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SÅ GIK 

skoleåret 1985/86. Det var året, hvor vi fik nyt skolenævn, hvor 
vi modtog lærere og elever fra den nedlagte Øresundsvejens Skole, 
hvor vi fik meddelelse om midlertidig inddragelse af aulaen, hvor 
Mi-lokalet blev færdigt, og hvor asbestbølgen hærgede byens skoler.

Det gamle skolenævn stoppede den 31. december. På grund af valg
reglerne kunne kun ét medlem fortsætte, og hun ønskede det ikke. 
Derfor kom der et helt nyt skolenævn fra det ny års begyndelse. 
Det har selvfølgelig givet en vis usikkerhed hos de ny medlemmer 
ikke at have nogle "gamle" forældrevalgte at støtte sig til, nogen 
der kendte arbejdsgangen i et skolenævn. Det er nu min overbevis
ning, at vort nye skolenævn meget hurtigt - om ikke allerede nu, 
nok skal vise sig at være deres opgave voksen. En del allerede 
afholdte møder tyder godt for fremtiden.

Også MI, Mv og 9v samt 5 lærere var ny i dette skoleår. De er 
kommet fra den nedlagte Øresundsvejens Skole, og så vidt jeg kan 
bedømme, er de faldet særdeles godt til på skolen. At det er lyk
kedes så godt, skyldes positiv indsats og indstilling fra såvel de 
nye som de "gamle" på stedet.

På grund af en sanering i Frankrigsgade er bibliotekscentralen 
kommet i knibe for depotplads til nogle af deres mange bøger. Der
for har vi fået besked på midlertidigt at afgive aulaen i Ungarns- 
gade, således at denne, ryddet for bænkerækker, kan være depot. 
Inden denne ordre kom, nåede vi heldigvis at få inddraget et stort 
stykke af aulaforhallen til et nyt klasselokale. Lokalet er ind
rettet til den ny MI, modtagelsesklasse for indvandrerelever. Loka
let er blevet et meget dejligt lokale. Det er blevet vort udstil
lingsvindue, og det kan vi godt være tjent med. Det er tydeligt for 
den forbipasserende at se, at her arbejdes der af interesserede 
elever og en flittig og engageret lærer. Det er helt oplagt en 
fordel for vor skole selv at have en sådan modtagelsesklasse, for 
dens elever kender fra gården og gangene de kammerater, de skal være 
sammen med i den klasse, hvor de skal gå, lige så snart de kan til
strækkelig meget dansk.

Det var også det år, hvor asbestbølgen blæste over det ganske skole
væsen. Den ny borgmester, Tom Ahlberg, tog meget kontant fat i pro
blemet og dekreterede hel eller delvis lukning af samtlige skoler. 



hvor det var nødvendigt, dvs. skoler, hvor eleverne og lærerne 
skulle være i eller gå igennem lokaler eller trapper med asbest. 
Bygningsteknikere fra kommunen har gennemgået samtlige skolep, 
og her på Østrigsgades Skole fandt de kun asbest i loftet på> 
lærerværelset samt i lærerværelsets telefonboks.
Derfor har vi ikke - i modsætning til en hel del andre københavn
ske skoler - været nødsaget til at lægge undervisningen ud i’kir
ker, fritidshjem, selskabslokaler m.v. Det har været rart at'blivs 
sparet for dette.

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

Til alle: RIGTIG GOD FERIE!

Per Sørensen
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GRETE FELD

Den 12. juni siger skolen farvel til Grete Feld, der har søgt 
førtidspension.

Grete Feld er måske den, der på nærmeste hold kender og har 
fulgt skolen og dens indretning, idet hun i mere end et halvt 
århundrede har gået i disse bygninger. Grete Feld har haft sin 
gang på Østrigsgades Skole siden 1932, først som elev, senere 
som lærer, faktisk kun afbrudt af de fem år, en læreruddannelse 
tog.

Med Grete Felds afgang fra Østrigsgades Skole siger vi farvel 
til en markant og levende person, en hjælpsom kollega, samt en 
flittig, interesseret og dygtig lærer.

Grete Feld bliver en ung pensionist, der med sin interesse for 
bl.a. historie og natur nok skal vide at skabe sig et godt otium.

TAK for de mange års indsats for Østrigsgades Skole og dens 
elever.

Per Sørensen

EINAR SIECK HANSEN

blev ansat ved Københavns Skolevæsen i 1955 og var fra 1957 
ansat som lærer på Østrigsgades Skole.

Einar Sieck var en dygtig og samvittighedsfuld underviser for 
både små og store elever, ofte klasselærer. Eleverne kendte ham 
som den samvittighedsfulde og venlige lærer - en lærer i balance, 
en lærer, hvis reaktion de kendte.

Som kollega var han den korrekte, lidt stille, men absolut ikke 
uden humoristisk sans.

At Einar Sieck pr. 1. februar på grund af alvorlig sygdom måtte 
lade sig pensionere, kan jeg kun beklage.

Per Sørensen
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BRITT BEYER - alias SYS.

Jeg har fra skoledirektoratet modtaget besked om, at Sys ik^e 
skal have timer her på skolen til næste år.

Sys er faldet særdeles godt til i lærerkollegiet, der har sat 
pris på hendes varme, menneskelige egenskaber, og som har glædet 
sig over den gode basisuddannelse. Sys formåede at give eleverne 
i børnehaveklassen. Sine elever lærte hun dels at arbejde selv
stændigt, dels at modtage en kollektiv besked. Kvalifikationer 
vi forstår at værdsætte, når eleven påbegynder 1. klasse.

Sys er som leder i børnehaveklassen sød og venlig, men bestemt. 
Hun har lagt en stor arbejdsindsats i børnehaveklassen, og jeg haj 
kun haft positive reaktioner fra forældre i de 3 år, Sys har været 
her. Det er med beklagelse og vemod, jeg må tage afsked med Sys, 
men jeg ønsker hende selvfølgelig al held og lykke med arbejdet ps 
Sønderbro Skole.



SKOLENÆVNET

Et skolenævn bestående af 5 nye medlemmer har afløst det gamle 
pr. 1. januar 1986.

Vi håber på et lige så godt samarbejde med forældre, elever og 
skolens medarbejdere som det forrige nævn havde.

De første måneder er gået med at sætte sig ind i nævnsarbejdet, 
bl.a. på kursus.

Vort første udspil til fælles aktiviteter på skolen - nemlig 
loppemarked - måtte vi desværre aflyse/udsætte, men vi håber 
på stor tilslutning fra forældre/kontaktforældre, når vi næste 
gang beder om hjælp.

Vi ønsker skolens elever, forældre og medarbejdere en rigtig 
god sommer.

På nævnets vegne

Susanne Berge

STØTTECENTRET

Mange elever har i det forløbne år haft deres gang i skolens 
støttecenter.

Der arbejdes med stor flid og interesse, hvilket giver gode 
resultater for de fleste elever.

Vi har i år haft den glæde, at flere forældre har modtaget 
vores opfordring i skoleavisen om at besøge støttecentret og 
følge undervisningen af deres barn.

Det har givet forældrene større forståelse for barnets proble
mer og bedre muligheder for at støtte det hjemme.

Primært "støtter" vi elever, der fagligt har svært ved at klare 
sig i klassen, men elever med andre problemer er også i kor
tere eller længere perioder henvist til støttecentret.

På støttecentrets vegne

Grethe Stemmerik

S



FORSØGSUNDERVISNING PÅ ØSTRIGSGADES SKOLE

Hvorfor?

Undersøgelser, erfaringer m.v. har vist, at et stigende antal 
børn ikke er parate til at modtage skrive- og læseundervisning, 
hvilket kan skyldes motoriske mangler hos børnene.

Ca. lo? af alle skolebegyndere er sent udviklet motorisk, og 
endnu flere har haft alt for få bevægelseserfaringer. Det viser 
sig, at disse børn oftest er dem, der sidder i skolen og har 
"ondt i indlæringen" (indlæringsvanskeligheder) eller "ondt i 
opførselen" (adfærdsvanskelig).

I skolen er det på alle måder svært at være barn med usikker 
motorik: I timerne kan det motorisk usikre barn f.eks. have 
vanskeligt ved at skrive på linien, at lære bogstaverne b og d, 
at forme tal og bogstaver og følge læseretningen fra venstre 
mod højre. Også samværet med kammeraterne præger det motorisk 
usikre barn. Barnet forsøger at undgå lege, hvor der stilles for 
store krav f.eks. hinke, sjippe og boldspil, og mister både den 
sociale kontakt til kammeraterne og en række bevægelses-og ud- i 
viklingsmuligheder. Barnet isolerer sig eller "klovner" under 
legene.

For at klare sig i skolen må eleverne: 
- have et sprog 
- have sin finmotorik i orden 
- have sin grovmotorik i orden 
- kunne styre øjnenes bevægelser 
for at kunne 
- bevæge sig i skolegården 
- bevæge sig i klasseværelset 
- bevæge sig i gymnastiksalen 
- forme tal og bogstaver 
- følge læseretningen fra venstre mod højre 
- koncentrere sig om flere ting på én gang.

Den fysiske udvikling, motorikken, skal være i orden, før man kan 
tilegne sig viden.



Hvordan?

Til forsøgsundervisningen blev der bevilget 5 timer om ugen, 
og disse timer er året igennem blevet brugt til træning af 
motorisk usikre børn.

I 4. og 5- klasse blev der fundet lo elever med mangelfuld 
motorik. Alle lo elever blev tilbudt motorisk træning 5 timer 
ugentlig på små hold.

Selve træningen består af leglignende øvelser, redskabsbaner, 
leg med bold, kendskab til kroppen og dens muligheder. En stude
rende fra Danmarks Højskole for Legemsøvelser har deltaget i 
undervisningen hver mandag. Hendes mange ideer til øvelser har 
været af stor værdi for træningen.

Alle børn har været glade for deres "motoriktimer".

Forældresamarbejde:

Forældrene har naturligvis været grundigt orienteret om dette 
tilbud til deres børn. Alle har været positive og imødekommende, 
selv når eleverne fik øvelser for hjemme.

I øjeblikket arbejdes der på at få iværksat et tæt forældre
samarbejde som en yderligere støtte for barnet uden for skolen.

Resultater:

Her i slutfasen af dette års forsøgsundervisning kan der kon
stateres en mærkbar forbedring hos de fleste af børnene. Udover 
at være blevet bedre motorisk fungerende børn, har de fleste fået 
styrket deres selvtillid og koncentrationsevne, og i følge klasse
lærerne er mange endog blevet bedre læsere.

Dette har bekræftet det nyttige i forsøgsundervisningen, som 
videreføres næste år. Her vil elever fra bh-klasse - 3.klasse 
få tilbudt motorisk træning.

Ib Hedegaard Larsen



MI - modtagelsesklasse

Urdu - farsi - tyrkisk - kurdisk - serbokroatisk - aegrinia - 
arabisk ............... et eksempler på nogle af de sprog, som indvandre-/
flygtningebørnene møder med, når de starter i modtagelsesklassen MI 
her på skolen.

I vores modtagelsesklasse går der børn i alderen svarende til første 
klassetrin. Formålet med at gå i en modtagelsesklasse er først og 
fremmest at lære dansk, så vores fremmedsprogede børn kan klare 
sig sammen med danske børn i en almindelig klasse.

Børnene, som kommer her, har meget forskellig baggrund, nogle kom
mer fra små landsbyer, andre fra storbyer, nogle har gået i skole, 
før de kom til Danmark - andre ikke, så perioden, den enkelte elev 
går i modtagelsesklassen, varierer derfor meget.

Foruden den indbyrdes forskellighed børnene imellem kommer de fra 
fremmede kulturer, vidt forskellige fra den danske. Det giver nye 
og spændende udfordringer i dagligdagen; vi snakker om forskellig
heder i tøj, mad, sang og musik, religion svs.

De fremmedsprogede børn lærer bl.a. på den måde en del af den dan
ske kultur at kende, men de danske børn kan også lære meget om frem
mede kulturer ved mødet med indvandrebørnene. En åben og positiv in< 
stilling til andre vil altid give et stort menneskeligt udbytte.

Til august har modtagelsesklassen været på skolen i et år.

I begyndelsen af skoleåret 85/86 levede vi i flyttekasser og rod!, d< 
vores lokale endnu ikke var færdigt - men i løbet af efteråret op- 
randt dagen, hvor det nye lokale kunne tages i brug. - Flyttekasser 
blev tømt, og skabene fyldt op. Børnetegninger kom på opslagstavlen 
plakater på væggene, de grønne planter støvet af, og sammen med Aye 
møbler og duften fra de nymalede vægge dannede det ramme om en liil« 
reception. Vi synes selv - uden at prale - at det er skolens flot
teste lokale - kom selv og se!! - eller kig ind gennem vinduerne, 
der vender ud mod Ungarnsgade (men husk at sende os et smil)!

Lone Lukassen
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FRA SKOLEBIBLIOTEKET

Det har igen i år været et godt år for skolebiblioteket.

Alle klasser fra bh-MI til lo.klasse aflægger ugentlige besøg 
på biblioteket, både for at låne bøger (vort udlån af bøger er 
støt stigende) - og for blot at hygge sig i vore dejlige, farve
rige lokaler.

Det er stadig en stor succes med den "løbende" udstilling af nye 
titler-. Vi får - som før fortalt - nye titler hver onsdag og 
fredag.

Flere og flere elever finder vej til skolebiblioteket uden for 
deres egen bibliotekstime for at arbejde med deres diverse em
ner - alene eller i grupper. Både for at være nær hjælpemidlerne 
(bøgerne) eller for at få hjælp af skolebibliotekaren.

Bøgerne kan hjemlånes i op til en måned, og kan fornys ved hen
vendelse 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 låne et ubegrænset antal bøger om ugen - dog højst 2 teg
neserier .

Skolebiblioteket har indtil nu - år efter år - haft lo udlånstimer 
+ åbent i 12-frikvarteret.

Til næste skoleår udvider vi antallet af åbningstimer, idet kom
munen har tildelt alle skolebiblioteker 5 ugentlige timer mere.

Samtidig er overlærer Aase Graun udnævnt til assisterende skole
bibliotekar .

Tak for i år - og vel mødt på skolebiblioteket i skoleåret 86/87.

Gurli Wolter
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SKOLE-OG UNGDOMSVEJLEDNING

Skolevejledning er for elever fra 7.-lo.klasse, mens ungdoms
vejledning tilbydes gamle elever til de fylder 19 år - dog mindst 
to år efter, at de er udskrevet af folkeskolen.

Samtlige elever i 9• og lo.klasse indkaldes til samtale, hvor vi 
taler om fremtidsmulighederne, erhvervspraktik, fritidsinteresser, 
job uden for skoletiden, hjemlige problemer, evt. fysiske handi
caps og m.m. Ved samme lejlighed udleveres ansøgningsskemaer til 
efg, hf og gymnasiet. En mundtlig vejledning medfølger. Disse 
samtaler med råd og vejledning er måske skolevejledningens vig
tigste område - hertil bruges over 5o% af skolevejlederens tid.

9u, 9v og lou var i erhvervspraktik i slutningen af oktober 1985. 
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 skolevejlede
ren.

Efterkontakten af de gamle elever koncentreres i efteråret, men 
"kører" naturligvis hele skoleåret. Næsten alle var godt i gang - 
kun 4 søgte hjælp.

lo.klasse besøgte arbejdsformidlingen i Amager Centret - telf. 
(ol) 59 1511. Her fortalte erhvervsvejleder Lauritzen bl.a^Lom 
efg og fremtidsmulighederne i øvrigt - 9-klasserne fik besøg i klas
sen.

Desværre kendes de nye træffetider for skolevejledning endnu ikke, 
men telefonnummeret er stadig (ol) 55 lo 65. I kan også ringe privat 
(ol) 5o 52 2o, i så fald er det bedst mellem kl. 17 og 18.

Bent Marienhof
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SÅDAN ER PLANERNE

for de elever, der nu forlader skolen. Det drejer sig om 15 
elever fra lo.klasse og 6 fra 9.:

efg, handel og kontor ............................. 4 drenge + 4 piger
" , jern og metal .................................... 5 "
" , bygge og anlæg .................................. J "
" , servicefag ............................................ 1 pige

læreplads (blikkenslager) ................... 1 dreng
erhvervsarbejde ............................................ 1 " + i pige
1 år i huset (familiepraktikant) .. 1 pige

Bent Marienhof

FRITIDSSKOLEN

Der er fortsat stor interesse for vores 9 klubber, der alle er 
overtegnede. Som bekendt er de alle for 1.-4.klasse, mens der 
også er håndarbejde tirsdag og onsdag eftermiddag for enhver 
elev, der ønsker det.

Efter 3? års tro tjeneste har vi taget afsked med Gytha Hansen, 
hvis hold er overtaget af Karin Larsen. Desuden har Bente Dahl 
et hold om torsdagen, mens den eneste trofaste, Connie Johansen, 
fortsat har sine 3 hold mandag, tirsdag og onsdag eftermiddag.

Vi regner med, at de 9 klubber fortsætter efter sommerferien - 
dog først fra den 1. september.

Program med tilmeliJiDgsblankét vil blive uddelt ca. 15.august.

Bent Marienhof
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I de senere år er der i København vokset et samarbejde frem 
mellem social- og sundhedsforvaltningen, skolen og politiet: 
SSP. - Østrigsgades Skpie er også repræsenteret her.

Formålet er et samarbejde mellem alle de instanser, der forsøder 
at hjælpe de unge, der enten har været involveret i kriminalitjet 
eller i deres miljø er udsat for påvirkninger eller fristelser, 
der måske vil føre dem ind i kriminalitet.

Foruden foranstaltninger og behandlinger i konkrete tilfælde, 
lægges der også stor vægt .,på det forebyggende arbejde, og-for-f 
ældre eller andre, der bliver opmærksom på børn, der befinder sig 
i situationer, der måske kan udvikle sig til kriminelle forhold, 
er meget velkomne til at henvende sig til skolen.

Bent Christiansen

SKOLEHAVEM

Alle børn i.Østrigsgades Skole kan få have i skolehaven ved 
Amager Helgoland. Dog først fra 3.klasse.

Alle børn ville have godt af i hvert fald et par år at følge
naturens gang i en have. Mange kender ikke et gulerodsfrø, ofe
de undrer sig over, at dette meget lille korn kan blive til 
en stor,, gulerod. Eller at kartofler ikke er frugt på busken, 
mén graves op af j.orden; ovenikøbet omkring 2o kartofler, hvor 
der kun er lagt én.

rsEfter sommerferien'-får de den store'oplevelse efter en somme 
arbejde at kunne bære høsten hjem og opdage, at man faktisk 

.‘«Shar høstet så meget,, at det er es godt supplement til kost- 
, pengene . .

Indmeldelse-finder sted i april måned og vil næste år koste 
■go kr. for'hele sæsonén - og så får man alfe-frø udleveret.

Jørgen Hansen



BØRNETANDPLEJEN 

omfatter elever i bh-klasse til og med elever i 9.klasse. 
Elever i lo.klasse, Ig eller hf, som kommer direkte fra 9. og 
lo.klasse, får tilbud om vederlagsfri behandling.

Endvidere tilbydes vederlagsfri tandpleje indtil undervisnings
pligtens ophør til elever, som udskrives til f.eks. ungdoms
skole, efterskole eller lignende. Forældre/værge skal have bo
pæl 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. 
Sygesikringen betaler 6o% af de behandlinger, der er tilskuds
berettiget. Til guldarbej.der, operationer og røntgenoptagelser 
yder sygesikringen kun et mindre tilskud. Skolevæsenet refun
derer ikke elevens andel.

Angående nødbehandling: Hvis eleven er tilmeldt børnetandplejen, 
og behandlingen ikke har kunnet vente til børnetandklinikkens 
almindelige åbningstid, foregår afregningen på følgende måde:

Regningen eller kvitteringen for nødbehandlingen afleveres til 
tandklinikken på Østrigsgades Skole, der sørger for, at beløbet 
bliver tilsendt tandlægen - henholdsvis hjemmet.

På Rigshospitalets skadestue (tandklinik) er behandlingen gratis. 
Rigshospitalet behandler, hvis der er tale om ulykkestilfælde 
med mund- og tandbeskadigelser.

Inga Bøffer 
tandlæge
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SKOLEPATRULJEN VED ØSTRIGSGADES SKOLE

KÆRE SP’ere...
Her ved skoleårets afslutning vil vi traditionen tro be
nytte lejligheden til at takke jer for indsatsen i det for
løbne skoleår.

En særlig tak til to elever, der har passet jobbet særdeles fint 
og holdt ud længere end de fleste:

FRANK SCHMIDT og

TONNI POVLSEN

begge fra 8u
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GJF

GJF's FORMAL er at skaffe københavnske skolebørn, som ikke på 
anden måde kommer på landet i sommerferien, lejlighed til ud
flugter i det fri.

Der vil også i år blive mulighed for at komme på tur med 
"Gabriel Jensens ferieudflugter".

Kort udleveres af klasselærerne. Der bliver 4—6 ture i løbet af 
ferien.

Sidste år var der 58 børn, som fik udleveret kort.

Knud Jespersen

SOMMERFERIEN

I sommeren 1985 var 23 piger og 22 drenge heldige at få plads på 
en af Københavns Lærerforenings kolonier i 3 uger.

De 26 var på Næsbystrand ved Slagelse, og de øvrige blev fordelt 
på kolonierne Alhage ved Ebeltoft, Naboen på Bornholm, Nørrevang 
ved Rørvig, Skovhytten på Torø, Bjerge ved Store Fuglede og 
Østersøen ved Stege.

12 drenge fik gennem Børnenes Kontor en uges ophold i militærlejr.

Aase Graun



BEGIVENHEDER I ARETS LØB.

13.08.85
2o.08.

børnehaveklasse og 1. klasse begynder 
3ub og 5v på 3-dages tur til Ellinge Lyng

o2.o9• skolens fødselsdag fejres
03.09. 
o4.09. 
lo.o9. 
26.09.

fil rejser på lejrskole til Borrevejlevig 
forældremøde for de nye elever 
idrætsdag i Sundby Idrætspark 8.-lo.kl. 
idrætsdagens finalestævne 8. og 9- kl.

30.09. gamle elevers aften
ol.lo. teatertur for bh~3.kl. i Ishøj Teater
11.10. hele skolen deltager i skolernes motionsløb
24.10. 9. og lo.klasse i erhvervspraktik
25.II.
01.12.

4uvx på tur til Cirkus Arena 
"klippe-klistre"-dag

11.12. 8.-lo.kl. i biografen "Den kroniske uskyld"
13.12.
17.12.
18.12.

luciaoptog
bh-klasse på juleudflugt til Holte 
juleaktivitetsdagene begynder

20.12.
o4.o2.86

juleafslutning
orientering om kommende skoleår

lo.o2. fastelavnsfest for eleverne til og med 6.kl.
13.02. 
o? . o4. 
08. o4.

Chili's Calypso Band underholder 4.-7.kl. 
lou's bylejrskole indledes 
svømmestævne i Østerbro Svømmehal 4.-5.kl.

13.05.
20.05.

idrætsdag for 4.-7.kl. i Sundby Idrætspark 
Bh + MI på bondegårdstur

23.05.
26.05.
28.05.
I6.06.

sidste skoledag for 9.-lo.klasse 

4x og 5v på tur til Lejre 
lua, lub og 4v i Zoo-logisk Have 
udlevering af afgangsbeviser
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GAMLE ELEVERS AFTEN.

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

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: Bente Dahl Andersen, 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 Heide, Knud Jespersen, 
Kirsten Jørgensen, Helga Bæk Kristensen;, 
Ib Hedegaard Larsen, Jean Larsen, Lone 
Lukassen, Bent Marienhof, Charlotte Nyborg, 
Dan Ohland-Andersen, Birthe Ottosson, Helmut 
Ottosson, Brit Pedersen, Else Lykkebo Peder
sen, Johnny Petersen, Erik Rolsted, Iben 
Rossing, Grethe Stemmerik, Gurli Wolter.

Sekretær: Inger Retsbo

Skolelæge:

Sundhedsplej erske:

Jane Tims Andersen

Ketty Juhl Jacobsen

telf. (ol)

(ol)

59

59

41

41

36

36

Tandlæge: Inga Høffer (ol) 59 23 66

Assistent:

Skolepsykolog:

Skolebetjent:

Medhjælper:

Margit Hamborg

Jan Lange

Bjarne Matz

Adili Alifikri

1« (ol) 59 23 66

Skolevej 1.: Bent Marienhof telf. (ol) 55 lo 65
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SKOLENS DISTRIKTER er 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.

FORSØMMELSER PÅ GRUND AF SYGDOM bedes meddelt skolen 
rest muligt - gerne ved en opringning til Kontore’: . , 

sna
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 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.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, °5 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.

INDEORDNING

Indeordningen gælder lo- og 12 frikvarterer fra efterårsferie 

til 1. maj.

Fra starten af frikvarteret vælger man at blive oppe - eller 

gå ned.

Man opholder sig på eget klasseværelse. Er man på faglokale, går 
man stille og roligt - til sit klasseværelse straks ved udring
ning - og bliver der hele frikvarteret.

Ordentlig og stille opførsel er en selvfølge.
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AFSLUTNING 1-8-KLASSE.

Sidste skoledag inden sommerferien er fredag den 2o. 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 19- juni.

Fredag den 2o. 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 16.juni.

Nærmere besked er tilsendt de implicerede hjem.

1.klasse og børnehaveklassen

FØRSTE SKOLEDAG - mandag den 11. august

kl. 9-00 møder: 2ua på nr. F
2ub " »i H
3ua " ii L
3ub " ii N
4u " it 28
5u " ii 11
5v " it 15
5x " it 21
6u " tt 23
6v " ti 24
7u " tt 22
8u " it 32
9u " o 31

lou " tt 38
lov " ti 37

august kl. 9.00.møder tirsdag den 12.
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