
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


BAVNEHØJ SKOLE

MEDDELELSER FOR 1960-61
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN

Til at overvære undervisningen tirsdag d. 20. og onsdag d. 21. juni indbydes 
forældre eller værger samt i øvrigt enhver, der har interesse for skolen.



Bavnehøj skoles personale.
Udfor klasselærernes navne er klassernes betegnelse sat i parentes.

Skoleinspektør: Erik Andersen.

Viceinspektør: Steen Peitersen (6 Ax).

Viceinspektrice: fru Minna Holm (3 v).

Lærere: ovl. K. Evald Andersen, ovl Verner Andreassen (8 tu), ovl. Berg 
Olesen (4A, 3A), ovl. Rud Bjerregaard (4B, 3B), kml. Arne Blum (2A), 
kml. Poul Christensen (6c), læ. Bent Christiansen, ovl. Tage Dreier (7 Ai, 7B), 
ovl. Peter Foersom (RA, HIB), kml. E. Garde (1 A), ovl. Urban Gaspari, læ. Ha
kon Havgaard (lu), ovl. Henrik Jespersen (6A3), læ. Kurt Karås, ovl. J. Ketelsen, 
kml. N. O. Klingstrøm (7 A3, 2B), ovl. Børge Larsen (III A), ovl. J. A. Larsen 
(2 C), kml. Jørgen Lund (IVA, 3u), ovl. Holger Munch (Illus), kml. Flemming 
Nielsen (6 A4), ovl. J. Nygaard Petersen (5u), kml. P. E. Olsen (6 A3), ovl. P. 
V. Petersen (5 B), ovl. H. Povelsen, ovl. Aage Rasmussen (3 FA), ovl. Jørgen Ras
mussen (5A), kml. Schou Larsen, ovl. Slot, ovl. Strange (4C), kml. Ole Sønder- 
gaard (7A2), ovl. Thoustrup Jørgensen, kml. Leif Vidø (IVu, 6B).

Lærerinder: læ. fru Karen Bertelsen (2 b), læ. fru Erna Christiansen, ovl. 
frk. M. Colding (4 a), ovl. fru Inger Ellehammer (III b), læ. frk. Kirsten Hansen 
(1 v), kml. fru Vibeke Håkonsson (4 b, 2 a), ovl. fru Karen Jensen (3 fa), kml. 
frk. Kirsten Jensen (5 b), ovl. fru Käty Jensen (Ra), læ. frk. Vera Jensen, kml. fru 
Inger Jørgensen (IVa, 7a2), ovl. fru Charlotte Knudsen (Ru), kml. frk. Fanny 
Kristiansen (3 v, 1 x), kml. fru Karen Margrethe Laub Hansen (7 au), ovl. fru M. 
Mathiesen (6 a2), ovl. fru Asta Nielsen (6 al), ovl. fru Olga Nielsen (5 a), kml. 
fru Inga Margareta Petersen, ovl. frk. Magda Poulsen (3 a), ovl. frk. M. Skjærbæk 
Olesen (3 b), ovl. fru Kamma Skøtt (6 b), kml. fru V. Theilmann (7 b, 4 u), 
ovl. frk. Else Tybjerg (III a), ovl. fru Karen Marie Worm (7al), ovl. frk. Ellen 
Wissenberg (la).

Skolebetjent: G. Egemarke.

Skolelæge: dr. K. Wilken-Jensen.

Skolesundhedsplejerske: frk. Ingeborg Dorph Petersen.

Skoletandlæge: fru E. Plum.

Klinikdame: fru Aase Olesen.

Mælkeuddeler: fru Sofie Christensen.
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Meddelelser til hjemmene

Praktiske oplysninger.
Skolens kontor er åbent hver skoledag kl. 12-13 og desuden onsdag kl. 1 730— 

1830. Her foretages ind- og udskrivninger og modtages meddelelser og besvares 
forespørgsler vedrørende skolen og eleverne. Skolens telefon er Eva 1378. Også 
telefoniske henvendelser til skolen bedes så vidt muligt foretaget i kontortiden.

Skolelægen træffes tirsdag kl. 1030—1 lao.
Skolesundhedsplejersken træffes i frikvartererne kl. 9'10 og kl. 13.
Skoletandlægen træffes i frikvartererne fra kl. 9 til kl. 14.
Elevers fravær: Meddelelse om en elevs fravær på grund af sygdom sendes 

til klasselæreren så vidt muligt allerede den første sygedag. Fraværelse af anden 
grund end sygdom må kun finde sted, efter at der senest dagen forud er indhentet 
tilladelse hos elevens klasselærer eller hos inspektøren.

Ønskes børn af helbredshensyn for kortere tid fritaget for ophold på legepladsen 
i frikvartererne, må der medbringes skriftlig anmodning derom fra en af forældrene. 
De skal da hvert frikvarter opholde sig i et klasseværelse i stueetagen.

Konfirmationsforberedelse. Skolen lægger skemaet i 7 a, 7 b og 7 c klasser 
således, at undervisningen kan ophøre mandag og torsdag kl. 13. Derved kan eleverne 
indenfor den skolepligtige alder gå til præsten uden at forsømme undervisning på 
skolen. Det anbefales derfor at henlægge konfirmationsforberedelsen til vinterhalv
året i 7. klasse, uanset om konfirmationen først skal finde sted det påfølgende efterår.

Cykling til skole: Elever, som cykler til skole, skal møde så tidligt, at de kan op
søge en plads i cykelstativerne, inden klokken ringer. Elever, som anbringer cykler 
andetsteds (foran aldersrenteboliger, på fortovet osv.), risikerer, at cyklerne fjernes.

Kun elever, som bor fjernt fra skolen, har ret til at cykle til skolen.
Ophold i skolegården for elever, som møder senere end kl. 8, må ikke 

finde sted før frikvarteret forud for deres 1. time.

Glemte sager. Da det ofte hænder, at eleverne glemmer beklædningsgenstande 
på skolen, og at disse forsvinder eller ligger hen, uden at det er muligt at få oplyst, 
hvem de tilhører, anmoder skolen hjemmene om at mærke børnenes tøj med navn 
og på denne måde være skolen behjælpelig i dens bestræbelser for, at børnene ikke 
mister deres tøj.

Glemte beklædningsgenstande, der ikke er blevet afhentet, vil umiddelbart inden 
sommerferien og juleferien blive overgivet til en velgørende institution.

Henvendelser om rejsebilletter, feriepladser, ophold på ferie- og svagbørns
koloni, om beklædningshjælp og julehjælp fra „Børnenes Kontor“ og angående udle
vering af træsko rettes til klasselæreren.
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Af skolens dagbog.

12. august: Skoleåret begynder for de større elever med samling i gymnastik
salen og velkomst.

18. august: Skolens fødselsdag markeres ved samling af alle elever om flag- 
hejsningen.

19. august: 1. klasserne møder.
7. september: Deltagelse i Idrætsdagen i Valby Idrætspark.
13. september: Det årlige besøg i Zoologisk Have.
24. september: Ved det afsluttende idrætsstævne på Stadion var Bavnehøj skole 

repræsenteret med 4 hold, hvoraf III B blev københavnsmester i håndbold.
15. oktober: Skolens afsluttende håndboldturnering fandt sted på sportspladsen.
1. november: Bavnehøj fritidsklub begynder sin virksomhed.
1. november afholdtes det årlige forældremøde i samarbejde med Social-pæda- 

gogisk forening. Deltagerantallet af forældre fra skolen var under en snes, men 
inkluderet foreningens medlemmer og repræsentanter for skolens lærerkollegium 
og skolenævn var der dog samlet ca. 65 personer til at høre en rundbordssamtale om 
„Skoletræthed - skoleforsømmelser og skulkeri“ mellem skoleinspektør fru Signe 
Bigum Omann, Vibenshus skole, skoleoverlæge dr. med. Axel Biering, folketings
medlem fru Astrid Skjoldbo og overlæge dr. med. Jan Sachs, de to sidste repræsen
terede børneværnet og opdragelseshjemmene. Samtalen lededes af lederen af Skole
psykologisk Kontor i København, skoleinspektør cand. psych. Rasmus Jacobsen.

3. -5. november: Forældreuge med 206 formiddagsbesøg og 845 aftenbesøg.
9. november: Det årlige møde i skolens gymnastiksal for forældre til elever i 

5. klasserne med orientering om oprykningen i 6. klasse.
8. -15. november: Den obligatoriske færdselsundervisning ved politiets foran

staltning.
Advent: Lørdag og mandag omkring de 4 søndage i Advent tændes om morgenen 

lys i adventskransene i midterkorridorerne.
9. december: Skolens luciaoptog går i skumringen gennem gangene i en af 

aldersrenteboligerne i Tranehavegaard og medvirker ved foreningen „Norden“s 
luciafest om eftermiddagen.

10. december: Skolens luciaoptog skrider om morgenen gennem skolens gange.
22. december: På grund af skolens størrelse holdes juleafslutning 4 gange i 

gymnastiksalen. — Skolens orkester medvirker for første gang.
4. januar 1961 : Foreningen „Norden“s svenske rejselektor, adjunkt Lars Olin, 

Trelleborg, talte på læsestuen for IV om „Alfred Nobel“.
29. januar: Foreningen „Norden“s norske rejselektor, rektor Stian Kristensen, 

Bærum, fortalte 3 FM om Bjørnstjerne Bjørnson.
6. februar: Den årlige obligatoriske tuberkuloseundersøgelse for elever og per

sonale på skolen.
27. marts: Der afholdes en lille påskehøjtidelighed i gymnastiksalen for et 

klassetrin, i år 6. klasserne.
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12. april: Skolen og skolenævnet indbød i fællesskab til erhvervsvejlednings
møde om aftenen i skolens gymnastiksal for elever i 8., 9. og 10. skoleår sammen 
med deres forældre. Erhvervsvejleder, cand. psych. Søndergaard indledte aftenen, 
hvorefter filmen : „På sin rette hylde“ forevistes. Efter mødet i gymnastiksalen spredte 
eleverne og deres forældre sig i 9 klasseværelser, hvor en repræsentant for et er
hverv gav detaillerede oplysninger til interesserede. Mødet havde samlet så mange, 
gymnastiksalen kunne rumme.

13. april fejredes „Nordens dag“ ved, at inspektøren, inden flaget hejstes i skole
gården, omtalte dagens betydning. Om formiddagen samledes de ældste elever i 2 
hold i gymnastiksalen til en højtideligholdelse af dagen, hvor bl. a. skolens svensk
fødte lærerinde, fru Inga Margareta Petersen, medvirkede, og elev i III. a, Karen 
Rasmussen, læste den besvarelse højt om „Nogle træk af livet i Norge under besæt
telsen 1940-45“, som hun havde modtaget foreningen „Norden“s 1. præmie for: 1 
rejse til Norge i 8 dage. Endvidere medvirkede fra skolen på „Nordens dag“ elev i 
realklassen Hanne Knudsen, som i den svenske radios skoleudsendelse bragte en 
hilsen fra Danmark.

27. april: Gymnastikopvisning i skoletiden med deltagelse af 6 af skolens dren
geklasser. Tilskuerpladserne var tæt besat af forældre og elever fra skolen, der glæ
dede sig over den vellykkede opvisning.

Der har enkelte aftener i vinterens løb været afholdt skolefester med dans for 
elever fra de større klasser.

Den sidste år etablerede kontakt mellem elever i en skole i Kumamoto, Japan 
er opretholdt og udbygget.

Personalia.

Ved skoleårets udgang tog skolen afsked med vakancelærer Torben Åby og 
kommunelærer Ib Kvolsbjerg.

Ved det nye skoleårs begyndelse vendte kml. Flemming Nielsen tilbage efter 
toårig orlov med tjeneste på Grønland. Til timer i et vakant skema knyttedes lærer 
Kurt Karås til skolen.

Eleverne.

Skolen talte ved skoleårets begyndelse 1494 elever, 791 drenge og 703 piger 
De var fordelt i 59 klasser: 9 blandede hovedskoleklasser, 16 hovedskoleklasser for 
drenge og 15 for piger, 1 fm klasse for drenge, 1 fm klasse for piger, 3 em klasser for 
drenge og 3 for piger, 2 blandede em klasser, 1 blandet realklasse, 1 drengerealklasse 
og 1 pigerealklasse, 1 blandet 8. teknikerklasse, 3 læseklasser for drenge og 1 for 
piger samt 1 hjælpeklasse for drenge.

Sommeren 1960 bestod 14 drenge og 30 piger realeksamen, 44 drenge og 56 
piger mellemskoleeksamen.
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Skolens elever, som ikke har mulighed for at komme bort fra byen om somme
ren, har som sædvanlig fået tilbud om enten at deltage i Gabriel Jensens ferie- 
udflugter eller komme 2 å 3 uger på feriekoloni.

Både før sommerferien og ved juletid yder „Børnenes Kontor“ virksom støtte 
til beklædningshjælp, ligesom skolen har modtaget en del strømper til uddeling fra 
„Foreningen til trængende skolebørns beklædning“. Endvidere er der uddelt en del 
fodtøj af „Fattige børns fodbeklædning“.

Også i år har Bavnehøj skoles elever været medvirkende ved forskellige ind
samlinger.

I kalenderåret 1960 solgtes for 3400 kr. sparemærker.

Hvad Bavnehøj skole tilbyder eleverne uden for skoletiden.

Skolens interesse for sine elever er ikke begrænset til selve undervisningstiden. 
Som det fremgår af afsnittet „Af skolens dagbog“ tilrettelægger skolens lærerkræfter 
mange arrangementer for hele skolen eller enkelte klasser uden for den egentlige 
skoletid. En omtale af de enkelte klassers besøg på museer, udstillinger og virksom
heder, samt skovture må udgå af pladshensyn.

I det følgende skal nævnes nogle områder, hvor skolen tilbyder fornøjelig dyg
tiggørelse af eleverne i deres fritid under læreres vejledning.

Læsestuens anvendelse i fritiden.
Læsestuen har i vinterhalvåret været åben mandag, onsdag og fredag kl. 1430- 

1630 for alle elever over 5. klasserne. Når pladsforholdene tillader det, er der også ad
gang for elever fra 2. til 4. klasse.

Læsestuen har ca. 5000 bøger, mest faglitteratur, men også en del romaner og 
småbørnsbøger foruden et dusin forskellige tidsskrifter.

Desuden er der lejlighed til at tegne på løst papir eller arbejde med moderne 
selvvirksomheds-bøger og mulighed for at spille skak o. 1.

Leder af læsestuearbejdet er skolens bibliotekar, ovl. Børge Larsen.

Frivillig korsang.
Der har været afholdt 36 prøver, og det gennemsnitlige elevantal har været 45.
Ledere er skolens 2 sanglærere, ovl. Povelsen og ovl. Bjerregaard.

Musikundervisning.
Siden foråret 1955 har der været etableret musikundervisning i spil på klaver 

for interesserede elever til en favorabel pris af en musikpædagog, som giver under
visning på skolen i tilknytning til skoletiden.

Desuden har kml. Bjerregaard givet undervisning i spil på blokfløjte.
Erfaringen fra andre skoler viser, at det ad denne vej er muligt at give børnene 

en fritidssyssel af blivende værdi.
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Orkesterspil.
Orkesteret, der begyndte i forrige skoleår under hr. Verner Nielsens ledelse, 

har i dette skoleår fortsat sine øvelser, men nu som et led i Bavnehøj fritidsklubs 
virksomhed.

Frivillig gymnastik.
Vinterens frivillige gymnastik har været ledet af kml. Ole Søndergaard og lærer

inde fru Erna Christiansen. Efter vinterens arbejde er der erhvervet gymnastikmær
ker i bronze til 24 drenge og i sølv til 8 drenge samt i guld til 6 drenge. I sommer
halvåret har der været dyrket fri idræt på skolens idrætsplads. Interessen har været 
så stor, at skolen ved sæsonens afslutning har kunnet uddele idrætsmærker i guld 
med emaille til 9 piger og 2 drenge, i sølv med emaille til 14 piger og 14 drenge, i 
guld til 33 piger og 24 drenge, i sølv til 65 piger og 29 drenge samt i bronze til 65 
piger og 23 drenge.

Skolehave.
Drenge og piger fra 4. klasse og opefter får hvert forår tilbud om at få en skole

have, Vigerslev Allé 12, hvor de selv høster alt udbyttet af deres lille jordlod.

Dansk skolescene.
Dansk skolescene har 269 medlemmer på Bavnehøj skole. Skolescenens bio 399.

Bavnehøj skoles fritidsklub.
Igennem flere år har der været tanker fremme om at etablere en eller anden 

form for fritidsbeskæftigelse for eleverne på Bavnehøj skole i den - til tider — noget 
triste vinter.

Disse tanker har - tror jeg - i lige grad beskæftiget skolens folk og de forældre, 
der i større eller mindre grad var interesseret i at udbygge samarbejdet mellem skole 
og hjem.

Omkring nytår 1960 fremførtes tankerne på et skolenævnsmøde, og omkring 
samme tid rejstes spørgsmålet på et lærerrådsmøde på Bavnehøj skole. Begge steder 
vandt tankerne gehør, og man nedsatte et fælles arbejdsudvalg til at undersøge 
såvel de økonomiske som de organisatoriske muligheder for at starte en sådan klub. 
Da dette var afklaret, udarbejdedes vedtægter, der fastslår, at „Bavnehøj skoles 
fritidsklub“ er en selvejende institution, og at dens ledelse består af 3 repræsentanter 
fra skolen og 2 repræsentanter fra skolenævnet. Disse retningslinier er senere god
kendt af „Direktoratet for børne- og ungdomsforsorg“.

I ledelsen sidder: skoleinspektør Erik Andersen, lærerinde Erna Christiansen 
og kommunelærer Rud. Bjerregaard, alle valgt af lærerkollegiet samt John Jønsson 
og Henning Hintz valgt af skolenævnet. Til daglig leder er udpeget kommunelærer 
Arne Blum.

„Fritidsklubbens formål er at sysselsætte elever fra Bavnehøj skole gennem 
hobbyvirksomhed, idræt o. 1., for derigennem at give dem sunde og varige fritids
interesser“ står der i. vore vedtægter, og dette har vi søgt at praktisere ved i sæsonens 
løb at oprette hold i folkedans, eventyroplæsning, basketball, orkesterspil, bordtennis, 
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foto, frimærkesamling og forarbejdning af smykker. Ialt har ca. 350 elever deltaget i 
arbejdet i de første to semestre.

Lederne på de enkelte hold er specialister på det pågældende område og be
sidder den rette pædagogiske kunnen. I flere tilfælde er det lærere fra Bavnehøj 
skole, der har stillet sig til rådighed.

Driften af klubarbejdet baseres på et ganske væsentligt tilskud fra stat og kom
mune og på et mindre kontingent fra de deltagende elever.

Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at anbefale „Bavnehøj skoles fritids
klub“ overfor forældrene. Fritidsklubben er udelukkende besjælet af ønsket om at 
give eleverne gode — også set med elevernes egne øjne — fritidssysler. Skulle det 
ikke lykkes ledelsen at opsætte de rette forslag til hold, da er vi meget lydhøre 
overfor ønsker fra elever og forældre, når blot der kan samles ca. 15 elever pr. 
hold, og det pågældende emne falder ind under vort virkeområde.

Henning Hintz 
formand for 

„Bavnehøj skoles fritidsklub“.

Bavnehøj lejrskole.
Atter i år har vi haft den glæde at sende 8 klasser på lejrskoleophold. Det be

tyder, at hver af disse 8 klasser har tilbragt 7 dage på vor lejrskole under ledelse af 
to af deres lærere.

I disse 7 dage arbejdes der med liv og lyst — i grupper eller enkeltvis - med 
emner, som vor lejrskole giver de bedst mulige betingelser for at uddybe. Men des
uden er der afsat god tid til sport og leg, og endelig må det ikke glemmes, at lejr
skolelivet giver mulighed for en nærmere kontakt mellem lærere og elever.

Så skal det nævnes, at 121 af vore børn — fordelt på 2 pige- og 1 drengehold — 
har været „på koloni“ dernede i sommerferien, og at 178 har været på week-end 
og på „skovtur“ i lejren. I alt har således 486 af vore børn været på besøg på lejr
skolen, og siden dens start er det tilsvarende tal nu oppe på 7642.

Vi har i årets løb fået installeret et stort køleskab, som er til megen nytte i den 
varme tid. Vi har endvidere fået malet en del, og nogle af madrasserne er blevet ud
skiftet.

Det koster penge altsammen — men en betydelig større økonomisk byrde (ca. 
10.000 kr.) lægges på os i den nærmeste tid, idet vi endelig skal have installeret 
trykvand.

Vi er derfor både glade og taknemmelige for den gode økonomiske støtte, vi får 
fra lejrskoleforeningen, og atter i år takker vi på det hjerteligste både bestyrelse og 
forældre for deres interesse og gode økonomiske støtte. „ „P. V. Petersen, 

formand for lejrskolen.

Elevernes sundhed.
Københavns skolevæsen er stærkt interesseret i skolebørnenes sundhed og søger 

derfor genem en ordning med skolelæge, skolesundhedsplejerske og tandlæge at føre 
kontrol med elevernes helbred.
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Skoletandplejen. Der tilbydes eleverne vederlagsfri tandpleje i de første 5 
skoleår. For elever i højere klasser har skolevæsenet truffet den ordning, at de vil 
kunne blive behandlet til halv pris hos private tandlæger.

Badning.
Skolen lader hver klasse få lejlighed til at få et varmt bad med sæbe og træuld 

hver fjortende dag. Såfremt et hjem ønsker at fritage et barn for deltagelse i bad, må 
dette ske skriftligt til barnets klasselærer. Børn i 1. klasse bader ikke.

Fra 4. klasse er et kort brusebad efter gymnastiktimerne obligatorisk, og der 
kræves lægeattest, hvis et barn skal fritages mere end 8 dage. Fritagelse nogle 
enkelte gange må meddeles gymnastiklæreren skriftligt.

Skoleårets afslutning.
Mandag den 19. juni er fridag.
Kun i III eksamensmellemskoleklasse og 8. teknikerklasse finder en mundtlig 

årsprøve sted de to sidste skoledage. I alle øvrige klasser finder almindelig under
visning sted, dog kun efter omstående skema.

Til disse timer indbydes forældre og pårørende, men ingen elever fra andre 
klasser må medtages.

Arbejderne fra de skriftlige prøver vil findes fremlagt i de lokaler, hvor klas
serne undervises, pigernes håndarbejder i håndarbejdsværelset og i klasseværelse 
nr. 26, tegningerne i tegnesalen og e.t udvalg af de fremstillede sløjdgenstande i 
sløjdsalen.

Tirsdag den 20. juni kl. 18-20 vil der være adgang til at bese elevarbejderne 
på faglokalerne og skriftlige arbejder i klasseværelse nr. 8 på 1. sal. Børn har kun 
adgang, når de ledsages af voksne.

Årsafslutning, onsdag den 21. juni kl. 19
i drengenes gymnastiksal.

for samtlige elever i RA, Ra, Ru, IVA, IV a, IV u, 3 FA, 3 fa samt for 
udgående elever fra 7. klasser.

Forældre til elever, som går ud af skolen, indbydes venligst til at komme 
til stede ved årsafslutningen.

Eleverne bør have indtaget deres reserverede pladser 10 minutter før 
det anførte klokkeslet.

Torsdag den 22. juni kl. 8 og 10 foretages omflytning, hvorefter sommerferien 
begynder.

Mandag den 14. august begynder det nye skoleår, og eleverne møder til de 
tider, de har fået besked på af deres klasselærer.

Elever i 1. klasserne møder først mandag den 21. august kl. 8.
Erik Andersen.
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, Skolens distrikt.Gader og ve/e:
Bådehavnsgade, Bavnehøj allé, ulige nr., Belvederegade, Borgbjergvej, V. A. 

Borgensvej, Borgmester Christiansens gade, ulige nr., fra 29, Edvard Storms vej, 
Enghave brygge, Enghavevej fra 195 og fra 152, Ernst Kapers vej, Fiskerihavns
gade, Frederiksholms havnevej, Frederikskaj, Gustav Bangs gade, Hans Olriks vej, 
Harald Jensens gade, Hørdumsgade, Johan Kellers vej, Kalvebod brygge fra Dyb- 
bølsbro til Kalvebod pladsvej, Kalvebod pladsvej, K. M. Klausensgade, P. Knudsens- 
gade nr. 1 til 31 og alle lige nr., Landvindingsgade, Louis Pios gade, Natalie Zahles 
vej, Nordre teglkaj, Peter Sabroesgade, H. V. Rolstedsvej, Scandiagade, Sigvald 
Olsens gade, Skibbroen, Sluseholmen, Sluseholmens Nordkaj, Slusen, Støberigade, 
Sydbanestien, Sydhavnsgade, Sydhavns plads, Sydkrogen, Teglholmen, Teglholms
gade, Teglholms sydkaj, Teglholms østkaj, Tjæregade, Tranehavegård, Tranehavevej, 
Tømmergravsgade, Vasbygade, Vasby tværgade, Vestre kirkegård, Vestre teglgade, 
Østre teglgade.

Haveforeninger:
„D.S.B.“, Vasbygade, „Frederiksholm“, Vasbygade, „Kleis Minde“, Vasby

gade, „Sommerlyst“, Vasbygade, „Ørsted“, Vasbygade.
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Skolenævnet i året 1960-61.

Skolenævnet har i det forløbne år været i stadig kontakt med skolens ledelse.
Vi har konstateret, at de sundhedsmæssige foranstaltninger er gennemført efter 

de af kommunalbestyrelsen fastlagte rammer. Spørgsmålene vedrørende børnenes 
tandpleje har ikke ændret sig væsentligt, men nævnet benytter denne lejlighed til at 
opfordre forældre til børn fra 6. klassetrin og opefter at gøre brug af den midlertidige 
ordning, der giver mulighed for behandling hos private tandlæger. Kommunen 
betaler halvdelen af udgifterne, dog altid de første 30 kr; blanketter til brug herfor 
udleveres af skolens inspektør.

Det lovpligtige tilsyn med forsømmelser har ikke givet anledning til alvorligere 
indskriden fra nævnets side. Ved samtaler med hjemmene lykkes det næsten altid 
at bringe de få uheldige forhold ud af verden.

Forældredagene afholdtes den 3.—4.—5. november 1960. Der synes at være en 
vis stabilisering med hensyn til forældrenes deltagelse i aftenmøderne med klasse
lærerne, hvorimod der kun gives fremmøde i undervisningstiden i de mindste klasser. 
Nævnet opfordrer derfor forældrene til at vise interesse for de større børns skole
gang ved at aflægge klassen besøg i undervisningstiden på forældredagene.

Det årlige forældremøde afholdtes den 1. november og havde samlet ca. 100 
deltagere. Mødet afholdtes i samarbejde med social-pædagogisk forening og formede 
sig som en rundbordssamtale om: „Skoletræthed - skoleforsømmelser og skulkeri“.

I bestræbelserne på stadig at udbygge samarbejdet mellem hjem og skole er der 
- på fælles initiativ af skolens inspektør, lærerstab og skolenævn - startet en fritids
klub, hvor eleverne - mod et ringe vederlag - kan deltage i forskellige former for fri
tidsbeskæftigelse. Nævnet henleder hermed forældrenes opmærksomhed på denne 
nyskabelse og henviser iøvrigt til den særlige omtale af fritidsklubbens arbejde i den 
forløbne sæson.

Onsdag d. 12. april afholdt Bavnehøj skole og skolenævn et erhvervsvejled
ningsmøde for eleverne i 8., 9. og 10. skoleår og deres forældre.

Mødet indledtes i gymnastiksalen, hvor hr. erhvervsvejleder cand. psych. N. 
Elkjær Søndergård talte om problemer i forbindelse med erhvervsvalget, og hr. over
lærer P. V. Petersen foreviste filmen: „På rette hylde“.

Efter denne indledning afholdtes der en række møder i klasseværelserne, hvor 
repræsentanter fra en lang række erhverv fortalte om uddannelsesmuligheder, be
skæftigelsesmuligheder, lønninger m. v. indenfor deres eget fagområde og besvarede 
spørgsmål fra deltagerne.

Indledningsmødet havde samlet godt 250 elever og forældre, og erhvervsrepræ
sentanterne førte samtaler med 150 elever og deres forældre.
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Det er skolenævnets opfattelse, at der var stor tilfredshed blandt deltagerne, og 
det er vort håb, at sådanne møder må gentages med passende mellemrum.

Skolenævnet benytter endvidere denne lejlighed til at opfordre forældre og 
venner af skolen til at slutte op om „Bavnehøj lejrskole- og forældreforening“, hvor 
man — for et kontingent af 2 kr. årligt - er med til at skaffe værdifulde driftsmidler 
til lejrskolen.

Skolenævnet står iøvrigt til disposition for forældrene i alle forhold vedrørende 
samarbejdet mellem skole og hjem.

Alle henvendelser rettes til det enkelte nævnsmedlem eller til det samlede 
nævn, der består af:

Sporvejsfunktionær Henning Hintz, Johan Kellersvej 293, Vester 6498 u (form.)
Kleinsmed John Jonsson, Borgbjergvej 151, VE 4447.
Fru Grethe Frederiksen, Louis Piosgade 3 st.
Fru Else Koster Svendsen, Holmbladsgade 107D, SU 918.
Grosserer Boris Bilewitz, Ernst Kapersvej 21, EV 5484.

I nævnets møder deltager som repræsentanter fra skolen:
Skoleinspektør Erik Andersen,
lærerrådets formand, overlærer Hans Povelsen, 
lærerrådets næstformand, overlærer fru Kamma Skøtt;

sidstnævne afløstes ved årsskiftet af overlærer frk. 7W. Skjærbæk Olesen.

Henning Hintz.
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Årsafslutningen 1961.
(Besøgsdage.)

Timerne begynder begge dage kl. 8, kl. 9, kl. 10'“ og kl. Il10; der er frikvarter 
mellem timerne.

TIRSDAG DEN 20. JUNI

Lærer.
III A (nr. 11) kl. 8-11 historie ........ ... hr. Dreier
Ill B (nr. 15) kl. 8-11 tysk .............. - P. E. Olsen
III a (nr. 33) kl. 8-11 fysik ............. - Sch. Larsen
III b (nr. 16) kl. 8-11 regning ......... ... fru 0. Nielsen
III us(nr. 13) kl. 8-11 regning ......... ... hr. Andreassen
8 tu (fy.sal) kl. 8-11 fysik ............. ... hr. Gaspari
3 FA (nr. 3) kl. 10-11 historie ......... - B. Larsen

(ds.) - 11-12 gymnastik .... - J. Rasmussen
3 fa (nr. 32) kl. 10-11 engelsk ........ ... fru M. Petersen

(ps.) - 11-12 gymnastik .... - E. Christiansen
7 Ai (nr. 17) kl. 10-11 regning ........

(nr. 7) - 11-12 geografi ........
|hr. P. V. Petersen

7 A2 (nr. 25) kl. 10-11 regning ........ - Søndergård
(nr. 23) kl. 11-12 naturhistorie . - Ketelsen

7 A3 (nr. 5) kl. 10-11 dansk ...........
- 11-12 regning ........

। - Klingstrøm

7 ax (nr. 30) kl. 10-11 dansk ...........  
- 11-12 geografi .........

|fru Worm

7 a2 (nr. 28) kl. 10-11 dansk ...........  
- 11-12 engelsk .........

- I. Jørgensen 
... frk. C olding

7 au (ps.) kl. 10-11 gymnastik .... ... fru E. Christiansen
(nr. 24) - 11-12 dansk ........... - Laub Hansen

7 B (nr. 21) kl. 8- 9 dansk ...........
9-10 historie .........

... hr. B. Larsen
- Povelsen

7 b (nr. 23) kl. 10-11 naturhistorie . ... fru Laub Hansen
(nr. 12) - 11-12 tysk .............. - Ch. Knudsen

6 Ai (nr. 3) kl. 8- 9 regning .........
9-10 dansk ........... jhr. Peitersen

6 A2 (nr. 25) kl. 8- 9 engelsk ........ - Munch
(ds.) - 9-10 gymnastik .... - Ketelsen

Gæstelærer, 
hr. J. Jespersen 
fru Ka. Jensen 

- Ellehammer 
- Skøtt.

hr. Garde
- Strange 

fru A. Nielsen 
hr. Søndergård 
fru Theilmann 
frk. V. Jensen

- Kirsten Hansen

- Skjærbæk

- Fl. Nielsen

- Lund 
fru M. Petersen

hr. Karås

frk. V. Jensen 
hr. Lund

- Foersom 
frk. F. Kristiansen 
hr. P. Christensen

- P. E. Olsen 
fru L Jørgensen

- M. Petersen 
hr. Th. Jørgensen

- P. V. Petersen
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Lærer. Gæstelærer.
6 a3 (nr. 29) kl. 8- 9 sang ............. ... hr. Lund hr. Bjerregård

(1st.) - 9-10 gymnastik .... - J. Rasmussen - Kurds.
6 a4 (nr. 31) kl. 8- 9

- 9-10
regning .........
dansk ...........

J- - Fl. Nielsen P. Christensen 
Lund

6 aj (nr. 28) kl. 8- 9
- 9-10

regning .........
dansk ...........

}fru A. Nielsen frk. 
hr.

M. Poulsen
B. Larsen

6 a2 (nr. 19) kl. 8- 9 engelsk ......... ... - Theilmann - Povelsen
(nr. 23) - 9-10 naturhistorie . ... hr. Foersom fru Ka. Jensen

6 B (nr. 19) kl. 10-11 engelsk ......... - Blum hr. Th. Jørgensen
- 11-12 dansk ........... - Vidø fru A. Nielsen

6 b (nr. 10)
(nr. 7)

kl. 8- 9
- 9-10

dansk ...........
geografi ......... J frk. Tybjerg hr. Vidø

Havgård
6 C (nr. 22) kl. 8- 9 regning ......... ... fru Ka. Jensen - Søndergård

- 9-10 dansk ........... ... hr. P. Christensen - Bjerregård
5 A (nr. 1) kl. 8- 9 dansk ........... - /. Rasmussen frk. Kristiansen

- 9-10 regning ........ - Munch - Wissenberg
5 b (nr. 18) kl. 10-11

- 11-12
dansk ...........
regning ......... 1 frk. Ki. Jensen fru Ch. Knudsen

Håkonsson
5 u (nr. 24) kl. 8- 9 dansk ........... ... hr. Ny g. Petersen hr. P. V. Petersen

- 9-10 regning ......... ... fru I. Jørgensen - Nyg. Petersen
4 A (nr. 27) kl. 8- 9

- 9-10
regning .........
dansk ........... jhr. Berg Olesen

4 a (nr. 8) kl. 10-11 historie ......... ... frk. Colding
- 11-12 naturhistorie . ... fru Theilmann

4 b (nr. 6) kl. 8- 9
- 9-10

regning ........
dansk ...........

} - Hdkonsson

3 A (nr. 43) kl. 10-11 dansk ........... ... hr. Berg Olesen
- 11-12 geografi ......... - Foersom

3 a (nr. 4) kl. 8- 9 regning ......... ... frk. Wissenberg
- 9-10 dansk ........... - Poulsen

3 V (nr. 8) kl. 8- 9 dansk ........... ... fru M. Holm
- 9-10 historie ......... ... frk. Ki. Jensen

2 A (nr. 41) kl. 8- 9 dansk ........... ... hr. Blum
- 9-10 regning ........ - Vidø

2 C (1st.) kl. 10-11 gymnastik .... - Havgård
(nr. 40) - 11-12 regning ......... - J. A. Larsen

1 A (nr. 40) kl. 10-11 regning ......... - J. A. Larsen
(nr. 41) - 11-12 dansk ........... - Garde

1 u (nr. 44) kl. 8- 9 dansk ........... - Havgård
- 9-10 regning ......... ... frk. Colding

1 V (nr. 36) kl. 8- 9 dansk ........... - Ki. Hansen
- 9-10 regning ......... ... hr. Søndergård
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ONSDAG DEN 21. JUNI.

Lærer.
III A (nr. 11) kl. 8-11 tysk ..................... hr. Ketelsen
III B (nr. 7) kl. 8-11 geografi ................ - Vidø
III a (nr. 16) kl. 8-11 engelsk ...............  frk. Kl. Jensen
III b (nr. 20) kl. 8-11 historie ...............  hr. Jespersen
Illus (nr. 23) kl. 8-11 naturhistorie .... fru Laub Hansen
8 tu (nr. 13) kl. 8-11 regning ...............  hr. Andreassen
3 FA (nr. 3) kl. 8- 9 regning .............. 1 n, , i - A. Rasmussen9-10 dansk .................J
3 fa (nr. 32) kl. 8- 9 regning ...............  frk. Wissenberg

9-10 dansk .................. fru Ka. Jensen

Gæstelærer.
fru Ch. Knudsen 
frk. Tybjerg 
fru I. Jørgensen 
hr. Povelsen

- J. A. Larsen
- Garde

, ,................... r hr. Dreier9-10 engelsk ............. I
7 A, (nr. 19) kl. 8- 9 dansk ................. 1 ,

, . . ( - Søndergård(ds.) - 9-10 gymnastik .......... )
7 A3 (nr. 5) kl. 8- 9 geografi ...............1f - Klingstrøm9-10 religion .............. I
7 aj (nr. 30) kl. 8- 9 historie ............... fru Skøtt

9-10 regning ............. - Ellehammer
7 a2 (nr. 28) kl. 8- 9 regning ................ - Ka. Jensen

(ps.) - 9-10 gymnastik ........... frk. V. Jensen
7 au (nr. 24) kl. 9-10 historie ............... hr. Lund

- 10-11 geografi ............... hr. Å. Rasmussen
7 B (nr. 21) kl. 10-11 engelsk ................ - Dreier

- 11-12 regning ................ - Garde
7 b (nr. 12) kl. 8- 9 dansk .................. fru Theilmann

9-10 regning ............. - O. Nielsen
6 Aj (nr. 3) kl. 10-11 geografi ................ - Havgård

(nr. 33) kl. 11-12 fysik .................... - Sch. Larsen
6 A2 (nr. 25) kl. 10-11 geografi ................ - Ev. Andersen

- 11-12 dansk ................... - Jespersen
6 A3 (nr. 29) kl. 10-11 dansk .................I

- 11-12 regning ............... '
6 A4 (nr. 31) kl. 10-11 geografi ..............I

- 11-12 naturhistorie ...J
6 aj (nr. 28) kl. 10-11 engelsk ............. fru

(ps.) - 11—12 gymnastik ........  frk.
6 a, (nr. 32) kl. 10-11 regning .............L i tru- 11-12 dansk ............... I
6 B (nr. 14) kl. 8- 9 sang ................. hr.

- J. Rasmussen 
fru Worm

hr. Foersom

fru Worm
- Bertelsen

hr. P. Christensen

frk. Ki. Hansen

hr. Berg Olesen

frk. M. Poulsen
fru E. Christiansen
frk. M. Poulsen
frk. Skjærbæk
hr. Blum

(nr. 19) - 9-10 geografi .............

P. E. Olsen

Fl. Nielsen

Skøtt 
V. Jensen

Mathiesen

Bjerregdrd 
Nyg. Petersen

- Havgård

fru Mathiesen

hr. Munch
- Gaspari

frk. C olding

fru E. Christiansen 
hr. Strange 
fru M. Petersen 
hr. Klingstrøm

- Sch. Larsen
fru E. Christiansen
hr. J. Rasmussen

- Blum
- B. Larsen 

frk. Wissenberg
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Lærer. Gæstelærer.
6 b (ps.)

(nr. 10)
kl. 10-11
- 11-12

gymnastik .... 
regning ........

... fru Ellehammer
- Skøtt

frk. V. Jensen 
hr. Nyg. Petersen

6 C (nr. 22) kl. 10-11 geografi ........ ... hr. Nyg. Petersen - B. Larsen
- 11-12 naturhistorie . - P. Christensen fru M. Petersen

5 B (nr. 18) kl. 8- 9
- 9-10

dansk ...........
geografi .........

J - P. V. Petersen frk. F. Kristiansen 
hr. Blum

5 a (nr. 18) kl. 10-11 dansk ........... ... fru 0. Nielsen - Gaspari
- 11-12 regning ........ ... frk. M. Poulsen - Munch

4 B (nr. 45) kl. 8- 9 regning ........ ... hr. Strange
- 9-10 dansk ........... - Bjerregård

4 C (nr. 42) kl. 10-11 dansk ........... - Strange
- 11-12 sang ............. ... fru Bertelsen

4 u (nr. 2) kl. 8- 9 historie ......... ... hr. Munch
- 9-10 dansk ........... ... fru Theilmann

4 V (nr. 6) kl. 10-11 dansk ........... ... frk. F. Kristiansen
- 11-12 geografi ........ ... hr. Karås

3 B (nr. 35) kl. 10-11 geografi ........ - Karås
- 11-12 dansk ........... ... - Bjerregård

3 b (nr. 44) kl. 8- 9
- 9-10

regning ........
dansk ........... J frk. Skjærbæk

3 u (nr. 45) kl. 10-11 dansk ........... ... hr. Lund
- 11-12 regning ........ - Å. Rasmussen

2 B (nr. 37) kl. 10-11 dansk ........... - Klingstrøm
- 11-12 regning ......... - Povelsen

2 a (nr. 34) kl. 8- 9
- 9-10

regning ........
dansk ...........

Jfru Håkonsson

2 b (nr. 36) kl. 8- 9 dansk ........... - Bertelsen
- 9-10 regning ........ ... hr. Karås

1 a (nr. 34) kl. 10-11 dansk ........... ... frk. Wissenberg
- 11-12 regning ........ ... - Tybjerg

1 X (nr. 37) kl. 8- 9 regning ......... ... hr. Karås
- 9-10 dansk ........... ... frk. F. Kristiansen

Bavnehøj skole, juni 1961.

Erik Andersen.
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