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BRYGGERVANGENS SKOLE
1967-68

Til forældrene
De indbydes til at overvære Deres barns undervisning efter omstå
ende skema (side 21—22).
Torsdag den 20. juni kl. 8—11 og fredag den 21. juni kl. 8-11 er
elevarbejder i håndarbejde, tegning og sløjd udstillet i skolens gymnastik
sal.
Lørdag den 22. juni er omflytningsdag. Der skal afleveres bøger,
ryddes op i skabe, flyttes til nye klasseværelser o.s.v.
Sommerferien begynder mandag den 24. juni, og første skoledag
efter ferien er mandag den 12. august.
Børnene, der skal begynde i de nye 1. klasser, møder dog først man
dag den 19. august kl. 9 i drengenes gymnastiksal.

Afslutning
Torsdag 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.

Elena Buhl.
Karoline Dahl.
Karen Degner.
Sigrid Kjær Hansen.
Inger Harbom.
Agnete Hejlsø.
Magdalene Hellner.
Edith Helms.
Karen Margrethe Jespersen.
Emmi Sasse Jørgensen.
Inge Langemark.
Benthe Müller.
Kirsten Nibro.
Annie Ohlendorff.
Connie Fangel Olsen.
Elisabeth Petersen.
Marie Rattenborg.
Erna Stærfeldt.
Birthe Holm Sørensen.
Grethe Thye-Nielsen.
Hanne Wessberg.
Skolesekretær: Else Kistrup.
Skolebetjent: Willy Gyldenholm.
Medhjælp: Emil Schunck.
Mælkeuddeler: M. Jensen.
Skolelæge: Holger Holm.
Skolesundhedsplejerske:
Inger Hütter Nørregaard.
Skoletandlæge:
Ulla Lange.
Klinikassistent: Lizzie Falck Jørgensen.

Lærerkollegiet består i år desuden af
følgende:

Per Agner.
John Andersen.
Paul Andersen.
Tage Christensen.
Helge Crusell.
Rene Dyhr.
Helge Eriksen
Poul Hornung.
Børge Jagd Jensen.
Villy Jensen.
Per Høy Jørgensen.
Erling Kokhauge.
Peer Langemark.
John Merland.
Ejvind Mortensen.
Willum Nielsen.
Werner Pelman.
Aage Aadal Rasmussen.
Johannes Rau.
Ebbe Strømø.
Hanne Arnt.
Kirsten Birch.
Jette Brandt.
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Skoleåret 1967-68
Skolen starter
Mandag den 14. august 1967 be
gyndte skolen med 841 elever - 439
drenge og 402 piger - fordelt på 37
klasser.
De nye 1. klasser begyndte mandag
den 21. august. Børn og forældre blev
budt velkommen af skolens inspektør,
og der var underholdning med sang og
musik af frk. Brandts lille sangkor.

deles. Da et flertal af forældrene i
samtlige klasser var stemt for udelt
skole, får vi i det kommende år tre
udelte 6. klasser.
Forældreugen holdtes i november
med forældrebesøg i klassen og aften
møde, hvor forældrene havde lejlighed
til at kontakte deres børns lærere.

Skolens fødselsdag
Skolens fødselsdag - den 18. novem
ber - faldt i år på en lørdag og blev
fejret de første tre dage i den følgen
de uge og det med manér, idet vi gen
optog en gammel tradition: at vise tea
ter. Til det formål blev skolens scene
efter flere års glemsel fundet frem og
monteret ved fælles hjælp af elever og
lærere, og der blev anskaffet en ny lys
tavle til den.

Forældremøder
Der har i årets løb været holdt en
række forældremøder, hvor dels in
spektøren, dels klassens lærere har for
talt om klassens arbejde.
Særlige møder har været holdt forforældrene i de tre 5. klasser med hen
blik på spørgsmålet, om klasserne skul
le fortsætte som udelte, eller de skulle

Scene fra »Mesterdetektiven Blomquist«
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De tre sjove klovner var gennemgående figurer i kabaretten

for at mødes på skolen engang imel
lem. Det viste sig, at tanken om at
starte en elevforening - altså en for
ening af tidligere elever - fandt god
grobund.

Det hele opstod ret spontant, idet 6.
cu arbejdede med »Mesterdetektiven
Blomquist«, en komedie af Astrid
Lindgren, i danskundervisningen, og
da det så ud til, at stykket også kunne
have interesse uden for klassen, beslut
tedes det at opføre forestillingen for
1.-6. klassetrin. Fra elevrådets side ytredes ønske om, at de større klassers
elever også kunne medvirke i under
holdningen, og hr. John Andersen på
tog sig derfor sammen med elevrådet
at arrangere en kabaret, som blev spil
let for de ældste klasser og ved en sær
forestilling tirsdag aften for forældre
ne.
Desuden uddeltes som de tidligere år
appelsiner til samtlige elever, og ende
lig dansedes fødselsdagen af med ikke
mindre end fire skoleballer for de for
skellige alderstrin mandag eftermiddag
og aften samt onsdag eftermiddag og
aften.
Til det sidste bal var indbudt tidli
gere elever, og hensigten hermed var
også at undersøge, om der var interesse

Juleafslutning
Onsdag den 13. december havde vi
et smukt Luciaoptog. Pigerne sang på
alle gangene, og der uddeltes småka
ger.
Den 22. december samlede vi de små
elever til juleafslutning om træet i
gymnastiksalen, og de store elevers af
slutning foregik i Kildevældskirken.

Rejselektorer
Skolen har som sædvanlig haft be
søg af gæster fra Norge og Sverige, for
midlet gennem foreningen Norden og
med det direkte sigte at udvide de stør
re elevers kendskab til norsk og svensk.
Nordmanden, Ingvar Sira fra Vikebukt i Romsdal, kom lørdag den 17.
februar og fik eleverne fra to klasser
sat i gang med at improvisere et mi
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I alt måltes de indsamlede avisbun
ker til 446,60 m. Det blev til 21,07
tons og gav skolefonden en indtægt på
1883,40 kr.

me-, bevægelses- og dansedrama til
musik af Grieg.
Den svenske adjunkt Rune Tideholm fra Huddinge holdt den 23.
marts et causeri om aktuelle proble
mer for den svenske skoleungdom.
Bagefter besvarede han en lang række
spørgsmål fra vore elever. F. eks. spurg
te de:
- Må der ryges i de svenske skoler?
Hvordan er forholdet mellem lærere og
elever? Hvad bestiller unge i Sverige
om aftenen? Har man erhvervspraktik
i Sverige? Hvordan? Har de svenske
skoler lørdagslukning? . . .

Røde Kors’ Vietnam-indsamling har
fået støtte en lang række steder på sko
len. Flere klasser har holdt auktioner
over legetøj, bøger m. v., 6 A bagte og
solgte nogle fortrinlige horn til fordel
for indsamlingen, og der blev ligeledes
skaffet penge ved afholdelsen af et så
kaldt go-go-bal den 5. april. Det ende
lige resultat forelå endnu ikke, da års
beretningen gik i trykken.

Cyklist-pokal
Ved cyklist-prøven sidste forår gjor
de vore elever sig store anstrengelser og
var lige ved at erobre 1. pladsen, som
det skete året før.
Imidlertid blev vi i sidste øjeblik
slået af Grundtvigsskolen med få
points og måtte derfor afgive vandre
pokalen. Men i stedet modtog skolen
en mindre udgave af sølvpokalen som
ejendom.

3. real og 2. real samt 9. klasserne
har i en del af vintersæsonen spillet
badminton og bordtennis om eftermid
dagen i gymnastiksalene, som skolen
har stillet til disposition.
Skolen fylder 50
til næste år
Den 18. november 1969 fylder sko
len 50 år. Det er klart, at dagen ikke
vil gå stille af. Der er nedsat en komité
til at forberede jubilæet, og den er
for længst i gang med at planlægge
festlighedernes forløb.

21 tons aviser på en formiddag
Onsdag den 27. marts om formidda
gen havde vi avisindsamling til fordel
for skolefonden.
Rent teknisk foregår avisindsamlin
gen således, at højden af de enkelte
klassers avisbunke måles, hvorefter pa
piret køres bort og vejes - og afregnes.
En klar vinder blev 7 A, der i alt kla
rede en stabel på 59,99 m eller 3,75 m
pr. elev — en imponerende præstation,
som indbragte klassen en præmie på
100 kr. Nr. 2 blev 5 y med 30,09 m
eller 1,11 m pr. elev, og nr. 3 blev 6 A
med 16,52 m eller 1,10 m pr. elev. Dis
se to klasser modtog hver 50 kr.

Efter den store ombygning i sidste
skoleår er der i dette år ikke sket det
helt store. Stadig flere klasselokaler har
dog fået ny gulvbelægning, og tegne
salen er blevet udvidet med et mindre
rum samt en trappe op til loftet, hvor
der er indrettet et opbevaringsrum til
materialer.
I fjor udstedtes her på skolen 261
feriebilletter, 225 elever rejste ud med
DSB, og 36 sejlede til Bornholm.
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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. Det
te påvirker tandemaljen, så mod
standskraften øges. Videnskabelige un
dersøgelser gennem en længere årræk
ke har vist, at antallet af nye huller
derved nedsættes væsentligt.
Når man »skyller fluor ind i tænder
ne«, er chancen for en god virkning
større, jo renere tænderne er. Skal
arbejdet lykkes fuldt ud, må forældre
ne derfor hjælpe med - først og frem
mest ved at give barnet en sund kost,
men også ved at lære det regelmæssig
tandbørstning 2 gange daglig med flu
ortandpasta.

Skolefonden
Skolefonden har i tiden 1. juni 1967
til 1. april 1968 ydet tilskud til:
Bornholmsrejse med 8 av kr. 200,00
Lejrskole med 7 au .... kr. 200,00
Skolebio-billetter til med
lemmer af skole
patruljen ...................... kr.
93,50
Lysanlæg til skolens scene kr. 6380,00
Luciaoptog ...................... kr. 139,52

Sparemærker
Sparemærkesalget har i år været på
2.500 kr.
Skolens 1. og 2. klasser har været
meget flittige sparere, og vi håber, I
vil fortsætte med denne gode vane.
Ønsker du dig en god ting, så spar
sammen. Læg den ene 25-øre til den
anden, og snart har du bogen fuld, og
har du 2 eller 3 bøger fulde, kan du få
mange dejlige ting.
Sparemærker fås hos din klasselærer
og på kontoret hos frk. Munck.

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 nø
dig have børnene udsat for uheld.

Feriekolonierne
I sidste halvdel af sommerferien var
60 af skolens elever sammen med læ
rerne Per Høy Jørgensen og Villy Jen
sen på feriekolonien Stenkilde på
Bogø, en idyllisk lille ø mellem Falster
og Møn. Vejret var strålende, så alle
vendte solbrunede hjem, men tiden gik
ikke med afslapning alene. Bl. a. ind
rettede elever og lærere i fællesskab et
nyt sportsstadion med en springgrav til
længde- og højdespring.
Også i den kommende ferie vil vore
elever fra 3. klassetrinnet og opefter
have mulighed for at komme på koloni
på Bogø. Ansøgningsskema fås hos
klasselæreren.

Klicheen på årsberetningens forside
er lavet efter et linoleumssnit af Joan
Kronow, 8 u. De to fotos fra skolens
fødselsdags-festligheder er optaget af
overlærer H. Crusell.

Skolebiblioteket
Statistikker er oftest kun tørre tal,
som ikke siger os ret meget, men siden
indførslen af bibliotekstimer taler stati
stikken over bøger, der af eleverne er
hjemlånt, sit eget tydelige sprog; hjem
lånet er nemlig steget med ca. 400 %
og er oppe på et så stort tal som 15945
bøger — nogenlunde ligeligt fordelt
mellem fag- og skønlitteratur.
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og klasse til at opbevare tøjet i, lige
som elevernes egne dragter kan ligge
på skolen, hvis pose medbringes. Der
imod 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 lokals tævnerne) var
Bryggervangens skole repræsenteret
ved 3. real piger i langbold. De vandt
slutkampen og hjembragte en smuk
sølvplade til skolens fane.
Ved Hafniaden, der havde deltagere
fra hele verden, havde Bryggervangen
to piger på udvalgte hold i idræt, nem
lig Margit Hansen fra 1. real og An
nette Sjøholm fra 2. real.
Skolen har tidligere holdt mindre
gymnastikopvisninger i en af vore egne
sale, men pladsforholdene er utilfreds
stillende. Af denne grund slog vi os i år
sammen med Sortedam gymnasium
om en helaftensopvisning, der fandt
sted i Idrætshuset tirsdag den 2. april.
Der kom ikke mindre end 600 tilsku
ere, og alle var enige om aftenens suc
ces.

Desuden er der i hver af vore 2. og
3. klasser 40 frilæsningsbøger, som af
klasselærerne bruges som supplement
til danskundervisningen.
Til hjælp i den daglige undervisning
råder biblioteket over ca. 2500 hånd
bøger, desuden har vi forskellige klas
sesæt, som omfatter 254 titler med
6162 bøger.
Forsøgsordningen med biblioteksti
mer - udlånet og bibliotekets samling
af håndbøger er åbent i skoletiden - er
blevet en så stor succes, at den vil fort
sætte i fremtiden og endda i udvidet
form.
Poul Hornung.

Legemsøvelser
Faget omfatter gymnastik, boldspil,
fri idræt og svømning. Alle timer slut
ter med bad, der er obligatorisk fra 4.
klasse og opefter. Eleverne kan undta
gelsesvis 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
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I internationalt selskab
gik i én sammenblanding af racer,
sprog og nationer, men det betød intet
for os. Jeg opnåede da at lære en del
japansk, og vi fik sandelig brug for
vores engelske og tyske gloser.
Vi kørte meget i bus, f. eks. blev pi
gerne to gange kørt til Ringe stadion,
da vi ikke allesammen kunne træne på
det stadion, der hørte til skolen. En
anden gang kørte vi til Nyborg sta
dion, hvor vi kæmpede mod Nyborgpigerne. Vi kørte også en tur rundt på
Fyn og så mange berømte ting. På alle
disse ture sang vi os hæse, og vi lærte
tyske, italienske og norske sange. Vi
følte os faktisk som én stor familie.
Sidste aften på Ollerup gymnastik
højskole oprandt, og det var meget sør
geligt. For at holde stemningen oppe
sørgede vi selv for lidt underholdning.
Drengene fra Kiel sang for i en masse
fællessange, 4 små drenge fra Nairobi
sang nogle meget særprægede sange og
klappede til, de polske og russiske pi
ger sang sammen, de japanske drenge
sang: Sayonara Tokyo (farvel, To
kyo), Lars fra Århus sang folkesan
ge, og vi sang »We shall overcome«
allesammen. Ind imellem alle disse san
ge var der forskellig optræden, og til
sidst viste schweizerne deres berømte
flagsvingning.

Hvor tit har man ikke tænkt: »Hvad
fik jeg egentlig i fødselsdagsgave sidste
år?« - På min 15-års fødselsdag fik jeg
det bedste, jeg overhovedet kunne få:
besked om, at jeg havde kvalificeret
mig til at deltage i Hafniaden i diskos
kast. Dette betød, at jeg sammen med
9 andre atletikpiger fra København
(deriblandt Margit Hansen fra 1. real
på Bryggervangen) skulle tilbringe en
uge på Ollerup gymnastikhøjskole sam
men med ca. 265 andre sportsfolk fra
forskellige verdensdele. I alt var ca.
800 inviteret til at deltage i Hafnia
den, og resten af dem blev fordelt på
Herning højskole og Sønderborg
idrætshøjskole. Vi rejste fra Hovedba
nen den 20. august kl. 8,30.
Dagene fløj af sted! Om morgenen
trænede vi og talte om den pågælden
de sportsgren på en masse forskellige
sprog. Ind imellem forekom nogle mis
forståelser, men de blev taget med et
smil. Om eftermiddagen gik vi i van
det, solede os, snakkede, spillede bord
tennis eller kort, gik ture til en lille by
i nærheden og stiftede hele tiden nye
bekendtskaber. Om aftenen dansede vi
under kulørte lamper, gik ture ned til
en lille sø, hvor der var små bål langs
bredden, og en af aftenerne var der
opvisning i gymnastik. Alt dette fore
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Lørdag dansede vi i toget på vej
mod København, og vi blev modtaget
på Hovedbanegården af en garde og
gik i optog til Rådhuset, hvor vi fik
rådhuspandekager. Derefter blev ud
lændingene indkvarteret på forskellige
skoler, og Bryggervangen blev bopæl
for drengene fra Nairobi, Paris, Dares-Salaam, Rom, Madrid, San Juan,
Esbjerg m. m.
Mandag aften var der indmarch i
Idrætsparken. Hver nation gik ind i
deres bestemte gala, og det så vist flot
ud. Derefter kom Danny Kaye og satte
de 5 garder til at spille 5 forskellige
melodier. Bagefter var der gymnastik
opvisninger, og så sang vi »Wonderful
Copenhagen«.
De næste 4 dage var der konkurren
cer, og vi tilbragte al vores tid på sta
dion. Men alt dette vidunderlige måtte
jo desværre have en ende, og fredag af
ten var der afslutningsceremoni. Vi
blandede os fuldkommen og gik 4 og
4 ind på stadion. Faner og byskilte

blev også byttet rundt. Finnerne gik
med det russiske flag, jeg bar det fin
ske skilt, en neger fra Ghana gik med
skiltet fra Odense, og en fra Århus bar
fanen fra Jamaica osv. Dette skulle
vise, at nu kendte vi hinanden og var
rystet godt sammen trods alle nationa
le og politiske forskelle. Den egentlige
afslutning foregik på rådhuset, hvor
københavnerne uddelte mindemedal
jer. Ved tolvtiden sluttede dansen, alle
skulle nå at sige farvel til alle, og det
kunne ikke undgås, at nogle græd.
Selv om dagene i Danmark er forbi,
er alt dog ikke glemt, og mange hun
drede breve vil krydse verden i frem
tiden. Jeg selv skriver med Laura Kivelå fra Finland, Masanori Nishiyama
og Hiroshi Takahashi fra Tokyo og
Amos Mhembe fra Tanzania i Afrika.
Det har vel nok været 14 dejlige
dage, som aldrig nogensinde vil blive
glemt!

Annette Sjøholm, 2 ru.

9 v i Tjekoslovakiet
med høje tårne. Hvis man sætter pris
på at vandre ad stræder, som fortæller
om århundredernes gang, vil man kom
me til at holde af Prag. Byen domine
res af slottet Hradcany, som med den
berømte St. Vitus Katedral i århun
dreder har været sæde for de tjekkiske
konger. I den gamle bydel ligger Beth
lehem kapellet, i hvilket Jan Hus, en
af de mest fremtrædende reformatorer,

25. juni 1967: Vi tog af sted fra Kø
benhavns hovedbanegård kl. 7,35 med
Neptun-ekspressen og kom til Gedser
kl. 9,40. Så sejlede vi til Warnemünde
og kørte videre med tog til Prag. Der
blev vi indlogeret på Lunik hotel og
fik en guide til hele turen.
Lidt om Prag:
Prag rummer tusindvis af seværdig
heder, gamle broer, kirker og huse
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det hellige krucifiks«, hvor loftet er
guldbelagt og har billeder af solen, må
nen og stjernerne. Slotsbrønden er ca.
75 m dyb.
Eftermiddagen tilbragte vi i Prags
store svømmestadion.
28. juni: Efter morgenmad på hotel
let sejlede vi med en hjuldamper ad
Vltava til Zivohost, en slags vandrer
hjem.
Lidt om Zivohost:
I Zivohost findes 20 moderne turist
hytter med noget af den bedste kom
fort i forbindelse med campingliv. For
uden roning og kapsejlads er der i Zi
vohost også mulighed for at deltage i
sejlsport, motorbådssejlads og vandski
løb. Zivohost’s grønne områder giver
endvidere mulighed for mange former
for boldspil samt bueskydning. Om af
tenen er der dans i lejren.
29. juni-1. juli: Disse tre dage til
bragte vi i lejren med sport og badning
og dansede om aftenen.
2. juli: Om formiddagen kørte vi
med bus fra Zivohost til Prag. Vi til
bragte eftermiddagen her og besøgte
bl. a. en Tuzex-forretning, hvor vi kun
ne købe amerikanske cigaretter for
danske penge. Kl. 23 rejste vi hjem med
Balt-orient ekspressen via Berlin øst.
Der spiste vi morgenmad, hvorefter vi
tog med Neptun til Gedser, hvor vi
ankom kl. 15,10. Vi var påny i Kø
benhavn kl. 17,30.

plejede at prædike. Fra Prags byg
ningshistorie skal nævnes nogle få eks
empler: den gotiske domkirke, Tyn
kirken og krudttårnet.
Vltava floden går gennem det meste
af byen. Over floden går flere broer,
hvoraf den kendteste er Karlsbroen.
Over denne bro er mange tjekiske re
genter draget på deres vej til Hradcany slottet. Prags indbyggere er glade
for Vltava floden, og man ser i hun
dredvis af små både af forskellig slags
på vandet og tusindvis af mennesker,
som her nyder solen fra forårstid til
sensommer.
26. juni: Om formiddagen var vi på
en tur rundt i byen. Vi så bl. a. krudt
tårnet, Tynkirken og Hradcany slottet.
Eftermiddagen tilbragte vi på Natio
nalmuseet.
27. juni: Vi var på en busudflugt i
det sydlige Böhmen, et område rigt på
frodige marker og med over 4000 søer.
Turen gik til Burg Karlstejn, der lig
ger 17 km uden for Prag. Slottet, som
blev bygget i årene 1348-55 af kejser
Karl IV og benyttet som hans sommer
residens, er nu restaureret. Foruden
stenskærerarbejdet bør man lægge
mærke til borggården med dens male
de illustrationer til slottets historie,
hallen med de forskellige slotsejeres
rustninger samt en sal med buster af
kongerne og af Karl IV’s hustruer.
Følger man den overdækkede bro, når
man frem til tårnet, hvis hvælvinger
har mure på op til 5 meter i tykkelse.
På anden etage findes »Kapellet med

Steffen Maschvitszfjan Vangsfeldt
9v
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Virksomhedsbesøg
med dækket spækket med sild. En del
af drengene fik foræret herlige, fede
makrel af de stoute fiskere, andre køb
te rødspætter med hjem til mor til
dagsprisen: 1 kr. kiloet.
Besøget på virksomheder synes at
fremme lysten til at arbejde med et
stof. Når interessen for, hvorledes ting
laves, er vakt, kommer der også en un
dren over de mange snilde ting, der er
udtænkt, og herfra er der måske ikke
så langt til en respekt for andre men
neskers arbejde.
Næsten enhver henvendelse til virk
somheder om elevbesøg bliver positivt
besvaret. Ofte lægger virksomhedens
repræsentant et omfattende og omhyg
geligt program for besøget, der ikke
sjældent sluttes af med forfriskninger
og uddeling af fine tryksager, der fin
der anvendelse i arbejdsmapperne.
Nogle elever får kontakter i virksom
hederne og besøger jævnlig disse gen
nem lange tider.
Selv om virksomhedsbesøg ofte tager
lang tid, og der ikke altid kan påvises
synlige resultater som ved den daglige
undervisning i skolen, er det den al
mindelige mening, at denne kontakt
med arbejdslivet uden for skolen er af
betydelig værdi.

Udover 9. klassernes erhvervsprak
tikudsendelser, som omtales andetsteds
i beretningen, har 8. og 9. kl. besøgt
en del virksomheder og institutioner i
årets løb. Heraf kan nævnes Holme
gårds Glasværk, Kastrup, De forenede
Papirfabrikker, Hothers Plads, Svanemølleværket (hvorfra naboskolen får
sin fjernvarme), Oliemøllen A/S (her
fik vi hver 4 stk. håndsæbe og en stift
til øjenbrynene: succes!).
En lille gruppe skulle på egen hånd
på Jagt- og Skovbrugsmuseet i Hørs
holm. - De endte på Landbrugsmuseet
i Lyngby - det lød næsten ligesådan,
syntes de, men der var mærkeligt nok
ingen af de ting, der var omtalt i de
medbragte opgaver. Læreren, der hav
de brugt sin søndag til at lave opgaver
ne på Jagt- og Skovbrugsmuseet, ærg
rede sig (hemmeligt). Klasser og en
kelte børn, der på skolen kan synes lidt
besværlige nu og da, får ofte et meget
fint skudsmål af direktører, værkførere
og andre ansatte på de virksomheder,
der bliver besøgt. En heldagstur med
produktionslæreholdet i 9. klasse til
Hundested fiskerihavn med start fra
skolen kl. 6 en klam oktobermorgen
(i minibus) blev et af årets højdepunk
ter for dette hold. En kutter kom ind
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I erhvervspraktik som værktøjsmager
Mandag den 9. oktober skulle jeg
møde kl. 9 på Lauritz Knudsens fa
brik. Jeg satte mig i venteværelset,
hvor der sad 4 damer, som skulle an
sættes på fabrikken. Kl. var lidt over
9, da der kom en værkfører og sagde,
at vi skulle følge efter ham. Han førte
os igennem en masse døre, og til sidst
kom vi til et kontor, hvor vi fik en kop
kaffe. Der viste han os på nogle bille
der, hvorledes Lauritz Knudsens fa
brikker lå spredt ud over hele landet.
Kl. var ca. 10, da jeg blev ført hen
til afd. 16, som var arbejdsplads for ca.
50 værktøjsmagere og lærlinge. Her
skulle jeg tilbringe den kommende uge.
Jeg blev med det samme sat hen til
nogle maskiner, nogle fræsere. På fræ
serne laves formværktøj til bakelit.
Mændene, som står ved fræserne, skal

være meget dygtige, for det at fræse er
det mest krævende arbejde indenfor
værktøjsmagerfaget. Jeg stod ved fræ
serne hele ugen, kun en gang imellem
gik jeg rundt og så på andre maskiner.
Der var shappingmaskiner, boremaski
ner, filemaskiner, drejemaskiner, slibe
maskiner, galvanisk bad og mange fle
re, som jeg ikke kan huske.
I mine sidste 2 dage fik jeg lov til
at dreje en form til at støbe blylodder
i. Den sidste dag blev jeg også vist
rundt på afd. 5, hvor de forskellige de
le blev sat sammen. Der var mange
forskellige elektriske installationer.
Fredag eftermiddag lidt før fyraften
sagde jeg farvel og takkede for min
første erhvervspraktik.
Paul Rasmussen, 9 v.

Elevrådsinstitutionen
ved Bryggervangens skole
dage, hvorefter forretningsudvalget op
stiller en dagsorden, der opslås i skole
gården senest 3 dage før mødet.
Sekretæren fører protokol over elev
rådets og forretningsudvalgets møder
og sørger for, at et kort referat af elev
rådsmøderne indeholdende alle vedta
gelser samt forslag og klager opslås på
elevrådets opslagstavle hurtigst muligt
efter møderne. Elevrådsmedlemmerne
har pligt til at referere elevrådsmøder
ne i deres klasser.

Formålet med elevrådsinstitutionen
er, at den skal være et bindeled mel
lem skolens lærere og eleverne. Den
skal medvirke til opretholdelse af det
gode forhold mellem lærere og elever
og mellem eleverne indbyrdes.
Hvert år efter sommerferien, senest
den 1. september, vælger hver klasse i
3.-10. klasse ved hemmelig afstemning
2 medlemmer - i blandede klasser en
dreng og en pige - som klasserepræ
sentanter. Repræsentanterne i 7.—10.
klasse udgør elevrådet. Lærerne repræ
senteres i elevrådet af inspektøren og
2 af lærerrådet valgte lærere, der dog
ikke har stemmeret, og blandt klasse
lærerne i 3.-6. klasse vælges en lærer
som forbindelsesled mellem elevrådet
og repræsentanterne for disse klasser.
Elevrådet konstituerer sig ved hem
melig afstemning med en formand, en
næstformand, en kasserer og en sekre
tær, der tilsammen udgør forretnings
udvalget, og med et kontaktudvalg på
2 medlemmer til klasserepræsentanter
ne. Elevrådet kan endvidere nedsætte
arbejdsudvalg, der ikke behøver at be
stå af rådets medlemmer.
Elevrådet afholder møde mindst een
gang om måneden. Møderne indkaldes
af formanden i samråd med inspektø
ren. Indkaldelsen sker med mindst 8
dages varsel ved opslag i skolegården.
Såfremt elevrådsmedlemmer ønsker
punkter optaget på dagsordenen, med
deler de dette til sekretæren inden 3

1.
2.
3.
4.

Elevrådet kan udtale sig om:
skolens ordensregler
skolens fællesarrangementer
skolens inventar og udstyr
skolens undervisningsmidler.

Elevrådet kan ikke udtale sig om de
enkelte læreres forhold. Til elevrådsbe
slutninger kræves simpelt flertal. Ved
stemmelighed er formandens stemme
afgørende.
Såfremt inspektøren skønner, at en
sag ikke kan behandles i elevrådet, kan
han nedlægge veto mod dens behand
ling og eventuelt henvise den til be
handling i lærerrådet, hvor den da fo
relægges af to medlemmer af elevrå
det.
Der er mødepligt til elevrådets mø
der.
Elevrådets love skal hvert år i janu
ar gennemdrøftes og eventuelt revide
res. Revisionen skal godkendes åf læ
rerrådet.
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Klasserepræsentanterne har pligt til
i deres klasser at give et referat af mø
det.
Såfremt klasserepræsentanter for 3.—
6. klasse ønsker et spørgsmål drøftet i
elevrådet, forelægger de det inden 2
dage efter, at indkaldelsen til elevråds
mødet er opslået, for kontaktudvalget,
der drager omsorg for, at det optages
på elevrådsmødets dagsorden.

Senest 3 dage efter elevrådsmøderne
samler kontaktudvalget klasserepræ
sentanterne og refererer elevrådsmødet.
Den af lærerrådet valgte kontakt til
klasserepræsentanterne fungerer som
dirigent.
Indkaldelsen af mødet, hvortil re
præsentanterne har mødepligt, sker
ved opslag sammen med indkaldelsen
til elevrådet.

Beretning fra elevrådet
Det betyder, at hvis spejlene bliver slå
et i stykker, og man ikke kan finde
synderen, er det elevrådet, der skal be
tale.
Bryggervangens skoles elevråd er
blevet medlem af Storkøbenhavns
Elevrådssammenslutning (S. E.) og
har fået to repræsentanter i rådet:
Mette Dresler og Bill Groos, begge fra
2 ru. Dette råd behandler aktuelle
problemer for skoleelever, og i dette
skoleår har emnerne været 5 dages
ugen, tilvalgsskolen og, hvad der er
meget nærliggende, elevrådsarbejdet.
Mange elever klager over, at de ikke
kender elevrådets love og bestemmel
ser. Nu er de blevet trykt her i årsbe
retningen, så alle har et eksemplar af
dem.
Et af de største spørgsmål, elevrådet
har arbejdet med, er planerne om en
ændring af skolegården, men desværre
er vi ikke nået så langt, at vi har set
resultater endnu.
Til slut vil jeg bede jer om at passe
på vores gamle skole. Den gør da så
meget godt for os, så hvorfor skulle vi
ikke også være gode ved den?

I 1967-68 har vi holdt elevrådsmø
de hver måned. På det første møde ef
ter jul gik den gamle formand, Niels
Møller, 3 ru, helt ud af rådet, og den
nye bestyrelse består nu af Mette Dres
ler, 2 ru (formand), Peter Jepsen, 1 r
(næstformand) og Merete Christensen,
8 av (sekretær).
I dette skoleår har vi haft to skole
baller. Efterårsballet var arrangeret af
de to 9. klasser. Dette skolebal betales
af skolefonden, og derfor er det da og
så rimeligt, at overskuddet går dertil.
Forårsballet betales derimod af elevrå
det. Der har været en del diskussion
om, hvem der betaler skoleballerne,
men nu, hvor man har det sort på
hvidt, kan der vist ikke blive flere mis
forståelser.
Elevrådet har længe diskuteret sko
lens toiletter. På pigernes toiletter har
vi fået fire vagter, der skal holde or
den. Vi har fået to spejle op, som vi
længe har ønsket, og på hver dør er
der sat knager op. Også drengenes toi
letter er blevet udstyret med to spejle
og med knager. Men mærkeligt nok
har drenge en større trang til at øde
lægge end piger. Derfor er elevrådet
blevet enigt om, at det er rådets spejle.

Mette Dresler.
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Praktiske oplysninger
smykker og lignende, der mistes på
skolen. Der ydes heller ikke erstatning
for huer, vanter, tørklæder og lignen
de mindre beklædningsgenstande; dis
se må eleverne medtage i klassen.

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.

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 forældre
ne ønsker det, og en ved skolens
foranstaltning afholdt skolemoden
hedsprøve viser tilfredsstillende re
sultat.
Dåbs- eller navneattest samt attest
for koppevaccination bedes medbragt.

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 til
skud sker ved henvendelse på skolens
kontor mandag, onsdag eller fredag.
Hvis beløbet skal udbetales til elever
ne, må fornøden fuldmagt fra foræl
drene medbringes.
Skoletandlægens tlf. er 29 50 49.

Glemte sager opbevares i skolens de
pot, der er åbent hver mandag kl. 94095° Og hver torsdag kl. 12-1210.
Det anbefales, at man mærker ele
vernes tøj med deres navn.

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
forberedelsen.

Cykler skal henstilles i stativerne på
parkeringspladsen. Det sker på eget
ansvar, og der kan ikke opnås erstat
ning for stjålne eller ramponerede cyk
ler.
Erstatning for bortkomne ure, smyk
ker etc. Skolevæsenet gør opmærksom
på, at der ikke ydes erstatning for ure,
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Skolens distrikt:

Kuhlausgade
Landskronagade fra 1-49 og 2-72
Langøgade
H. G. Lumbyes Gade
Manøgade
Marthagade
Niels W Gades Gade
Nygårdsvej lige nr. fra 2-48
Ourøgade fra 35 og 26
Sankt Kjelds Gade fra 1-21 og 2-26
Thomas Laubs Gade
Vejrøgade
Vennemindevej
Weysesgade
Østerbrogade fra 139-167
Haveforeningen »Borgervænget«

Bellmansgade fra 3 og 22
Bellmans Plads
Berggreensgade
Borgervænget lige nr. fra 52
Drejøgade fra 27 og 28
Edvard Griegs Gade
Fanøgade fra 29 og 26
Heisegade
Helsingborggade
Hesseløgade fra 43 og 44
Hornemannsgade
Jagtvej fra 185 og 195
Kildevældsgade
Kong Oscars Gade
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Skolenævnets beretning
de på Nyborg Strand den 13.-15. ok
tober. Der var bl. a. rundbordssamtaler
om »klasselærerfagene i den nye lærer
uddannelse« og »hvorfor tilvalgssko
len?«. Endvidere talte undervisnings
minister K. B. Andersen om »de folke
valgtes forpligtelser og ansvar«. Det
blev nogle meget inspirerende dage.
Medlemmer af skolenævnet er:
Valgt af forældre:
disponent, fru Ulla Nielsen, Edv.
Griegsgade 11, RY 7029 v,
håndværker Hans W. Nielsen, Bellmansgade 9, RY 1399 v, sekretær
dekoratør P. F. Hansson, Vennemindevej 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, Østerbroga
de 78, ØB 2461 y,
kvartermester Willy Schou, Hornemannsgade 13, RY 9298, formand.
På skolenævnets vegne.
Willy Schou.
Marts 1968.

Nævnet har på sine møder i det
forløbne år drøftet forsømmelserne,
skolens trivsel, samarbejdet mellem ele
ver og lærere, og vi har fået beretnin
ger fra skolens inspektør om det dagli
ge arbejde.
Endvidere har nævnet behandlet en
del anmodninger om udmeldelse af
skolens 8. klasser, motiveret med tilbud
om lærepladser, og det har taget stil
ling til en klage over overflytning til
en anden skole.
Ligesom i de tidligere år har skole
nævnet fundet anledning til at af
lægge besøg i nogle hjem, hvor børne
ne havde haft en del ulovlige forsøm
melser. Formålet var at få forældrene
til at samarbejde med skolen og der
igennem opnå en bedre og mere stabil
skolegang.
Alle forældre har modtaget indby
delse til en foredragsaften den 27. fe
bruar, hvor kontorchef E. Tøttrup tal
te om: Hvad kræver erhvervslivet af
skolen? Et stort antal forældre mødte
op, og der var efter foredraget lejlig
hed til at stille spørgsmål.
Skolenævnets formand og sekretær
havde lejlighed til at deltage i Lands
foreningen af skolekommissioner, sko
lenævn og forældreforeningers årsmø
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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 opholde sig på nr. 12.
Eleverne har pligt til at rette sig ef
ter 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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1u
1v

1x
3u
3v
3x

3A

1v
Sy

iB

Sex

5 cu

7 au

7 cu

Iu

Mundtlig årsprøve 1968
TORSDAG DEN 20. JUNI
Lærer

(nr. 2) kl. 8oo_ 850
kl. 855_ 9<o
(nr. 3) kl. 8°°- 850
kl. 855_ 940
(nr. 4) kl. 800- 850
kl. 855_ 940
(nr. 13) kl. 800- 850
kl. 855_ 940
(nr. 15) kl. 800- 850
kl. 855_ 940
(nr. 16) kl. 800- 850
kl. 855- 940
(nr. 39) kl. 8»o_ 850
kl. 855- 940
(nr. 28) kl. 800- 850
kl. 855- 940
(nr. 11) kl. 800- 850
kl. 855- 940
kl. 950-1040
(nr. 37) kl. 8oo_ 850
kl. 855- 940
kl. 950-1040
(nr. 26) kl. 800- 850
kl. 855- 940
kl. 950-1040
(nr. 29) kl. 800_ 850
kl. 855- 940
kl. 950-1040
(nr. 34) kl. 8oo_ 8®o
kl. 855- 940
kl. 950-1040
(nr. 38) kl. 800- 850
kl. 855- 940
kl. 950-1040
(nr. F) kl. 800-1040

dansk
regning
dansk
regning
dansk
regning
dansk
regning
dansk
regning
dansk
regning
dansk
regning
dansk
regning
historie
dansk
geografi
dansk
regning
biologi
dansk
geografi
biologi
dansk
biologi
regning
dansk
historie
engelsk
dansk
regning
geografi
naturlære

Gæstelærer

hr. H. Crusell
fru E. Buhl
fru K. Jespersen
fru E. Helms
fru K. Nibro
frk. C. Fangel Olsen
fru E. Buhl
fru I. Harbom
hr. W. Pelman
frk. B. Müller
hr. John Andersen
frk. H. Wessberg
hr. Per Agner
hr. Per Agner
fru I. Harbom
fru H. Amt
fru K. Nibro
hr. René Dyhr
frk. C. Fangel Olsen
frk. H. Wessberg
hr. W. Pelman
fru K. Dahl
hr. John Merland
hr. ]ohn Andersen
hr.
E.Mortensen fru K. Dahl
hr.
E.Mortensen fru K. Amt
hr.
E.Mortensen fru K. Dahl
hr. John Merland
hr. vie. G. Wendelbo
hr. E. Strømø
hr. John Andersen
fru K. Jespersen
frk. H. Wessberg
hr. E. Strømø
fru J.Brandt
hr. John Merland
fru J.Brandt
fru E.Helms
hr. Paul Andersen
hr. Paul Andersen
frk. B. Müller
hr. PI. Crusell
fru K. Birch
hr. E. Strømø
fru ]. Brandt
fru K. Birch
hr. René Dyhr
hr. Paul Andersen
fru K. Jespersen
fru K. Birch
hr. René Dyhr
hr. Villy Jensen
hr. Høy Jørgensen
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FREDAG DEN 21. JUNI
Lærer

2u

2v
2x

4u
4x

5v

5x

5A

6 cu

6 cv

6A

7 av

7 bu

7A

lu

(nr. 2) kl. 800- 850
kl. 855- 940
(nr. 3) kl. 800- 850
kl. 855- 940
(nr. 4) kl. 800- 850
kl. 855- 940
14)
kl.
800- 850
(nr.
kl. 855- 940
(nr. 27) kl. 800- goo
kl. 855- 940
(nr. 32) kl. 800- 850
kl. 855- 940
kl. 950-1040
(nr. 28) kl. 800- 850
kl. 855- 940
kl. 950-1040
(nr. 20) kl. 800- 850
kl. 855- 940
kl. 950-1040
(nr. 33) kl. 800- 850
kl. 855_ 940
kl. 950-1040
(F) kl. 800- 850
(nr. 21) kl. 855_ 940
kl. 950-1040
(K2) kl. 800- 850
kl. 950-1040
kl. 855- 940
(nr. 38) kl. 800- 850
kl. 855- 940
kl. 950-1040
(nr. 21) kl. 800- 850
kl. 855- 940
kl. 950-1040
(nr. 36) kl. 800- 850
kl. 855- 940
kl. 950-1040
(nr. 22) kl. 80O-104O

dansk
regning
dansk
regning
dansk
regning
dansk
regning
dansk
regning
regning
geografi
dansk
dansk
geografi
regning
dansk
regning
historie
dansk
regning
historie
naturlære
dansk
engelsk
historie
regning
dansk
biologi
regning
dansk
regning
tysk
dansk
dansk
regning
geografi
regning

frk. K. Degner
hr. H. Crusell
hr. P. Langemark
hr. John Merland
fru M. Hellner
fru E. Helms
frk. B. Müller
fru M. Hellner
fru E. Petersen
hr. Johs. Rau
fru M. Rattenborg
fru A. Ohlendorff
fru A. Ohlendorff
fru 5. Kjær Hansen
fru H. Arnt
fru H. Arnt
fru A. Hejlsø
fru A. Hejlsø
fru I. LIarbom
hr. B. Jagd Jensen
fru I. Langemark
h. B. Jagd Jensen
hr. Villy Jensen
fru M. Rattenborg
frk. K. Degner
fru I. Harbom
hr. E. Mortensen
fru B. Holm Sørensen
hr. W. Pelman
frk. B. Müller
fru G. Thye
hr. Aa. Aadal Rasmussen
hr. P. Langemark
fru M. Rattenborg
hr. 7’. Christensen
hr. E. Kokhange
hr. T. Christensen
hr. H. Eriksen

Gæstelærer

hr. E. Mortensen
hr. T. Christensen
hr. E. Kokhange
fru 5. Kjær Hansen
hr. Johs. Rau
fru B. Holm Sørensen
hr. ]ohs. Rau
fru I. Langemark
frk. K. Degner
fru A. Hejlsø
fru A. Ohlendorff
fru G. Thye
fru M. Hellner
hr. P. Hornung
fru I. Klarbom
hr. P. Langemark
hr. Paul Andersen
hr. P. Hornung
hr. John Merland
fru B. Holm Sørensen
hr. B. Jagd Jensen
hr. P. Hornung
frk. H. Wessberg
frk. C. Fangel Olsen
fru 5. Kjær Hansen
fru G. Thye
hr. W. Pelman
hr. E. Kokhange
frk. C. Fangel Olsen
hr. Aa. Aadal Rasmussen
hr. Per Agner
hr. P. Høy Jørgensen

Bryggervangens skole, 1968.
Verner Petersen.
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