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SÅ GIK

skoleåret 1986-87. Det var et stille år. Mest markant var vel 
vor alternative undervisningsplan for lo.klasserne, veltilrette
lagte arrangementer for eleverne og en fortsat for dårlig ved
ligeholdelse af bygningerne.

For os var hovedformålet, at lo.klasse skulle være anderledes 
i struktur og oplevelse end de foregående år. Dansk, klassens 
time, samtidsorientering og arbejdskendskab blev samlet på én 
hånd - kaldet projekt. Skemamæssigt blev de 12 timer samlet på 
2 dage, hvilket gav lærer og elever meget frie hænder til di
verse tiltag på eller uden for skolen.

Vi havde forventet at kunne få et samarbejde i gang med en eller 
flere store virksomheder i skolens nærhed, så vore elever stod 
ekstra godt udrustet ved valg af erhverv efter lo.klasse. I dag 
må vi erkende, at det ikke gik som planlagt. Erfaringer har vi 
dog fået, og dem bygger vi ind i arbejdet med lo.klasse 1987-88.

Men lad dog lige dette afsnit slutte med, at eleverne fik ind
holdsrige indtryk "over broerne", som de ellers ikke ville have 
fået, at de nød de udvidede antal idrætstimer, og at faget form
ning med billedforståelse gav de implicerede elever oplevelser, 
der positivt kan påvirke deres voksenliv.

Det er selvfølgelig ikke kun lo.klasserne, der i skoleåret har 
ladet bøger være bøger og papir være papir. Teater-og biografture, 
ekskursioner, klassefester, skovture og lejrskoler har krydret 
hverdagen for de øvrige elever. "Du bli'r, hvad du spiser"-kampagnen 
blev en succes. Det samme må siges om nyskabelsen "klippeklistredag", 
som blev til på skolenævnets opfordring. Sidste lørdag i november 
blev skolen julepyntet af elever og de mange særdeles aktive for
ældre. Årets emne var nisser, valgt af et særdeles aktivt lærerudvalg 
der havde tilrettelagt dagen på forbilledlig vis.

Det kan efterhånden også være nødvendigt at "maskere" gange, trapper 
og lokaler, for at det ikke for tydeligt skal springe i øjnene, at 
skolens vedligeholdelse ikke er, hvad den har været. For et par år 
siden var skolen virkelig veltrimmet. De seneste års besparelser er 
desværre gået hårdt ud over skolevæsenets vedligeholdelseskonto. 
Hvordan ser de skoler ud, der ikke vedligeholdelsesmæssigt var ført 
up to date.
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Jeg takker lærerråd, elevråd og skolenævn for behageligt og 
loyalt, sagligt samarbejde.

Til alle: RIGTIG GOD FERIE!

Per Sørensen

imtt
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HELGA BÆK KRISTENSEN

Efter mere end ^4 års virke som lærer på Østrigsgades Skole 
takker Helga Bæk af.

Efter en fortid som meget aktiv gymnastiklærer kastede Helga 
Bæk sig over dansk-og læseholdsundervisning, hvor hun gennem 
et væld af kurser og egen indsats har nået ekspertens stadium. 
Utallige er de elever, som hun har hjulpet til at læse og skrive 
rimeligt dansk.

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

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

Per Sørensen

HANS KØHLER HANSEN

Den 16. juni siger skolen farvel til Hans Køhier Hansen, som 
så lader sig indrullere i pensionisternes rækker.

Køhier kom til Østrigsgades Skole i august 1955- Ikke som en 
årsunge, men som en mand, der foruden at have arbejdet i det 
private erhvervsliv, også havde nået f.eks. at tage både ny
sproglig og matematisk studentereksamen, samt følge forelæs
ninger i tibetansk.

Med Køhiers afgang siger vi farvel til en meget vidende lærer, 
der har givet eleverne mere, end bøgerne fortæller, en lærer, 
som altid havde check på sine opgaver, og som kollegialt var 
vellidt af alle.

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

Per Sørensen
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CARL ERIK ROLSTED

Med udgangen af dette skoleår siger vi farvel til Carl Erik 
Rolsted. Bekendtskabet var kun kort - 2 år. Rolsted kom hertil 
fra den nedlagte Øresundsvejens Skole. Med sig havde han en 
9.klasse, der nu dimitteres som lov. Det føler han er et punktum, 
og det må vi så acceptere.

Som 60-årig førtidspensionist vil Rolsted kunne nyde et forhåbent 
ligt langt otium, f.eks. med interesserne sport og Italien. Vi 
vil savne den meget præcist og samvittighedsfuldt arbejdende 
Erik Rolsted.

Per Sørensen

JOHNNY PETERSEN

Johnny Petersen har været fast vikar her i 2 år. At han nu søger 
og har fået ansættelse på en skole nærmere bopælen - 4o km herfra 

er kun naturligt.

Tak for indsatsen og held og lykke i Espergærde.

LEIF JURGENSEN

Leif Jürgensen nåede kun at være her som fast vikar i et ar, 
hvor han var støttelærer i M I.

Tak for indsatsen og god vind fremover.

Per Sørensen



SKOLENÆVNETS BERETNING

Der har i det forløbne skoleår været afholdt 9 skolenævnsmøder.

Blandt emnerne har været den nye fordeling af roder efter ned
læggelsen af Øresundsvejens Skole. Østrigsgades Skoles forslag - 
der tilgodeså den korteste skolevej for børnene - blev desværre 
tilsidesat. En henvendelse til Skoledirektionen fra skolenævnet 
inden den endelige vedtagelse, fik vi intet svar på, men resul
tatet blev ikke, som vi ønskede.

Fra Skoledirektionen/borgmesteren blev det lagt ud til de enkelte 
skolers nævn, om der skulle indføres vinterferie. Her besluttede 
vi at fortsætte som hidtil uden vinterferie.

Der blev i efteråret - i samarbejde med kontaktforældrene, eleverne 
og skolen - afholdt bankospil. Dette gav et overskud på kr.8.o5o,- 
til at gøre godt med blandt eleverne.

Vi takker alle for et godt samarbejde i det forløbne år.

Til slut vil vi ønske skolens elever, forældre og medarbejdere en 
rigtig god sommer.

På nævnets vegne

Susanne Berge

ELEVRÅDET

Elevrådet er nu kommet i gang igen, og vores første opgave er 
at lave en bedre skolegård. Vi lavede en ide-konkurrence, hvor 
der kom to forslag. De to klasser var 4u og 5v, som fik 5o kr. 
hver. Tillykke til de to klasser. Der vil blive lavet nogle af 
tingene snarest.

Kontaktlærere er Ib Hedegaard Larsen og Gurli Wolter.

Elevrådet



SKOLEBIBLIOTEKET

Det har - på flere måder - været et godt år for skolebiblio
teket .

Først og fremmest - det bedste - alle skolebiblioteker i Køben
havn fik 6 timer mere om ugen fra 1. august 1987 og kan dermed 
give langt mere hjælp og service såvel til elever som til lærere.

Alle klasser fra bh.klasse over M I til 1.-lo.klasse har deres 
ugentlige besøg på skolens - stadig - "nye" dejlige bibliotek. 
Vi er glade for, at alle elever behandler biblioteket og dets 
inventar pænt.

Alle hygger sig i de dejlige omgivelser - bytter bøger og får 
en snak om bøger med skolebibliotekar/lærer.

Vi udstiller stadig "ugens nye bøger", som så hjemlånes og dis
kuteres i klasserne.

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 18 timer om ugen. Ny skolebibliotekar 
er Aase Braun - så nu er vi to til at betjene "kunderne".

Aase Graun og Gurli Wolter



STØTTECENTRET

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

Mange elever har med stort udbytte haft deres daglige gang 
hos os.

De fleste elever bliver hjulpet over faglige vanskeligheder, 
mens andre får en "snak". Mange elever har hjemlige problemer, 
det smitter af på deres adfærd i skolen. Ofte kan en snak og 
en pause fra skolearbejdet give luft.

Vi er stadig 6 lærere knyttet til centret, og ved godt samar
bejde lykkes det os at løse de fleste.opgaver.

Grethe Stemmerik

SSP

Samarbejdet mellem social- og sundhedsforvaltningen, skolen og 
politiet har som formål at hjælpe de børn og unge, der enten er 
kommet ind i kriminelle forhold, eller som står i fare for at 
blive ført ind i sådanne forhold.

Dette samarbejde er fortsat i det forløbne år og har især be
skæftiget sig med de alt for få muligheder, som de unge har for 
beskæftigelse efter skoletid - her i Holmbladsgade-kvarteret.

På fritidshjem og i ungdomsklubber udføres et stort arbejde med 
bl.a. udflugter, oprettelse af hold i jiu-jitsu, body-building 
m.m., men et bedre værested omkring Holmbladsgade står fast på 
ønskesedlen til de bevilgende myndigheder.

Bent Christiansen



SKOLE- og UNGDOMSVEJLEDNING

Skolevejledning er for elever fra 7•-lo.klasse, mens ungdomsvej
ledning tilbydes gamle elever til de fylder 19 år - dog mindst 
to år efter, at de har forladt folkeskolen.

ERPRA - bedre kendt under navnet erhvervspraktik - er i fuld 
udvikling. For første gang har vi haft 8.klasse ude (1 uge), og 
næsten alle var glade og havde fået lært og oplevet meget godt. 
Det må dog kun ske efter 1. april, og eleverne skal selv (evt. 
med hjælp fra forældre, klasselærer eller skolevejleder) skaffe 
pladsen.

Anderledes er det for afgangsklasserne. Her sørger Københavns 
skole- og ungdomsvejledning - så vidt muligt - for at opfylde 
elevernes ønsker. 9-klasse var ude i begyndelsen af november, 
mens lo.klasserne var ude både i november og marts. Her fik lo. 
klasserne altså 2 gange - tidligere har de kun haft 1 uge. Vi 
håber yderligere at udvide ERPRA'en, men det kræver, at man selv 
skaffer pladsen. I alle tilfælde er en grundig forberedelse nød
vendig, 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 velkom
men til at rådspørge skolevejlederen.

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 handicaps 
og m.m. Ved samme lejlighed udleveres ansøgningsskemaer til efg, 
hf og gymnasiet. En mundtlig vejledning medfølger. Disse samtaler 
med råd og vejledning - foruden de mange gange, elever kommer på 
eget initiativ - er måske skolevejledningens vigtigste område.

Uddannelsesdage og introduktionskurser er tilbud for de enkelte, 
der i 1-5 dage ønsker nøjere indblik i et fag eller fagområde. 
Disse tilbud gælder mange fag og måske særlig efg-skolerne. 
Efterkontakten af de gamle elever (ikke efg og gymnasiet) koncen
treres i efteråret, men "kører" naturligvis hele skoleåret. Næsten 
alle var godt i gang - kun 5 søgte hjælp.

lo.klasserne besøgte arbejdsformidlingen i Amager Centret -telf. 
ol 59 15 11. Her fortalte erhvervsvejleder Lauritzen bl.a. om efg
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og fremtidsmulighederne i øvrigt. 9.klasse fik besøg i klassen.

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

Bent Marienhof

for de elever, der nu forlader skolen. Det drejer sig om 22 elever 
fra lo.klasserne og 5 fra 9.klasse.

9 .klasse

efg bygge & anlæg . 
gymnasiet, sproglig 
efterskole 
læreplads

lo .klasse

efg handel og kontor 
efg jern & metal 
efg bygge & anlæg 
grafiske fag 
servicefag 
gymnasiet, matematisk 
hf
læreplads 
kursus 
erhvervsarbejde

1 dreng
2 piger
1 pige
1 dreng

2 drenge + 4 piger
2 drenge
2 drenge
2 piger
1 pige
1 dreng + 2 piger
1 dreng
2 drenge
1 dreng
1 dreng + 1 pige

Bent Marienhof



FRITIDSSKOLEN

Vores 8 klubber har også i år haft god tilslutning. De 6 er 
for 1.-5.klasse, mens klubberne tirsdag og onsdag eftermiddag, 
der også har håndarbejde, er for alle klassetrin.

Efter kun 1 år måtte Karin Larsen holde op grundet andet arbejde. 
I stedet har vi fået en af vores gamle elever, Anette Hansson, 
der selv som barn i mange år har deltaget, så hun ved, hvad det 
drejer sig om. Vores erfarne og dygtige Connie Johansen har fort
sat sine 3 hold. 1 -

Vi regner med, at disse 8 klubber fortsætter efter sommerferien - 
dog først fra den 2. september.

Program med tilmeldingsblanket vil blivb uddelt ca. 15-august.

Bent Marienhof

SKOLEHAVEN

Østrigsgades skolehave ligger ved Amager Helgoland. Her har 
mange børn fra skolen fundet en god og fornøjelig fritids
beskæftigelse. Arbejdet i haven begynder sidst i april og 
fortsætter til et stykke hen i september. I sommerferien kan 
det knibe for nogle børn at passe haven, men mange kommer,så 
snart de ikke er på ferie. Efter sommerferien, hvor høsten 
begynder, er det selvfølgelig ekstra morsomt.Det er dejligt 
at kunne bringe en god høst med hjem.

Desværre er der hvert år nogle få børn, der ikke passer haven 
og til sidst opgiver. Det er kedeligt og mærkeligt. Man måtte 
vente, at høsten skulle i hus.

Skolehaven indskriver midt i april, og det er beregnet for 
3.klasse og opefter.

Jørgen Hansen

10.



GYMNASTIKOPVISNINGEN I VALBY-HALLEN DEN 26.NOVEMBER 1986.

I anledning af at det i år er loo år siden, at pigegymnastikken 
blev indført i folkeskolen, har der været en stor og meget spæn
dende opvisning i Valby-hallen. Mange skoler var involveret, og 
ideen med opvisningen var at vise de mange forskellige former 
for skolegymnastik, der har været dyrket gennem tiderne.

Vi fra Østrigsgades Skole var også med. 14 piger fra 7., 8. og
9. klasse viste Ling gymnastik. En meget stram, nærmest militærisk 
gymnastikform, som blev brugt inden for skolegymnastikken fra om
kring år 19oo til ca. 192o. Pigerne og jeg havde mange fornøjelige 
timer sammen, medens vi indøvede dette program. Ja, vi indøvede 
faktisk to. For opvisningsaftenen skulle slutte med en aerobic- 
scene med alle 8oo deltagende piger på gulvet.

Til jer piger i 7-, 8. og 9.klasse vil jeg sige tak. Ikke alene 
for den indhu, hvormed I gik i gang med opgaverne, men også for 
jeres opførsel - den var helt i top.

Jer vil jeg gerne arbejde sammen med en anden gang!

Birthe Ottosson
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SUNDHEDSOPLYSNING

I vejledende retningslinjer for skolesundhedsplejerskens 
arbejde er der peget på en række sundhedsmæssige opgaver, 
som jeg gerne vil gøre opmærksom på og medvirke til at 
løse gennem samtaler med elever, forældre og lærere.

Af generelle områder vil jeg nævne gode spisevaner, rigelig 
søvn og motion, fornuftig påklædning efter årstiden, per
sonlig hygiejne, kropsbevidsthed m.m.Por mindre børn kan 
der være forholdet til kammeraterne, drilleri, jalousi, 
fritidsbeskæftigelse o.a. For de lidt større børn kan det 
dreje sig om fysiske og psykiske ændringer som følge af 
pubertet, brug og misbrug af tobak, alkohol og narkotika, 
forsømmelser/skulkeri, gruppedannelse og gruppepres.

På de ældste klassetrin er det fortsat pubertetsudvikling, 
kønsroller, familiemønstre, prævention og den slags emner. 
Endvidere begynder det kommende erhvervsvalg at interessere 
eleverne.

Ved den årlige synsprøve og samtaler berører jeg mange af 
de her nævnte temaer. løvrigt kan man kontakte mig, hvis 
der er behov for det.

Med venlig hilsen

Ketty Johl Jakobsen 
sundhedsplejerske



TANDKLINIKKEN

Tandklinikken har i år behandlet eleverne i bh-klassen til og 
med lo.klasse. Desuden behandler klinikken nu også elever, som 
går på Filipskolen.

Tandplejeren har også i år været på besøg i nogle af klasserne 
og undervist i tandbørstning samt fortalt om tænderne og deres 
funktion. Desuden deltog tandplejeren i emneugen:"Du bli'r, hvad 
du spiser".

Tandklinikken er i årets løb blevet moderniseret, så udstyret nu 
er tip-top moderne - forhåbentlig til glæde for brugerne.

Angående nødbehandling:

I denne sommerferie har tandplejen atter en vagtordning:

mandag-fredag kl. 8.oo-15.oo Tandklinikken Enghaven, 
Ingerslevsgade 116

ring og aftal tid på telf.: ol 22 88 44

week-end: Tandlægevagten, Oslo Plads 14. Ved større 
tandskader henvises til Rigshospitalets skadestue ol 396633.

Uden for København: Regning eller kvittering v/nødbehandlinger 
afleveres til tandklinikken på Østrigsgade Skole, der sørger for, 
at beløbet bliver tilsendt tandlægen - henholdsvis hjemmet.

Med venlig hilsen 
Inga Høffer
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SOMMERFERIEN 1986.

Sidste sommer kom 52 børn på koloni. De fleste kom til Lille 
Katrinedal ved Asserbo,hvor vi fik pladser til både piger og 
drenge, så søskende kunne komme sammen. De øvrige piger kom 
til Henne, som nok er kendt af en del forældre, da vi gennem 
flere år havde skolehold dér. Andre kom til Feriegården ved 
Ellinge Lyng og Højbjerghus ved Fårevejle. Drengene fik pladser 
på Nora Mortensens Minde ved Karrebæksminde, Næsbystrand ved 
Slagelse samt Stenkilde på Bogø.

Det var sidste år Nora Mortensens Minde blev brugt som koloni.Den 
er nu solgt, bl.a. fordi der var for lidt udenomsplads.

En halv snes drenge fik mulighed for et ophold i militærlejr 
arrangeret af Børnenes Kontor.

Aase Graun

GABRIEL JENSENS FERIEUDFLUGTER

GFJ's formål er at skaffe københavnske skolebørn, som ikke 
på anden måde kommer på landet i sommerferien, lejlighed til 
udflugter i det fri.

Mange bruger den mulighed. Ca. 4ooo børn deltager hver som
mer i disse udflugter. Fra Østrigsgades Skole deltog sidste 
år 61 elever.

Skal deres barn intet i sommerferien, så fa et gult kort på 
skolen eller på GFJ's kontor, og følg med i avisen, hvilke tui^e 

man skal på. - GOD SOMMERFERIE!

I (o ■

Knud Jespersen



SKOLE 
patruljer.

SKOLEPATRULJER

Eleverne fra 6. og 7. klasse har også i år varetaget det 
ansvarsfulde job at være skolepatrulje.

I regn og blæst, sne og storm har de passet deres job: at 
hjælpe de små elever sikkert over den stærkt befærdede 
Østrigsgade.

De har klaret det fint og har dermed hjulpet de mindre 
elevers forældre til roligt at sende deres børn af sted om 
morgenen.

Knud Jespersen



BEGIVENHEDER I ARETS LØB.

12.08.86. Det nye skoleår begynder
13.08.
25.08.

Børnehaveklasse og 1.klasse møder 
4u på lejrskole

ol.09. 
ol .09. 
09.09.
16.09.
17.09. 
29.09. 
03.lo.
17.10.

Skolens fødselsdag fejres 
Forældremøde for de nye klasser 
Idrætsdag i Sundby Idrætspark 8.-lo.kl. 
Idrætsdagens finalestævne på Østerbro Stadion 
5u og 5v på lejrskole til Borrevejlevig 
Gamle elevers aften
Cyklistprøve for 6. og 7• kl.
Hele skolen deltager i skolernes motionsløb

12.11. 7-,8.,9.kl. piger til opvisning ved pigegymnastik 
kens loo år

13.11.
29.II.

lo.klasse deltager i landbrugsspillet 
"Klippe-klistre"-dag

11.12. 4.-6.kl. til "Folk og røvere i Kardemomme by"
12.12. Luciaoptog
15.12. l.kl. og 2ub til teaterforestillingen "Sofus"
I7.I2.
18.12.

M I, 2ua og 3-klasse til "Sofus"
7.-lo.kl. i biografen "Barndommens gade"

19.12.
19.ol.87.
26.01.
18.02.

Juleafslutning
M I og 1.-3-kl. i Ishøj Teater til "Kulsvierpigen
Orientering om kommende skoleår 7--lo.kl.
Emnedagene "Du bli'r, hvad du spiser" begynder

02.03.
02.03.
03.03.
30.03.
03.04.
06.o4.

Fastelavnsfest
lo.klasserne i erhvervspraktik 
Konsultationsaften for 1.-6.kl. 
8u i erhvervspraktik
lou på lejrskole på Falster 
8u på lejrskole i Nordsjælland

06.o4 . lov på lejrskole i Sønderjylland
08.05.
19.05.
22.05.
15.06.

M I på bondegårdstur
Idrætsdag for 4.-7.kl. i Sundby Idrætspark
Sidste skoledag for 9--lo.kl.
Udlevering af afgangsbeviser



MÅNEDSBLADET "UGLEPOSTEN" sendes gennem børnene til samt
lige hjem, normalt den 15. i hver måned (juni og juli 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.

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 
28. september. TILMELDING TIL DENNE AFTEN sker forud pr. brev
kort eller ved opringning til skolens kontor (ol) 59 oh 36.



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 sekrest i 
kontortiden. Telf. (ol) 59 o4 36.

VICESKOLEINSPEKTØRERNES 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, Mona Christensen,
Frede Busk, Hans Jørgen Christiansen, 
Jan Elbo, Aase Graun, Hans Køhier Hansen, 
Jette Aaagaard Hansen, Jørgen Hansen, 
Regitze Sieck Hansen, Anne Heide, Knud 
Jespersen, Leif Jürgensen, Kirsten Jør
gensen, 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 Pedersen, 
Johnny Petersen, Erik Rolsted, Iben Rossing 
Grethe Stemmerik, Gurli Wolter.

Sekretær: Inger Retsbo

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

Sundhedsplej erskei:Ketty Johl Jakobsen " (ol) 59 41 36

Tandlæge: Inga Høffer " (ol) 59 23 66

Assistent: Margit Hamborg " (ol) 59 23 66

Skolepsykolog: Birthe Søes

Skolebetjent: Bjarne Matz

Medhjælper: Adili Alifekri

Skolevej leder: Bent Marienhof telf. (ol) 55 1° 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 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 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 bankospil. 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 fa hjemmenes 
tilslutning til efterårets bankospil, 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. septembeij’ 

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 skoley 
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 EFTERSKOLEF 
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 yt 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".

?■ Udgangstilladelse: ö.-lo.klasse må gå hjem i de to store fri
kvarterer samt i mellemtimer, hvis de har forældrenes tilladels

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 
udringning - og bliver der hele frikvarteret.

Ordentlig og stille opførsel er en selvfølge.

23.



AFSLUTNING 1.-8.klasse

Sidste skoledag inden sommerferien er fredag den 19. 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 18. juni.

Fredag den 19. 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 15.juni

Nærmere besked er tilsendt de implicerede hjem.

FØRSTE SKOLEDAG - mandag den lo. august.
kl. 9-00 møder: 2ua På nr .L

2ub tt tt N
3ua tt tt F
3ub n tt H
4u tt •t 35
5u ’’ tt 28
6u H tt 11
6v ” ti 15
6x tt tt 21
7u ” tt 23
7v ft tt 24
8u t’ 37
9u »t tt 33

lou tt tt 31

1.klasse, børnehaveklassen 
den 11. august kl. 9.oo.

og modtagelsesklassen møder tirsdag




