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Årsberetning 19 83-84



skoleåret 1983-84. Det var året, hvor støttecentret så dagens 
lys, hvor vort skolebibliotek blev væsentligt udbygget, og hvor 
kontaktforældrene gik aktivt ind i skolelivet. Men det var også 
året, hvor den tunge sparekniv faldt over det københavnske skole
væsen .

Da støttecentrets arbejde nærmere beskrives i en senere artikel 
i denne årsberetning, vil jeg nøjes med at konstatere, at denne 
pædagogiske nyskabelse her på skolen har fået en virkelig god 
start. De seks lærere, der tilsammen læser de 59 ugentlige timer 
i støttecentret, har løst opgaven på bedste vis. Foruden de fa
ste timer til læse- og regnehold samt støtteundervisning for 
fremmedsprogede elever, har centret ydet faglig og pædagogisk 
støtte på hold eller individuelt, i centret eller i klasserne. 
Når centret fungerer så tilfredsstillende, skyldes det også, at 
såvel kolleger som elever har forstået støttecentrets muligheder - 
og benyttet sig af dem.

Vort skolebibliotek og især klassesætsamlingens minilokale har 
længe givet skolebibliotekar, lærere og elever forringede arbejds
vilkår. Områdets areal er nu forøget med 5o%. Udlån og samling 
indgår nu i et åbent landskab, smukt og brugsrigtigt indrettet.
For nogle år siden fik vi på skolenævnets initiativ kontaktfor- 
ældreordning. Det skete der ikke alverden ved. Men nu har kontakt- 
forældre i samarbejde med skolenævnet foreløbig overtaget banko
spillet i salen, og de fik en fin debut i marts. De lader sig ikke 
nøje dermed. De har allerede planer om mødeaftener i skoleåret 
1984-85. Det vil være synd på dette sted at røbe planerne. Det skal 
de selv gøre. Jeg har deltaget i alle deres planlægningsmøder og 
glædet mig over deres vilje og evne til at gøre et stykke arbejde 
for skolen. De fortjener, at forældre og lærere bakker initiati
verne op.
Sparekniven skærer kraftige lunser fra - over det ganske land - 
også over Københavns kommunale Skolevæsen. De første meldinger lød 
alarmerende. Heldigvis blev facit knapt så grelt. I 84-85 fratages 
7.klasse én historietime, mens 8.-9.-lo.kl. afgiver en ugentlig 
time i samtidsorientering. Selvfølgelig må man som skolemand prote
stere mod nedgang i elevernes timetal, men samtidig må man erindre, 
at det københavnske skolevæsen, vist som det eneste i landet, arbej 
dede med lovens højest tilladte timetal på alle trin.

Sparekniven rammer også rengøringen på skolen. Staben af rengørings



assistenter nedskæres fra 14 til 9. Selv om damerne kommer på 
kursus, selv om de får mere effektive arbejdsredskaber og rengø
ringsmidler, vil standarden falde, hvis ikke alle på skolen - 
elever og lærere - støtter damerne ved at aflevere områderne umid
delbart klar til rengøring. Når rengøringsrationaliseringen er 
gennemført på alle de københavnske skoler, ligger besparelsen på 
ca. 3o miil. kroner.

Jeg takker lærerråd, elevråd 
sagligt samarbejde.

og skolenævn for behageligt og loyalt,

Til alle: RIGTIG GOD FERIE!

Per Sørensen

ELEVRÅDETS BERETNING,

Elevrådet har i længere tid været ude af funktion, men nu er det 
i gang igen. Det nye elevråd har kun fungeret i ganske kort tid, 
og der er næsten ikke blevet lagt mærke til os endnu, men vi har 
dog afholdt vores første møde.
At starte et elevråd på en skole, som har fungeret uden i nogle år, 
er i sig selv et problem, så vi er enormt glade for hjælp og for
slag - især fra eleverne. Men vores største problem er imidlertid 
os selv, for efter sommerferien går de fleste af os i bestyrelsen 
nemlig i lo.klasse, og så har vi ét skoleår til at få nogen inter
esseret i at fortsætte, men hvis det ikke lykkes, står skolen igen 
uden elevråd i skoleåret 85/86.

Lars Andersen, 9u

elevrådsformand



SKOLENÆVNETS BERETNING,

Nævnets vigtigste opgave er vel nok styrkelse af skole/hjem sam
arbejdet, og vi føler, at vi i dette skoleår har fået et godt 
og fint forældresamarbejde i gang.

Der har været afholdt en del kontaktforældremøder, og det har 
været meget positivt og spændende at se, hvad der kom ud af det.

I marts blev det første forældrearrangement et bankospil afholdt, 
og andre arrangementer er undervejs. Vi, forældre og nævn, har talt 
om at lave en række foredrags- og debataftener samt at afholde et 
loppemarked. Det har været frugtbare møder, som vi kan bygge videre 
På
1983/84 har været endnu et år, hvor der skulle spares penge. Der 
skulle skæres ned på timeantallet, og vore børns skolegang ville 
blive forringet. Især da det så ud til at berøre faget dansk mest. 
Nævnet indsendte en skrivelse til skoledirektionen, hvori vi tog 
afstand fra det udsendte forslag.

Desuden har nævnet indsendt en ansøgning i november måned om dis
pensation vedrørende portrætfotografering, da vi erfarede, at for
ældrene var interesserede i fortsat at kunne købe portrætbilleder 
af deres børn. Dette blev desværre afslået af skoledirektionen.
Det ny støttecenter har vi fulgt med interesse, og det glæder os 
at høre, at både elever og lærere mener, det fungerer efter hensigten. 
Ligeledes mener vi, det er en gevinst for skolen, at den har fået et 
mediateklignende bibliotek, og vi er spændt på at se det færdigt.

I slutningen af skoleåret fik skolen jo et nyt elevråd, hvilket vi 
byder hjerteligt velkommen, idet nævnet håber på godt samarbejde med 
elevrådsrepræsentanterne, såvel som vi i det forløbne år har haft det 
med skolens ledelse, lærerrådsrepræsentanter samt kcntaktforældrene.
God sommerferie.

På nævnets vegne
Lis Christiansen



PERSONALEÆNDRINGER,

Vi har endnu ikke fået meddelelse om børnehaveklasse, elever 
og leder, men håber, at Britt Beyer fortsætter her til næste år.

Overlærer Gunnar Bergstrøm har med virkning fra 1.august søgt 
og fået sin afsked.
Bergstrøm kom til Østrigsgades Skole i 195o og har altså haft 
sit virke her i 34 år. Han forlader en række velunderviste ele
ver, hvis undervisning og adfærd har ligget ham stærkt på sinde. 
I hele sit lærerliv har han sørget for gennem møder og kurser 
at holde sig 5 jour med sine faglige muligheder.

Eleverne mister en lærer, der ville gøre alt til deres bedste.
Vi kolleger mister et nobelt, retlinet og varmt menneske. Har nogen 
stor som lille - opnået en alvorlig konfrontation med Bergstrøm, 
da har han/hun villet det.

Heldigvis er afskeden ikke definitiv, for Bergstrøm har ønsket at 
være vikar her i det antal timer, efterlønsmodtagere må arbejde. 
Og det tilbud om kvalificeret vikararbejde siger jeg tak for.

Derfor: Farvel hr. overlærer - meget velkommen hr. vikar.

Per Sørensen

V.



STØTTECENTRET,

Det var med stor forventning og spænding, at vi efter sommer
ferien tog fat på arbejdet i støttecentret. Vi var 6 lærere, der 
nu i mange af dagens timer skulle arbejde sammen om flere for
skellige opgaver.
Hvordan ville det gå med flere lærere og forskellige aktiviteter 
i samme lokale?
Nu ved skoleårets slutning kan vi se tilbage på et år, hvor sam
arbejdet er gået gnidningsløst, og hvor vi i mange tilfælde har 
inspireret hinanden.
Den første måned gik med at indrette støttecentret og organisere 
arbejdet, men 1. september kunne vi så virkelig gå i gang.
Ud over almindeligt læseholdsarbejde og arbejde med fremmedsprogede 
elever har vi også haft kurser af kortere eller længere varighed 
for børn med vanskeligheder i regning og engelsk samt et kursus i 
retstavning for nogle af skolens ældste elever.
Børn med tilpasningsvanskeligheder har tilbragt mange timer på støtte
centret og krævet meget af vores tid og givet stof til eftertanke.

Alt i alt et spændende og lærerigt år.

På støttecentrets vegne

Grethe Stemmerik

5.



SKOLEBIBLIOTEKET,

I år er der virkelig spændende ting at berette fra skolebiblio
teksfronten.

Vi åbnede - efter renovering - vore nye lokaler mandag den 14. maj, 
og det tør nok siges, at alle - både elever og lærere - synes vi 
har fået et dejligt skolebibliotek.

Vi har fået 5o% mere plads, nyt inventar - og: noget helt nyt: en 
småbørnsafdeling, som er indrettet lige netop, som de små elever 
kan lide det. Dog kan jeg allerede nu berette, at næsten alle de 
store elever også sætter sig og hyggelæser i småbørnsafdelingen.
Farverne kan næsten ikke beskrives - de skal ses. Fra aubergine
rødt til postkasserødt med overgange i matchende farver.
Vi får stadig tilført nye bøger to gange om ugen; både nye titler 
og genoptryk af gamle, populære titler.
Bøgerne kan hjemlånes i op til en måned og kan altid blive for
nyet hos skolebibliotekaren. Forældre og elever kan selv kontrol
lere, om lånetiden er overskredet, idet lånedatoen er stemplet på 
datokortet bag i bogen.
Man kan låne et ubegrænset antal bøger ad gangen - skolebiblioteket 
er åbent ti timer om ugen - samt dagligt i 12-frikvarteret.
Vi vil slutte denne årsberetning med at sige: Velkommen i vort 
nye skolebibliotek til både elever, lærere og forældre. - KOM OG 
KIG!

Gurli Wolter

f o.



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 8 af de gamle elever søgte hjælp. 
For første gang var der loo% svar.
9u,9v,lou,lov og lox var i erhvervspraktik i september 1983.
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 drøftes 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 uddannnelsesmuligheder 
efter lo.klasse: Gymnasiet, hf, efg, mesterlære, forsvaret m.m.
lo.klasserne havde besøg af repræsentanter (gæstelærere) fra DA 
og LO, der fortalte om forholdene på arbejdsmarkedet og besvarede 
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 6 tilfælde deltog forældrene. 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.
lo.klasserne besøgte arbejdsformidlingen i Amager Centret (telefon 
(ol) 571511). Her fortalte erhvervsvejleder Lauritzen bl.a.a om 
efg og fremtidsmulighederne iøvrigt. Til alle "gamle" elever under 
19 år: I er velkomne til at ringe til undertegnede, telf. (ol)551o65 
mandag i 2.lektion, tirsdag i 2.lektion og onsdag i 5.lektion.

I er selvfølgelig også velkomne til at kommer "over", men det er 
bedst at aftale først. - Haster det, kan I ringe til mig privat 
(ol) 5o522o, bedst mellem kl. 17 og 18.

Bent Marienhof



BØRNETANDPLEJEN

omfatter elever i Bh-klassen til og med elever i lo.klasse. Des
uden får elever i I G og elever i hf-klasser, som kommer direkte 
fra 9. og lo.klasser og går på 2-årigt hf-kursus, tilbud om veder
lagsfri behandling.

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

Hvis en elev fylder 16 år inden udgangen af 9.klasse, kan han/hun 
vælge at gå over i sygesikringens regelmæssige tandpleje. Sygesik
ringen betaler ca. 6o% af de behandlinger, der er tilskudsberetti
gede. Hertil kommer betalingen for visse behandlinger, såsom guld-^ 
arbejder, 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 tandkødsbetændelse kan holdes nede, har Bh- 
klassen, 1.-3.-8.-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 Østrigs
gades Skole, der sørger for, at beløbet bliver tilsendt tandlægen - 
henholdsvis hjemmet. På skadestuen på Rigshospitalet er behandlingen 
gratis.

Venlig hilsen
Inga Bøffer

8.



FRITIDSSKOLEN,

Tilslutningen har været større i det forløbne år. Dette gælder 
specielt vores 8 hobbyklubber for 1.-4.klasse ugens fire første 
dage fra kl. 12-16.30.

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

For de store elever har der været bordtennis og håndarbejde.
Som noget nyt fik vi i sidste øjeblik stablet endnu en klub på 
benene - nemlig gymnastik og boldspil for 1.-3.klasse om fredagen 
med Ib Hedegaard Larsen, der hermed bydes hjertelig velkommen 
i Fritidsskolen.

De øvrige lærere er som sidste år: Connie Johansen, Gytha Hansen 
og Inger Pfeiffer i hobbyklubberne samt Hans Jørgen Christiansen 
med bordtennis.

Programmet for næste sæson vil udkomme i midten af august.

Bent Marienhof

9.



SKOLEPATRULJEN,

I det forløbne år har skolepatruljen virket næsten upåklagelig, 
og skolen takker 7u for denne indsats og håber på, at den kom
mende 7.klasse vil tage opgaven op - nogle af dem er allerede 
begyndt. - Tak.

Skolens små elever har fået det lidt lettere i trafikken, da 
der er lavet stillegader i Ungarnsgade mellem den lille og den 
store skole. Trafikanterne kan ikke undgå at se de opsatte for
hindringer. - Det er sikkert en god trafikinvistering.

Knud Jespersen

tø.



SKOLEHAVEN,

Østrigsgades Skolehave modtager elever fra 3, klasse. Indmeldelse 
finder sted på skolen i april måned.
I indmeldelsesgebyr betales 15 kr., og der betales ikke mere herud
over. Frø og planter udleveres.
Skolehaven har åbent en gang om ugen - ca. 1^ time - for hvert 
hold. Interessen er stor og fremmødet fint.
I foråret går tiden med at så og plante og holde haven ren. Endnu 
er der ikke høst fra egen have, men fra et fællesstykke bliver der 
rabarber.

Efter sommerferien begynder den egentlige høst, og den varer ved 
til en gang i september.
I sommerferien er der særlige åbningstider.
Forældre er meget velkomne til at se haven og glæde sig over, hvor
dan børnene arbejder.

Jørgen Hansen

GABRIEL JENSEN,

Denne plakat er uddelt til alle 
klasseværelser for at minde eleverne 
om Gabriel Jensens ferieudflugter.
Elever fra 1. til 7.klasse kan del
tage. Sidste år udstedte vi her på 
skolen 42 kort.

Man kan endnu nå at få et kort, man 
må henvende sig til GFJ's kontor, 
Kirsebærhaven 25, 25°° Valby, 
telf. (ol) 4o ol ol.

Knud Jespersen

SOMMERFERIE!?
TAG UD MED GABRIEL JENSENS FERIEUDFLUGTER

GRATIS UDFLUGTER ALLE HVERDAGE I SOMMERFERIEN

SPØRG DIN LÆRER



lejrskoler og udflugter

I det forløbne skoleår har vi igen haft stor glæde af lejr
skolekontoen, selv om vi også her kan mærke sparekniven.

Umiddelbart efter sommerferien var lox i Folkeferies ferieby 
på Løjt, og i november drog 9.klasserne af sted til samme om
råde.

Som optakt til julefestlighederne rejste 4.klasserne i begyn
delsen af december til Helsingør Vandrehjem på "minilejrskole".

I foråret har tre klasser været på "rigtig" lejrskole. 7u og 
lov var i Karrebæksminde og lou var på Marielyst.

I maj har lub været på 2-dages udflugt til en spejderhytte.
Lejrskolekontoen anvendes herudover til en-dagsudflugter, skov
ture og ekskursioner.
Til slut skal nævnes, at transport til byture, museumsbesøg og 
teaterforestillinger med HT eller anden befordring også dækkes 
af lejrskolekontoen.



BEGIVENHEDER I ÅRETS LØB,

08.08.83. børnehaveklasse og 1.klasse begynder.
29.08. forældremøde for de nye klasser.
31.08. atletikstævne.
08.o9 . idrætsdag for 8.-lo.klasse.
19.09. 9. og lo. kl. i erhvervspraktik.
22.09. idrætsdagens slutstævne.
26.09. gamle elevers aften.
26.10. Papinak - mimeteater.
17.11. kontaktforældremøde.
05.12. juleskovtur.
09.12. klippe-klistredag.
13.12. luciaoptog.
20.12. julefeature.
21.12. juleafslutning.
09.01.84. orientering om kommende skoleår for 7.-lo.klasse.
17.01. forældrekonsultationer 1.-6.klasse.
26.01. volleyballstævne 8.-lo.klasse.
15.02. bh-klasse - 3.klasse til "Karlsson på taget".
28.02. svømmestævne 4. klasse.
29.02. " 6. klasse.
o5.o3. fastelavnsfest og karneval.
o9.o3. bankospil.
16.05. idrætsdag for 4.-7.klasse.
25.05. sidste skoledag for 8.-lo.klasse.

13.



GAMLE ELEVERS J^FTEHu

Alle tidligere elever er velkomne på skolen, der holder åbent 
hus sidste mandag i september kl. 19.oo - det bliver i år den 
24. september. TILMELDING TIL DENNE AFTEN sker forud pr. brev
kort 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 fællesmeddelelser fra skole 
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.

FERIEJL-
38 børn fik i sommeren 1983 lejlighed til at tilbringe en 
3-ugers-tid på en af Københavns Kommunelærerforenings kolo
nier. Aase Graun stod for dette arbejde.

IH.



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) 55 2o 39.

SKOLENS PERSONALE

Inspektør: Per Sørensen

Viceinspektører: Bent Christiansen og Kirsten Munck
Lærere: Gunnar Bergstrøm, Britt Beyer (Sys), Frede Busk, Hans 
Jørgen Christiansen, Jan Elbo, Grete Feld, Aase Graun, Einar Sieck 
Hansen, Hans Køhier Hansen, Jette Aagaard Hansen, Jørgen Hansen, 
Regitze Sieck Hansen, Anne Lindemann Heide, Knud Jespersen, Kir
sten Jørgensen, Helga Bæk Kristensen, Ib Hedegaard Larsen, Jean 
Larsen, Bent Marienhof, Dan Ohland-Andersen, Birthe Ottosson, 
Helmut Ottosson, Else Lykkebo Pedersen, Iben Rossing, Grethe Stem- 
merik, Gurli Wolter.

Sekretær: Inger Retsbo
Skolelæge: Jane Tims Andersen telf. (ol) 59 41 36
Sundhedspi. Ketty Juhl Jacobsen " (ol) 59 41 36
Tandlæge: Inga Høffer " (ol) 59 23 66
Assistent: Margit Hamborg " (ol) 59 23 66
Skolepsyk.: Hanne Kold Andersen/Jan Lange 
Skolebetj■: Kaj Palmqvist 
Medhjælper: Bjarne Matz
Skolevej 1■: Bent Marienhof telf. (ol) 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.

EQ.RSØMMELSER, 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 KARAKTERBLADj.

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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El.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.)
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LÆGEEFTERSYN,

Ifølge skolelægeloven af 1972 vil eleverne kun blive undersøgt 
af skolelægen i 1., 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.

i'hhafclc -t ■
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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 véd 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.
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AFSLUTNING L.-8,KLASSE,

Sidste skoledag inden sommerferien er fredag den 22. 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.

1. klasse og børnehaveklassen møder tirsdag den 14. august kl. 9.oo.

S1QS.TE ALMINDELIGE SKOLEDAG er torsdag den 21. juni.

Fredag den 22. juni er omflytningsdag, og 
på deres klasseværelse kl. 9.oo.

eleverne møder

AFSLUTNING for 
skrives fra 9.

de elever, der ved skoleårets afslutning ud-
og lo. klassetrin finder sted mandag den 18. juni.

Nærmere besked er tilsendt de implicerede hjem.

FØRSTE SKOLEDAG - mandag den 13. august.
kl. 9.00 møder: 2ua
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