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S.A GIK

skoleåret 1984-85. Det var året uden de store ydre ændringer, 
året, hvor en del af tiden blev brugt til modtagelsen af elever 
og lærere fra den pr. 1.august 85 nedlagte Øresundsvejens Skole.

Nedskæringerne i det københavnske skolevæsen er især gået ud over 
rengøringssektoren og bygningsvedligeholdelsen. Fra sidste års 
14 rengøringsassistenter skar rationaliseringen antallet ned til 9. 
Og det gik godt. Nok var mere effektive rengøringsredskaber og 
rengøringsmidler medvirkende, men det helt centrale var skolebe
tjentens og morgendamernes positive indstilling og vilje til hver 
dag at levere en ren og pæn skole. Tak for det. - På det sidste 
har det knebet lidt med at holde gejsten. Et midlertidigt ansættel
sesstop i området har decimeret morgendamernes antal til 6. Nu 
skal der ikke kun løbes - der skal løbes stærkt. Hold ud! Der er 
lys forude.

Østrigsgades Skole er en virkelig velholdt skole ... generelt. Men 
selvfølgelig vil det kunne ses på de københavnske skoler, når byg
ningsvedligeholdelsen år efter år forsømmes. Nuvel, de helt nød
vendige reparationer udføres, men det, som nogen lidt hånligt kal
der kosmetiske reparationer som opmaling, er meget væsentlige. 
Når en 3.klasse flytter fra lille til store skole for at få et nyt 
klasselokale for en årrække, er det vigtigt, at det er et pænt 
lokale. Vi maler og tapetserer hjemme. Der tales og skrives meget om 
betydningen af voksnes lyse og venlige arbejdsmiljø. Det er mindst 
lige så vigtigt, at børnenes fysiske rammer er gode, så gode, at 
de giver eleverne lyst til at "passe på" deres lokale og dets inventar 
Indtil normal vedligeholdelsesstandard genoprettes i København, beder 
jeg alle - store og små - fortsat værne om vor skole. Alle lærere og 
næsten alle elever gør det. Tak for det!

Nedlæggelsen af Øresundsvejens Skole får indflydelse på vort næste 
skoleår. En modtagelsesklasse, en 4.klasse og en 9.klasse overføres 
med klasselærere hertil. Det er selvfølgelig ikke rart at se sin 
skole nedlagt, men vi håber, at vi med venlighed og imødekommenhed 
kan gøre elever, lærere og forældre tilfredse med den ny skoleplace
ring. VELKOMMEN!
Jeg takker lærerråd, elevråd og skolenævn for behageligt og loyalt, 
sagligt samarbejde.
Til alle: RIGTIG GOD FERIE.

Per Sørensen
/.



Jørgen haahr,

Den 28. maj blev det meddelt på lærerværelset, at Jørgen Haahr, 
Østrigsgades Skoles forhenværende inspektør, var afgået ved dø
den. Meddelelsen gjorde et stærkt indtryk på alle os, der gen
nem mange år havde haft daglig kontakt med ham på skolen, og 
mange gamle elever og deres forældre vil utvivlsomt også mindes 
Jørgen Haahr med taknemmelighed.
At han blev så afholdt og respekteret af alle skyldtes i første 
række hans fine menneskelige egenskaber, der gjorde det muligt 
for ham på samme tid at være både chef, kollega og ven, og hans 
enorme arbejdsevne medførte, at han selv på de travleste dage 
altid havde tid tilovers til at tale med såvel lærere som elever 
og deres forældre.
Jørgen Haahr var til stadighed stærkt engageret på utallige om
råder og opnåede hurtigt at blive betragtet som en institution. 
I skolekredse blev han især kendt for sit arbejde med at gøre 
de musiske fag til noget centralt på timeplanen. Fra hele lan
det modtager skolen endnu i dag henvendelser fra studerende og 
biblioteker, der ønsker at få tilsendt eksemplarer af rapporten 
"En.forpostfægtning", der beskriver og vurderer forløbet af det 
forsøg, der blev gennemført på Østrigsgades Skole i årene 19 60 - 
65.
Mange vil savne Jørgen Haahr, men når vi mindes ham, kan vi 
lykkeligvis glæde os over, at der blev ham så mange gode og 
virksomme år til del.

Hans Køhler Hansen
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SKOLENÆVNETS BERETNING

Skolenævnet har også i dette skoleår haft et glimrende samarbejde
med kontaktforældrene.
Der har været afholdt arrangementer, som har vist, at Østrigsgades 
Skole har mange aktive forældre. Det har været positivt at opleve, 
især nu hvor nævnet går ind i sidste fase af perioden som nævns
medlemmer .
Når vi når til det nye valg i november, håber vi på, at disse man
ge forældre vil vise interesse også dér.
Ved de arrangementer, der har været afholdt, har også elever del
taget aktivt. Det har været glædeligt, og vi håber, at elevrådet 
bliver ved at bestå.
Vi ønsker hermed skolens ledelse, elever og forældre en god sommer.

På nævnets vegne
Lis Christiansen

STØTTECENTRET

har nu virket i snart 2 år og er efterhånden blevet en fast "insti
tution" på skolen.

Her prøver vi at afhjælpe de problemer - store som små - der kan 
opstå for eleverne i løbet af et skoleår.
Primært "støtter" vi elever, der af en eller anden grund har svært 
ved fagligt at følge med klassen, men også elever med andre proble
mer kan i kortere eller længere tid være henvist til os.
Støttecentrets timer læses af 6 lærere, der alle med stor interesse 
prøver at løse opgaverne og komme i kontakt med børnene.

På støttecentrets vegne
Grethe Stemmerik
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P.ERSQ.HALEÆNDRX NGER,

Vi har endnu ikke modtaget meddelelse om, hvem der skal være 
børnehaveklasseleder, men vi forventer, at Britt Beyer fortsætter 
her til næste år.

Fra Øresundsvejens Skole kommer følgende ny lærere: 
kommunelærer Lone Lukassen, overlærer Charlotte Nyborg, overlærer 
Brit Pedersen, overlærer Erik Rosted samt vikar Bente Dahl An
dersen.

Vi skal bruge en ny lærer mere, men ved endnu ikke, hvem det bli
ver .

At få 6 nye ansigter på lærerværelset har jo ikke været hverdags
kost de senere år. Vi glæder os meget til denne fornyelse og øn
sker jer velkommen til et forhåbentlig godt og inspirerende sam
arbejde .
Til gengæld tager vi allerede den 31. maj i år afsked med vor 
skolebetjent Kaj Palmqvist. Har har søgt og fået skolebetjentstil
lingen ved en af Københavns største skoler, Peder Lykke Skolen. Kaj 
Palmqvist har været hos os i 11 år, og at skolen i dag er så godt 
vedligeholdt er for en væsentlig del hans fortjeneste.

Han har formået at skabe et sammenhold imellem morgendamerne, som 
har givet skolen en rengøringsservice, mange har misundt os.
Både elever og lærere har nydt godt af hans tjenstvillighed, hans 
dygtighed og hans varme, menneskelige følelser.
Jeg takker for veludført arbejde og ønsker KP alt vel fremover.

Per Sørensen
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SKOLEBIBLIOTEKET,

Det har været et godt år for skolebiblioteket.
Forstået på den måde, at alle elever - alle klasser - fra Bh. til 
lo.klasse kommer dagligt og ugentligt med deres klasselærer og 
hygger sig i de rare, hyggelige omgivelser.
Der småsnakkes, der læses, der hygges og der lånes selvfølge
lig også bøger med hjem.

Vi har større mulighed nu i de nye udvidede lokaler til at lave 
udstillinger af og med de nye bøger, der kommer 2 gange om ugen. 
Disse udstillinger indbyder og inviterer til hjemlån - og til 
kritik - både ros og ris - af den stationære udlånssamling.

Bøgerne kan stadig hjemlånes i op til en måned, og kan fornys 
ved henvendelse til skolebibliotekaren. Forældre og elever kan 
selv kontrollere om udlånstiden er overskredet, idet der bag 
i bogen på datotavlen er stemplet datoen for bogens modtagelse.
Man kan stadig låne et ubegrænset antal bøger ad gangen - dog 
kun 2 tegneserier.

Skolebiblioteket er åbent lo timer om ugen - og dagligt i 12- 
frikvarteret.

Gurli Votier



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 7 af de gamle elever søgte hjælp.

9u, lou og lov var i erhvervspraktik i september 1984.
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 udvided 
afgangsprøve. Desuden omtaltes de videre uddannelsesmuligheder 
efter lo.klasse: Gymnasiet, hf, efg, mesterlære, forsvaret m.m.
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 forældrene. Fpr 
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 almindelig 
samtaleemner.

lo.klasserne besøgte arbejdsformidlingen i Amager Centret (telefon 
(ol) 59 15 11). Her fortalte erhvervsvejleder Lauritzen bl.a. om 
efg og fremtidsmulighederne iøvrigt - 9u fik besøg i klassen. Til 
alle "gamle" elever under 19 år: I er velkomne til at ringe til 
undertegnede, telf. (ol) 551o65 mandag og fredag i 2.lektion.
Selvfølgelig er I også velkomne til at komme "over", men det er 
bedst at aftale først. - Haster det, kan I ringe til mig privat 
(ol) 5o 52 2o, bedst mellem kl. 17 og 18.
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3o elever fra lo.klasserne + 2 fra 9. klasse forlader os nu 
til sommer. Deres planer for næste år er følgende:

sproglig gymnasium .........  4
matematisk " .........  6
hf .........................  2
efg, handel og kontor ......  7
" , jern og metal .........  2
" » bygge og anlæg ........  1

servicefag .................. 1
forsvaret ................... 1
højskole .................... 1
Færøerne (erhvervsarb.) ....  1

piger + 1 dreng
drenge (incl. 2 fra 9.kl.)
piger + 1 dreng
piger + 3 drenge
drenge
dreng
pige
dreng
pige + 1 dreng
dreng

Bent Marienhof



BøRNETANDPLEJEN

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

Endvidere tilbydes vederlagsfri tandpleje indtil undervisnings
pligtens ophør til elever, som udskrives til f.eks. ungdomsskole 
efterskole eller lignende. Forældre/værge skal have bopæl i 
Københavns kommune.

Hvis en elev fylder 16 år inden udgangen af 9.klasse, kan han/hun 
vælge at gå over i sygesikringens regelmæssige tandpleje. Syge
sikringen betaler ca. 6o% af de behandlinger, der er tilskudsberet
tigede. Til guldarbejder, operationer og røntgenoptagelser yder 
sygesikringen kun et mindre tilskud. Skolevæsenet refunderer ikke 
elevens andel.
Igen i år har tandplejeren besøgt 1.- 3.- 8. og lo.klasserne. 
Foruden at instruere i tandbørstning har hun fortalt om "huller i 
tænderne" og tandkødsbetændelse.

Angående nødbehandling i sommerferien: Hvis eleven er tilmeldt 
børnetandplejen, og behandlingen ikke har kunnet vente til børne- 
tandklinikens almindelige åbningstid, foregår afregningen på føl
gende måde:

Regningen eller kvitteringen afleveres til tandkliniken på Østrigs
gades Skole, der sørger for, at beløbet bliver tilsendt tandlægen - 
henholdsvis hjemmet. På skadestuen på Rigshospitalet er behandlinger 
gratis.

Venlig hilsen
Inga Hoffer
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FRITIDSSKOLEN

Vores 8 hobbyklubber for 1.-4.klasse fordelt på ugens 4 første 
dage fra kl. 12-16 har fortsat god tilslutning og interesse. 
Disse klubber ledes af Connie Johansen og Gytha Hansen.

Desuden har Connie Johansen haft 2 håndarbejdshold om eftermid
dagen fra kl. 14-16, hvor også store piger har deltaget.

Vores nyeste klub med gymnastik og boldspil for 1.-3.klasse fre
dag eftermiddag - ledet af Ib Hedegaard Larsen - var også i år en 
succes.

Alle de her nævnte klubber fortsætter efter sommerferien - dog 
som sædvanlig først fra 1. september. Program med tilmeldings
blanket vil blive uddelt i midten af august.

FEATUREUGEN "FRITID" 25/2 - 2/1-85

Årets emne gav uanede muligheder for udfolelser. Eleverne til 
og med 3.klasse prøvede hver dag nye områder omkring "at sanse". 
De lavede mad, bevægede sig, tegnede hinanden i legemsstørrelse 
så film og meget andet.
Fra 4.-10.klasse var eleverne fordelt efter eget ønske på 8 
forskellige værksteder: teater»restaurant, sport, læder/lys, 
træ, stoftryk/håndarbejde, keramik/gips samt "tosserum" med 
forskellige spil og maskiner.
Alle havde en festlig og lærerig uge. Åbent-hus-dagen var 
særdeles velbesøgt - i en sådan grad, at flere værksteder og 
restauranten måtte melde udsolgt længe inden lukketid.



10.





S p skolepatruljen.

7.klassen har passet opgaven: med at hjælpe de mindre 
elever sikkert over Østrigsgade helt pænt, og det siger sko
len tak for. Vi håber, at 6.klasse vil kunne klare opgaven 
lige så godt i det kommende år - måske endog lidt bedre.
Der vil kun være SP'er på de tidspunkter 1. og 2.klasse
møder og går hjem: kl. 7.5o og 11.45.

G J F

Mange kender disse bogstaver. Som barn har de fleste af 
os haft et gult kort til disse udflugter.
Her på skolen uddeles hvert år ca. 5o kort til de børn, 
der ikke skal noget andet i sommerferien. Det kan vi for
håbentlig stadig gøre, trods mange nedskæringer.
Skulle en elev have glemt at få et kort, kan forældrene
selv hente kort på:

G J F's kontor, Kirsebærhaven 25, 
25oo Valby 
telf. (ol) 4oolol

n.



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

FERIEOPHOLD,

35 børn fik mulighed for at tilbringe 3 uger af ferien på en af 
Københavns Lærerforenings kolonier. Til de 24 piger fik vi plad
ser på kolonier ved Stege, Vig og Fårevejle. Drengene fik tildelt 
pladser i Sønderjylland og ved Rørvig.
9 drenge fik gennem Børnenes Kontor tilbud om et kortere ophold 
i militærlejr.

Aase Graun
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LEJRSKOLER OG UDFLUGTER,

Inden vinteren rigtig havde sluppet sit tag i landet, tog 7u på 
lejrskole til Gilleleje Feriecenter.

Det nyindrettede center faldt straks i børnenes smag - lækre huse, 
svømmehal, sauna m.m.

Trods snestorm og kulde fik vi et godt indtryk af området.

Grethe Stemmerik

Lejrskolekontoen har endvidere været anvendt til 4.klassernes 
lejrskole på Fejø i september måned.
Næsten alle elpver har glæde af denne konto, idet alle trans
portudgifter til udflugter og ekskursioner dækkes heraf. 
Det kan ikke ofte nok understreges, at det er af uvurderlig 
betydning for både elever og lærere, at den daglige undervis
ning af og til brydes af en skovtur, et museumsbesøg eller af 
et teaterbesøg.



BEGIVENHEDER I ÅRETS LØB,

14.o8.84. børnehaveklasse og 1.klasse begynder.
27.08. forældremøde for de nye klasser.
31.08. skolens fødselsdag blev fejret.
o3 .o9 . 9. og lo.klasse i erhvervspraktik.
11.09. idrætsdag for 8.-lo.klasserne.
24.09. gamle elevers aften.
o4.lo. debatmøde om vold i skolen.
12.10. skolernes motionsløb.
24.10. 1.-3.klasse i Ishøj Teater til "Labyrinten"
3o.ll. "klippe-klistre-dag".
07.12. lov spiller skuespil i ungdomsbyen i Rødovre.
13.12. Luciaoptog.
20.12. "juleaktivitetsdag".
21.12. juleafslutning.
15.ol.85. orientering om kommende skoleår for 7 .-lo.klasse.
2o.o2. skolekoncert for 3.-lo.klasse med Abbey Rader + Marc Levin
25.02. featureugen "Fritid" begynder".
o2 .o3. åbent-hus-dag.
o5 .o3. forældrekonsultationer 1.-6.klasse.
o8.o3. bankospil arrangeret af kontaktforældrene.
13.o3. skolekoncert for 3.-lo.kl. med violonisten Kim Sjøgren.
15.o5. idrætsdag for 5.-7.klasse.
24.o5. sidste skoledag for 9.-lo.klasse.
17.06. udlevering af afgangsbeviser.

15.



GAMLE ELEVERS AFTEN,

Alle tidligere elever er velkomne på skolen, der holder åbent
hus sidste mandag i september kl. I9.oo - det bliver i år den 
Zo. 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 
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.

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 ønsker 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 
tuberkuloseprøven. Vaccinationen udføres af Centralstationens 
læger.
Det er af værdi, at forældrene efterkommer skolelægens ind
bydelse til forældrene om at være til stede ved undersøgelsen.



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: Brit 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, 
Kirsten Jørgensen, Helga Bæk Kristensen, Ib 
Hedegaard Larsen, Jean Larsen, Bent Marienhof, 
Dan Ohland-Andersen, Birthe Ottosson, Helmut 
Ottosson, Else Lykkebo Pedersen, Iben Rossing, 
Grethe Stemmerik, Gurli Wolter.

Sekretær: Inger Retsbo.
Skolelæge: Jane Tims Andersen telf. (ol) 59 41 36

Sundhedsplejerske: Ketty Juhl Jacobsen II (ol) 59 41 36

Tandlæge: Inga Høffer II (ol) 59 23 66
Assistent: Margit Hamborg II (ol) 59 23 66
Skolepsykolog: Jan Lange
Skolebetjent: Kaj Palmqvist
Medhjælper: Bjarne Matz
Skolevejl.: Bent Marienhof telf. (ol) 55 lo 6 5

SKOLENS DISTRIKTER et fælles med distrikterne for Sundpark Skole 
og Sønderbro Skole. Er De i tvivl, er De velkommen til at fore
spørge på kontoret, telf. (ol) 59 o4 36.
Med denne ordning kan De som forældre frit vælge, på hvilken af 
distriktets 3 skoler, De ønsker Deres barn indmeldt.

17.



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.

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

FORSØMMELSER, DER IKKE SKYLDES SYGDOM æå 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.kl. 
gives meddelelserne i november og juni og i 7.-lo.klasse i no
vember, 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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ELEVFONDEN'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, °g 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).



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. Udgangstilladelse: 8.-lo.klasse må gå hjem i de to store frikvar
terer samt i mellemtimer, hvis de har forældrenes tilladelse.

lo.



AFSLUTNING I.~8,KLASSE.

Sidste skoledag inden sommerferien er fredag den 21. 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 torsdag den 2o. juni
Fredag den 21. 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 mandag den 17.juni
Nærmere besked er tilsendt de implicerede hjem.

FØRSTE SKOLEDAG - mandag den 12. sugust.
kl. 9.00 møder: 2ua på nr. L

2ub " " N
3ua " II p
3ub " " H
4u " " 11
4v " " 15
4x " " 21
5u " " 23
5v " " 24
6u " " 22
7u " " 28
8u " .. 31
9u " " 38
9v " " 37

lou " " 32
1.klasse og børnehaveklassen møder tirsdag den 13. august kl. 9.oo.
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