
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 







4



MOSAIK-RUDEN

Den 10. november blev en mærke
dag for Bellahøj skole, for den dag blev 
den smukke mosaikrude afsløret. Som 
det vil erindres er ruden en gave fra 
forældrekredsen i anledning af sko
lens 25-års jubilæum 1. februar 1962 
— dog med hjælp af Københavns kunst
fond.

Kl. 12 samledes gæsterne med læ
rerne, og hr. købmand Rosdahl, der 
havde været primus motor både for 
indsamlingen og henvendelsen til kunst
fonden, afslørede ruden og overdrog 
den til Bellahøj skole. Inspektør C. G. 
Hansen takkede på skolens vegne for 
den smukke gave og udtrykte sin glæ
de over forældrenes initiativ. Både køb
mand Rosdahl og inspektør C. G. Han
sen rettede taknemmelige og anerken
dende ord til rudens skaber, kunstma
ler Niels Bruun.

En lille flok af skolens elever istem
te en sang, og vi kunne en stund i ro 
stå og glæde os over de skønne farve- 
virkninger fremkaldt af efterårets spar
somme sollys.

Dernæst blev der budt på en lille 
forfriskning på lærerværelset, hvor

blandt andre skoledirektøren talte. Han 
udtrykte sin glæde over kunstværket, 
som han følte ville stemme barnesindet 
til glæde og alvor.

Til sidst fik kunstneren selv ordet. 
Niels Bruun gav sig ikke til at fortolke 
sit kunstværk. Det er hans ønske, at 
dette skal virke i sig selv. Han mener, 
at fortolkning af symbolikken let kan 
virke hæmmende på iagttageren. — Der
imod fortalte Niels Bruun lidt om til
blivelsen af ruden, om hans og glar
mester Vilh. Wilhelmsens store ar
bejde. De har hentet det specielle af 
glaspustere fremstillede glas i Tysk
land og Frankrig, og blyindfatningen 
til de mange glasstykker er håndarbej
de af glarmesteren selv. Alt er i det 
hele taget lavet i overensstemmelse 
med gammel håndværkskunst.

Skulle nogen af forældrene ved Bel
lahøj skole endnu ikke have haft an
ledning til at se den smukke rude, vil 
de forhåbentlig i eksamenstiden eller 
ved årsafslutningen få lejlighed til at 
glæde sig over den.



Om konfirmationsforberedelsen.
(cirk. til skolerne 25. marts 1961):

1. Eleverne konfirmeres hovedsagelig fra følgende klassetrin: 7. hovedskoleklasse 
og I real, 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 I real, skal have fri til at gå til kon
firmationsforberedelse ca. medio april-juni samme år.

2. Elever fra 7. hovedskoleklasse og 1 real, 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.
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 jævnligt 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 efter sygdommens optræden i elevers eller lærerens hjem.
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