hvor eleven følger og deltager i arbejdet i éii! 

uge. i
Hvis det er muligt, har man lov til selv at finde et praktik

sted, der dog skal godkendes af arbejdsformidlingen. '
I det forløbne år har man imidlertid ikke set sig i stand til 
at opfylde de mange ønsker angående politi, konstabel og dame
frisør. Der ønskes derfor større spredning. ;
I marts arrangeredes uddannelsesdage for de 2 ældste klasse^ 
trin. 11 af vore elever benyttede sig af tilbudet, hvor de ii 
et par timer kunne besøge den pågældende skole eller vlrksomj- 
hed og få nøjere oplysninger fra fagfolk. ;
En del lærere arrangerede virksomhedsbesøg, og 9u, 9v og lOu1 
samt IIIu besøgte Ungdomsbyen i Rødovre. I
løvrigt er enhver af de store elever, også de, der nu går ud , 
af skolen, velkomne til at få råd og vejledning hos undertegn 
nede mandag 11-11.15, tirsdag 11.55-12.10 og torsdag 9- 10-lo.|25 

i ■ 
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Alle elever, der går ud af afgangsklasserne nu til sommer, vil 
blive skriftligt kontaktet i september måned angående job og 
videre studier. Svar venligst så hurtigt som muligt.
Skulle det være nødvendigt med yderligere hjælp, har vi nær 
kontakt med erhvervsvejleder Lauritzen, Arbejdsformidlingen, 
Gimles Alle 3 A, telf. (01) 587III.

Bent Marienhof

lDR€Ti^e^ efterårets idrætsdag nåede skolen til tops

med 8.kl. drenge, idet disse vandt københavnsmester
skabet og følgelig en faneplade til skolens jamling

af trofæer.
Også pigerne deltog og nåede fine placeringer.
Da de mindre klasser ikke ville stå tilbage, deltog 
5uv drenge i skolesvømningen i marts 78, hvor de fik 

■?n 2. plads i det indledende heat i brystsvømning og 
nåede finalen i crawl - en flot præstation.

Som noget nyt er det lykkedes skolen at få timer i 
den nye badmintonhal på Strandlodsvej. Det blev en 
stor succes, som vi til vinter håber at kunne fort
sætte, både for drenge og piger.



Begi ve weder i årets løb,

2U. 1. 78. Forældremøde for 7-klasserne.

11. 8, 77 De ny l.kl. starter.

31- 8. Forældremøde for de ny 1.kl.

1. 9. Fritidsskolen starter.

5. 9: 9.U. på lejrskole i Sæby.
6. 9. Idrætsdag for 8 - 10 kl.

13, 9. Fælles udflugtsdag .
21. 9. Finalekamp fodbold 8.kl. drenge .

26. 9. Gamle elevers aften.
30. 9. Skolebal for 6.-lo.kl.
2.10. Illu på lejrskole til London.
3.10 "Tryllefløjten" for 1.-6.kl. med Dot ny Musikteater.
2.11. Andespil.

13.12. Salg af julehjerter.
21.12. Juleafslutning for l.~3~kl.
22.12. Vi synger julen ind.

25. 1. Forældremøde for 8.-lo.klasserne.
3o. 1. Skolen har besøg af en engelsk og en tysk gæste

lærer i U uger.
6. 2. Fastelavnsfest for 1.-3.klasse.

16. 2. Forældremøde for 1.-3.klasse.
2o. 2. Forældremøde for U.-6, klasse.
8. 3. 8.x på lejrskole i London.

31.13. lo.u på lejrskole i London.
12. U. 6.kl. med i 1000 m løbet i Fælledparken.

25. Skifteholdet opførte "Ska' du skubbe?" for 5.-7.kl.

12. 5. 7.U på lejrskole i Holland.

16. 5. Idrætsdag L-6.klasse.



7u I HOLLAND.

Den 12. maj startede vi med Kirsten Munck og Spatzek fra 
Hovedbanegården. Da vi var kommet over bælterne til Frede
ricia, skulle vi med bus derfra. Bussen ankom til Muiden 
kl.9-00 næste morgen. Båden var ret primitiv, og der var 
ikke for megen plads. Vores kaptajn hed Walter og var mægtig 
flink. Fra Muiden sejlede vi ti]. Amsterdam gennem sluser og . 
under broer.' I. Amsterdam så vi St. Nicolas Kirke, Anne Franks 

hus og Rembrandts museum. Mandag morgen sejlede vi videre 
til Haarlem. Det var en ret kedelig by. Tirsdag var vi i 
Haag. Der så vi Madurudam og Fredspaladset. Onsdag efter
middag sejlede vi videre til Rotterdam og mellemlandede i 
Delft, hvor vi så en porcelænsfabrik. Da vi kom til Rotter
dam, var vi i svømmehallen og torsdag formiddag var vi i Euron 
mast. Bagefter sejlede vi videre til Oudewater, hvor vi over

nattede. Tidlig næste morgen sejlede vi videre til Muiden, 
og lørdag morgen kom bussen og hentede os. Det var slut
ningen på en'dejlig uge, og mange af og ville gerne være 
blevet der én uge til.

Tu
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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.

sendes gennem børnene til 
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 fæl lesmeddele Is er 
fra skole til hg em med i "Ugleposten" - også sær
deles vigtige - beder vi forældrene spørge efter bla
det omkring den 1. i måneden.



PRAKTISKE OPLYSNINGER

Skolens KONTOR er på skoledage åbent fra kl. 12 - 13. 
Inspektøren, Pen Sørensen, kan endvidere træffes efter 
nærmere aftale. Telefoniske henvendelser til skolens 
kontor sikrest i kontortiden. Tlf. 59 o4 36.

VirnttS-EEMØRERNES TRÆFFETID vil man finde bekendt

gjort på opslagstavlen ved viceinspektørernes kontor.

SKOLEFROKOSTEN■ alle klassetrin kan eleverne fa 
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.



FER I EN i 43 børn fik i sommeren 1977 lejlighed til at tjil- 

bringe en tre-ugers-tid på en af Københavns Kommunelærer
forenings kolonier. Aase Graun stod for dette arbejde. | 

Til Gabriet Jensens ferieudflugter uddeltes i 1976 kortj 
til 68 børn. Kort til 1977 fås endnu på skolen. I sommesr- 
ferien fås kortet på Gabriel Jensens kontor, Kirseb&rhd- 

ven 25t 25oo Valby (tlf. (ol 46 ol ol).

Svømmekort■ igen i år tilbydes alle elever fra 3.-lo. i 
klassetrin (med bopæl i Københavns kommune) sæsonkort, j 

gældende til Københavns Idrætsparks svømmebade og -hal
ler samt til Frankrigsgades svømmehal og i begrænset oml- 
fang til Tingbjergskolens svømmehal samt Søbadeanstaltein 
Amager Helgoland.
Kortet koster lo kr. og gælder til 14. maj 1979 . Kortet), 
som eleven selv skal udfylde med navn, adresse, skole qg 
klasse kan købes i Københavns Idrætsparks kontorer i ' 

svømmebadene med undtagelse af Søbadeanstalten Amager | 
Helgoland. Disse kontorer kan også oplyse nærmere om 
kortets mange fordele. ■

i

BØRNENES KONTORi 11 elever fik hjælp til sommerudstyr ) 
og 8 hjem fik hjælp til julen.



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 Øresundsvejens 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.

OÆ5 'TTDE, OM PER ER VED ET FLYT-TE HJEMME
FRA, ... nu Apr hrn efterhånden det meste 
AF GARDEROBE HÆNGENDE HENNE pA SPO
LEN,

i



SP, Skolepatruljerne.
Skolen har endnu, en skole- 
patruljeordning med vagt ved 

overgangen, når de sma møder 
men med færre tørn kniber det 
også med at få tilstrækkelig 
mange store børn til at melde 
sig frivilligt og holde ud 
et stykke tid.

Derfor var det glædeligt, at vi i år har kunnet uddele 

diplom for 3 års tjeneste som. skolepatrulje til 3 elever 
i 8. kl.: Jesper, Anne og Peter.
Patruljerne vil som. sædvanlig, være på post ved fodgænger
overgangen i Østrigsgade kl, 7.5o, 9.30, lo.35 og kl. 11.Uj.

Knud Jespersen.

Gamle Elevers Aften, Alle tidligere elever er velkom
me pa skolen, der holder åbent hus sidste mandag i sep- 
it t- TI' i Otemce-r kl,
Tilmelding til denne aften sker forud pr. brevkort el- 
Ler ved opringning til skolen (ol 59 o4 36).



Til eleverne på ustrigsgades Skole

For at vi alle kan få. noget ud af tiden og have det 
rart med. hinanden, er det nødvendigt, at følgende ar— 

densvegler overholdes:

NÅR DU MØDER <■ 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 sko-legat rul gens- anvisninger skal føl * 
ges. :

QE_JJJL_Lm£u Når det ringer, går man op. '
Klasser, der skal til nr. 23 4 og 7 går op på Øs trio? sø
gade-siden . -

Gårdvagtens klasse- venter, langs muren - dog, hvis det: 
regner, gerne under halvtaget.
I lille skolegård er der klassevis opstilling og klap
s’ evd& opgang.
Al færden i bygningerne må foregå i ro. • -
Skal dti have slø-jd i din første time», møder du på m- 
le skolea Ellers skal du holde frikvarter på store steo-' 
le og først gå over,, ndr det- ringer., Har du time efter 
sløjd„ skal du gå til frikvarter på. store skole..
Piger- til ggmnas-.t.ik skifter . skole ved frite 
begynde Ise. ''Skal' du til boldspil eller a. srommehal'p får 
da b e s k e d af g y rø a s t Ik 3 æ r e r e n.



I KLASSEN. 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 gymnas ti ktimen gælder: Skolen erstatter kun værdi
genstande, der ved timens begyndelse er afleveret til 
l&reren.
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, g&r 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 gymnastiksa.lens omklædningsrum - tasken må ikke 
henstå i gården.

I FR I KVARTERET. 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 he-st”.

Hvad der ellers kan dukke op af farlige lege, som må 
standses, giver gårdvagten besked om.



Tilladte LEGE, 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.

To I LETBESØG■ Der må aldrig være mere end én elev ad 
gangen på wc.

RYGN I NG må kun foregå i "Fugleburet".

DÅRLIGT VEJR, 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 kor-te' 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.

T1L±ÆGE_EJJ,£&^^ skal du til iæGe
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»

OM AT FORLADE SKOLEN I UNDERVISNINGSTIDEN-, Det med at 
gå hjem efter en bog eller sn glemt madpakke duer ikke. 
Få alt med hjemmefra. Skulle der være noget særligt. 
må du hav* en seddel fra den Lærer, der giver dig Tov 
til at gå.



Elever fra 8. klassetrin og op kan med forældrenes til-r- 

ladelse dertil gå hjem - altså forlade skolens område - 
i spisefrikvarterer og i mellemtimer. Elever, der har 
denne tilladelse, vil af skolen få udleveret et kort, 
der skal kunne forevises på forlangende. Hvis en elev 
misbruger denne tilladelse, vil kortet blive inddraget 
for kortere eller længere tid.
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LOKALE 
t

FAG
REGNING

LÆRER
Bente Gretoft

DANSK Hans Jensen
3.U N DANSK Gurli Nielsen

REGNING Holger Feld
4.U 22 DANSK Einar Sieck Hansen

REGNING HJ. Christiansen
5.U 21 REGNING Jørgen Hansen

DANSK C.W. Skogholm
6.U 23 DANSK Holger Feld

ENGELSK Grete Feld
7.v 37 DANSK H,J. Christiansen

ENGELSK Jan Eubo
8.U 31 DANSK Hans Køhler Hansen

SAMTIDSOR. Hans Køhler hansen
8.V 34 DANSK Gunnar Bergstrøm

14 NATURLÆRE Jørgen Hansen
14

i,lektion : 8.00 - 8.45

2,LEKTION : 9.00-9,45

CMrige klasser har anden form for afslutning.

Sidste SKOLEDAG fredag den 16. juni kl. 9.00 møder 
lua, lub, 2ua, 2ub, 3u, 3v, 4u, 4v, 
4x,5v, 5x, 6u, 6v, 6x, 7u, 7v. 
kl. 11 møder 5u, 8u, 8v, 8xf 9u, 9v.

2.ua


AFSLUTNINGSFESTEN for de elever, der ved. skoleårets 
afslutning udskrives fra 9., 10. og III.u finder 

sted i aulaen mandag d. 12. juni kl. 19.00, hvor 
uddeling af afgangsbeviser finder sted. Det vil ske i 
i forbindelse med en lille festlighed.

Første SKOLEDAG mandag den 7. august kl.8.00 møder 

2ua, 2ub, 3ua, 3ub, 4u, 4v, 5u, 5v, 
5x, 6u, 7u, 7v, 7x. 
Kl. lo møder

6x, 8u, 8v, 9u, 9v, 9x, lou, lov.

<.od Jod ‘J&e b Lemster


