
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/
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SÄ GIK
skoleåret 1982-83. Det var året, hvor vi fik tætnet vinduer 
mod Ungarnsgade, hvor H.C. Andersen var featureemne og hvor 
vi for første gang arrangerede julefeature.
Igennem en række år har der været kraftige temperaturforskelle 
i klasselokalerne. Årsagen var utætte vinduer og vinduespartier, 
der gav træk og kulde, især til de elever, der sad nær vindu
erne, hvor temperaturen kunne være 13,5°, mens den midt i lo
kalet var 19,2°.

I løbet af sommerferien 82 blev manglerne udbedret samtidig med, 
at vinduerne blev malet, så facaden fremtræder væsentligt pænere.
Efteråret og vinteren beviste arbejdets værdi. Jeg kender ikke 
skolens varmeregnskab for i år, men vil blive meget forbavset, 
hvis ikke udgifterne til tætning tjener sig hjem gennem sparet 
energiforbrug.

Emneugen om H.C.Andersen har sin egen artikel i dette årsskrift. 
Alligevel vil jeg notere den fornøjelse, det er at følge det in
tensive arbejde, der udføres i en sådan uge. Den enkelte elevs 
udbytte er ikke altid umiddelbart måleligt, men jeg tror på en 
positiv afsmitning på det mere almindelige skolearbejde.

For en lærer er en emneuge også spændende, men den er samtidig 
krævende. Hverken før, under eller lige efter en featureuge skal 
læreren se på skema eller tælle arbejdstimer, men i måneder før 
være villig til at deltage i talrige dag- og aftenmøder. For den 
villighed siger jeg tak til hver eneste lærer og bringer en sær
lig tak til de fire, der påtog sig at komme med oplæg, redigere, 
koordinere og inspirere. Og for at fuldstændiggøre det: også tak 
til tandlæge, klinikassistent, skolebetjent og sekretær, der i en 
sådan "uge" tager deres rigelige del af ekstrarbejdet.
Elever kender det, forældre husker det: i julemåneden går der "kyk" 
i det hele. Lærere overtales til at "jule" så tidligt som muligt. 
Giver én lærer efter, bruges det mod de øvrige. Det måtte ophøre! 
Derfor aftalte vi følgende: Klasselæreren begyndte at "jule", når 
han/hun fandt det rimeligt. Klassens øvrige lærere afholdt sig derfra. 
Til gengæld slettede vi skemaet den 3.- og 2.-sidste skoledag, hvor 
eleverne på tværs af klasserne valgte sig ind i 2-timersmoduler til: 
bagning, spil, juleting i træ og stof, glaspuster!, film, julekort, 
juleklip og juledekorationer. Der blev julet, så det kunne ses, høres 
og duftes over hele skolen.
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Når jeg i årets beretning har gjort så relativt meget ud af vore, fea
turearrangementer, skyldes det, at jeg finder det meget væsentligt 
at en skole både er et lærested og et værested, giver såvel undervis
ning som oplevelser. Jeg håber, vi på Østrigsgades Skole har fundet/ 
finder en fornuftig balance, som tilgodeser begge tilbud.

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

Til alle: RIGTIG GOD FERIE!

Per Sørensen
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SKOLENÆVNETS_B£RETNING 1982-83,

Skoleåret 1982-83 blev året, hvor det lykkedes at få informati
onsmappen til kontaktforældrene færdig. Det store arbejde, mange 
på skolen i den forbindelse havde, er tidligere omtalt i Ugle
posten .

Vi har i det forløbne år været på kursus på Klarskovgård. Her 
beskæftigede man sig især med børnenes situation i skolen i dag, og 
der var mange gode indledere med indlæg om bl.a, hvordan en lærer 
oplever problemerne i en klasse, hvilke påvirkninger vore førskole
børn udsættes for, samt hvordan man forbereder eleverne til ud
skrivning af skolen.

Vi har holdt 8 skolenævnsmøder samt 1 kontaktforældremøde i dette 
skoleår.

Tak til alle for godt samarbejde i året, der et gået, samt god 
sommerferie.

På nævnets vegne

Annie Petersen

PERSONALEÆNDRINGER,

Børnehaveklasseleder Kirsten Øregård får hold på andre skoler 
næste år og erstattes her af Pritt Beyer, som også skal have 
skema på Sønderbro Skole.

Da Kirsten Øregård har været sygemeldt/haft barselsorlov siden 
jul, har Gytha Hansen overtaget børnehaveklassen i dette halvår, 
og jeg siger tak for et dygtigt og kvalificeret arbejde.

Vi får 2 nye lærere pr. august: Jette Aagaard Hansen kommer fra 
Nyboder Skole, mens Ib Hedegaard Larsen kommer fra Øresundsvejens 
Skole. Jeg byder hermed velkommen.

Per Sørensen

3.



EMNEUGE I FEBRUAR 1983■

Elever og lærere holdt atter i år emneuge på Østrigsgades Skole. 
Denne gang havde vi besluttet os til at udforske H.C.Andersens 
tid, hans liv og hans eventyr.

Alle gik forventningsfulde i gang den 7. februar. I ugens løb 
blev der arbejdet energisk med forberedelser til Mester Jakel- 
teater og skuespil med hjemmelavede dukker og dragter. Der blev 
læst bøger, læst højt, vist film, malet udsmykning, lavet tidstypisk 
mad, slentret byvandringer, studeret museer og forberedt udstil
linger .
Artikler og informationer om alle disse aktiviteter blev dagligt 
videregivet i vores fremragende interne avis H.C.Andersenposten. 
Lørdag den 12. februar kunne resultaterne endelig vises frem for dé 
spændte og interesserede familiemedlemmer og venner. Alt blev strå
lende modtaget. Der var blot for få frikadeller og for meget grøn-k 
langkål i vores H.C.Andersen-restaurant. - Men det råder vi bod 
på næste gang.

OG DET ER GANSKE VIST!

Iben Rossing





SKOLEBIBLIOTEKET.

Det er skolebibliotekets formål at give alle skolens elever 
adgang til nyttig og udviklende læsning af faglig og skønlit
terær art, og derved fremme folkeskolens almindelige formål.

Denne formålsparagraf forsøger vi at leve op til på Østrigs
gades Skole - bl.a. i "bibliotekstimerne". Alle klasser fra 
3.-lo.klasse har deres ugentlige tid på skolebiblioteket.

(1.-2.klasserne har i klasseværelset deres eget klassebiblio
tek, som kan udskiftes, når klasselæreren ønsker det).

Under disse biblioteksbesøg bytter eleverne selvfølgelig 
deres lånebøger, men skolebibliotekaren kan også evt. benytte 
lejligheden til at repetere, hvordan et bibliotek er "bygget op" 
eller gennemgå brugen af emne-titel- og forfatterkataloget, 
så eleverne her og nu kan benytte sig af alle skolebibliotekets 
tilbud - og ligeledes senere hen - med en god baggrund - blive 
flittige lånere på Folkebiblioteket.

Skolebiblioteket får tilført nye bøger 2-3 gange om ugen ; både 
nye titler og genoptryk af gamle, populære titler.

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

Bøgerne kan hjemlånes i op til én måned og kan altid blive for
nyet hos skolebibliotekaren.

Forældre og elever kan selv kontrollere, om lånetiden er over
skredet, idet lånedatoen er stemplet på datotavlen bag i bogen.

Man kan låne et ubegrænset antal bøger ad gangen. - Skolebiblio
teket er åbent lo timer om ugen - samt dagligt i 12-frikvarteret.

Gurli Wolter
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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 7 af de gamle elever 
søgte hjælp.

9u, 9v, 9x, lou og lov kom i erhvervspraktik i november 1982.

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.

lou og lov havde hver besøg af repræsentanter (gæstelærere) fra 
DA og LO, der fortalte om forholdene på arbejdsmarkedet og besva
rede elevernes spørgsmål. Det var gode timer, og de kommende lo. 
klasser vil få samme tilbud.

Også i år var der mange gode samtaler med eleverne fra 9. og lo. 
klasse, der alle blev tilkaldt, foruden at man naturligvis også 
kunne komme på eget initiativ. I 8 tilfælde deltog forældre. For 
en ordens skyld skal nævnes, at elever fra 7.klasse 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.

9u og 9v havde besøg af vores lokale erhvervsvejleder Lauritzen 
fra arbejdsformidlingen i Amager Centret, telf. (ol) 571511, der 
bl.a. fortalte om efg, mens 9x,lou og lov besøgte arbejdsformidlin
gen .

Til alle "gamle" elever under 19 år: I er velkomne til at ringe til 
undertegnede, telf. (ol) 551o65 torsdag i 2. og 3. lektion og fredag 
i 5.lektion.

I er selvfølgelig også velkomne 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 Marzenhof
7.



SKOLEPATRULJEN,

vagt.

Elever fra 7. og 6.klasse har i år passet 
det ansvarsfulde arbejde at hjælpe skolens 
øvrige elever over Østrigsgade.

For det meste har de klaret deres opgave pænt 
og det skal de have tak for, men vi beklager, 
det er sket, at SP-erne har svigtet om morge
nen .

Vi håber, at skolen fremover kan have SP på 
Elevtallet bliver mindre og mindre, så det kan blive svært at

finde elever nok til SP-arbejdet.

Knud Jespersen

SKOLEIDRÆT - PIGER,

Som sædvanlig har pigerne her på Østrigsgades Skole del
taget i en del stævner i årets løb. Således har 4. og 5.kl. 
deltaget i stafetløb, 5.kl. i svømning, 6.-lo.kl. i lang
bold og 9. og lo.kl. i volleyball.

Pigerne deltager i det hele med liv og lyst, og det lykke
des da også for 8uv og 9uv piger at blive distriktsmestre 
i langbold.

Der er også taget en del idrætsmærker i år. Af pigerne i
5.-lo.kl. er der taget følgende mærker:

21 bronce
16 sølv
15 sølv med emalje 
3 guld

En ganske god præstation af pigerne, når man tænker på, hvor 
dårlige idrætsforhold, vi faktisk har på Østrigsgades Skole.

Birthe Ottosson
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Tilslutningen fra de større elever har de senere år været da
lende. Derfor oprettede vi i skoleårets begyndelse 8 hobbyklubber, 
for de små klasser (fra Bh-klassen - 3.klasse) ugens første 4 dage 
fra kl. 12 - 16.3o (17.oo). Tilslutningen har været god (ca. 15 
børn pr. klub).

Vi fortsætter med disse 8 hobbyklubber efter sommerferien - dog 
som sædvanlig først den 1. september.

Desværre må vi ikke optage børn fra Bh-klassen mere (Undervisnings
ministeriets afgørelse). I stedet tager vi 4.klasse med.

Lidt har der også været for de store - nemlig bordtennis og hånd
arbejde .
Fritidsskolens lærere er: Connie Johansen, Gytha Hansen og Inger 
Pfeiffer i hobbyklubberne samt Hans Jørgen Christiansen med bord
tennis .

Programmet vil ligge i Ugleposten i august.

Bent Marienhof
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SKOLEHAVEN,

Østrigsgades skolehave modtager elever fra 3.klasse. I år har vi 
den glæde at have et par elever fra lo.klasse; elever, der har haft 
have, siden de var små.

Man betaler lo kr. for at være med og får så udleveret frø og plan- 
2ter til det ca. lo m store jordstykke, man får.

Skolehaven har åbent en gang om ugen for hvert hold, ca. 1% time ad 
gangen. Heldigvis kommer næsten alle hver gang. Ved havebrug er det 
jo særlig vigtigt for at holde afgrøderne fri for ukrudt.

Det er med tilfredshed, vi ser forældrenes interesse. Mange kommer 
ned for at se, hvordan det hele står.

I august-september slæber børnene høsten hjem. De 7 gange det varer, 
er ikke for meget, når alt skal med hjem.

Indmeldelse til skolehave uddeles på skolen i april måned.

Jørgen Hansen 

/O.

GABRIEL JENSEN.
Igennem mange år har københavnske skolebørn, der 
ikke skulle på anden ferie, fået kort til endagsture 
i omegnen.

Sidste år var der 47 elever, der benyttede disse til
bud .

I år har alle elever fra 1.-6.klasse fået en skrivelse 
med hjem, så hjemmene kan se, hvilke tilbud der gives.

Knud Jespersen

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



omfatter elever i Bh-klassen til og med elever i lo. klasse. 
Desuden får elever i I G og elever i hf-klasser, som kommer 
direkte fra 9. og lo. klasse og går på 2-årigt hf-kursus til
bud om vederlagsfri behandling.

Endvidere tilbydes vederlagsfri tandpleje indtil undervisnings
pligtens ophør til elever, hvis forældre/værge har bopæl i Køben
havns kommune, og som udskrives f.eks. til ungdomsskole, efter
skole eller lignende.

Hvis en elev fylder 16 år inden udgangen af 9.klasse, kan han/ 
hun vælge at gå over i sygesikringens regelmæssige tandpleje. 
Sygesikringen betaler ca. 6o% af de behandlinger, der er tilskuds
berettigede. Hertil kommer betalingen for visse behandlinger så
som guldarbejder, operationer og røntgenoptagelser, hvor sygesik
ringen kan yde et mindre tilskud. -Skolevæsenet refunderer ikke 
elevens andel.

For at hjælpe lidt på den daglige tandbørstning, så tandsygdomme 
"huller i tænderne" og tandkødsbetændelse kan holdes nede, har Bh- 
klassen, 1.-2.-3., 9.-lo.klasse haft besøg af tandplejeren, der 
foruden at instruere i tandbørstning fortalte om tænderne og deres 
funktion ved hjælp af lysbilleder og film.

Angående nødbehandling i sommerferien: Hvis eleven er tilmeldt 
børnetandplejen,og behandlingen ikke har kunnet vente til børne- 
tandklinikkens almindelige åbningstid, foregår afregningen på føl
gende måde: Regningen eller kvitteringen afleveres til klinikken på 
Østrigsgades Skole, der sørger for, at beløbet bliver tilsendt tand
lægen - henholdsvis hjemmet.
Skadestue: På skadestuer er behandlingen gratis.

Venlig hilsen

Inga Høffer



LEJRSKOLER OG UDFLUGTER,

I maj måned drog 2ua og 2ub på "minilejrskole" til Helsingør.
I 2 dage boltrede eleverne sig ved stranden, var på byvandring 
og besøgte museer. Udover fornøjelserne havde eleverne også 
pligter med den daglige husførelse på det vandrehjem, de boede 
på. Der er ingen tvivl om, at børnene havde stort udbytte af 
turen, og det er et prisværdigt initiativ,klasselærerne her har 
taget.
Lejrskolekontoen anvendes herudover til længerevarende lejr
skoler (5-7 dage) samt til udflugter. De fleste klasser kom
mer på lejrskole 2 gange i skoleforløbet - som regel i 7. og 
9 . klasse.
Endvidere bevilges penge til en-dagsudflugter, bl.a. har ele
verne fra Bh-3.kl. i senere år været på juleskovtur,og samt
lige klasser tager på skovtur/ekskursion én dag i den sidste 
uge inden sommerferien.
Til slut skal nævnes, at transport til byture, museumsbesøg 
og teaterforestillinger med HT eller anden befordring også 
dækkes af lejrskolekontoen.

Kirsten Munek

ll.
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BEGIVENHEDER I ÅRETS LØB.

Io.o8.82. børnehaveklasse og 1.klasse begynder.
o2.o9. forældremøde for de nye klasser.
o 7.o9. idrætsdag for 8.-lo.klasse.
23.09. slutstævne for idrætsdagen.
27.09. gamle elevers aften.
o9.11. andespil.
22.11. 9. og lo.kl. i erhvervspraktik.
07.12. Bh.-3.kl. juleskovtur i Kongelunden.
08.12. 7.-lo.kl. i Parkteatret og se "Næste"
08.12. salg af julehjerter.
13.12. luciaoptog.
20.12. julefeature begynder.
22.12. juleafslutning.
lo.ol.83. orientering om kommende skoleår 7.-lo
18.01. forældrekonsultationer 1.-6.kl.
25.01. kontaktforældremøde.
o7.o2. H.C.Andersen-ugen begynder.
lo.o2. 9.-lo.kl. piger til volleyballstævne
12.02. Åbent hus som afslutning på emneugen.
14.02. fastelavnsfest for 1.-6.kl.
ol.o3. svømmestævne for drenge.
o2.o3. svømmestævne for piger.
Io.o3. karneval for 7.-lo.kl.
18.05. idrætsdag for 4.-7.kl.
2o.o5. sidste skoledag for 9.-lo.kl.

I3.



GAMLE ELEVERS AFTEN,

Alle tidligere elever er velkomne på skolen, der holder 
åbent hus sidste mandag i september kl. 19.oo - det bliver 
i år den 26. september. TILMELDING TIL DENNE AFTEN sker 
forud pr. brevkort eller ved opringning til skolens kontor 
(ol) 59 o4 36.

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
delsesdatoen.

Da vi imidlertid søger at få alle fællesmeddele Iser 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 måske 
få løst et problem.

FERIEN,
24 børn fik i sommeren 1982 lejlighed til at tilbringe en 
tre-ugers-tid på en af Københavns Kommunelærerforenings kolo
nier. Aase Graun stod for dette arbejde.

/y



PRAKTISKE OPLYSNINGER,

Skolens kontor er på skoledage åbent fra kl. 12-13. inspek
tøren, Per Sørensen, 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, Helga 
Bæk Kristensen, Jean Larsen, Bent Marienhof, Dan Ohland-Andersen, 
Birthe Ottosson, Helmut Ottosson, Else Lykkebo Pedersen, Iben 
Rossing, Grethe Stemmerik, Gurli Wolter og Kirsten Øregaard.

Sekretær: Inger Retsbo

Skolelæge: Jane Tims Andersen telf. 59 41 36

Sundhedsplejerske: Karen Kjerulff • I 59 41 36

Tandlæge: Inga Høffer »I 59 23 66
Assistent:Margit Hamborg II 59 23 66
Skolepsykolog: Hanne Kold Andersen
Skolebetjent: Kaj Palmqvist
Medhjælper: Bjarne Matz
Skolevej leder: 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.



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 skriftlig 
anmodning fra hjemmet (til idrætslæreren). En sådan anmod
ning kan om nødvendigt fornys for 1 uge ad gangen - dog højst 
for 4 sammenhængende uger. Fritagelse herudover kræver læge
attest 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 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
forældre og elever indbydes til samtale med klasse- og 

/c.

hvor
faglærere.



Fl. EVFONDEN'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.

INDSKRIVNING
Undervisningspligten indtræder d. 1/8 i det kalenderår, hvor 
barnet fylder 7 år. Et barn kan efter forældrenes anmodning 
optages i 1.klasse i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år, 
hvis det må antages at kunne følge undervisningen i klassen. 
Indskrivning finder sted på skolens kontor fra d. 1.september 
året før skolegangen skal påbegyndes. Af hensyn til planlæg
ningen af det nye skoleår er det vigtigt at indmeldelsen fin
der sted SENEST den 15/12. Ved indskrivningen medbringes 
dåbsattest/navneattest, CPR-kort for barnet og forældrene.
Indskrivningen skal foretages ved én af skolerne i det skole
distrikt, hvor barnet har bopæl. Fordelingen af børnene på de 
forskellige skoler foretages af VICESKOLEDIREKTØREN, og det 
tilstræbes naturligvis at opfylde skoleønske nr. 1 for de flest 
mulige hjem.

UDSKRIVNING,
Undervisningspligten omfatter i dag 9 år. Det betyder, at den 
først ophører i det kalenderår, hvor eleven har modtaget under
visning i 9 år eller a) fylder 17 år eller b) afslutter folke
skolens 9. skoleår eller c) en hermed ligestillet uddannelse.
Efter det 7. skoleår kan undervisningspligten opfyldes ved del
tagelse i a)ikke erhvervsmæssige kurser på godkendte EFTERSKOLER, 
UNGDOMSSKOLER eller HUSHOLDNINGSSKOLER b) Andre anerkendte 
kurser, hvis undervisning svarer til folkeskolens (f.eks. pri
vate kurser) c) Erhvervsmæssig uddannelse eller beskæftigelse. 
(NB! Efter speciel ANSØGNING hos SKOLENÆVNET.)



LÆGEEFTERSYN,
Ifølge skolelægeloven af 1972 vil eleverne kun blive undersøgt 
af skolelægen il., 2., 5. og 9.kl. samt specialklasserne. I 
de andre klasser bliver eleverne syns- og høretestet, samt 
målt og vejet af sundhedsplejersken, og de bliver kun under
søgt af lægen, hvis denne, skolesundhedsplejersken, læreren, 
eleven selv eller forældrene af særlige grunde ænsker det. 
Skolelægen indstiller børn til svagbørnskoloni. Alle børn 
calmettevaccineres, såfremt forældrene ikke modsætter sig det. 
Børnene vaccineres kun i det omfang, de reagerer negativt på 
tuberkulinprøven. Vaccinationen udføres af Centralstationens 
læger.

Det er af værdi, at forældrene efterkommer skolelægens ind
bydelse til forældrene om at være til stede ved undersøgelsen.

18.



ORDENSREGLER,

1. På vej til skole: Skolepatruljernes vejledninger skal al
tid følges.
Knallerter stilles ved muren i Ungarnsgade, cykler i sko
lens 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.-lo.klasse må gå hjem i de to store frikvar
terer samt i mellemtimer, hvis de har forældrenes tilladel
se og er i besiddelse af et udgangskort.
Hvis denne tilladelse misbruges, vil kortet blive inddraget 
for kortere eller længere tid.

/9.



AFSLUTNING I.-8,KLASSE,

Sidste skoledag inden sommerferien er fredag den 17. 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 16. juni.
Fredag den 17. juni er omflytningsdag, og eleverne møder 
på deres klasseværelse kl. 9.oo.

AFSLUTNING for de elever, der ved skoleårets afslutning ud
skrives fra 9. og lo. klassetrin finder sted torsdag den 
9. juni.
Nærmere besked er tilsendt de implicerede hjem.

FØRSTE SKOLEDAG - mandag den 8. august.

kl. 9.00 møder: 2ua på nr. L
2ub
3ua
3ub
4ua
4ub
5u
6u
7u
8u
9u
9v

lou 

N
F

lov 
lox

H
22
23
28
21
11
24
38
37
31
32
35

1. klasse og børnehaveklassen møder tirsdag den 9. august
k 1. 9 . oo. A I
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