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

BAVNEHØJ SKOLE

MEDDELELSER FOR 1961-62
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN

Til at overvære undervisningen onsdag d. 20. og torsdag 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 parantes.

Skoleinspektør: Erik Andersen.
Viceinspektør: J. O. Jørgensen.

Viceinspektrice: fru Minna Holm (4v).

Lærere: ovl. K. Evald Andersen, ovl. Verner Andreassen (9 tu), ovl. Berg
Olesen (5A, 4A), ovl. Rud. Bjerregaard (5B, 4B), kml. Arne Blum (3A),
kml. Poul Christensen (7 c), ovl. Tage Dreier (2v), ovl. Peter Foersom (IV B),
kml. E. Garde (2A), ovl. Urban Gaspari (8tu), kml. Hakon Havgaard (2u),
kml. Thøger Jensen (6B), ovl. Henrik Jespersen (7A2), læ. Kurt Karås, ovl.
J. Ketelsen (RA), kml. N. O. Klingstrøm (3B), ovl. Børge Larsen (IVA, IA),
ovl. J. A. Larsen (3 C), kml. Jørgen Lund (4u), ovl. Holger Munch (IVus),
kml. Flemming Nielsen (7A4), ovl. J. Nygaard Petersen (Iv), kml. P. E. Olsen
(7 A3), ovl. P. V. Petersen (6A), ovl. Hans Povelsen, ovl. Aage Rasmussen
(5D), ovl. Jørgen Rasmussen (Ix), kml. Schou Larsen (8TA), ovl. Slot, ovl.
Strange (5 C), kml. Ole Søndergaard (8 av), ovl. Thoustrup Jørgensen, kml. Leif
Vidø (1 A, 7B).

Lærerinder: læ. frk. Birgit Baun (lu), læ. fru Karen Bertelsen (3 b), læ. fru
Erna Christiansen, ovl. frk. M. Colding (5a), ovl. fru Inger Ellehammer, ovl.
fru Karen Jensen (3a), kml. frk. Kirsten Jensen (6a), ovl. fru Käty Jensen (IVb),
læ. frk. Vera Jensen, kml. fru Inger Jørgensen (6 au, 6b), ovl. fru Charlotte
Knudsen (Ra), kml. frk. Fanny Kristiansen (5 c, 2x), kml. fru Karen Margrethe
Laub Hansen (8 au), ovl. fru M. Mathiesen (7a2), ovl. fru Asta Nielsen (7 al),
ovl. fru Olga Nielsen (la), kml. fru Inga Margareta Petersen, ovl. frk. Magda
Poulsen (4a), ovl. frk. M. Skjærbæk Olesen (4b), ovl. fru Kamma Skøtt (7b),
kml. fru V. Theilmann (la, 5b), ovl. frk. Else Tybjerg (IVa), ovl. frk. Ellen
Wissenberg (2a), ovl. fru Karen Marie Worm (8a).
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. 173"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. 103°-ll3°.
Skolesundhedsplejersken træffes i frikvartererne kl. 9" 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 7a og 7b klasser således,
at undervisningen kan ophøre mandag og torsdag kl. 13. Derved kan eleverne inden
for den skolepligtige alder gå til præsten uden at forsømme undervisning på skolen.
Det anbefales derfor at henlægge konfirmationsforberedelsen til vinterhalvåret 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.
løvrigt må eleverne ikke medtage noget, som ikke kræves i undervisningen.
Skolen kan derfor intet ansvar have for bortkomne ure, smykker, fyldepenne o.s.v.
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.
14. august: Skoleåret begynder for de større elever med samling i gymnastik
salen og velkomst.
18. august: Skolens fødselsdag markeres ved samling af alle eleverne om flag
hejsningen.
21. august: 1. klasserne møder.
31. august: Det årlige besøg i Zoologisk Have.
6. september: Ved et atletikstævne på Genforeningspladsen kvalificerede Bav
nehøj skole sig til deltagelse i Landsskole-atletikstævnet i Sønderborg 22.-24. sep
tember. Da dette blev aflyst, arrangerede Bavnehøj skole et idrætsstævne i Valby
Idrætspark 7. oktober med deltagelse af de udvalgte sjællandske hold.
12. september: Deltagelse i Idrætsdagen i Valby Idrætspark.
27. september: Ved det afsluttende Idrætsstævne på Stadion var Bavnehøj
skole repræsenteret ved 7 hold. IVb og 7B blev københavnsmestre i håndbold.
24. oktober: På FN-dagen samledes skolens 14 6’ og 7’ klasser til en orientering
i gymnastiksalen.
1. november: Bavnehøj fritidsklub begynder sin virksomhed.
8. november: Det årlige møde i skolens gymnastiksal for forældre til elever i
5. klasserne med orientering om oprykning i 6. klasse.
9.
-11. november: Forældreuge med 200 formiddagsbesøg og 850 aftenbesøg.
17. november: Møde for forældre og elever i skolens 3 teknikerklasser med
ca. 100 deltagere. Erhvervsvejleder Fuglsang og skolens fysiklærer, ovl. Gaspari
talte.
23. november: Det årlige forældremøde afholdtes med viceskoledirektør Thor
kil Holm som taler om emnet: „Vore børns skolegang under den nye skolelov“. I
tilslutning til foredraget var i gymnastiksalen arrangeret en udstilling af nogle af de
nye lærebøger, som er blevet nødvendiggjort af den nye skolelov. Som afslutning
talte skolens skolebibliotekar, kml. Thøger Jensen ganske kort om: „Vore børns
fritidslæsning“. Mødet havde samlet et beskedent antal deltagere.
Umiddelbart efter mødet havde deltagerne lejlighed til at bese en udstilling af
børnebøger, der var arrangeret af skolens boghandler Bøge Henriksen i skolens nye
biblioteksudlånslokale i forbindelse med skolebibliotekaren.
Advent: Lørdag og mandag omkring de 4 søndage i Advent tændes om morge
nen lys i adventskransene i midterkorridorerne.
9. december: Skolens luciaoptog går i skumringen gennem gangene i en af
aldersrenteboligerne i Tranehavegaard og synger slutteligt nogle julesange for be
boerne. Dagen efter medvirker eleverne ved foreningen „Norden“s luciafest.
12. december: Luciaoptoget skrider om morgenen gennem skolens gange.
22. december: Juleafslutning i gymnastiksalen 3 gange. - Skolens blæseorkester medvirker ved at spille julesalmer.
5. januar 1962: Foreningen „Norden“s rejselektor adjunkt Albertsen, Lund
talte for eleverne i de 5 IV mellemskoleklasser om „Oland solens och vindarnas ö“,
og viste farvelysbilleder til foredraget.
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Undervisning i 9’ teknikerklasse i skolens nye fysiksal.

25. januar: Skolen lukker kl. 11, således at samtlige lærere kan modtage 3 ti
mers instruktion i disciplinen færdselsundervisning.
26. januar: Foreningen „Norden“s norske rejselærer, fru Ellinor Østen, Oslo
beretter for 5 8’ klasser om „Frithiof Nansen“.
2. februar: Møde om aftenen i gymnastiksalen for forældre og elever i skolens
9 7’ klasser til orientering om skolegangen efter den obligatoriske skolegangs ophør
sommeren 1962. - Mødet var velbesøgt.
8. februar: Samtlige skoler på Vesterbro standsede undervisningen kl. 11 for
at give lærerne lejlighed til at deltage i „lærerdagen“ på Ellebjerg skole.
19. februar: Den årlige tuberkuloseundersøgelse for alt personale ved skolen
samt de af skolelægen bestemte klasser.
23. februar—10. marts: Den obligatoriske færdselsundervisning ved politiet i
samtlige klasser.
18. marts: Skolens udvalgte drengegymnastikhold deltog i en gymnastikopvis
ning i Taastrup.
2. april: Skolens nye viceskoleinspektør J. O. Jørgensen indsættes ved en høj
tidelighed i gymnastiksalen med taler og velkomst af inspektøren, lærerrådets for
mand, ovl. Povelsen og skolenævnets formand, sporvejsfunktionær Hintz.
Foruden skolens lærerkollegium var 5 elever fra hver af klasserne over 4’ klasse
nærværende.
9. —10. april: Skolens årlige gymnastikopvisning afholdtes i gymnastiksalen
for 10 klasser med ca. 300 tilskuere. Hver aften afsluttedes med en opvisning i
folkedans.
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11. april: Gymnastikopvisning i Valbyhallen i samarbejde med Ellebjerg skole.
12. april: Skolens nye udlånsbibliotek blev taget i brug. - I det tidligere køk
ken for skolebespisningen er blevet indrettet et udlån for skolens elever, og i det
tidligere forrådskammer har skolebibliotekaren fået kontor, arkiv m. bl. a. opbeva
ring af klassesættene af de bøger, som lærerne i de enkelte fag ønsker anvendt som
supplerende læsning. Indgangen til skolebiblioteket sker gennem en dør i drengenes
overdækkede gård.
Åbningen fandt sted om eftermiddagen, efter at eleverne var sendt hjem, for
at skolens lærere kunne være med. Efter at inspektøren havde budt gæsterne fra
skoledirektionen og kommunebibliotekerne velkommen, talte skoledirektør Kr.
Thomsen Jensen og stadsbibliotekar Carl Thomsen, som overdrog skolevæsenet det
nyindrettede bibliotek.
I denne forbindelse skal nævnes, at biblioteket er taget gradvis i brug i løbet
af april og maj, idet ingen klassers elever får adgang til at låne, før de sammen med
deres klasselærer har aflagt besøg i bibliotekslokalerne og fået en instruktion af
skolebibliotekaren.

Personalia.
Ved skoleårets udgang forflyttedes kml. fru Håkonsson efter eget ønske til en
skole nærmere hendes bopæl, Nørrevold skole.
Ved det nye skoleårs begyndelse knyttedes kml. Thøger Jensen til skolen som
skolebibliotekar efter ovl. Børge Larsen, som efter mange års dygtigt arbejde havde
ønsket at trække sig tilbage fra denne del af sit arbejde ved skolen. Som fast vikar
modtog skolen frøken Birgit Baun, der fik overdraget et vakant skema.
1. marts overtog ovl. P. V. Petersen et embede under Rudkøbing skolevæsen,
da han havde erhvervet sig en helårsbeboelse i Tranekær. Det var med oprigtig be
klagelse alle på skolen modtog meddelelsen om ovl. P. V. Petersens bortrejse;
Bavnehøj skole mister med ham ikke blot en dygtig lærer, men også en lærer, hvis
interesse for arbejdet på skolen strakte sig langt videre end til selve undervisningen.
Han sørgede for den daglige orden på drengenes legeplads i de 2 store frikvarterer,
han påtog sig ulejligheden hver uge at skaffe skolen 2 tonefilms til undervisnings
brug fra Statens filmscentral, han stillede sin arbejdskraft til rådighed hver gang et
fællesarrangement for eleverne i skolens gymnastiksal skulle organiseres i skole
tiden. Hans hjertebarn indenfor livet på Bavnehøj skole var dog lejrskolen, hvis
formand han var. I denne sags tjeneste ofrede han utallige timer, og han var et for
trinligt bindeled mellem skolens forældrekreds og skolen i denne sag.
Bavnehøj skole udtaler sin tak til ovl. P. V. Petersen for hans store arbejde til
gavn for Bavnehøj skole.

Den største begivenhed indenfor lærerkollegiet i afvigte skoleår er dog vice
skoleinspektør Steen Peitersens død 28. januar 1962.
Viceinspektør Peitersen kom fra Sølvgades skole til Bavnehøj skole 1946. Han
forenede i en sjælden grad myndighed og elskværdighed, eleverne rettede sig efter
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hans anvisninger og så samtidig op til ham, alle mærkede hans gode hjerte bag alt,
hvad han foretog sig. Han var en dygtig underviser, og hans egen klasse fik altid
solide kundskaber i dansk og regning gennem hans undervisning. I kollegernes kreds
lyttede man til hans ord, og hans glade latter var med til at gøre samarbejdet for
nøjeligt.
Han nåede ikke at opleve det otium, som han havde glædet sig til at begynde
på i slutningen af 1962. Vi havde alle undt ham en tilværelse, hvor han kunne dyrke
sine mange fritidsinteresser.
Han har efterladt et stort savn blandt kolleger og elever. Bavnehøj skole beva
rer i ærbødighed mindet om en rank og nobel personlighed, en dygtig underviser
og en fremragende viceinspektør!

Eleverne.
Skolen talte ved skoleårets begyndelse 1387 elever, 737 drenge og 650 piger
De var fordelt i 57 klasser: 2 realklasser, 5 IVem, 3 teknikerklasser, 2 I realklasser,
3 8. klasser, 7 7. klasser, 5 6. klasser, 6 5. klasser, 5 4. klasser, 5 3. klasser, 5 2.
klasser, 5 1. klasser samt 4 læseklasser.
Sommeren 1961 bestod 30 drenge og 27 piger realeksamen, 32 drenge og 33
piger mellemskoleeksamen.
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. Endvidere er der uddelt en del fodtøj af „Fattige børns fod
beklædning“.
Også i år har Bavnehøj skoles elever været medvirkende ved forskellige ind
samlinger.
I kalenderåret 1961 solgtes for 4875 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.
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Læsestuens anvendelse i fritiden.
Læsestuen har i vinterhalvåret været åben mandag, onsdag og fredag kl. 14301630 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, kml. Thøger Jensen.
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.

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 29 drenge og i sølv til 4 drenge samt i guld til 5 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 6 piger og 1 dreng, i sølv med emaille til 16 piger og 12 drenge, i
guld til 39 piger og 14 drenge, i sølv til 46 piger og 13 drenge samt i bronze til 80
piger og 14 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 195 medlemmer på Bavnehøj skole. Skolescenens bio 344.
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Bavnehøj skoles fritidsklub.
Fritidsklubben har nu afsluttet sin anden sæson, og dermed håber vi, at klubben
har rodfæstet sig hos eleverne.
I sæsonens løb har 132 elever deltaget på vore hold i: Eventyrkreds, horn
orkester, horn-, ben- og metalsløjd, bordtennis, frimærkeklub og syning af dukketøj.
Til trods for prisstigninger på alle områder er det lykkedes os at nedsætte kon
tingentet til 7 kr. for hele sæsonen. Næste sæson er planlagt i store træk; vi vil søge
at gennemføre 15 forskellige hold, og kontingentet fastholdes på 7 kr. for deltagelse
på et hold.
Ledelsen er meget lydhør overfor forslag om etablering af hold indenfor de
planlagte rammer og ønsker at fastslå, at alle hold ledes af folk, der har børnear
bejde som speciale og er „dus“ med den hobby, de står som leder af.
„Bavnehøj skoles fritidsklub“ ledes af: Skoleinspektør Erik Andersen, lærer
inde fru Erna Christiansen og kommunelærer Rud. Bjerregaard valgt af lærerkol
legiet og John Jønsson og Henning Hintz valgt af skolenævnet. Kommunelærer Arne
Blum har virket som daglig leder de 2 første sæsoner.
Henning Hintz
formand for
„Bavnehøj skoles fritidsklub“.

Bavnehøj lejrskole.
Der har i år været 7 klasser på lejrskoleophold. Hver klasse tilbragte 8 dage
på vor dejlige lejrskole i Boserup under ledelse af 2 lærere.
Lejrskolen må betragtes som en del af skolen i byen, men den daglige under
visning foregår under helt andre former end hjemme, og hovedvægten lægges på
fag, der naturligt knytter sig til lejrens beliggenhed — i naturen, ved skov og strand.
Når hertil kommer, at der er afsat rigelig tid til leg og sport, er det forståeligt,
at børnene er glade for at komme på lejrskole, og at skolen tillægger opholdet stor
værdi.
Foruden til lejrskoleophold har lejren også i år været benyttet til weekend
ophold og til feriekoloni. Der var atter 2 pige- og 1 drengehold på koloni, og alle
de deltagende børn var som sædvanlig fra Bavnehøj skole.
Af forbedringer, der er foretaget i årets løb, skal her først og fremmest nævnes,
at vi har fået indlagt trykvand, således at vi ikke mere er afhængige af vor brønd.
Endvidere er der blevet indlagt elektrisk lys på toiletterne.
Det er en kær pligt for os atter i år at takke lejrskoleforeningens bestyrelse og
mange medlemmer på det bedste for den gode økonomiske hjælp, der er ydet os i den
forløbne tid, og endelig vil jeg, da det nu er sidste gang, jeg skal aflægge beretning,
gerne have lov til at takke alle, der i min formandstid på den ene eller anden måde
har været med i arbejdet for lejrskolen, og jeg slutter med mine bedste ønsker for
Bavnehøj lejrskoles fremtid.
P. V. Petersen.
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Elevernes sundhed.
Københavns skolevæsen er stærkt interesseret i skolebørnenes sundhed og søger
derfor gennem en ordning med skolelæge, skolesundhedsplejerske og tandlæge at føre
kontrol med elevernes helbred.
Skoletandplejen. Der tilbydes eleverne vederlagsfri tandpleje i de første 6
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 hver fjor
tende 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.
Tirsdag den 19. juni er fridag.
Kun i 8. teknikerklasse finder en mundtlig årsprøve sted de to sidste skoledage
onsdag den 20. og torsdag den 21. juni. 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 et udvalg af de fremstillede sløjdgenstande i
sløjdsalen.
Onsdag 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, torsdag den 21. juni kl. 19
i drengenes gymnastiksal

for samtlige elever i RA, Ra, IVA, IVB, IVa, IVb, IVu samt for udgående
elever fra 8. og 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.

10

Fredag den 22. juni kl. 8 og 10 foretages omflytning, hvorefter sommerferien
begynder.
Mandag den 13. 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 20. august kl. 8.

Erik Andersen.

Skolens distrikt.
Fra 1. august 1962 er Bavnehøj skoles distrikt blevet udvidet mod nord, så
ledes at Vestbanen danner grænse.

Gader og veje:
Bavnehøj allé, Belvederegade, Borgbjergvej, V. A. Borgens vej, Borg
mester Christiansens gade, ulige nr. fra 29, Bådehavnsgade, Edvard Storms vej,
Enghave brygge, Enghavevej fra nr. 195 og 60, Ernst Kapers vej, Fiskerihavns
gade, Frederiksholms havnevej, Frederikskaj, Gustav Bangs gade, Hans Olriks vej,
Harald Jensens gade, Hørdumsgade, Johan Kellers vej, Kalvebod brygge fra Dybbølsbroen, Kalvebod pladsvej, K. M. Klausens gade, P. Knudsens gade nr. 1-31
og lige nr., Landvindingsgade, Louis Pios gade, Natalie Zahles vej, Nordre teglkaj,
Otto Busses vej, Peter Sabroes gade, Rektorparken, H. V. Rolsteds vej, Scandiagade, Sigvald Olsens gade, Skibbroen, Sluseholmen, Sluseholmens nordkaj, Slusen,
Støberigade, Sydbanestien, Sydhavnsgade, Sydhavns plads, Sydkrogen, Teglholmen,
Teglholmsgade, Teglholms sydkaj, Teglholms østkaj, Tjæregade, Tranehavegård,
Tranehavevej, Tømmergravsgade, Vasbygade, Vasby tværgade, Vestre kirkegård,
Vestre Kirkegårds allé, Vestre teglgade, Vigerslev allé nr. 1, Wiinbladsgade, Østre
teglgade.

Haveforeninger:
„D. S. B.“, Vasbygade, „Frederiksholm“, Vasbygade, „Kleis Minde“, Vasby
gade, „Sommerlyst“, Vasbygade, „Ørsted“, Vasbygade.
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Skolenævnet i året 1961-62.
Ved skolenævnsvalget den 14. maj 1962 udtrådte 3 medlemmer af nævnet,
medens kleinsmed John Jønsson og sporvejsfunktionær Henning Hintz genvalgtes,
og murermester Klein, overpakmester Rasmussen og fru Ebba Clausen nyvalgtes.
Skolenævnet har været i stadig kontakt med skolens ledelse og har konstateret,
at de sundhedsmæssige foranstaltninger er gennemført efter de af kommunalbesty
relsen fastlagte rammer.
Det lovpligtige tilsyn med ulovlige forsømmelser har - for første gang i mange
år — ikke givet anledning til indskriden fra nævnets side. Der er grund til at ud
trykke glæde over, at samarbejdet mellem skole og hjem har virket på en sådan
måde, at man har kunnet undgå nævnets medvirken på dette område.
Forældredagene afholdtes i tiden 6.-11. november 1961. Tager man skolens
faldende elevtal i betragtning, vil man konstatere en mindre - men glædelig frem
gang i antallet af forældrebesøg både i undervisningstiden og ved aftenmøderne
med klasselæreren. Det er meget at ønske, at denne interesse må stige i tiden frem
over, og vi opfordrer i særlig grad forældre med børn i „de nye linier“ til at følge
skolens arbejde og derigennem være med til at give det nye den plads, det fortjener.
Den 23. november afholdtes det årlige forældremøde. Viceskoledirektør Thor
kil Holm talte om den nye skolelov og dens muligheder. Fremmødet var desværre
ret beskedent, men vi, der var til stede, fik et rigt udbytte af aftenen.
Skolenævnet benytter lejligheden til at opfordre forældrene til at slutte op om
„Bavnehøj lejrskoleforening“, 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 nævns
medlem eller det samlede nævn, der består af:
Sporvejsfunktionær Henning Hintz, Johan Kellersvej 293, Vester 6498 u (form.)
Kleinsmed John Jønsson, Borgbjergvej 151, VE 4447.
Murermester P. Klein, Johan Kellersvej 41, Hi 2658.
Overpakmester Rasmussen, Nat. Zahlesvej 5.
Fru Ebba Clausen, Herrn. Triers plads 6.

I nævnets møder deltager som repræsentanter fra skolen:
Skoleinspektør Erik Andersen,
lærerrådets formand, overlærer Hans Povelsen,
lærerrådets næstformand, overlærer frk. M. Skærbæk Olesen.

Henning Hintz.
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Arsafslutningen 1962.
(Besøgsdage).

Timerne begynder begge dage kl. 8, kl. 9, kl. 1010 og kl. Il10; der er frikvarter
mellem timerne.

ONSDAG DEN 20. JUNI
Gæstelærer.

Lærer.

8 T
8 tu
I A

I a
8 a

8 au
8 av

7 A!

7

a3

7

a3

7

a4

7 a.
7 a2
7 B
7 b
7

C

(nr. 11) kl. 8-11
(fy.sal) kl. 8-11
(nr. 9) kl. 8- 9
- 9-10
(nr. 23) kl. 9-10
(nr. 16) - 10-11
(nr. 22) kl. 8- 9
- 9-10
(nr. 30) kl. 10-11
- 11-12
(ds.) kl. 8- 9
(nr. 17) - 9-10
(nr. 3) kl. 10-11
- 11-12
(nr. 25) kl. 8- 9
- 9-10
(nr. 33) kl. 8- 9
(1st.) - 9-10
(nr. 31) kl. 10-11
(nr. 14) - 11-12
(nr. 26) kl. 10-11
(ps.) - 11-12
(nr. 28) kl. 8- 9
(ps.) - 9-10
(nr. 21) kl. 10-11
(nr. 7) - 11-12
(nr. 12) kl. 8- 9
- 9-10
kl.
8- 9
(ps.)
(nr. 26) - 9-10

orientering ....
naturlære .......
tysk ................
regning ..........
biologi ...........
engelsk ..........
dansk .............
orientering ....
regning ..........
dansk .............
gymnastik ......
regning ..........
historie ..........
regning ..........
engelsk ..........
dansk .............
naturlære .......
gymnastik ......
dansk .............
sang ..............
tegning ..........
gymnastik ......
kristendomsk.
gymnastik ......
regning ..........
geografi ..........
tysk ...............
regning ..........
gymnastik ......
regning ..........

. hr. Foersom
Gaspari
Ketelsen
Garde
. fru Laub Hansen
I. Jørgensen

1-

Worm

■ hr. Povelsen
. fru Laub Hansen
}hr. Søndergård

• vie.
. hr.

. frk
. fru
. hr.

. fru

Å. Rasmussen
Jørgensen
Munch
Jespersen
Strange
J. Rasmussen
Fl. Nielsen
Povelsen
E. Andersen
V. Jensen
Mathiesen
E. Christiansen
Garde
Nyg. Petersen
Kä. Jensen
Skøtt
E. Christiansen
Ka. Jensen
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frk.
hr.
fru
hr.
frk
hr.
fru
hr.
fru
frk
fru
hr.
fru
hr.
fru
hr.

Tybjerg
Schou Larsen
P. E. Olsen
V. Andreassen
Å. Rasmussen
Blum
Jespersen
Havgård
Skøtt
I. Jørgensen
Hee Andreassen
Colding
Thøger Jensen
V. Andreassen
Povelsen
Mathiesen
Ellehammer
Strange
B. Larsen
Bertelsen
Baun
Theilmann
Dreier
Bertelsen
A. Nielsen
Vidø
Ch. Knudsen
0. Nielsen
Ka. Jensen
Nyg. Petersen

Lærer.

6 A (nr. 9) kl.
6 a (nr. 12) kl.
6 au (nr. 24) kl.
6 B (nr. 19) kl.
(nr. 23) 6 b (nr. 10) kl.
5 B (nr. 5) kl.
5 D (nr. 3) kl.
5 b (nr. 18) kl.
5 C (nr. 24) kl.
kl.
(nr.
35)
4 B
4 a (nr. 6) kl.
4 b (nr. 44) kl.
4 V (nr. 4) kl.
(nr. 23) 3 B (nr. 39) kl.
3 b (nr. 45) kl.
(1st.) kl.
2 u
(nr. 41) V
(nr. 36) kl.
2
(1st.) 1 A (nr. 40) kl.
1 V (nr. 37) kl.
-

10-11
11-12
10-11
11-12
8- 9
9-10
10-11
11-12
8- 9
9-10
10-11
11-12
8- 9
9-10
8- 9
9-10
10-11
11-12
8- 9
9-10
10-11
11-12
8- 9
9-10
9-10
10-11
8- 9
9-10
10-11
11-12
10-11
11-12
10-11
11-12
8- 9
9-10
10-11
11-12

regning ........... . hr. Vidø
- Hee Andreassen
historie ...........
dansk .............. . frk. Ki. Jensen
historie ........... . hr. Thøger Jensen
- B. Larsen
engelsk ...........
- Hee Andreassen
regning ...........
regning ...........
- P. Christensen
biologi ............ .. - J. A. Larsen
sang ...............
- Bjerregård
dansk .............. .. fru Theilmann
dansk .............. .. hr. Bjerregård
regning ...........
- Å. Rasmussen
dansk ..............
- Å. Rasmussen
geografi ...........
- Karäs
regning .......... .. fru Theilmann
kristendomsk. ,.. hr. B. Larsen
dansk ............. .. frk. F. Kristiansen
- Colding
biologi ...........
kristendomsk. .. hr. Karås
regning ..........
- Bjerregård
dansk ............. .. frk. Poulsen
historie ........... .. hr. Lund
biologi ........... |frk. Skjærbæk
dansk .............
dansk .............. .. fru Holm
biologi ........... .. hr. Klingstrøm
geografi .......... .. frk. Wissenberg
dansk ............. .. hr. Klingstrøm
dansk ............. .. fru Bertelsen
regning .......... .. hr. Karås
- J. Rasmussen
gymnastik ......
dansk .............
- Havgård
dansk .............
- Dreier
- P. Christensen
gymnastik ......
dansk ............. } - Vidø
tegning ..........
dansk .............
- Nyg. Petersen
..
frk.
Baun
regning ..........
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Gæstelærer.

fru 0. Nielsen
hr. Dreier
- Havgård
frk. F. Kristiansen
- Ki. Jensen
hr. P. Christensen
- V. Andreassen
- Fl. Nielsen
- B. Olesen
- Munch
frk. Colding
fru M. Petersen
frk. Poulsen
hr. Ketelsen
- Garde
frk. F. Krisiansen
- Skjærbæk
hr. Blum
- J. Rasmussen
frk. Wissenberg
fru Theilmann
- A. Nielsen
hr. Klingsrøm
- Fl. Nielsen
- P. E. Olsen
- J. A. Larsen

TORSDAG DEN 21. JUNI
Lærer.

8 T
8 tu
I A

I a

(nr.
(nr.
(nr.
(nr.
(nr.

11)
15)
23)
9)
16)

8 a

(ps.)
(nr. 22)
8 au (nr. 30)
(nr. 23)
8 av (nr. 17)
7 A.

(ds.)
(nr. 14)
7 a2 (nr. 25)
7

a3

(nr. 29)

7

a4

(nr. 23)
(nr. 31)
(nr. 28)

7 Si
7 a2
7 B
7 b
7 c

(nr. 33)
(nr. 22)
(nr. 21)
(nr. 23)
(nr. 7)
(nr. 12)
(nr. 26)

(nr. 9)
(nr. 33)
a
(nr. 12)
6
(ps.)
6 au (nr. 24)

6 A

6 B

(nr. 19)

6 b

(nr. 10)

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
-

8-11
8-11
8- 9
9-10
10-11
11-12
10-11
11-12
8- 9
9-10
8- 9
9-10
8- 9
9-10
10-11
11-12
8- 9
9-10
10-11
11-12
8- 9
9-10
8- 9
9-10
10-11
11-12
10-11
11-12
8- 9
9-10
8- 9
9-10
8- 9
9-10
10-11
11-12
8- 9
9-10
8- 9
9-10

matematik ..... .. hr. Havgård
Th. Jørgensen
engelsk ..........
biologi ...........
J. A. Larsen
historie ..........
Povelsen
regning .......... .. fru 0. Nielsen
tysk ...............
Ch. Knudsen
gymnastik ...... .. frk. V. Jensen
regning .......... .. fru Ellehammer
Skøtt
engelsk ..........
- Laub Hansen
biologi ...........
kristendomsk. .. hr. T. Jensen
dansk .............
Søndergård
gymnastik ......
Ketelsen
sang ..............
Bjerregård
regning ..........
Jespersen
- Hee Andreassen
geografi ..........
regning .......... -1
P. E. Olsen
historie .......... J ■
biologi ........... I Fl. Nielsen
regning ..........
regning .......... }fru
A. Nielsen
dansk .............
Ellehammer
naturlære .......
Theilmann
engelsk ..........
dansk ............. .. hr. Vidø
biologi ...........
]. A. Larsen
geografi .......... .. frk. Tybjerg
- Ki. Jensen
engelsk ..........
dansk ............. Ihr.
P. Christensen
historie ..........
engelsk ..........
Klingstrøm
Strange
naturlære .......
engelsk .......... .. fru M. Petersen
gymnastik ...... .. frk. V. Jensen
geografi .......... .. hr. Hee Andreassen
dansk ............. .. fru I. Jørgensen
historie .......... .. hr. Povelsen
dansk .............
T. Jensen
historie ..........
Jespersen
regning .......... .. fru Skøtt
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Gæstelærer.

hr.
fru
hr.
-

V. Andreassen
Dreier
Laub Hansen
Foersom
Garde
P. E. Olsen
fru E. Christiansen
hr. Nyg. Petersen
- Vidø
Fl. Nielsen
- Foersom
J. Rasmussen
- Hee Andreassen
Lund
- Søndergård
Bjerregård
- Strange
Jespersen
- Povelsen
Schou Larsen
Søndergård
fru M. Petersen
hr. Gaspari
frk.. Ki. Jensen
hr. B. Larsen
Søndergård
- Foersom
Povelsen
fru Mathiessen
hr. B. Olesen
Munch
- Garde
B. Larsen
frk. F. Kristiansen
hr. Nyg. Petersen
fru Theilmann
hr. Lund
Vidø
frk. Skjær bæk
hr. Schon Larsen

Lærer.

5 A
5 C
5 a

4 A
4 u
3 A

3 C
3 a

2 A

2 a
2 x
1 a

1 u
1

X

(nr. 1) kl.
(nr. 27) kl.
(nr. 18) kl.
(nr. 42) kl.
(nr. 38) kl.
(nr. 43) kl.
(nr. 2) kl.
(nr. 4) kl.
(nr. 40) kl.
(1st.) (nr. 34) kl.
(nr. 37) kl.
(nr. 34) kl.
(nr. 36) kl.
(nr. 41) kl.
-

10-11
11-12
10-11
11-12
8- 9
9-10
10-11
11-12
10-11
11-12
8- 9
9-10
9-10
10-11
10-11
11-12
8- 9
9-10
10-11
11-12
10-11
11-12
8- 9
9-10
10-11
11-12
10-11
11-12

historie ............. hr. Klingstrøm
geografi ............. - Lund
dansk ................ 1
- Strange
regning ............. J
dansk ............... 1
jfrk. Colding
historie ............. J
regning ............. [ hr. B. Olesen
dansk .................1
dansk ................ - Lund
historie ............. fru Kä. Jensen
dansk ................ hr. Blum
kristendomsk. .. - B. Larsen
historie ............. - M unch
dansk ................ - J. A. Larsen
dansk ................ 1 [ fru Ka. Jensen
regning ............. 1
dansk ............... hr. Garde
- Ketelsen
gymnastik ........
frk.
Wissenberg
dansk ...............
regning ............. - Tybjerg
dansk ................ - F. Kristiansen
kristendomsk. .. hr. Klingstrøm
dansk ................ fru 0. Nielsen
regning ............. frk. Wissenberg
regning ............. - Ki. Jensen
dansk ............... - Baun
dansk ............... hr. J. Rasmussen
regning ............. frk. Poulsen

Gæstelærer.

fru
hr.
fru
hr.
frk.
frk.
fru
fru

Kä. Jensen
Vidø
Ch. Knudsen
J. Rasmussen
Bjerregård
Skjærbæk
Poulsen
Worm
Theilmann
Bertelsen

Bavnehøj skole, juni 1962.

Erik Andersen.
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