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BELLAHØJ 
SKOLE 
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Årsberetning.

Personalia:

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. Hol- 
dum, overl. Knud Jensen, overl. W. 
Jespersen, overl. Joh. Johansen, overl. 
Poul Jørgensen, overl. Arne Kettner, 
Åge Lundblad, overl. Freddy Marcus- 
sen, 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.

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, 

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 håndarbejdslæ- 
rerinde fru Lona Frandsen.

Skolepsykologer: hr. Ove Rasmus
sen med hr. P. Fisker, lærer ved Ka- 
trinedals 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 Bjer- 
no, Frederikssundsvej 1193. Fru Kate 
Skou, Ved Bellahøj 62. Ingeniør P. 
Albrechtsen, Ved Bellahøj 105. Fru 
Ellen Nielsen, Arnesvej 123. Kommu
nelærer Bent Johansen, Tårnhusstræ
de 201.

Skolens repræsentanter i skolenæv
net er Inspektøren, hr. Erik Tangfelt 
og frk. G. Helge-Petersen (formand 
og næstformand for lærerrådet).
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Bellahøj skoles 25-års jubilæum.

Den 1. februar fejrede vi Bellahøj 
skoles 25-års jubilæum. Det havde 
voldt en del kvaler at nå frem til fast
sættelsen af dagen. Skulle det være den 
12. august, da kun noget af skolen to
ges i brug, eller den 1. februar, da 
alt stod klart? Man enedes om, at den 
1. februar måtte være dagen.

Ved en sådan lejlighed kan det må
ske sommetider kræve en del spekula
tioner at finde ud af, hvordan dagen 
skal fejres. Det slap vi imidlertid let 
over på Bellahøj skole, hvor vi har en 
strålende „huspoet“, nemlig hr. Hers
lund. Da han havde sagt ja til at skrive 
et festspil, vidste vi alle, at sagen lå 
i de bedste hænder, og først efter jul 
tog vi alle virkelig fat. Det blev succes, 
har vi vist lov til at sige; ikke blot selve 
festdagene, men også det forudgående 
arbejde blev en af de oplevelser, som 
både børn og voksne vil kunne se til
bage på med glæde.

Der blev slidt i det! Der skulle in
strueres festspil, sys dragter, laves ku
lisser og andet sceneudstyr. Børnene 
skulle trakteres, de voksne skulle trak
teres, og der skulle holdes regnskab 
med det hele. Blandt lærerne var der 
et fint teamwork under ledelse af læ
rerrådets formand, hr. Tangfelt, til 
hvem inspektør C. G. Hansen havde 
overdraget dette hverv, da han selv 
var så ny på stedet. Mange børn var 
naturligvis med i arbejdet - ikke blot 
dem vi så på de skrå brædder. Der 
var virkeligt samarbejde overalt. Des
værre fik vi nogle dage ind i januar den 

triste meddelelse, at inspektøren var 
blevet syg. Det lod sig ikke gøre at 
udsætte festlighederne, men det blev 
et stort skår i glæden.

Da selve festdagen oprandt, blev det 
i stedet for inspektøren viceinspektør 
Verner Petersen, der repræsenterede 
skolen og bød velkommen til de mange 
gæster, der med borgmester Weikop 
og skoledirektør Thomsen Jensen i spid
sen var kommet til stede. Så fulgte 
taler og sange livligt efter hinanden. 
Taler af borgmesteren, af skoledirek
tøren, af skolenævnets formand, hr. 
købmand Rosdahl, og af den konstitu
erede inspektør, desværre ikke af læ
rerrådets formand, da hr. Tangfelt, som 
havde haft alle trådene i sin hånd, selve 
festdagene måtte gå i seng med feber 
- så han måtte også erstattes. Fornøje
lig var afslutningen, hvor et par af sko
lens første elever og en nuværende 
elev bragte skolen en hilsen, inden en 
af festspillets akter blev opført.

Festspillet skuffede selv ikke dem, 
der havde næret de største forventnin
ger. Vi aflagde besøg i Brønshøj i Bron
zealderen, Valdemarstiden, i Svenske
krigenes tid og i Rytterskolernes tid. 
Der var lurblæsning, folkedans, krig 
og farce, alt kædet fikst sammen ved 
hjælp af Aladdins ring, fundet af 5 
drenge i vor tid.

Det blev nødvendigt med 4 forestil
linger foruden generalprøven. En af 
disse fandt sted på opfordring af gamle 
elever og sluttede med hyggeligt sam
vær for elever og lærere.
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På Bellahøj skole er forholdet imel
lem skolenævnet og skolen et kapitel 
for sig. Man skal vist til privatskolerne 
for at se en forældrekreds stå vagt om 
sin skole i den grad som forældrekred
sen har gjort det under det nuværende 
skolenævn og dets meget dygtige og 
idealistiske formand. Det sidste resul
tat af det nære samarbejde mellem hjem 
og skole var dannelsen af forældrere
præsentantskabet. Dette trådte omgå
ende i funktion og støttede en indsam
ling til en forældregave til skolen i 
anledning af jubilæet. Resultatet blev 
et sådant beløb, at skolen i løbet af 

nogle måneder vil kunne invitere til 
afsløring af en smuk glasmosaikrude, 
tegnet af skolens tegnelærer, kunst
maler Niels Bruun, også dette er for
mandens idé.

Det var anstrengende dage, — men 
når man ser børnenes glæde, føler for
ældrenes varme interesse og mærker, 
at de tidligere elever endnu har lidt til
overs for deres gamle skole, erkender 
man, hvor vel kræfterne er anvendt, 
og vi siger fra skolen tak til alle dem, 
der har hjulpet os med at gøre fest
dagene så gode og fornøjelige.

Gunver Helge-Petersen.
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Livet i skolen.

Forældreuge. Mandag den 6. og 
torsdag den 9. november var foræl
drene indbudt til at overvære undervis
ningen i deres børns klasser, hvor ialt 
299 forældre var til stede, og onsdag 
aften, hvor skolenævnets formand talte 
om „Samarbejde mellem skole og hjem“, 
var der 450 til stede.

Den 24. oktober 1961 var der fore
drag med tonefilm ved hr. Svend Gien- 
ner om FN-dagen.

Forældrekonsultationer: I januar in
formerede klasselærerne i 5. klasse 
forældrene om børnenes fortsatte skole
gang.

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

Eksamen. Til realeksamen, som af
holdtes maj-juni 1961, indstilledes 27 
piger og 37 drenge, som alle bestod.

5 opnåede mg x , 18 mg, 22 mg4-, 
15 g x og 4 g.

Til mellemskoleeksamen indstilledes 
43 piger og 39 drenge, som alle bestod.

3 opnåede ug-?, 21 mg x , 30 mg, 
21 mg-? og 7 g x .

Nye klasser. Den 12. august starte
des med 50 klasser, nemlig 19 blan
dede klasser fra 1. til 5. klasse, 4 læ
seklasser, 2 6a, 2 6b, 1 6c, 2 7a, 3 
7b, 3 7c, 3 8a, 1 4FM, 2 bl. Ireal, 1 
bl. III, 4 bl. IV samt 3 bl. realklasser. 
Det samlede elevtal var 619 drenge og 
653 piger, ialt 1394 elever. Næste år 
får skolen 47 klasser.

Sparemærker. Salget forestås af vice- 
inspektøren, som i det forløbne år har 
solgt for 10.125 kr.

Børnenes kontor har gennem repræ
sentanten hr. Åge Lundblad ydet hjælp 
til en del børn til sommerferien og ved 
juletid.

Der er udstedt 143 feriebilletter til 
baner og skib.

I skolebespisningen, der varer fra 1. 
oktober til 1. maj, fortsat med mælke
uddeling til 15. juni, deltager 14 elever, 
medens 1050 deltager i mælkedrikning.

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.

Skolens kontor er åbent hver skole
dag fra kl. 12-13 og desuden onsdag 
fra kl. n^-lS30.

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

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. I Mår
tensson, hr. E. Tangfelt og hr. Mar- 
cussen.
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Museer. I vinterens løb har klasser i 
mellemskolens to afdelinger aflagt be
søg på byens forskellige museer og 
samlinger.

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 erhvervsvejledning.

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 1263v kl. 12-13. Hr. 
Alfred Christiansen underviser i vio
lin. Henvendelse Bella 4780v kl. 9— 
10. Prisen for undervisningen er 14 kr. 
for i time ugentlig, 20 kr. for | time, 
28 kr. for 1 time.

„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. Kjeldsga- 
de 223, RY 3482 v, er åbent mandag, 
onsdag og fredag kl. 15-17. Repræsen
tant: Erik Tangfelt.

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 livredder- 
prøven, 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.

Gymnastik. Ifølge cirkulære fra Kø
benhavns skoledirektion er bad efter 
hver gymnastiktime obligatorisk fra og 
med 4. klasse. Derfor bedes hjemmet 
sørge for, at børnene 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.

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. kml. Åge Lundblad 
og overl. frk. Else Parding.

Andre ferieforanstaltninger. Blandt 
de børn, der ikke har været på ferie
kolonier, har nogle få gennem „Komi
teen for københavnske skolebørns land
ophold“ fået tildelt ferieplads, ligesom 
der er uddelt en del billetter til „Ga
briel Jensens ferieudflugter“. Repræ
sentant: overl. frk. E. Petersen.

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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Barnets dag. Skolen deltog i salget af 
mærker på „Barnets dag“ den 12. marts 
med 89 sælgere - leder hr. W. Hers
lund. Der indkom ved mærkesalget 
1700 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 medlem
mer er skolens lærere og skolenævn. 
Bestyrelsen består af repræsentanter 
for disse to grupper med inspektør 
C. G. Hansen som formand. Som dag
lig leder har fungeret overlærer Poul 
Jørgensen.

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.

Skoletandlægen. På grund af tand
lægemangel bliver i skoleåret 1961-62 
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.

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.

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.

Skoletid:
Normal timeplan:

1. time: kl. 8 - 85n
2. - - 850- 9.10
frikvarter: - 940-■ 950
3. time: - gs»_ 1040
spisning •. - 1040- 1055
frikvarter. - 1055- 1115
4. time: ll15- 12
frikvarter: - 12 - 1210
5. time: - 121“- 13
frikvarter : - 13 - 1315
6. time: - 1315- 14
frikvarter: - 14 - 14'o
7. time - 1410-■15
8. - - 15 -■1545
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Week-end plan: Sommerferien varer fra den 23. juni
1. lektion: kl. 8 - 840 til den 11. august (begge dage inci.).
2. - 840- 92° Eleverne i de ny 1. klasser møder
frikvarter: g20_ g30 dog først den 20. august kl. 9.
3. lektion:
4.

- 93°-1010
- 1010-1050 Udstilling af bjørnenes arbejder.

spisning: - 1050—1105 Elevernes skriftlige arbejder er frem
frikvarter: - ll05-ll20 lagt i klasseværelset på forældreda-
5. lektion: - ll20-12 gene. Håndarbejds-, sløjd- og tegneud
6. - 12 -1240 stillingen på nr. 29 og 31 er åben for-
frikvarter: - 1240-1250 ældredagene kl. 930—1 1 30 samt onsdag
7. lektion: - 1250-1325 aften den 20. juni kl. 19-20.
8. - 1325—14 Sløjdarbejder og håndarbejder udle-

Ingen børn må komme i skolegården 
før frikvarteret begynder. Om morge
nen kl. 8 dog ca. 10 min. før skoletid.

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.

veres: Torsdag den 21. juni kl. 14-15.

Afslutning.
Afslutning holdes onsdag den 20. 

juni kl. 1945. Herunder sangopvisning 
under ledelse af hr. O. Christiansen. 
Uddeling af eksamensbeviser og flids
præmier.

Forældre og børn fra 5. kl. og op
efter indbydes. Man bedes ikke med
tage børn under den skolepligtige al
der. Program for afslutningen findes på 
omslagets sidste side.
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Arsafslutningen 1962.
(Besøgsdage).

På besøgsdagene er der frikvarter kl. 85°-9, 930—1010, 1 1-1 1 10.

ONSDAG DEN 20. JUNI

III s (nr. 13) kl. 8-11 dansk .............
Eksaminator.

.. hr. Kjær Sørensen
Censor.

hr. Glenner

9 au (nr. 7) kl. 8- 9 dansk .............
Lærer. Gæstelærer, 

fru Mortensen
- 9-10
- 10-11

8 au (nr. 15) kl. 8-9

engelsk ..........
regning ..........
dansk .............

jfrk. Mårtensson

.. hr. Johansen
- K. M. Larsen 

hr. vie. I. Andersen
- Holdum

- 9-10
- 10-11

lu (nr. 39) kl. 8- 9

engelsk ..........
regning ..........
regning ..........

1 - Jespersen

- E. Nielsen
.. frk. E. Petersen

frk. Helge Petersen 
fru Garbøl

- Bøge Jørgensen
- 9-10
- 10-11

7 au (nr. 28) kl. 8- 9

dansk .............
engelsk ..........
regning ..........

.. hr. Benner
- Kettner

.. fru Juul Hansen

hr. Hemmingsen 
frk. Helge Petersen 
fru Mikkelsen

- 9-10
7 av (nr. 11) kl. 9-10

dansk .............
naturhistorie ..

.. hr. E. Nielsen

.. fru Mikkelsen
hr. P. Jørgensen 
fru Hvalsøe

(nr. 23) - 10-11
7 bu (nr. 9) kl. 9-10

dansk .............
regning ..........

.. hr. Nicolaisen
- Nicolaisen

hr. Alsløv
- Marcussen

- 10-11
7 bv (nr. 26) kl. 8- 9

dansk .............
dansk .............

- Herslund
.. frk. Matzen

fru Wiemann Eriksen 
- Lorenzen

(nr. 27) - 9-10
6 au (nr. 37) kl. 8- 9

fysik ..............
dansk .............

.. hr. Alsløv
- Benner

hr. Holdum
frk. K. Thomsen

- 9-10
6 av (nr. 34) kl. 8— 9

engelsk ..........
dansk .............

.. frk. Parding

.. hr. Marcussen
fru Juul Hansen 

Scheuer
- 9-10

6 bu (nr. 30) kl. 9-10
regning ..........
regning ..........

- Therkelsen
.. vie. frk. Strandberg

hr. B. Christiansen 
fru A. Mortensen

- 10-11
5 x (nr. 23) kl. 8-9

dansk .............
regning ..........

.. hr. Lundblad
- Therkilsen

- Carlsen 
frk. Parding

- 9-10
5 z (nr. 18) kl. 8- 9

dansk .............
geografi ..........

.. fru Bøge Jørgensen

.. frk. Helium
hr. Carlsen

- Knud Jensen
- 9-10 dansk ............. .. fru Carlsen frk. K. Thomsen
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Lærer. Gæstelærer.
4 v (nr. 20) kl. 8- 9 dansk ............. .. frk. D. Larsen frk. Christensen

9-10 regning ............ fru Kalf fru Lorenzen
4 u (nr. 22) kl. 9-10 dansk .............. - Garb øl hr. Knud Jensen

(nr. 11) - 10-11 naturhistorie ..... frk. D. Larsen - Åge Nielsen
4 x (nr. 17) kl. 8-9 dansk .............. .. hr. B. Christiansen fru K. M. Larsen

9-10 regning ............. frk. E. Petersen - Scheuer
4 y (nr. 14) kl. 8-9 regning ........... .. hr. Tangfelt frk. Schneider

9-10 dansk ................ fru Wiemann Eriksen hr. Johansen
3 x (nr. 35) kl. 8- 9 dansk .............. .. hr. Carlsen

9-10 regning ............. frk. Schneider
3 y (nr. 21) kl. 9-10 dansk .............. - Christensen

- 10-11 regning ............. fru Hvalsøe
2 u (nr. 10) kl. 8—9 regning ........... .. hr. vie. Verner Petersen

9-10 dansk ..............- Kettner
lu (nr. 4) kl. 8—9 regning ........... - Jørgensen

9-10 dansk ............... hk. Helium
1 v (nr. 6) kl. 9-10 regning .......>... - Matzen

- 10-11 dansk .............. . hr. Gjerløv

TORSDAG DEN 21. JUNI

III s (nr. 13) kl. 8-11 tysk ..............
Eksaminator.

... frk. Christensen hr.
Censor.

Knud Jensen

Lærer. Gæstelærer.
8 ax (nr. 15) kl. 8- 9 dansk ........... hr. Carlsen|hr. Herslund

- 9-10 orientering ... Alsløv
- 10-11 regning ........ - vie. Verner Petersen - Johansen

I v (nr. 24) kl. 8- 9 historie ......... - Hemmingsen fru Mortensen
- 9-10 geografi ......... ... fru Wiemann Eriksen hr. Glenner
- 10-11 dansk ........... ... hr. vic. L Andersen - Tangfelt

8 au (nr. 26) kl. 8- 9 dansk ........... ... fru Wiemann Eriksen 1 frk. Mårtensson- 9-10 engelsk ........ ... frk. Helge Petersen J
(nr. 25) - 10-11 orientering ... - Matzen fru K. M. Larsen

7 bx (nr. 27) kl. 8- 9 fysik ............. ... hr. Holdum hr. Jespersen
(nr. 19) - 9-10 dansk ........... ... fru Mortensen frk. Matzen

7 cu (nr. 17) kl. 9-10 dansk ........... - Scheuer - Schneider
(nr. 27) - 10-11 fysik ............. ... hr. Marqvardsen fru Garbøl

7 cv (nr. 18) kl. 8- 9 dansk ........... ... frk. Schneider - Lorenzen
- 9-10 engelsk ........ ... fru K. M. Larsen hr. Kettner

7 eb (nr. 22) kl. 8- 9 dansk ........... ... - Kalf fru Bøge Jørgensen
(nr. 25) - 9-10 geografi ......... ... hr. Benner hr. Åge Nielsen
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Lærer. Gæstelærer.
6 bv (nr. 21) kl. 8- 9 dansk ........... ... hr. Glenner hr. B. Christiansen

(nr. 27) - 9-10 fysik .............
6 cø (nr. 20) kl. 8- 9 dansk ...........

- Holdum
... fru Mikkelsen

- Marqvardsen 
fru Hvalsøe

9-10 regning .........
6 1 (nr. 45) kl. 8— 9 dansk ...........

... hr. B. Christiansen 

... frk. Helge Petersen
hr. E. Nielsen 
fru Juttl Hansen

9-10 regning ........
5 y (nr. 32) kl. 8- 9 dansk ...........

... fru Bøge Jørgensen

... hr. Åge Nielsen
frk. D. Larsen 
hr. Kettner

9-10 historie .........
5 Læ (nr. 44) kl. 9-10 dansk ...........

... frk. Helium

... hr. Carlsen
fru Mikkelsen 
hr. Nicolaisen

- 10-11 historie .........
4 læ (nr. 42) kl. 8-9 dansk ...........

- P. Jørgensen
- Alsløv

- Gjerløv
frk. K. Thomsen

9—10 naturhistorie .
3 u (nr. 10) kl. 8-9 dansk ...........  

9-10 historie .........
3 v (nr. 34) kl. 8— 9 regning ......... 

9-10 dansk ...........
3 LI (nr. 46) kl. 9-10 regning ........  

- 10-11 dansk ...........
2 v (nr. 12) kl. 8-9 regning ........  

9-10 dansk ...........
2 x (nr. 14) kl. 8- 9 regning ........  

9-10 dansk ...........
2 y (nr. 16) kl. 8-9 regning ......... 

9-10 dansk ...........
1 x (nr. 8) kl. 8-9 regning ........  

9-10 dansk ...........
ly (nr. 2) kl. 8- 9 dansk ...........

9-10 regning ........

- Kjær Sørensen 

jfrk.E. Petersen 

... fru Scheuer
- Lorenzen 

... hr. P. Jørgensen
- Kjær Sørensen

... hk.. Par ding
- Thomsen

... hk. Helium

... hr. Johansen
- E. Nielsen

... frk. Parding
- D. Larsen

... fru Hvalsøe

... hr. Therkelsen

... fru Kalf

fru Juul Hansen

Bellahøj skole, 1. maj 1962.

Verner Petersen.
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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 konfir
meres i oktober fra 7. hovedskoleklasse og III EM, skal have fri til at gå til kon
firmationsforberedelse 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, paradysen- 

teri, difteri, skarlagensfeber, smitsom hjernerygmarvsbetændelse (epidemisk 
meningitis) samt børnelammelse. - For de under 4. nævnte sygdomme kræves 
også smittefrihedsattest eftersygdommens optræden i elevers eller lærerens hjem.
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BELLAHØJ SKOLES SANG
Tekst: HENRIK J. HENRIKSEN Musik: KAI ROSENBERG

1. Vid - syn var din
2. Høj - ens Sko - le
3. Naar da Ung- dom 
4. Frisk er Blæst om

Vug-ge - ga- ve, 
Børn skal kal-de 
Ryg-gen ven-der 
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;

Blæ-sten 
Lær-dom 
kla - re

gen - nem 
let som 
Øj - ne

Dan-marks Frem-tid

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

hej-ste Flag, 
un-der Leg.
fa - ste staar.

Aan-de - drag.

Frisk som 
Sko - len 
Lev den 
Ar - bejds

Vin-den 
nyn-ner 
Læ - re, 
Lov er

om din 
næn-somt 
Sko - len
Li - vets

Høj, 
til 
gav, 
Sang,

cresc.

travl som Stor-bys
Bar - 
den

ne -tan-kens 
er Fær-dens

først i Sko-len

1 :
Ar-bejds-støj 
fri - e Spil, 
Støt - te - stav, 
lydt den klang,

er 
laa -

Værn 
lad

den Slægt, du 
ner Svag- hed

i Ti - der 
dens To - ne

dra - ger. 
Vin - ge, 

stren - ge; 
sti - ge!

Her slog Fjen-den 
aab - ner Ev - ners 
ev - ner stort du 

Her slog Fjen-den

for-dum Lejr, 
Kil - de - spring, 
el - ler smaat, 
for-dum Lejr,

her skal 
ø - ver 
er det, 
her skal

Fre - den 
Flid paa 
blot du 
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

Copyright 1944 by KAI ROSENBERG, Copenhagen»

A - ger. 
Klin - ge. 
pen - ge. 
Ri - ge.

24560

15



Program for afslutningen
Onsdag den 20. juni 1962 kl. 19,45.

Fællessang: Skolens sang.

Korsang: Dirigent Ove Christiansen.

1. J. A. P. Schultz: „Kom med landlig fryd“ 2 st. (Miller - H. Vilstrup).

2. Fr. Kuhlau: „Nu er solen kommet“. Kanon 3 st. (W. Baunvig).

3. N. K. Madsen-Stensgård: „Der er så travlt i skoven“. 2 st. (Chr. Richardt).

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

Fællessang : „Der er et yndigt land“.
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