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SÅ SIK
skoleåret 1^7§/8®. Det var året, hvor ll-ti»ersr®glen 
slog igennea, året, hvor besparelsesplaner runlede 
fr«s fra horisonten, sen også årat, hvor vi fik grønt 
lys for indretning af børnehaveklasse.

Dot blev sediestof, da allerede arrangerede og dal
vist betalte lejrskoleophold sidste somer ver ved at 
gå 1 vasken på grand af 11-tiaersreglen. arbejd®®!!jø- 
lov®n skulle - og skal - holdes, heldigvis fandt nas 
i København hurtigt ®a ordning sod øget boaånding på 
tasrøa, så dis®® kann® goneosføres, og siden h®.r dot 
intet problen varet. Deriacd føles arbajdssiljølovoa 
stadig sca $n hanske på 3kol®-h jcssa^arbo jdet, idet 
lsr®ra® sca de ansatte på .skolsn skal slutte senest 
klokken 21. Ba dispsas&tionsregel vil bliv® hilst vel- 
hesten.

X de sonaste måneder har politikerne fræaat forskellig 
”pakkeløsninger". alle har de haft dt til fallest bosps 
reiser. ikke aladæt i den offentlig® sektor skal der 
spar®®, cg undervisningsministeriet bliver ikke ss uad- 
tagelse. Som skolemand ayaes naa, at der må findes andr 
områder, dar bedre- kan tåle nedskøring, at børnenes »g 
uagdcsæens uddannelse burde «re tabucmråde for aedsk®- 
ring. Specielt da bevillinger til don "ny" skolelov eta 
dig savn®» til real gaasssfør®Ise. politikerna vil 
a&pp® eædre deres Indstilling, og san k@n så kun håbe p 
at nedskæringerne vil realisares så kløgtigt soa muligt 
i det københavnske skolevesen. Soa @n fora for positivt 

skal det n®ve®s, at ©n del tyd®? på, at det plan- 



lagte skoleår 198o/81 får lov til at gennemføres 
ubeskåret, så nedskæringerne først får virkning fra 
august 1981.

Men vor skoleverden er mere end snærende lovbestem
melser og besparelser. Det vakte glæde her, da vi fik 
at vide, at Østrigsgades Skole fra august 198o får 
børnehaveklasse. - Indretningen af det ny lokale er 
allerede påbegyndt. Lokalet er det nuværende sløjdloka
le, idet sløjd rokerer op på keraæiklokalet, hvis ovne 
flyttes op i et tidligere depot ved siden af tegneloka
let. Med den ny børnehaveklasse får vi lokale-og byg
ningsmæssigt en næsten ideel ramme om skolens yngste 
elever, der får en tryg skolestart på "lille skole".

Bevillingen til oprettelse af børnehaveklasse pr. au
gust kom på et heldigt tidspunkt, hvor familier er be
gyndt at flytte ind i Dalslandsgadebyggeriet, og hvor 
det store byggeri skal til at påbegyndes i Holmblads
gade. De tilsammen 5oo familiers børn må få et skole
behov, som bevirker, at bl.a. Østrigsgades Skole vil 
få en elevtilgang, som er større end de senere års. 
Med det langt større byggeprojekt, som tænkes gennem
ført på Vølundgrunden, vil distriktets skoler få en 
elevtilgang, som det kan være svært at imødekomme. Der
for har vi til skoledirektionen fremsendt forslag om en 
ny- og ombygning af Østrigsgades Skole, så lokaler og 
faciliteter står klar til at tage imod også disse elever. 
Vi håber på en velvillig behandling af vor ansøgning.

østrigsgades Skole slår sjældent på tromme for egne for



træffeligheder. Det skal ikke forlede nogen til at t: 
at det er en "grå skole". Her forekommer arrangement« 
i hverdagen, som viser, at skolen er mere end bøger 
og lektier. Men der gennemføres samtidig, et solidt 
undervisningsarbejde, som kommer den enkelte elev ti] 
gode, en ballast, som f.eks. i år bevirker, at samt
lige afgangselever kan forlade os netop til den uddar 
neise, de har ønsket. Et ikke uvæsentligt resultat i 
en tid, hvor ungdomsarbejdsløshed er et samfundsprobl

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

Til alle: RIGTIG GOD FERIE.

Per Sørensen

DEN I- APRIL l98l FYLDER SKOLEN 75 ÅR?

Det skal naturligvis fejres, og vi er nu i gang med 
at forberede det. Hvis nogen i forældrekredsen er i 
besiddelse af billeder fra "gamle tider" eller andet 
kildemateriale, hører vi meget gerne fra Dem.

BC



EMNEUGE 1.-5. oktober 1979.
1979 var internat ionalt børneår. I den anledning deltog 
Østrigsgades Skole sammen med mange andre skoler i det 
københavnske børneugearrangement, hvor der blandt andet 
var bevilget sund gratis morgenmad til alle elever.

Det var et godt udgangspunkt, for det emne vi her på sko
len valgte at arbejde med:Børns vilkår (sammenlign Danmark - 
U-lande).

Eleverne blev inddelt i fire store arbejdsgrupper:1.-3.kl . , 
4.-5.kl., 6.-7.kl. og 8.-lo.kl.

1 .-3.klasserne arbejdede sammen i små grupper om disse 
seks delemner: Hvad har jeg brug for. Mad. Trafik. Børn i 
by og på land. Grønne områder.

De større elever i 3.kl. hjalp de nye elever i l.kl., og 
dette gode samarbejde har medført, at eleverne stadig 
hjælper hinanden og leger godt sammen i skolegården. Ugens 
anstrengelser resulterede i en meget fin udstilling i 
aulaforhallen.

5



Eleverne i 4. og 5.kl. arbejdede med tre emner: 
Fattigdom og sygdom. Børns rettigheder og pligter^ 
Fritid og arbejde.

De dannede en dramatikgruppe, der skrev og opførte de 
to fantastiske skuespil: "Ganyanna" og"En ond verden". 
De fik også tid til at lave to fine udstillinger.

6.-7.klasses eleverne, der ofte har så travlt om mor
genen, at de glemmer at spise morgenmad, nød hver dag 
i fred og ro at kunne indtage 1 grovbolle, 1 bæger 
youghurt, 1 ostestang og 1 stk. frugt. De arbejdede 
herefter interesseret med deres tre emner: Børn som for
brugere. Fritid og arbejde. Børn i Grønland. Da prøvede 
også at tilberede fremmed mad og spise med pinde på det 
nye skolekøkken. 
» j ’ $ — * : s ■ ■ :
Gode ekskursioner og tre flotte udstillinger blev resul
tatet af ugens arbejde.

Med flid og omhu gik de fleste elever fra 8.-lo.klas
serne i gang med deres fem emner: Børn som forbrugere. 
Skole-arbejde-fritid. Hjælpeorganisationer. Børn som 
flygtninge og Fremmed i Danmark. Dette medførte mangle 
spændende resultater: En indsamling til fordel for båd
flygtningene, en meget interessant U-landsbutik og in
struktive udstillinger.

Flere af udstillingerne blev udtaget til en fællesud
stilling, der kunne ses i Grøndalscentret i februar 198o

Vi holdt åbent hus tovsdag den 4. oktober om eftermid
dagen og fredag den 5. oktober om formiddagen, så for
ældre & venner kunne få indtryk af ugens positive forløb.

Iben Rossing



RßS___ z___ S05______________z,, -ROS

I læserbreve kan man af og til læse om voksne rej
sende, der har fået deres ferie delvis ødelagt af 
et støjende ukultiveret lejrskolehold. Generne hen
føres især til børnenes optræden i transportmidler, 
ved udflugtsmål eller på hotel.

Derfor har det været en glæde, at samtlige vore læ
rere, der i år har været på lejrskole, enstemmigt 
har rost vore børns optræden. Når jeg forsigtigt har 
spurgt til et eller to "navne” har svaret været: 
"Ja, men han/hun var bare perfekt".

At lærernes ord står til troende, er jeg ikke i 
tvivl om. Alligevel føltes det rart at få et brev fra 
et ældre ægtepar, der ellers intet forhold har til 
Østrigsgades Skole, et brev, der roser et af lejr
skoleholdene til skyerne."Det var en fornøjelse at 
være sammen med lærere og elever fra Deres skole, 
det berigede vort ophold - Hils dem".
Det er hermed gjort samtidig med, at jeg udtrykker 
ønsket om, at fremtidige hold også må formå at holde 
fanen højt, mens de henter viden, suger indtryk og ud- 
bygger kammeratskabet.

PS



SKOLENÆVNETS BERETNING,

I skoleåret 197 9/8o har nævnet afholdt 8 skolenavnsnøder.

Vi har løbende været orientoret od budgetterne vedrørende 
undervisningsmidler, lejrskole, inventar, ligesom vi har 
fulgt diverse ombygninger.

Skolenævnet har desuden arbejdet ned sociale opgaver fo~ ■ 
relagt af skolen eller forældre.

Idet jeg udtrykker min glæde over det gode samarbejde 
med skolens repræsentanter , vil jeg ønska alle en QQD 
FERIE,

P . S . V .

Jørgen Flyvholm

SKOLENÆVNET VED ØSTRIGSGADES SKOLE,

Jørgen Flyvholm 
(foraand)
Sonja Nordstrand
John Klem
Annie Petersen
Chr. Kjelstrup

Tjørnerækken 5, l.th. (ol) 546967

Adriansvej 2o (ol) 522689
P.Fabersgade 19, l.th.
Bremensgade 43, l.th. (ol) 9547o4
Polensgade 34, l.tv. (ol) 596752

Kontakt lærere. Lærerrådets repræsentanter i elevrådet 
var 1 det forløbne år Gurli Nielsen, Kirsten Jørgensen 
og Kirsten Munck.



ÅRSBERETNING FRA ELEVRÅDEL-

Så er der igen gået et år, og i dette år har elevrådet 
heller ikke ligget i dvale. Vi har prøvet at få alle til 
at interessere sig lidt mere for de ting, vi laver, og 
det er faktisk lykkedes meget godt.

I begyndelsen af skoleåret havde hele skolen emneuge 
ligesom så mange andre københavnske skoler i anledning 
af børneåret. Så i år havde vi emnet ”Børns vilkår". - 
Igen i år var emneugen en succes. Fra elevrådets side ser 
vi meget gerne, at der bliver afholdt en emneuge hvert 
år, fordi der en gang imellem kan vare brug for at lave 
noget ud over det sædvanlige, og fordi det styrker sam
arbejdet mellem elever og lærere. Samtidig skal det siges 
at elevrådet er meget villig til at lave et stykke arbejd 
med planlægningen.

Den 12.-14. oktober var Berit, lou og Gitte, 9v til LOE's 
delegeretmøde, hvor vi fik udvekslet forskellige erfarin
ger om elevrådsarbejde, og samtidig var vi med til at 
fastlægge LOE's fremtidige arbejde.



Senere på året indledte vi fra bestyrelsens side et 
samarbejde med forskellige faglige organisationer og 
forskellige elevråd, hvor vi sammen fandt frem til nogle 
problemer, der prægede specielt Amager, som f.eks. mang
lende gymnasium og efg-skole i Sundby. Det gav så ud
slag i en aktion, hvor vi havde plancheudstilling og 
uddeling af løbesedler. Her fik vi belyst nogle af de 
unge amagerkaneres problemer. Samarbejdet kører stadig, 
og vi satser på at lave nye aktioner, bl.a. ”Amager fri 
for underbetaling", da der er mange unge, som bliver un- 
betalt i deres fritidsjob.

Den 15.-17. februar var Berit og Gitte igen af sted til 
et LOE-møde. Denne gang var det til LOE ’ s generalforsam
ling. Et af de vigtigste punkter var, at onsdag den 5. 
marts skulle være en landsdækkende aktionsdag mod ned
skæringsplanerne på uddannelsesområderne.

Vi besluttede, at vi også ville gøre et stykke arbejde 
for , at alle kunne blive informeret om aktionsdagen ved 
at holde nogle møder, og der var mange, der godt kunne se 
at det ikke var nogle særlige realistiske planer. Så der
for var der den 5. aarts mange her fra skolen inde på 
Christiansborg og vise deres vrede mod nedskæringsplanern

Dagen efter,at vi var kommet hjem fra LOE' s generalfor
samling med en brusende aktivitet og mange nye ideer, 
havde vi en stor opgave for os, FASTELAVNSFESTEN.

I år var det ikke kun 1.-3.kl., der skulle holde faste
lavn, men alle skolens elever.



Først koa 1.-3.kl., senere 4.-7.kl. og til glut 8.-lo.kl. 
Festen gik strålendo, alla aorcde sig, deltog i konkur
rencer og spiste boller og drak cacao, Dat eneste vi 
kunne ønske os var, at der havde voret et lidt større 
fremmød© fra 8.-lo.kl. Men alt i alt var det en helt 
fin fast. Tak for godt samarbejde lærere og elever i- 
Hellen. Håber, at vi kan lave noget i samme stil til 
næst© år.

1. maj: Det kan måske lyde underligt, når jeg skriver 
at op til og på l.maj var elevrådet også på toerne. 
Men 1. naj i år var ikke kun en demonstration for ven- 
strefløjspartierne, men en enhedsdemonstration, hvor 
LLO havde indkaldt alle uddannelsessøgende til en de
monstration mod nedskæringerne og de ringe uddannel
sesmuligheder. De unge herude fra Amager fandt så ud af, 
at der egentlig godt kunne vare fælles afgang fra Amager
brogade aed specielle krav fra Amager. Til den demonstra
tion stod vores elevråd som medindkalder. Der var ikke 
det helt store fremmøde til dette arrangement, men..det 
skyldes nok, at det var fridag, mange var taget i som
merhuset og andre var på arbejde.

I årets løb har vi været til utallige møder indkaldt af 
bl.a. Københavns falleselevråd og LOE. Vi har også varet 
til forskellige høringer, f.eks. om ungdomsarbejdsløs
heden .

I november vedtog vi på et elevrådsmøde at i stedet for at 
holde møder et par gange om året (som var alt for lidt) 
ville vi nu til at holde møder en gang om måneden, hvis 



det var nødvendigt. ~ Så nu er der også koaaet skred i 

den del af arbejdet.
Vi håber, at vi i det kOKsende år kan holde den ak
tivs linie, og at vores sanarbejde ned skolenavnet 
og lærerne vil fortsatte.

I håb o® et godt nyt og aktivt år

venlig hilsen elevrådet
Gitte Bertelsen

GAMLE ELEVERS AFTEN. Alle tidligere elever er vel- 
komne på skolen, der holder åbent hus sidste mandag 
i september kl. 19.So. - Det bliver i år den 29.sept. 
Tilmelding til denne aften sker forud pr. brevkort 
eller ved opringning til skolens kontor (ol 59 o4 36). 



Dat oz skolebiblioteket» forsål at give alles skolens 
olevor adgang til nyttig og udviklende losning af så
val faglig sos akøallttarar art cg derved freaae folko- 
skolocs alaindoligo forsål.

Skolebibliotekat skal dels tjene undervisningen 1 
skolans forskellige fag, dels give oloverne adgar»« til 
at tllcjno sig geda låsevaner og skaffe sig rige lesor- 
oplovolsor, hvorved deres nonnecksliga udvikling kan 
freanoa.

Dette forsål opfyldes 1 stort cafnng lier ved skolen, 
idet vi råder over cn bogbestand på i alt 14.0^3 hird, 
dor fordeler sig således: 7.172 bånd 1 selve udlånet 
(bøger, der feta hjeslåues i op til nåned ad gangen 
fra 4. klasse cg opefter) snot 31o klasseest aed ialt 
5.385 bind til brug i den daglige undervisning pluc 17 
klasaa'.iåndbibliotcher :-sd lal* ålo bøger.

Desuden har hvo?- på 1 *•-.?. klassetrin deres eget
udlån, der er stationeret i klasseværelset - og hjea- 
lån foregår asd kltozo’araruns hjalp. Dstte klassebibli
otek kan, når »oa halst klasselæreren ønsker det, ud- 
skiftes i skoleårets løb.

Skolebiblioteket får hvert år tilført sange ny® titler, 
ligasen de aldre titler bliver erstattet nod nye bind 
(evt. nye udgaver), hvis do da ikke er udsolgte«



Skolebibliotekets høje standard er sikkert Bedvirkende 
til, at eleverne er så flittige lånere. Bagerne kan sca 
før navat hjemlåne® 1 op til -än ssånod. - Foraldre og 
elever kan selv kontrollere, 0® udlånstiden er over- 
skrrfet, idet der bag 1 hver bog eiddar en datotavle 
»ed l&aedatcen påetøaplet. Der kan hjemlån®® et ube- 
granset antal bøger ad gangen!

Gurli Ki&ls&n

SP, SK0LEPAT3U WERNE.
Også i år en tak til skolepatruljerne for den gode 
indsats, de har ydet ved fodgangerovorgangen i Østrig 
gadet 30a nok er dot farligst« sted på skolevejen. Vi 
kan kun håbe, at de nye vil klara sig lige så godt.

Fsrdsisleundervlsningan blev også i Ar forestået af 
overbetjent Borggård og klassens larere.

De små klasser fik også trafikøvalsar under vor børn® 
ug®.



SKOLEVEJLEDNING,

Aldrig har der været så mange "kunder" på rådgiv
ningskontoret som i dette skoleår. Ca. 225 elever og 
27 forældre har talt med skolevejlederen - naturlig
vis har der været en del stamgæster, helt op til 4-5 
gange har enkelte haft behov for rådgivning, og det 
har hovedsageligt været 9. og lo.klasse, men også 
elever fra 7. og 8. kl. har været meget velkomne.

På nuværende tidspunkt ser det ud til, at praktisk 
taget alle vore afgangselever (ca. 4o) efter sommer
ferien vil være i gang med en uddannelse: Gymnasiet, 
hf, efg, læreplads eller militæret. Ikke alle har fået 
ja til det, de søgte, men vi har i (forhåbentlig) alle 
tilfælde fundet en god løsning.

Samarbejdet med arbejdsformidlingen har været godt - 
det gælder både hovedafdelingen, der tager sig af er
hvervspraktikken og lærepladser, og den lokale amager
afdeling, hvor 9.klasse har haft besøg af erhvervsvej
leder Lauritzen her på skolen, mens lo.klasse besøgte- 
ham i Amager Centret 5ol, telf. (ol) 571611 (vores 
lokale hovedkvarter).

Kun få deltog i uddannelsesdage i slutningen af 
februar. Dette er et tilbud for de 2 ældste klasse
trin, hvor man i et par timer kan besøge en skole 
eller en virksomhed og få nøjere oplysninger fra fag
folk .

Enkelte lærere besøgte virksomheder eller Ungdomsbyen



Erhvervspraktik er et tilbud til alle elever fra 9. og 
lo. klasse. Normalt kommer disse elever ud i 1 u^e så
vel i 9. som i lo. klasse. En grundig forberedelse 
er nødvendig, for at man kan få det fulde udbytte. 
Såvel forberedelse som efterbehandling i klassen er en 
selvfølge, samtidig med at der naturligvis også drøf
tes hjemme, og endelig er man meget velkommen til at 
rådspørge skolevejlederen.

I efteråret bliver alle udgåede elever under 18 ålr 
kontaktet skriftligt angående job eller videre uddan
nelse. Sidste års kontakt viser, at ca. 9o% af årgang 
1979 er godt i gang.

I er velkomne til at ringe til undertegnede, telf. (ol) 
551o65, mandag i 5. lektion og fredag i 3. og 4.lektion 
Vi kan så eventuelt aftale nærmere. Haster det, kan I 
ringe til mig privat (ol) 5o522o, helst mellem 17 og 18.

Bent Marienhof





sp= c. drenge).

Som sædvanlig har både piger og drenge deltaget i sko
lens idrætsdag. Denne gang var det nu ikke med så stor 
succes som tidligere, idet kun vore 8.kl.piger blev 
Amagermestre og kom i finalen på østerbro. Drengene 
nåede semifinalerne. I Ekstrabladsturneringen nåede 
vort hold gennem 4 runder, før de måtte strække våben, 
men til den sidste kamp måtte holdet også undvære gn af 
støtterne. Drengene havde imidlertid stor ære af deres 
indsats og spillede flere glimrende kampe.

Dan Oh.lg.nd-Ander s en

FRITIDSSKOLEN:

Konkurrencémæssigt har bordtennisklubberne haft særlig 
succes i år. Vores l.hold klarede bronze i København, 
mens 2.holdet nåede kvartfinalerne. Det kunne være ble
vet endnu bedre, hvis ikke vores helt suveræne mester, 
Ib Kristensen, toti', havde været nødt til at gennemgå en 
operation i benet, hvilket dog ikke hindrede ham i at 
vinde pokalen til ejendom (3 gange i træk). HJERTELIG 
TIL lykke. Nr. 2 blev Finn Nørgaard, også tou.- 
lo klubber med deltagelse af ca. 125 elever fra Østrigs 
gades Skole samt ca. 4o elever fra Sønderbro Skole gen
nemførte en god sæson.

For en ordens skyld skal nævnes de forskellige aktivi
teter: 2 x ler og keramik, 2 x bordtennis, skak, sløjd, 



klubber fortsatt® d® 5 endnu 2 nåaoder efter påske 
forlen. C®. 3o ©lover vlllis gerae fortsatte!

IndQ-aldalag efter eoanarfaries starter mandag den 18/9 - 
altså ea age efter, at selve skolen er begyndt. Prograa» 
®et vil so® sodvaalig blive uddelt i begyndelsen af det 
nya Skoleår.

Tak for i år

Bent Marienhof

Igen 1 år tilbydes alle slaver fra 3.-lo.klassetrin 
(aad bopæl i Københavns kosæune) sasonkort, gældende 
til Københavns Idrætsparks æv#«aebad® og «haller 
(bl®. Frahkrlgsgad®s svøamehal) s&at Søbade«n®talt®a 
tesagor Selgoland fra 1/6-31/3.
Kortet koster lo kr, og galder til 14. a®j 1981. Kor
tet, soa eleven selv skal udfylde aed nava, adresse, 
skol® og klase®, kan køba® i KøbonhaTns Idræt sparks 
kontoror i svøaæhaden® aed undtagelse af Søbade an
stalten Aæager Helgoland. Sis®® kontorer kan også 
oplys® nareera ©a kortets aang® ford®!®.



iusi es SKCU 
....... ■

43a, dar f^rst og fr«aasst ar hja»- 
sots stsdfs^i!^^ så lange st barn or i skola, og 
haa ar nok skolan, der bedst ker.dar barnet.
Ban vil altU W« rede til sansen sod De® at drøft® 
Doras barn, a^dtalsr, dor kun skulle ögo auligheden 
for, at hjoæsota og skolens falles opgav« - at vaj le
da og hjalpo baraat - vil løra« på tilfredsstillend®
aåde.

Vis®© rent praktiska tlag soa f.eks. spørgsmål oa 2q~ 

rieplado, koloai, lidt ekstra frihed og lign, kan sen 
regel også osdaas ved henvendelse til klnssslørszan, 
der således km betragtes soa en s? ’.gs forstender for 
sin klass®.

oendas goaaaia bprnana til 
statliga hjea, norsalt den 15. i hver aånad (juli og 
august undtaget).

Det tiletrabos fra skolens side at overholde datoan 
dan 15., a©a nu og da han fridag® og ande^ uheldigvis 
forrykke udaaad®Isasdatoan.

Da vi inidlortid søger at få alle fslls3m&dde la løs r 
fra til hjsm a®d i "Ogleposten" - også ear-
dslss boder vi foraldren® spørg? efter bla~
det omkring den 15. £ måneden. '

Forsldra og slaver må noget gern© skriv® ii ”Ugle- 
posten” for at skabe dobat, høre andres meninger el- 
lar ad dasa® v<3j såsk« få løst et proble®.':



bedets aeddelt skolæn 
snarest »uligt - gerne ved en opringning til konto
ret, telf. 59 o4 36.

Drejer det sig on en ondartet epidemisk aygdo®, ud
steder lagen straks lægeattest. X andre tilfælde kan 
skolen forlange lægeattest og »ender i si fald en 
trykt blanket til hjemmet, so® lægen bades udfylde.

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

Ønsk®» en elev af heIbredshensyn fritaget for ophold 
på legepladsen i frikvartererne, så hjenaet fremsætte 
skriftligt ønske herosi.

Forseelser, der ikke skyldes sygdom »*
sted efter forud indhentet tilladelse hos klasselæreren.

Drejer det sig oa et längere fravær, bedes »an henvende 
sig hos inspektøren.



Meddelelse oa ©levernes 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 karakt®rer 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 foraldre og elever indbydes til samtale med klasse- 
og faglærere.

, 32 børn fik i sommeren 1979 lejlighed til 
at tilbringe en tre-ugers-tid på en af Københavns 
Kommune lærerforenings kolonier. Åse Graun stod 
for dette arbejde.

Til Gabriel Jensens ferieudflugter uddeltes i 1979 
kort til lo3 børn. Kort til 198o fås endnu på skolen. 
I sommerferien fås kortet på Gabriel Jensens kontor, 
Kirsebærhaven 25t 25oo Valby (telf. (ol) 46 ol ol.

SKÜLHIS. DI SIR IKTER er fælles med distrikterne for 
Sundpark Skole, Sønderbro Skole og Øresun<|sve jens 
Skole. Er De i tvivl, er De velkommen til jat forespørge 
på kontoret, telf. (ol) 59 o4 36. i

s 1
Med denne ordning kan De som foraldre fritj valge, på 
hvilken af distriktets 4 skoler De ønsker ‘Deres barn 
indmeldt.



^3£R

5Z2LS£L^O^TQ^ ®r P^ skoledage åbent fra kl. 12-13.
Inspø&t-Øron, Per Sørensens kan endvidere traffes efter 
narsan aftale. Telefoniske henvendelser til skolens 
kontor sikrest i kontortiden. Telf. 59 o4 36.

VlC£K4SöiKT0R ERNES TRÆF F ET W vil man bekendt
gjort på opslagstavlen ved viceinspektørernes kontor.
Telf. 53 2o 39.

ElEVFONDEN’s formål er at yde økonomisk tilskud til 
forskellige arrangementer for eleverne. Det kan f.eks. 
vcra juleafslutning, fastelavnsfest, udflugter og 
lejrskole.

Fondens midler kommer først og fremmest fra. det store 
årlige andespil. Skolen er meget glad for, at så 
mange foraldre 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 gavne 
skolens elever på områder, hvor de offentlige til
skud ikke er tilstrækkelige.



AT REJSE 3a^de De fleste
alever på #strl®s<jadss Skole koaraer på lejrskole 1-2 
gange i derøæ skoletid.

Udgifterne til disse rejser betales for størsteparten 
af kommunen - altså af skatteborgernes penge. Baggrun
den for at afsatta beløb til lejrskoler er en viden om, 
at sådanne ture har meget stor betydning for eleverne.

For det førsta oplever de fremmede egne , flytter klasse
værelset ud i naturen og stifter bekendtskab med andre 
livsformer and den københavnske stenbros.

For det andet lærer klasserne og deres lærere hinanden 
at kende på ®n helt anden og bedre måde, end der er mu
lighed for gennem den daglige undervisning.

Sidst men ikke mindst styrkes kammeratskabet blandt 
eleverne, når de skal være sammen døgnet rundt ca. en 
uge - man lær«r at indrette sig efter hinanden, og nan 
får en mass® fælles oplevelser at tale sammen om. - 
Kort sagt: Et lejrskoleophold giver indtryk og erfarin
ger, som holder mange år frem.

I det forløbne skoleår har 7v, 7x , 8u og 9u været i 
Sønderjylland, og i april var lou på skolerejse i Spanien



Skolens personale.

Inspektør: Per Sørensen

Viceinspektører: 3ent Christiansen og Kirsten Munck.

Larere; Gunnar Bergstrøm, Frede Busk, Hans Jørgen 
Christiansen, Jan Elbo, Grete Feid, Holger Feld, Aase 
Graun, Bente Gretoft, Einar Sieck Hansen, Hans Køhler 
Hansen, Jørgen Hansen, Regitze Sieck Hansen, Anne Lin
demann Heide, Erik Holm, Knud Jespersen, Karen Ring 
Jørgensen, Kirsten Jørgensen, Helga Bæk Kristensen, 
Britta Kristensen, Jean Larsen, Bent Marienhof, Gurli 
Nielsen, Dan Ohland-Andersen, Birthe Ottosson, Helmut 
Ottosson, Else Lykkebo Pedersen, Iben Rossing, Carl 
Werner Skogholm, Grethe Stemmerik, Merete Thorsen og 
Niels Wolter.

Sekretær: Inger Retsbo.

Skolelage;Vibeke Petersen, telf. 59 41 36

Tandlæge: Inga Bøffer, telf. 59 23 66

AssistentiMargit Hamborg.

Skolebetjent: Kaj Palmqvist.

Medhjælper: Poul Erik Hansen.

Skolevej leder.- Bent Marienhof telf. 55 lo 65.
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BØRNETANDPLEJEN omfatter elever fra 1. til lo.klasse 
saat alever i 1 G. Når der kommer børnehaveklasse 
efter sommerferien, kan disse elever også blive behänd 
på klinikken. Behandlingen på. disse klassetrin er 
gratis.

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

Hertil kommer betaling for visse behandlinger såsom 
guldarbejde, operationer og røntgenoptagelser, hvor 
sygesikringen kan yde et mindre tilskud.

Skolevæsenet refunderer ikke elevens andel.

For at hjælpe lidt på den daglige tandbørstning, så 
tandsygdommene "huller i tænderne" og tandkødsbetæn
delse forhåbentlig kan holdes nede, har 1.-6.klasse 
og 8.-lo.klasse haft besøg af tandplejeren, der for
tæller o® tanderne og deres funktion ved hjælp af lys
billeder samt instruktion i tandbørstning.

Tandlægen



BEGIVENHEDER I ÅRETS LØB.

I6.08.79.

11.o9.
24.09.
ol.lo.
o4.lo.
o 5.lo.
ol.ll.
lo.11.
08.12.
13.12.
21.12.
21.01.80.
11 .o2 .
12 .o2 .
18.02.
o4.o3.
o5 . o3 .
13 .o3 .
17 .o4.
22.04.
o5.o5.
2 o . o 5 .
22.05.

1. klasse begynder
Forældremøde for de ny 1.klasser 
Idrætsdag for 8.-lo.kl.
Gamle elevers aften
Emneuge - Børns vilkår - begynder 
Åbent hus om aftenen + fredag 
formiddag i anledning af emneugen 
Andespil 
8u og 9u på lejrskole i Løjt Feriecenter- 
Salg af julemarker 
Luciaoptog 
Juleafslutning 
Forældremøde for 7.-lo.kl.
Teaterforestilling for 1.-5.kl. MUSIKKASSEN 
Forældremøde for 1.-6.kl. 
Elevrådets fastelavnsfest l.-lo.kl. 
Svømmestævne for drenge 

" " piger
5v drenge i finale til svømme stævne 
Salg af sukkersygemarker 
lou på skolerejse i Benidorm
7v og 7x på lejrskole i Løgumkloster 
Idrætsdag for 4.-7.kl.
Afgangsklassernes sidste skoledag



På alle klassetrin kan eleverne få gratis mælk og
vitaminpiller. Ca. 25o af skolens elever har be J
nyttet sig af dette tilbud.

Som noget nyt vil samtlige elever få tilbudt frokost
pakke fra begyndelsen af det nye skoleår. Tilmeldings
blanketter uddeles i august måned.

QßDKNSREGLERc
Fra august 198o gælder følgende ordensregler for 
vore elever:

1. vej til skole:Skolepatruljernes vejledninger 
skal altid følges.

Knallerter stilles ved muren i Ungarnsgade, cyk
ler i skolens stativer.

2. må kun medbringe: Hvad du skal bruge på skolen. 
Du er selv ansvarlig for din taske og dens indhold. 
Skolen erstatter ikke værdigenstande.

3. 1 klassen: Alle må være med til at holde orden i 
lokalerne, og ingen må opholde sig der i frikvar
tererne.



trapper og gange: Ingen må uden tilladelse op
holds sig på trapper og gange i frikvartererne. 
Ved lokaleskift må tasken anbringes ved nyt lokale 
hvis det kan ske på vejen ned.

5. 1 gården. I frikvartererne skal du være i gården. 
Ingen må opholde sig unødvendigt ved indgangene, 
loggiaerne eller på toiletterne.

Voldsom og farlig leg er ikke tilladt.

Boldspil er kun tilladt med bløde bolde og på an
viste steder.

6. Rygning må kun foregå i "Fugleburet".

7. Udgangskort; 8.-lo.kl. må gå hjem i de to store 
frikvarterer samt i mellemtimer, hvis de har for
ældrenes tilladelse og er i besiddelse af et ud
gangskort .

Hvis denne tilladelse misbruges, vil kortet blive 
inddraget for kortere eller længere tid.

13 elever fik hjælp til sommerudstyr, og 9 hjem fik 
hjælp til julen.



Tirsdag den 17. juni tager følgende klasser på udflugt 

lua, lub, 3ua, 3ub, 7u, 7x

Onsdag den 18. juni tager følgende klasser på udflugt: 

5u , 5v, 6u , 6x , 7v, 8v, 8x .

Afgangs- og hjemkomsttid meddeles af 
klasselærerne.

Herudover afholder nogle klasser formiddagsundervis
ning med forældrebesøg -besked gives af klasselærerne.

Sidste almindelige skoledag for i.-8.ki, er i øvrigt 
torsdag den 19. juni.

SIDSTE SKOLEDAG fredag den 2o. juni:

Kl. 9.00 møder: lu a, lub, 2ua, 2ub, 3ua, 3ub, 4u , 5u ,

Kl . 11.oo møder:

5v, 6u, 6v , 6x .

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



mandag dan 11. augustt

Kl> 8.00 K^d«r: 2ua på nr. F
2ub • * E
3ua " • L
3ub ■ • H

T.  4u ■ " 11
5u " • 24
6u • " 23
5v " " 15

Kl .lo.oo 7» på nr. 22

7v St 28
' : 7k Ö* 35

@u SS 21
Sv S? S5 38
9u §® 3 31
9v ® 33

& 25
lo« » *3 32
lov 9» 37

Afslutning for d® elever, der ved skoleårets af
slutning udskrives fra 9. og lo.klassetrin finder 
sted s&ndag den 16. juni.
K®ra©r® besked ®r tilsendt da iæplicersds hj@a.

XI




