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BRYGGERVANGENS 
SKOLE

1966-1967



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

(side 17-19).

Tirsdag den 20. juni kl. 8-11 og onsdag den 21. juni kl. 8-11 er elevarbejder 
i håndarbejde, tegning og sløjd udstillet i skolens gymnastiksal.

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

Sommerferien begynder fredag den 23. juni, og første skoledag efter ferien er 
mandag den 14. august.

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

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

skolen. Forældre og andre pårørende er hjertelig velkomne.



Skolens medarbejdere

Skolens ledelse:

Skoleinspektør Verner Petersen.

Viceskoleinspektør Gunnar Wendelbo.
Viceskoleinspektør Andrea Munck.

Lærerkollegiet består i år desuden af 
følgende:

Per Agner.
Paul Andersen.
Mølgaard Christensen.
Tage Christensen.
Helge Crusell.
Rene Dyhr.
Helge Eriksen.
Gösta Hansson.
Poul Hornung.
Børge Jagd Jensen.
Villy Jensen.
Per Høy Jørgensen.
Ernst Knudsen.
Erling Kokhauge.
Peer Langemark.
John Merland.
Ejvind Mortensen.
Willum Nielsen.
Werner Pelman.
Aage Aadal Rasmussen.
Johannes Rau.
Ebbe Strømø.
Hanne Arnt.

Jette Brandt.
Elena Buhl.
Karoline Dahl.
Karen Degner.
Karin Aue Elbek.
Sigrid Kjær Hansen.
Inger Harbom.
Agnete Hejlsø.
Magdalene Hellner.
Edith Helms.
Karen Margrethe Jespersen.
Emmi Sasse Jørgensen.
Inge Langemark.
Mette Lindow.
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 Dorte Ulrich.
Klinikassistent: Lizzie Falck Jørgensen.
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Skoleåret 1966-67

Skolen starter
Fredag den 12. august 1966 begyndte 

skolen med 894 elever — 467 drenge og 
427 piger - fordelt på 39 klasser.

De nye 1. klasser begyndte mandag 
den 22. august. Børn og forældre blev 
budt velkommen af skolens inspektør, 
og der var underholdning med sang og 
musik af frk. Brandts lille sangkor.

Foredrag
Lørdag den 4. marts fortalte den 

norske rejselektor Thor Lier fra Sand
vika om »Hvalfangsten og dens betyd
ning for Vestfold fylke«.

Senere har vi haft besøg af en svensk 
rejselektor, fil. mag. & theol, cand. Bir
gitta Florstmann, som talte om Gösta 
Berlings Saga.

Foredragene er formidlet gennem for
eningen Norden og har til formål at 
udvide de store elevers kendskab til 
norsk og svensk sprog.

Forældremøder
Der har i årets løb været holdt en 

række forældremøder, hvor dels inspek
tøren, dels klassens lærere har fortalt 
om klassens arbejde.

Særlige møder har været holdt for 
forældrene i de fire 5. klasser med hen
blik på spørgsmålet, om klasserne skulle 
fortsætte som udelte, eller de skulle de
les. Da et flertal af forældrene i samt
lige klasser var stemt for udelt skole, 
får vi i det kommende år fire udelte 
6. klasser.

Forældreugen holdtes i november 
med forældrebesøg i klassen og aften
møde, hvor forældrene havde lejlighed 
til at kontakte deres børns lærere.

I forbindelse med forældreugen var 
arrangeret et møde i gymnastiksalen, 
hvor viceskoledirektør Thorkil Holm 
talte om nutidens børn og forældre.

Skoleballer
På skolens fødselsdag, den 18. no

vember, vistes film for hele skolen, og 
i stedet for den traditionelle neger- 
bolle uddeltes appelsiner.

I øvrigt fejredes begivenheden ved, 
at der holdtes fire skoleballer for sko
lens forskellige årgange. Der var lej
lighed til at forfriske sig ved en mælke
bar, og det kendte pigtrådsorkester The 
Defenders leverede musik til ballerne 
for de ældre årgange.
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Luciaoptoget (Fot.: Carsten Hansen, 9 au)

Juleafslutning
Tirsdag den 13. december havde vi 

et smukt Luciaoptog. Pigerne sang på 
alle gangene, og der uddeltes småkager.

Den 22. december samlede vi de små 
elever til juleafslutning i gymnastiksa
len, og de store elevers afslutning fore
gik i Kildevældskirken.

Smukt resultat i cyklistprøverne
Den årlige cyklistprøve i samarbejde 

med færdselspolitiet holdtes den 18. 
april - efter at dette er gået i trykken. 
Vi går ud fra, at vore deltagende ele
ver har gjort sig særlige anstrengelser 
denne gang, for der har været noget at 
leve op til.

Året før bestod nemlig så mange af 
de elever’ fra Bryggervangen, der gik 
op til prøven, at skolen opnåede den 
højeste beståelsesprocent. Som følge 
heraf blev inspektøren kort før sommer
ferien inviteret til en højtidelighed, 
hvor han på skolens vegne modtog den 
vandrepokal, kampen står om hvert år.

Samme dag kørtes en ekstra finale
runde for de dygtigste deltagere i prø
ven i hele København, og også her fik 
tre af vore elever præmier. Vinderne 
var Kirsten Kabell Larsen og Bente 
Janild, begge 1 ru, samt Henrik Peter
sen, 8 au.

Beretning fra elevrådet

Med det nye skoleår begyndte Bryg
gervangens skoles elevråd at arbejde, 
men først skulle der vælges bestyrelse, 
og den kom til at se sådan ud: Niels 
Møller, 2ru, formand, Morten Bøstrup, 
lOau, næstformand, Åse Sørensen, lOau, 

kasserer, Ole Stangerup, 3ru, sekretær, 
og til kontaktudvalget valgtes Dina 
Svensson og Gunner Olsen, begge fra 
9au.

Den første store opgave var at arran
gere skoleballet. På mødet i oktober 
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vedtoges, at 9. og 10. klasse skulle male 
og sørge for kulisserne, hvilket de kla
rede ganske strålende. Regnskabet og 
ansvaret skulle en komité fra elevrådet 
samt tre lærere stå for. Skoleballet blev 
for første gang i skolens historie arran
geret å 4 gange. Første dag 1.—3. klasse., 
anden dag 4.-5. klasse, tredie dag 8.- 
10. klasse og sidste dag 6.-7. klasse.

Til de to mindste hold kom fem 
unge, sympatiske mænd og spillede og 
legede med børnene, og alle morede sig 
dejligt. For de to største hold spillede 
de berømte The Defenders. Men nogle 
af eleverne mente, at det kneb lidt med 
morskaben, fordi der under ingen om
stændigheder måtte ryges og drikkes 
øl. Hvis dette skete, ville ballet blive 
afblæst. Der blev så solgt milk shake 
(mælkesjusser) og sodavand. Men alt 
taget i betragtning: en stor sukces!

Før skoleballet havde vi en avisind
samling, som skulle skaffe midler til 
elevrådets arbejde. Den indbragte 
1031,69 kr.

Efter skoleballet kørte elevrådet lidt 
dødt, og der blev ikke vedtaget noget 
af betydning. Hvorfor? - Ganske sim
pelt, fordi eleverne er nogle små døde, 
initiativforladte hoveder. Nå, nok om 
det, men da vi så kom til januarmødet, 
kom der et forslag fra 2ru om fri op
gang. Forslaget skulle bidrage til at ska
be en lidt mindre militærisk holdning 
over for eleverne, og det gik straks igen
nem elevrådet. Da det kom til lærerrå
det, fik vi en måneds prøvetid, og efter 
dens udløb blev det vedtaget, at vi skul
le beholde den fri opgang, fordi den 
havde formet sig over al forventning.

På mødet i februar kom et forslag 
fra 2ru (læg mærke til, at mange for
slag kommer fra 2ru, vi skulle gerne ha
ve alle klasser med!) om vagter ved 

toiletterne. Dette forslag skulle mod
virke al den uorden, der foregår der. 
(Måske ryger Deres barn derovre?). 
Et andet forslag hed taskevagter. Disse 
vagter skulle sørge for, at taskerne ikke 
smides ude i gården, men pænt stilles 
hen under halvtaget, så bøgerne ikke 
bliver ødelagt.

Ideen med toiletvagteme blev en fia
sko. Eleverne er ikke voksne nok til at 
forstå, at toiletterne er deres, og at der 
skal passes på dem. Men der bliver 
ganske vist passet bedre på dem nu end 
i begyndelsen. Taskevagterne derimod 
blev en lille sukces, og grunden er, at 
vi har fået fat i nogle solide folk til 
dette job.

På det sidste møde blev det også ved
taget, at vi skulle have en vandreudstil
ling af malerier, og med inspektørens 
hjælp gik der ikke lang tid, før udstil
lingen var på skolen.

I øjeblikket er vi i gang med et sko
lebal for 8.-10. klasse.

Trods alt må vi sige, at elevrådsåret 
66-67 er gået bedre end sidste år, men 
vi har blot at håbe ,at arbejdet vil 
komme til at omfatte alle klasser og 
ikke kun nogle enkelte. Elevråd - ikke 
kun vores elevråd, men elevråd i al 
almindelighed — har ikke nogen fair 
chance for at kunne yde noget virke
ligt arbejde, så længe det er skolernes 
ledere og lærere, der bestemmer. Vi 
mangler nogle direktiver, love fra mini
steriet, som også kommer engang. Men 
den væsentlige årsag til, at vi er så stil
lestående, er, at der er for megen ge
nerthed blandt klasserepræsentanterne. 
Hvis de ville lægge lidt af deres genert
hed ned i en skuffe, så længe der er 
møde, ville vi være kommet et godt 
stykke længere. Niels Møller.
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Den 
nye 

skole

Detalje fra skolekøkkenet (Fot.: W. Pelman)

Skolens ombygning
Når Bryggervangen om godt to år 

fylder 50, vil den fremtræde i væsent
lig forynget udgave, takket være den 
modernisering, der er gennemført i det 
sidste årstid. Mest gennemgribende er 
ændringen for fagene fysik og skole
køkkenundervisning, som har fået to
talt nye, ydre rammer.

Det gamle køkken, der efterhånden 
var helt forældet, er nu erstattet med 
2 fuldt moderne køkkener, hver til 18 
elever, indeholdende køkkenafdeling 
med el og gas, spiseafdeling med mo
derne borde og stole og en lille skrive
stueafdeling til teoretisk arbejde for 
enkelte elever. Endvidere hører til hvert 
køkken et spisekammer samt en stor 
og lys garderobe med mange indbygge
de skabe.

Til skolekøkkenerne er desuden knyt
tet en lille lejlighed med kombineret 
stue, rigt udstyret køkken og et lille 
badeværelse med karbad, håndvask og 
toilet. Denne lejlighed er beregnet til 
selvstændigt arbejde i de ældste klas
ser. Endelig er der vaskerum med fuld

automatisk vaskemaskine og elektrisk 
varmestrygerulle.

For at børnene kan lære rationelt 
arbejde, råder man selvfølgelig også 
over moderne tekniske hjælpemidler 
som røremaskine, håndmixere og rå
kos tmaskiner.

Også den nye fysikafdeling ser ud til 
at falde ud til alles tilfredshed. I ste
det for det gamle fysikværelse på 2. sal 
har vi fået to lokaler på 3. sal, et audi
torium (kaldet F.l) og et stort øvelses
lokale (F.2). Begge lokalerne er velind
rettede, og da skolens samlinger af un
dervisningsmateriel til fysik og kemi 
samtidig er blevet udvidet og fornyet, 
skulle alle muligheder være til stede for 
at give eleverne en grundig og interes
sant indførelse i naturlære.

I tilknytning til F.2 er bygget et sløjd- 
fysik-lokale. I skrivende stund mangler 
dog endnu hovedparten af inventaret 
hertil.

Skolebiblioteket er ligeledes blevet 
ombygget og fremtræder i helt ny skik
kelse. Mens man tidligere måtte nøjes 

7



med eet lokale, hvor både læsestue
virksomhed og udlån foregik, er disse 
funktioner nu fordelt på to lokaler. Des
uden er alt inventar fornyet. Bl. a. er 
der anskaffet runde borde og forskyde
lige boghylder af metal.

Men også resten af skolen har nydt 
godt af moderniseringen. Samtlige gul
ve er belagt — eller bliver det snarest - 
med vinyl. Vi har fået et lille lokale til 
støtteundervisning. Den gamle fysiksal 

er indrettet til historie-geografi-lokale. 
Og børnenes toiletter i gården er blevet 
sat i tidssvarende stand.

Og nu glæder vi os, til formnings
lokalet (tegnesalen) bliver udvidet med 
en del af det nuværende nr. 36. Herfra 
skal gå en indvendig trappe op til lof
tet, der skal anvendes til tørring af ler
arbejder og andre ting, som det er van
skeligt at have liggende fremme under 
de nuværende forhold.

På klassetur til Vesttyskland

I begyndelsen af skoleåret var Iru 
på en vellykket tur til Vesttyskland. 
Eleverne skrev opgaver på tysk og førte 
dagbog, og følgende er uddrag af en af 
dagbøgerne:

31/8: Kl. ca. 9 fortsætter turen fra 
vandrerhjemmet i Glaustahl-Zellerfeld. 
Efter nogle minutters kørsel gør vi et 
lille stop for at se bjergværksmuseet, 
der viser, hvordan minedriften foregik 
for mange år siden. Vi var også nede 
at se en mine lige under museet. Videre 
kører vi til drypstenshulerne i Iberg, 
de eneste huler i Ober Harz. Derefter 
spises frokost på en restaurant på auto
banen. Sidst på eftermiddagen kører vi 
ud af Harzen og ankommer kl. ca. 
16,30 til Marburg, hvor der overnattes.

1/9: Efter morgenmaden på vandrer
hjemmet var vi inde i domkirken, Eli- 
zabethkirken, der er den ældste gotiske 
kirke i Tyskland, fra ca. 1235. Deref
ter kørte vi til slottet, hvor vi så mange 
ting. Over Limburg, hvor vi spiste fro
kost på en lille café, gik turen videre 
mod Rhinen. Hen på eftermiddagen 
stod vi og beundrede den skønne ud
sigt fra Loreley klippen. Den tætte flod
trafik imponerede os meget. Turen 

fortsatte langs Rhinen til Rüdesheim. 
Vandrerhjemmet ligger højt over byen 
med en skøn udsigt over vinmarkerne 
og Rhinen.

3/9: KL er ca. 10, og bussen er lige 
kommet for at køre os til båden, som 
vi skal sejle med på Rhinen. Turen va
rede en halv time. Imens spiste vi fro
kost om bord og nød den dejlige ud
sigt. I Niederlahnstein steg vi i land. 
Derefter var vi oppe i en fæstning, 
hvorfra vi kunne se Lahn løbe ud i 
Rhinen.

Vi kørte til Köln, hvor vi bl. a. så 
domkirken og var inde i den. En af 
pigerne havde bare arme og nedringet 
bluse, og en slags kirketjener kom og 
bad hende tage sin anorak på. De af os, 
der havde mod og lyst, var oppe i tår
net. Der var over 500 trin op.

F eriekolonierne
Drenge

I lighed med tidligere år har der i 
sommerferien været udsendt elever på 
feriekoloni.

I tidsrummet 20/6-15/7 havde 12 
elever et dejligt ophold på feriekolonien 
Alhage syd for Ebeltoft. På denne ko
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lonitur var ingen af skolens lærere med. 
Derimod havde 60 af skolens elever i 
tiden 15/7-11/8 følgeskab af hr. P. Høy 
Jørgensen og hr. Villy Jensen på ferie
kolonien Stenkilde på Bogø, en lille 
idyllisk ø beliggende mellem Falster og 
Møn.

Antagelig vil der også i den kommen
de ferie være mulighed for udsendelse 
af elever fra 3. klassetrinnet og opefter. 
Ansøgninger fås hos klasselæreren.

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 legemsøvelser 
og/eller bad, når seddel medbringes fra 
hjemmet. Fritagelse for bad alene kræ
ver dog, at eleven medbringer hånd
klæde, så han kan frottere sig efter ti
men. 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, lige
som elevernes egne dragter kan ligge 
på skolen, hvis pose medbringes. Deri
mod må eleverne medbringe håndklæ
der til hver time.

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

Ved det afsluttende idrætsstævne 
(vinderhold fra lokalstævnerne) var 
Bryggervangens skole repræsenteret ved 
1. real piger i langbold og 10. kl. drenge 
i fodbold. Drengene nåede til finalen, 
men tabte. Pigerne vandt derimod og 
hjembragte en smuk sølvplade til sko
lens fane.

Desuden har udvalgte drenge delta
get i enkeltmands- og holdkonkurren- 
cer i atletik, hvor vi opnåede en 3. 
plads i længdespring.

Skolefonden
Skolefonden har i skoleåret 1966-67 

ydet tilskud til:
Tysklandstur med 2ru .... kr. 150,00 
Skolebio-billetter til medlem
mer af skolepatruljen........ kr. 105,00 
Skolens fødselsdagsfest .... kr. 326,70
Luciaoptog.......................... kr. 145,95

Sparemærker
Skolen har i det forløbne år solgt 

sparemærker for 2.600 kr. Dette er en 
lille opgang i forhold til sidste år, tak
ket være nogle meget ivrige sparere i 
1. klasserne.

De mindste elever sparer så absolut 
mest. Dette skal derfor være en appel 
til eleverne fra alle klassetrin om at 
blive ved med at spare - eller begynde 
igen.

Alle er velkomne til at købe spare
mærker hos klasselæreren eller på kon
toret hos frk. Munck.

Feriebilletter
Feriebilletter rekvireres gennem klas

selæreren hos viceinspektør G. Wen- 
delbo i så god tid som muligt, helst in
den 1. juni. I fjor udstedtes her på 
skolen 291 billetter.

Virksomhedsbesøg
I skoleårene 1965/66 og 66/67 har 

8. og 9. klasserne i orientering og pro
duktionslære foretaget en del virksom
heds- og institutionsbesøg, dels med læ
rerledsagelse, dels i mindre grupper på 
egen hånd.
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Hensigten har været at gøre eleverne 
fortrolige med arbejdslivet uden for 
skolen og stimulere dem til en lidt 
større indsats i skolen, bl. a. ved hjælp 
af det indsamlede materiale.

En stor del af eleverne er kommet 
hjem med indtryk, som de ivrigt og 
interesseret har givet videre til deres 
kammerater. Materiale fra f. eks. gum
mifabrik, tobaksfabrik, sukkervarefabrik, 
skotøjsfabrik, væveri, grammofonplade
fabrik, Mineralogisk museum, Frilands
museet etc. er i mange tilfælde fikst og 
instruktivt opsat på plancher til egen 
og andres fornøjelse. Andre elever, der 
måske har større besvær med at vide
regive indtryk, har sikkert haft et lige 
så stort udbytte som de mere tale-, 
tegne- og skrivebegavede. Nogle enkelte 
kommer hjem og klager over, at de har 
haft for lidt ud af besøget: kun 4 gram
mofonplader, kun 1 stk. wienerbrød til 
sodavanden o.s.v., men dette er dog 
undtagelser.

Man skal vel ikke kalde dette lille 
forsøg på at stimulere eleverne i skole
arbejdet for en ubetinget sukces, men 
der har dog været så mange positive 
træk ved det, at man bør fortsætte. 
Institutioners og virksomheders ledelse, 
funktionærer og arbejdere har vist me
gen interesse og ofret megen tid på til
rettelæggelse og oplysning.

Elektronikmekaniker
Igen i år har eleverne i 9.-10. kl. 

haft lejlighed til at følge med i livet 
på en arbejdsplads to gange å en uge.

Jeg synes, det er vældig godt, at man 
får lejlighed til at prøve det et godt 
stykke tid, før det bliver alvor. Selv
følgelig er det ikke meget, man får lært 
på den korte tid, men man kan danne 
sig et ganske godt indtryk af livet på en 

arbejdsplads, og det er det, jeg finder 
det væsentlige.

De, der arbejdede i den afdeling, jeg 
kom ind i (kvindelige montører med 
en kort skoling) var i allerhøjeste grad 
utilfredse. Der var én, som sagde op 
på stedet, da værkføreren kom med en 
udtalelse om, at de kvindelige arbej
dere kun ydede 50 pct. (de var på 
akkord).

Selve faget, som jeg havde valgt, 
syntes jeg vældig godt om. Jeg ville 
gerne prøve at arbejde som elektronik
mekaniker, og dette ønske fik jeg op
fyldt de to sidste dage. De andre tre 
dage var jeg på værkstedet, hvor jeg 
monterede glidere på stålserieskuffer, 
samlede låsetøj, niklede, borede og me
get andet. Jeg var jo også en ganske 
billig arbejdskraft, da det udelukkende 
var ufaglært arbejde, jeg blev sat til at 
lave.

Elektromekanikeren arbejder mest 
med små dele til radio-udstyr og sætter 
små dippedutter på små plader. En stor 
del af arbejdet består i at lodde, hvilket 
der også skal en speciel teknik til, da de 
fleste af delene som sagt ikke er ret 
store. Jeg fik til opgave at påmontere 
forbindingstråd på 26 små dippedutter, 
som sad på en plade. Der sad 13 i hver 
side, og på spidsen af hver dippedut 
sad et lille hul, hvori jeg skulle sætte 
nogle tråde, som skulle forbinde visse 
af punkterne. Derefter skulle jeg sætte 
8 ledninger på, som skulle ligge meget 
nøjagtigt, for at der kunne blive plads 
til rør o. lign. Sådanne plader lavede 
jeg en del af, og det var faktisk det 
eneste, jeg selv lavede, men jeg fik set 
en masse af det, de andre arbejdede 
med.

Det er et fag, jeg godt kunne tænke 
mig at blive beskæftiget i, og trods alt 
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vil jeg gerne tilbage til den virksomhed, 
jeg nu har haft lejlighed til at kikke på.

Allan Alstrup, 9av.
På vævestue

Da jeg mandag morgen mødte i er
hvervspraktik på vævestuen på Frede
riksberg, blev jeg straks sat i gang ved 
en stor gulvvæv. Jeg havde lige akku
rat set en væv, men heller ikke mere. 
Det var mægtig sjovt. Jeg skulle væve 
halstørklæder og fik kun et lille stykke 
at prøve med, men det gik meget godt.

Der blev vævet alt, lige fra løse, blø
de halstørklæder til kraftige møbelstof
fer.

Alle var vældig flinke, og jeg lærte 
meget af at blive sat i gang med det 
samme. Dette synes jeg, var godt, fordi 
jeg har været ude for det modsatte i en 
anden erhvervspraktikplads. Denne uge 
var i hvert tilfælde vellykket.

Pia Rønne, lOau.
Musik efter skoletid

Der har i år været tilbudt eleverne 
fra 3. klasse og opefter ekstraundervis
ning i klaver og blokfløjte.

Statsprøvet musikpædagog Elsa Bø
strup har undervist i klaver. Det har 

været enetimer — y^ time ugentlig for 
hver elev. Undertegnede har undervist 
i blokfløjte, dels enetimer, dels i grup
per på 2 og 3 elever - ligeledes j/2 time 
ugentlig for hver elev/gruppe. Alle ti
mer er betalt af eleverne selv.

Klaver- og blokfløjteundervisningen 
fortsætter næste skoleår. Nye elever kan 
tilmeldes efter sommerferien.

Ønskes enkeltundervisning i andre 
instrumenter, vil denne, om muligt, 
blive arrangeret.

Jette Brandt.

F ritidsklubberne
Klubberne har ligget stille i år, da det 

viste sig at være vanskeligt at skaffe 
kvalificerede holdledere. Tilslutningen 
fra elevernes side var temmelig ringe i 
sidste halvdel af sæsonen 65/66, og 
hvorvidt klubberne vil genopstå næste 
år, er det vanskeligt at spå om på inde
værende tidspunkt.

Susanne Dostrup og Lars Christian
sen, begge 2rv, vandt sammen med en 
kammerat, der er udgået af skolen, hver 
en bogpræmie i »Den europæiske Sko
ledags stilkonkurrence 1966«.

Kig fra fysiklaboratoriet ind i auditoriet (Fot.: W. Pelman)

11



Lejrskolen på Lyngby borg 
28/8-3/9 1966

Søndag eftermiddag ankom vi efter 
en udmarvende cykeltur til lejrskolen, 
der ligger mellem Lynge og Allerød. 
Vi var godt trætte, men sprang allige
vel rundt og beså de nye forhold.

Den første dag tog vi på cykeltur til 
Nymølle grusgrav, hvor vi så, hvordan 
man gravede sten frem af de forskellige 
lag i skrænterne.

Næste dag drog vi atter på tur, denne 
gang til Bastrup ruin og Myrestenen. 
Ruinen var nu kun et hul i jorden, be
sat med sten. Myrestenen i Ganløse 
Egede er en mægtig sten, der er ført 
hertil med isen i istiden.

Efter en meget urolig nat startede 
vi den følgende morgen i bus mod Lejre 
ved Roskilde. På turen så vi tunneldal
systemet og i Jørlunde kirke de gamle 
kalkmalerier. I Jørlunde mødte vi en 
gammel mand, som fortalte om byen 
og dens historie, bl. a. at Henrik og 
Morten Pontoppidan havde boet her. 
Derefter gik turen til Slangerup kirke, 
hvor vi fik at vide, at Thomas Kingo 
var født her i byen, og at denne en
gang har været en stor by med latin
skole. Over Frederikssundsbroen kørte 
vi til Skuldelev ås, en ca. 20 m høj 
skrænt, som Hellig Olavs skib engang 
stødte på. Endelig så vi i Lejre den 
jernalderby, man har genskabt, og en 
vævestue og et pottemagerværksted.

Vi var hjemme til spisetid og lavede 
selv maden. Den var dejlig, og om afte
nen hyggede vi os ved pejsen.

Dagen efter tog vi på en lang cykel
tur til Bloustrød teglværk, hvor vi så 
og fik forklaret, hvordan mursten laves.

Næstsidste dag skulle vi på tur i sko
ven, hvor hver elev skulle finde 6 for
skellige planter. Her for Erik og jeg 

vild. Vi gik og gik og blev dødtrætte, 
men kom endelig til et hus, hvor vi fik 
at vide, at vi skulle gå et par km til
bage ad den vej, vi var kommet, og så 
dreje til højre. Vi hastede tilbage og 
fik omsider øje på Lyngbyborg.

Om aftenen kom et par af skolens 
lærere som gæster og havde lagkager 
med. Og så dansede vi på den store 
terrasse.

Lørdag stod vi op kl. 6 og gjorde 
rent og pakkede, og kl. 9,30 sprang vi 
på cyklerne og fløj hjemad.

Morten, lOau.

Vandt Englands-rejse for hele 
familien

Blandt deltagerne i den konkurrence, 
DFDS udskrev i anledning af 100-års- 
j ubilæet, var Susan Rasmussen, Iru.

Susan siger:
- Jeg illustrerede min stil om »Dan

marks søfart gennem tiderne« med en 
række tegninger, og jeg blev meget glad, 
da jeg fik besked om, at den havde 
fået 1. præmie i den yngste aldersgrup
pe. Præmien bestod nemlig i, at jeg får 
en rejse til England både for mine for
ældre og mig selv, og vi får desuden 8 
dages ophold på et hotel i London og 
busture betalt.

Vi skal af sted nu til sommer, og jeg 
glæder mig!
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Fluor-skylning
Foruden den almindelige tandbe

handling får eleverne klassevis skyllet 
deres tænder med fluor hos skoletand
lægen med 14 dages mellemrum. Dette 
påvirker tandemaljen, så modstands
kraften øges. Videnskabelige undersø
gelser gennem en længere årrække har 
vist, at antallet af nye huller derved 
nedsættes væsentligt.

Når man »skyller fluor ind i tæn
derne«, er chancen for en god virk
ning større, jo renere tænderne er. Skal 

arbejdet lykkes fuldtud, må forældrene 
derfor hjælpe med — først og fremmest 
ved at give barnet en sund kost, men 
også ved at lære det regelmæssig tand
børstning 2 gange daglig med fluor
tandpasta.

Det henstilles til forældrene at und
lade at køre ind på skolens parkerings
plads, hvis de vil hente deres børn. 
Pladsen er for lille, og vi vil meget 
nødig have børnene udsat for uheld.
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Praktiske oplysninger

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

Skolens kontor har telefon RY 683.

Sundhedsplejen: Skolelægen træffes 
tirsdag og fredag kl. 1030—1130.

Sundhedsplejersken træffes tirsdag og 
fredag.

Lægeværelsets tlf. er 29 11 17.

Skoletandplejen:
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. klasse, skal have fri til 
at gå til forberedelse ca. medio april- 
juni.

Elever, der i henhold til ovenstående 
går til konfirmationsforberedelse, skal 
have fri kl. 13 mandag og torsdag og 
skal ikke møde på skolen igen efter for
beredelsen.
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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
Ourøgade fra 35 og 26
Rygårds Allé ulige nr. fra 129
Sanks Kjelds Gade fra 1-21 og 2-26
Thomas Laubs Gade
Vejrøgade
V ennemindeve j
Weysesgade
Østerbrogade fra 139-167
Haveforeningen »Borgervænget«
Haveforeningen »Lundevang«

Interiør fra det nye 
skolekøkken — 
elever, der kun 
kendte det gamle, 
vil spærre øjnene op. 
Men her er også 
brugsting, keramik 
og så videre.

(Fot.: W. Pelman)
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Skolenævnets beretning

Efter valget til borgerrepræsentatio
nen i foråret 1966 er der indtrådt nye 
medlemmer i skolenævnet.

Indtil disse linier skrives, er der af
holdt fire møder, hvor nævnet har 
drøftet forsømmelser og anmodninger 
om udmeldelse, og hvor man har mod
taget beretninger fra inspektøren om 
det daglige liv på skolen, bl. a. om 
elevrådets virksomhed.

I nogle tilfælde har nævnets medlem
mer aflagt besøg hos forældre for at 
henstille til dem, at deres børn kom 
ind i en mere stabil skolegang, så en 
evt. flytning til anden skole kunne und
gås.

Samtlige forældre var den 26. sep
tember indbudt til et møde i gymna
stiksalen, hvor viceskoledirektør Thor
kil Holm talte om »børn, forældre og 
skole 1966«. Den 15. marts arrangere
de nævnet i samarbejde med skolens 
lærerråd en aften, hvor inspektøren 
gav forældrene en orientering om om
bygningen på skolen, og bagefter var 
der rundvisning i de nye lokaler.

Endelig har nævnet i samarbejde 
med inspektøren og skolelægen over 
for myndighederne støttet kravet om 
gennemførelsen af de ombygningspla
ner, der har været udskudt så længe 
på grund af byggerestriktioneme. Ar
bejdet kunne afsluttes ved nytår 1967, 

efter at elever og lærerpersonale havde 
klaret ombygningsbesværlighederne, for 
at de nye lokaler til husgerning og fy
sik kunne tages i brug så hurtigt som 
muligt.

Medlemmer af skolenævnet er:
Valgt af forældre:

disponent, fru Ulla Nielsen, Edv. 
Griegsgade 11, RY 7029 v, 
håndværker Hans W. Nielsen, Bell- 
mansgade 9, RY 1399 v,
dekoratør P. F. Hansson, Vennemin- 
devej 7, RY 2230.

Repræsentanter for skolen:
skolens inspektør, Verner Petersen, 
overlærer Helge Eriksen, formand 
for lærerrådet,
overlærer Marie Rattenborg - fra 1. 
januar afløst af: kommunelærer, fru 
Annie Ohlendorff.

Valgt af borgerrepræsentationen: 
assistent Bent Løfquist, Østerbrogade 
78, ØB 2461 y, 
kvartermester Willy Schou, Home- 
mannsgade 13, RY 9298.

På skolenævnets vegne.

Villy Schou.

Marts 1967.
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Skolens ordensbestemmelser

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 klasseværelset 
i frikvarteret. Særordensdukse må op
holde sig i særlokalerne. »Syge« bør kun 
undtagelsesvis være oppe og må da op
holde 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 tilla
delse.

Overtøj anbringes på knagerne uden 
for klasselokalerne.

Slik må kun medbringes i særlige til
fælde. 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 påta
les, evt. erstatning sker efter skolens 
skøn. Uforsætlig beskadigelse skal af 
vedkommende straks meldes til skolens 
inspektør eller lærere.

Da skolevæsenet ikke yder erstatning 
for ure, smykker og andre værdigen
stande, 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 1967

MANDAG DEN 12. JUNI

Lærer Censor
2 ru (nr. 22) kl. 8 tysk hr. T. Christensen hr. Per Agner
2 rv (nr. 23) kl. 8 dansk fru I. Langemark fru A. Ohlendorff
8 au (nr. 32) kl. 8 regning hr. E. Kokhauge fru E. Helms
8 av (nr. 30) kl. 8 dansk hr. Gösta Hansson fru M. Rattenborg

TIRSDAG DEN 13. JUNI

2 ru (nr. 22) kl. 8 dansk fru M. Hellner fru Aue Elbek
2 rv (nr. 23) kl. 8 engelsk hr. ]ohs. Rau fru M. Lindow
8 av (nr. 34) kl. 8 orientering hr. P. Andersen hr. W. Pelman
8 ax (nr. 37) kl. 8 dansk hr. E. Mortensen hr. B. Jagd Jensen

ONSDAG DEN 14. JUNI

2 ru (nr. 22) kl. 8 regning hr. Aadal Rasmussen fru E. Petersen
2 rv (nr. 25) kl. 8 geografi hr. G. Wendelbo frk. B. Müller
8 au (nr. 32) kl. 8 engelsk hr. E. Strømø frk. K. Degner
8 ax (nr. 6) kl. 8 orientering hr. P. Hornung hr. P. Andersen

Besøgsdage 1967

TIRSDAG DEN 20. JUNI

Lærer Gæstelærer
1 u (nr. 2) kl. goo- 850

kl. 855- 940
regning 
dansk

hr. K. Mølgaard Christensen 
frk. K. Degner

1 v (nr. 3) kl. 800- 850 dansk hr. P. Langemark
kl. 855- 940 regning hr. J. Merland

1 x (nr. 4) kl. 800- 850 dansk fru M. Hellner
kl. 855- 940 regning fru E. Helms

3u (nr. 14) kl. 800- 850 biologi fru M. Lindow
kl. 855- 940 regning fru M. Hellner

3 v (nr. 15) kl. 800- 850 dansk fru H. Amt
kl. 855- 940 regning hr. René Dyhr
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Lærer Gæstelærer
3 x (nr. 28) kl. 800- 850

kl. 855_ 940
geografi 
regning

fru I. Harbom 
hr. Johs. Rau

5 u (nr. 27) kl. 800- 850 dansk hr. B. Jagd Jensen fru E. Helms
kl. 855- 940 historie hr. K. MølgaardChristensenhr. T. Christensen

5 v (nr. 21) kl. 800- 850 dansk fru M. Rattenborg hr. Johs. Rau
kl. 855- 940 regning hr. E. Knudsen hr. Gösta Hansson

5y (nr. 16) kl. 800- 850 geografi hr. E. Knudsen hr. P. Hornung
kl. 855- 940 dansk frk. J. Brandt hr. P. Langemark

5 cu (nr. 16) kl. 800- 850 biologi hr. Villy Jensen hr. W. Pelman
kl. 855- 940 dansk fru M. Lindow hr. B. Jagd Jensen
kl. 950-1040 engelsk fru M. Lindow hr. P. Langemark

5B (nr. 36) kl. 800- 850 dansk hr. T. Christensen frk. C. Fangel Olsen
kl. 855- 940 regning hr. E. Kokhauge frk. C. Fangel Olsen
kl. 950-1040 biologi fru I. Harbom hr. J. Merland

7 au (nr. 6) kl. 800- 850 regning hr. Gösta Hansson hr. E. Kokhauge
kl. 855- 940 dansk hr. P. Hornung fru M. Rattenborg

(F.l) kl. 950-1040 naturlære hr. P. Høy Jørgensen hr. René Dyhr
7 cu (nr. 24) kl. 800- 850 biologi hr. J. Merland frk. K. Degner

(F. 1) kl. 855- 940 naturlære hr. Villy Jensen hr. P. Høy Jørgensen
(nr. 37) kl. 950-1040 dansk frk. C. Fangel Olsen hr. B. Jagd Jensen

7 cv (nr. 12) kl. 800- 850 regning frk. A. Munck frk. J. Brandt
kl. 855- 940 engelsk frk. A. Munck fru I. Harbom

(nr. 24) kl. 950-1040 biologi hr. Gösta Hansson hr. K. Mølgaard Christensen
lu (nr. 23) kl. 800-1040 dansk fru I. Langemark fru K. M. Jespersen

ONSDAG DEN 21. JUNI

2u (nr. 2) kl. 800- 850
kl. 855- 940

dansk 
regning

fru E. Buhl
fru I. Harbom

2 v (nr. 3) kl. 800- 850
kl. 855- 940

dansk 
regning

hr. W. Pelman 
frk. B. Müller

2x (nr. 4) kl. 800- 850
kl. 855- 940

dansk 
regning

fru Aue Elbek 
frk. H. Wessberg

4v (nr. 29) kl. 800- 850
kl. 855- 940

dansk 
biologi

fru A. Ohlendorff 
fru A. Ohlendorff

hr. H. Crusell 
hr. P. Andersen

4x (nr. 15) kl. 800- 850
kl. 855- 940

dansk 
geografi

fru S. Kjær Hansen 
fru Aue Elbek

frk. B. Müller 
fru E. Buhl

ly (nr. 11) kl. 800- 850
kl. 855- 940

dansk 
regning

fru K. Dahl
hr. Aadal Rasmussen

hr. Aadal Rasmussen 
frk. /. Brandt

1 A (nr. 20) kl. 800- 850
kl. 855- 940

dansk 
regning

fru A. Hejlsø 
fru A. Hejlsø

hr. P. Hornung 
hr. E. Strømø

4B (nr. 39) kl. 800- 850
kl. 855- 940

dansk 
regning

hr. E. Mortensen 
hr. E. Mortensen

hr. E. Kokhauge 
fru G. Thye
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Lærer Gæstelærer
5 x (nr. 13) kl. 800- 850 historie frk. H. Wessberg frk. J. Brandt

kl. 855- 940 dansk hr. H. Crusell fru K. Dahl
5 A (nr. K2) kl. 800- 850 dansk fru B. Holm Sørensen hr. E. Knudsen

kl. 855- 940 regning fru B. Holm Sørensen hr. K. Mølgaard Christen:
6 au (nr. 34) kl. 800- 850 dansk hr. P. Andersen hr. H. Eriksen

kl. 855- 940 naturlære hr. Villy Jensen hr. René Dyhr
kl. 950-1040 engelsk hr. E. Strømø fru K. Dahl

6 av (nr. 38) kl. 800- 850 naturlære hr. P. Høy Jørgensen hr. E. Strømø
kl. 855- 940 historie hr. W. Pelman fru S. Kjær Hansen
kl. 950-1040 dansk fru G. Thye fru Aue Elbek

6 bu (nr. 21) kl. 800- 850 geografi hr. G. Wend elbo fru G. Thye
kl. 855- 940 naturlære hr. P. Høy Jørgensen hr. E. Kokhauge
kl. 950-1040 regning hr. Aadal Rasmussen hr. P. Andersen

6 A (nr. 36) kl. 800- 850 dansk hr. P. Agner fru I. Harbom
kl. 855- 940 regning hr. P. Agner hr. E. Knudsen
kl. 950-1040 geografi hr. K. Mølgaard Christensen tru B. Holm Sørensen

7 bu (nr. 22) kl. 800- 850 biologi hr. Villy Jensen hr. René Dyhr
kl. 855- 940 regning hr. H. Eriksen hr. P. Hornung
kl. 950-1040 geografi frk. B. Miiller frk. H. Wessberg

I u (nr. 23) kl. 80O-104O regning fru E. Petersen fru H. Arnt

Bryggervangens skole, 1967.
Verner Petersen.
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