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SÄ GIK
skoleåret 1978/79. Det var året, hvor skolens første 
featureuge blev gennemført, året, hvor vore elever i 
lo.klasse for første gang kunne vælge folkeskolens ud
videde afgangsprøve og et år, hvor mange lokaler blev 
indrettet til andet brug eller blev væsentligt forbed
ret, specielt skolekøkkenet.

Featureugen, i spetember, var en virkelig fornyelse, 
der vendte op og ned på skoledagene, både for lærere 
og elever. I en uge arbejdede alle på tværs af klasser 
og fag over emnet "En by". Selvfølgelig gav det van
skeligheder at arbejde med emner og samarbejdsformer, 
som lå helt uden for skolens hverdag. Men at det var 
sliddet værd, erkendtes både af lærere og elever, også 
fordi så mange forældre og søskende om lørdagen mødte 
frem for at se, købe og smage en del af resultaterne.

Med de igangværende afsluttende prøver har vi for før
ste gang elever fra lo.klasse, der aflægger folkesko
lens udvidede afgangsprøve i de fag, som de føler sig 
bedst til. Kravene er store. I sprogene ligger kravene 
over den gamle realeksamens og er nærmest gymnasiale. 
De karakterer, der er fremkommet til dato, vidner om 
en god arbejdsindsats.

Man kan fristes til at vurdere en skole ud fra, om den 
er ny eller gammel. Selvfølgelig ikke undervisningens 
kvalitet, men de rammer, som bygningen afsætter. Det 
kan f.eks. ikke ses uden på skolen, at vi i dette skole 
år har fået mange lokaleforbedringer, ialt 9. Vigtigst 
er nok den fuldstændige renovering af skolekøkkenet 



med dets tilstødende smålokaler, der alle har fået en 
indretning og et inventar, der må medvirke kraftigt til, 
at arbejdsglæden i faget styrkes.

Håndarbejdslokalet er udvidet med et prøve-,klippe- 
og skabslokale. Periodeklassen er udvidet med samtale- 
og konferencerum, hvilket også er indrettet ved de nye 
kontorer, alle i stueetagen med indgang fra Ungarnsgade.

Tak til lærerråd, elevråd og skolenævn for behageligt og 
loyalt, sagligt samarbejde.

Til alle: RIGTIG GOD FERIEN
Per Sørensen

SP. SKOLEPATRULJERNE.

6.klasserne har i år virket som skolepatruljer og har 
klaret det ganske pænt.

SP er på vagt alle skoledage ved fodgængerovergangen 
i Østrigsgade kl. 7.5o - 9.3o og 11.45 med henblik 
på, hvornår 1.klasse går til og fra skole.



PERSONALEÆNDRINGER.
Kommunelærer Hans Jensen forlader skolen pr.1.august. 
Han. kom hertil i 197 6 og har siden ydet en fortræf
felig arbejdsindsats. Han flytter nu til Fyn, hvor 
han skal virke i Odense, fødebyen.

Overlærer Mette Poul Sørensen, der kom til skolen i 
august 1977 har været sygemeldt i meget lang tid og 
er pr. august meddelt sin afsked på grund af sygdom.

Sundhedsplejerske Karen Bay Jørgensen har efter et 
år ved skolen søgt orlov.

Som tidligere meddelt i Ugleposten blev kommunelærer 
Hartvig Spatzek udnævnt til viceskoleinspektør ved 
Hanssted Skole den 1. februar.

Jeg takker alle de afgående for en dygtig indsats 
i skolens tjeneste og ønsker for dem, der skal fort
sætte på andre skoler, held og lykke fremover.

Allerede i september 1978 kom Britta Kristensen til 
skolen som årsvikar. I begyndelsen af 1979 kom 
J. Holm Petersen hertil som kommunelærer på prøve. 
De ønskes begge velkommen hertil.

Per Sørensen



Sj^LEMÆVNETS BERETNING.

Skoleåret 1978/79 blev det første hele arbejdsår, vi 
som nyt skolenævn har gennemført.

Vi har løbende været orienteret om budgetterne ved
rørende undervisningsmidler, lejrskole og inventar, 
ligesom vi har fulgt diverse ombygninger.

Sammen med repræsentanter for elev- og lærerråd samt 
skolens inspektør har vi drøftet og fremsendt forslag 
til ændringer i undervisningsplanen og budgetforslag 
198o.

Skolenævnet har desuden arbejdet med sociale opgaver 
forelagt af skolen eller forældre.

Idet jeg udtrykker min glæde over det gode samarbejde 
med skolens repræsentanter, vil jeg ønske alle en 
god ferie.

P.S.V.
Sonja Nordstrand

Skolenævnet ved Østrigsgades Skole.

Sonja Nordstrand 
(formand)

Frankrigsgade 5 (ol) 522689

John Klem Bremensgade 21 (ol) 956415
Jørgen Flyvholm Tjørnerækken 5 (ol) 546967
Annie Petersen Bremensgade 43 (Ol) 9547o4
Chr. Kjelstrup Polensgade 43 (ol) 596752
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Elevrådets Årsderetn imj.
I april 1978 skiftede elevrådet bestyrelse, hvor al|lc 
de nye medlemmer var interesseret i at være meget aktive 
På samme møde blev det bestemt, hvad elevrådet skulle 
arbejde med i det kommende år. Der var bl.a. stemnihg 
for, at vi skulle have en featureuge. På et senere i 
bestyrelsesmøde lavede vi et oplæg til en featureuge 
over emnet "En by". Dette oplæg fremlagde vi på et Læ
rerrådsmøde i maj, og der blev taget godt i mod for
slaget. I ugerne op til sommerferien fik udvalget, der 
var valgt fra lærerrådet og elevrådet travlt med at! 
forberede ugen. Featureugen blev afholdt nogle uger 
efter sommerferien til glæde for næsten alle. Elevrådet 
siger tak til featureudvalget for et godt samarbejdje.

I november 1^73 fik vi (elevrådet) tilladelse til ajt op
rette en frugtbod, og i starten kørte boden udmærket, 
men nogle måneder senere 'faldt interessen for frugtj- 
boden, og der b.lev stjålet enormt meget fra os. Mande 
gange er det meget svært at få råd til at købe æblet og 
lign.
I februar 1979 var elevrådsrepræsentanter med på LO^’s

lo. ordinære generalforsamling. Det var vist første
gang i mange år, at elevrådet deltog i denne store be
givenhed, som det virkelig var. Vi var ca. 9oo elever 
fra hel s landet. Vi spiste, sov, holdt møder og festede
sammen i 3 dage. Det var virkelig en begivenhed.

Dagen efter vi kom hjem fra LOP1 s generalforsamling-;, 
skulle den årlige fastelavnsfest for 1.-3.klasse afholde 
resten gik godt, og alle så da ud til at more oiv.i



I årets løb er skolens elever også blevet medlem af 
K.F.E., Københavns fælles elevråd, som i løbet af den 
tid, skolen har været medlem, har lavet en masse akti
viteter.
Samarbejdet med vores skolenævn synes vi også kører 
meget godt.

I årets løb har elevrådet også været til en masse 
forskellige møder.
Til slut vil vi lige nævne, at en af de ting, vi øn
sker os i det kommende år er:AkTIVITET HOS ALLE ELEVER I

Venlig hilsen
Elevrådet 

Gitte Bertelsen

Kontaktlærere. Lærerrådets repræsentanter i elev
rådet var i det forløbne år Knud Jespersen, Kirsten 
Jørgensen og Kirsten Munck.

-Gamle ELEVERS AFTEN. Alle tidligere elever er vel
komne på skolen, der holder åbent hus sidste mandag 
i september kl. I9.3o.

Tilmelding til denne aften sker forud pr. brevkort 
eller ved opringning til skolens kontor (ol 59 o4 36).
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Skolebiblioteket, i
Det er skolebibliotekets formål at give alle skolenis 
elever adgang til nyttig og udviklende læsning af | 
faglig og skønlitterær art og d.erved fremme folkesko
lens almindelige formål. |

Denne formålsparagraf forsøger vi på Østrigsgades | 
Skole at leve op til, bl.a. i "bibliotekstimerne", j 

Alle klasser fra 3.-lo. kl. har en ugentlig tid på | 
skolebiblioteket, (1. og 2.klasserne har i klassevæ^ 
reiset deres eget klassebibliotek, som kan udskifters, 
når klasselæreren synes) . 

• v n -• 
Denne såkaldte bibliotekstime er - i hvert fald fral 
3.-6. klasse -- uden tvivl ugens højdepunkt. Der lydør 
i alt fald højlydte beklagelser, hvis de en enkelt | 
gang må af Jr -es. |

På disse klassetrin kan en sådan time foregå, f.eks|. 
på denne måde: I
Børnene kommer ind, afleverer deres bøger på disken|, 
og sætter sig ned. . j

Derefter kan skolebibliotekaren have nogle oplysninger 
til eleverne; enten fortælle om ugens høst af nye bøger 
eller at en eller flere elever "hænger i døren" ,u . v|. s . 
er kommet for sent med at aflevere bøger (udlånstid|en 
er én måned). I

Det kan også være, at skolebibliotekaren vil repetelre 
brugen af bibliotekets kataloger eller evt. repetere 
bøgernes opstilling i decimalklassesystemet og den 
alfabetiske orden.



Dernæst går børnene rundt mellem reolerne, småsnakker 
og udser sig den bog (de bøger), de i dag har lyst 
til at låne med hjem. -

I de større klasser, d.v.s. 7.-lo.klasse indskrænker 
biblioteksbesøget sig til 2o-25 minutter, hvor ele
verne - efter at have byttet bøger - bruger resten af 
tiden til at hygge sig med en bog eller - småsnakke 
med kammeraterne.

Det skal til slut tilføjes, at flere og flere elever 
finder vej til skolebiblioteket i åbningstimerne 
for f.eks. at arbejde med et gruppearbejde eller et 
stileemne, enten alene eller med evt. hjælp - i det 
boglige valg fra skolebibliotekaren.

Gurli Nielsen



Skolevejledning.
Elever i 9. og lo. klasse får hvert år .mulighed for at 
komme ud i erhvervspraktik. Et grundigt forarbejde er 
imidlertid nødvendigt. Alle får udleveret et skema, hvor
på man bl.a. skal angive, hvilke fag man er interesseret 
i at stifte nærmere bekendtskab med. Disse fag skal 
hver enkelt elev sætte sig grundigt ind i ~ dels i timer
ne, dels hjemmefra, og endelig er man naturligvis meget 
velkommen til at rådspørge 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 arbejdet i en uge. ,
Hvis det er muligt, har man lov til selv at finde et 
praktiksted, der dog skal godkendes af arbejdsformidjlin- 
gen.
I det forløbne år har man imidlertid ikke set sig i ;stand 
til at opfylle de mange ønsker angående politi, konstabel 
og damefrisør. Der ønskes derfor større spredning.

I marts arrangeredes uddannelsesdage for de 2 ældsté klas 
setrin. 15 af vore elever benyttede sig af tilbuddet, 
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 de ældste 
klasser besøgte Ungdomsbyen i Rødovre.

For et halvt år siden indførtes udvidet skolevejledhing. 
Denne har først og fremmest 2 hovedpunkter - begge for
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enten at forebygge eller afhjælpe ungdomsarbejdsløs
heden .

I efteråret bliver alle udgåede elever under 18 år 
kontaktet skriftligt angående job eller videre uddan
nelse. De er velkomne til at ringe til undertegnede, 
telf. (ol) 55 lo 65, mandag i 2. lektion, onsdag i 
4. lektion og fredag i 4. og 5. lektion. - Vi kan så 
eventuelt aftale nærmere.

Fra februar og frem til sommerferien har samtlige ele
ver fra 9u, 9v, lou og lov (ialt 64) været til person
lig samtale mindst 1 gang og i 7 tilfælde deltog for
ældrene.*
I øvrigt er alle velkomne til at få råd eller vejled
ning på de før omtalte tidspunkter, og skulle det være 
nødvendigt med yderligere hjælp, har vi nær kontakt 
med erhvervsvejleder Lauritzen, Arbejdsformidlingen, 
Amager Centret 5ol, telf. (ol) 57 16 11.

Bent Marienhof



IDRÆT. !
Det er efterhånden blevet en god vane, at vore elevør 
på idrætsdagen kommer hjem med en eller anden sejrs- 
præmie. Således også i september 1978. Både vore pip 
ger og drenge deltog med iver og interesse i det lo
kale stævne, i Sundby Idrætspark, og drenge fra 9,kl|. 
kunne som Amagermestre drage videre til finalestæv
net på Østerbro. Her vandt de endnu en faneplade til 
skolen. - TILLYKKE med det!!

Vore elever deltog også med stor hæder i idrætsdagens 
svømmestævne - særlig når man tager vore ringe træ
ningsmuligheder i betragtning.

Den 15. maj 1979 afholdtes idrætsdag for 4.-7.kl.
i Sundby Idrætspark. Ved denne lejlighed placerede 
vore elev-r sig igen pænt. 4uv piger deltog i stafet
løb, og de blev nr. 2 i deres heat. 7ux piger stil
lede op i langbold og vandt første kamp så overbevisen
de som 55-3. Desværre tabte de anden kamp. Men ingen 
idrætsdag uden faneplade og diplomer til østrigsgades 
Skole: 6uv piger blev distriktsmestre i langbold.

Dan Ohland-Andersen
Birthe Ottosson
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Fm IDSSKOLEr^

36% af Øst.rigsgades Skoles elever deltog også i Fri
tidsskolen. Det svarer til 145 elever og er nogenlunde 
som de foregående år.

Igen blev Ib Kristensen fra 9u suveræn vinder i bord
tennisturneringen, mens Finn Nørgaard fra samme klas
se besatte andenpladsen. Som sædvanlig blev der uddelt 
præmier og diplomer til de 6 bedste. Vi deltog i bord
tennisturneringen med 2 hold, der klarede sig hæderligt - 
idet 1.holdet nåede kvartfinalen, mens 2.holdet blev 
slået i ottendodelsfinalen.

Foruden de klubber, vi har haft i år (ler og keramik, 
håndarbejde, eventyr og film, skak, bordtennis og in
dendørs fodbold), vil der efter sommerferien fra 1.sep
tember blive oprettet hold i sløjd og pigegymnastik.

Som noget nyt har vi forlænget sæsonen til sommerferien 
for 3 klubber, nemlig 2 bordtennisklubber og 1 fod
boldklub. Hertil har meldt sig 46 drenge og piger fra 
de større klasser. Dette bliver muligvis gentaget til 
næste år, men herom vil man kunne læse i "Ugleposten".

Indmeldelse foregår fra mandag d. 2o.august, og pro
grammet vil som sædvanlig blive uddelt i begyndelsen af 
det nye skoleår.

Tak for i år
Bent Marienhof
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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. Telf. 59 o4 36.

VlCEINSPEKTØRERNES TRÆFFETID vil man finde bekendt
gjort på opslagstavlen ved viceinspektørernes kontor

SKOLEFROKOSTEN. På alle klassetrin kan eleverne få 
gratis mælk og vitaminpiller. Ca. 25o af skolens ele-’ 
ver har benyttet sig af dette tilbud. Frokostpakke 
kan gives til elever,der af skole lægen er indstillet 
dertil.

ELEVFONDEN's formål er at yde økonomisk tilskud
til forskellige arrangementer for eleverne. Det kan
f.eks. være juleafslutning, fastelavnsfest, udflugter
og lejrskole.

Fondens midler kommer først og fremmest fra det store
årlige andespil. Skolen er meget glad for, at så
mange forældre hvert år gavner elevfonden ved at mø
de op til dette festlige arrangement. Vi håber, at 
vi også fremover kan få hjemmenes tilslutning til 
efterårets andespil, således at vi fortsat kan gavnej 
skolens elever på områder, hvor de offentlige til
skud ikke er tilstrækkelige.



SKOLENS PERSONALE.
Inspektør: Per Sørensen
Viceinspektører: Bent Christiansen og Kirsten Munck.

Lærere: Gunnar Bergstrøm, Frede Busk, Hans Jørgen 
Christiansen, Jan Elbo, Grete Feld, Holger Feld, Aase 
Graun, Bente Gretoft, Einar Sieck Hansen, Hans Køhier 
Hansen, Jørgen Hansen, Regitze Sieck Hansen, Anne Linde
mann Heide, Knud Jespersen, Kirsten Jørgensen, Helga 
Bæk Kristensen, Britta Kristensen, Jean Larsen, Bent 
Marienhof, Carl Nielsen, Gurli Nielsen, Dan Ohland- 
Andersen, Birthe Ottosson, Helmut Ottosson, Else Lykke
bo Pedersen, J. Holm Petersen, Iben Rossing, Carl Wer
ner Skogholm, Grethe Stemmerik, Niels Wolter.

Sekretær: Inger Retsbo.Vikar Jytte Haugaard Hansen 
Skolelæge: Marianna Boglino Schmidt. 
Tandlæge: Inga Høffer.
Assistent: Margit Hamborg. 
Skolebetjent: Kaj Palmqvist. 
Medhjælper: Poul Erik Hansen.
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FORBINDELSEN MED HJEM OG SKOLE. !
KLASSE^ttFEN er den, der først og fremmest er hjel
mets stedfortræder, rå 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 I 
for, at hjemmets og skolens fælles opgave - at vejle
de og hjælpe barnet - vil løses på tilfredsstillende 
måde. i

Visse rent praktiske ting som f.eks. spørgsmål om (fe
rieplads, koloni, lidt ekstra frihed og lign, kan jsom 
regel også ordnes ved henvendelse til klasselæreren, 
der således kan betragtes som en slags forstander jfor 
sin klasse. i

I

Månedsblad r "Ugleposten" sendes gennem børnene tii 
samtlige hjem, normalt den 1. i hver måned (juli og 
august undtaget). 1
Det tilstræbes fra skolens side at overholde datoøn i den 1., men nu og da kan fridage og andet uheldigvis 
forrykke udsendelsesdatoen. 1
Da vi imidlertid søger at få alle fællesmeddelels^r 
fra skole tit hjem med i "Ugleposten” - også 
deles vigtige - beder vi forældrene spørge efter tyla
det omkring den l. i måneden. i

Forældre og elever må meget gerne skrive til "Ugle
posten" for at skabe debat, høre andres meninger(el
ler ad denne vej måske få løst et problem. (



PÅ GRUND AF SYGDOM bedes meddelt skolen 
snarest muligt - gerne ved en opringning til konto
ret, telf. 59 o4 36.
Drejer det sig om en ondartet epidemisk sygdom, ud
steder lægen straks lægeattest. I andre tilfælde kan 
skolen forlange lægeattest og sender i så fald en 
trykt blanket til hjemmet, som lægen bedes udfylde.

En elev kan fritages for idræt i indtil 1 uge efter 
skriftlig anmodning fra hjemmet (til idrætslæreren). 
En sådan anmodning kan om nødvendigt fornys for 1 uge 
ad gangen- dog højst for 4 sammenhængende uger. Fri
tagelse herudover kræver lægeattest på blanket, som 
udleveres på skolens, kontor . Udgiften til lægeattest 
afholdes af hjemmet.

ønskes en elev af helbredshensyn fritaget for ophold 
på legepladsen i frikvartererne, må hjemmet fremsætte 
skriftligt ønske herom.

Forgørelser .> der_ikke skyldes sygdom må kun finde 
sted efter forud indhentet tilladelse hos klasselæreren.

Drejer det sig om et længere fravær, bedes man henvende 
sig. hos inspektøren.



Heddelelsesbog og karakterblad

Meddelelse om elevernes standpunkt gives skriftligt.
I 1-6.klasse gives meddelelserne i november og juni 
og i 7-lo.klasse i november, marts og ved skoleårets 
slutning.

På 1-7. klassetrin gives oplysningen ved afkrydsning 
i meddelelsesbogen, mens der på 8.-lo.klassetrin 
gives karakterer efter 13-skalaen på et karakterblad.
I sidstnævnte klasser gives kun karakterer i de fag, 
eleverne kan gå til prøve i efter 9. eller lo.klasse

I januar/februar afholdes endvidere konsultationsaften,
hvor forældre og 
og faglærere.

elever indbydes til samtale med klasse-



FERIEN. børn fik i sommeren 1978 lejlighed til 
at tilbringe en tro-ugers-tid på en af Københavns 
Kommunelærerforenings kolonier. Aase Graun stod 
for dette arbejde.

Til Gabriel Jensens ferieudflugter uddeltes i 1978 
kort til 78 børn. Kort til 1979 fås endnu på skolen. 
I sommerferien fås kortet på Gabriel Jensens kontor, 
Kirsebærhaven 253 25oo Valby (telf. (ol) 46 ol ol.

SVØMMEKORT Igen i år tilbydes alle elever fra
3.-lo.klassetrin (med bopæl i Københavns kommune) 
sæsonkort, gældende til Københavns Idrætsparks svøm- 
mebade og -haller samt til Frankrigsgades svømmehal 
og i begrænset omfang til Tingbjergskolens svømme
hal samt Søbadeanstalten Amager Helgoland.

Kortet koster lo kr. og gælder til 14. maj 198o. Kor
tet, som eleven selv skal udfylde med navn, adresse, 
skole og klasse, kan købes i Københavns Idrætsparks 
kontorer i svømmebadene med undtagelse af Søbadean
stalten Amager Helgoland. Disse kontorer kan også 
oplyse nærmere om kortets mange fordele.

BØRNENES KONTOR^ 12 elever fik hjælp til sommer
udstyr, og 7 hjem fik hjælp til julen.



BØRNETANDPLEJEN ER i År UDVIDET et klassetrin, 
således at lo.klasse nu også har krav på behandling 
i børnetandplejen. Elever i 1 g er også med i denne 
ordning.

Behandlingen er gratis.

Hvis en elev fylder 16 år inden udgangen af 9.klasse, 
kan han/hun vælge at gå over i sygesikringens regel
mæssige tandpleje. Sygesikringen betaler 3/4 af de be
handlinger, der er tilskudsberettiget.

Hertil kommer betaling for visse behandlinger såsom 
guld-arbejde, operationer og røntgenoptagelser, hvor
til sygesikringen kan yde et mindre tilskud.

Skolevæsenet refunderer ikke elevens andel.

1 .-7. og lo.klasserne har i år haft besøg af skole
tandplejeren. Tandplejeren fortæller om tænderne og 
deres funktion foruden at instruere i tandbørstning. 
Forhåbentlig hjælper det på den almindelige dagliga 
tandbørstning, så tandsygdommene "huller i tænderné" 
og "tandkødsbetændelse" kan holdes nede.

Hilsen tandlægen
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GlT.HMF.SKABEi'E bugner. Jakker, bukser, huer, vanter 
m.m.m. glemt i vinterens løb kan afhentes. På den 
store skole står glemmeskabet i kældergangen på Østrigs- 
gade-siden, på den lille skole på gangen i stueetagen. 
Skolen tilråder forældrene at forsyne børnenes overtøj 
o.lign, med navn.

øh PG& gx-vzd flytts 
NuUgR MM ^£7

J/V SKO-

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, telf. (ol) 59 o4 36.
Med denne ordning kan De som forældre frit vælge, på 
hvilken af distriktets 4 skoler De ønsker Deres barn 
indmeldt.



FeATUREUGEN 11. - 16, SEPTEMBER 1978, :

Der er talt og skrevet meget cm østrigsgades Skoles ! 
featureuge. De fleste kommentarer har været meget J 
positive, og det er da også vort indtryk, at denne 
uge var meget spændende og lærerig for alle deltager^. 

Københavns Lærerforenings medlemsblad bragte en artir 
kel om ugen, og der stod bl.a.: 
"Arbejdsmiljøet i en featureuge er kvalitativt for- ; 
skelligt fra det, man lever i ved det øvrige skole- ■ 
arbejde.
At det ikke er den eneste årsag er vel indlysende 
klart. På Østrigsgades Skole var det "faglige" sigt^ 
at undersøge, hvad en by var.

Et forhold mere - forældrene. i

Ved sådanne arrangementer strømmer de ind på skolen; 
hygger sig, kigger på, spørger, kommenterer. Hvorfor 
kommer de mand af hus på netop sådanne dage?"

Til spørgsmålet kan man vove den påstand, at eleverne 
har været så optaget af, hvad der foregik på skolen, 
at forældrene er blevet tilstrækkeligt nysgerrige, Jmen 
forhåbentlig er det også et udtryk for, at man kan , 
lide at komme på skolen, og at man føler sig velkoijjimen 

Der er ingen tvivl om, at den oplevelse, featureug^n 
var, betyder, at vi vil gentage "succesen" en anden 
gang. Hvem ved - måske allerede i det kommende skoleår

Kirsten Munck



11^ LG
Nye ordensregler er und^r udarbejdelse og træder i 
kraft først i dat nye s?<oleår. De nye regler vil blive 
gennemgået i alle klasser og aftrykt i Uglepostens 
september-nummer.



Begivenheder I ÅRETS LØB.

1o.o8.78. 1.klasse begynder.
18.o8. 7x på lejrskole i Aulum.
23.08. Forældremøde for de ny 1.klasser.
I.o9. Fritidsskolen starter.
I.o9. Fælles udflugtsdag.
4.o9. lou på lejrskole på Gotland.
6.o9. Idrætsdag for 8.-lo.klasse

11.o9. Featureuge begynder
16.09. Åbent hus - ca.35o gæster på feature

ugens sidste dag.
25.09. Gamle elevers aften.
26.o9. Idrætsdagens mesterskabsstævne.9.klasse

drenge blev Københavnsmestre i fodbold.
3o.lo. Elevrådets frugtbod åbner.
1.11. Andespil.

12.12. Salg af julehjerter.
18.12. 1.-3.klasse på juleskovtur til Hareskoven.
22.12. Juleafslutning.
7.01.79. lov på lejrskole til London.

31.01. Forældremøde for 7.-lo.klasse.
15.o2. Forældremøde for 1.-3.klasse.
19.02. Forældremøde for 4.-6,klasse.
23.02. 4.-5.klasse i Bådteatret til "Medeas børn"
26.o2. Fastelavnsfest for 1.-3.klasse.
26.02. 9u og v på lejrskole til London.
6 .o3. Svømmestævne for piger i Øbrohallen.
7.o3. Svømmestævne for drenge i Øbrohallen.
5.o4 . Finalestævne i svømning i Øbrohallen.

15.05. Idrætsdag for 4.-7.klasse.
23.05. Afgangsklassernes sidste skoledag.



Sidste Nyt............. . .

I slutningen af maj fik vi en henvendelse fra 
SUNDBY LOKALRÅD med en invitation til vore 7. 
klasser om en ferietur til Østre Gausdal i Norge 
i tiden: 25. juni - 5. juli.

På Østrigsgades Skole blev der foretaget en 
lodtrækning om de 6 tildelte pladser, og de hel
dige blev:

Fra 7u
Brian Kjærgaard
Finn Jensen

Fra 7v
Peter Severinsen
Zennie Spuur

Fra 7x
Gitte Andersson
Per Meng

Vi håber, at de får en spændende oplevelse og 
glæder os til at høre om turen i et nummer af 
"Ugleposten" i det nye skoleår.
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ÅRSAFSLUTNING FOR 1. - 8. KLASSE:

Formiddagsundervisning den 21. juni.

Klasse lokale fag lærer

4u 23 regning 
dansk

Holger Feld
Gurli Nielsen

6u 21 dansk 
regning

C.W.Skogholm
Jørgen Hansen

7u 24 engelsk 
dansk

Grete Feld
Holger Feld

1. lektion: kl.8.00 - 8.45
2. ” • " 9.00 - 9.45

Øvrige klasser har anden form for afslutning, f^.eks. 
udflugt til Brede, Danmarks Akvarium og Zoologisk 
Have. !

i

S.IDSTE SKOLEDAG fredag d. 22. juni:

Kl. 9.00 møder: lua, lub, 2ua, 2ub, 3ua, 3ub, 4u, 4v, 
5u, 5v, 5x, 6u, 7v, 7x.

Kl. ll.oo møder: 6x, 7u, 8u, 8v, 9u, 9v, 9x.



FøRSTE SKOLEDAG mandag d. 13. august:
Kl. 8.00 møder: 2ua, 2ub, 3ua, 3ub, 4u, 5u, 5v, 6u, 

6v, 6x, 7u, 7x, 8v.

Kl. lo.oo møder:7v, 8u, 8x, 9u, 9v, lou, lov, lox.

De nye l.klasser møder torsdag d. 16.august kl.9.oo.

AFSLUTNINGSFESTEN for de elever, der ved skoleårets 
afslutning udskrives fra 9. og lo. klassetrin finder 
sted i drengenes gymnastiksal mandag den 18. juni 
kl. 18.3o, hvor uddeling af afgangsbeviser finder sted. 
Det vil ske i forbindelse med en lille festlighed.

god Ved vore blomster
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