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SK O L E

Fot. N. R. Hemmingsen.

Bellahøj skole fylder d. 12. august 1961 25 år, og nogle af skolens lærer
inder og lærere, som har virket ved skolen siden dens start, fortæller her om
„gamle dage“.
Da det af praktiske grunde ikke kan lade sig gøre at fejre jubilæet den 12.
august, har vi besluttet at udskyde festligholdelsen til d. 1. februar 1962 - det
er den dato, for 25 år siden, hvor skolen var helt færdig og kunne modtage sine
sidste hjemløse klasser.

I årenes løb.
Store forandringer er sket i Brønshøj siden Bellahøj skole blev bygget i 193536. Da bredte sig de åbne marker, hvor nu højhusene knejser og dominerer kvarteret,
og hvor tidligere gartnerier og kolonihaver bredte sig, høres nu om sommeren råb fra
glade børn i Bellahøj badet.
Bellahøj skole er med sine 25 år kun en lille ny aflægger af de gamle skoler,
som den er skilt ud fra. Allerede på Frederik IV’s tid fik Brønshøj sin første skole,
den gamle Rytterskole, der findes endnu, selv om den ikke længere bruges som
skole, — og den gamle plade over dens dør fortæller os om tidens fromhed. Ved gade
kæret kom senere Brønshøj „Gamle skole“ til, den bruges endnu, men måtte senere
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udvides med Brønshøj nye skole, - der så i 1936 igen fik en udvidelse med Bellahøj
skole på den historiske grund.
Da flaget den 12. august 1936 gik til tops på Bellahøj skoles flagstang, var sko
len langtfra færdig. Kun en fløj af den kunne tages i brug, resten af klasserne måtte
have til huse hos vore naboskoler, Brønshøj og Frederikssundsvej skoler, og lærer
personalet gik så i fast rutefart mellem de tre skoler, — så det var ikke altid muligt at
være til stede ved timens begyndelse.
Den 1. februar 1937 var bygningen helt færdig, og de klasser, der havde haft til
huse andetsteds, vendte hjem til skolen.
De første år i skolens historie blev præget af roligt arbejde. I den periode blev
skolens sang, „Vidsyn var din vuggegave“ skrevet af skolens gymnastiklærer, hr.
Henriksen. Men der var også smukke fester, som da alle eleverne drog i flok og følge
til Grøndalsvænge kirke for i 1936 at fejre reformationsjubilæet.
I 1938 var det elever fra skolen, der var med til at åbne det store dyrskue, idet
de slap 500 balloner løs, der i det friske sommervejr hurtigt steg til vejrs.
Snart fik skolen imidlertid besættelsestidens tryk at føle. Med stor iver gik ele
verne ind for „Norgeshjælpen“, det store,, termometer“ i aulaen, der viste indsamlin
gens beløb, steg og steg. Sjælen i dette foretagende var frk. Ellen Andersen, der al
drig trættedes, når det gjaldt om at hjælpe andre.
Annonce i Bronshøj Avis i 1945, da tyskerne havde taget skolen.

Brønshøj Skole.
Fra onsdag d. 11. april gives der nødundervisning for alle piger
undtagen førsteklasserne, og alle drenge undtagen første- og anden
klasserne. De børn, der ikke på anden måde har fået besked, be
des møde i skolen i Elåbets Allé 5 tirsdag d. 10. ds., drengene kl.
10 og pigerne kl. 11, for at få nærmere underretning.
Efter årsprøven 1945 blev skolen taget af tyskerne til flygtningene. 1 løbet af få
timer skulle den rømmes; men alle hjalp til, så samlinger, bøger, inventar blev for
delt i de omkringliggende hjem. — Den blev senere brugt til lazaret og undgik der
ved så store ødelæggelser som mange andre skoler. Eleverne blev undervist 18 for
skellige steder lige fra alderdomshjem over klublokaler til kældre; men det gik med
humør, da Danmark jo imidlertid var blevet frit.
Begivenheden fejredes d. 2. juni ved en smuk fest for alle børnene på frilufts
scenen i Bellahøj park; hertil havde Rie. Sørensen skrevet et smukt digt, som han
selv fremsagde.
Den 6. november kunne vi atter rykke ind i vor skole, en højtidelig og festlig
dag, hvor vi også afslørede mindepladen for en elev, der var faldet i frihedskampen.
Endelig kunne arbejdet igen gå sin stille og rolige gang, men besættelsestidens
oplevelser havde præget eleverne, så den tidligere arbejdsro var det ikke let at få gen
oprettet. — Det var i disse år tanken om en „weekend-hytte“ opstod, og efter fælles
anstrengelser skaffedes den fornødne kapital, så ejendommen i Grønholt kunne
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erhverves og indvies d. 5. maj 1950. I årenes løb har den været til megen glæde for
utallige elever, enten de har været der på lejrskole, på week-end eller dagbesøg. Man
må håbe, den igen kan blive gjort i stand, så den kan bruges.
I årene 1957-58 truedes skolen med at blive taget til seminarium, - den såkaldte
„Blågårdssag“, — med en enig forældrekreds i samarbejde med lærerrådet fik dog
faren overvundet, så vi nu kan fejre dens 25 års jubilæum.
1. februar 1958 afgik skolens gamle inspektør, O. Egerod, skolens inspektør si
den dens start, — og Thorkil Holm blev nu dens inspektør. — Da skolen jo ligger på
historisk grund var det rimeligt, at den fejrede 300 års dagen for svenskernes storm
på København, hvilket også skete ved en „feature“, hvor der i 14 dage arbejde
des under mottoet „Før var vi fjender, nu er vi venner“.
Skolens ydre rammer er de samme som for 25 år siden, men børnene, der fær
des her nu, er ikke som deres forgængere, — de er frejdigere, mere krævende, mere
støjende, - men er de gladere? - Måtte de under den nye skolelov få bedre arbejdskår, så de kunne udvikle sig til glade, harmoniske og dygtige mennesker.
Ellen Matzen.

Plan over den svenske belejrings-lejr 1658.
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Da vi begyndte. —
Omgivet af hyggelige kolonihaver voksede Bellahøj skole op for 25 år siden.
Da var der endnu landligt mange steder i Brønshøj, og vort gamle bomærke, som
hr. Rich. Sørensen tegnede, viste bakkerne, som de dengang så ud, skrånende op
mod Bellahøjvej med dens store, gamle hække og træer.
Bella betyder smuk. Og hvor ligger vor skole smukt med parken som nabo. Da
vi flyttede ind, var parken låset for folk, men vi fik nøgle til døren og kunne sammen
med vore børn gå og nyde den uberørte idyl. Vi syntes, at vi fik både skolen og par
ken forærende.
Jeg tror, at vi stadig har byens dejligste legeplads, selv om højhusene tog vor
enestående udsigt over byens tårne. Men endnu opmuntres vi nu og da af et lille
egern, der gør sine kunststykker i træerne ved legepladsen, eller vi hører lyden af en
spættes flittige arbejde.
Den 12. aug. 1936 skulle vi flytte ind på skolen, selv om den slet ikke var fær
dig. Kun pigefløjen kunne tages i brug. I resten af bygningen var der hverken vinduer,
trapper eller gulve. Vi begyndte derfor kun med underskole, 1.mellem og 1 realklasse.
De forrige dage havde vi — d.v.s. inspektøren, viceinspektørerne, lærerne og
skolebetjenten - gået og pakket ud: Bøger, kopper, symaskiner, elektriske pærer,
kridt, gasapparater; og småbørnsgangen flød med kasser og træuld - og ind imellem
holdt vi møder og bestemte, hvordan de mange ting skulle ordnes: drenge- og pige
klasser, numre på dørene, opstilling i gården. Alt var jo nyt, og intet var prøvet før.
Det var en stor oplevelse for os, en stor glæde og et stort ansvar, for det var vigtigt,
at vi fik begyndt godt.
Den første skoledag var det dejligt vejr. Flagstang og bænke var der ikke, ej
heller læskur eller hegn. Flaget blev af vicedirektør, frk. Battaglia hejst på en fore
løbig pind, og gården vrimlede af børn, forældre og lærere, som kom fra forskellige
skoler og ikke kendte hinanden.
Det næste halve år måtte vi låne lokaler i Brønshøj skole og på Frederikssundsvejens skole, og i den tid måtte lærerne på cykle eller med sporvogn suse frem og til
bage mellem de tre skoler, der husede vore børn. Alligevel var det en dejlig tid; nabo
skolerne var så venlige imod os, og vi glædede os over, at tiden gik, så vi snart kunne
komme „hjem“ til Bellahøj alle sammen.
Det skete den 1. febr. 1937, en dag, da sneen lå højt og helt dækkede grøfterne
på Bellahøjvej. Vi kom i optog med vore sager: Protokol, stilehefter, tavleklud og bø
ger og klasseflaget i spidsen, og uden for skolen stod inspektør Egerod og tog imod os.
Vi følte, at nu var vi hjemme, skønt ingen af os havde været på Bellahøj skole før.
Børnene sagde: Hvor er her fint!
Den følelse havde vort første hold børn gennem hele deres skoletid. Vi havde
fin orden, og alle var interesserede i at værne om den pæne skole og dens orden og
dens omdømme ude i byen.
Da et år var gået, fik vi vor skolesang, digtet af gymnastiklæreren, hr. Henrik
sen, — og vor fane, silkefanen, som siden har været med ved alle festlige lejligheder.
Da den blev indviet sagde vicedirektøren: Der er allerede skabt tradition for, hvad
det vil sige at høre til på Bellahøj: Her venter man, at enhver gør sin pligt.
Elisabeth Petersen.
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Skolekomedie: Nattergalen.

Fot. N. R. Hennningsen.

Bellahøj Skoles teater.
Der er skoler, hvor skolekomedien hører til de årlige, faste traditioner. Sådan
er det vel ikke på Bellahøj skole, men det ville alligevel blive et længere kapitel, hvis
der her skulle redegøres for alle de muntre stunder, skolen har haft, når et stykke
blev sat i scene, og når opførelsens spændende dag kom. Både klassiske skuespil og
mere hjemmestrikkede frembringelser har skolens lærere og elever arbejdet med,
og succes har de ofte kunnet tegne sig for, ja, i mange tilfælde har der over skolens
opførelser været en festivitas, som man sjældent oplever andre steder.
Den store periode i skolens teaterhistorie falder i årene lige efter den sidste store
krig. Det, at man var befriet for krigens tunge tryk, har sikkert medvirket meget til,
at vi turde gå i gang med virkelig store opgaver. En spilleglæde, en lyst til at slå sig
løs var der i de dage, og når dertil kom, at vi lige i skolens nærhed, i Bellahøjparken,
dengang havde Danmarks skønneste friluftsscene, er det så underligt, at vi vovede at
tage stykker op, hvori digterord, dans og skønne toner, indrammet af parkens grønne
træer, betog både os, der var så lykkelige at være med i opgaven, og publikum?
Idag ville det være svært at genskabe denne stemning. Tiderne er ændrede, og
højhusene er for nær, og det veritable bjerg, som er skabt af udgravningernes jord
masser omkring den nye friluftsscene, er endnu ikke vokset sammen med parken til
en naturlig helhed, men dengang, da kunne det lade sig gøre.
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Det må bemærkes, at skolen allerede dengang havde sin egen indendørs scene.
Særlig god var den ikke. Når de optrædende dansede på den, lød det altid, som om de
havde træsko på, men anvendelig var den dog, og den har lagt ryg til både kabaret’er
- i forbindelse med vore bazarer — og rigtige stykker såsom „Aprilsnarrene“, „Den
tredie“ og „De pokkers unger“, hovedsagelig med skolens elever som optrædende.
Desuden må vi nævne „Sparekassen“, der blev spillet på Efterslægtens scene. Det
lader sig dog ikke nægte, at bedst lykkedes de opgaver, som skabtes på friluftsscenen,
og hvor lærerne trak hovedparten af læsset. „Feriegæsterne“, „Helligtrekongers
aften“ og fremfor alt det dejlige „Elverhøj“.
Ser man „Elverhøj“ i dag på Det kgl. Teater, virker det noget støvet. Det gjorde
det ikke, da vi spillede det. Selvfølgelig kunne vi ikke spille det som de rigtige kunst
nere, men hvad vi manglede i talent og teknisk kunnen, opvejedes af den lyst til sam
men at skabe en seværdig helhed, af den spilleglæde, der prægede alle deltagerne,
både lærerne og de store elever, der også deltog.
I sandhedens interesse må det siges, at alene kunne vi ikke magte opgaven, og
to af vore hjælpere må jeg særlig nævne: Hermann Palludan, skuespilleruddannet på
Det kongelige Teater, og daværende lærer ved Efterslægtselskabets skole, Aage
Bang. Uden dem var det ikke gået. Palludan var vor ildfulde, aldrig trætte instruktør,
og Aage Bang og hans udmærkede orkester, der væsentlig bestod af københavnske
lærere, levendegjorde Kuhlaus musik på en strålende måde og var i høj grad med til
til at skabe den festlige stemning, uden hvilken „Elverhøj“ ikke kan spilles.
Det var i sommeren 1946, skolen havde sine dejlige „Elverhøj“-dage, men suc
ces’en fik følger. „Grænseforeningen“, der dengang udførte et meget aktivt dansk
hedsarbejde i Sydslesvig, bad os om at komme syd for grænsen for at vise det sær
prægede danske skuespil dernede, og senere fik vi også - gennem afdøde overlærer
Hans Petersen — føling med Oslos Lærerorkester, der under Aage Bangs ledelse ville
levere musikken til vort spil og sammen med os vise „Elverhøj“ for Oslos skoleele
ver. Og det blev så til to begivenhedsrige turnéer for os: til Sydslesvig i efteråret
1947 og til Oslo to år senere, også i efterårsferien.

Her er det vist på sin plads at lade sydslesvigske og norske stemmer fortælle om
vort foretagende.
Flensborg Avis skrev d. 22. oktober 1947: „Det Tyske Hus var i mandags aftes
som en bikube. Det summede af feststemt forventning i den store sal, hvis godt og vel
1600 siddepladser der var lagt beslag på længe forinden.
Kunne man tænke sig nogen bedre sangbund for Bellahøj-amatørernes opførelse
af Danmarks nationale skuespil end dette modtagelige publikum, der fik det mægtige
rum til at dirre af hemmelig glæde over det, man skulle få at se? Det var næsten som
på de store premiereaftenen Mon ikke „Elverhøj“-succes’en i mandags for en
væsentlig del skyldtes netop denne samstemthed mellem scene og tilskuerrum, den
mere eller mindre bevidste følelse af at være fælles om de folkelige og nationale vær
dier, stykket rummer? De unge ansigter dominerede på de tæt besatte stolerader, og
den lydhørhed, der prægede dem, havde noget forjættende over sig. Man læste i disse
vågne øjne en stilfærdig, men stærk bekendelse til dansk tankesæt, viljen til fuldt og
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helt at få del i det, gæsterne nordfra havde at bringe. Og derved fik opførelsen det
smukke og sjældne præg af sluttethed, der kun kan opstå, hvor givere og modtagere
mødes i den samme stræben, forenes i det, der binder landsmænd sammen tværs
over skillende grænser: det danske.“
I den norske avis Dagbladet står der fredag d. 2,1. oktober 1949 bl. a.: „Elver
høj -• alt Danmarks blidhet og ynde ligger i det ordet, Heibergs og Kuhlaus syngespill
er danskenes kjæreste teaterforestilling, evig og alltid populært. Både vittighetsbladene og klassikerne nevner „Elverhøj“ og forutsetter kjennskap till det, men hvor
mange av den yngre generasjon her i landet har det?
„Elverhøj“ ble oppført på Nationalteatret i 1906. Det er lenge siden, og det var
en god idé av lærerorkesteret i Oslo å innby den danske „Elverhøjturnéen“ till å spille
for skoleteatret og andre interesserte og derved vise elevene sine noe så typisk
dansk.
De danske lærere og lærerinner, som fremfører „Elverhøj“, står flere grader
over alminnelige amatørskuespillere, og det var en hyggelig og morsom stund, de
laget for den fullpakkede salen i Det nye teater i går. “
Ja, hyggelige og morsomme var de stunder; venligheden hos vore værter var
enestående, og oplevelserne utallige og uforglemmelige, både de mere officielle og
de, der fremkaldtes af situationen, og lad mig krydre denne „Elverhøj“-beretning med
et par af de sjove oplevelser, der gjorde vore turnéer til noget, vi altid vil huske.

I Sydslesvig optrådte vi ikke blot i Flensborg. Også i bittesmå flækker med til
svarende små scener viste vi vor ædle kunst, og også for et publikum, der ikke me
strede meget af det danske sprog, kom vi til at optræde.
I Leck - eller måske var det i en anden lille by - rejste der sig svære proble
mer. Slutoptrinnet med ballet på Højstrup var umuligt at gennemføre; scenen var for
lille. De dansende kunne ikke bevæge sig uden at skubbe hr. Walkendorff, hr. Flem
ming, frøken Elisabeth og andre hovedpersoner ned fra scenen. Vi overvejede at øve
vold mod Heiberg for at klare det, men så reddede kroværten, i hvis „sal“ vi spil
lede, situationen. En vældig, tom øltønde blev stillet op foran scenen, og nu havde hr.
Flemming m. fl. et ståsted, når de dansende blev for nærgående. Så gik man bare på
tønden.
I Kappel kneb det med at forstå det danske, men den lokale danske leder havde
på tysk givet et resumé af handlingen, og spillet blev så fulgt med brændende alvor,
så brændende, at et skrækkeligt sceneuheld blev opfattet som en særlig strålende ef
fekt. Mogens Jæger går for at grave efter den formodede skat ved Elverhøjen, finder
også Elisabeths forsvundne ring og bliver ligeledes - som han skal — skrækslagen, da
Agnete viser sig, fordi han jo tror, han ser elverpigen; men skrækken gør han så
ægte, at han snubler, da han vil flygte, og, oh rædsel, vælter hele det sætstykke, der
forestiller den sagnomspundne høj. Da klappede publikum — og vi fik senere at vide,
at man syntes, det var helt i sin orden: Når trolddommen blev hævet, måtte trold
højen ramle.
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I Norge var sceneforholdene meget bedre. Det ny Teater er et af Oslos bedste,
så vi blev forskånede for tekniske uheld, men også i Norge blev der en enkelt gang
sørget for en omgang ufrivillig komik, heldigvis kun ved generalprøven. Det var lige
som i Kappel vor fortræffelige Mogens Jæger, der var mester for den ekstraordinære
effekt. Spillet var i fuld gang. Mogens J. skulle på scenen. Han kom ikke. Instruk
tøren, Palludan, frygtede, at hele scenen skulle gå i stå, så han brølede:.„Ind med
dig! Øjeblikkelig!“ Og ind farer Mogens iført jægerhat, kofte, gevær og - lange un
derbukser og tager straks fat på en af sine vemodige sange. Det var svært for de an
dre at gennemføre spillet, men Mogens gjorde det, skønt det boblede i hans hjerne:
„Hvor pokker er mine jægerbukser? Nu er de vel kommet med til Norge?“ Det var
de, men han fandt dem først en time før premieren.
Endnu en enkelt begivenhed under vor Norges-turné må jeg fremhæve, selv om
den ikke direkte har noget med teatret at gøre. Da vore opførelser af „Elverhøj“ var
slut, blev vi inviteret til en sammenkomst med vore kolleger fra Oslo Lærerforening,
og vi havde ventet en hyggelig aften med venlig stemning og kaffe med brød, men
ikke blot var stemningen meget mere end venlig, men der var stor middag til os med
lækker flæskesteg, og det var noget ganske særligt, må man vide, for flæsk
og kød var dengang strengt rationeret i Norge. Men vore kære norske kolleger ofrede
gerne deres flæske-rationeringsmærker for os for at vise, hvor glade de var for at få
dansk besøg. Jeg havde aldrig tidligere troet, at flæskesteg kunne varme en om hjer
tet, men denne kunne det.
Ja, det var et par ord om Bellahøj skoles gyldne teaterår. Kommer de tilbage?
Vi begyndte så småt i 1959 med en feature, der havde minder om stormen på Køben
havn for 300 år siden som baggrund, og som skulle manifestere, at svenskerne, der
før var fjender, nu forlængst er venner. Og hvis man kikker ind i skolens aula, ser
man en ny og dejlig scene. Den er endnu ikke brugt til sit egentlige formål , men nu i
jubilæumsåret skal den tages i anvendelse. Vi har endelig selv fået en scene, der vir
kelig duer, så nu forsøger vi igen. Med en festforestilling fejrer vi jubilæet og indvier
scenen. Det bliver måske begyndelsen til faste teatertraditioner på skolen, og det er
der mange, der vil være glade for.
William Herslund.
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Stjernekammeret på Bellahøj.
Sputnik’er, lunik’er explorer’e, echo’er, og hvad de kunstige satellitter
ellers kaldes, svæver i stigende tal omkring i rummet uden om Jorden og
»bib-bib«-signaler med stjernernes lys og kosmiske radiostøj. Interessen
for, hvad der foregår i rummet over vore hoveder, er i stadig vækst og
mærkes også på besøget i stjernekammeret.

Når stjernekammeret på Bellehøj skole efter 25 års forløb stadig er velbesøgt af
skoleklasser fra hele Danmark - og lejlighedsvis fra Sverige - vidner det om både
fremsyn og sikker vurdering, da det i sin tid blev bygget.
Hovedparten af æren må tilskrives daværende formand for skoleudvalget, hr.
Fr. Vedsø, der under en udvalgsrejse i Tyskland havde set en lignende (mindre) in
stallation i en skole. Prisen var overkommelig, kun en ringe brøkdel af, hvad et stort
planetarium af Zeisstypen ville koste, og det lykkedes at skaffe den nødvendige be
villing til dette Danmarks hidtil eneste planetarium.
Det kredsrunde lokale, 6 m i tværmål, der foroven afsluttes af en halvkuglefor
met hvælving, ser ved første øjekast ret uanseligt ud. Langs væggene står taburetter
til tilhørerne, og midt på det runde gulv er apparaturet bygget op på et instrument
bord.
Men et planetarium skal ikke bare „beses“ - det skal besøges under en forevis
ning. Når lyset er slukket, og stjernerne toner frem, først som svage lysprikker senere som strålende himmellys, forsvinder enhver fornemmelse af, at rummet er
snævert. Hvælvingen synes at løfte sig højt over tilhørerne, og stjernerne tindrer som
fra en høj, skyfri himmel. En lille motor sætter ind med en sagte duren, og stjernerne
drager i procession hen over himmelhvælvingen. Skønt bevægelsen er langsom og
værdig, er den dog 1200 gange så hurtig som stjernernes naturlige tempo.
Ved en ekstra anordning vippes projektionsapparatet, så man oplever stjerne
himlen under fremmede himmelstrøg. Snart står man under Sydkorset på Jordens
ækvator, og et øjeblik efter på Jordens nordpol. Synet og stemningen er hver gang be
tagende, og det er ikke sjældent, at børn, der har besøgt stjernekammeret med deres
klasse, kommer igen som voksne med deres kammerater fra ungdomsforeninger eller
med studiekammerater og giver udtryk for den uforglemmelige oplevelse, de i sin tid
havde.
Men betagelse er ikke nok til at motivere stjernekammerets eksistens. Det er
først og fremmest et undervisningsmiddel af høj rang. Derfor har det været nødven
digt at konstruere en række hjælpeapparater, der kan illustrere fænomener, der er
vanskelige eller umulige at studere i sammenhæng på den naturlige himmel: Ikke blot
vandrer sol og måne, men også planeter og sputnikker hen over stjernekammerets
himmel; også abstrakte matematiske storcirkler og hjælpelinier står pludselig som ly
sende streger mellem stjernerne. De bevæger sig, sammensætter sig til sfæriske tre
kanter og gør derved den celeste matematik levende og let at forstå. I årenes løb har
da også de højere skoler: gymnasier, studenterkursus, seminarier, Danmarks Lærer
højskole, navigationsskoler, de universitetsstuderende m. fl. gæstet stjernekamme
ret i stadigt stigende tal.
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Viceskoleinspektør Ingolf Andersen i stjernekammeret.

Astronomien har i den sidste meneskealder været inde i en rivende udvikling, og
arbejdet i stjernekammeret kræver bl. a., at man stadig følger med i fagtidsskrifter og
supplerer eller erstatter ældre stof med nyere, der er egnet til at tage med i fore
dragene.
Med alt dette må det dog ikke glemmes, at stjernekammerets oprindelige appa
ratur først og fremmest var bestemt til at give de yngre elever i 7.-8.-9.-klasserne og
lignende klassetrin et første indblik i stjernehimlens og solbanernes mysterium, og at
disse klasser — også uden forudgående forberedelse — har stort udbytte og glæde af
forevisningerne. Her er det opgaven at „komme på bølgelængde“ med tilhørerne og
afpasse foredragets indhold og sprogtone, så interessen vedligeholdes og helst styr
kes. Det kan bl. a. lade sig gøre, fordi stjernekammeret ikke er større, end at rummet
virker intimt. Selv om der er mørkt under forevisningen, har man en fornemmelse af
kontakt mellem foreviser og tilhørere, der ville være vanskeligere at opnå i et stort
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lokale, og som navlig er nødvendig, jo yngre tilhørerne er. Intet er så nedslående,
som når man af og til får det venlige råd at indtale et standardforedrag på en båndop
tager og spare den „levende“ stemme.
I årenes løb, navnlig da Bellahøj skole var en „ny skole“, havde den talrige gæ
ster fra ud- og indland, og disse gæster har i de fleste tilfælde også besøgt stjerne
kammeret. Blandt de mange kan man nævne: Kinesiske arkitekter, Lord mayor
fra Manchester, studiebesøgende fra Nord- og Sydamerika og Australien, et stort an
tal lærere fra Norge, Sverige og Finland. Herhjemmefra huskes besøg af professor
P. O. Pedersen, professor Elis Strömgren, professor Bengt Strömgren, professor An
ders Reiz, observator Julie Vinter Hansen, dr. Peter Naur, professor Rudkjøbing,
mag. K. A. Thernøe, mag. fil. lie. Luplau Janssen m. fl., der alle har udtalt forbav
selse over, hvad der kunne vises med de forholdsvis enkle apparater.
Som en ekstra service ud over skolearbejdet i stjernekammeret kan enhver fore
ning eller gruppe af interesserede mod en vis afgift aftale besøg i stjernekammeret og
få arrangeret en forevisning og et foredrag, der inden for vide grænser afpasses efter
specielle ønsker.
Ingolf Andersen.

Studiekredse for realklasseelever.
overbetjent Voldmester fra Københavns
politis sociale hjælpetjeneste afså en
aften for at fortælle os om dette meget
værdifulde arbejde. Ellers har elever og
lærere selv indledt.
Formålet med disse aftener er i før
ste omgang at vække elevernes inter
esse for problemerne. Dernæst håber
vi, at de skulle kunne hjælpe de unge
til at danne sig en mening om tingene
og give udtryk for denne mening, samt
evt. i diskussion med kammeraterne
motivere og forsvare deres synspunkter.

I de sidste par år har vi forsøgt at
drive en slags studiekredsvirksomhed i
vore afgangsklasser. Man samles om af
tenen på lærerværelset, hvor en eller
flere indleder om aftenens emne. Der
efter holder man en pause og drikker
en kop te, hvorefter der er almindelig
drøftelse af spørgsmålet.
Vi har drøftet: Raceproblemer, pen
ge, skolespørgsmål og sociale- og kri
minelle spørgsmål. I år efterkom pa
stor Bjerno venligst vor opfordring til
at indlede en drøftelse om kristendom
mens betydning for vor tids unge, mens

Gunvor Helge-Petersen.
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Skolen uden for murene.
Skolens arbejde uden for murene falder i tre afsnit: Lejrskoleophold, koloni
ophold og skolerejser.

Lejrskolen
En del af undervisningen er lagt ud i landet for derigennem at give eleverne en
nærmere kontakt med og forståelse for andre menneskers arbejdsvilkår, og vi giver
også eleverne mulighed for at se skolens teorier omsat i praksis. Endelig har lejr
skolen også et opdragende moment: fællesskabet med kammeraterne og lærerne døg
net igennem. For læreren er her en mulighed for at lære andre af børnenes sider at
kende end dem, han til daglig møder i skolestuen. Her kommer man tit ud for over
raskelser, både i positiv og negativ retning. Vor skole har gennem adskillige år haft
sin egen lejrskolebygning i Grønholt, men herom vil andre bedre kunne fortælle end
jeg. Den har i nogle år været ude af drift, og i den tid har en del af os søgt andre ste
der hen, f. eks. Sønderjylland, Hirtshals, Skagen, Odsherred, Bornholm, Langeland,
Silkeborgegnen og Sydsjælland.
Et lejrskoleophold stiller store krav til læreren både fysisk og psykisk, det er
derfor ikke alle, der mener at kunne påtage sig dette job, thi skal opholdet give det
ventede udbytte, må også eleverne og deres forældre vise den rette indstilling, til ar
bejde og ansvar og have forståelse for, at det ikke drejer sig om ferie.

Feriekoloniophold
har for mange elever været blandt de erindringer, de oftest taler om, når man møder
dem senere i livet. Oprindelig var det en social foranstaltning, som lærerforeningerne
påtog sig at udføre for de elever, der ikke havde anden mulighed for at komme på lan-

Fot. Knud Jensen.
Skolens lejrskolehus i Grønholt. Huset har været ude af drift nogle år,
fordi overgangen til blandede klasser gør det nødvendigt at bygge
sovesale både til piger og drenge.

Et lejrskolelotteri i begyndelsen af jubilæumsåret vil komme til at danne
grundlaget for nybyggeriet.
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det i ferien. I mange år har vor skole haft henved 250 drenge og piger på koloni hvert
år. Disse kolonier findes i landets skønneste egne. Her har vi, ofte under primitive
forhold, gennem sundt friluftsliv søgt at opbygge helbred, slibe kanter af de tvære,
stive sagtmodige af, tæmme de hensynsløse, indpode hensyntagen til hinanden. Kort
sagt, sende børnene hjem med mere ballast end de kom.
Nogle elever blev så glade ved vore bosteder, at de glædede sig til at komme
igen sommer efter sommer, så længe de gik på skolen - andre glædede sig til at se
nye steder og nye venner det næste år. Koloniernes betydning kan næppe opgøres i
penge. I de bedre sociale tider, vi nu oplever, er behovet knapt så stort som tidligere,
men kolonierne vil næppe kunne undværes specielt i de kommende tider, hvor land
boerne ikke i samme grad som tidligere kan tage sin del af storstadens børn.

Skolerejser
er en gammel foreteelse. Før krigen var mange lærere på vandreture rundt i landet
med deres klasse, noget som vor tids trafik har vanskeliggjort her til lands. Nu fore
går skolerejser med busser, tog eller skib. Betydningen af skolerejser er efter min
mening den, at de bringer den kommende slægt lyst til at se sig om i verden med åbne
øjne og forståelse for fremmede forhold og mennesker, at rejse økonomisk, at forbe
rede og opspare til et nyttigt formål. Her fra skolen har vi haft adskillige skolerejser
f. eks. til Norge, England, Tyskland, Østrig og Italien. Enkelte rejser har været på
udvekslingsbasis (gæst og vært bytter) samme eller følgende år, andre har været
på vandreture med hyttebasis og selvforplejning, endelig har der været turistture med
benyttelse af ungdomsherberger. Turene har været billiggjort gennem rabatordning
og delvis fribefordring samt ved tilskud fra Bikuben, der støtter ungdoms rejseopspa
ring.
W. Jespersen.
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Årsberetning.
Personalia:

frk. Elisabeth Petersen, fru K. Scheu
er, overl. frk. Hilda Schneider, fr. E.
Smedegård, frk. Kirsten Thomsen.
Desuden vakancelærerinde fru Emma
Knud Jensen og håndarbejdslærerinde
fru Lona Frandsen samt fast vikar fru
L. Hvalsø Hansen.

Inspektør: Thorkil Holm.
Viceinspektører: Verner Petersen og
Ingolf Andersen (som leder af stjerne
kammeret). Viceinspektrice: frk. Hel
ga Strandberg.

Onsdag d. 24. maj døde frk. Anne
K. Terkelsen efter længere tids syg
dom.
Skolen har her mistet en dygtig med
arbejder, og vi har mistet en kær kol
lega, der med sit venlige og stilfærdige
væsen lyste op i dagligdagen.

Lærere: overl. Alfred Alsløv, overl.
Rudolf Benner, K. Carlsen, overl. Bør
ge Christiansen, overl. Ove Christian
sen, Erik Eriksen, overl. Frode Gjerløv, overl. Svend Glenner, overl. N. R.
Hemmingsen, overl. Knud Jensen,
overl. W. Jespersen, overl. Joh. Johan
sen, Poul Jørgensen, overl. Arne Kett
ner, Åge Lundblad, overl. Freddy Marcussen, overl. E. Marqvardsen, overl.
W. Nicolaisen, Erik Nielsen, overl.
Aage Nielsen, overl. K. E. Petersen,
overl. Per Kjær Sørensen, overl. Erik
Tangfelt, overl. Poul Therkelsen. Des
uden vakancelærerne Claes Lorenzen
og Niels Bruun samt fast vikar Svend
Sandø Petersen.

Skolepsykologer: hr. Ove Rasmus
sen med hr. P. Fisker, lærer ved Katrinedals skole, som assistent.

Skolelæge: dr. A. Bjørum. Sund
hedsplejerske: frk. Helle Berkild.

Tandlæge: fru T. Riisbjerg Møller.
Klinikdame: fru Kirsten Kørning.
Skolebetjent: Henrik Andersen.
Økonoma: fru Karla Stender.

Lærerinder: overl. fru M. Bøge Jør
gensen, fru L. Clausen, frk. Lisa Chri
stensen, fru E. Dissing, fru Else Dombernowsky, overl. fru K. Wiemann
Eriksen, overl. fru E. Garbøl, overl.
frk. G. Helge-Petersen, overl. frk. G.
Helium, overl. fru E. Juul Hansen,
overl. fru Inger Kalf, frk. Dagmar Lar
sen, overl. fru K. M. Larsen, overl.
frk. Ellen Matzen, fru Lydia Mikkelsen,
frk. I. Mårtensson, overl. fru A. Mor
tensen, overl. frk. Else Parding, overl.

Skolenævnet, der valgtes den 6. maj
1958, består af: Pastor Aage Bjerno,
Frederikssundsvej 1193. Købmand Poul
O. Rosdahl, Frederikssndsvej 151. Re
præsentant W. Michelsen, Arnesvej
232. Fru Ellen Nielsen, Arnesvej 122.
Overlærer Ib Hauge, Sonnerupvej 49.
Skolens repræsentanter i skolenæv
net er Inspektøren, frk. G. Helge-Pe
tersen og hr. Erik Tangfelt (formand
og næstformand for lærerrådet).

16

Livet i skolen.
Sparemærker. Salget forestås af viceinspektøren, som i det forløbne år har
solgt for 4675 kr.

Forældreuge. Mandag den 31. okt.
og torsdag den 3. november var foræl
drene indbudt til at overvære undervis
ningen i deres børns klasser, hvor ialt
346 forældre var til stede.

Børnenes kontor har gennem repræ
sentanten hr. Åge Lundblad ydet hjælp
til en del børn til sommerferien og ved
juletid.
Der er udstedt 139 feriebilletter til
baner og skib.

Den 25. oktober 1960 var der fore
drag med tonefilm ved hr. Svend Gienner og FN-dagen.
Forældrekonsultationer: I januar in
formerede klasselærerne i 5. klasse
forældrene om børnenes fortsatte skole
gang.

I skolebespisningen, der varer fra 1.
oktober til 1. maj, fortsat med mælke
uddeling til 15. juni, deltager 19 elever,
medens 1250 deltager i mælkedrikning.

I januar måned var der norsk og
svensk foredrag gennem foreningen
„Norden“.

Glemte sager. Alt over- og hovedtøj
bør være tydeligt mærket med navn.
Værdisager og penge må ikke medta
ges. Glemte, sager opbevares i „glem
meskabet“, der er åbent på bestemte ti
der efter nærmere bekendtgørelse. End
videre vil sagerne være fremlagt i au
laen sidste fredag i hver måned i dette
skoleår kl. 10—14. Ligeledes vil de
være fremlagt de 2 forældredage.

Den 24. april afholdtes skolebal for
eleverne fra II mellem til realklassen.
Eksamen. Til realeksamen, som af
holdtes maj—juni 1960, indstilledes 26
piger og 20 drenge, som alle bestod.
6 opnåede mg x , 19 mg, 14 mg 4- og
7gx.
Til mellemskoleeksamen indstilledes
52 piger og 57 drenge, som alle bestod.
3 opnåede ug 4-, 21 mg x , 35 mg,
36 mg4-, 13 g x og 1 g.

Skolens kontor er åbent hver skole
dag fra kl. 12-13 og desuden onsdag
fra kl. 1730-18m.

Sygemeldinger bedes sendt skriftligt,
evt. på et postkort, da de mange tele
fonopringninger til skolens kontor tager
tiden fra vigtigere opgaver.

Nye klasser. Den 12. august starte
des med 53 klasser, nemlig 1 pigeklas
se og 19 blandede klasser fra 1. til 5.
klasse, 5 læseklasser, 2 6a, 2 6b, 3
6c, 4 7a, 2 7b og 5 fm klasser, 4 bl.
III, 3 bl. IV samt 3 bl. realklasser. Det
samlede elevtal var 687 drenge og 707
piger, ialt 1394 elever. Næste år får
skolen 50 klasser.

Skolescenen. Fra 5. klasse og op
efter har ialt 350 børn besøgt skolesce
nens forestillinger og 514 børn de dertil
knyttede filmforestillinger. Repræsen
tanter er fru E. Garbøl, frk. K. Terkelsen, hr. E. Tangfelt og hr. Marcussen.
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Museer. I vinterens løb har klasser i
mellemskolens to afdelinger aflagt be
søg på byens forskellige museer og
samlinger.

Gymnastik. Ifølge cirkulære fra Kø
benhavns skoledirektion er bad efter
hver gymnastiktime obligatorisk fra og
med 4. klasse. Derfor bedes hjemmet
sørge for, at børnenne medbringer et
håndklæde til hver gymnastiktime.
Fritagelse for gymnastik, herunder
svømning og gymnastikbad, tilstedes
normalt kun på grund af legemskade
eller svagelighed, som på skolens for
langende kan kræves godtgjort ved læ
geattest.

Institutionsbesøg. En hel del af de
større klasser har i årets løb besøgt for
skellige institutioner og arbejdspladser
enten for almindelig orienterings skyld
eller som led i erhvervsvejledningen.
Musikundervisning. Statsprøvet mu
sikpædagog 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 vio
lin. Henvendelse Bella 4780 v kl. 910. Prisen for undervisningen er 14 kr.
for I time ugentlig, 20 kr. for f time,
28 kr. for 1 time.

Feriekolonier. Kommunelærer- og
lærerindeforeningen i København har
oprettet en række feriekolonier, hvor
skoleelever, der ellers ikke ville kom
me på landet, kan få frit ophold nogle
uger. Henved 150 af vore børn blev
modtaget på disse kolonier, der alle er
kendte for deres smukke og sunde be
liggenhed. Her ved skolen drog hr.
overl. Alfr. Alsløv, Kjeld Carlsen og
overl. W. Herslund ud med hver sin
flok børn.
Angående svagbørns- og sommer
feriekolonier bedes man venligst hen
vende sig til hr. overl. K. E. Petersen
og overl. frk. Else Parding.

„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. Repræsen
tant : Erik Tangfelt.

Andre ferieforanstaltninger. Blandt
de børn, der ikke har været på ferie
kolonier, har nogle få gennem „Komi
teen for københavnske skolers landop
hold“ fået tildelt ferieplads, ligesom der
er uddelt en del billetter til „Gabriel
Jensens ferieudflugter“. Repræsentant:
overl. frk. E. Petersen.

Svømning. For piger og drenge har
der i vinterens løb været adgang til
svømmeundervisning i Nørreallés svøm
mehal. Mange har benyttet sig af til
budet, og en del har opnået livredderprøven, frisvømmerprøven eller svøm
meprøven. Undervisningen er blevet
ledet af hr. Poul Jørgensen. I sommer
tiden er der ligeledes adgang for bør
nene til frivillig kommunal svømme
undervisning på badeanstalter.

Sexuallære. Hvert år i slutningen af
skoleåret afholdes foredrag for de store
drenge og piger af skolevæsenets sær
ligt uddannede lærerkræfter.
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Skoletandlægen. På grund af tand
lægemangel bliver i skoleåret 1960-61
ingen elever fra 6. klasse og opefter
behandlet. Arbejdet koncentreres om
underskolens elever. Det må i denne
forbindelse særligt understreges, at
disse sidste altid er velkomne til selv
at henvende sig på klinikken.

Barnets dag. Skolen deltog i salget af
mærker på „Barnets dag“ den 11. marts
med 122 sælgere — leder hr. W. Herslund. Der indkom ved mærkesalget
2400 kr., der alle går til „Barnets hus“.
Fritidsklubber. I oktober 1960 fort
satte de i 1953 startede fritidsklubber.
Det er foreningen „Bellahøj skoles fri
tidsklubber“ der står bag, og medlemsmer er skolens lærere og skolenævn.
Bestyrelsen består af repræsentanter
for disse to grupper med inspektør
Torkil Holm som formand. Som dag
lig leder har fungeret overlærer E.
Marqvardsen.
Vi har haft god tilslutning, og med
de erfaringer, vi har gjort, føler vi os
overbeviste om, at klubberne nu er ble
vet et nødvendigt led i skolens sociale
arbejde.
Vi ser med fortrøstning næste sæson
i møde, starter igen til oktober og hå
ber på god tilslutning, når vi nu efter
sommerferien atter sender indbydelser
ud.

Indskrivning og udskrivning
af skolen.
Indskrivning af børn til 1. klasse be
gynder hvert år den 1. september. Der
må medbringes dåbs- eller navneattest.
Kom inden jul!!!
Børn til 1. kl. skal nu være fyldt 7
år senest 31. januar det år, hvor de be
gynder deres skolegang 13. august.
Børn, der har gået 7 år i skole, kan
udskrives ved skoleårets slutning, så
fremt de fylder 14 år senest den 31. ja
nuar året efter.
Elever over den undervisningsplig
tige alder i III em eller 3. fm kan kun
udskrives i løbet af året, hvis skole
nævnet giver tilladelse.

Skoletid:

Skolelægen. Når børnene begynder
skolelivet, overtager skolelægen den
helbredskontrol af børnene, der tidli
gere er ydet gennem deres egen læge
eller småbørnsstation.
Men skolelægens arbejde for børne
ne må — efter loven — kun være vejle
dende, rådgivende, aldrig behandlende.
Derfor kan skolelægen aldrig skrive re
cepter, attester eller i det hele yde no
gen behandling.
Til gengæld ser skolen meget gerne,
at forældrene er til stede ved den årlige
undersøgelse af børnene; først da fås
det bedst mulige udbytte af helbreds
kontrollen.

Normal timeplan:
1. time:
kl. 8 - 850
2. - 850- 910
frikvarter:
910— 930
3. time:
9s0-1040
- lO'O-io55
spisning:
- 1055—1 115
frikvarter:
- 1115—12
4. time:
- 12 —1210
frikvarter:
- 1210-13
5. time:
- 13 -1315
frikvarter:
- 13ls—14
6. time:
- 14 -14]0
frikvarter:
- 1410-15
7. time:
- 15 -1545
8. -
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Week-end plan:
1. lektion:
kl. 8 — 840
2.
- 84°- 920
frikvarter:
- 920- 930
3.
- 93l'-1010
4.
- 1010-105°
spisning:
- 105°-ll°5
frikvarter:
- ll05-ll20
5. lektion :
- 1120—12
6.
- 12 -1240
frikvarter:
- 1240-1250
7. lektion:
- 1250-1325
8.
- 1325-14
Ingen børn må komme i skolegården
før frikvarteret begynder. Om morge
nen kl. 8 dog ca. 10 min. før skoletid.

Sommerferien varer fra den 23. juni
til den 12. august (begge dage inci.).

Eleverne i de ny 1. klasser møder
dog først den 21. august kl. 9.

Udstilling af børnenes arbejder.
Elevernes skriftlige arbejder er frem
lagt i klasseværelset på forældredagene.
Håndarbejds-, sløjd- og tegneudstillin
gen på nr. 29 og 31 er åben forældre
dagene kl. 930—1 1 30 samt tirsdag aften
den 20. juni kl. 19—20.
Sløjdarbejder og håndarbejder udle
veres: onsdag den 21. juni kl. 14-15.

Afslutning.
Afslutning holdes tirsdag den 20.
juni kl. 1 945. Herunder sangopvisning
under ledelse af hr. O. Christiansen.
Uddeling af eksamensbeviser og flids
præmier.

Eksamen — Forældredage.
Real- og mellemskoleeksamen afhol
des i maj-juni måned.
Eksamen i III EM, se omstående
skema.
I de øvrige klasser afholdes der ikke
eksamen; men forældrene indbydes til
at overvære undervisningen i deres
børns klasser efter omstående skema.

Forældre og børn fra 5. kl. og op
efter indbydes. Man bedes ikke med
tage børn under den skolepligtige alder.
Program for afslutningen findes på om
slagets sidste side.

Fol. Erik Nielsen.

Fot. Erik Nielsen.

Plancher.

Folkedans.
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Om konfirmationsforberedelsen
er der mellem Københavns provster og skoledirektøren opnået enighed om følgende
ordning (cirk. til skolerne 1. oktober 1948 og 20. marts 1954) :
1. Eleverne konfirmeres hovedsagelig fra følgende klassetrin: 7. hovedskoleklasse
og III EM, således at den væsentlige del af konfirmationsforberedelsen falder
inden for disse klassetrin. Dog må det bemærkes, at elever, der skal konfirmeres
i oktober fra 7. hovedskoleklasse og III EM, skal have fri til at gå til konfirma
tionsforberedelse ca. medio april-juni samme år.
2. Elever fra 7. hovedskoleklasse og III EM, der går til konfirmationsforberedelse,
får fri de pågældende dage (mandag og torsdag) kl. 13, således at de kan
møde hos præsten kl. 1310, der er fastlagt som mødetid for 1. hold. Konfir
mander fra andre klassetrin inden for eksamensmellemskolen henvises til for
beredelse uden for undervisningstiden.
Forældrene opfordres til at følge denne overenskomst.
Skolen sørger for, at ugeskemaet for disse to klassetrin bliver lagt således, at
klassernes skoletid slutter mandag og torsdag kl. 13.
Klasseudflugter, museumsbesøg, opvisninger etc. henlægges til andre dage end
mandag og torsdag.
I forbindelse hermed skal også nævnes de såkaldte konfirmandrejser, der som
regel strækker sig over 10 dage.
Skolen har ingen hjemmel til at give eleverne fri for skolegang til sådanne
rejser. Kun hvis rejsen er tilrettelagt således, at det største antal rejsedage ligger
i påske- eller efterårsferien, giver skolen — i tilslutning hertil — fri i indtil 3 dage.

Erstatning for bortkomne ure, smykker etc.
Da skolevæsenet jævnlig modtager ansøgninger om erstatning for værdigen
stande, som elever har mistet på skolen, benytter man anledningen til her at gøre
hjemmene opmærksom på, at skolevæsenet ikke yder erstatning for ure, smykker
o. lign., hvorfor det frarådes hjemmene at lade eleverne medbringe sådanne gen
stande på skolen. Sker det alligevel, er det på hjemmenes eget ansvar, og erstatnings
krav vil ikke kunne gøres gældende. Samtidig gør man opmærksom på, at der heller
ikke ydes erstatning for huer, vanter, tørklæder og lignende mindre beklædnings
genstande; disse må af eleverne medtages i klassen.
Smitsomme sygdomme.
Uddrag af regler for skolernes forhold i tilfælde af smitsomme sygdomme
(undervisningsministeriets bekendtgørelse af 27. maj 1950).
En elev eller lærer må ikke modtages i skolen •.
1. før 10 dage efter sygdommens begyndelse (ikke efter udslættets fremkomst)
ved mæslinger,
2. før 4 uger efter hosteanfaldenes begyndelse ved kighoste,
3. før det akute stadium er overstået ved røde hunde, skoldkopper, rosen, influenza,
fåresyge og halsbetændelse,
4. før der foreligger smittefrihedsattest fra læge ved tyfus, paratyfus, paradysenteri, difteri, skarlagensfeber, smitsom hjernerygmarvsbetændelse (epidemisk
meningitis') samt børnelammelse. — For de under 4. nævnte sygdomme kræves
også smittefrihedsattest eftersygdommens optræden i elevers ellerlærerens hjem.
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Årsafslutningen 1961.
(Besøgsdage).

På besøgsdagene er der frikvarter kl. 850-9, 950— 10t0, 11—1110.

TIRSDAG DEN 20. JUNI
Eksaminator.

III
III
III
III

u
V
X
S

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

23)
39)
25)
13)

7 ax (nr. 15)
7 bv (nr. 20)
7 L

(nr. 44)

6 au (nr. 28)
6 bu (nr. 9)
6 bv (nr. 26)
6 cv (nr. 18)

5 v

(nr. 32)

5 ø

(nr. 37)

4 y

(nr. 12)

kl.
kl.
kl.
kl.

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

8-11

8-11
8-11
8-11

tysk .......... ....... hr. Gjerløv
regning .... ....... - Holdum
engelsk .... ....... - Jespersen
historie .... ....... - Lundblad

Lærer.
8- 9 dansk ....... ....... hr. Herslund
9-10 regning .... ....... - vie. Verner Petersen
9-10 tysk .......... ....... - Eriksen
10-11 dansk ....... ....... - vie. 1. Andersen
9-10 dansk ....... ....... - Kjær Sørensen
10-11 regning .... ....... - Carlsen
9-10 engelsk .... ....... fru Scheuer
10-11 dansk ....... ....... hr. E. Nielsen
8- 9 regning .... ....... - Nicolaisen
9-10 dansk ....... ....... - Herslund
8- 9 dansk ....... ....... frk. Matzen
9-10 regning .... ....... hr. Marcussen
8- 9 engelsk .... ....... fru K. M. Larsen
9-10 dansk ....... ....... frk. Schneider
8- 9 dansk ....... ....... hr. Marcussen
9-10 regning __ ....... - P. Therkelsen
8- 9 dansk .......
J fru Mikkelsen
9-10 geografi ....
8- 9 dansk ........ ....... hr. Aage Nielsen
9-10 regning ..... ....... vie. frk. Strandberg
22

Censor.

hr.
fru
frk.
hr.

Knud Jensen
Garbøl
Helge-Petersen
Benner

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

Gæstelærer.
Poul Jørgensen
Marqvardsen
L. Christensen
B. Christiansen
vic. L Andersen
Smedegaard
Tangfelt
L Mårtensson
P. Therkelsen
A. Mortensen
Kettner
E. Petersen
Kalf
Smedegaard
Wiemann Eriksen
Poul Jørgensen
Thomsen
Hvalsø
Smedegaard
Carlsen

Lærer.

4 L

(nr. 44)

3 u

(nr. 10)

3 x

(nr. 12)

3 y

(nr. 14)

3 L

(nr. 42)

2 u

(nr. 2)

2 v

(nr. 6)

2 x

(nr. 8)

2 y

(nr. 4)

1 u

(nr. 4)

1 V

(nr. 6)

1 X

(nr. 8)

I y

(nr. 2)

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

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

Gæstelærer.

hr. E. Nielsen
dansk ........ ...... hr. Carlsen
fru Carlsen
regning ...... ...... - Tangfelt
dansk ........ ...... - Hemmingsen
regning ...... ...... frk. Dagmar Larsen
regning ...... ...... - E. Petersen
dansk ........ ...... hr. B. Christiansen
- Eriksen
dansk ........
regning ...... ...... fru Wiemann Eriksen
dansk ........
j hr. Alsløv
regning ......
regning ...... ...... - Herslund
dansk ........ ...... frk. E. Petersen
regning ...... ...... fru Scheuer
dansk ........ ...... frk. Smedegaard
regning ...... ...... - Schneider
dansk ........ ...... hr. Carlsen
regning ...... ...... fru Hvalsø
dansk ........ ...... - L. Christensen
regning ...... ...... hr. vie. Verner Petersen
dansk ........ ...... - Kettner
regning ...... ...... frk. Parding
dansk ........ ...... - Thomsen
regning ...... ...... - Helium
dansk ........ ...... hr. Johansen
regning ...... ...... - E. Nielsen
dansk ........ ...... frk. Parding
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ONSDAG DEN 21. JUNI
Eksaminator.

III
III
III
III

u
v
x
S

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

23)
39)
11)
13)

kl. 8-11
kl. 8-11
kl. 8-11
kl. 8-11

9 A (nr. 43)

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

Censor.

dansk ........... ... hr. Tangfelt
tysk .............. ... frk. Thomsen
naturhistorie . ... hr. B. Christiansen
tysk ..............
- Alsløv

hr. Kjær Sørensen
Eriksen
Glenner
frk Schneider

Lærer.

9

8

8

8

8

kl.
a (nr. 24) kl.
A (nr. 19) kl.
a (nr. 27) kl.
(nr. 7) (nr. 27) b (nr. 32) kl.
L (nr. 41) kl.

(nr. 27)
7 au (nr. 26)
7 av (nr. 22)

7 ay (nr. 28)
7 bu (nr. 30)

6 av (nr. 16)
6 eb (nr. 20)

6 cu (nr. 17)
5 u

(nr. 25)

5 b

(nr. 14)

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

dansk ........... ... hr. P. Therkelsen
engelsk ........
- E. Nielsen
regning .........
- Johansen
dansk ........... ... fru Dissing
regning ........ ... hr. P. Therkelsen
tysk .. ............
- Knud Jensen
regning .........
- Nicolaisen
historie .........
- Herslund
fysik .............
- Holdum
fysik .............
- Marqvardsen
dansk ...........
- Johansen
regning ........ ... frk. Parding
dansk ...........
- I. Mårtensson
regning ........ ... fru Juul Hansen
engelsk ........ ... frk. 7. Mårtensson
dansk ........... ...1
J hr. Poul Jørgensen
regning ........
fysik .............
- Marqvardsen
dansk ........... ... fru Wiemann Eriksen
engelsk ........ ... frk. Helge-Petersen
dansk ........... ... fru Hvalsø
regning ........ ... hr. Benner
dansk ...........
- Jespersen
regning .........
- E. Nielsen
naturhistorie . ... fru Garbøl
regning ........ ... frk. E. Petersesn
- Parding
regning ........
dansk ............ ... hr. Nicolaisen
engelsk ........ ... fru Kalf
regning .......... ... hr. Marcussen
dansk ........... ... fru Scheuer
regning ..........
- Mikkelsen
dansk ............ ... hr. Lundblad
geografi ..........
- Hemmingsen
- Benner
regning ..........
dansk ............ ... frk. Helium
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Gæstelærer.

hr.
frk
hr.
frk
hr.
frk
hr.
fru
fru
hr.
fru
hr.
1
1 ‘

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

Kettner
I. Mårtensson
Jespersen
L. Christensen
Marqvardsen
Herslund
E. Nielsen
Knud Jensen
L. Christensen
vie. Verner Petersen
K. M. Larsen
Hvalsø
Aage Nielsen
Dissing
Kettner
Johansen
vie. Verner Petersen

Nicolaisen
Scheuer
Marcussen
Garbøl
Mikkelsen
Carlsen
Aage Nielsen
Poul Jørgensen
Holdum
Lundblad
Kettner
P. Therkelsen
Matzen
Juul Hansen
E. Petersen
Aage Nielsen
Carlsen
Wiemann Eriksen

Lærer.

5 z

(nr. 35)

5 1

(nr. 45)

4 x

(nr. 10)

4 z

(nr. 18)

3 v

(nr. 37)

kl. 9-10
- 10-11
kl. 9-10
- 10-11
kl. 8- 9
- 9-10
kl. 9-10
- 10-11
kl. 8- 9
- 9-10

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

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

Gæstelærer.

Gjerløv
Matzen
Helge-Petersen
Bøge Jørgensen
Hemmingsen
Bøge Jørgensen
Carlsen
Gjerløv
Kalf
Dagmar Larsen

Bellahøj skole, 1. maj 1961.

frk.
fru
hr.
fru
hr.
fru
frk.

Helium
K. M. Larsen
Hemmingsen
A. Mortensen
Marcussen
A. Mortensen
L. Christensen

Thorkil Holm.

Fot. N. R. Hemmingsen.
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BELLAHØJ SKOLES SANG
Musik: KAI ROSENBERG

Tekst: HENRIK J. HENRIKSEN

1.
2.
3.
4.

Vid Høj Naar
Frisk

syn var din 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,

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;

mf

Dan-marks
Dug skal
Vej - en
her paa

Ha-ve
fal-de,
ken-der,
Høj - en

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

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.

j.'1 1 j.
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

Her slog
aab - ner
ev - ner
Her slog

Fjen-den
Ev - ners
stort du
Fjen-den

S

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,

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

A Klin pen Ri -

ger.
ge.
ge.
ge.

24560

Copyright 1944 by KAI ROSENBERG, Copenhagea
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Program for afslutningen
tirsdag den 20. juni 1961 kl. 19,45

Fællessang: Skolens sang.
Korsang : Dirigent Ove Christiansen.
1. Kai Hoffmann: „Ubevægelige vinter“ (Karl Clausen) 3 st.

2. Ludvig Holstein: „Du fine hvide æbleblomst“. Sus Heiberg (1955) 3 st.
Arr. af E. Jacobsen.
3. P.E.Lange-Müller: „Kornmodsglansen ved midnatstid“.(Lange-Müller)3 st.

4. Otto Gelsted: „Fryd dig. æblegren“. (Jens Bjerre) 3 st.
Arr. komponisten.

Fr. Chopin: Polonaise, b dur. Klaver. Grethe Jensen. IVu.

Inspektøren :Tale til de udgående elever. Uddeling af eksamensbeviser og præmier.

Fællessang : „Der er et yndigt land“.

j Djjvist akomp, bogtrykker:

Årsberetning.
Personalia:

fru E. Lorenzen, overl. frk. Ellen Mat
zen, fru Lydia Mikkelsen, frk. I. Mår
tensson, overl. fru A. Mortensen, overl.
frk. Else Parding, overl. frk. Elisa
beth Petersen, fru K. Scheuer, overl.
frk. Hilda Schneider, frk. Kirsten
Thomsen. Desuden vakancelærerinder
ne fru L. Hvalsøe-Hansen og fru Em
ma Knud Jensen samt håndarbejdslærerinde fru Lona Frandsen.

Inspektør: C. G. Hansen.
Viceinspektører: Verner Petersen og
Ingolf Andersen (som leder af stjerne
kammeret). Viceinspektrice: frk. Hel
ga Strandberg.
Lærere: overl. Alfred Alsløv, overl.
Rudolf Benner, K. Carlsen, overl. Bør
ge Christiansen, overl. Ove Christian
sen, overl. Frode Gjerløv, overl. Svend
Glenner, overl. N. R. Hemmingsen,
overl. W. Herslund, overl. V. Holdum, overl. Knud Jensen, overl. W.
Jespersen, overl. Joh. Johansen, overl.
Poul Jørgensen, overl. Arne Kettner,
Åge Lundblad, overl. Freddy Marcussen, overl. E. Marqvardsen, overl. W.
Nicolaisen, Erik Nielsen, overl. Aage
Nielsen, overl. K. E. Petersen, overl.
Peer Kjær Sørensen, overl. Erik Tang
felt, overl. Poul Therkelsen. Desuden
vakancelærerne Claes Lorenzen og
Niels Bruun.

Skolepsykologer: hr. Ove Rasmus
sen med hr. P. Fisker, lærer ved Katrinedals skole, som assistent.

Skolelæge: dr. A. Bjørum. Sund
hedsplejerske: frk. Helle Berkild.

Tandlæge: fru T. Riisbjerg Møller.

Klinikdame: fru Kirsten Kørning.
Skolebetjent: Henrik Andersen.
Økonoma: fru Karla Stender.

Skolenævnet, der valgtes den 14.
maj 1962, består af: Pastor Aage Bjerno, Frederikssundsvej 1193. Fru Kate
Skou, Ved Bellahøj 62. Ingeniør P.
Albrechtsen, Ved Bellahøj 10s. Fru
Ellen Nielsen, Arnesvej 123. Kommu
nelærer Bent Johansen, Tårnhusstræ
de 201.

Lærerinder: overl. fru M. Bøge Jør
gensen, fru L. Carlsen, frk. Lisa Chri
stensen, overl. fru E. Dissing, fru Else
Dombernowsky, overl. fru K. Wiemann
Eriksen, overl. fru E. Garbøl, overl.
frk. G. Helge-Petersen, overl. frk. G.
Helium, overl. fru E. Juul Hansen,
overl. fru Inger Kalf, overl. frk. Dag
mar Larsen, overl. fru K. M. Larsen,

Skolens repræsentanter i skolenæv
net er Inspektøren, hr. Erik Tangfelt
og frk. G. Helge-Petersen (formand
og næstformand for lærerrådet).
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