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SÄ GIK

skoleåret 1981-82. Det var året, hvor den lille skoles gård 
blev legegård, hvor 3 grønne uger debuterede, hvor en ny vi
karordning blev tilladt, og hvor et nyvalgt skolenævn tog 
pasningsproblemer på dagsordenen.
Aulaskolens gård har en rimelig størrelse i forhold til vort 
nuværende elevtal i bh-1.-2.-3.klas se. Men kedelig var den, 
uden egentlige legetilbud. Et udvalg af lærere med repræsen
tanter fra skolenævn gik løs på mulighederne og fremlagde et 
detaljeret forslag, som elevråd, skolenævn, et flertal i læ
rerrådet samt skoledirektoratets bygningsafdeling kunne accep
tere.
Sidst i november opstilledes af et frivilligt arbejdshold af 
elever, forældre og lærere et præfabrikeret klatre- og rutsje
banearrangement. Vejrmæssigt var tidspunktet uheldigt, men bør
nene nød det på trods af sne og is.

Senere fulgte et legeskib og små legehuse - asfaltørkenen er 
blevet til en legegård, endda med bord-/bænkeopstillinger til 
de elever, som foretrækker de mere stille sysler.

Jeg takker de elever, forældre og lærere, der har gjort dette 
muligt, og jeg takker specielt Jan Elbo, der i sin fritid har 
fremstillet og ladet opstille skib og huse.
For de små er der i dette forår kommet en anden nyskabelse: 3 
grønne uger. De omtales andetsteds i årsskriftet, så jeg skal 
nøjes med at konstatere, at de er blevet en succes, som jeg me
get gerne ser gentaget.
Med skolenævnsvalget i december skete en række personskift som 
angivet i formandens beretning. Vi havde et godt samarbejde i 
det gamle skolenævn, og det er glædeligt allerede nu at turde tro 
på, at vi også i det ny skolenævn kan arbejde i den kritisk po
sitive ånd, som kan give et frugtbart samarbejde. De forældre- 
valgte nævnsmedlemmer har som en af deres første opgaver påtaget 
sig at forsøge forbedring af fritidshjems-/pasningsmuligheder for 
vore mindste elever.

En behovsundersøgelse er foretaget via spørgeskemaer til hjemmene. 
Undersøgelsen viser et kraftigt behov, f.eks. står 37% af vore 
elever i nuværende 1. og 2.klasse på venteliste til fritidshjems
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plads. Skolenævnet har skriftligt henvendt sig til borgme
ster Pelle Jarmer, ligesom skolen på anden vis søger at kom
me vore børn og deres forældre til hjælp i løsningen af dette
store problem.

Jeg takker lærerråd, elevråd og skolenævn for behageligt og 
loyalt, sagligt samarbejde.

Til alle: RIGTIG GOD FERIE!

Per Sørensen

Vær god ved vore blomster

PERSONALEÆNDRINGER,
Børnehaveklasseleder Edith Kjær har i dette år læst delt 
tjeneste på Sundpark Skole og hos os. Det er ikke misun
delsesværdigt dagligt at skulle løbe mellem to skoler, og 
vi glæder os med Edith Kjær over, at hun fra august 1982 
skal have alle sine timer på Sundpark Skole.
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SKOLENÆVNETS BERETNING i98i-82,

Der har i skoleåret 1981-82 været skolenævnsvalg, og det 
nuværende nævn tiltrådte 1. januar 1982.
Der har været afholdt ialt lo skolenævnsmøder, heraf 5 med 
det nye nævn, endvidere har der været afholdt 2 kontaktfor
ældremøder samt - i forbindelse med skolenævnsvalget - et 
orienterings- og opstillingsmøde den 2. november 1981.

Det nye nævn tiltrådte 1. januar 1982, og de forældrevalgte 
medlemmer er:

Annie Petersen
Lis Christiansen
Knud Ditlevsen
Lise Kjøller
Steen Alberts

Suppleanter er:

Tom Nielsen
Bent-Ole Larsen
Susanne Berge 
Per Stripp

Der var ikke kampvalg på Østrigsgades Skole, da der kun kom 
den ene liste, som blev til på opstillingsmødet.
Skolenævnet vil arbejde videre på at få oprettet et fritids
hjem i kvarteret, og vi har i den anledning skrevet til borg
mester Pelle Jarmer, men vi har i skrivende stund ikke fået 
nogen reaktion på denne henvendelse.
Vi vil også arbejde videre på at gøre kontaktforældreordningen 
bedre, bl.a. ved at informere kontaktforældrene løbende.
Vi vil takke alle for godt samarbejde i det forløbne år.
Med håbet om,at det gode samarbejde ikke blot må fortsætte, men 
evt. også må blive bedre, ikke mindst hvis vi alle - nævn, 
forældre, skole - finder ud af, hvad kontaktforældreordningen 
kan bruges til, ønskes alle en rigtig god sommerferie.

På nævnets vegne

Annie Petersen



3 GRØNNE UGER,
Foråret blev hilst velkommen på aulaskolen ved at 1.- 2.
og 3.klasserne opsøgte foråret ved skov og strand og førte 
mange aktiviteter med ind i klasserne. Børnene har nydt at 
komme uden for de normale rammer i disse 3 uger, og det er 
allerede nu givet, at det bliver en periode, børnene vil 
huske og ønske at gentage.

Grete Feld

BØRNENES INDTRYK AF DE 3 GRØNNE UGER,

Om vinteren er der vintergækker 
og om foråret er der mange andre 
blomster.

Nede i skolehaven.
Nede i skolehave kan 
se flotteste blomster 
man har set.

slut.

Vintergæk og sommernar. Forår 1982.
Vintergæk kom hen og 
sagde til erantis. Se, 
se et barn med ble.
Ved du hvad sagde eran
tis jeg har en ovn den 
hedder klovn.

Safina lo år

Der var engang en erantis og en 
tulipan og de to snakkede altid 
sammen men en dag fik tulipanen 
børn og så en dag kom der en 
dreng og han tog tulipanen men 
tulipanen nåede at få børn.
Og erantisen var ked af det men 
den blev glad for nu hade den 5 at 
snakke med. 

slut

Safina lo år.
Om sommeren er der mange 
blomster, ja mange looo 
blomster. Røde gule blå 
ja og rosen er rød som 
den kjoller Lise havde på 
ja blomster er flotte og 
har mange farve og fuglen 
flyver og flagrer rundt, 
om blomsterne.
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SKAL VI HAVE GRØNNE UGE.RJGEN?

ja j ubi Hurra Hurra Hurra Hurra
Jack Marlene L.

Jubi TAK Thomas Grønkjær Jubi Ja Hora Ja
Martin

Ja det vil vi gerne
Helle

Vis vi skal 
grøne urger 
vi så.

Ja hura jubi grøne uger 
ja

have
igen skal at få grønne uger igen.

ja Tak
Janni

ja må vi gerne få lov til

UDBYTTE
Vi var på fælled vi tog en
masse snegle med hjem.

I tirsdags var vi på Kastrup 
Fortet. Vi så mange blomster, 
men ikke alle var løgplanter. 
Vi så også en kat.

Jeg så vorterod og anemoner.

Vi så heste og hjorte og masser
af blade. Vi fangt mange snalle på fællen.

Vi hade fådet messe dur med
hjem fra fællen.

Da vi var på fælleden blev strips 
rengfrake væk og nickolej havde 
3o winbersnegle i en pose.

Jeg glemte min frage på 
fællen.



ELEVRÅDETS BERETNING.
I skoleåret 81/82 blev der først valgt et nyt elevråd den 
17/2-82 efter 8.klasses initiativ.
Vi gik i gang allerede den 1/3-82 og lavede en fastelavns
fest for 1.-5.klasse, hvor der var 4 drenge, som havde lavet 
deres eget kiss-band.

Den 8/3-82 var der karneval for 6.-lo.klasse. Der var både 
"miss Danmarker", punkere, og "årets par" blev valgt. K1.2o.3o 
brændte stereoanlæget sammen, men det var meget godt, så 
kunne vi overholde Il-timers reglen.

Tak til de lærere der stillede sig til rådighed.

Den 1/4-82 udkom "IMPULS" nr. 1, som blev godt modtaget af 
eleverne.

Så fik vi et madpakkeudvalg, som skulle arbejde med skolens 
madpakker og lave en provokation imod den ringe kvalitet.

Tak til skolens ledelse for et godt samarbejde - og tak til 
elever og forældre for god opbakning.

God sommerferie

på elevrådets vegne

Lars S.Pedersen

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



GAMLE ELEVERS AFTEN,
Alle tidligere elever er velkomne på skolen, der holder 
åbent hus sidste mandag i september kl. 19.3o - det bliver 

i år den 27. september.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 skolens elever 
adgang til nyttig og udviklende læsning af faglig og skøn
litterær art og derved fremme folkeskolens almindelige for
mål .

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.

Udlånet er åbent 1-3 timer daglig og altid i et frikvarter. 
Derudover har hver klasse deres egen ugentlige "time", hvor 
eleverne sammen med klasse- eller dansklærer og skolebiblio
tekar kan hygge sig og udvælge deres udlånsbøger i en frede
lig og hyggelig atmosfære.

Mange elever finder i åbningstiden vej til skolebiblioteket 
for her at kunne arbejde og eventuelt få hjælp til deres op
gaver via den store bogsamling, vi råder over.

Skolebiblioteket får hvert år tilført mange nye titler (hver 
mandag får vi nye bøger), ligesom de ældre titler bliver er
stattet med nye bind, hvis de da ikke er udsolgt.
Skolebibliotekets høje standard er sikkert medvirkende til, 
at eleverne er så flittige lånere. Bøgerne kan hjemlånes i op 
til en måned (og lånetiden kan altid forlænges - blot man 
kommer inden lånefristens udløb).

Man kan låne et ubegrænset antal bøger ad gangen. Forældre og 
elever kan selv kontrollere, om lånefristen er overskrevet, 
idet lånedatoen er stemplet bag i bogen på datotavlen.

Gurli Wolter



SKOLEVEJLEDNING.
Efterkontakten af de elever der gik ud før sommerferien, er 
den største opgave for skolevejledningen i de første måneder. 
Langt de fleste var godt i gang, mens 6 af de gamle elever 
søgte hjælp.
9u , 9v, lou og lov kom i erhvervspraktik fra 13/11 til 5/12, 
mens 8x kom ud i februar. Det er ikke almindeligt, at 8.klasse 
kommer ud, og man har fra arbejdsformidlingen henstillet at 
undlade dette, da det optager pladser for 9. og lo.klasserne samt 
elever fra efg.
En grundig forberedelse er nødvendig, for at man kan få det 
fulde udbytte. Såvel forberedelse som efterbehandling i klas
sen er en selvfølge samtidig med, at der naturligvis også drøf
tes hjemme, og endelig er man meget velkommen til at rådspørge 
skolevejlederen.

I januar var der foredrag for lo.klasserne med forældre, hvor 
der blev oplyst om folkeskolens afgangsprøve samt folkeskolens 
udvidede afgangsprøve. Desuden omtaltes de videre uddannelses
muligheder efter lo.klasse: Gymnasiet, hf, efg, mesterlære, mi
litæret m.m.
Også i år var der mange gode samtaler med eleverne fra 9. og 
lo. klasse, der alle blev tilkaldt, foruden at man naturlig
vis også kunne komme på eget initiativ. I 11 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 undgomsskolens mange tilbud vil nok her være 
de mest almindelige samtaleemner.
9.klasserne havde besøg af vores lokale erhvervsvejleder Lau
ritzen fra arbejdsformidlingen i Amager Centret, telf. (ol)571511, 
der bl.a. fortalte om efg.
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 3. lektion.

I er selvfølgelig også velkomne 
bedst at aftale først. - Haster 
(ol) 5o522o, helst mellem kl. 17

til at komme "over", men det er 
det, kan I ringe til mig privat 
og 18 .

Bent Marienhof
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IDRÆT,
Året har som sædvanligt været præget af mange aktiviteter.
Vi har i det daglige arbejdet med gymnastik, svømning og for
skellige boldspil, bl.a. badminton, hvor vi i de store klas
ser har afholdt turneringer til stor glæde for eleverne.

Ved de to idrætsdage, i maj for de mindre elever og i sep
tember for de større, deltog skolen også, og selv om vi i år 
"kun" nåede finalerne med én af vore klasser, kæmpede drengene 
fint og viste nydeligt spil, dog uden at det rakte til sejr.
Også ved svømmestævnet i marts var vi repræsenteret, og det 
var en fornøjelse at se drengene boltre sig og vise deres fær
digheder .

Mange har jo i årets løb taget svømmemærker af forskellig art.

Endelig skal nævnes, at vi med et godt og fair spillende skole
hold i fodbold nåede en del spændende kampe, inden vi i Ekstra
bladets turnering måtte se os overvundet.

Dan Ohtand-Anders en

FRITIDSSKOLEN,

116 elever deltog i år fordelt på 7 klubber: 2 hobbyklubber 
for Bh-klassen, 1. og 2.klasse, skak, sløjd, håndarbejde, 
bordtennis samt gymnastik for piger. Af disse klubber fort- 
satte de 5 til 15. juni.

Særlig hobby-klubberne har været en stor succes, og vi hå
ber at kunne udvide disse, så de eventuelt kan starte tid
ligere på dagen. Der vil komme nærmere meddelelse herom til 
hjemmene.

Som sædvanlig er der tilmelding en uge efter sommerferien. 
Programmet vil ligge i Ugleposten i august.

Bent Mar-ienhof
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En skolehave er på ca. I x lo m, 
. 2Pa disse lo m kan der dyrkes man

ge grøntsager. I skolehaven dyrker 
vi de ting, der naturligt indgår i 
en husholdning.
Samtidig skal det være ting, der kan 
holdes inden for havens mål. Der skal 
også være plads til blomster. Skøn
hedsindtrykket er en vigtig ting.

Forældrene er velkomne i skolehaven. 
Både for at følge arbejdet og for må
ske at give et nap med, når barnet er 
på ferie.
En skolehave koster lo kr. for en hel 
sæson. I år er det for sent med til
melding. Næste år kommer indbydelser 
til skolehave i april måned. Vi ind
skriver fra 3.klasse og opefter.

Jtprgen Hansen
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BØRNETANDPLEJEN,
omfatter elever fra Bh-klassen til -lo.klasse samt elever 
i Ig og elever i HF-klasse, som kommer direkte fra 9. eller 
lo.klasse og går på et to-årigt HF-kursus.

Endvidere tilbydes vederlagsfri tandpleje indtil undervis
ningspligtens ophør til elever, hvis forældre/værge har bopæl 
i Københavns kommune og som udskrives f.eks. til ungdoms
skole, efterskole eller lignende.

Hvis en elev fylder 16 år inden udgangen af 9.klasse, kan 
han/hun vælge at gå over i sygesikringens regelmæssige tand
pleje. Sygesikringen betaler ca. 7o% af de behandlinger, der 
er tilskudsberettiget. Hertil kommer betalingen for visse 
behandlinger såsom guldarbejde , operationer og røntgenopta
gelser, hvor sygesikringen kan yde et mindre tilskud.

Skolevæsenet refunderer ikke elevens andel.

For at hjælpe lidt på den daglige tandbørstning, så tandsyg
dommene "huller i tænderne" og "tandkødsbetændelse” forhå
bentlig kan holdes nede, har Bh-klassen, 1., 2., 3., 4., 6., 
8. og lo. klasse haft besøg af tandplejeren, der foruden at 
instruere i tandbørstning fortalte om tænderne og deres funk
tion ved hjælp af lysbilleder og film.

Inga Høffer 
tandlæge
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BEGIVENHEDER I ÅRETS LØB,

11.08.81. Børnehavekl. og 1.klasse begynder.
24.08. Forældremøde for de nye klasser.
13.o9. Idrætsdag for 8.-lo.klasse.
28.09. Gamle elevers aften.
27.10. Kontaktforældremøde.
o2.11. Opstillingsmøde til skolenævnsvalg.
o3.11. Andespil.
3o.11. 9. og lo.kl. i erhvervspraktik.
o5.12. De første legeredskaber opstilles i den 

lille skolegård
09.12. Pianisten Mogens Dalsgaard spillede for 8.klasse.
o9.12. Salg af julehjerte.
14.12. Luciaoptog.
22.12. Juleafslutning.
27.ol.82. Kansas City Stompers spillede for 7.-lo.klasse.
lo.o2. Balletopvisning v/Annemarie Dybdal og Morten Hansen, 

Det kgl. Teater for Bh-kl. - 3. kl.
22.02. Fastelavnsfest for 1.-5.klasse.
23.02. Kriminalpræventiv orientering for 7.-lo.kl. begynder
ol.o3. Karneval for 6.-lo.klasse.
o2.o3. Svømmestævne for drenge.
o3.o3. " " piger.
lo.o3. Narkotikaorientering for 7.-lo.klasse begynder.
17.o3. Færdselspolitiet spiller Mester Jakel teater for 

1 . og 2. klasse.
26.04. 1.-3.klasses tre grønne uger begynder.
19.o5. Idrætsdag for 4.-7.klasse.
21.o5. Sidste skoledag for 9. og lo. klasse.

IZ



LEJRSKOLER I 1981/82,
I det forløbne år har følgende klasser været på lejrskole:

september 81 9.v med Grethe Stemmerik, Knud Jespersen og
Jørgen Hansen i Vigsø.

sept/okt 81 8.V med Jean Larsen,Per Sørensen og Kaj Palm-
qvist i Vigsø.

sept/okt 81 10.u med Gurli Wolter, Helmut Ottosson og Kirsten
Munck i Rødhus Klit.

november 81 8.x med Iben Rossing, Gurli Wolter og Frede Busk
i Ribe.

marts 82 7.v med Aase Graun, Birthe og Helmut Ottosson
i Rødhus Klit.

marts 82 lo.v med Jean Larsen, H.J.Christiansen og Hans 
Køhier Hansen i Løjt.

april 82 7.u med Gurli Wolter, Inger Retsbo og Jørgen
Hansen i Rødhus Klit.
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MÅNEDSBLADET "UGLEPOSTEN" sendes gennem børnene til samt
lige hjem, normalt den 15. i hver måned (juli og august und
taget) .

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

Da vi imidlertid søger at få alle fællesmeddele Is er fra skole 
og hjem med i "Ugleposten" - også særdeles vigtige - beder vi 
forældrene spørge efter bladet omkring den 15. i måneden.

Forældre og elever må meget gerne skrive i "Ugleposten" for 
at skabe debat, høre andres meninger eller ad denne vej må
ske få løst et problem.

SKOLEPATRULJEN,
Atter i år har skolepatruljen udført et pænt arbejde til 
gavn for de mindre elever. Det har været glædeligt, at så man
ge elever fra 8. klasse har holdt ud på det krævende job.
SP-ordningen har i år 25 års jubilæum, og i den anledning vil 
Rådet for større Færdselssikkerhed tildele samtlige SP-er 
et smukt diplom.

Knud Jespersen

/¥



GABRIEL JENSEN,
Såfremt eleverne ikke har nogen mulighed for at rejse i som
merferien, kan de altid komme på ture med Gabriel Jensen, der 
stadig sørger for arrangementer til skov og strand, tivoli 
og lignende.

Sidste år uddelte vi her på skolen 83 kort.

Knud Jespersen

I sommerferien fås kortet på Gabriel Jensens Kontor, Kirse
bærhaven 25, 25oo Valby - telf. (ol) 4o ol ol).

FERIEN.

29 børn fik i sommeren 1981 lejlighed til at tilbringe en
tre-ugers-tid på en af Københavns Kommunelærerforenings kolo
nier. Aase Graun stod for dette arbejde.

15



PRAKTISKE OPLYSNINGER,

SKOLENS KONTOR er på skoledage åbent fra kl. 12-13. Inspek- 
tørenj Per Sørens en j kan endvidere træffes efter nærmere af
tale. Telefoniske henvendelser til skolens kontor sikrest i 
kontortiden, telf. (ol) 59 o4 36. 
VICE- 
SKOLEINSPEKTØRERNES TRÆFFETID vil man finde bekendtgjort på 
opslagstavlen ved viceinspektørernes kontor, telf. (ol) 552o39.
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 Køhier Hansen, Jørgen Hansen, Regitze Sieck Hansen 
Anne Lindemann Heide, Knud Jespersen, Kirsten Jørgensen, Edith 
Kjær, Helga Bæk Kristensen, Jean Larsen, Bent Marienhof, Dan 
Ohland-Andersen, Birthe Ottosson, Helmut Ottosson, Else Lykkebo 
Pedersen, Iben Rossing, Grethe Stemmerik og Gurli Wolter.

Sekretær: Inger Retsbo
Skolelæge: Jane Tims Andersen

Sundhedsplejerske: Karen Kjerulff

telf . 59 41 36

59 41 36

Tandlæge: Inga Bøffer telf. 59 23 66
Assistent:Margit Hamborg 
Skolepsykolog: Hanne Kold Andersen 
Skolebetj ent: Kaj Palmqvist 
Medhjælper: Poul-Erik Hansen

ii 59 23 66

Skolevejleder: Bent Marienhof telf . 55 lo 65

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.
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FORSØMMELSER PÅ GRUND AF SYGDOM bedes meddelt skolen sna
rest muligt - gerne ved en opringning til kontoret, telf. 
(ol) 59 o4 36.

Drejer det sig om en ondartet epidemisk sygdom, udsteder læ
gen 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 skrift
lig anmodning fra hjemmet (til idrætslæreren). En sådan an
modning kan om nødvendigt fornys for 1 uge ad gangen - dog 
højst for 4 sammenhængende uger. Fritagelse herudover kræver 
lægeattest på blanket, som udleveres på skolens kontor. Ud
giften til lægeattest afholdes af hjemmet.

Ønskes en elev af helbredsmæssige hensyn fritaget for ophold 
på legepladsen i frikvartererne, må hjemmet fremsætte skrift
ligt 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.

MEDDELELSESBOG OG KARAKTERBLAD.
Meddelelse om elevernes standpunkt gives skriftligt. I 1.-6. 
klasse gives meddelelserne i november og juni og i 7.-lo.kl. 
i november, marts og ved skoleårets slutning.
På 1.-7. klassetrin gives oplysningen ved afkrydsning i medde
lelsesbogen, mens der på 8.-lo.klassetrin gives karakterer ef
ter 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.
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ELEVFONDEN1 s formål er at yde økonomisk tilskud til forskel
lige arrangementer for eleverne. Det kan f.eks. være jule
afslutning, fastelavnsfest, udflugter og lejrskole.

Fondens midler kommer først og fremmest fra det store år
lige andespil. Skolen er meget glad for, at så mange forældre 
hvert år gavner elevfonden ved at møde 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.
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ORDENSREGLER
1. På vej til skole: Skolepatruljernes vejledninger skal altid 

følges.
Knallerter stilles ved muren i Ungarnsgade, cykler i 
skolens stativer.

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

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

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

5. I 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 anviste 
steder.

6. Rygning: må kun foregå i "Fugleburet".

7. Udgangskort: 8.-10. kl. må gå hjem i de to stor frikvarterer 
samt i mellemtimer, hvis de har forældrenes tilladelse og 
er i besiddelse af et udgangskort.
Hvis denne tilladelse misbruges, vil kortet blive inddraget 
for kortere eller længere tid.



AFSLUTNING i,-8, KLASSE,
Sidste skoledag inden sommerferien er fredag den 18.juni. 
Indtil da er der principielt normal skolegang.
Nogle klasser tager dog med deres klasselærer på udflugt, 
hvilket naturligvis kan medføre ændrede mødetider. I så 
fald vil skolen altid give besked til hjemmene.

SIDSTE ALMINDELIGE SKOLEDAG er torsdag den 17. juni.
Fredag den 18. juni er omflytningsdag, og eleverne møder 
på følgende tider:

kl. 9.OO: lua, lub, 2ua, 2ub, 3ua, 3ub, 4u, 5u, 6u.

kl.ll.oo: 7u, 7v, 8u, 8v, 8x.

AFS LUTN ING'for elever, der ved skoleårets afslutning ud
skrives fra 9. og lo. klassetrin finder sted torsdag den 
lo. juni.

Nærmere besked er tilsendt de implicerede hjem.

FØRSTE SKOLEDAG - mandag den 9. august.

kl. 8 . oo møder 2ua på nr F
2ub " H
3ua " L
3ub N
4 u " " 28
5u " 21
6u 11

kl. lo . oo møder 7u på nr. 24
8u " " 23
8v " ” 22
9 u ” " 31
9v " " 32
9x " ” 35

lou ” " 37
lov " 38

1. klasse og børnehaveklasse møder tirsdag den lo.august
kl. 9.oo.
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