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SÅ GIK

skoleåret 198o~81. Det var første år med børnehave
klasse cg kontaktforældreordning på østrigsgades SkoL 
året, hvor skolefrokostordning kom tilbage, og det va. 
j ub i .læums år et.

Skolefrokostordningen begyndte umiddelbart efter som
merferien, Bortkastede madpakker på og uden for skole; 
afslørede, at adskillige af de tilmeldte ikke, havde & 
reelt ønske om at nyde godt af kommunens tilbud. Ved 
re-tilmeldingen pr, januar faldt antallet af deltagen 
til ca. 4o% af eleverne. Dermed elimineredes oven
nævnte problem væsentligt, så ordningen nu må sige? ai 
fungere godt,

Skolens 7 S-års... jubilæum den i. april var årets størst« 
begivenhedmarkeredes gennem 9 dages arrangemrui-

T” S -V-. : ’- >>
indladende Amagetuge, officielt jubilæum, hvor borg- 
mester Bent Nébelong overrakte kommunens gave - et ma
leri af Paul Gadegaard, foster for eleverne og slutte
lig “åbent hus" med boder, restauranter, diskotek, te< 
tér fore sti 11 Inger og udstilling af arbejder fra .Amager 
ugen. Samtlige hjem modtog skolens jubilæumsskrift.

Da forløbet af de enkelte arrangementer fyldigt er bl« 
vet refereret i Ugleposten, vil jeg nøjes mod at aqføj

Dét samlede lærerkollegium udf.^te såvel under det ste 
planlægningsarbejde som. under arrangementerne en impoi 
rends arbejdsindsats til sidst støttet af frivillige 
hjælpere fra elev— og forældrekredsen, et kæmpearbejd? 



som dog vist ingen i dag ville være foruden.

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

Til alle: RIGTIG GOD FERIE!

Per Sørensen



SKOLENÆVNETS BERETNING

Skoleåret 198o/81 har været speice.lt på flere måder

Foruden de almindelige skolenævnsmøder, med godken
delse af skema, budget, undervisningsmidler m.m., 
samt behandling af sociale sager, har skoleåret 
været anderledes end de foregående år.

Af nye ting kan nævnes, at østrigsgades Skole nu ha 
fået børnehaveklasse til stor glæde for både skolen 
og mange forældre.

Endvidere har vi nu, efter mange "private" nævns
møder, samt besøg ved forældremøder, efter invita
tion fra klasselærerne, fået kontaktforældreordning 
på skolen. Vi har holdt St fælles møde, hvor også 
lærere, elevrådsrepræsentant og inspektør var til 
stede. - Referat af mødet har tidligere været brägt 
i Ugleposten.

Vi forventer os meget af denne nye ordning og håber 
på godt samarbejde, også efter ferien.

Årets store begivenhed var skolens 75-års jubilæum,
der løb af stabelen i ugen omkring den 1. april.

Det blev en stor succes, og en uforglemmelig uge, 
ikke mindst p.g.a. en stor indsats af både skolens 
personale, elever og forældre.

Tak til alle for godt samarbejde i det forløbne år.

God sommerferie 
p.n.v.

Annie Peter s en

speice.lt


SKOLEWZHET VED ØSTRIGS GÄDES SKOLE.

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

Bremensgade 43, l.th.

Tjørnerækken 5, l.th.
Adriansvej 2o
P.Fabersgade 19,l.th.
Vej lands Alle 99

(ol) 9547o4

(ol) 546967
(ol) 522689

(ol) 596752

MÅNEDSBLADET ”UGLEPOSTEN" sendes gennem børnene til 
samtlige hjem, normalt den 15. i hver måned (juli og 
august undtaget).

Det tilstræbes fra skolens side at overholde datoen 
den 15., men nu og da kan fridage og andet uheldigvis 
forrykke udsendelsesdatoen.

Da vi imidlertid søger at få alle fællesmeddeteIser 
fra skole til hjem med i "Ugleposten" - også, sær
deles vigtige - beder vi forældrene spørge efter bla
det omkring den 15. i måneden.

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



ELEVRÅDETS BERETNING.

Alt i alt har elevrådet i det forløbne år fungeret
godt.

I september måned blev det oplyst, at malervare
firmaet Sadolin & Holmblad, som kun ligger få skridt 
fra skolen, påtænkte at opføre et forbrændingsanlæg
midt i det tætbebvggede område. Dette ville være med 
til at øge forureningen på Amager.

Elevrådene på henholdsvis Sønderbro, Sundpark og vo
res skole fandt pludselig sammen og begyndte at dis
kutere, hvad vi som elever kunne gøre i denne situa
tion. Vi besluttede,at vi ville prøve at arrangere en 
gadeaktion samt underskriftsindsamling for at vise
folk, at eleverne også sagde nej til en forøgelse af 
forureningen på Amager.

Vores gadeaktion blev gennemført, og man kunne nogle 
dage efter læse i aviserne, at Sadolin & Holmblad nu 
havde trukket deres planer tilbage p.g.a. de utallige 
protester fra bl.a. beboerne i området, daginstitu
tioner og skoler.

I oktober måned afholdt Landsorganisationen af Elever, 
LOE, delegeretmøde, hvor hovedtemaet var: Nej til ned
skæringer på skoleområdet. Blandt mange andre ting be
sluttede man på mødet at gøre ugen fra 1.-5.september 
til en faglig uge med aktiviteter rettet mod besparel
serne på skoleområdet. På østrigsgades Skole blev der 
også afholdt faglig uge, hvor programmet så således ud 
Mandag: oplysning om nedskæringerne i alle klasser





J^r i slutningen af skoleåret har elevrådet stået 
som medunderskrivere på det krav, der lyder: --"For 
en efg-skole (jern og metal) - og et gymnasium i 
Sundby". Det videre arbejde med kravet vil elevrå
det også tage del i.

Torsdag den 3o. april måtte elevrådet skille sig af 
med nogle gamle veteraner, og i stedet fik vi så no
get nyt og frisk kød og blod i bestyrelsen. Velkom
men! Held og lykke fremover.

Når man skal skrive sådan en årsberetning, har man 
en tendens til at fremhæve de gode sider. Men der 
har da også været ting, som elevrådet burde have 
taget sig mere af - såsom frugtboden og oppetilla- 
delsen. Der er ikke blevet arbejdet nok med disse 
ting, men det må og skal der rådes bod på i det kom
mende år.

Til sidst en hilsen til skolenævnet samt lærerrådet 
for godt samarbejde i det forløbne

God sommerferie 
elevrådet 

Gitte Bertelser 
forh.fmd.

KONTAKTLÆRERE.

Lærerrådets repræsentanter i elevrådet var i det 
forløbne år Gurli Wolter, Kirsten Jørgensen og 
Kirsten Munck.



7.

DØRNETAND PLEJEN 
omfatter elever fra Bh-klasse til lo.klasse samt 
elever i I G og elever i l.HF-klasse, som kommer 
direkte fra 9. eller lo. klasse og går på et to
årigt HF-kursus.

Endvidere tilbydes vederlagsfrit tandpieje,indtil 
undervisningspligtens ophør til elever, hvis forael- 
dre/værge har bopæl i Københavns kommune og som ud
skrives f.eks. til ungdomsskole, efterskole ell.lign.

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 ca. 7o% af 
de behandlinger, 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 tandkøbsbetæn
delse forhåbentlig kan holdes nede, har 1.-6.klasse 
og 8. -og lo.klasse haft besøg af tandplejeren, der 
fortalte om tænderne og deres funktion ved hjælp af 
lysbilleder samt instruktion i tandbørstning.

i ' ) i i ’
i ; Tandlægen ■ ;



PERSONALIA.

Overlærer C.W. SKOGHOLM blev sygepensioneret pr.
1 .februar, og overlærer HOLGER FELD lod sig førtids
pensionere pr. 1. september. Begge har de i cå.
35 år gjort en indsats for skolens elever. Tak og 
godt otium!

Børnehaveklasselærer MERETE THORSEN er af direktora
tet forflyttet til anden skole. Det er med beklagel
se, vi tager så hastig afsked. Merete Thorsens plads 
overtages af børnehaveklasseleder EDITH KJÆR fra 
Sundpark Skole, der går et børnehaveklassehold ned.

Årsvikarerne GYTHA HANSEN, ERIK HOLM og BRITTA KRI
STENSEN slutter deres virke på østrigsgades Skole 
med dette skoleårs udgang. Det faldende antal af 
klasser bevirker, at der ikke mere er timer til dem.

Jeg takker de afgående for en god og engageret ar
bejdsindsats og ønsker held og lykke fremover.



TI

OVERLÆRER NIELS AAGE WOLTER døde den 23. marts 1981.

Niels Wolter, som tog lærereksamen fra KFUM’s Semi
narium i 1937, og som supplerede den med eksaminer 
og kurser, specielt i fagene sløjd og matematik, 
kom til østrigsgades Skole den 1. oktober 1943.

Det er især som den flittige og engagerede matematik
lærer, han huskes af de mange elever, han gennem åre
ne har haft, og hvis forståelse af og træning i faget 
lå ham så stærkt på sinde.

Niels Wolter vil blive savnet i såvel klasse- som på 
lærerværelse.

PS





KUNST På SKOLEN.

Måske er der elever, der har opdaget, at skolen 
ikke har det samme på væggene hele året. Skolen er 
medlem af Lærernes Kunstforenings Grafikklub og 
får hver måned udskiftet de tre billeder, som er pla
ceret mellem stuen og første sal ved kontoret. Lige
ledes låner skolen billeder fra kommunens store ind
køb, og også disse kunstværker er udstillet på trap
pen ved kontoret.

Hvorfor nu skiftende udstillinger? Dette skulle ger
ne give eleverne nye indtryk samt udbygge deres iagt
tagelsesevner .

Mon alle lægger mærke til de skiftende udstillinger 

af tidens kunstnere?
Knud Jespersen

GAMLE ELEVERS AFTEN. Alle tidligere elever er vel
komne på skolen, der holder åbent hus sidste mandag 
i september kb. ZS.&o. — Det bZiver i ar den 28.sept. 
TILMELDING TIL DENNE AFTEN sker forud pr. brevkort 
eller ved opringning til skolens kontor (ol 59 o4 36) 



SKOLEBIBLIOTEKET.

Det er skolebibliotekets formål at give alle sko
lens elever adgang til nyttig og udviklende læsning 
af faglig og skønlitterær art og derved fremme fol
keskolens 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, hvorved deres menneskelige udvikling 
kan fremmes.

Dette formål opfyldes i stort omfang på østrigsgades 
Skole, idet vi råder over en bogsamling på i alt 
13.5oo bind, fordelt i udlånet og i klassesætsamlingen.

Udlånet er åbent 2 timer daglig. Hver klasse har deres 
ugentlige besøg (med dansklærer) på biblioteket, hvor 
de under vejledning af dansklærer og skolebibliotekar 
har kunnet dels arbejde i biblioteket - dels finde 
den rette bog (bøger) til hjemlån.

Skolebiblioteket får hvert år tilført mange nye bøger 
(både i udlånet og i klassesætsamlingen), ligesom de 
ældre titler bliver erstattet med nye bind, hvis de 
ikke er udsolgte.

Skolebibliotekets høje standard er sikkert medvirkende 
til, at eleverne er så flittige lånere.

Bøgerne kan hjemlånes i op til én måned. Man kan låne 
et ubegrænset antal bøger ad gangen.
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Forældre og elever kan selv kontrollere, om låne
fristen er overholdt, idet lånedatoen er stemplet 
bag i bogen på datotavlen.

Gurid Wolter



SKOLEVEJLEDNING.

Efterkontakten af de elever der gik ud før sommer
ferien, er den største opgave for skolevejledningen 
i de første måneder. Langt de fleste var godt i gang.
mens 6 af de gamle elever havde behov for hjælp.

9u og 9v kom i erhvervspraktik i efteråret, mens 9x, 
lou og lov kom ud i slutningen af vinteren. En grun
dig forberedelse er nødvendig, for at man kan få det 
fulde udbytte. Såvel forberedelse som efterbehandling 
i klassen er en selvfølge, samtidig med at der natur
ligvis også drøftes hjemme, og endelig er man meget 
velkommen til at rådspørge skolevejlederen.

Også i år 
fra 9. og

var der mange gode samtaler med eleverne
lo.klasse, der alle bliver tilkaldt, foruden

at man naturligvis også kan komme på eget initiativ
I 14 tilfælde deltog forældre. For en ordens skyld 
skal nævnes, at elever fra 7. og 8.klasse også er 
meget velkomne. Råd og vejledning angående de valgfri 
fag og ungdomsskolens mange tilbud vil nok her være 
de mest almindelige samtaleemner.

9 .klasserne havde besøg af vores lokale erhvervsvej
leder Lauritzen fra arbejdsformidlingen i Amager Cen
tret, telf. (ol) 571611, der bl.a. fortalte om efg. 
For lo.klasserne var der arrangeret foredrag og dis
kussion med en repræsentant fra såvel DA som LO.

Til alle "gamle" elever under 18 år: I er velkomne 
til at ringe til undertegnede, telf. (ol) 551o65, 



mandag i 3. og 4. lektion og fredag i 2. og 4.lek
tion. I er selvfølgelig også velkomen til at komme 
"over", men det er bedst at aftale først. - Haster 
det, kan I ringe til mig privat (ol) 5o522o, helst 
mellem kl. 17 og 18.

Bent Marienhof



DKÆT, drenge.

I årets løb har drengene ud over deres daglige timer 
i idræt, hvor vi især har hilst timerne i badminton 
velkommen, deltaget i de sædvanlige turneringer, sko
len plejer at deltage i.

Vi nåede således helt til 5. runde i Ekstrabladets 
store fodboldturnering, efter en række både gode og 
spændende dyster, før vi måtte bøje os for overmagten. 
Derimod nåede vi igen helt til tops i fodbold ved 
Københavns kommunes skoleidrætsdag, hvor vi først 
blev kåret til Amagermestre og siden, efter en utro
lig spændende finale, hvor vi længe var bagud, kom 
meget stærkt til sidst og vandt Københavnsmesterska
bet for lo.klasse.

Dan Ohland



PIGEIDRÆT 1980/81.

Det har været et fint år for idrætten, som gymna
stikken jo kaldes i dag. Pigerne har været dygtige 
og flinke.

Således vandt både 8.kl. og 9.kl. distriktsmester
skabet i langbold i september måned.

Pigerne i 8uv gik videre, vandt også københavns
mesterskabet og hjemførte en sølvplade til skolens 
fane.

I marts måned deltog 4u og 5u i svømmestævnet. De 
vandt dog ikke, men blot det at være med giver et 
lille pif i hverdagen.

På idrætsdagen i maj deltog 4u i stafetløb og 6uv 
samt 7uv i langbold. Også her vandt vore dygtige 
langboldpiger distriktsmesterskabet, og vi fik endnu 
en sølvplade til skolens fane.

Skoleåret har været præget af mange aktiviteter; 
svømning - badminton - atletik - volleyball - 
basketball - bordtennis. Ja, selv disco- og folked 
har været på programmet. En del af pigerne har ogs 
taget svømme- og atletikmærker.

Til slut vil jeg lige nævne, at vi har fået en fin, 
nyistandsat pigegymnastiksal. Tak til Per Sørensen og 
Jette Schmidt.

Birthe Ottosson



SVØMMEKORT.

Igen i år tilbydes alle elever fra 3.-lo.klassetrin 
(med bopæl i Københavns kommune) sæsonkort, gældende 
til Københavns Idrætsparks svømmebade
(bl.a. Frankrigsgades svømmehal) samt
Amager Helgoland fra 1/6 - 31/8.

og -haller
Søbadeanstalten

Kortet koster lo kr.
som eleven selv

og gælder til 14 
skal udfylde med

maj 1982. Kor 
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.



TRAMPOLIN OG MINITRAMPOLIN.

Inden for det sidste år har anvendelse af trampo- 
linredskaber i idrætstimerne ofte været til debat 
i pressen. På en skole i København skete i januar 
en alvorlig ulykke i forbindelse med brugen af 
trampolin, som medførte, at skoledirektoratet om
gående udsendte et midlertidigt forbud mod brug 
af trampolinredskaber.
Dette er nu blevet understreget af undervisnings
ministeriet, som vil søge at skaffe materiale om 
risikoen samt udarbejde betryggende sikkerhedsbe
stemmelser vedrørende øvelser med disse redskaber.

KORT OG GODT: Trampolinredskaber må ikke anvendes 
i idrætstimerne.



FRITIDSSKOLEN.

128 elever deltog i år fordelt på 8 klubber:
2 x ler og keramik; skak, sløjd, indendørs fod
bold, gymnastik for piger, bordtennis og filmklub 
for de små klasser. Bordtennis- og fodboldklubberne 
fortsatte til 15. juni, mens de andre klubber slut
tede ved påskeferiens begyndelse.

Der planlægges flere klubber for .de mindste klas
ser (ind. børnehaveklassen), men det er ikke så 
nemt at finde kvalificerede lærere. Eventuelle in
teresserede (man behøver ikke have lærereksamen) 
bedes henvende sig til undertegnede.

Som sædvanlig begynder tilmelding en uge efter som
merferiens slutning, således at sæsonen kan begynde 
1. september. Programmet vil blive uddelt i begyn
delsen af det nye skoleår.

Tak for i år



SKOLEHAVEN.

Mange elever fra vor skole har skolehave. Til 
trods for den dårlige sommer sidste år, hvor det 
regnede meget og næsten hver torsdag - det betød 
besværligt luge- og rensearbejde - blev høsten 
ret god. Børnene slæbte hjem, og forældrene var 
glade for tilskuddet af friske grønsager.

Dette forår har interessen ikke været mindre. Alt 
er udsolgt. Vejret har været betydeligt bedre end 
sidste år. Det har betydet hurtig fremspiring og 
alt tegner godt for den kommende sæson.

Jørgen Hansen

Hvert år får skolen nye SP’er, og de gamle holder 
op. Nogle klarer opgaven at hjælpe de små elever 
over østrigsgade i flere år, andre betydelig kor
tere tid, men som regel passer eleverne arbejdet 
med trafikken pænt.

I år synes jeg, at der har været nogle særdeles 
gode hold, der har været præcise og dygtige. Der
for siger skolen tak.

Knud Jespersen



LEJRSKOLER OG UDFLUGTER.

Det siger sig selv, at den daglige undervisning 
er det vigtigste i skolens hverdag. Samtidig kan 
det dog ikke understreges nok, at det virker for
friskende en gang imellem at opleve andet end ta
beller og grammatik. Det har vi mulighed for ved 
at tage på udflugter og rejse på lejrskole.

Værdien af sådanne ture kan ikke måles i konkrete 
tal, men de erfaringer og oplevelser, elever og 
lærere far sammen, er medvirkende til at skabe et 
godt sammenhold i en klasse.

I det forløbne år har skolen haft flere hold på rej
se, og formen for disse ture har efterhånden ændret 
sig sådan, at man ikke blot lærer at samarbejde om 
traditionelle lejrskoleopgaver, men at man også fø
rer sin egen husholdning med budget, indkøb, mad
lavning o.s.v. Der er ingen tvivl om, at denne form 
for gruppearbejde omkring disse praktiske områder 
virker stimulerende for det sociale samvær i klassen 
En helt anden og endnu mere utraditionel form for re 
se fandt sted i efteråret, da en klasse drog til Jug 
slavien for at deltage i et internationalt esperanto 
stævne.

Lad os håbe, at kommunens politikere altid vil prio
ritere lejrskoleudgifter højt i budgetplanlægningen, 
således at alle kan komme på rejse 1-2 gange i skole 
forløbet.

Kirsten Munek





PRAKTISKE OPLYSNINGER.

SKOLENS KONTOR er på. skoledage åbent fra kl. 12-13.
Inspektøren, Per Sørensen, kan endvidere træffes ef
ter nærmere aftale. Telefoniske henvendelser til sko
lens kontor sikrest i kontortiden . Telf. 59 o4 36.

VICEINSPEKTØRERNES TRÆFFETID vil man finde bekendt
gjort på opslagstavlen ved viceinspektørernes kontor. 
Telf. 58 2o 39.



SKOLENS PERSONALE.
Inspektør: Per Sørensen

Viceinspektører: Bent Christiansen og Kirsten Munck.

Lærere: Gunnar Bergstrøm, Frede Busk, Hans Jørgen 
Christiansen, Jan Elbo, Grete Feld, Aase Graun, 
Bente Gretoft, Einar Sieck Hansen, Hans Køhler Han
sen, Jørgen Hansen, Regitze Sieck Hansen, Anne Lin
demann Heide, Erik Holm, Knud Jespersen, Kirsten 
Jørgensen, Helga Bæk Kristensen, Britta Kristensen, 
Jean Larsen, Bent Marienhof, Gurli Wolter, Dan 
Ohland-Andersen, Birthe Ottosson, Helmut Ottosson, 
Else Lykkebo Pedersen, Iben Rossing, Grethe Stem- 
merik, Merete Thorsen.

Skolevejleder: Bent Marienhof.

Sekretær: Inger Retsbo.

Skolelæge: Jane Tims Andersen telf. 59 41 36
Sundhedsplejerske: Karen Kjerulff 59 41 36

Tandlæge: Inga Høffer telf. 59 23 66

Assistent: Margit Hamborg

Skolepsykolog: Hanne Kold Andersen

Skolebetjent; Kaj Palmqvist

Medhjælper: Poul Erik Hansen

59 23 66

telf. 55 lo 65.



FORSØMMELSER PÅ GRUND AF SYGDOM bedes meddelt skolen 
snarest muligt - gerne ved en opringning til konto
ret, telf. (ol) 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 helbredsmæssige hensyn fritaget for 
ophold på legepladsen i frikvartererne, må hjemmet 
fremsætte skriftligt ønske herom.

FORSØMMELSER, 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.



w

MEDDELELSESBOG 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 elever indbydes til samtale med klasse- 
og faglærere.

FERIEN. 31 børn fik i sommeren 198o lejlighed til 
at tilbringe en tre-ugers-tid på en af Københavns 
Kommunelærerforenings kolonier. Åse Graun stod 
for dette arbejde.

Til Gabriel Jensens ferieudflugter uddeltes i 198o 
kort til lol børn. Kort til 1981 fås endnu på skolen. 
I sommerferien fås kortet på Gabriel Jensens Kontor, 
Kirsebærhaven 25, 25oo Valby (telf. (ol) 46olol).

SKOLENS DISTRIKTER er fælles med distrikterne for 
Sundpark Skole, Sønderbro Skole og øresundsvejens 
Skole. Er De i tvivl, er De velkommen til at forespør
ge 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.





BEGIVENHEDER I ÅRETS LØB.

14.08.80.
27 .08
11.09.
17.09.
25.09.
29.09.
o3.11.
o5.11.
04.12.

15.12.
16.12.
19.12.
13.ol.81.
15.01.
o4.o2.
16,o2.
16.02.
23.o2 .
o2.o3.
o3.o3.
o4.o5.
25.03.
ol ,o4.
o2.o4.
o3.-o4.o4.
19.o5.
21.o5.

Børnehave og 1.klasse begynder. 
Forældremøde for de nye klasser 
Idrætsdag for 8.-lo.klasse 
Cyklistprøve - 97 deltagere 
Mesterskabsstævne i Fælledparken 
Gamle elevers aften 
9u og 9v i erhverspraktik 
Andespil 
Jay Mandal, Indien, holdt foredrag om 
loo.ooo km cykeltur 
Luciaoptog 
Juleskovtur
Juleafslutning
Forældremøde og konsultation 7. og lo.kl. 

" " " 9. og 9.kl.
Første kontaktforældremøde
8.-lo.kl. i Parkteatret til "Rørmalerne" 
Forældremøde og konsultation 1.-6.kl. 
lo.kl. og 9x i erhvervspraktik 
Fastelavnsfest og karneval 
Svømmestævne for piger

" " drenge
Emneuge: "Amager før og nu" indledes 
Skolens 75 års jubilæum 
Fest for eleverne fra Bh-kl. til 7.kl. 
Åbent hus dage 
Idrætsdag for 4.-7.kl. 
Afgangsklassernes sidste skoledag.



ORDENSREGLER.

1. ve3 til skole: Skolepatruljernes vejledninger 
skal altid følges 4
Knallerter stilles ved muren i Ungarnsgade, cyk
ler i skolens stativer.

2. Du 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 .

4’ trapper og gange: Ingen må uden tilladelse op
holde sig på trapper og gange i frikvartererne.
Ved lokaleskift må tasken anbringes ved nyt lokale 
hvis det kan ske på vejen ned.
1 gården: I frikvartererne skal du være i gården. 
Ingen ma 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.

BØRNENES KONTOR.

15 elever fik hjælp til sommerudstyr, og 12 hjem 
fik hjælp til julen.





AFSLUTNING FOR 1.-8.KLAbSE:

Mandag den 15. juni tager følgende klasser på 
udflugt: lua, 2ua, 2ub, 7u, 7v , 8u, 8v.

Onsdag den 17. juni tager følgende klasser på 
udflugt: lub, 4u, 5u, 6u, 6v/ 7x.

Afgangs- og hjemkomsttid meddeles af klasselærerne.

Herudover afholder nogle klasser formiddagsundør- 
visning og aftenarrangementer. Besked gives af 
klasselærerne.
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■ M GE SKOLEDAG er torsdag den 18.juni.
FREDAG den 19. juni er omflytningsdag, og eleverne
møder på følgend t. xcl I

kl, 9 »oo; luaf 1ub, 2ua,. 2ub. 3uar 3ub, 4u, 5uf6uf6v

kl„11.oo : 7u, 7v , 7x? GU X ,'. 8v,

FØRSTE SKOLEDAG mandag den 10. august:

kl. 8.00 møders på nr. F
2ub
3ua

" * HH IT T
Xj

3 uh c« f?
4 Q Ti g • • .' V
"ri 13 ’’ ” 11; f 5u " 24 '

i / J? 1 G
kl.lp,oo mødet s 

l
7u p 
7y

■ S n i «A23
•' " .15

ö U. " ’! 22
8v ” 26
8x f! 2 g
9u ,f ” 3 7
9v " ” 38

X rb'^. tt r? -j -i

Lov " " 3 2

.klasse og børnehaveklasse møder tirsdag den 11.aug
\X S .Lu t XXXUC? fCX? Clé: öl.GVÖXTz döx Véd Skö I 17 G ti S af^lll^-"" 

Ung udskrives fra 9. cg lo»klassetrin finder sted 
tirsdag den Iß« juni* 
Armere besked, ej tilsendt de imölicerede hjem.




