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BELLAHØJ SKOLE

MEDDELELSER FOR 1953-54
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN

Til at overvære undervisningen torsdag d. 17. og tredag 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, overt. Rudolf Benner, K. Carlsen,
Børge Christiansen, Ove Christiansen, Erik Eriksen, overl. Frode Gjerløv, Svend
Glenner, Gerh. Hansen, overl. N. R. Hemmingsen, W. Herslund, overl. Verner
Holdum, Knud Jensen, W. Jespersen, overl. Joh. Johansen, Poul Jørgensen, Arne
Kettner, Freddy Marcussen, overl. E. Marqvardsen, E. Navrbjerg, 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 M. Bøge Jør
gensen, fru L. Carlsen, frk. Inga Christensen, frk. Lise Dalsjø, fru E. Dissing,
fru E. Garbøl, frk. 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, frk. I. Mårtensson, fru E. Mellergård, overl. fru A. Mortensen, overl.
frk. Edith Nielsen, fru Anmari Nøjgaard, overl. frk. Else Parding, overl. frk. Elisa
beth Petersen, frk. Hilda Schneider, fru Inger Teglbjærg, frk. Anne K. Terkelsen,
overl. fru A. S. Worsøe-Schmidt. Desuden husholdningslærerinde fru Emma Møller
og talepædagog frk. Martha Hansen.

Skolepsykologer: fru Anni Thyregod og hr. Ove Rasmussen.

Skolelæge: dr. A. Bjørum. Sundhedsplejerske: frk. Helle Berkild.
Tandlæge: fru T. Riisberg Møller. Klinikdame: fru Kirsten Olsen.
Skolebetjent: P. H. Lyngkjær. Økonoma: fru Karla Stender.

Skolenævnet, der valgtes den 4. maj 1954, består af:
Fru Ellen Petersen, Højlandsvangen 29 (formand).
Forvalter Kaj Mikkelsen, Håbets allé 54.
Købmand Harry Larsen, Højlandsvangen 27.
Fru Ellen Nielsen, Arnesvej 192.
Overlærer Ib Hauge, Sonnerupvej 49.
Skolens repræsentanter er Inspektøren, frk. G. Helge-Petersen og hr. overlærer
W. Nicolaisen (formand og næstformand for lærerrådet).
Med skoleårets udgang afgår hr. overlærer B. Thomsen på grund af alder, fru
Inger Teglbjærg forflyttes til Søborg skole, og fru L. Carlsen har fået orlov, fore
løbig et år.
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Eleverne.

Til realeksamen, som afholdtes i maj—juni 1953, indstilledes 20 piger, hvoraf
19 bestod. 1 elev forlod eksamen.
4 opnåede ug4-, 6 mg, 6 mg 4-, 2 g + og 1 g.
Til mellemskoleeksamen indstilledes 49 piger og 27 drenge, som alle bestod.
5 opnåede ug 4-, 13 mg + , 32 mg, 22 mg 4- og 4 g + .
Den 12. august startedes med 66 klasser, nemlig 13 drengeklasser, 12 pige
klasser og 7 blandede klasser fra 1. til 5. klasse, 9 læseklasser, 14 fm. klasser, en I,
en II, en III og en IV M drenge, en I, en II, en III og to IV m piger samt en
drenge- og en pigerealklasse.
Det samlede elevtal var 915 drenge og 950 piger, ialt 1865 elever.
Næste år får skolen 66 klasser.

Livet i skolen.
Forældreuge. Mandag den 2. og lørdag den 7. november var forældrene ind
budt til at overvære undervisningen i deres børns klasser samt til et aftenmøde
onsdag den 4.
Ved aftenmødet var lærerne at træffe i de respektive klasser kl. 19 til 20,
hvorefter man samledes i aulaen, hvor propagandachef Ulrik Duurloo talte om: Vore
børn i trafikken. Der forevistes en lydfærdselsfilm, og aftenen sluttede med fælles
kaffebord.
Ialt overværede ca. 475 forældre undervisningen, og ca. 200 var til stede ved
aftenmødet.
Andre forældremøder. I februar afholdtes et møde for forældrene, hvor skole
psykolog Rasmus Jacobsen talte om emnet: Hvorfor er det så svært at få det lært?
Efter foredraget var der lejlighed til at stille spørgsmål.
På skolenævnets foranledning har der i vinterhalvåret været oprettet en sam
talekreds for forældre ved skolen, hvor der har været lejlighed til at drøfte forskellige
skolespørgsmål.

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 1953 været besøgt af 274 klasser og 69 foreninger.
Bellahøj skoles feriehus har også i 1953 ført en ret rolig tilværelse, idet
økonomien har været i balance, selv om der ikke har været råd til udvidelser og
nyanskaffelser. Ca. 20 klasser har aflagt besøg i feriehuset på kortere eller længere
ophold, af disse har 5 klasser været på lejrskole hver i 9 dage.
Tiden er benyttet til besøg på mejeri, teglværk, slottene i Fredensborg og Hille
rød samt på forskellige gårde i den nærmeste omegn. Desuden er der foretaget bota-
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Udsigt fra højhusene. — Det ny friluftsteater.

niske og geologiske ekskursioner i de nærliggende skove. Eleverne har udarbejdet
skriftlige rapporter.
Sparemaerker. Salget forestås af viceinspektricen, som i det forløbne år har
solgt for ca. 1500 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 8 skolestipendier i IV m og realklasserne.
Der er udstedt 299 feriebilletter til baner og skib.

I skolebespisningen, der varer fra 1. oktober til 1. maj, deltager ca. 750
elever, medens ca. 500 deltager i mælkedrikning.
Glemte sager. Alt over- og hovedtøj bør være tydeligt mærket med navn.
Værdisager og penge 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.
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Forsømmelser. Man beder hjemmet straks pr. tlf. eller brev sende meddelelse
om en elevs fraværelse på grund af sygdom. Når det ikke drejer sig om visse epide
miske 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, indkøbsture o. lign, til disse dage. Ønskes en elev undtagelsesvis af hel
bredshensyn 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 medvirke 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. Aftenforberedelse
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!!!
Skolescenen. Fra 5. klasse og opefter har ialt 180 drenge og 190 piger besøgt
skolescenens forestillinger og 305 drenge og 259 piger de dertil knyttede filmsfore
stillinger. Repræsentanter er fru E. Garbøl, frk. K. Terkelsen, hr. E. Tangfelt og
hr. Marcussen.

Museer. I vinterens løb har alle klasserne i mellemskolens to afdelinger aflagt
besøg på byens forskellige museer og samlinger.
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 4780v kl.
9—10.
Prisen for undervisningen er 14 kr. for f time ugentlig, 20 kr. for | time,
28 kr. for 1 time.
Skoleorkesteret ønsker stadig tilgang af violinister.
Svømning. For piger har der i vinterens løb været adgang til svømmeunder
visning i Nørreallés svømmehal. Mange har benyttet sig af tilbudet, og en del har
opnået livredderprøven, frisvømmerprøven eller svømmeprøven. Undervisningen er
blevet ledet af frk. Parding.

Frivillig gymnastik. Der har for drenge været lejlighed til at deltage i ekstra
undervisning i gymnastik og boldspil. Undervisningen er blevet ledet af hr. Poul Jør
gensen og overlærer Aage Nielsen.
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Sexuallaere. Hvert år i slutningen af skoleåret afholdes foredrag for de store
drenge og piger af skolevæsenets særligt dertil uddannede lærerkræfter.

Erhvervsvejledning. Den 5. april afholdtes i aulaen et foredrag med lysbille
der ved erhvervsvejleder Robert Watt Boolsen. Elever fra afgangsklasserne var ind
budt sammen med deres forældre.

„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 3482v, er åbent mandag, onsdag og fredag kl. 15—17. Henvendelse her ved
skolen kan ske til hr. Nølke.

Fritidsklubber. 1 oktober 1953 startede skolen de tidligere bebudede fritids
klubber. Det er foreningen „Bellahøj skoles fritidsklubber“', der står bag, og med
lemmer er skolens lærere og skolenævn. Bestyrelsen består af repræsentanter for
disse to grupper med inspektøren som formand. Som daglig leder har fungeret kom
munelærer Erik Eriksen.
Vi har mærket på mange måder, at vi udfyldte et savn, og har gennemført 1.
halvår med god tilslutning trods den vanskelige start på bar bund med delvis uøvede
kræfter.
Vi har nu gjort vore erfaringer, og vi mener, at vi med fortrøstning kan se næste
sæson i møde. Vi regner med at kunne starte igen til oktober og håber på god til
slutning, når vi nu efter sommerferien atter sender indbydelser ud.

Man ser ned på os.
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Indskrivning og udskrivning af skolen.
Børn til 1. kl. skal nu være fyldt 7 år senest 14. december det år, hvor de
begynder deres skolegang 13. august.
Børn, der fylder 14 år inden 1. august, kan udskrives før ferien, mens de, der
fylder 14 år inden 1. november, kan udskrives, hvis de har gået 7 år i skole. De
elever, der fylder 14 år 1. november eller senere kan under ingen omstændigheder
udskrives før ved skoleårets slutning, og der kan ikke gives dispensation.
Elever over den undervisningspligtige alder i III em eller 3 fm kan kun udskri
ves i løbet af året, hvis skolenævnet giver tilladelse.

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.
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, ligesom det er for
budt at medbringe legetøj og smykker. Skolen er ikke erstatningspligtig for bort
komne værdisager.
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.
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Vi ser op til dem.

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.
For så vidt hjemmet ikke opfylder de her givne forskrifter, kan skolen betragte
de skete forsømmelser som ulovlige.
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Skolen, set.

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 krampagtige
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 legemsøvesler, 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
set, og skolen har intet insvar, hvis cyklen bortkommer.
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if et højhus.

Børnenes tænder.
Af de 11.000 børn, der i 1953 påbegyndte skoletandpleje i København, havde
kun 7 %, d.v.s. 70 af 1000 fejlfrie tænder. Det bliver værre for hvert år. Skole
tandlægerne mener, at det er bolcher og slik, der bærer hovedansvaret herfor. Og
det tragiske er, at det ikke alene er mælketænderne, der er angrebet. En trediedel
af de blivende 6-årstænder er allerede angrebet. Forholdet var meget bedre lige efter
krigen på grund af den stærke sukkerrationering under krigen. Da var det „kun“
halvt så galt. 1 Norge har man taget konsekvensen af dette forhold. Man er begyndt
at forbyde slikkeri på skolerne. I oktober 1952 skrev Drammen folkeskole til alle
forældre: „Skolebørnenes tænder er stadig blevet dårligere efter krigen, og hullernes
antal øges i uhyggelig grad. Skolestyret har vedtaget forbud mod, at børn spiser slik
kerier på skolens grund. Herefter vil slikkerier, som børnene har med på skolen,
blive inddraget og kasseret. — Send ikke wienerbrød og søde kiks med som skole
mad.“ ------- „det er selve folkehelsen, det gælder.“ Eidsvold skoler forbød i marts
1953 slikkeri, efter at man havde udsendt oplysning om sukkerets skadelighed samt
medfølgende spørgsmål, „om forældrene ønsker, at børnene hæmningsløst skal kunne
bruge slikkerier til alle døgnets tider, eller om skolen bør kunne indskrænke for
bruget en tid på dagen------- 1094 af forældrene var enige med skolestyrelsen,
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kun 23 var imod forbudet. I denne forbindelse blev der peget på betydningen af den
rette skolemad og anbefalet hårdt fuldkornsbrød, mindst een dag gammelt, smør, ost,
sild, levertran, hel frugt og rødder, f. eks. æbler, tomater, appelsiner, gulerødder
og kålrabi, og advaret mod chocoladepålæg, figen, marmelade, kiks og blødt brød.
Hvad mon danske forældre ville sige til lignende foranstaltninger herhjemme 1
Men man må huske, at det er ikke nok at forbyde slikkeriet i skolerne. Man må be
gynde hjemme. Man har kaldt sukker og hvidt mel den hvide pest. Børn burde ikke
have bolcher, chocolade og hvidt brød!
(Oplysningerne efter „Berl. Aftenavis“ 1. oktober 1953 og en artikel af dr.
med. Johanne Christiansen i „Skolehygiejnisk tidsskrift“ nr. 1 1954.)

Indsigt - udsigt og opsigt!
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Eksamen — Forældredage.
Real= 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 dog først den 13. august kl. 9.
Udstilling af børnenes arbejder.

Elevernes skriftlige arbejder er fremlagt i klasseværelset på forældredagene.
Håndarbejds-, sløjd- og tegneudstillingen på nr. 29 og 31 er åben forældredagene
kl. 9|—11| samt torsdag aften den 17. juni kl. 19—20.
Håndarbejder og sløjdarbejder udleveres fredag den 18. juni kl. 14—15 samt
for håndarbejdernes vedkommende lørdag den 19. juni kl. 8—10.
Afslutning.

Afslutning holdes fredag 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.

Fotografierne er taget af hr. overlærer N. R. Hemmingsen og hr. Knud Jensen.
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Arsafslutningen 1954.
(Besøgsdage).

På besøgsdagene er der frikvarter kl. 850—9 , 95“—10'° , 11 —1110.

ONSDAG DEN 16. JUNI
Censor.

Eksaminator.

Ill M dr. (nr. 19) kl. 8—10
- 10—12
III m pg. (nr. 30) kl. 8—10
- 10—12

tysk .................... hr. G. Hansen
regn, og matm. . - Nicolaisen ■
dansk ................. frk. E. Matzen
engelsk ............... -Helge-Petersen

frk.
fru
hr.

Schneider
E. Petersen
A. Mortensen
Kettner

TORSDAG DEN 17. JUNI
DRENGEKLASSER OG BL. KLASSER
II M (nr. 37) kl. 8— 9 dansk
9—10 historie
(nr. 11) - 10—11 naturhistorie ....
I M
(nr. 35) kl. 8— 9 historie
9—10 engelsk
(nr. 25) - 10—11 geografi
3 FM (nr. 25) kl. 8— 9 dansk
9-—10 regning
(nr. 39) - 10—11 historie
2 FM A(nr. 11) kl. 8— 9 naturhistorie ....
(nr. 17) - 9—10 dansk
- 10—11 regning
2 FM B(nr. 39) kl. 8— 9 regning
9—10 geografi
(nr. 37) - 10—11 dansk
7 L
(nr. 7) kl. 9—10 dansk
- 10—11 regning
(nr. 11) - 11—12 naturhistorie ....
1 FM A(nr. 19) kl. 8— 9 dansk
9—10 geografi
(nr. 35) - 10—11 regning

Lærer.

...............
hr. Herslund
.............
- C. A. Rasmussen
- N. R. Hemmingsen
.............
- W. Jespersen
.............
- Aa. Nielsen
.............
...............
- Aa. Sørensen
- Jobs. Johansen
.............
- Aa. Sørensen
.............
- Er. Eriksen
. - P. Therkelsen
- viceinsp. Staller
.............
.............
- B. Christiansen
.............
. - Herslund
...............
- Alsløv
.............
...............
- Tangfelt
.............
- Fr. Marcussen
.............
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Gæstelærer.

frk. E. Petersen

hr. B. Christiansen
- Aa. Nielsen

- Knud Jensen
- Glenner
- Er. Eriksen
- Poul Jørgensen

- Kettner

fru Bøge Jørgensen
hr. Fr. Marcussen

- Navrbjerg

Gæstelærer.

Lærer.

1 FM B(nr. 43) kl.
1 FM C(nr. 21) kl.
(nr. 44) kl.
6 L
(nr. 33) kl.
5 A
(nr. 41) kl.
5 u
(nr. 23) kl.
5 v
(nr.
20)
kl.
5 y
(nr. 18) kl.
5 z
-

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
9—10
10—11
11 — 12
9—10
10—11
11—12

geografi .............
dansk ................
regning .............
regning .............
dansk ...............
geografi .............
dansk ...............
regning .............
historie .............
regning .............
dansk ...............
historie .............
dansk ...............
regning .............
geografi .............
dansk ...............
regning .............
geografi .............
dansk ...............
regning .............
historie .............
dansk ...............
geografi .............
regning .............

PIGEKLASSER
II m
(nr. 15) kl.
(nr. 11) (nr. 15) (nr. 28) kl.
I m
(nr. 27) 4 fm (nr. 9) kl.
3 fm a (nr. 34) kl.
3 fm c (nr. 22) kl.
2 fm a (nr. 24) kl.
-

8— 9
9—10
10—11
8— 9
9—10
10—11
8— 9
9—10
8— 9
9—10
10—11
9—10
10—11
11—12
8— 9
9—10
10—11

regning ........ .. hr.
naturhistorie . ... fru
dansk ...........
engelsk ........ ...
dansk ...........
fysik ............. ... frk.
dansk ........... ... fru
tysk .............. ... hr.
regning ........ ... fru
dansk ........... ...
engelsk ........ ...
dansk ........... } frk
engelsk ........
regning ........ ... fru
regning ........ ... frk
dansk ........... •1
? historie ......... ...)

hr. 0. Christiansen

hr. Gjerløv

W. Jespersen
- Alsløv
- N. R. Hemmingsen
- Holdum

E. Marqvardsen
Navrbjerg

-

Glenner

Kj. Carlsen

-

Kjær Sørensen

- Johs. Johansen
- Fr. Marcussen
- Gjerløv
- W. Nicolaisen

frk
hr.
frk
fru

I. Christensen
Benner
Dagmar Larsen
Juul Hansen

-

1 -

hr. IV. Nicolaisen

G. Hansen

- Benner
fru K. M. Larsen
hr. Benner
fru Nøjgaard
frk. Helium
hr. Glenner
fru L. Carlsen
hr. N. R. Hemmingsen
viceinsp. frk. Strandberg

Ing. Andersen
Garbøl
K. M. Larsen
K. M. Larsen
A. Mortensen
Abildgaard
Worsøe-Schmidt
Knud Jensen
L. Carlsen
]uul Hansen
L. Carlsen
Inga Christensen
Nøjgaard
A. K. Terkelsen

H. Schneider
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C. A. Rasmussen

J

-

P. Therkelsen
Aa. Sørensen
Tangfelt
Holdum
E. Marqvardsen
Nølke
Herslund

hr. Holdum

fru Teglbjærg
hr. W. Jespersen

- Ing. Andersen

fru Dissing
frk. Helium
fru Juul Hansen
frk. Helium

- I. Mårtensson

Lærer.

2 fm b (nr. 32) kl. 8— 9
9—10
- 10—11
7 1.
(nr. 45) kl. 8— 9
9—10
- 10—11
1 fm a (nr. 26) kl. 9—10
- 10—11
(nr. 25) - 11—12
1 fm b (nr. 30) kl. 8— 9
9—10
- 10—11
1 fm c (nr. 16) kl. 8— 9
9—10
- 10—11

dansk .................. fru Garbøl
regning ................ frk. Abildgaard
naturhistorie .... fru Garbøl
geografi ............... hr. P. Therkelsen
dansk .................. frk. Helge-Petersen
historie ................. - A. K. Terkelsen
regning ................ hr. Holdum
dansk .................. frk. E. Petersen
geografi ............... hr. Knud Jensen
dansk .................. frk.Dagmar Larsen
engelsk ............. fru Kalf
regning ................ - Nøjgaard
dansk .................. frk. Parding
historie ............. fru Mellergaard
sang .................. hr. O. Christiansen

Gæstelærer.

fru Teglbjærg
-

Worsøe-Schmidt

frk. Borchsenius

- Dagmar Larsen

- Helge-Petersen
- Schneider
- Parding
fru A. Mortensen
frk. A. K. Terkelsen
fru Mellergaard

FREDAG DEN 18. JUNI
DRENGEKLASSER OG
4 A
(nr. 39) kl. 8— 9
9—10
- 10—11
4 B
(nr. 33) kl. 9—10
- 10—11
(nr. 11) - 11—12

4 LA

4 LB

3 A

3 B
3 u
3 v

3 L

,
(nr.
(nr.
(nr.

...
11) 41) 45) kl.
(nr. 11) kl.
(nr. 45) (nr. 24) kl.
(nr. 17) kl.
(nr. 32) kl.
(nr. 43) kl.
(nr. 42) kl.
-

BL. KLASSER
dansk ............... hr. B. Christiansen
regning ............. - Johs. Johansen
geografi ................ - Holdum
dansk ................... - Glenner
regning ................ -P. Therkelsen
naturhistorie .... - Glenner

._
.
( 10—11 naturhistorie . ...J
11 —12 geografi ............. 9—10 historie ............ ]
10-11 dansk ............... I 11—12 regning ........
8— 9 naturhistorie .
9—10 dansk ...........
10—11 regning .........
8— 9 regning ........
9—10 dansk ...........
8— 9 dansk ...........
9—10 regning .........
8—9 dansk ...........
9—10 regning .........
8—9 dansk ........... ... frk.
9—10 regning .........
8— 9 dansk ...........
1 hr.
9—10 historie .........
16

C. A. Rasmussen

N. R. Hemmingsen

hr.
-

Alsløv
W. Jespersen
N. R. Hemmingsen
Holdum
Glenner
Aa. Nielsen
Aa. Nielsen

- Er. Eriksen

- Alsløv

Nølke
P. Therkelsen
Kjær Sørensen
Nølke
Johs. Johansen
Knud Jensen
Aa. Sørensen
Navrbjerg
Kettner
B. Christiansen
Borchsenius
E. Matzen

Nølke

- P. Jørgensen
- P. Therkelsen
- Kjær Sørensen

Lærer.

2 A
2 B
2 C

2 D
1 A
1 B

1 C
1 u

(nr. 21) kl.
(nr. 12) kl.
(nr. 10) kl.
(nr. 12) kl.
(nr. 8) kl.
(nr. 10) kl.
(nr. 8) kl.
(nr. 14) kl.
-

8— 9
9—10
8— 9
9—10
10—11
11 — 12
10—11
11—12
8— 9
9—10
8— 9
9—10
10—11
11—12
8— 9
9—10

Gæstelærer.

dansk ........ ..... hr. Glenner
regning ......
Kj. Carlsen
dansk ........ ......
Aa. Nielsen
regning ...... ......
Gjerløv
dansk ........ ......
Fr. Marcussen
regning ...... ......
Holdum
W. Jespersen
dansk ........ .....
C. A. Rasmussen
regning ...... ......
regning ...... .....
Herslund
Er. Eriksen
dansk ........ .....
Navrbjerg
dansk ........ .....
G. Hansen
regning ...... ......
Johs. Johansen
dansk ........ .....
regning ...... ......
P.Therkelsen
dansk ........ .....
Tangfelt
regning ...... ..... fru K. M. Larsen

PIGEKLASSER
4 a
(nr. 16) kl. 8— 9 dansk ...............
. „ „ , ,
(frk. A. K. Terkelsen
(nr. 11) - 9—10 naturhistorie ....
(nr. 16) - 10—11 geografi ............. - I. Mårtensson
4 b
(nr. 13) kl. 8— 9 dansk ...............
- Dalsjø
9—10 historie hr.
.............
Benner
- 10—11 regning ............. frk. Helium
4 c
(nr. 22) kl. 8— 9 dansk fru
...............
Kalf
„ , ,
- Garbøl
9-—10 regning .............
(nr. 25) - 10—11 geografi .............
hr. G. Hansen
4 1.
(nr. 44) kl. 8— 9 dansk ...............
9—10 regning >fru
.............
Bøge Jørgensen
- 10—11 historie .............
3 a
(nr. 20) kl. 8— 9 regning ............. - Worsøe-Schmidt
Helium
9—10 dansk frk.
...............
3 b
(nr. 6) kl. 8— 9 regning .............
■ - Edith Nielsen
9—10 dansk ...............
3 la.
(nr. 23) kl. 8— 9 regning .............
fru Mellergaard
9-—10 dansk frk.
...............
Dalsjø
3 Ib. (nr. 19) kl. 9—10 dansk ............... - Borchsenius
- 10—11 regning ............. - A. K. Terkelsen
2 a
(nr. 2) kl. 8— 9 dansk ............... fru Dissing
Kettner
9—10 regning hr.
.............
2 b
(nr. 18) kl. 9—10 dansk ............... fru Teglbjærg
- 10—11 regning ............. - Nøjgaard
2 c
(nr. 26) kl. 8— 9 regning hr.
.............
Benner
Inga Christensen
9—10 dansk frk.
...............
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frk. E. Matzen
- I. Martensson
fru K. M. Larsen
- E. Garbøl
hr. Fr. Marcussen
fru Mellergaard
L , „ ...
' frk. Parding
1
hr. Herslund
frk. Inga Christensen
fru E. Jensen
hr Aa. Nielsen

Lærer.

2 d
1 a
1 b
1 c

(nr. 4) kl. 8— 9
- 9—10
(nr. 28) kl. 8— 9
- 9—10
(nr. 30) kl. 8— 9
- 9—10
(nr. 6) kl. 10—11
- 11 — 12

dansk ........ ..... fru
regning ...... ...... hr.
regning ...... ...... dansk ........ ...... fru
dansk ........ ...... frk.
regning ...... ...... dansk ........
f regning ......

Edith Jensen
Herslund
Gjerløv
Mellergaard
I. Mårtensson
Dagmar Larsen
Edith Nielsen

Bellahøj skole, 31. maj 1954.

Oluf Egerod.
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BELLAHØJ SKOLES SANG
Musik: KAI ROSENBERG

Tekst: HENRIK J. HENRIKSEN

1.
2.
3.
4.

Vid Høj Naar
Frisk

syn var diij Vug-ge - ga- ve,
ens Sko - le Børn skal kal-de
da Ung- dom Ryg-gen ven-der
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
dit
Tdgt skal tri-ves
stær - ke Hjer ter
dra - ger Fri-heds

Sko-le
ad en
til sin
frisker

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

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.

den Slægt, du dra - ger.
travl som Stor-bys Ar-bejds-støj
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 - gel
først
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

Copyright 1944 by KAI ROSENBERG, Copenhagen

Sejr,
Ting,
godt,
Sejr,

Her slog
aab-ner
ev - ner
Her slog

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

Fjen-den
Ev-ners
stort du
Fjen-den

A Klin pen Ri -

ger.
ge.
ge.
ge.

24560
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Program for afslutningen
fredag den 18. juni 1954 kl. 19.

Fællessang: Skolens sang.
Korsang: Dirigent hr. O. Christiansen. (Elever fra I m, II m og I M.)

C. E. F. Weyse: „I fjerne kirketårne hist“. (B. S. Ingemann) 1 st.
J. A. P. Schulz: „Se den tindrende himmel“. (J. H. Voss) 3 st.
Carl Nielsen: „Solen er så rød, mor“. (H. Bergstedt) 3 st.
Madsen-Stengård: „Der er så travlt i skoven“. (Chr. Richardt) 2 st.
A. Järnefelt: „Berceuse“.
Violinistinde Annelise Bech (tidl, elev, nu musikkonservatoriet).
Akkompagnement: Kjeld Neiiendam (kons.).
6. E. Harder: „Den blå anemone“. (Kaj Munk). Birgit Baun Pedersen IV a.
Akk.: Bente Libst Hansen IV a.

1.
2.
3.
4.
5.

Klaversolo : * * * Harry Jensen.

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