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BRYGGERVANGENS 
SKOLE

1 9 6 5 — 1 9 6 6



Til forældrene
De indbydes til at overvære Deres barns undervisning efter omstående skema.

Mandag den 20. juni kl. 9-11 og kl. 12—14 samt tirsdag den 21. juni kl. 9-11 
er elevarbejder i håndarbejder, tegning og sløjd udstillet i skolens gymnastiksal.

Onsdag den 22. juni er omflytningsdag. Der skal afleveres bøger, ryddes op 
i skabe, flyttes til nye klasseværelser o.s.v.

Sommerferien begynder torsdag den 23. juni, og første skoledag efter ferien 
er fredag den 12. august.

Børnene, der skal begynde i de nye 1. klasser, møder dog først mandag den 
22. august kl. 9 i drengenes gymnastiksal.

Afslutning
Mandag den 20. juni kl. 19 tager vi afsked med de elever, der går ud af 

skolen. Forældre og andre pårørende er hjertelig velkomne.
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Skolens medarbejdere

Skolens ledelse:

Skoleinspektør Verner Petersen.

Viceskoleinspektør Gunnar Wendelbo.
Viceskoleinspektør Andrea Munck.

Lærerkollegiet udgøres i år desuden 
af følgende:

Per Agner.
Paul Andersen.
Charles Bisgaard.
Tage Christensen.
Helge Crusell.
René Dyhr.
Helge Eriksen.
Gösta Hansson.
Poul Hornung.
Søren Jacobsen.
Børge Jagd Jensen.
Villy Jensen.
Per Høy Jørgensen.
Erling Kokhauge.
Peer Langemark.
Ejvind Mortensen.
Benny Nielsen.
Willum Nielsen.
Aage Aadal Rasmussen.
Johannes Rau.
Ebbe Strømø.
Hans Corfitz Sørensen.
Jette Brandt.

Elena Buhl.
Karen Degner.
Karin Aue Elbek.
Bente Gyntelberg.
Sigrid Kjær Hansen.
Agnete Hejlsø.
Magdalene Hellner.
Edith Helms.
Karen Margrethe Jespersen.
Emmi Sasse Jørgensen.
Inge Langemark.
Else Larsen.
Mette Lindov.
Inger Mossing.
Benthe Müller.
Kirsten Nibro.
Annie Ohlendorff.
Connie Fangel Olsen.
Elisabeth Petersen.
Marie Rattenborg. 
Birthe Holm Sørensen. 
Grethe Thye-Nielsen. 
Hanne Wessberg.
Skolesekretær: Else Kistrup.
Skolebetjent: Willy Gyldenholm.
Medhjælp: Emil Schunck.
Skolelæge: Holger Holm. 
Skolesundhedsplejerske: 
Inge Hütter Nørregaard. 
Skoletandlæger:
Ulla Lange og Ebbe Devantier. 
Klinikassistent: Lizzie Falck Jørgensen.
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Skoleåret 1965-66

Skolen starter
Torsdag den 12. august 1965 be

gyndte skolen med 938 elever, heraf 
498 drenge og 440 piger fordelt i 39 
klasser; heraf 5 læseklasser.

De nye 1. klasser begyndte fredag 
den 20. august. Børn og forældre 
blev budt velkommen af skolens in
spektør, og der var underholdning 
med sang og musik af frk. Brandts 
lille sangkor.

Foredrag
Mandag den 30. august holdt ma

jor E. Roth foredrag om mindeda
gen den 29. august for eleverne i 9. 
klasse og 3. real.

Onsdag den 13. oktober var der 
foredrag med film om Indien.

Onsdag den 16. januar 1966 for
talte den norske rejselektor Bergljot 
Lund fra Haugesund om Roald 
Amundsen.

Onsdag den 23. februar holdt fil. 
mag. Anna Lisa Olsson fra Stock
holm et causeri om „farlige ord och 
lumske ligheder i svensk og dansk“.

De to sidste foredrag formidles 
gennem foreningen Norden og er med 
til at udvide de store elevers kend
skab til norsk og svensk sprog.

Forældremøder
Der har i årets løb været afholdt en 

række forældremøder, hvor dels in
spektøren og dels klassens lærere har 
fortalt om klassens arbejde.

Forældreugen afholdtes i novem
ber måned med forældrebesøg i klas
sen og aftenmøde, hvor forældrene 
havde lejlighed til at kontakte deres 
børns lærere.

Skolebal
Skolens fødselsdag den 18. november 

1965 fejredes med film for de mindre 
klasser og med skolebal for de større 
elever.

J uleafslutningen
Mandag den 13. december havde vi 

et smukt Luciaoptog med sang på alle 
gange og uddeling af småkager.

Den 22. december samlede vi de små 
elever til juleafslutning i gymnastik
salen, og de store elevers afslutning 
foregik i Kildevældskirken.

UNICEF
Omtalen af UNICEF i sidste års

beretning må åbenbart være blevet læst 
af mange med eftertanke, for i år er 
der solgt for 3.500 kr. UNICEF kort 
her på skolen, hvilket næsten er det 
dobbelte af sidste års salg.
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Elevråd
I skoleåret 1964-65 fik man i 2. 

realklasse ideen til oprettelse af et 
elevråd her ved Bryggervangens skole. 
Der var, viste det sig, flere elever i 
den klasse, der havde forbindelse med 
elevråd på andre skoler, og som kun
ne anbefale ideen på det varmeste. 
Sagen blev forelagt inspektøren og 
lærerrådet, der begge gav „grønt lys“, 
hvorefter der blev nedsat et udvalg 
til at arbejde videre med ideen. Ud
valget var i begyndelsen af det nye 
skoleår færdig med sit arbejde, som 
bestod i at udfærdige en slags grund
lov for elevrådsinstitutionen.

Elevrådet kunne nu starte sin virk
somhed, og i begyndelsen af septem
ber afholdtes der i alle klasser fra 
3.-10. klassetrin valg af klasserepræ
sentanter - 1 pige og 1 dreng fra 
hver klasse. Repræsentanterne fra 7.— 
10. klasse udgør sammen med skolens 
inspektør og to af lærerrådet valgte 
lærere det egentlige elevråd, der holdt 
sit første møde i september. Ved den
ne lejlighed valgtes Ole Eliason 3. real 
til formand, Niels Møller 1. real til 
næstformand, Greta Andersen 2. real 
til sekretær og Inger Hansen 3. real 
til kasserer. Endvidere valgtes Kirn 
Jeppesen fra 9. kl. og Vibeke Nielsen 
fra 1. real ind i kontaktudvalget, hvis 
opgave det er at holde 3.-6. klasse 
orienteret om, hvad der foregår i 
elevrådet.

Skønt elevrådet i det forløbne sko
leår har haft 9—10 møder og har haft 
mange problemer på dagsordenen, er 
der ikke opnået de forventede resul
tater, hvilket i første række skyldes, 
at alt for mange Klasserepræsentanter 
ikke har turdet åbne deres mund på 
møderne og sige deres mening om tin

gene. Dog har vi fået gennemført, at 
der på trappen er blevet ophængt to 
hårdt tiltrængte opslagstavler, ved 
hjælp af hvilke man hurtigt kan fin
de de forskellige klasseværelser og de 
forskellige lærere. Dernæst har vi fået 
indført nyt og bedre kridt på sko
len, og endelig er vi netop i disse 
dage ved at arrangere et skolebal, 
hvis formodede overskud går til den 
i øjeblikket tomme elevrådskasse.

Det er således ikke store sager, vi 
har fået udrettet, men da al begyn
delse er svær, er der begrundet håb 
om, at næste års elevråd vil vise sig 
mere arbejdsdygtigt og samtidig leve 
op til elevrådsinstitutionens egentlige 
formål: at medvirke til opretholdel
sen af et godt forhold mellem sko
lens lærere og elever samt mellem 
eleverne indbyrdes.

Ole Eliason.

Fritidsklubberne
Vi startede sæsonen 65—66 med et 

medlemstal på 255 - en lille forøgelse 
fra sidste år - som skyldtes, at vi 
umiddelbart før klubbernes start op
rettede et hold i rytmik for 1. og 2. 
klasserne. I årets løb har følgende 
hold været i gang:

2 bordtennishold ledet af
hr. P. Brandt.

1 fotohold ledet af hr. P. Brandt.
1 filmhold ledet af hr. P. Brandt.
1 blokfløjtehold ledet af

frk. K. Barfoed.
1 rytmikhold ledet af frk. K. Bafoed. 
1 lerhold ledet af frk. H. Wessberg. 
1 indørs fodboldhold ledet af

hr. J. og B. Nielsen.
2 badmintonhold ledet af 

hr. G. Hansson.
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Hvert år plejer vi at sende et bord
tennishold til den åbne turnering 
blandt københavnske skolehold, men 
i år har interessen for bordtennis væ
ret så ringe, at begge hold måtte op
løses. Efter nytår blev lerholdet des
værre også opløst, da frk. Wessberg af 
helbredsmæssige grunde ikke så sig i 
stand til at fortsætte.

Interessen for fritidsklubberne er da
lende, og om de vil eksistere næste 
år kan ikke med sikkerhed siges på 
nuværende tidspunkt, men to ting ta
ler for, at de ikke vil. Dels er det 
svært at finde ledere til de enkelte 
klubber, og dels er medlemstallet gået 
stærkt tilbage sidste halvår.

G. Hansson.

Cyklistprøver
Skolen har den 7. sept. 65 i sam

råd med færdselspolitiet afholdt cyk
listprøver. Det gøres for at eleverne 
kan få øjnene op for, hvor dårligt de 
egentlig færdes på gaderne. Hver del
tager kører en på forhånd anvist rute 
i skolens distrikt, hvor der så på for
skellige vanskelige steder er posteret 
civilklædte betjente, der skal kontrol
lere kørslen. Laver eleven fejl, består 
han ikke, laver han noget særligt godt, 
kan der gives et eller flere ekstra 
kryds.

Det blev en overvældende stor suc
ces. 123 elever stillede op til prøven, 
til trods for at regnen styrtede ned og 
heraf bestod 100 elever. I den an
ledning har skolen mulighed for at 
modtage den af politiet udsatte van
drepokal. 3 elever går videre til en 
ekstra finalerunde, idet de opnåede 
mere end det til beståelsen krævede 
kryds. Det drejer sig om Kirsten Ka- 

bell 7bu, Bente Janild 7bu og Hen
rik Petersen 7 A.

Skolepatruljer
Skolen har også på anden måde et 

samarbejde igang med politiet, idet 
der er oprettet S. P. S. Skolepatrulje
system på skolen. Der er af politiet 
og et par klasselærere udtaget nogle 
store elever til at passe på, at mindre 
og jævnaldrende kammerater uden 
risiko kan passere de farlige kryds, 
der omgiver skolen. Eleverne ofrer 
deres frikvarterer samt møder 10 min. 
tidligere om morgenen og går 10 min. 
senere hjem om eftermiddagen, lige
gyldigt hvordan vejret er.

Det henstilles til alle voksne, der 
måtte komme til et kryds, hvor der er 
posteret S. P. S., at følge disses anvis
ninger. Vagterne skal ikke dirigere 
færdslen, men blot gøre de kørende 
opmærksom på, at der færdes børn 
på gaden og når der er klar bane, 
leder de børnene over.

Følgende steder kan man i skole
tiden forvente opsat patruljevagter: 
De to overgange ved krydset Venne- 
mindevej-Kildevældsgade, ved kirken 
mod Vognmandsmarken og ved Sko
lestien ned mod skolen.

René Dyhr.

Musik efter skoletid
Der har i år, ligesom tidligere år 

været tilbudt eleverne ekstraundervis
ning:

Sang, bevægelse og spil med slag
tøj og blokfløjte for 2., 3., 4. klasserne. 
Klaver for 3. klasse og opefter. Ryt
mik for 1., 2. klasserne og blokfløjte 
for 3. klasse og opefter har været lagt 
ind under fritidsklubben. Disse hold 
har fulgt klubbens regler for betaling.
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Dm nye bas-xylofon ved nissespillel.

Enkeltundervisning betales af ele
verne selv. Holdundervisning betales 
af skolen, eleverne betaler kun 2 kr. 
pr. måned til en instrumentkasse. Au
gust 1965 blev der købt en bas-xylo
fon. Til juleafslutningen 22. december 
opførte holdene sammen med elever
ne fra 2.-6. klasse et nissespil. Kulis
ser og masker blev lavet i samarbejde 
med holdet i frivillig formning, ledet 
af frk. Inger Mossing.

21. december blev forestillingen vist 
for forældre. Sæsonen slutter den 1. 
juni.

Sparemærker
Skolen har i det sidste år solgt spa

remærker for 2.100 kr.
Det er færre mærker end sidste år. 

Har børnene nu færre lommepenge, 
eller bruger de dem måske til andre 

ting? De har vel ikke forøget deres 
slikforbrug?

Ser man på tandlægernes indberet
ninger om børnenes dårlige tænder, 
får man en anelse om, hvad lomme
pengene bruges til. Lad os følge tand
lægernes advarsel: køb mindre slik, 
køb sparemærker og spar på denne 
måde sammen til nyttige ting.

Børnene bevarer så deres gode tæn
der, og de får desuden gode vaner, 
der kan hjælpe dem senere i livet.

Sparemærkerne koster 25 øre, og de 
fås hos klasselæreren og på kontoret 
hos frk. Munck.

Feriebillettcr
Feriebilletter rekvireres gennem 

klasselæreren hos hr. viceinspektør G. 
Wendelbo i så god tid som muligt, 
helst inden 1. juni. I fjor udstedtes 
her ved skolen 284 billetter.
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Skolefonden

Skolefonden har i skoleåret 1965- 
66 ydet tilskud til:

Skolepatruljer ..................... kr. 84,00
Skolens fødselsdag ............. „ 208,80
Luciaoptog .......................... „ 146,22
Skolekomedie ...................... „ 47,00
Tilskud til skolerejse 
(9au og 9av) .................... „ 534,27

Legemsøvelser
Faget omfatter gymnastik, boldspil, 

fri idræt og svømning. Alle timer 
slutter med bad, der er obligatorisk 
fra 4. klasse og opefter. Eleverne kan 
undtagelsesvis fritages for legemsøvel
ser og/eller bad, når seddel medbrin
ges fra hjemmet. Fritagelse for bad 
alene kræver dog, at eleven medbrin
ger håndklæde, så han kan frottere 
sig efter timen. Alle elever skal være 
omklædt i timerne. Gymnastikbukser 
(-dragter) kan udlånes fra skolen, hvis 
eleven medbringer en pose mærket 
med navn og klasse til at opbevare 
tøjet i, ligesom elevernes egne drag
ter kan ligge på skolen, hvis pose med
bringes. Derimod må eleverne med
bringe håndklæder til hver time.

I gymnastik kan de dygtige drenge 
indstilles til bronze-, sølv- eller guld
mærke. Følgende mærker uddeles:

10 bronzemærker 
4 sølvmærker •
1 guldmærkc.

I sommersæsonen dyrkes boldspil og 
fri idræt. I løbet af efteråret afholdes 
idrætsdag, ved hvilken Bryggervan
gens skole deltog med både piger og 
drenge.

Ved det afsluttende idrætsstævne 
(vinderhold fra lokalstævnerne), hvor 
Bryggervangens skole var repræsente
ret ved 7. klasses piger og 8. klasses 
drenge, vandt 8. klasse finalen i fod
bold og dermed en plade til skolens 
fane.

Fri idræt kan afsluttes med idræts
mærke, af hvilke der i år uddeles:

piger drenge
Bronze .......................... 9 12
Sølv .......................... 20 14
Guld.......................... 15 6
Sølv med emalje ... 2 7
Guld med emalje ... — 2

Feriekolonierne
Drenge.

På Lærerforeningernes feriekolonier 
optages drenge fra 3. klassetrin og 
opefter på sommerferieophold af ca. 
3 ugers varighed.

I sommerferien 1965 udsendtes fra 
Bryggervangens skole 60 elever til fe
riekolonien „Stenkilde“, Bogø, i tids
rummet 16/7-11/8. Kolonien ledes af 
to af skolens lærere samt en semina
rieelev, og udsendelsen i sommeren 
1966 vil antagelig foregå i lighed med 
tidligere års udsendelser.

Meddelelse om ansøgning gives i 
april i alle klasser fra 3. klassetrin. 
Børnene skal aflevere en skriftlig an
modning fra hjemmet til klasselæreren.

Koloniberetning
Jeg er blevet opfordret til at give 

en beretning om, hvordan et koloni
ophold former sig. Jeg for mit ved
kommende har især kendskab til fe
riekolonien på Bogø, da jeg har til
bragt 7 sommerferier, på denne syd
havsø.

8



Efter at have gået og ventet i spæn
ding får man besked om, hvornår man 
skal tage af sted — og andre vigtige 
instrukser.

Man møder den aftalte dag på Ho
vedbanegården, hvorfra afrejsen skal 
foregå. Efter at have indsamlet alle 
sedlerne giver lærerne signal til, at vi 
kan gå ned på perronen. Optoget sæt
ter sig i gang — 60 unge bakser af 
sted med deres store kufferter og væl
ter ned ad trappen for at komme 
først op i toget og sikre sig de bedste 
pladser. Når alle har fået anbragt sig, 
dog først efter „små“ stridigheder, be
gynder de vilde afskedsscener. Toget 
sætter i gang. Ferien er begyndt.

For at komme til Bogø skal man 
køre med tog i ca. 2 timer til Vor
dingborg, hvorfra resten af vejen, ca. 
1% time, foregår pr. bus. Tiden for
drives med kortspil, bolchegnaskning, 
slikudveksling og til tider samtaler.

Man ankommer til kolonien ved 
middagstid, hvorefter man får anvist 
sin køjeplads, hvor ens nummer står. 
Man skifter fra galla til almindeligt 
tøj og stiller sin kuffert ind i et dertil 
indrettet rum, før måltidet går alle 
med rundt for at se, hvor koloniens 
grænser er, og der bliver pointeret 
strenge, straffe for eventuel overtræ
delse.

Vi bliver delt i bordhold, 6 borde 
å 10 mand. Under måltidet får man 
mere at vide, bl. a. om byture, ud
nævnelse af kuli’er, som skal holde 
forskellige rum i orden, at der vil 
blive startet turnus; sovesalen lukket 
om dagen; tyveri medfører hjemsen
delse og mange andre ting.

En dag former sig således:

Vækning kl. 7, søndag dog kl. 7^. 
Man skal have redt seng og gjort 
morgentoilette inden flaghejsning kl. 
755, hvorefter der er morgenmad. 
Man har fri hele formiddagen indtil 
kl. Il30, hvor der er frokost (varm 
mad). Her bliver der nævnt hvilket 
bordhold, der skal til byen, som re
gel efter tur. Om eftermiddagen bli
ver der evt. arrangeret en frivillig 
vandgang - og fri indtil kl. 1730, 
hvor det er tør mad, der står på me
nuen. Herefter kan man lave, hvad 
man vil. Børn under 8. klasse skal 
være i seng kl. 21, mens „de store“ 
må være oppe til kl. 22. (Man kan 
efter aftale med den vagthavende læ
rer få en forlænget tid ved bal i Stub
bekøbing eller på Skovpavillonen).

For at forhindre al lediggang mel
lem måltiderne har lærerne lavet tur
nering i håndbold og fodbold, som 
spilles mellem bordholdene to gange; 
desuden turnering i bordtennis, skak, 
dam og bob, så der er masser at tage 
sig til i fritiden.

En af de store begivenheder er, 
når vi skal spille fodbold mod Bogø, 
hvor hele lejren, dog en lærer hjem
me på vagt, begiver sig til stadion for 
at heppe. Det er blevet til nogle 
vældig spændende dyster, hvor vi ger
ne trækker det længste strå til stor 
forbitrelse for øens ungdom, som nær
mest betragter os som arvefjenden i 
fodbold.

Byturen sker om eftermiddagen, 
hvorfor en af lærerne holder bank 
efter måltidet, hvor vi kan hæve nog
le af vores penge. Der er ca. 2 km 
til lejren.

Et yndet sted for fritiden er Skov
pavillonen, som man (de store) må 
gå op på efter nærmere aftale med
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Bliver der mål?

den vagthavende lærer. Her fordrives 
tiden med billard, pladespilning, soda
vandsdrikken, pølsegumlen og ispinde
spisning. Den ligger ca. J/2 km fra 
kolonien, når man går gennem sko
ven.

Den næstsidste dag sker der me
get. Efter frokost er der tvungen vask. 
Man skifter til rejsetøjet og pakker 
sin kuffert færdig, så den er klar til 
næste dag. Efter middag bliver der 
serveret lagkage og chokolade, hvor
efter man begiver sig over i spise
salen, hvor en udvalgt festkomité laver 
sketch og anden underholdning. Bag
efter tænder vi et bål nede ved stran
den. I mellemtiden er der serveret 
pølser i spisesalen, hvorunder præmie
uddeling, til det hold eller den en

kelte, som har vundet de afholdte tur
neringer, foregår.

Klokken sniger sig op til de 22, og 
det er på tide, at man kryber til køjs, 
da man skal tidligt op den næste 
dag.

Bussen kommer og henter os, og 
efter at have sagt farvel til køkken
personalet kører vi til Vordingborg, 
hvorfra et tog fører os hjem til Kø
benhavn. Man oplever nu (igen) vil
de gensynsscener, og hver går til sit, 
dog først efter at have sagt tak for 
god behandling og ferie til de 3 læ
rere, som har været med.

Ferien er slut, og man er parat til 
at begynde på en frisk i det nye 
skoleår.

Jan Ivar Nielsen.
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Praktiske oplysninger

Skoleinspektøren træffes som regel 
hver skoledag kl. 12-13, onsdag kun 
1730-1830’.

Skolens kontor har telefon RY 633.
Sundhedsplejen: Skolelægen træffes 

tirsdag og fredag kl. 1030—11.

Sundhedsplejersken træffes tirsdag og 
fredag.

Lægeværelsets tlf. er 29 11 17.
Skoletandplejcn:
Skoletandlægen træffes alle skole

dage. Elever i 1.-7. klasser behandles 
af skoletandlægen. Elever fra højere 
klassetrin kan behandles af private 
tandlæger med tilskud fra skolevæse
net. Udbetaling af det kommunale 
tilskud sker ved henvendelse på sko
lens kontor mandag, onsdag eller fre
dag. Hvis beløbet skal udbetales til 
eleverne, må fornøden fuldmagt fra 
forældrene medbringes.

Skoletandlægens tlf. er 29 50 49.

Glemte sager opbevares i skolens de
pot, der er åbent hver mandag kl. 940- 
95° Og hver torsdag kl. 12-1210.

Det anbefales, at man mærker ele
vernes tøj med deres navn.

Cykler skal henstilles i stativerne på 
parkeringspladsen. Det sker på eget an
svar, og der kan ikke opnås erstatning 
for stjålne eller ramponerede cykler.

Erstatning for bortkomne ure, smyk
ker etc. Skolevæsenet gør opmærksom 
på, at der ikke ydes erstatning for ure, 
smykker og lignende, der mistes på 

skolen. Der ydes heller ikke erstatning 
for huer, vanter, tørklæder og lignende 
mindre beklædningsgenstande; disse 
må eleverne medtage i klassen.

Indskrivning i skolen. Indskrivnin
gen af børn til nye 1. klasser begynder 
den 1. september.

Der gælder følgende aldersbetingel
ser :
1. Børn, der fylder 7 år inden skole

årets begyndelse (1. august), er un
dervisningspligtige.

2. Børn, der fylder 7 år i skoleårets 
første 6 måneder (1. august-31. ja
nuar), skal optages, såfremt foræl
drene ønsker det.

3. Børn, der fylder 7 år i skoleårets 
sidste 6 måneder (1. februar-31. 
juli), skal optages, såfremt foræl
drene ønsker det, og en ved skolens 
foranstaltning afholdt skolemoden
hedsprøve viser tilfredsstillende re
sultat.
Dåbs- eller navneattest samt attest 

for koppevaccination bedes medbragt.

Konfirmationsforberedelse:
Eleverne, der skal konfirmeres i ok

tober fra 7. kl., skal dog have fri til 
at gå til forberedelse ca. medio april 
-juni.

Elever, der i henhold til ovenståen
de går til konfirmationsforberedelse, 
skal have fri kl. 13 mandag og tors
dag og skal ikke møde på skolen igen 
efter forberedelsen.
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Skolens distrikt:

Bellmansgade fra 3 og 22 
Bellmans Plads 
Berggreensgade
Bomhusvej
Borgervænget lige nr. fra 52
Drejøgade fra 27 og 28 
Edvard Griegs Gade
Fanøgade fra 29 og 26
Gartnerivej
Heisesgade 
Helsingborggade
Hesseløgade fra 43 og 44
Hornemannsgade
Jagtvej fra 185 og 195
Kildevældsgade
Kong Oscars Gade 
Kuhlausgade

Landskronagade fra 1-49 og 2-72
Langøgade
H. C. Lumbyes Gade
Lyngbyvej fra 162-200
Manøgade
Marthagade
Niels W. Gades Gade
Nygårdsvej lige nr. fra 2-48
Ole Nielsens Vej
Ourøgadc fra 35 og 26
Rygårds Allé ulige nr. fra 129
Sankt Kjelds Gade fra 1-21 og 2-26
Thomas Laubs Gade
Vejrøgade
Vennemindevej
Weysesgade
Østerbrogade fra 139-167
Haveforeningen »Borgervænget«
Haveforeningen »Lundevang«
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Skolenævnets beretning

Ved regelmæssige møder har skole
nævnet med interesse fulgt skolens ar
bejde og har behandlet de sager, som 
skoledirektionen har fremsendt, og er 
ved beretninger fra skolens inspektør 
blevet orienteret om væsentlige æn
dringer i skolens arbejde. Specielt har 
man lyttet til oprettelsen af elevråd 
og det hidtil kommende initiativ fra 
elevernes side, samt om klassemøder
ne, der er blevet afholdt med foræl
drene om undervisningsmuligheder for 
8.-9. klasserne.

Som fællesmøde for samtlige for
ældre er afholdt et møde i skolens 
gymnastiksal den 25. november 1965, 
hvor politikommissær Svend Gredsted 
for en interesseret kreds fortalte om 
Ungdomskriminalitet og politiets ung
domsklubbers arbejde.

Skolenævnet har bevilget et begræn
set antal udmeldelser fra skolens 8. 
klasser til elever, der har fundet en 
læreplads før skoleårets slutning, eller 
hvor særlige forhold har gjort sig gæl
dende. Endvidere har man besøgt en
kelte hjem, hvor der har været et 
særligt påfaldende skulkeri fra under
visningen.

I samarbejde med skolens inspektør, 
skolelægen og andre har man over for 
skoledirektionen og bevilgende myn
digheder rykket for den i 1962 givne 
bevilling om igangsættelse og fornyelse 
af skolekøkken og fysiklokalc. Efter 

indhentede oplysninger fra ministeriet 
skulle der være mulighed for, at man 
nu skulle komme i gang med arbejdet. 
Vi håber, at de ubehageligheder, der 
bliver for skolearbejdet ved et færre 
antal klasselokaler og ombygningsar
bejde i undervisningstiden, må blive 
taget med godt humør af alle parter.

Medlemmer af skolenævnet har væ
ret: Valgt af forældre:
Disponent, fru Ulla Nielsen, Edv.

Griegsgade 11, RY 7029 v, 
arkitekt Jørgen Jacobsen, næstfor

mand, F. F. Ulrichsgade 9, 
RY 4728.

håndværker Hans W. Nielsen, sekre
tær, Bellmansgade 9, RY 1399 v.

Repræsentanter for skolen:
Skolens inspektør Verner Petersen, 
overlærer Helge Eriksen, formand for 

lærerrådet,
overlærer Marie Rattenborg.

Valgt af borgerrepræsentationen:

Børnehavelærerinde Ellen Ratheke, 
Ourøgadc 10, RY 4844, 
kvartermester Willy Schou, formand, 

Hornemansgade 13, RY 9298.

På skolenævnets vegne

Willy Schou.

Marts 1966.
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Ungdomsherberget i Norge.

Norgesrejse 9.-16. januar 1966

Skolen arrangerede en rejse til Lil
lehammer for eleverne i 9au og 9av. 
Alle elever førte dagbog på turen. 
Nedenstående er udpluk af tre ele
vers indtryk og oplevelser.

„Sejlturen fra København til Oslo, 
der varede 15 timer, gik godt. Jeg 
fik ikke brug for mine søsygepiller, 
for vandet var blikstille. Mandag 
morgen var jeg tidligt oppe for at se 
indsejlingen i Oslo fjord. Det var 
meget smukt. Vi anløb Oslo kl. 7,15. 
og da vi havde afleveret vor bagage 
på banegården, havde vi lige en time 
til at se på byen. Togrejsen til Lille
hammer var mægtig køn. Sneklædte 
fjelde, små bjælkehuse og lange stræk
ninger med snepudrede fyrretræer. Da 
vi ankom til Lillehammer, blev vi or
dentlig sat i arbejde. Vi måtte bære 
al bagagen op ad en temmelig høj 

bakke, for ungdomsherberget, vi skul
le bo på, lå et stykke uden for byen. 
Vi var ude at løbe på ski, så snart 
vi ankom. Jeg havde forestillet mig, 
at det at løbe på ski var meget let, 
men jeg skiftede sandelig hurtigt me
ning. Jeg talte ikke, hvor mange gan
ge jeg faldt den dag, men det var 
ikke få.

En aften blev der vist film om ski
løb. Det ser så let ud, når man ser 
rigtig dygtige skiløbere løbe på ski, 
men når man selv skal til det, er det 
noget helt andet“.

Lilja Ulriksen, 9au.

„Den følgende dag var vi oppe på 
„Stampesletta“, en stor slette med 
masser af gode skiløjper. Om aftenen 
fik vi at vide, at der den næste dag 
ville gå en bus op til Nordseter. Næ- 
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ste morgen skulle de, der ville med, 
smøre madpakke. Kl. 10,10 var vi 
fem, som skulle med bussen de 15 
km, som der var op til toppen. Det 
gik temmelig stejlt op hele vejen, men 
bussen havde snekæder på hjulene, 
så den klarede det fint hele vejen. Di 
vi kom der op (ca. 1000 m over ha
vet), blev vi delt i hold efter dygtig
hed, og hvert hold blev ledet af en, 
der var kendt på egnen. Det var en 
temmelig hård tur, da det gik opad 
det meste af vejen, først efter en ti
mes tid, begyndte vi at vende om, 
og det gik straks bedre. Efter turen 
vendte vi alle forfrosne tilbage, hvor 
vi skulle møde bussen igen. Her spiste 
vi vor medbragte mad og nød udsig

ten gennem vinduet til den smukke 
natur. Kl. 15,30 blev vi hentet af bus
sen og turen tilbage begyndte.“

Jens Bitz, 9au.

„Den sidste aften blev lærerne va
sket af drengene. Næste morgen blev 
vi vækket kl. 8. Vi måtte selv smøre 
madpakke og det gjorde vi efter mor
genmaden. Så pakkede vi det sidste og 
da alle var færdige, gik vi til statio
nen. Vi var alle enige om, at vi hav
de haft det dejligt i den uge, vi havde 
været på herberget. Der var ingen, 
der havde noget imod, at blive der no
get længere.“

Lizzie Henriksen, 9av.
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Skolens ordensbestemmelse

Af hensyn til undervisningen må in
gen børn komme i den store skolegård, 
før frikvarteret begynder, herfra dog 
undtaget mødetiden om morgenen: 10 
minutter før skoletid. Børn, der møder 
for tidligt, samles i den lille gård. I 
samlingstiden er leg ikke tilladt.

På legepladsen er al farlig og vold
som leg forbudt. „Boldspil“, glideba
ner og leg med sne tillades ikke. Pa
pir og lignende må ikke kastes på gul
ve, trapper eller i skolegården. Leg 
på toiletterne er forbudt, og der må 
kun være ét barn ad gangen på hvert 
toilet.

Skolens 3. realklasser kan få tilla
delse til at opholde sig i klasseværel
set i frikvarteret. Særordensdukse må 
opholde sig i særlokalerne. „Syge“ bor 
kun undtagelsesvis være oppe og må 
da opholde sig på nr. 9.

Eleverne har pligt til at rette sig 
efter vagternes anvisninger.

I skoletiden må elever ikke forlade 
skolen uden en lærers skriftlige til
ladelse.

Overtøj anbringes på knagerne uden 
for klasselokalerne.

Slik må kun medbringes i særlige 
tilfælde. Legetøj må ikke medbringes.

De af skolen udleverede bøger be
tragtes som lån, for hvilke hjemmene 
er ansvarlige. Der skal altid være bind 
om bøgerne. Forsætlig beskadigelse af 
skolens og kammeraters ejendele på
tales, evt. erstatning sker efter skolens 
skøn. Uforsætlig beskadigelse skal af 
vedkommende straks meldes til sko
lens inspektør eller lærere.

Da skolevæsenet ikke yder erstat
ning for ure, smykker og andre værdi
genstande, frarådes det at medbringe 
ting af værdi på skolen.

Cykling fra stien og ind på parke
ringspladsen er ikke tilladt.
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Mundtlig årsprøve 1966

MANDAG DEN 13. JUNI

Lærer Censor

Hu (nr. 16) kl. 8 tysk hr. Corfitz Sørensen

TIRSDAG DEN 14. JUNI

hr. P. Langemark

8au (nr. 15) kl. 8 orientering hr. P. Andersen hr. P. Hornung
8av (nr. 27) kl. 8 regning hr. G. Wendelbo

ONSDAG DEN 15. JUNI

fru E. Helms

Hu bi kl. 8 biologi hr. Ch. Bisgaard

TORSDAG DEN 16. JUNI

hr. Gösta Hansson

8au (nr. 15) kl. 8 regning hr. Gösta Hansson hr. E. Kokhauge
8av (nr. 27) kl. 8 dansk fru E. Helms

FREDAG DEN 17. JUNI

fru K. M. Jespersen

Hu (nr. 16) kl. 8 regning fru E. Petersen hr. H. Eriksen

Besøgsdage 1966

MANDAG DEN 20. JUNI

Lærer Gæstelærer
lu (nr. 1) kl. 8 — 850 dansk fru E. Buhl

kl. 855_ 940 regning frk. I. Mossing
Iv (nr. 3) kl. 8 — 850 dansk fru E. Larsen

kl. g55_ 940 regning frk. B. Miiller
Ix (nr. 5) kl. 8 - 850 dansk fru K. Aue Elbek

kl. 855_ 940 regning frk. H. Wessberg
3u (nr. 7) kl. 8 -850 dansk hr. P. Langemark

kl. 855_ 940 regning fru E. Helms
3x (nr. 4) kl. 8 —85° historie fru »S1. Kjær Hansen

kl. 855_ 940 regning fru K. Nibro
3A (nr. 11) kl. 8 — 850 regning hr. Benny Nielsen

kl 855_ 940 dansk fru A. Hejlsø
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Lærer Gæstelærer
4u (nr. 8) kl. 8 - 850 dansk hr. Jagd Jensen fru E. Helms

kl. 855_ 940 historie fru K. Aue Elbek hr. ]agd Jensen
5u (nr. 25) kl. 8 - 850 regning fru K. Jespersen fru B. Gyntelberg

kl. 855— 940 geografi fru M. Lindow hr. E. Kokhauge
5x (nr. 13) kl. 8 - 850 regning fru E. Petersen frk. H. Wessberg

kl. 855_ 940 biologi fru I. Langemark hr. Benny Nielsen
5y (nr. 6) kl. 8 - 850 dansk fru A. Hejlsø frk. I. Mossing

kl. 8-55- 940 biologi fru K. Jespersen hr. René Dyhr
5A (nr. 9) kl. 8 - 850 dansk hr. P. Agner fru A. Ohlendorf/

kl. 855- 940 regning hr. P. Agner fru S. Kjær Hansen
5B (nr. 17) kl. 8 - 850 dansk hr. T. Christensen frk. J. Brandt

kl. 855_ 940 regning hr. T. Christensen frk. J. Brandt
6cu (nr. 26) kl. 8 - 850 dansk frk. C. Fangel Olsen fru K. Nibro

kl. 855_ 940 regning fru E. Buhl hr. P. Langemark
kl. 950-1040 historie frk. H. Wessberg fru >9. Kjær Hansen

7au (nr. 29) kl. 8 - 850 regning hr. E. Kokhauge fru I. Langemark
kl. 855- 940 dansk hr. E. Strømø fru B. Gyntelberg

nt kl. 95O-IO40 naturlære hr. P. Jørgensen hr. René Dyhr
7ax (nr. 28) kl. 8 — 85o regning hr. G. Wendelbo frk. B. Midler

kl. 855_ 940 dansk hr. E. Mortensen hr. P. Hornung
kl. 950-104° engelsk hr. E. Strømø fru M. Lindow

7A (nr. 30) kl. 8 — 85o regning hr. E. Mortensen hr. P. Andersen
nt kl. 855_ 940 naturlære hr. P. Jørgensen hr. P. Andersen

(nr. 30) kl. 950-1040 dansk hr. E. Mortensen fru B. Gyntelberg
lu (nr. 15) kl. 8 -1040 historie hr. ]ohs. Rau fru M. Hellner
Iv bi kl. 8 -1040 biologi hr. Gösta Hansson hr. Villy Jensen

TIRSDAG DEN 21. JUNI
/7 —<_

2u (nr. 1) kl. 855_ 940 regning fru 'Er-Larære*
kl. 950-1040 dansk frk. B. Müller

2v (nr. 3) kl. 855_ 940 regning hr. René Dyhr
kl. 950-1040 dansk fru K. Nibro

2x (nr. 5) kl. 855_ 940 regning hr. Johs. Rau
kl. 950-1040 dansk fru E. Petersen

3v (nr. 6) kl. 855_ 940 geografi fru A. Ohlendorf/
kl. 950-1040 regning fru M. Rattenborg

3y (nr. 4) kl. 855_ 940 regning hr. Aadal Rasmussen
kl. 950-1040 dansk fru B. Gyntelberg

4v (nr. 25) kl. 855- 940 dansk fru M. Rattenborg
kl. 950-1040 biologi fru K. Aue Elbek

4x (nr. 8) kl. 8 - 85o dansk hr. H. Crusell
kl. 855_ 940 regning fru G. Thye-Nielsen

hr. Jagd Jensen 
frk. Fangel Olsen

1 fru B. Holm Sørensen 
hr. H. Crusell
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Lærer Gæstelærer
ly (nr. 2) kl. 8 - 850 dansk frk. J. Brandt hr. H. Eriksen

kl. 855— 940 regning hr. Ch. Bisgaard hr. P. Jørgensen
JA (nr. 11) kl. 855— 94° regning fru B. Holm Sørensen frk. I. Mossing

kl. 950-1Q40 dansk fru Æ Holin ßorensen fru A. Ohlendorff
5v (nr. 26) kl. 855_ 940 fiW M. HetlneV frk. K. Degner

kl. 950-1040 dansk fru G. Thye-Nielsen frk. I. Mossing
6au (nr. 29) kl. 8 - 850 dansk hr. P. Hornung fru A. Ohlendorff

kl. 855— 940 regning hr. Gösta Hansson frk. C. Fangel Olsen
nt kl. 950-1040 naturlære hr. P. Jørgensen hr. H. Eriksen

6bu (nr. 13) kl. 8 - 850 historie fru M. Hellner frk. C. Fangel Olsen
kl. 855_ 940 regning hr. H. Eriksen hr. P. Hornung
kl. 950—1040 engelsk frk. K. Degner fru E. Larsen

6cv (nr. 9) kl. 8 - 85o dansk frk. A. Munck hr. Benny Nielsen
kl. 855_ 940 engelsk frk. A. Munck frk. J. Brandt
kl. 950—1040 regning hr. Ch. Bisgaard hr. H. Crusell

7av (nr. 28) kl. 8 — 850 geografi hr. P. Andersen hr. Aadal Rasmussen
bi kl. 855— 940 biologi hr. Villy Jensen hr. P. Andersen

(nr. 28) kl. 95o_1Q4o engelsk hr. Johs. Rau hr. René Dyhr
7bu nt kl. 8 - 850 naturlære hr. Villy Jensen hr. P. Jørgensen

(nr. 17) kl. 855_ 940 regning fru E. Petersen hr. Benny Nielsen
kl. 950— 1Q40 dansk fru I. Langemark hr. Aadal Rasmussen

lu (nr. 15) kl. 8 —lO4o engelsk hr. E. Strømø fru M. Lindow
Iv (nr. 16) kl. 8 —1Q40 tysk hr. P. Langemark hr. P. Agner

Bryggervangens skole, 1966.
Verner Petersen.
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