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BAVNEHØJ SKOLE

Meddelelser for 1966-67
samtskemaoverårsafslutningen

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.
Viceskoleinspektører: J. O. Jørgensen (II a, 6 au), fru Minna Holm (5u).

Lærere: ovl. Evald Andersen, ovl. Verner Andreassen (5 A), ovl. Berg Olesen
(3u, 1 A), ovl. Rud. Bjerregaard (9u, 6ax), ovl. Tage Dreier (7 au), ovl. Peter
Foersom (III tu), kml. E. Garde, ovl. Urban Gaspari (10 tu), kml. Hakon Havgaard (HA), læ. Hee Andreassen, ovl. Henrik Jespersen (4B), læ. Kurt Karås
(3 u), ovl. J. Ketelsen, kml. J. Kjeldsen (6 bu), kml. N. O. Klingstrøm (3 A, 2 A),
ovl. Børge Larsen (lu, 4A), ovl. Holger Munch (HIu), kml. H. Møller Peter
sen (5v), læ. Otto V. Nielsen, ovl. J. Nygaard Petersen (lu), kml. P. E. Olsen
(6A), ovl. Hans Povelsen, ovl. Aage Rasmussen (6 av), læ. Sigurd Jensen Ravn,
kml. Schou Larsen (9 tu), ovl. T. Strange, ovl. Ole Søndergård (8 tu).
Lærerinder: læ. fru Ema Christiansen, ovl. frk. M. Colding (3 a), ovl. fru
Inger Ellehammer, kml. frk. Kirsten Kjerulff Hansen (7 bu, 4v), kml. fru Anne
Kate Jensen (3v), ovl. fru Karen Jensen, kml. frk. Kirsten Jensen (8u), ovl.
fru Käty Jensen (la), læ. frk. Vera Jensen, ovl. fru Inger Jørgensen (7 av), ovl.
fru Charlotte Knudsen, læ. frk. Hanne Knudsen, kml. frk. Fanny Kristiansen
(2u), ovl. fru Asta Nielsen, læ. fru Astrid Nielsen (3B), ovl. fru Olga Nielsen
(1 x), kml. fru Kirsten Petersen (2 a), kml. fru Inga Margareta Petersen, kml.
fru Lone Porting (8v), ovl. frk. M. Skjærbæk Olesen (7 a 2), ovl. fru Kamma
Skøtt (5 a), ovl. fru Ellen Snoer (1 v), kml. fru Toni Winquist (2 v), ovl. frk.
Ellen Wissenberg (7 al), ovl. fru Karen Marie Worm (4a).

Skolebetjent: G. Egemarke.

Skolesekretær: fru R. Bruun.
Skolelæge: dr. Kirsten Hofgaard.

Skolesundhedsplejerske: frk. Ingeborg Dorph-Petersen.
Skoletandlæge: fru. E. Plum.

Klinikdame: fru Aase Olesen.

Mælkeuddeler: fru Lilly Madsen.
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Til hjemmene
Praktiske oplysninger

Skolens kontor er åbent hver skoledag kl. 12-13 og desuden onsdag kl. 17,30—
18,30. Her foretages ind- og udskrivninger og modtages meddelelser og besvares
forespørgsler vedrørende skolen og eleverne. Skolens telefon er 31 13 78. Også
telefoniske henvendelser til skolen bedes så vidt muligt foretaget i kontortiden.
Skolelægen træffes tirsdag kl. 11-12.
Skolesundhedsplejersken træffes sikrest i frikvartererne kl. 9,40 og kl. 13 dog
ikke onsdag.
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 lege
pladsen 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 så vidt muligt skemaet i 7. klas
serne således, at undervisningen kan ophøre mandag og torsdag kl. 13. Derved
kan eleverne inden for den skolepligtige alder gå til præsten. 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
opsøge en plads i cykelstativerne, inden klokken ringer. Elever, som anbringer cykler
andetsteds (foran folkepensionistboliger, på fortovet o. s. v.), risikerer, at cyklerne
fjernes.
Kun elever, som bor fjernt fra skolen, har ret til at cykle til skolen.
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 mistser deres tøj.
I alle tilfælde skal eleverne medtage huer, vanter og halstørklæde ind i
klasserne, da skolen ikke har erstatningsansvar overfor sådanne mindre beklæd
ningsgenstande.
Glemte beklædningsgenstande, der ikke er blevet afhentet, vil umiddelbart
inden sommerferien og juleferien bliver overgivet til en velgørende institution.
Henvendelser om rejsebilletter, feriepladser, ophold på ferie- og svagbørns
koloni, om beklædningshjælp og julehjælp fra »Børnenes Kontor« og angående
udlevering 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.
18. august: Skolens fødselsdag markeres som sædvanlig ved samling omkring
flaghejsningen kl. 8.

21. august: De fem førsteklasser modtages i pavillonafdelingen af deres klasse
lærere, og efter et kort ophold i klasseværelset ledsages de af deres forældre til
skolens gymnastiksal, hvor de får et lille traktement.
13. september: Skolen deltager i den årlige idrætsdag i Valby idrætspark.
19. september: Skolens mindre klasser aflægger det årlige besøg i Zoologisk
have, medens de større aflægger institutionsbesøg.
19. -24. september: Bavnehøj skole står som særlig værtsskole for De euro
pæiske hovedstæders skolers stævne for venskab, kultur og sport. Herfra foretages
indkvarteringen, og her foregår bespisningen af de 56 elever og deres ledere fra
Amsterdam, Bonn, Bruxelles og London. Der henvises i øvrigt til særligt referat.

23. september: Aftenfest på skolen for de ældste elever og deltagerne i de
europæiske hovedstæders stævne, i alt 300 deltagere. Festen indledes med en spis
ning ved lange borde på skolens gange. Danske Kvinders Beredskab har tilberedt
maden ved et feltkøkken, som om morgenen blev opstillet i skolegården.
27. september: De sejrende hold fra idrætsdagen i Valby idrætspark deltager
i slutstævnet på Stadion.
29. september: Udflugt til Dalby stiftskirke, Glimmingehus og Ystad med
III tu, III u, 10 tek., 9 tek. og 9 u.

6. oktober: »Nordens« dag fejres kl. 10—11 og kl. 11—12 for skolens ældste
elever ved samling i gymnastiksalen om nordiske emner og de nordiske national
sange, bl. a. medvirker vor svenskfødte kommunelærer fru Margareta Petersen,
som beretter om svensk midsommer.
26. oktober: Skolen har besøg af den tilsynsførende med biologisamlingen,
inspektør Egede Andersen, som foreslår biologilokalets undervisningsmuligheder for
bedret, bl. a. ved indretning af auditorium og udflytning af visse skabe med fugle
o. a. til gangen udenfor.
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9. november: 10 tek, 9 tek og III tek aflægger besøg på Louisiana for at se
Oluf Høst udstillingen.

16. november: Det årlige forældremøde afholdes i gymnastiksalen som et
erhvervsvejledningsmøde for de ældste elever og deres forældre. — Der henvises
til et nærmere referat under beretningen fra skolenævnet.

21.

-26. november: 9 u fraværende på grund af deltagelse i erhvervspraktik.

11. -14. december: Skolens Luciaoptog medvirker søndag ved foreningen Nor
dens Luciafest i Lorry, mandag eftermiddag glæder det folkepensionisterne i Tranehavegård, tirsdag morgen skrider det gennem skolens gange. Torsdag medvirker
det midt på dagen ved Ensomme Gamles Værns julefest i KFUM Vesterbro i
Valdemarsgade.
19. december: Tre faneplader erhvervet for præstation i idræt slås i stangen
til skolens fane.

22. december: Juleafslutning i fire hold i skolens gymnastiksal, hvor det store
juletræ var pyntet af elever i III tu. Et par af julens salmer og juleevangeliet
indgik som fast led i hver afslutning, men 4.-5. klasserne fik derudover en jule
historie oplæst, og for 1.-3. klasserne var der lejlighed til i den tilstødende sal at
opleve en dramatisering af »Røvere i Kardemomme by«, udført af elever i 8 v.
Derefter gik de små tilbage og sluttede med at danse om træet og deltage i nogle
sanglege. I tilslutning til arrangementet i salen var der som sædvanlig enten før
eller efter det sædvanlige hyggelige samvær en times tid i kasserne.

19. januar: Møde for 7. klassernes elever og forældre i gymnastiksalen med
redegørelse for mulighederne ved valg af fortsat skolegang. 134 havde anmeldt
deltagelse.

Besøg i skolebiblioteket
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4. februar afholdes fastelavnsfest om eftermiddagen for 3.-4. klasserne - i
alt ti klasser. Der bliver slået katten af tønden, leget og trakteret, bl. a. med
appelsiner skænket af skolenævnet.
7. februar: Skolen modtager besøg af kunstmaler Lipholt, som velvilligt havde
udlånt nogle billeder til ophængning.

Da gipsafstøbningen af »Lærerinden og barnet« fra Natalie Zahle-gruppen i
Ørstedsparken - i sin tid skænket som gave af billedhugger Bundgaard - efter
hånden var blevet defekt, blev den fjernet fra gangen ud for inspektørens kon
tor. Den derved frigjorte store samlede vægflade blev malet ensartet for at tjene
til baggrund for vekslende ophæng af kunst.
Kunstmaler Lipholt holdt for de største elever et kunsthistorisk foredrag med
tilknytning til hans egne ophængte billeder.
Senere har væggen været prydet med fire farvelitografier af Hans Scherfig:
Moder og barn, Peppo Mattinen: Optog med lygte, Reidar Magnus: Soldansen,
Arne Gadegaard: Komposition, som er blevet indkøbt for en bevilling fra skole
væsenet.
10. -20. februar afholdtes den obligatoriske færdselsundervisning i alle klas
ser af overbetjent Tangdal.
22. februar: Den årlige røntgenundersøgelse fandt sted for alle voksne knyt
tet til Bavnehøj skole samt for afgangsklassernes elever og enkelte andre klasser
ifølge skoleoverlægens bestemmelse.
6. marts: Foreningen Nordens svenske rejselærer Anders Olofsson fortalte om
livet i en stockholmsk skole for eleverne i I u.

13.-19. marts: 9 u atter ude i erhvervspraktik.
7. april: Skolebal for alle klasser over 6. klasse.

25. maj: Erhvervsvejleder, overlærer Kaj Sørensen afholder i skoletiden et
møde for de elever i 7., 8. og 9. klasse, der skal forlade skolen sommeren 1967 og
endnu ikke har valgt erhverv.

Europastævnet
Hvert år i september måned afholdes — et sted i Europa - et skoleatletikstævne med deltagelse af forskellige europæiske hovedstæder. Stævnet afholdtes
i 1966 i København, og Bavnehøj skole havde påtaget sig at være værter for de
udenlandske drenge, som kom fra London, Amsterdam, Bonn og Bruxelles.
Gæsterne — i alt 56 drenge i syttenårs alderen - var indkvarteret privat hos
drenge og piger fra Enghave Plads skole, Ellebjerg og Bavnehøj skoler.
Udlændingene var her i ugen fra den 19.-24. september.
Drengene ankom mandag aften, og der var en vis generthed at spore både
hos gæster og værter ved fordelingen af indkvarteringspladserne, men allerede
næste morgen var denne generthed væk, og da vi lørdag aften tog afsked med
vore gæster på Hovedbanegården, trillede tårerne ned ad kinderne på mange af
værtsbørnene.
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Stævnet åbnedes i den festligt smykkede gymnastiksal på Bavnehøj skole af
gymnastikinspektør Poul Jørgensen, der bød velkommen til København på den
forhindrede skoledirektørs vegne.
Hovedbegivenheden var naturligvis det veltilrettelagte idrætsstævne onsdag
den 21. september om eftermiddagen på Østerbro stadion, hvor hver nation stil
lede op med en mand i de forskellige discipliner: Spring, spydkast, kuglestød, diskos
kast og løb over forskellige distancer.
For at markere stævnet som udtryk for et europæisk fællesskab om venskab,
kultur og sport fandt indmarchen sted under Europaflaget, de tolv ringe på
blå bund.
I ugens løb havde der desuden været mange arrangementer for gæsterne.
Havnerundfart, bustur til Nordsjælland, aftenfest på Gerbrandskolen og et stort
anlagt skolebal på Bavnehøj skole samt den daglige, festlige frokost i skolens
gymnastiksal var nogle af de ting, der var med til at gøre arrangementet til en
stor succes, men det bedste, vi oplevede ved dette stævne, var dog den fine intereuropæiske fællesskabsånd, som ganske naturligt voksede frem mellem de unge.
Skolen vil endnu en gang gerne have lov til at sige tak til de mange værts
hjem, der gæstfrit tog imod vore udenlandske gæster.

Europastævnets åbning
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Overlærer frøken Else Tybjerg
Personalia

Den største begivenhed inden for lærerkollegiet, ja i hele skolens liv i skole
året 1966-67 var tabet af overlærer frk. Else Tybjerg.
På vej til København sidste dag i efterårsferien oktober 1966 blev hun og
hendes søster ramt på Fyn i deres bil af en modkørende, som ved overhaling
kom for langt over i vejbanens venstre side. Katastrofen kostede alle tre livet.
En usædvanlig pædagogisk indsats blev hermed bragt til en uventet brat af
slutning.
Overlærer frk. Else Tybjerg blev kun 62 år. Hun blev knyttet til Bavnehøj
skole allerede ved dens start august 1930 og har i høj grad været med til at præge
dens liv.
Hendes glimrende begavelse, der bl. a. gav sig udtryk ved en vid kulturhorizont, var særlig blevet uddybet i fagene dansk og geografi, i hvilke fag hun også
af undervisningsministeriet var udpeget som beskikket censor ved realeksamen.
Elever, som har siddet under hendes kateder, både lærte og oplevede deres
fag i hendes timer. Dertil kom, at hun ved sit forbillede og sin væremåde øvede
en opdragende påvirkning af sine elever, som gav værdier for livet.
Frk. Tybjerg besad også store administrative evner. I egenskab af lærerråds
formand foreslog hun efter verdenskrigens ophør og frigivelse af Bavnehøj skole
for tyske flygtninge, at alle — elever, lærere og forældre - burde markere glæden
og taknemmeligheden over atter at kunne leve det normale skoleliv ved at skabe
en lejrskole for skolens elever.
Som alle ved, blev ideen realiseret, og først for få år siden trådte hun ud
af bestyrelsen med dens ansvar og mange pligter. Hendes kræfter rakte også til
et ideelt betonet arbejde i andre kredse uden for skoletiden, ligesom hun samlede
gamle elever i sit gæstfrie hjem i Hvidovre.
På Bavnehøj skole er hun savnet, og hun vil vedblive at være savnet, så
længe der er kolleger, der har kendt hende.
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En stor skole med et lærerkollegium på over 50 medlemmer må ved hvert
skoleårs slutning tage afsked med værdifulde led i den pædagogiske kæde.
Kommunelærer Thøger Jensen, der i en årrække havde virket som skolens
fortrinlige bibliotekar, så sig af boligmæssige grunde nødsaget til at forlade Kø
benhavn. Et embede som skolebibliotekar i hans jydske hjemby Lemvig blev op
slået ledigt, han søgte dette og fik det.
Bavnehøj skole og alle hans elever måtte derfor med beklagelse sige farvel
til en kyndig og vellidt lærer.

Efter to års orlov for at hellige sig samvær med og pasning af tre små døtre
måtte skolen give endeligt afkald på at få kommunelærer fru Karen Margr. Laub
Hansen tilbage. Som fortrinlig biografilærer i de store klasser i realafdelingen og
som klasselærer for store elever havde fru Laub Hansen store evner, en egen glad
stemning hvilede over hendes dygtige undervisning, som skolen erindrer i tak
nemmelighed.

Overlærer fru M. Mathiesen trak sig tilbage fra en langvarig lærergerning
juni 1966. Fru Mathiesen gik fra skolen med alderens ret og kunne se tilbage på
en lang og trofast indsats.
Hun satte en ære i at give sine elever sikre kundskaber i dansk og regning;
elever, som havde haft hende til lærer i disse fag, var sikre i stavning og tabel.
Også undervisning i kristendom havde hendes meget store interesse, båret som den
var af personligt engagement.
Fru Mathiesen vil blive mindet for sin samvittighedsfulde undervisning og
for det fond af gode principper, som hun i sin opdragelse gerne ville give videre
til sine elever.

I en meget lang årrække har dr. Knud Wilken Jensen været knyttet til Bavne
høj skole som skolelæge. Vi har mindst én gang ugentlig haft dr. Wilken Jensens
besøg, hvorved alle skolens elever én gang årligt er blevet undersøgt af ham og har
fået notater tilføjet på deres helbredskort. Samtlige skemaer, som skolen skal ind
sende til Skolepsykologisk kontor, feriekolonier o. s. v. passerer til skolelægens un
derskrift.

Dr. Knud Wilken Jensen har ønsket af hensyn til en stadig voksende patient
skare inden for allergisygdomme, hvor han er en af Danmarks få specialister, at
overtage skolelægegemingen ved en skole med færre elever. Skolen beklager, at
denne beslutning har været nødvendig og udtaler sin tak for et fortrinligt sam
arbejde. Som efterfølger er udnævnt dr. Kirsten Hofgaard.
Ved det nye skoleårs begyndelse blev lærerkollegiet udvidet med kommune
lærer fru Ellen Snoer, der havde søgt forflyttelse fra Matthæusgades skole, og de
faste vikarer frk. Hanne Knudsen, hr. Bent Søndergaard og hr. Niels Magnussen.
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Endvidere fik skolen en ny skolebibliotekar, kommunelærer Ejnar Birkedal
Salborg fra Alsgades skole. Hr. Birkedal Salborgs tilknytning til skolen blev des
værre alt for kort, idet han ved juletid fik tilbudt forstanderstillingen ved Varde
handelsskole med tiltrædelse 1. februar.
Da han var cand. mere., inden han tog lærereksamen, er det forståeligt, at
han tog imod denne stilling, der oven i købet bragte ham til hans hjemby.
Hans venlige og imødekommende væsen er blevet savnet af elever og kolleger.
Som hans efterfølger kom kommunelærer Hans Møller-Petersen, 1. februar,
fra Katrinedal skole.
1. marts blev overlærer frk. Tybjergs embede endeligt besat med kommune
lærer Kjeldsen fra Klostervængets skole.
Eleverne

Skolen talte ved skoleårets begyndelse 1073 elever, 565 drenge og 508 piger.
De var fordelt i 44 klasser: 5 realklasser, 3 teknikerklasser, 1 9. klasse, 2 8. klas
ser, 4 7. klasser, 4 6. klasser, 4 5. klasser, 5 4. klasser, 4 3. klasser, 4 2. klasser, 5
1. klasser samt 3 læseklasser.
Sommeren 1966 bestod 11 drenge og 6 piger almindelig realeksamen, 12 drenge
og 3 piger teknisk realeksamen, 8 drenge og 5 piger bestod teknisk forberedelses
eksamen, og 12 drenge og 13 piger bestod den statskontrollerede prøve efter 9.
klasse.
Skolens elever, som ikke har mulighed for at komme bort fra byen om som
meren, har som sædvanlig fået tilbud om enten at deltaget i Gabriel Jensens ferie
udflugter eller komme 2å 3 uger på feriekoloni.
Både før sommerferien og ved juletid yder »Børnenes Kontor« virksom støtte
til trængende hjem. 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 1966 solgtes for 3725 kr. sparemærker.

Hvad Bavnehøj skole tilbyder eleverne uden for skoletiden
Skolens interesse for sine elever er ikke begrænset til selve undervisningstiden.
Skolens lærerkræfter tilrettelægger mange arrangementer for hele skolen eller en
kelte klasser uden for den egentlige skoletid. En omtale af de enkelte klassers besøg
på museer, udstillinger og virksomheder 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.
Frivillig sang og musik
Blokfløjtespil med elever fra 3. til 6. klasse, elevtal 15. Leder: overlærer Bjerre
gaard. Korsang med piger fra 6. og 7. klasse. Leder: overlærer R. Bjerregaard.
Sang, spil og bevægelse med elever fra 1., 2. og 3. klasse, elevtal ca. 30. Leder:
overlærer Lians Povelsen.
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Undervisning i faget orientering på læsestuen
Skolebiblioteket
Skolebiblioteket var åbent fra 22. august 1966 til 31. maj 1967.
Skolelæsestuen havde åbent fra 16. september 1966 til 14. april 1967.
Sokebiblioteket har åbent:
mandag kl. 13-14, onsdag kl. 13-14 og fredag kl. 12-14.
Skolelæsestuen har åbent: mandag, onsdag og fredag kl. 14-16.
Håndbogssamlingen, heri klassehåndbibliotek, antal bind ..............................
Udlånssamling, heri småbørnsbøger, antal bind ..............................................
Antal bind i alt.....................................................................................................

1170
3422
4592

Skolehave
Drenge og piger fra 4. klasse og opefter får hvert forår tilbud om at få en
skolehave, Vigerslev Allé 12, hvor de selv høster alt udbyttet af deres lille jordlod.

Dansk skolescene
Til Dansk skolescenes forestillinger har meldt sig 313 elever. Skolescenens bio
har 207 medlemmer.

Idrætten på Bavnehøj skole
Bavnehøj skole har igen i år kunnet notere sig mange fine resultater i kon
kurrencer, Københavns kommunale skolevæsen har afholdt i årets løb.
Nordisk skoleidrætsstævne blev i 1966 afholdt i Oslo, og tre af skolens elever,
Cyrill Nielsen, Hanne Bach og Vibeke Hansen deltog på Københavns hold af
udvalgte elever.
Skoleidrætsdagens stævne i Valby idrætspark fandt sted den 13. september,
og fra Bavnehøj skole deltog 223 elever, fordelt på 21 klasser. Skolen opnåede
her 6 finalepladser, og ved finalestævnet fjorten dage senere blev I u piger og
7 auv piger københavnske mestre i håndbold, og 6 bux piger vandt københavns
mesterskabet i atletik.

11

Gymnastikøvelse
Folkeskolens atletikstævne afholdtes i oktober, og her blev skolens drengehold
nr. 4 både i yngste og ældste klasse.
Ved Københavns skolemesterskaber i atletik havde drengene fra Bavnehøj
mange fine resultater og opnåede således en andenplads i holdmesterskabet efter
Grundtvigskolen. John Larsen 10 tu blev individuel mester i længdespring med
et spring på 5,55 m.
Skolevæsenets rekord på 300 m løb indehaves stadig af: Finn Rasmussen,
Bavnehøj (38,9 sek.).
Også i dette skoleår har interessen for at erhverve skoleidrætsmærket været
stor. Der blev efter fornødne prøver uddelt 273 idrætsmærker fordelt således,
bronze 33 drenge, 71 piger; sølv 29 drenge, 34 piger; guld: 21 drenge, 31 piger;
sølv med emaille: 25 drenge, 13 piger; guld med emaille: 12 drenge, 4 piger.
Skolens gymnastikhold havde i år ikke samme klasse som tidligere år, men
nåede dog igennem første runde. Men har skolen manglet toppen, har bredden
i gymnastikken til gengæld været så meget større.
Der er således blevet taget et større antal gymnastikmærker end i nogen tid
ligere sæson: I alt 38 bronzemærker, 10 sølvmærker og 5 guldmærker.
Gymnastiksæsonen sluttede som sædvanlig med en stor opvisning i Valbyhallen i samarbejde med Ellebjerg skole. Vi kunne igen i år samle fuldt hus, ca.
600 tilskuere.
Forårssæsonen har været helliget terrænløbene. Bavnehøj skole placerede sig
som nummer to i Fælledparkløbet. I Københavns Atletikforbundt Søndermarksløb
blev det til en tredje plads, og i det af Bavnehøj og Ellebejrg skole arrangerede
Rosenhaveløb placerede vi os som nr. 1 i ældste klasser.
Det frivillige arbejde med idrætten har været ledet af gymnastiklærerinderne
Erna Christiansen og Vera Jensen, kommunelærer Hakon Havgård og overlærer
Ole Søndergaard.
Ole Søndergaard.
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Skak
Bavnehøj skoles elever har i flere år deltaget i Skolevæsenets skakturnering.
I denne sæson var skakinteressen så stor, at skolen kunne tilmelde to hold - hver
på fem elever.
Begge hold var af fin klasse, og begge nåede frem til semifinalen, hvor de
mødte hinanden, og skolens 1. hold blev så i finalen slået knebent af Holsteins
gades skole, der blev københavnsmester og danmarksmester i den afsluttende tur
nering i Odense.
Holdenes resultater var følgende: Bavnehøj 2-Kirsebærhaven 3, 4-1. Bavne
høj 2-Skolen ved sundet 1, 3-2. Bavnehøj 2-Bellahøj 1, 3-2. Bavnehøj 2-Bavnehøj 1,
- Bavnehøj 1-Emdrupborg 1, 4-1. Bavnehøj 1-Holbergskolen 1,
S/a-l/z- Bavnehøj 1-Bavnehøj 2, 4-1. Bavnehøj 1-Holsteinsgade 1, 2-3.
Skakspillet på skolen har været ledet af ovl. Ole Sondergaard, kml. Hakon
Havgaard og skolens medhjælper Poul Elgaard Hansen.

Bavnehøj lejrskole

Bavnehøj skole har i sæsonen 1966-67 kunnet sende fem klasser på lejr
skole. I efteråret 1966 var Ha og 9 tu på lejrskole, og i foråret 1967 har tre
klasser været af sted: 7al, 7a2 og 7 au.
Et lejrskoleophold er ikke en uges ekstra ferie midt i skoletiden. Lejrskolen
er et arbejdssted. I virkeligheden bruger eleverne i den uge, de er af sted, mere
tid på skolearbejde end i noget andet tidsrum året igennem.
En dag på lejrskolen starter kl. 7 med morgentoilette og morgenrengøring af
lejrskolens lokaler.
Kl. 8 står morgenmaden på bordet, og så snart opvasken er af vejen, og
morgenrengøringen færdiggjort, starter man på dagens lejrskolearbejde, som varer
det meste af dagen, kun afbrudt af middagspausen.
Lejrskolearbejdet omfatter mange ting. Der er besøg på virksomheder, som
f. eks. Lejre vandværk, Slagteriskolen i Roskilde, Holmegårds glasværk. Der er
historiske ekskursioner til kongegravene ved Lejre og til Roskilde domkirke. Man
undersøger naturen på mark, ved strand og i skov. Man holder øje med vejret,
betragter stjernehimlen, lytter til fuglesangen - man undersøger og oplever naturen.
En del af aftenen går med rapportskrivning, men ind imellem bliver der
naturligvis tid til fritidssysler som fodbold ,bordtennis o. s. v.
Men i øvrigt har hele opholdet — både arbejde og fritid - karakteren af
hobbyvirksomhed.
Det skyldes sikkert de frie forhold, der arbejdes under, men måske især de
store muligheder, et lejrskoleophold giver for at dyrke det gode kammeratskab i
klassen.
Vi på Bavnehøj skole er glade for vores lejrskole, og vi er taknemmelige for
den støtte, forældrene gennem lejrskoleforeningen hvert år yder til os.
Ole Søndergaard.
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Badning
Skolen lader hver klasse få lejlighed til at få et varmt bad med sæbe 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 otte dage. Fritagelse nogle
enkelte gange må meddeles gymnastiklæreren skriftligt.
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 syv
skoleår. For elever i højere klasser har skolevæsenet truffet den ordning, at de vil
kunne blive behandlet hos private tandlæger og få refunderet en del af regningens
beløb.
Fluorskylning af elevernes tænder finder regelmæssigt sted med fjorten dages
mellemrum.

Fluorskylning
Skoleårets afslutning
Der undervises ikke mandag den 19. juni.
Kun i alle 8. klasser og II realklasser finder en mundtlig årsprøve sted de
sidste dage i skoleåret. I alle øvrige klasser finder almindelig undervisning sted
på besøgsdagene den 20. og 21. juni, dog kun efter omstående skema.
Til disse timer indbydes forældre og pårørende, men ingen elever fra andre
klasser må medtages.
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Arbejderne fra de skriftlige prøver vil findes fremlagt i de lokaler, hvor klas
serne undervises, pigernes håndarbejder i håndarbejdsværelset og i klasseværelse
nr. 34, tegningerne i tegnesalen og et udvalg af de fremstillede sløjdgenstande i
sløjdsalen.
Tirsdag den 20. juni kl. 17,30-19,00 vil der være adgang til at bese elev
arbejderne i faglokalerne og skriftlige arbejder i klasseværelse nr. 14 på 1. sal.
Børn har kun adgang, når de ledsages af voksne.
Torsdag den 22. juni kl. 8 og kl. 9 foretages omflytning, hvorefter sommer
ferien begynder.

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

for samtlige elever i III u, III tu, 10 tu, 9 tu og 9 u 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.

Skolens distrikt
Gader og veje:
Bavnehøj allé, Belvederegade, Borgbjergvej, V. A. Borgens vej, Borgmester
Christiansens gade ulige nr. fra 29, Bådehavnsgade, Edvard Storms vej, Elværks
vej, Enghave brygge, Enghavevej fra nr. 195 og 90, Ernst Kapers vej, Fiskeri
havnsgade, Fragtvej, Frederiksholms havnevej, Frederikskaj, Gamle Vasbygade,
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, Molestien, Natalie Zahles vej, Nordre teglkaj, Otto Busses vej, Peter Sabroes
gade, Rektorparken, H. V. Rolsteds vej, Scandiagade, Sigvald Olsens gade, Skib
broen, Sluseholmen, Sluseholmens nordkaj, Slusen, Sporgade, Støberigade, Sydbanestien, Sydhavnsgade, Sydhavns plads, Sydkrogen, Teglholmen, Teglholmsgade,
Teglholms sydkaj, Teglholms østkaj, Tjæregade, Tranehavegård, Tranehavevej,
Tømmergravsgade, Vasbygade, Vasby Tværgade, Vestre kirkegård, Vestre kirke
gårds allé, Vestre teglgade, Vigerslev allé nr. 1, Wiinbladsgade, Østre teglgade.

Haveforeninger :
»DSB«, Vasbygade; »Frederiksholm«, Vasbygade; »Kleins Minde«, Vasbygade,
»Sommerlyst«, Vasbygade.
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Skolenævnet i året 1966-67
Skolenævnet har været i stadig kontakt med skolens ledelse og konstateret,
at skolens virke er gennemført efter de af kommunalbestyrelsen fastlagte rammer.
Det lovpligtige tilsyn med ulovlige forsømmelser har ikke medført alvorligere
indskriden fra skolenævnets side.
Nævnet finder anledning til at anmode forældre - hvis børn skal påbegynde
8., 9. eller 10. skoleår efter sommerferien — om at medvirke til, at skolearbejdet
passes med omhu, og på denne måde medvirke til at skabe den rette respekt for
de mange nydannelser i skolebilledet.
De årlige forældrebesøg afholdtes i tiden 3.-5. november 1966. Forældre
besøgene i undervisningstiden såvel ved aftenmødeme viste atter i år en interesse
for samarbejdet mellem hjem og skole.
Onsdag den 16. november 1966 afholdt Bavnehøj skole og skolenævnet et
erhvervsvejledningsmøde for eleverne i 8., 9. og 10. skoleår og deres forældre.
Mødet indledtes i gymnastiksalen, hvor erhvervsvejleder Kaj Sørensen på en
populær og fornøjelig måde pegede på problemer i forbindelse med erhvervs
valget. Efter denne indledning afholdtes der en række møder i klasseværelserne,
hvor repræsentanter for en lang række erhverv fortalte om uddannelsesmuligheder,
beskæftigelsesmuligheder, lønninger m. v. inden for deres eget fagområde og
besvarede spørgsmål fra deltagerne. Indledningsmødet havde samlet ca. 300 del
tagere, og erhvervsrepræsentanterne førte samtaler med 300 elever og deres for
ældre. Vi kan allerede nu meddele, at vi vil fortsætte disse møder hvert andet
skoleår.
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 i øvrigt til disposition for forældrene i alle forhold ved
rørende samarbejdet mellem hjem og skole. Alle henvendelser rettes til det enkelte
skolenævnsmedlem eller det samlede nævn, der består af:
Assistent John Jønsson, Borgbjergsvej 134. 31 44 47 (formand).
Bogholder Erik Høgsfeldt, Bekkergårdsvænge 10.
Husmoder fru Tove Carlsen, P. Knudsensgade 272.
Farvehandler C. A. Kruuse, Kongelundsvej 53.
Typograf H. Johansen, Johan Kellersvej 301.

I skolenævnets møder deltager som repræsentanter for skolen:
Skoleinspektør Erik Andersen.
Lærerrådets formand overlærer Rud Bjerregaard.
Lærerrådets næstformand kommunelærer Anne Käte Jensen.

John Jønsson.
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Arsafslutningen 1967
Mundtlig årsprøve
MANDAG DEN 12. JUNI
Eksaminator

II A
II a

(nr. 15)
(nr. 13)

kl. 8
kl. 8

engelsk
dansk

hr. T. Dreier
hr. J. Kjeldsen

Censor

fru I. Jørgensen
hr. H. Munch

TIRSDAG DEN 13. JUNI

8 tu

(nr.

9)

kl. 8

hr. U. Gaspari

naturlære

hr. Schou Larsen

ONSDAG DEN 14. JUNI
II A
Ila
8u
8v

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

8)
13)
16)
18)

kl.
kl.
kl.
kl.

8
8
8
8

geografi
historie
regning
orientering

hr.
hr.
hr.
hr.

]. Nygaard Petersen
H. Jespersen
Hee Andreassen
H. Povelsen

hr.
hr.
hr.
hr.

/. Kjeldsen
T. Dreier
Åge Rasmussen
Møller Petersen

FREDAG DEN 16. JUNI
II A
Ila
8 tu

(nr. 15)
(nr. 13)
(nr. 16)

kl. 8
kl. 8
kl. 8

regning
engelsk
tysk

hr. H. Havgaard
fru Kirsten Jensen
fru Charlotte Knudsen

hr. /. 0. Jørgensen
fru I. Jørgensen
hr. P. E. Olsen

LØRDAG DEN 17. JUNI

8 au
8 au
8 av
8 av

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

28)
16)
38)
18)

kl.
kl.
kl.
kl.

8
8
8
8

prod. lære
engelsk
naturlære
engelsk

hr. Hee Andreassen
frk. H. Knudsen
hr. Strange
fru A. K. Jensen

hr. J. Nygaard Petersen
frk. Kirsten Jensen
hr. U. Gaspari
fru K. Skøtt

Besøgsdage
TIRSDAG DEN 20. JUNI
Lærer

Iu

(nr. 14)

7 a 1 (nr. 28)
(nr. 22)

7 av (nr. 38)
(nr. 24)

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

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

regning
tysk
biologi
dansk
regning
naturlære
regning
dansk

hr. E. Garde
fru Ch. Knudsen
hr. F. Hee Andreassen
frk. E. Wissenberg
hr. J. Kjeldsen
hr. T. Strange
hr. R. Bjerregård
fru I. Jørgensen
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Gæstelærer

hr. Schou Larsen
hr. J. Ketelsen
hr. H. Møller Pedersen
frk. Ki. Hansen
hr. R. Bjerregård
fru Winquist
hr. P. Foersom
hr. H. Møller Pedersen

Lærer

7 bu (nr. 8)
(nr. 23)
6 au (nr. 6)
(nr. 28)

6 ax (nr. 20)

(nr. 38)
6 bu (nr. 29)

5v

(nr. 28)
(nr. 37)
(dr.sal)
(nr. 26)

4B

(nr. 35)

4u

(nr. 33)

4v

(nr. 34)

3A

(nr. 41)

3a

(nr. 4)

3u

(nr. 5)

2A

(nr. 40)

2v

(nr. 43)

1A

(nr. 45)

1a

(nr. 46)

1u

(nr. 42)

1v

(nr. 47)

1x

(nr. 44)

5A

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

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

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

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

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

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

geografi
regning
dansk
dansk
biologi
kristendoms
kundskab
dansk
engelsk
naturlære
dansk
regning
biologi
dansk
gymnastik
dansk
biologi
dansk
biologi
regning
dansk
biologi
dansk
dansk
kristendoms
kundskab
regning
dansk
geografi
dansk
regning
dansk
regning
dansk
dansk
regning
regning
dansk
regning
dansk
regning
dansk
regning
dansk

Gæstelærer

H. Havgård
J. O. Jørgensen
P. Foersom
J. Ketelsen
J. Kjeldsen
Berg Olesen

hr. J. Nygård Petersen
hr. H. Havgård
frk. Ki. Hansen
hr. J. O. Jørgensen
hr. F. Hee Andreassen
hr. O. V. Nielsen

hr.
hr.
hr.
hr.
hr.
hr.

hr. R. Bjerregård
frk. H. Knudsen
hr. T. Strange
hr. ]. Kjeldsen
hr. Schou Larsen
hr. P. Jessen
hr. V. Andreassen
hr. O. Søndergård
hr. H. Møller Pedersen
hr. J. Ketelsen
hr. H. Jespersen
hr. K. Karås
fru O. Nielsen
hr. Berg Olesen
hr. F. Hee Andreassen
frk. Ki. Hansen
hr. Klingstrøm
hr. O. V. Nielsen

hr. O. V. Nielsen
frk. Ki. Jensen
hr. E. Garde
hr. O. Søndergård
hr. E. Garde
frk. H. Knudsen
hr. O. Søndergård
hr. H. Havgård
fru I. Jørgensen
hr. Schou Larsen
hr. K. Karås
hr. Klingstrøm
hr. V. Andreassen
hr. T. Strange
fru Ch. Knudsen
fru I. Jørgensen

fru E. Snoer
frk. M. Colding
fru T. Winquist
hr. K. Karås
hr. H. Jespersen
hr. Klingstrøm
hr. P. Foersom
fru T. Winquist
hr. Berg Olesen
hr. P. Jessen
frk. M. Colding
fru Käty Jensen
frk. H. Knudsen
hr. J. Nygård Petersen
frk. Ki. Jensen
fru E. Snoer
frk. E. Wissenberg
fru O. Nielsen

18

ONSDAG DEN 21. JUNI
Lærer

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
7 au (nr.21) kl.
kl.
kl.
6 av (nr. 20) kl.
kl.
kl.
6 A (nr. 7) kl.
(nr. 8) kl.
(nr. 7) kl.
5a
(nr. 25) kl.
(pg.sal) kl.
5 u (nr. 3) kl.
kl.
4 A (nr. 36) kl.
kl.
4 a (pg.sal) kl.
(nr. 32) kl.
3B (nr. 27) kl.
kl.
3 v (nr. 31) kl.
kl.
2a ( Legestue) kl.
(nr. 5) kl.
2u (nr. 2) kl.
kl.
(nr. 9)
(nr. 14)
7a2 (nr. 8)
(nr. 23)

lu

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

naturlære
dansk
geografi
dansk
regning
engelsk
regning
dansk
dansk
regning
historie
regning
geografi
dansk
dansk
gymnastik
geografi
dansk
historie
dansk
gymnastik
dansk
regning
dansk
dansk
historie
gymnastik
dansk
dansk
regning

hr. U. Gaspari
hr. Børge Larsen
fru Asta Nielsen
frk. M. Skjærbæk
frk. M. Skjærbæk
fru A. K. Jensen
hr. H. Povelsen
hr. T. Dreier
hr. Åge Rasmussen
fru Karen Jensen
hr. H. Povelsen
fru Astrid Nielsen
hr. P. E. Olsen
hr. P. E. Olsen
fru K. Skøtt
fru E. Christiansen
frk. F. Kristiansen
fru M. Holm
hr. H. Munch
hr. Børge Larsen
frk. V. Jensen
fru K. Worm
fru L. Porting
fru Astrid Nielsen
fru A. K. Jensen
fru L. Porting
frk. V. Jensen
fru Ki. Petersen
frk. F. Kristiansen
fru K. Skøtt

Bavnehøj skole, juni 1967.

Gæstelærer

hr. H. Munch
fru M. Petersen
hr. Børge Larsen
hr. Age Rasmussen
hr. U. Gaspari
hr. T. Dreier
hr. U. Gaspari
hr. H. Munch
frk. M. Skjærbæk
fru M. Holm
fru A. K. Jensen
hr. H. Povelsen
fru L. Porting
fru I. Ellehammer
fru I. Ellehammer
frk. V. Jensen
fru I. Ellehammer
fru K. Worm
hr. T. Dreier
fru Ki. Petersen
fru E. Christiansen
hr. P. E. Olsen

Erik Andersen.
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