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Skolans inre arbete. SIA. II
Kontakten mellan skolan och arbets
livet

Den praktiska yrkesorienteringen i 
grundskolan skall ses över i syfte a tt 
få den mer inriktad mot arbetslivsorien- 
teringen. Förutom att göra eleven med
veten om arbetslivets villkor, skall till 
behandling tas upp frågor som rör de
mokrati i arbetslivet, fackföreningarnas 
roll, arbetsmiljön i stort och olika häl
sorisker i arbetslivet samt kontakter och 
relationer mellan olika' grupper av an
ställda. För a tt den praktiska arbets- 
livsorientering skall få en allsidig belys
ning av dessa frågor är det nödvändigt 
att olika parter på arbetsmarknaden del
tar.

En översyn behöver också ske beträf
fande formerna för samarbete mellan 
skola och arbetsförmedling.

Grundskolans statsbidragssystem
Till grund för statsbidraget utgår 

man från en basresurs, som beräknas 
för varje påbörjat 25-tal elever i var 
och en av årskurserna 1 -3  på lågsta
diet och för varje påbörjat 30-tal elever 
i varje årskurs på mellan- och högsta
dierna. Basresurserna beräknas på elev
antalet vid skolenheten och u tgår med 
en lärarveckotimme för varje elewecko- 
timme, som ingår i timplanen för en 
årskurs med undantag för ämnena slöjd 
och hemkunskap, där det utgår ytter
ligare en lärarveckotimme för varje elev
veckotimme.

Nuvarande särskilda resurs för spe
cialundervisning, stödundervisning och 
kvarstannande efter skoldagens slut lik
som resurserna i andra ämnen än slöjd 
och hemkunskap kommer a tt ingå i för- 
stärkningsresursen. I denna skall också 
ingå nuvarande resurser för maskinskriv
ning, fritt valt arbete och frivillig mu
sikundervisning.

Skolstyrelsen skall fördela förstärk- 
ningsresursen till de olika rektorsområ
dena efter de reella behov som finns 
inom ett rektorsområde eller en skol
enhet.

Utöver den föreslagna förstärknings- 
resursen, som prelim inärt beräknats till 
0,585 veckotimmar per elev, skall till 
kommun som genomför den samlade 
skoldagen utgå ytterligare förstärknings- 
resurser. Medel motsvarande 0,025 lä
rarveckotimme per elev skall u tgå för 
annan verksamhet under skoldagen än 
undervisning.

E tt särskilt statsbidrag skall u tgå till 
alla s. k. glesbygdskommuner, i vilka en

resursminskning i vissa skolenheter, när 
det nya systemet införs, inte uppvägs av 
resurstillskott i andra. D enna glesbygds- 
garanti måste få en sådan utformning 
och ha sådan varaktighet, a tt den lång
siktigt löser de mindre glesbygdsskolor
nas lärarresursproblem.

Omfattningen av en kommuns skol
väsende bedöms efter e tt poängsystem, 
där varje basresurs skall ge 1,5 poäng.

Den nuvarande organisationen med 
tillsynslärare, skolbibliotekarie, huvud
lärare och instutionsföreståndare kom
mer att ersättas med en ny organisation. 
Statens avtalsverk kommer a tt få i upp
drag att uppta förhandlingar med berörda 
personalorganisationer för a tt få fram 
en organisation, som tillfredställer loka
la kommunala behov.

Överläggningar pågår med Kommun
förbundet om inrättande av en reserv- 
vikarieinstitution i grundskolan med 
förhoppning om att institutionen kan tas 
i bruk läsåret 1977/78.

Personalfrågor
Läraryrket ställer stora krav på an

passningsförmåga och psykisk styrka. 
Det finns i dag inte några färdiga lös
ningar av generell natur, som kan till
gripas för a tt möta de personalproblem, 
som uppstår på skolans område. Lärar
nas arbetstillfredsställelse är nära  knu
ten till elevernas situation. Läraren ställs 
inför -de många problem, som sam
m anhänger med barns utveckling och 
den ungdomens frigörelseprocess, som 
är både naturlig och nödvändig.

I egenskap av huvudman har kom
munen samma arbetsgivaransvar be
träffande primärkommunalt anställda lä
rare som beträffande övriga arbetsta
gare i kommunens tjänst. Kommunen 
måste därför sörja för erforderliga per- 
sonalvårdsinsatser även för lärarperso
nalen. Genom bl. a. en förstärknings- 
resurs, som får användas för andra än
damål än undervisning, bör det vara 
möjligt a tt konstruera tjänster med ett 
flexibelt och varierande innehåll.

Eftersom en skolledare efter införan
de av den s. k. SIA-skolan kommer att 
få ökade pedagogiska ledningsuppgif
ter jäm fört med dem han eller hon har 
idag, är det logiskt a tt den nuvarande 
huvudregeln för behörighet till tjänst 
som skolledare behålles oförändrad. Sam
tidigt ä r det motiverat a tt den nuva
rande dispensmöjligheten vidgas något, 
vilket bör vara möjligt med bibehål
lande av skolförordningens nuvarande

lydelse. Ökade insatser bör göras för a tt 
rekrytera fler kvinnor till skolledarbe- 
fattningar.

Lärararbetet får inte begränsas till 
enbart inlärningsarbete och elevernas 
personliga problem avskärmas därifrån 
och uteslutande hänvisas till skolsocial 
personal.

En särskild skolledarutbildning och 
en särskild arbetslagsfortbildning skall 
anordnas. Det är angeläget, a tt de spe
cialpedagogiska inslagen i skolans arbete 
snabbt ökas. En fyraveckors fortbildning 
planeras koncentrerad till läs- och skriv
svårigheternas metodik och anpassnings- 
störningar. Denna fortbildning beräk
nas på sikt ges till cirka 24.000 lärare 
främst på låg- och mellanstadiet.

Ledning och samverkan i skolan
Vid skolenhet i grundskolan och vid 

gymnasieskolan bör inrättas ett lednings
organ bestående av elever och personal 
och i vissa fall även föräldrar. Dess 
uppgifter och befogenheter bör vara 
koncentrerade på den dagliga verksam
heten och den gemensamma miljön, d.v.s. 
i stort sett de uppgifter, som i dag fal
ler på skolledningen. Frågor, som rör 
enskild elev eller tjänsteman, skall ej 
handläggas av ledningsorganet.

Kollegiet ersätts av en personalkon
ferens för samtliga anställda vid rektors
område eller skolenhet i grundskolan, 
respektive vid skolenhet med gymnasie
skola. Vidare skall i grundskolan finnas 
arbetsenhetskonferens.

Elewårdskonferensen införs även vid 
gymnasieskolan och skall där liksom i 
grundskolan vara obligatorisk. Den skall 
fa tta  beslut i enskilda elevvårdsfrågor. 
Det är angeläget, att man i det fortsat
ta  arbetet närm are preciserar, vilka som 
äger kalla till elewårdskonferens samt 
elewårdskonferensens sammansättning 
vid beslut, som gäller enskild elev. F rå
gor om tystnadsplikt, bestämmelser om 
omröstning och handlingars offentlighet 
måste också övervägas.

Även klassrådet blir obligatoriskt. 
Elevråd kan förekomma men är inte 
obligatoriskt. U nder den icke timplans- 
bundna delen av skoldagen bör det fin
nas tid  för klassråds- och i förekomman
de fall elevrådsmöten. Skolan måste 
ta  till vara elevernas vilja a tt hjälpa 
till i skolan i olika avseenden. Eleverna 
bör således träna sig a tt ta  eget ansvar 
för uppgifter i skolmiljön. Med ökat 
medbestämmande följer ökade skyldig
heter. Forts, i nästa nummer.
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Fädernas 
kyrka - 

vår 
kyrka av Tore Östlund 

I en känd psalm sjunger vi om fäder
nas kyrka i Sveriges land som kärast 
bland samfund på jorden. Detsamma 
vill många av oss säga, när vi tänker 
på vår egen sockenkyrka. Den är fäder
nas kyrka men också v å r  kyrka - och 
den är oss dyrbar och kär.

M an kan inte annat än känna en 
djup beundran för det storverk, som 
sockenbor under sju århundraden u t
fört, n är de - ofta med stora personliga 
uppoffringar och med de enkla tekniska 
hjälpmedel, som stod dem till buds 
- uppfört, utvidgat, underhållit och för
nyat Orsa kyrka.

Redan på 1200-talet byggdes en m ind
re stenkyrka, vars m urar delvis är beva
rade i den nuvarande kyrkans nordväst
ra  hörn. Denna kyrka blev snart för liten, 
och den tillbyggdes därför flera gånger 
under medeltiden. Omkring år 1500 
hade kyrkan den storlek, som motsvaras 
av det nuvarande långhuset (från västra 
ingångsdörren till de främsta pelarna). 
Vid mitten av 1700-talet byggdes koret 
till, och 1853 uppfördes det nuvarande 
tornet. I samband därmed hade man 
först planer på a tt utvidga kyrkan väs
terut, eftersom den var för liten för den 
menighet, som på den tiden sökte sig 
till kyrkan. D etta genomfördes dock ald
rig. I stället bereddes utrymme åt flera 
gudstjänstbesökare genom uppförandet 
av två sidoläktare. Dessa borttogs först 
vid den senaste större restaureringen 
1912 - 1913.

Sedan dess har 65 år förflutit, och 
det är därför naturligt, a tt mycket åter 
behöver förnyas och förbättras. D et res- 
taureringsförslag, som upprättats av ar
kitekten Börje Blomé och som blivit 
godkänt av riksantikvarieämbetet, upptar 
i första hand förstärkningsåtgärder, om
läggning av yttertaket, förbättringar av 
värmeisoleringen, putsning av ytterväg
garna och rengöring och ommålning 
av kyrkans inre. Kostnaderna, som

beräknats till ca 2,5 miljoner kronor, 
måste till största delen täckas genom u t
taxerade medel och långfristiga lån. 
Regeringen har läm nat tillstånd till 
upplåningen, men i nuvaranade kärva 
ekonomiska läge är det ännu oklart, var 
och när erforderliga lån kan erhållas.

Sedan ett par år pågår också en in
samling av frivilliga gåvor till en kyrkans 
restaureringsfond. Det är glädjande att 
se, hur m ånga församlingsbor slutit upp 
kring denna sak och läm nat större eller 
mindre bidrag, så a tt gåvofonden nu 
uppgår till ca 80.000 kr. Däri ingår 
bidrag från några industrier inom socknen 
samt medel, som hopsamlats av de kyrk
liga arbetskretsarna i Orsa och Skatt
unge. Orsa jordägande socknemän har 
därutöver anslagit 50.000 kr till kyrkans 
restaurering. En kollekt på ca 2.500 kr 
upptogs vid den förnämliga konsert, 
som var anordnad i kyrkan på  Psalmsön
dagen under medverkan av Hanser Lina 
och Erik Göransson, Lars Björling, Pelle 
Jakobsson och Carl-Gösta Sköldebrand. 
A ndra söndagen efter påsk gav Nedan- 
siljans manskör en konsert i kyrkan för 
samma ändamål.

Fortfarande mottas gåvor med stor 
tacksamhet för den kyrkorestaurering, 
som vi hoppas skall kunna genomföras 
i en inte alltför avlägsen framtid. Bidrag 
kan insättas på Orsa församlings Kol
lekt- och gåvokonto - postgiro nr 
10 01 32 - 4878. Gåvor som lämnas 
till Orsa Blomsterfond för a tt hedra av
lidnas minne går också - om inte annat 
sägs - till detta ändamål.

D et ankommer på oss, som nu bygger 
och bor i denna bygd, a tt väl vårda 
och förvalta det dyrbara arv, som fäder
na läm nat efter sig i vår kyrka, så att 
vi kan läm na det vidare å t kommande 
generationer. Värdefullare än stenkyrkan 
är ändå det andeliv, som där haft och 
har sitt centrum. D ärför vill jag  till sist 
påm inna om en av de sista verserna i

Bortgångna 
skolans trotjänare av Hj. Hedman

”Bort gå de, en efter en”, skriver skal
den. Och detta har vi blivit särskilt på
m inda om detta läsår, då inte mindre än 
fyra av skolans pensionerade trotjänare 
fått läm na detta jordelivet.

Einar Berg (1910- 1976) fick njuta 
av sin pension bara något över ett år. 
H an anställdes som vaktmästare vid då
varande Orsa kommunala mellanskola år 
1943. År 1948 övertogs den skolan av 
staten och blev Orsa samrealskola. Berg 
blev då statsanställd. De sista åren tjän st
gjorde han vid grundskolans högstadium 
(Orsaskolan) och erhöll avsked fr. o. m. 
1 juli 1975. H an avled i november året 
därpå.

Helga Hahne (1904- 1976) tjänst
gjorde efter avlagd examen som småskol- 
lärare i Hede och Rondalen i tre år och 
blev 1 jan. 1929 ord. lärare i Orsa. Hon 
erhöll avsked fr. o. m. 1 ju li 1965 men 
har därefter under m ånga perioder vi
karierat i olika skolenheter. Hon gick 
bort i december 1976.

Helny Emretsson (1900- 1977) har 
varit småskollärare i Hansjö nästan hela 
sin aktiva lärartid, från juli 1921 till 
juni 1960. Hon bosatte sig efter pen
sioneringen i M ora och avled i januari 
i år.

Anna Rudfeldt (1896- 1977) arbetade 
de tre första åren efter sin examen i Ul- 
leruds och Åls kommuner, blev ord. lära
re i Stackmora 1 juli 1920 och tjänst
gjorde där till pensioneringen å.r 1959. 
Hon avled i mars detta år.

Det är omöjligt a tt på några rader 
antyda, vad dessa bortgångna betytt för 
vår skola, dess elever och oss övriga 
medarbetare. Deras livsgärning är nu av
slutad. Och vi hylla deras minne i vörd
nad och tacksamhet för vad de gjort och 
vad de gett oss.

Hj. Hedman

J. A. Eklunds kyrkopsalm:

Ädel är skaran, sen tusen år 
Gud i vår kyrka fått frälsa.
Fram åt vår hoppfulla längtan går: 
ungdomen kristnad är Sveriges vår, 
Sveriges framtid och hälsa.

Tore Östlund

ic  Gynna 
★  Skoltidningens 
i r  annonsörer!
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Spara på det 
dyra varmvattnet!
Vi har de energisnåla detaljerna!

Nilssons Rör AB
Tel. 400 35, 423 17

Orsa Sparköp 

2
LÅGPRISBUTIKER

med förstklassiga varor

Mors Dags- och 
Examensblommor

interflora
Gåvo- och blomsterförmedling

BENGTSSONS

Tel. 418 40

Orsa-dräkt
För Er som tänker sy har vi 

alla tillbehör:

Kläde i alla färger. Hemvävda 
band. Bomullsväv. Mälor. Moll
skinn. Tråd. Vita strumpbyxor.

För herrarna:
Svarta hattar i rätt modell

Ekipera med kvalité
%Auq. Åatesotps

T E L . 4 0 0 2 1  O R S A

Åk 6 HANSJÖ
Från vänster: Eva Persson, Tomas Hansson, Roland Tylén, Billy Karlsson, Christel 
Göransson, Berit Sigra, Nils Göran Mårts, Hans Mårts, Nils Anders Svensson. 
Lärare: Rune Mångs.

Nu knuppes ed ö blomer
Från Sixten Källberg, bördig från 

Kallmora men sedan många år bosatt 
i Spånga, har vi fått detta bidrag. 
Sixten är sedan tio år ordförande i 
Spånga Fornminnes- och Hembygds- 
gille, som bedriver en omfattande och 
utåtriktad programverksamhet. H an har 
också varit med om att starta Stock
holms läns hembygdsförbund, där han 
har kassörssysslan. Sin egen hembygd 
glömmer han ändå inte - som synes 
av verserna på orsamål. Beträffande 
målet påpekar han, a tt här som i allt 
orsamål i skrift kan ordval och ändel- 
sevokaler bli föremål för diskussion. H är 
följer i alla fall ”Den blomstertid nu 
kommer” på det mål, som Källberg 
själv brukar, när han besöker sin hem
by.

NU KNUPPES ED Ö BLOM ER 
Text: Sixten Källberg 
Mel: Den blomstertid nu kommer 
(Fri översättning av sv. psalmen nr 474 
v 1 -3  samt 6).

Nu knuppes ed ö blomer.
Sjå färger lisa grånnt.
Nu ljoda sumortoner.
Sö gren öll wegokånnt.
Sjå soli u r o wärmer, 
d jar lajv a  öllt sö wa.
Ö stråler kum allt närmer, 
ö not bi löngan da.

Sjå blömstri ajto ändji.
Sjå stittji mi sätt fre.
Mäss sumorn se a  gändji, 
ed ska ju  dja wöss bre.
Ja, Ärran feder ölla, 
sö wi skum a ä bra.
Bö päror, beri, tölla, 
wi fom öllt wi skum a.

Är fugler u r dem spilo 
fro norter ö fro sud.
Do ska du litt dåj tunga 
nu töcka Ärran Gud.
Ö onum sku wi minnas, 
ja, stäm du up den söng.
M i wöss ånn do ska finnas 
ö glädas summu göng.

Välsign Gud ora gredö.
D ja sol ö råjn ort lånd.
D ja öllum såjna fedö. 
Välsign bö sju ö strånd. 
Fro immeln öllt wi bevum, 
fro Ärran fo wi öllt.
Wi fom sö ländj wi livum 
Guss wörd ö limnåds söllt.

VÅR

På våren blir luften varm are och da
garna längre. De första blommorna är 
tussilagon, sen blåklockor och vitsippor.

Bäcken porlar när man går i skogen, 
och det luktar vår. Vårgräset blir allt 
grönare och grönare.

Det kommer mer blommor, och grä
set växer och blir högre och godare för 
djuren. Ibland när man går i skogen 
får man se rådjur eller rävar och fåg
lar.
NU ÄR D ET  VÅR!

Eva Hielle, 
åk 4

GULLAN BORNEM ARK

Vi sjöng med Gullan Bornemark. Det 
var många barn. Det var roligt. När vi 
åkte hem, åkte vi buss.

Stefan Emilsson, 
åk 1
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SIBOf SWIDfN

S i R ^
Ljungströms i Vingåker

k
Den klassiska tvåradiga clubblazern med metall

knappar blir aldrig omodern! Denna är extra elegant 
med handstickade kanter och biljettficka.
Svensk kvalitetskonfektion - pä gränsen till skräddarsytt.

HERREKIPERING
R S A

Tel. 40005
HERRKONFEKTION

Svenska 
mästare??? av Jan Bergman

Ja, den drömmen kan gå i uppfyllelse 
för 12 unga grabbar från Orsa skolors 
Idrottsförenings mellanstadielag i hand
boll.

Dessa grabbar har efter storsegrar, 
varvade med mycket jäm na och hårda 
tillställningar, lyckats ta  sig till slut
spel och är bland de fyra bästa i Sverige.

D etta slutspel avgörs i Skövde den 
28.4— 29.4 — 77, och grabbarna kom
mer att åka dit laddade till 110 °/o.

Vägen till slutspelet: Lima 20— 6, 
Horndal 18— 3, Ludvika 17— 10 (DM- 
final), M almberget 16— 6, Torsbylé—  
12, Forsbacka 15— 12.

LAGET
Nr 1. Mats Lind, målvakt. Kommer 

från Digerbergets skola. Lugn och 
mycket säker mellan stolparna. 13 år.

Nr 12. Lars Ericsson, målvakt. Kom
mer från Kyrkbyns skola. Arbetar mycket 
rutinerat och med god räckvidd. 13 
år.

Nr 2. Mats Forsberg, linjespelare. 
Kommer från Kyrkbyns skola. Liten 
men naggande god. Duktig försvarsspe- 
lare. 11 år.

Nr 3. Christer Pettersson, 9m spelare 
(back) kommer från Kyrkbyn. En stor 
och duktig skytt. Lagets bästa målskytt. 
13 år.

Nr 4. Torgny Laggar, lagkapten. 
Kommer från Kyrkbyns skola. K an an
vändas var som helst. Mycket teknisk 
med ett mycket avancerat spelsinne.
13 år.

N r 5. Royny Andersson, 9m spelare 
(back) kommer från Kyrkbyn. Lagets 
längste spelare. Sätter sig ofta i respekt 
hos m otståndarna. Mycket bra skytt. 
13 år.

Nr 6. Håkan Spännar, linjespelare. 
Kommer från Kyrkbyns skola. Mycket 
snabb och teknisk spelare med kont- 
ringar som specialitet. 13 år.

Nr 7. Tony Forsberg, ytter. Kommer 
från Kyrkbyns skola. Äldre bror till 
Mats. H ar gått skadad (arm brott) stor 
del av säsongen. Är nu helt kurant.
13 år.

Nr 8. Roger Davidsson, linjespelare. 
Kommer från Kyrkbyns skola. En mycket 
slitstark spelare, ger aldrig upp. 13 år.

Nr 9. Jörgen Eek, ytter. Kommer från 
Kyrkbyns skola. En liten spelare med 
ett stort kunnande. Kvick i fotterna 
som få. 11 år.

Nr 10. Jan  Lestander, ytter. Kommer 
från Kyrkbyns skola. Lugn, säker och 
bra spelare. H ar ett bra  skott. 11 år.

Nr 11. Per Johansson. Kommer från 
Digerbergets skola. K an användas var 
som helst. Är med sitt lugn en stor 
tillgång. 13 år.

Lagledare och tränare för laget har 
varit Jan  Bergman, 18 år, och Urban

Hornberg, 17 år. Båda intygar att bättre 
gäng får man verkligen le ta  efter, vilket 
också resultaten bevisar.

V id pennan
Jan Bergman

P. S. De blev inte svenska mästare. Slut
resultat i SM: 1. Göteborg, 2. Eskilstuna, 3. 
Skövde, 4. Orsa. D. S.
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För hemmet...
Frysskåp, 
frysbox eller 
tvättmaskin?

r  ^
Luxor

Radio - TV
_________________________________________________________

Vänd Er
med förtroende till

Holmbergs EL
Radio och TV AB 
Orsa
Tel. 401 50, bostad 402 03, 421 20

Överord? Inte alls. När jag valde 
spånskivor från Orsa Plattfabrik för 
huset fick jag ett material med många 
goda egenskaper. ORSA-PLATTAN 
är lätt att bearbeta med vanliga 
handverktyg, och uppsättningen går 
fint med hammare och spik. Den slä
ta ytan ger bra resultat för både mål
ning och tapetsering.

Aktiebolaget

Orsa Plattfabrik

Visir av B. N-d
I oktober 1973 ökade Orsas rikliga 

föreningsregister med ännu ett namn. 
Det var V IS IR  - Vi Som Inte Röker, 
som föddes då såsom nr 4 i hela landet. 
I dag finns 50 VISIR-föreningar regi
strerade i Riksförbundet VISlRJs kansli 
i Stockholm.

Vad vill V IS IR ?
U r program, som fastställdes vid bil

dandet av Riksförbundet V IS IR  den 31 
mars 1974 i Linköping, citeras följande: 
”V IS IR  vill på bred front bekämpa to- 
baksbruket, som medför stora skador för 
individ och samhälle. Tobakens hälso- 
och miljömässiga samt samhällsekonomis
ka skadeverkningar motiverar kraftfulla 
ansträngningar från samhällets, ideella 
organisationers och enskildas sida mot 
tobaksbruket.

V IS IR  hävdar a tt varje människa bör 
ha rä tt a tt slippa inandas tobaksrök från 
andras rökverk. På arbetsplatser, i fri
tidslokaler, på restauranger, i trafikmedel 
och andra miljöer måste denna rä tt res
pekteras. V IS IR  vill ge stöd till enskilda 
personer, som skadas av denna rökning.

V IS IR  kräver målmedvetna insatser 
från skolans sida för a tt h indra en fort
satt stor utbredning av tobaksbruk bland 
barn och ungdom. V ISIR  vill medverka 
till a tt elever, föräldrar och skolpersonal 
aktivt engagerar sig i kampen m ot to
baksbruket.

V IS IR  kräver a tt ökad hjälp ges från 
samhällets sida till rökare, som önskar 
bryta sin rökvana. Rökawänjningsverk- 
samhet bör bedrivas vid varje sjukhus

Begravningsbyrån 
i Orsa
LEVENIUS BLOMMOR 
ombesörjer allt inom branschen

Tel. affären 400 92, bost. 413 21

Friskus
—  en sko just för Din fo t!

Finnpers Skoaffär
Tel. 402 32

och samhälleligt stöd utgå till andra for
mer av rökavvänjning.

V IS IR  anser a tt ett rökfritt samhälle 
är ett angeläget mål för samhällets hälso- 
och miljöpolitik. V ISIR  vill genom sin 
verksamhet som en folkrörelse mot to
baksbruket arbeta för detta  mål.”

Den ursprungligen helt lokala orsafö- 
rening, som startades, blev —• genom in
tresse från människor i våra grannkom
muner - snart V IS IR  i övre D alarna, och 
om fattar Leksands, Rättviks, Mora, M a
lungs, Orsa, Älvdalens kommuner.

Vad gör V ISIR ?
På riksplanet, d v s  från förbundsex

peditionen i Stockholm, sker ofta i sam
arbete med andra organisationer upp
vaktningar av ledande politiker. M an u t
arbetar remisyttranden och distribuerar 
propagandam aterial över hela landet lik
som tidningen VISIR-Aktuellt, som kom
mer u t med 4 n r per år till alla med
lemmar.

På lokalplanet, d. v. s. i vårt fall i V ISIR  
i övre D alarna, har utställningar ar
rangerats, artiklar producerats i skilda 
tidningar. Besök har gjorts hos Lions 
och Rotary på flera orter. Skolor har 
besökts. 30 st dekorativa tavlor 70 x 100 
cm med texten ”V a skönt om alla sluta 
röka!” har placerats i bygdegårdar, res
tauranger, caféer och liknande samlings
lokaler. Skriftliga framställningar har 
gjorts hos vissa lokalhållare, bland annat 
direktionen för Mora Lasarett, Orsa 
Sjukhem och Älvdalens Sjukhem om 
det synnerligen angelägna a tt ordna 
med rökfrihet i cafeterior och samlings
rum. Föreningen har medverkat i radio
program. Rökfri dans har arrangerats.

Du som sympatiserar med VISlRJs 
idéer: bli medlem genom a tt sätta in 
20:- kr på postgiro nr 88 43 14- 6. 
D itt stöd behövs!

B. N - d

*

HÄXAN

D et var en gång en häxa, som hette 
Äslas. Hon kunde trolla. V arje m idnatt 
så åkte hon med sin kvast till andra 
häxor, men hon var iallafall den värsta 
häxan. En dag gick jag u t i skogen. D å 
såg jag  ett slott. Det var mycket gam
malt, iallafall tro r jag det. Jag  gick in 
i slottet, och vad fick jag se? En häxa 
höll på a tt ä ta  grodlår m ed grodögon 
till efterrätt. M en när jag  såg, vad hon 
åt, så gav jag till ett tjut, och då sprack 
hon av rädsla. Sen såg jag inte henne 
mer.

Mona de Vreeze, 
åk 4
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ORSA SKOLTIDNING

Tack, orsaungdomar!
I samband med Orsa Skolors IF:s 

skidtävling i Stackmora höll föreningen 
sitt årsmöte. Numera tillhör samtliga 
stadier i grundskolan föreningen, och 
skolstyrelsen har beviljat anslag till dess 
verksamhet.

Framför allt inom lagsporterna har 
verksamheten varit livlig under det gång
na året. Sålunda har högstadiets pojkar 
deltagit i Skol-DM i ishockey och hand
boll, högstadiets flickor i Skol-DM i 
basket och handboll, mellanstadiets fem
mor i Coco Cola-Cup i basket samt 
mellanstadiets pojkar i Skol-DM i hand
boll, vilket de vann och går vidare 
mot Skol-SM.

För att kunna genomföra dessa täv
lingar har ett stort antal ungdomar, 
som läm nat grundskolan, h jälp t till 
som tränare, tävlingsfunktionärer och 
lagledare.

Orsa Skolors IF  beslöt på sitt årsmöte 
a tt  genom Orsa Skoltidning framföra ett 
särskilt tack till er alla ungdomar, som 
alltid lika tjänstvilligt ställt upp och 
h jälp t och entusiasmerat era yngre kam
rater. U tan er hjälp hade tävlingarna 
varit omöjliga a tt genomföra.

H järtligt tack!
Orsa Skolor IF.

Andra tider av Hj. H—n.
Det finns mycket intressant i arkiven. 

Jag  har i kyrkoarkivet funnit följande, 
som ger en viss bild av förhållandena 
för 103 år sedan. Allt gäller nämligen 
året 1873.

Den 18 jan. det året inköptes till sko
lorna i Orsa 10 st. griffeltavlor för 38 
öre styck. Leverantör var Orsa Handels
ak tiebolag.

Orsas första examinerade folkskollä
rare Reinhold Grape (1840— 1921) skul
le utom  i Kyrkbyns sockenskola även 
undervisa viss tid i Skattungbyn. Han 
reste dit med hästskjuts den 13 okt. och 
for tillbaka den 1 nov. D et tycks alltså 
bara ha varit en treveckorsperiod, så det 
blev nog ytterligare en period längre 
fram, kanske mellan trettondag och påsk, 
som alltifrån 1700-talet varit vanlig 
skoltermin däruppe. —  Alltnog: Grape 
har den 7 nov. utkvitterat för ”Skjuts till 
Skattungbyn efter 2:ne hästar för hållan
de av skola under höstterminen 3:78” 
och för ”Skjuts för återresa 3:78” .

M ånga av tidningens läsare har säkert 
hört talas om Per Wikner, småskollära- 
ren, handlanden, tidningsutgivaren m.m. 
Vi har ju  affären i Holen, Wikner & Co 
Eftr., fortfarande kvar. Wikner hette i 
sin ungdom Kaplans Per Persson. Jag  har

h itta t ett av honom underskrivet kvitto 
av följande lydelse: ”Af skolrådet be- 
viljadt understöd för vistelsen under det
ta  år vid småskolelärareseminarium i 
ÅH1 , Tio Riksdaler rm t Q vitterat. Orsa 
den 31 dec. 1873. Kaplans Per Persson.” 

Slutligen ett kvitto från en byskollä
rare ( = småskollärare), som mottagit sin 
som vi tycker lilla lön: ”M in aflöning 
för höstterminen bekommen ur Skolkas
san med 30 Riksd. rm t Qvitteras. Orsa 
den 5 Dec. 1873. M årts Per Persson.”

H j. H — n.

Till Eder tjänst 
i Holen!

Wikners Eftr.
Holen, tel. 440 02

Toyota
Alfa-Romeo

Alltid
bra, begagnade 

bilar 
i lager!

BERGLÖFS BIL AB
Tel. 420 15

Orsas
billigaste bensin?
Alltid ett fint köp att köra till Fina . .

Frick & Bergman
Tel. 406 96

Närbutik som är öppen när andra 
har stängt. ..

Fullständig bil
verkstad • Allt 
inom däckservice

Tvättmaskin som 
tvättar, vaxar 
och torkar bilen

Villa- och 
husägare!
Badrum, golv och parkett

Plast, kork och linoleum, 
läggning och slipning.

Heltäckande: Forshaga, 
Gammelstaden. Även av
passade.

Nääs Måleri
golvavd.
MORA, Köpmannagatan 4 
Tel. 0250/136 62

Hos

Klockars
Tel. 403 20

finner du 
BYGG
SATSER
BÅTAR 
BOLLAR

och mycket annat trevligt 
i leksaker och hobbyartiklar!

Avesta
Jet-Tex

Din bästa byxa!
I stor sortering både för 

damer och herrar.
Pris 159: —

Även i blå denin samt 
röd och vit satin.

Ekipera med kvalité
t4uq. &<FFss<\us

» / t E L . 4 0 0 2 1  O R S A
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ORSA SK O LTID N IN G

V ÅRDIKT

Lika välkommen våren alltid är, 
den är också lika kär.
Snön är ju  fortfarande kvar.
Det dröjer ett tag innan marken är bar.

Tussilago nu som gula solar lyser, 
man sitter helst inne och myser.
Nu vi väntar sippan den blå, 
den man ser när man i skogen gå.

Ska nu det ej bli riktig vår3 
när blåsippan uti backarna står?
Nu ska vi verkligen hoppas., 
a tt björkarna knoppas.

Så nu ett leve för vår svenska vår, 
när vi run t maj-kasen står.

Boel Andersson, 
åk 5

SPÖKET

Det finns ett ställe i skogen, där det 
står e tt konstigt hus. En gång gick jag 
och M ona där, då såg vi något vitt vid 
dörren, vi trodde, att det var ett spöke. 
Nästa dag gick vi dit med ficklampor, 
vi gick in i huset. Huset var möblerat. 
Vi blev så rädda, att vi sprang hela vä
gen. N ästa morgon kom våra brorsor in 
till oss och skrattade. Det var de, som 
hade spökat.

Åsa Larsson, 
åk 3

EN FISK E TU R

D et var en lördag3 när jag och tre 
andra var och fiskade.

Först så satte vi u t alla krokarna. 
N är vi skulle sätta u t den näst sista, 
så fick vi napp på en gång. Sedan så. 
tog vi upp krokarna. D å hade vi fyra 
gäddor. En bit längre bort på  andra 
sidan sjön hade vi en krok. N är vi kom 
fram till den, så såg vi en skymt av 
en björn. Då åkte vi hem.

M ikael Gustafsson, 
åk 4

VÄRTANKAR

Idag är det svalt
och trädens toppar viftar.
Det brusar och susar i luften 
här vid skolgården.
Våren dröjer säkert på andra 
ställen också.

Det börjar bli varmare och varmare 
dag för dag.
Det närm ar sig till sommarlov.
D å kan man bada och plaska 
i vattnet.

Sen tar sommaren slut
och det blir höst igen
fast det var längesen den var här
och det blir tråkigt när sommaren
tagit slut.

Patrik Gustafsson, 
åk 3

8

När vi sitta i vår 
bänk . . .

Teckning: överst - Erik Sparby, åk 5, underst - Anna Lena Jacksson, åk 5

Teckning: vänster - Jari Kalliorinne, åk 4, höger - Anders 
Enmalm, åk 4



ORSA SKOLTIDNING

CAFÉ 10:an
Sommaren -73 fick Aina Gref höra, 

a tt Orsas ungdomar inte hade någon
stans a tt vara. Hon fick veta, a tt en 
lokal fanns ledig på Järnvägsgatan 10. 
Så i december samma år öppnades Café 
10:an. ” 10:an” har väl blivit något av 
en ungdomsgård här i Orsa. Vi kan sitta 
där så gott som hela kvällarna. Som
liga spelar flipper, andra sitter och pra
tar över en kopp kaffe. (Det finns inget 
godare kaffe än Ainas!) Vi alla tycker 
a tt  Aina är jättebra. Vid Lucia t. ex. 
bjöd hon alla på kaffe med doppa.

Om det någon gång kommer något 
”oroselement” in på 10:an, så blir han/ 
hon vänligt men bestämt visad på dör
ren.

Av någon anledning ser man ganska 
sällan äldre människor på 10:an. Men 
om ni har vägarna förbi så gå in och 
köp en kopp kaffe och en av Ainas un
derbara mackor. Vi lovar, a tt ni inte 
blir besvikna!
Anna Leksell och Anna-Lena Gisslar, 

åk 8

GUBBEN VÅR
Det var en gång en gubbe, 
som bodde i en stubbe.
O m  våren gick han u t och blåste på 

all snö.
Sen sådde han frö.
Han väntade på sin fru Sommaren. 
Hon skulle komma och hälsa på om 
någon vecka.
Därför gjorde han så snyggt och fint 
efter gubben Is, som rest till Nordpolen. 

Pär Wiborg, 
åk 4

V ÅRD IK T
Nu är våren här. 
av många människor så kär.
V atten sorlar i bäckar,
blad kommer på träd och häckar.
Fåglarna sjunger i träden,
Blommor kommer i diken och på gärden. 
M an kan ha tunnare kläder på, 
och utan strumpor och skor gå.
Då är ju  sommarn också snart här, 
den som också är lika kär.

Anneli Nygårds, 
åk 6

NÄR V I VAR PÅ BRANDSTATION 
N är vi kom till brandstationen, gick 

fröken in och frågade, om vi fick kom
ma in i brandstationen. När vi kom in, 
delade fröken u t lappar med frågor, 
som vi läste upp för en farbror.

Sen fick vi se på bilarna och utrust
ningen.

Thomas Gernersson, 
åk 3

ORSA KÄTTING
Telefon 420 20 

ORSA

Senaste nytt
med stort urval av klänningar, 
kjolar och blusar i aktuella mo
deller, färger och kvalitéer. Aven 
ungdomliga i 20-serien finns.

DAHLS EFTR.
Tel. 401 91

Orsa Trafikskola
—  Inge Nyman  —

Tel. 4 6 85, Orsa

Teori tisdagar kl 19 
Kyrkogatan 21

Till en dog 
värd att minnos —

Konfirmations- och 
Exomensgåvor

n<Lieh. r O km by, cACB
Tel. 400 90

Hans Peterson
Studebaker
Peugeot

Älvgatan 62
MORA, tel. 100 00

Orsa
Lastbilcentral
utför alla slags transporter 

Tel. 404 30, 404 31

LÄNSSmiBANKEN
D A LA RN A
—  HEM M ABANKEN

NITTIO KONTOR RUNT OM I DALARNA
ORSA tel. 402 66. Exp.-tider månd.-fred. 9.30-15.OO, torsd. även 15.oo-18.oo

Evinrude
utombordsmotorer

Jofa
båtar

försälj es av

Järnbirger AB
ORSA

ANDERS MAS
W mIaI

Glasmästeri
O R S A

Järnvägsgatan 27 
Tel. 408 91, bost. 411 78

Bilglas kl Fönsterglas 

Inramningar

9
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Pojken med det gröna 
håret

Det var sommar i en liten by i Små
land. Blommorna sken u t sin härliga 
sommarkänsla. En liten pojke gick över 
ängen med en käpp, som han tä ljt utav 
björk. H an var liten och hade grönt hår. 
Hans pappa var fattig och jobbade i en 
liten mjölkvarn, och hans mamma var 
död sen flera år tillbaka. Han var enda 
barnet och ville ha en liten syster, som 
han kunde leka med. Svängande käppen 
visslade han en melodi, som ingen nå
gonsin hört. Hans hår var långt och 
flög efter honom som änglahår. H an var 
på väg till ett ställe, .som ingen varit på 
utom han. D är brukade han sitta och 
tänka på hur grym världen är. H an skul
le vilja göra någonting för sin pappa, 
så dom kunde få det gott ställt hemma. 
V arje morgon fick han barkbröd. Det 
var det värsta han visste. H an visste 
också, a tt om han bara satt på sitt 
ställe och inget gjorde, skulle inget hän
da. Så han bestämde sig för a tt gå u t i 
den stora vida världen och börja arbeta.

H an gick hem till sin pappa, som 
låg hemma och var sjuk, och sa, a tt 
han skulle gå u t i världen och skaffa 
pengar. H an åkte till Göteborg, där 
han frågade, om han fick vara med i 
en cirkus, och det fick han, tack vare 
sitt hår, som var grönt.

D et tog inte lång tid, förrän han var 
känd över hela Sverige. Alla kom för att 
se pojken med det gröna håret. Alla 
skrattade å t honom, men på hans kind 
rann två kristallklara tårar. V ad skulle 
han göra för a tt få pengar? Dom åkte 
åt alla möjliga ställen med cirkusen. 
En gång var de i Stockholm. D är var 
det en flicka, som tyckte synd om ho
nom. Hon kom in i hans loge, där han 
satt och torkade bort sina tårar.

—  V änta! sa hon. L åt mig torka 
bort dom !

■—■ Va, va, varför vill du göra så 
mot mig?

H an hade gnuggat ögonen, så dom var 
alldeles röda. Då sa hon, a tt hon 
tyckte synd om honom. D å blev han 
smått generad och började skratta.

—- V arför tycker du synd om mig, 
frågade han.

Hon sa, a tt hon tyckte han var bra 
på scenen.

—  Förresten, var bor du någonstans, 
frågade hon.

—  I Småland. Jag gör det här bara 
för a tt få pengar till min pappas sjuka 
rygg. Han håller på att bli lam, sa han.

—  V arför håller han på a tt bli det 
då, frågade hon.

-— Därför a tt han bär så många tunga 
säckar med mjöl, för han jobbar i en 
mjölkvarn.

—  V arför går du inte till dom djupa 
skogarna, där Trollfar bor? H an har 
en magisk fäll, och om man lägger den 
på den del som är sjuk, så blir den frisk.

—- V ar ligger dom d jupa skogarna 
någonstans då?

—  M en du måste ge Trollfar någon
ting för a tt få den. Jag  ska visa dig, 
var de d jupa skogarna ligger någon
stans, sa hon.

—  Kom, vi beger oss av med en gång, 
sa han.

Hon tog hans hand och gick u t ur 
logen.

Det var middagssol ute och en värme, 
som var något kvav. H an följde villigt 
med. D et tog inte lång tid  förrän de var 
framme vid de djupa skogarna. Hon 
stannade och gav honom en bytta av 
koppar, som han skulle ge Trollfar för 
a tt få fallen. Sen begav han sig in i 
skogarna. Efter vägen plockade han 
kopparbvttan full med blåbär. H an kom

bara längre och längre in i skogen. 
Ibland kunde han se något skymta till 
bland träden. När han gått en timme, 
så kom han till en stor grotta. D et var 
en stor ekdörr på den. H an dunkade 
på dörren. H an hörde ett grovt skratt 
inne i grottan. Det lät som om åskan 
slog ner ungefär.

—  Kom in, ropade Trollfar.
Lille Timo, som pojken hette, drog- 

upp dörren och klev in.
—  Vem vågar störa min tillvaro i 

dom djupa skogarna, sa Trollfar med 
grov röst.

—  Jag vill låna din magiska fäll, sa 
Lille Timo.

Trollfars skratt ekade i den stora 
salen.

Det var inte bara trollfar, som satt 
där. D et var hans fru och fyra barn 
också. E tt av barnen satt och plockade 
löss u r hårbotten på Trollfar.

—  V ad får jag för det då?
—  Jag har en spann med blåbär.
—  D et kan mina ungar få, sa T roll

far. V ad får jag  mer då?
—• D u kan få mina skor.
—■ M er vill jag ha, sa Trollfar.
—  M in jacka.
—  M er ändå.
—  Ja, sen har jag inget mer.
—-J o ,  det har du. Jag  vill ha ditt 

gröna hår, så får du mitt.
—  Ja, du får m itt hår, men då mås

te vi p lantera i hårbotten.
—- L åt gå, sa Trollfar.
Sen frågade Timo trollmor, om hon 

hade en nål. Hon gick till en sylåda, 
som hon fått, när dom lånat u t fallen 
en annan gång. Trollbarnen stod bakom 
trollfars rygg och gömde sig. Timo fick 
en nål, som han tog i handen. H an 
drog bort några hårstrån ifrån sitt hu
vud. N är han gjort det, så tog han ur 
bröstfickan upp en sax, som han sen 
klippte bort håret med. N är han gjort 
det, så tog han nålen och stack ner i 
hjässan på trollfar. H an skrek, så hela 
marken skakade. Trollbarnen var tvung
na a tt hålla i honom. N är Timo stoppat 
i några hårstrån på trollfar, så undrade 
han, hur många det var kvar.

—  Ja, cirka 7000.
—  T a  fallen och ge dig iväg! 

sa Trollfar.
Och trollbarnen skrattade åt Trollfar, 

när dom fick se ,a tt han inte var så 
modig som han låtsats. Trollfar skäm
des naturligtvis och var snäll mot alla 
i skogen.

Sen bar det iväg hem till Småland 
igen för Lilla Timo. O ch hans pappa 
blev frisk, och de levde lyckliga hela 
livet.

Peter Svedjefält, 
åk 9

Buskar och träd Full sortering!

Levenius Blommor
Trädgården 401 20, affären 400 92

( n o r d M e n d e

Spectra-Color L2UX
•  Trådlös fjärrmanövrering
•  Teletimer en ' robot' son1 

automatiskt kopplar på eller 
stänger av apparater- vid förut
bestämt klockslag

•  Ren, stabil och knivskarp färg
bild tack vare bi a RGB-mat 
ning med självjusterande för 
starkare för varje färg.

Piano-Nisse 
Musik

Radio ■ T V

TeL'406 04
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Skriftresa
(Husförhör i början av 1900-talet).

E wa skriftresa börti skolstugön jen dag, 
dit falla ö munnå ö ik wåm ilag,
Do djikk fok dit åv enda fro weröm 

gardi.
T ä  öld-si undå ed, wa läsi skåmii.
Döm gruvöd-si summor at frågor döm 

skuld fo,
fro ketsesönt eld nön salmväss, sö wa 

årdnindji do.

Dö ik skuld fo frågor i wa redd sö i 
skäkäd.

Men int o jenå jenda frågö i mi stäkäd, 
sö falla ö munnå mjö fåjnör wa, 
a tt pöjtsön-deras klaröd-si sö bra.
Ö prestn glistä ö tikt a tt i da djikk 
skriftresa räskli bra.

Ernst.

SPÖKET LABAN

En lördagsnatt klockan 12 skulle jag 
gå och lägga mig. D å hörde jag någon 
på dörren. Jag tittade u t och såg någon, 
som satt på hästen. Det var spöket 
Laban. Laban var gråhårig, och hästen 
var svart och vit. Spöket hade tänder 
som spjut. Skägget var vitt, och han 
hade svarta byxor och svart jumper.

Maria Laggar, 
åk 2

6 VVSi
<2_£) 

a G)
1

< 1r \
Anlita VVS-  
fackmannen 

-innan något 
händer

1  wesströms ws
Orsa, tel. 0250/409 25 växel

Blockflöjtexamen
U nder höstterminen klarade följande 

elever provet för det första diplomet i 
musikskolan. I förteckningen finns även 
tre elever, som inflyttat från annan mu
sikskola. I den löpande förteckningen, 
som använts sedan skolans start, har ne
danstående elever nr 1600- 1636.

Elever från Kyrkbyns skola: Mikael 
Spännar, Sussanne Röjd, Annika Evaids- 
son, Mikael Gustafsson, Göran Sundin, 
Pär Wiborg, Anna Uhlén, Eva Hille, 
Anna Timander, Rosmarie Jernberg, Ca
rina Woxblom, Börje Sundqvist, Mikael 
Hindrika, Roger Olsson, Anders Pallin, 
M aria Olsson, Marie W allinder, Carolin 
Jonsson, Annelie Ohlsson, Kjell Åke 
Fransson, Carina Skoglund, Jan  Lestan- 
der, Liselotte Jagas, Tomas Sjööns, Anita 
Andersson, Karin Jäderbrink, Ann Sär- 
ström, Glen Dahl, Mikael Holm och 
Annika Eriksson.

Elever från Digerbergets skola: Stefan 
Andersson, Håkan Östling, Stefan Jemt, 
Marie Hanson, Gunilla Gallon, Pia Frick 
och Anette Partelow.

TAVELTJUVARNA

D et var en varm höstdag. Eva, Pia, 
Olle och Bengt skulle u t och tälta under 
en vecka. Först kom de till ett gammalt 
hus, som liknade ett slott. D et var fram
å t kvällen, så de slog upp sina tä lt u tan
för huset. Pia vaknade m itt i natten av 
en massa skrammel. Hon gick u t och tit
tade. Det var en vagn, som rullade in på 
husets gård.

Hon gick och väckte de andra. När 
klockan var ett gick de till huset. Just 
när de kom dit, såg Pia ett sken, som 
gick från fönster till fönster. Bengt och 
Olle gick in på gården. D är höll en 
massa karlar på att lasta u r tavlor.

Bengt gick ner till byn och ringde po
lisen. Efter en timme kom polisen. Det 
blev ett våldsamt slagsmål. M en etter tio 
mniuter var tjuvarna fast. Dagen efter 
stod det i tidningen: Tältande barn
hjälpte polisen fånga taveltjuvar.

Lars-Ove Olsson, 
Åk 6

M ISITA

Misita är så rar
och hon charmar varenda karl.
Hon är en liten tjej
och jag tycker hon är okej.
Jag  tycker a tt hon är bäst 
och så klart att hon är häst.
A tt sköta henne är bra
det är så a tt m an kan ropa Hurra.

Christel Göransson, 
åk 6

SALONG

a /n /n y
J idsbeställning

Tel. 416 93

Avdragaren BeO (Patent) 
Påpressningsdon 

Smide & Mek

Q D  C F  C A R L S  s o n  A B
ORSA ■ Tel. 401 88, 419 11

FRE U N S  KONDITORI
Telefon 400 27

Medlem av Sveriges Konditor
förening och Tårtförmedlingen

BECKMANS TRYCKERI AB 

Tel. 402 47

för industri, bygge och jordbruk

AB O R S A K A L K
Tel. 502 00

BOMANS PLÅTSLAGERI
Järnvägsgatan 25, Orsa

Byggnadsplåtslagerier samt alla  
övriga slag av plåtslageriarbe

ten utföres
Tel. 415 29, bost. 404 65

GUMMI-
verkstad
Bilringar
Vulk
Balansering

Orsa
Ringcentral
A lf  Andersson

Tel. 403 55
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ÅK 6 SKATTUNGBYN
Från vänster: Lars Eriksson, Lissla Thuresson, Göran Björkkvist, Carina Pet
tersson, Mals Jonsson, Roland Erkapers, Per Olsson, Roland Lind, Stefan Ohlin, 
M ats Thalin. Frånvarande: Lasse Eriksson. Lärare: Eric Ullström.

Skolnytt
Läsårstiderna
för läsåret 1977/78 blir följande: 
höstterminen 19/8 - 21/12, 
vårterminen 8/1 - 11/6.
Fredagen den 19/8 anordnas studiedag.

Lovdagar 
nästa läsår blir
fredag 4 och måndag 7 november, 
måndag 27 februari - fredag 3 mars 
(sportlov) j
tisdag 28 mars - fredag 31 mars 
(påsklov),
fredag 5 maj (dagen efter Kr. H .).

Åk 6 A DIGERBERGET
Främre raden fr. v.: M aritha Sjölund, Anna Frost, Carina Stais, Karina Dahl

berg, Caterine Juhlin, Anneli Nygårds. Andra raden fr. v.: Birgitta Matsson, 
Annbritt Rehn, Lena M yrlund, Annelie Larsson, Erika Levenius.

Tredje raden fr. v.: Hans-Åke Skött, Anders Hermansson, M ikael ] ohansson, 
Birgitta Fjellström, Per-Erik Jonsson, Göran Snitt.

Bakre raden fr. v.: Roland Storm, Per Sinders, Per Johansson, Erik Borbos, 
Lars M elin, Per Thuvesson, Torbjörn Södersten. Lärare: Börje Bergström.

Inför badsäsongen: Glöm ej
B A D D R Ä K T E R examenskortet

B A D B Y X O R
i färg  och svartvitt

BIKINI
H offm anns foto

Barngarderoben Järnvägsgatan 11, Orsa. 
Te i. 0 2 5 0 /4 1 6  3 0

Tel. 402 19 Butiken med det stora sortimentet

En orsastuga, som tillverkats under 
knuttimringskurserna vid vuxengym- 
nasietj har av skolstyrelsen sålts för 
19.010:-.

Musikskolan
har fått två fasta tjänster som musik
lärare. Tjänsterna kommer att ledig- 
förklaras för tillträde till höstterminen
1977.
U nder våren får musikskolan nya lo
kaler i gamla posthuset.

Fler år sbud geten
upptar enligt skolstyrelsens förslag bl a 
följande:
Skolpsykolog fr. o. m. 1978,
Bergetskolan, ekonomi- och personal
lokaler 1978,
Bergetskolan; låg- och mellanstadium
1979,
Bergetskolan, sporthall 1980 - 81.

Bj.
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