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BELLAHØJ SKOLE

MEDDELELSER FOR 1952-53
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN

Til at overvære undervisningen onsdag d. 17. og torsdag d. 18. juni indbydes

forældre eller værger samt iøvrigt enhver, der har interesse for skolen.

Skolens motto: En skole uden disciplin er som en vandmølle
uden vand; thi berøver man kværnen vandet,
står den stille, og når skolen savner disciplin,
går den i stå.
Komenius.

Årsberetning.
Personalia.
Inspektør: Oluf Egerod.

Viceinspektør: H. P. Staller. Viceinspektrice: frk. Helga Strandberg.

Lærere: A. Alsløv, overl. Ingolf Andersen, Rudolf Benner, K. Carlsen, Børge
Christiansen, Ove Christiansen, overl. Frode Gjerløv, Svend Glenner, Gerh. Han
sen, overl. N. R. Hemmingsen, W. Herslund, overl. Verner Holdum, Knud Jensen,
W. Jespersen, overl. Joh. Johansen, Poul Jørgensen, Arne Kettner, R. Langhoff
Sørensen, Freddy Marcussen, overl. E. Marqvardsen, overl. W. Nicolaisen, overl.
Aage Nielsen, Jørgen Nølke, K. E. Petersen, overl. C. A. Rasmussen, overl. Aage
Sørensen, Per Kjær Sørensen, overl. Rich. Sørensen, Erik Tangfelt, Poul Therkelsen, overl. Bjarne Thomsen.
Lærerinder: frk. A. Abildgaard, frk. M. Borchsenius, overl. fru E. Bøge
Jørgensen, fru L. Carlsen, frk. Inga Christensen, frk. Lise Dalsjø, fru E. Dissing,
fru E. Garbøl, frk. G. Helge Petersen, frk. G. Helium, fru Edith Jensen, overl. fru
E. Juul Hansen, fru Inger Kalf, frk. Dagmar Larsen, fru K. M. Larsen, overl. frk.
Ellen Matzen, overl. fru A. Mortensen, overl. frk. Edith Nielsen, fru A. Nøjgaard,
frk. Else Parding, overl. frk. Elisabeth Petersen, frk. Hilda Schneider, fru Inger
Teglbjærg, frk. A. K. Terkelsen, overl. fru A. S. Worsøe-Schmidt.

Vikarer: frk. I. Mårtensson, fru E. Mellergård, hr. E. Navrbjerg.

Skolelæge: dr. A. Bjørum. Sundhedsplejerske: frk. Helle Berkild. Tandlæge:
fru T. Riisberg Møller. Klinikdame: fru Lilli Thorkild Jensen. Skolebetjent: P. H.
Lyngkjær. Økonoma: fru Ellen Margrete Hansen.

Skolenævnet, der valgtes den 31. maj 1950, består af:
hr. varmemester Jens A. Kvolsbjærg (formand), Parkstykket 12,
tlf. Bella 2950,
fru Ellen Nielsen, Arnesvej 192,
fru Viola Nørløv, Tværvangen 1,
hr. overlærer Ib Hauge, Sonnerupvej 49,
hr. murermester Kaj Aug. Nerland, Håbets allé 33.
Skolens repræsentanter er Inspektøren, frk. G. Helge Petersen og hr. over
lærer W. Nicolaisen (formand og næstformand for lærerrådet).
1. august afgik overlærer fru A. Schøndorff p. gr. a. alder. Skolen takker
hende for godt samarbejde og ønsker hende mange gode år som pensionist.

Eleverne.

Til realeksamen, som afholdtes i maj-juni 1952 indstilledes 16 piger og 10
drenge, der alle bestod. 1 opnåede ug-^, 5 mg x , 14 mg, 4 mg-?, 2 g x .
Til mellemskoleeksamen indstilledes 27 piger og 20 drenge, som alle be
stod. 5 opnåede ug4-, 8 mg x , 15 mg, 14 mg-? og 5 g x .
Den 12. august startedes med 62 klasser, nemlig 13 drengeklasser, 11 pige
klasser og 6 blandede klasser fra 1.—5. kl., 2 blandede repetitionsklasser, 7 læse
klasser, 12 fm. klasser, en I, en II, en III og en IV M drenge, en I, en II, to
III og to IV m piger samt en pige realklasse. Det samlede elevtal var 832 drenge og
828 piger, ialt 1660 elever.
Næste år får skolen 66 klasser.
Livet i skolen.

Forældreuge. Mandag den 3. og lørdag den 8. november var forældrene ind
budt til at overvære undervisningen i deres børns klasser og til et aftenmøde man
dag den 3. Ved aftenmødet var lærerne at træffe i de respektive klasser kl. 19—20,

Fra skolens indgangshal: Svenskelejren 1658—60.
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hvorefter man samledes i aulaen, hvor politiadvokat Aage Lotinga talte om: Hvad
er årsagen til at børn og unge mennesker bliver asociale eller kriminelle? Aftenen
sluttede med fælles kaffebord. Ialt overværede ca. 425 forældre undervisningen og
ca. 200 overværede aftenmødet.
Skolen ser meget gerne, at mange flere forældre benytter forældreugen til et
besøg i deres børns klasser, og til en samtale med lærerne ved aftenmødet.
Andre forældremøder. 22. april 1952 talte medlem af skoledirektionen, fhv.
kirkeminister fru Bodil Koch, m. f., om aktuelle skoleproblemer, og 14. april 1953
talte A. Wassard Jørgensen, medlem af skoledirektionen, m. b., om de 2 mellem
skoleformer. Efter møderne interessant diskussion.
Skolescenen. Fra 5. klasse og opefter har ialt 140 drenge og 260 piger be
søgt skolescenens forestillinger og 260 drenge og 302 piger de dertil knyttede films
forestillinger. Repræsentanter er fru E. Garbøl og hr. E. Tangfelt.
Museer, i vinterens løb har alle klasserne i mellemskolens to afdelinger aflagt
besøg på byens forskellige museer og samlinger.

Fritidsklubber. Skolen har nu fået tilladelse til at oprette sådanne. Arbejdet
vil blive påbegyndt efter sommerferien 1953.

Musikundervisning. Statsprøvet musikpædagog frk. Ida Andersen under
viser på skolen i klaver og blokfløjte. Henvendelse onsdag kl. 17—18 på nr. 7 eller
Taga 1263 v kl. 12—13.
Hr. Alfred Christiansen underviser i violin. Henvendelse Bella 4780 v kl.
9—10.
Prisen for undervisningen er 14 kr. for | time ugentlig, 20 kr. for f time,
28 kr. for 1 time.
Skoleorkesteret ønsker stadig tilgang af violinister.
Skolebal for de større elever afholdtes som sædvanlig i april måned.
Svømning. Både drenge og piger har i år haft adgang til svømmeundervisning
1 time ugentlig i Nørreallés svømmehal. Mange har benyttet sig af tilbudet og af
pigerne har ca. 30 opnået livredderprøven, ca. 20 frisvømmerprøven og ca. 15
svømmeprøven. Undervisningen er blevet ledet af frk. Parding og d’hrr. Aage Niel
sen og Poul Jørgensen.
Frivillig gymnastik. Der har for drenge været lejlighed til at deltage i
ekstraundervisning i gymnastik og boldspil. Undervisningen er blevet ledet af hr.
Poul Jørgensen.
Sexuallære. Hvert år i slutningen af skoleåret afholdes foredrag for de store
drenge og piger af skolevæsenets særligt dertil uddannede lærerkræfter.
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Fra tegnesalen.

Færdselsundervisning. Politiet har dels ved foredrag i de enkelte klasser,
dels ved forevisning af lysbilleder i aulaen og dels på køreture med de mindste ele
ver indprentet eleverne, hvorledes de skal færdes på gaden, men desværre klager
politiet over, at mange børn endnu overtræder færdselsreglerne, f. eks. ikke respek
terer fodgængerovergangene.
Stjernekammeret har i 1952 været besøgt af 185 klasser og 48 foreninger.
Bellahøj skoles feriehus har i 1952 ført en meget rolig tilværelse udadtil.
Takket være basaren i 1951 var det ikke nødvendigt at foranstalte nogen form for
indsamling. Så meget desto livligere formede livet sig inden for feriehusets område:
20 klasser med deres lærere skiftedes til at bo i huset. 3 af klasserne benyttede op
holdet til lejrskole, hvor de hver i ca. 8 dage gjorde egnens „stof“.
I sommerferien var huset udlejet til feriekoloni.

Sparemærker. Salget forestås af viceinspektricen, som i det forløbne år har
solgt for ca. 2000 kr.
Børnenes kontor har gennem repræsentanten hr. Svend Glenner ydet hjælp til
en del børn til sommerferien og ved juletid.
Mange børn har været udsendt på ferie- og svagbørnskolonier — og nogle få
har gennem „Komiteen for københavnske skolebørns landophold“ fået tildelt ferie
plads, ligesom der er uddelt en del billetter til „Gabriel Jensens ferieudflugter“.
Til jul uddeltes 10 skolestipendier i IV em og realklassen.
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Viceinspektøren har uddelt ca. 10 par træsko.
Der er udstedt 292 feriebilletter til baner og skib.
I skolebespisningen, der varer fra 1. oktober til 1. maj. deltager ca. 755 elever.
Glemte sager. Alt over- og hovedtøj bør være tydeligt mærket med navn.
Værdisager bør ikke medtages. Glemte sager opbevares i „glemmeskabet“, der er
åbent på bestemte tider efter nærmere bekendtgørelse.

Skolens kontor er åbent hver skoledag fra kl. 12—13 og desuden onsdag fra
kl. 18—19. Her modtager inspektøren meddelelser og besvarer forespørgsler ved
rørende skolen og dens elever. Skolens telefon er: Bella 2282.
Forsømmelser. Man beder hjemmet straks sende meddelelse om en elevs fra
værelse på grund af sygdom. Når det ikke drejer sig om visse epidemiske sygdomme,
forlanges lægeattest kun, når skolen tilsender hjemmet en blanket til udfyldning af
lægen. Forsømmelser i al anden anledning end sygdom kan kun finde sted efter forud
indhentet tilladelse hos elevens klasselærer eller inspektøren. Man bedes notere sig
skolens fridage, der meddeles børnene i god tid, og så henlægge udflugter, indkøbs
ture o. lign, til disse dage. Ønskes en elev undtagelsesvis af helbredshensyn fritaget
for opholdet på legepladsen i frikvartererne, må han medbringe skriftlig anmodning
fra hjemmet. Konfirmander kan få fri konfirmationsmandag og evt. lørdag, søskende
mandag til kl. 11. — Alt for mange børn kommer for sent. Hjemmene bedes med
virke til at komme denne uskik tillivs.

Konfirmationsforberedelse i skoletiden, mandag og torsdag fra kl. 13, fin
der sted i 2 FM og i slutningen af II EM og begyndelsen af III EM. Aftenforbere
delse kan selvfølgelig finde sted nårsomhelst.

Mulkter. Skolenævnet kan idømme skolebøder for ulovlige forsømmelser.
Indskrivning af børn til 1. klasse begynder hvert år den 1. september. Der
må medbringes dåbs- eller navneattest. Kom inden jul!!!

„Faderløs ungdom“. Selskabet af 7. september 1898 til støtte for faderløs
ungdom yder støtte til faderløse drenge og piger, der 1) har søgt læreplads, 2) går
i skole udover den skolepligtige alder. Selskabets kontor, St. Kjeldsgade 223,
Ry 3482 v, er åbent mandag, onsdag og fredag kl. 15—17. Henvendelse her ved
skolen kan ske til hr. Hemmingsen for pigernes vedkommende og til hr. Nølke for
drengenes.
Skolemaden. Der kastes desværre megen skolemad væk på skolen. Den fin
des under bordene, i papirkasserne, bag bænke, i toiletkummerne etc., og det er
ikke væsentligst skolebespisningens mad, men oftest maden hjemme fra, det går
ud over. Grundene er vel flere. Mon ikke hjemmene ofte giver børnene mere med,
end de kan spise? Eller måske er maden ikke efter børnenes smag! Ganske vist skal
man i almindelighed ikke rette sig for meget efter børnene, men hvis de har deres
ufordærvede smag i behold, kan man måske godt forstå, at de gør lidt oprør mod
visse arter af pålæg. Egentlig er f. eks. salt mad som spegepølse ikke barnemad;
men man skal jo heller ikke havne i den anden grøft og lefle for let tilegnede dårlige
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smagsvaner. Sukker, chokolade, franskbrød er f. eks. meget dårlig mad. Det gælder
om at finde noget, der samtidig nærer, beskytter og smager godt. Skolebespisnin
gens mad kunne her tjene som eksempel. Den er netop sammensat efter princip
perne at give god næring, at tilføre legemet beskyttende stoffer (kalke, mineral
salte, vitaminer) og samtidig at passe for børnenes smag. Ost og leverpostej er faste
bestanddele, rå grønsagssalater og tomat ofte forekommende, salatblade og karse
gives stadig, dertil æble og mælk. Det er muligt, at nogle færre stykker mad, til
passet efter børnenes naturlige smag og behov, ville resultere i, at der ikke blev
kastet så meget mad væk.
Skolen har flere gange samlet børnene i aulaen, og vi har her talt med dem om
de mange tusind børn, der hvert år sulter ihjel ude i verden. Vi har forsøgt at skabe
en social samvittighed hos dem. Hvis forældrene nu på deres side hjælper os, kunne
vi måske komme ondet, den bortkastede mad, tillivs.

Skolens ordensreglement.
1. Send børnene så tidligt hjemmefra, at de er på skolen helst 5 minutter før op
ringningen, rene og sømmeligt påklædte. De må kun medbringe, hvad de skal
bruge på skolen.
2. De af skolen udleverede bøger betragtes som lån, som hjemmene er an
svarlige for.
3. Ingen børn må forlade skolen uden tilladelse.
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4. På legepladsen er al støj og leg forbudt i timerne. Mødetiden for børn, der be
gynder undervisningen i løbet af dagen, er derfor frikvarteret før mødetimen.
5. Børnene må ikke på egen hånd lukke de store vinduer op. Ingen børn må røre
kakkelovnene.
6. Spisningen i klasserne skal foregå i ro og orden, og klassen efterlades i sømme
lig stand.
7. Al slags handel mellem børnene indbyrdes er forbudt.
8. Den af klasselæreren valgte ordensduks (evt. medhjælper) er den (de) eneste,
der må opholde sig i klassen i frikvarteret. Med undtagelse af særlige vagter
skal alle andre børn gå ned i frikvartererne.
9. Tyggegummi, parafin o. lign, er forbudt på skolens område.
10. På legepladsen må der ikke kastes papir, madrester o. lign. Børnene må af
holde sig fra slagsmål og voldsom eller farlig leg. At lave glidebaner samt al
leg med sne er forbudt.
11. Leg på toiletterne er forbudt, og der må kun være eet barn ad gangen på hvert
toiletrum.
12. Forsætlig beskadigelse af skolens eller kammeraternes ejendele påtales. Even
tuel erstatning sker efter skolens skøn. Uforsætlig beskadigelse skal straks an
meldes af vedkommende selv til skolens inspektør eller en af skolens lærere.
Overtrædelse af skolens reglement eller tilsidesættelse af pligt og flid kan
påtales eller straffes ved eftersidning. Eftersidning benyttes dog ikke i 1. klasse og
overstiger ikke | time i 2. klasse. Børnene vil inden eftersidningen få en skriftlig
meddelelse hjem om denne. Ved gentagne forseelser kan et barn flyttes til en anden
klasse, evt. til en anden skole. Flytningens årsag vil i så fald blive noteret på barnets
kartotekskort.
Alvorlige opførselsvanskeligheder kan drøftes med skolepsykologen. Hvis bar
net har en meget vanskelig karakter eller udviser meget slet opførsel, og hjemmet
ikke skønnes at kunne magte barnets opdragelse, kan sagen gennem skoleinspektør
og skolenævn gå til børneværnet.

Forsømmelser.
Undtagelsesvis kan et barn få tilladelse til at forsømme skolen en enkelt eller
nogle få dage, men skolens tilladelse må da altid indhentes forud.
For alvorlige forsømmelser kan skolenævnet idømme bøder i henhold til gæl
dende love og bestemmelser.
Udebliver et barn på grund af sygdom, skal dette så vidt muligt samme dag
meddeles skolen, enten skriftligt, telefonisk eller ved en voksens henvendelse. Hvis
sygdommen strækker sig over mere end 3 dage, skal, hvis skolen forlanger det, en
tilsendt blanket påtegnes af lægen og forevises på skolen. Denne forevisning kan
kræves gentaget een gang om ugen, med mindre barnet er indlagt på hospitalet,
eller lægen har givet anden påtegning.
Hvis et barn mere end een gang inden for en måned forsømmer på grund af
sygdom, kan skolen straks kræve sygemelding med lægepåtegning.
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For så vidt hjemmet ikke opfylder de her givne forskrifter, kan skolen betragte
de skete forsømmelser som ulovlige.
Børn fra hjem med tyfus, paratyfus, paradysenteri eller en med disse beslægtet
sygdom, difteritis, skarlagensfeber, smitsom hjerne-rygmarvsbetændelse eller akut
børnelammelse, må ikke gå i skole, før lægen har givet tilladelse til det.
For de følgende sygdomme gælder fritagelsen kun de syge børn.
Børn, der lider af mæslinger, må ikke gå i skole før mindst 10 dage efter syg
dommens begyndelse.
Børn, der lider af kighoste, må ikke gå i skole før 4 uger efter det krampeagtige
stadiums begyndelse, med mindre lægen har givet tilladelse til det.
Børn, som lider af influenza, røde hunde, skålkopper, rosen, fåresyge eller
halsbetændelse, må ikke gå i skole, så længe det akute stadium varer.
Børn, som lider af ægyptisk øjensygdom eller smitsomme hudsygdomme, må
ikke gå i skole, før lægen har givet tilladelse til det.
Fritagelse for legemsøvelser, herunder svømning og gymnastikbad, tilstedes
normalt kun på grund af legemsskade eller svagelighed, som på skolens forlangende
kan kræves godtgjort ved lægeattest.
Cykler. Kun fjerntboende børn kan efter bestemte regler få tilladelse til at
cykle til skole og får anvist plads til cyklen på skolen. Cyklerne skal altid være lå
sede, og skolen har intet ansvar, hvis cyklen bortkommer.

9

Eksamen — Forældredage.
ReaF og mellemskoleeksamen afholdes i maj—juni måned.
Eksamen i III EM, se omstående skema.
I de øvrige klasser afholdes der ikke eksamen; men forældrene ind=
bydes til at overvære undervisningen i deres børns klasser efter omstående
skema.
Sommerferien varer fra den 20. juni til den 11. august (begge dage inci.).
Eleverne i de ny 1. klasser møder først den 13. august kl. 9.

Udstilling af børnenes arbejder.

Elevernes skriftlige arbejder er fremlagt i klasseværelset på forældredagene.
Håndarbejds- og sløjd/tegne-udstillingen er åben forældredage kl. 9{—11| samt
onsdag aften den 17. juni kl. 19—20.
Håndarbejder og sløjdarbejder udleveres torsdag den 18. juni kl. 14—15 samt
for håndarbejdernes vedkommende fredag den 19. juni kl. 8—10.
Afslutning.

Afslutning holdes torsdag den 18. juni kl. 19. Herunder sangopvisning under
ledelse af hr. O. Christiansen. Uddeling af eksamensbeviser og flidspræmier.
Forældre og børn fra 5. kl. og opefter indbydes. Man bedes ikke medtage
børn under den skolepligtige alder. Program for afslutningen findes på omslagets
sidste side.

Forevisning af stjernekammeret.
For forældre, der ikke tidligere har set stjernekammeret, arrangeres der en
forevisning torsdag den 18. kl. 17| pr. Der lukkes ingen ind, efter at forevisningen
er begyndt. Billetter kan bestilles hos viceinspektricen.

Fra stjernekammeret.
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Årsafslutningen 1953.
(Besøgsdage).

På besøgsdagene er der frikvarter kl. 85"—9, 95"—10"', 11 — 111".

ONSDAG DEN 17. JUNI
DRENGEKLASSER
III M (nr.39) kl. 8—10
- 10—12

Censor.

Eksaminator.

hr. G. Hansen
fru K. M. Larsen

dansk ........... .. hr. Hemmingsen
Jespersen
engelsk ........

Gæstelærer.

Lærer.

II M

I M

3 FM

2 FM A

2 FM B

1 FM A

1 FM B

5 A

5 B

(nr.25) kl. 8— 9
(nr.27) - 9—10
(nr. 19) - 10—11
(nr.37) kl. 8— 9
(nr. 11) - 9—10
(nr.37) - 10—11
(nr.23) kl. 8— 9
- 9—10
(nr.25) - 10—11
(nr.33) kl. 8— 9
- 9—10
- 10—11
(nr.35) kl. 8— 9
9—10
(nr.27) - 10—11
(nr. 17) kl. 8— 9
(nr.25) - 9—10
(nr.ll) - 10—11
(nr.41) kl. 8— 9
- 9—10
- 10—11
(nr. 19) kl. 8— 9
(nr. 17) - 9—10
- 10—11
(nr.43) kl. 9—10
- 10—11
- 11—12

Aa. Nielsen
Holdum
G. Hansen
Herslund
C. A. Rasmussen
Herslund
Glenner
Marcussen
Glenner
Aa. Sørensen
Marqvardsen
Tangfelt

geografi ........ .. hr.
fysik .............
dansk ...........
dansk ...........
naturhistorie .
historie ........
dansk ...........
regning ........
geografi ........
dansk ...........
regning ........
naturhistorie .
regning ........ • 1
f 1
dansk
fysik ............. ...
dansk ...........
geografi ........ ...
naturhistorie . ...
regning ........
dansk ...........
geografi ........ ...
regning ........ ...
dansk ........... ...
historie ........ ...
naturhistorie .
dansk ........... J ■

]hs. Johansen

regning ........

Herslund
11

hr. Gjerløv
- Benner
frk E. Matzen

1
i - Schneider
J
hr. Aa. Nielsen

• - Poul Jørgensen

Holdum
Benner
Aa. Nielsen
Alsløv
Langhoff Sørensen
Herslund
Børge Christiansen
Marcussen
Tangfelt
Hemmingsen

Gjerløv

-

K. Carlsen

-

C. A. Rasmussen
Tangfelt

-

Langhoff Sørensen
Ove Christiansen

1

-

Knud Jensen

-

Alsløv

-

Marcussen
Kjær Sørensen
Børge Christiansen
Ove Christiansen
Kjær Sørensen

-

Nølke

5 C

(nr.21) kl.

8— 9
9—10
- 10—11

Lærer.
dansk ............... hr. Bj. Thomsen
regning ............. - Glenner
geografi ............. - Aa. Sørensen

Gæstelærer.
hr. Knud Jensen
- Aa. Sørensen
- Marqvardsen

Eksaminator.

PIGEKLASSER
III ma (nr.15) kl.

8—10
10—12
Ill mb (nr.26) kl. 8—10
10—12

regning
tysk ...
engelsk
dansk .

hr.
fru
hr.
frk.

W. Nicolaisen
Worsøe-Schmidt
Kettner
E. Petersen

hr.
fru

Gæstelærer.

Lærer.

II m

I m

4 fm

3 fm

2 fm a

2 fm b

2 fm c

1 fm a

1 fm b

5 a

5 b

(nr. 1 1 ) kl.
(nr.30) (nr. 13) kl.
(nr. 9) kl.
(nr.28) kl.
(nr.34) kl.
(nr.24) kl.
(nr.22) kl.
(nr.32) kl.
(nr.20) kl.
(nr. 18) kl.
(nr. 7) kl.
-

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
10—11
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
10—11
8— 9
9—10
10—11

naturhistorie . ... fru Garbøl
regning ......... ... frk. Abildgaard
engelsk ......... ... - Helge Petersen
historie ........
- E. Matzen
dansk ........... ... fru K. M. Larsen
regning ........ ... hr. Ing. Andersen
engelsk ......... ... fru Kalf
dansk ........... ... frk. Parding
regning ........
- A. K. Terkelsen
historie ........ ...1
1 fru Worsøe-Schmidt
dansk ...........
engelsk ......... ... - Kalf
dansk ...........
- Juul Hansen
engelsk ........ ■1
J - L. Carlsen
naturhistorie .
dansk ........... ... frk. Borchsenius
geografi ........ ... hr. Knud Jensen
regning ........ ... frk. Parding
naturhistorie . 1
/ - 1. Christensen
dansk ........... ...1
regning ......... ... fru Nøjgaard
historie ........ ... hr. Børge Christiansen
regning ......... ... frk. A. K. Terkelsen
dansk ...........
- Schneider
regning ........
- A bildgaard
dansk ........... J fru Garbøl
historie .........
regning ........ ... hr. Holdum
dansk ........... ... frk. E. Petersen
historie ........ ... hr. Bj. Thomsen
geografi ........
- C. A. Rasmussen
dansk ........... ... frk. Dagmar Larsen
regning ........
- Borchsenius
12

Censor.
Ing. Andersen
Benner
W. Jespersen
Teglbjærg

|frk. Helge Petersen
hr.
frk.
hr.

Kettner
E. Petersen
E. Matzen
IV. Nicolaisen

frk. Dalsjø
- Dagmar Larsen
fru Juul Hansen
frk. Abildgaard
- Helium

fru Bøge Jørgensen

- Dissing
fru
frk.
fru
frk.
fru
frk.
-

L. Carlsen
Borchsenius
Juul Hansen
Parding
Nøjgaard
Dagmar Larsen
K. M. Larsen
Teglbjærg
Edith Nielsen
A. K. Terkelsen
Edith Nielsen
/. Christensen

TORSDAG DEN 18. JUNI
Lærer.
DRENGEKLASSER OG BL. KLASSER
(nr.21) kl. 8— 9 dansk ................ ]
7 L
- 9—10 regning ............. hr. Nølke
- 10—11 historie .............
6 L A (nr.41) kl. 8— 9 dansk ...............
■ - Alsløv
9—10
- 10—11 geografi .............
6 L B (nr.42) kl. 8— 9 dansk ............... - Kjær Sørensen
- 9—10 regning ............. - Herslund
- 10—11 historie ............. - Kjær Sørensen
(nr.44) kl. 9—10 dansk ...............
5 L
- 10—11 regning ............. - K. Carlsen
- 11 —12 geografi .............
4 A
(nr.33) kl. 8— 9 dansk ............... - Marcussen
- 9—10 regning ............. - Jhs. Johansen
- 10—11 geografi ............. - Bj. Thomsen
4 u
(nr.43) kl. 8— 9 dansk ............... - W. Nicolaisen
- 9—10 regning ............. - G. Hansen
- 10—11 geografi ............. frk. Helge Petersen
4 v
(nr. 32) kl. 9—10 dansk ...............
ihr. Benner
- 10—11 geografi .............
- 11—12 regning ............. fru E. Jensen
4 y
(nr. 11) kl. 8— 9 naturhistorie .... hr. Bj. Thomsen
(nr.20) - 9—10 dansk ............... fru Nøjgaard
- 10—11 regning ............. frk. Helium
4 z
(nr.18) kl. 8— 9 regning ............. viceinsp. frk. Strandberg
- 9—10 historie ............. hr. Bj. Thomsen
- 10—11 dansk ............... fru L. Carlsen
3 A
(nr.16) kl. 8— 9 regning ............. hr. Jhs. Johansen
- 9—10 dansk ............... - Børge Christiansen
3 B
(nr.15) kl. 8— 9 dansk ............... - Langhoff Sørensen
- 9—10 regning ............. - Tangfelt
3 C
(nr. 8) kl. 8— 9 dansk ............... - Rasmussen
- 9—10 regning ............. - viceinsp. Staller
3 L
(nr.45) kl. 8— 9 dansk ...............
1 - Poul Jørgensen
- 9—10 historie .............
2 A
(nr. 2) kl. 10—11 regning ............. - Jhs. Johansen
- 11—12 dansk ............... - Knud Jensen
2 B
kl.
10—11 dansk ............... - Aa. Sørensen
(nr. 4)
- 11 — 12 sang .................. - Ove Christiansen
1 A
(nr. 17) kl. 8— 9 regning ............. - K. Carlsen
- 9—10 dansk ............... - Glenner
1 B
(nr.19) kl. 8— 9 dansk ............... - Aa. Nielsen
- 9—10 regning ............. - Gjerløv
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Gæstelærer.

jhr. Hemmingsen
frk.
hr.
frk.
fru
hr.
fru
I frk.

Børge Christiansen
Abildgaard
Kjær Sørensen
1. Christensen
Teglbjærg
C. A. Rasmussen
Dissing
Schneider

hr.
frk.

Dagmar Larsen
Glenner
Holdum
Herslund
Tangfelt
W. Nicolaisen
Langhoff Sørensen
A. K. Terkelsen

j fru A. Mortensen
- Garbøl
|frk. Borchsenius
- I. Christensen
hr. Aa. Nielsen
fru E. Jensen

Lærer.

(nr.39) kl. 8— 9
9—10
(nr.23) kl. 8— 9
9—10

regning ............... hr.Holdum
dansk .................. - Marcussen
dansk .................. - W. Jespersen
regning ............... - Langhoff Sørensen

PIGEKLASSER OG BL.
6 1
(nr.28) kl. 8— 9
- 9—10
- 10—11
(nr. 12) kl. 8— 9
3 a
- 9—10
(nr.
14)
kl.
8— 9
3 b
- 9—10
(nr.22) kl. 8— 9
3 C
- 9—10
(nr.46) kl. 8— 9
3 1
- 9—10
(nr.35) kl. 8— 9
3 ru
- 9—10
(nr.24) kl. 8— 9
2 a
- 9—10
(nr. 6) kl. 8— 9
2 b
- 9—10
2 u
(nr. 10) kl. 8— 9
- 9—10
kl.
8— 9
2 V
(nr.26)
- 9—10
2 ru
(nr.37) kl. 8— 9
- 9—10
(nr. 2) kl. 8— 9
1 a
- 9—10
1 b
(nr.28) kl. 8— 9
- 9—10
1 C
(nr.34) kl. 8— 9
- 9—10
(nr. 4) kl. 8— 9
1 d
- 9—10

KLASSER
dansk ....... ....... frk. Helge Petersen
historie ....
j - Dalsjø
regning ....
dansk ....... ....... - A. K. Terkelsen
regning .... ....... fru A. Mortensen
dansk ....... ....... frk. Dalsjø
regning .... ....... - Helium
dansk ....... ....... fru Kalf
regning .... ....... - Garbøl
dansk .......
j - Bøge Jørgensen
regning ....
dansk ....... ....... hr. G. Hansen
regning .... ....... - Aa. Sørensen
dansk ....... ....... frk. Helium
regning .... ....... fru Worsøe-Schmidt
dansk .......
jfrk. Edith Nielsen
regning .....
regning .... ....... hr. Børge Christiansen
dansk ....... ....... - Kettner
dansk ....... ....... frk. Borchsenius
regning ..... ....... - E. Matzen
regning ..... ....... hr. Gjerløv
dansk ........ ....... frk. Abildgaard
regning ............. hr. Kettner
dansk ........ ....... fru Dissing
regning ............. - Nøjgaard
dansk ........ ...... - Teglbjærg
regning ...... ...... hr. Benner
dansk ........ ...... frk. I. Christensen
regning ...... ...... fru L. Carlsen
dansk ........ ...... - Edith Jensen

1

C

1

D

Gæstelærer.

j-frk. Parding

- E. Petersen

Bellahøj skole, 30. maj 1953.

Oluf Egerod.
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BELLAHØJ SKOLES SANG
Musik: KAI ROSENBERG

Tekst: HENRIK J. HENRIKSEN

1.
2.
3.
4.

Vid - syn var diu Vug-ge - ga- ve,
Høj - ens Sko - le Børn skal kal-de
Naar da Ung- dom Ryg-gen ven-der
Frisk er Blæst om Sko - le-fløj-en,

Dan-marks
Dug skal
Vej - en
her paa

Ha-ve
fal-de,
ken-der,
Høj - en

smæl-der i dit
Tilgt skal tri-ves
stær - ke Hjer ter
dra - ger Fri-heds

Sko-le
ad en
til sin
frisk er

højt ved By - ens Tag;
heg-net Barn-doms-vej;
Barn doms ly - se Kaar,
Sko-lens Hjer - te - slag;

Blæ-sten
Lær- dom
kla - re
Dan marks

gen-nem
let som
Øj - ne
Frem-tid

hej-ste Flag, Frisk som Vin-den om din Høj,
un-der Leg. Sko - len nyn-ner næn-somt til
fa - ste staar. Lev den Læ - re, Sko - len gav,
Li - vets Sang,
Aan-de - drag. Ar - bejds Lov er

cresc.

^.—4—
travl som Stor-bys
Ar-bejds-støj
er den Slægt, du dra - ger.
laa - ner Svag- hed Vin - ge,
Bar - ne - tan-kens fri - e Spil,
Ti - der stren - ge;
den er Fær-dens Støt - te - stav, Værn i
sti - ge!
først i Sko-len lydt den klang, lad dens To - ne

for-dum Lejr,
her skal Fre - den
Kil - de - spring, ø - ver Flid paa
el - ler smaat, er det, blot du
for-dum Lejr,
her skal Ar - bejd

vin - de
tu - sind
gør det
vin - de

Sejr,
Ting,
godt,
Sejr,

Her slog
aab-ner
ev - ner
Her slog

Fjen-den
Ev-ners
stort du
Fjen-den

til - saa Dan-marks
skær - per Vil - jens Klin Lyk- kens Lø - se - pen byg - ge Hjem og
Ri -

ger.
ge.
ge.
ge.

24560
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Program for afslutningen
torsdag den 18. juni 1953 kl. 19.

Fællessang: Skolens sang.
Korsang : Dirigent hr. Ove Christiansen.

1. Carl Nielsen: „Jeg lægger mig så trygt til ro“. (Chr. Winther) 3 st.
2. Th. Laub: „I skyggen vi vanke“. (A. Oehlenschläger) 3 st.
3. Ad. Riis Magnussen: „Hvor skoven dog er ung og frisk“.
(Chr. Richardt) 3 st.
4. P. Hellmuth: „Alle træer står så stille“. (Åge Berntsen) 3 st.
(Elever fra Illa, 111b, Il m, 3 f og 2 fc.)

Klaversolo: Chopin: Vals i cis mol. Bente Liebst Hansen, III a.

Inspektøren : Tale til de udgående elever.
Uddeling af præmier.
Fællessang : „Der er et yndigt land“.

JD QV1ST&KO^1P•BOØTRYKKER•
AKHESELSKAB KøBEUHAUN
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