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BRYGGERVANGENS SKOLE 
1968-69



Til forældrene

De indbydes til at overvære Deres barns undervisning efter omstå
ende skema (side 19—20).

Onsdag den 18. juni kl. 8-11 og torsdag den 19. juni kl. 8-11 er 
elevarbejder i håndarbejde, tegning og sløjd udstillet i skolens gymna
stiksal.

Fredag den 20. juni er omflytningsdag. Der skal afleveres bøger, 
ryddes op i skabe, flyttes til nye klasseværelser osv.

Sommerferien begynder lørdag den 21. juni, og første skoledag 
efter ferien er tirsdag den 12. august.

Børnene, der skal begynde i de nye 1. klasser, møder dog først tirsdag 
den 19. august kl. 9 i drengenes gymnastiksal.

Afslutning

Onsdag den 18. juni 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 består i år desuden af 
følgende:

Per Agner.
Paul Andersen.
Tage Christensen.
Helge Crusell.
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.
Jette Brandt.

Elena Buhl.
Helle Burkal.
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. 
Birte Holm Sørensen. 
Grethe Thye-Nielsen. 
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.
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Skoleåret 1968-69
Skolen starter

Mandag den 12. august 1968 be
gyndte skolen med 766 elever — 397 
drenge og 369 piger, fordelt på 33 
klasser.

De nye 1. klasser begyndte mandag 
den 19. august. Børn og forældre blev 
budt velkommen af inspektøren, og 
Jagd Jensens sangkor underholdt med 
sang og musik.

Forældremøder
Der har i årets løb været holdt en 

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

Særlige møder arrangeredes for for
ældrene i de tre 5. klasser for at kon
statere, om klasserne ønskedes videre
ført som delte eller udelte. Et flertal 
af forældrene i samtlige klasser var 
stemt for udelt skole, så vi får i det 
kommende år tre udelte 6. klasser.

Forældreugen holdtes som sædvanlig 
i november med besøg i klassen og af
tenmøde, hvor forældrene havde lejlig
hed til at kontakte deres børns lærere.

13. og 14. januar inviteredes elever 
og forældre fra de fire 7. klasser til et 
møde, hvor inspektøren oplyste om mu
lighederne for den fortsatte skolegang 
efter 7. klasse. Der var endvidere fælles 
kaffebord, pyntet af drengene, mens pi
gerne havde leveret bagværket.

Julen
13. december havde vi det traditio

nelle Luciaoptog, hvor hvidklædte pi
ger fra 9. klasse-trinnet syngende drog 
gennem alle skolens gange, og bagtrop
pen uddelte småkager.

Lørdag den 21. december fejrede de 
små elever deres juleafslutning omkring 
træet i gymnastiksalen, mens de større 
elever samledes i Kildevældskirken.

Lucia-bruden, fulgt af sine hvidklædte terner, går med brændende lys i håret forbi 
alle skolens elever, længe inden decembers sparsomme dagslys når at trænge ind.
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Skolens fødselsdag
Skolens fødselsdag fejredes i efter

året med opførelse af »Folk og røvere 
i Kardemomme by«. Skuespillerne fra 
2 ru høstede stort bifald både fra ele
verne og ved en særforestilling for for
ældrene, som med al ønskelig tydelig
hed viste deres tilknytning til livet i 
skolen.

Litterære arrangementer
Lørdag den 25. januar samledes 9. 

og 10. klasserne med 2. og 3. real i 
gymnastiksalen, hvor skuespillerinden, 
fru Kirsten Verner spillede små scener 
og læste op, bl. a. af H. G. Andersen 
og Goldschmidt, af Eva Hemmer Flan
sen, Tove Ditlevsen og Dorothy Parker. 
Arrangementet vakte så stor begejst-

Sporvognen med de passagerer, alle børn kender, passerer gennem Kardemomme by

Og så var der bal i samme uge, om 
eftermiddagen for 4.-6. klasserne, mens 
de større elever tog fat på dansen om 
aftenen. 10. v havde bestilt et diskotek 
med pladebar, diverse lyseffekter og 
psychodeliske plancher, og desuden 
havde klassen i flere week-ends arbej
det på at skabe en festlig udsmykning 
af bal-lokalet. Resultatet blev en vir
kelig succes. Skønt der i entreen var 
includeret en vis fortæring, indbragte 
salget af ekstra pølser, is og sodavand 
et overskud på ca. 500 kr. Beløbet er 
overgivet skolefonden til dækning af 
eventuelt underskud ved kommende 
arrangementer af lignende karakter. 

ring hos eleverne, at vi overvejer at 
forfølge ideen næste år.

Foreningen Norden har som sædvan
lig sendt en svensk »rejselærer«. I år 
var det forfatterinden Irene Wallerius 
Linton, som den 7. marts fortalte de 
større elever »glimt fra Selma Lager
löfs barndom og ungdom«.

Skolefonden
Skolefonden har fra 1. juni 1968 til 

1. april 1969 ydet tilskud til:
Skotlandsrejse med 3 ru .. kr. 200,00 
Skolebio-billetter til med

lemmer af skole
patruljen ...................... kr. 90,00
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Skolekomedien
»Folk og røvere ...« .. kr. 694,62 

2 projektører m. v.
til scenen...................... kr. 1069,88

Lucia-optog .................... kr. 136,62

Cyklistprøven
Prøven blev holdt i begyndelsen af 

september og begunstiget af dejligt 
vejr. Rent placeringsmæssigt var vi 
ikke så heldige som sædvanlig - vi op
nåede en beståelsesprocent på ca. 82, 
og det var ikke tilstrækkeligt til sejren.

Bo Persson, 7 cy, fik tre gange »ros« 
og blev dermed kvalificeret til at del
tage i en udtagelsesprøve i marts. Vin
deren her skulle med til en konkurren
ce i Schweiz om titlen »bedste skole
cyklist i Europa«. Men trods al ihær
dighed blev vor skole ikke repræsente
ret.

★

I marts var på kontorgangen op
hængt en række billeder, vi havde lånt 
af kunstnersammenslutningen Kamme
raterne.

På 2. sal blev i oktober ophængt en 
række litografier, som er indkøbt for 
midler, skolevæsenet har bevilget, og 
for en gevinst, skolen har modtaget fra 
Lærernes Kunstforening. I samlingen 
er følgende kunstnere repræsenteret: 
Hans Scherfig, Groth Jensen, Mogens 
Balle, Folmer Bend tsen, Lars Swane 
og Carlo Rosberg.

★

En lang række fagfolk har ønsket at 
se vort ny skolekøkken. Blandt de be
søgende har i årets løb været svenske 
og norske skolekøkken-eksperter, en 
professor fra Philippinerne, en delega
tion fra undervisningsministeriet, linie

fags-elever fra Gjedved seminarium og 
adskillige gæster fra Danmarks Lærer
højskole.

Skolekøkkenlærerforeningen valgte 
at holde sit årsmøde her, elever fra 
Suhrs husholdningsseminarium og fra 
instituttet for ernæringslære og bio
kemi (Danmarks Lærerhøjskole) har 
gået til uddannelse i vort køkken. En
delig har køkkenet dannet rammen om 
en TV-optagelse til brug i magasinet 
Kontakt.

★

3. real og 10. klasserne har i en del 
af vintersæsonen spillet badminton i 
gymnastiksalene. 2. real har hver ons
dag haft hyggeaften på nr. 22, og 10. 
klasserne indledte noget tilsvarende 
efter nytår.

★

Stadig flere klasser har fået ny gulv
belægning, og der er kommet ny belys
ning i begge gymnastiksale og omklæd
ningsrum samt på 1. og 3. sal. I det 
kommende skoleår håber vi stærkt at 
få vort ønske om indretning af nye bio
logi- og håndarbejdslokaler opfyldt.

★

Sparemærkesalget har i år været på 
2.500 kr. - en lille stigning i forhold til 
i fjor. Påny har eleverne fra 1. og 2. 
klasse vist sig at være meget flittige 
sparere.

★

Det henstilles til forældrene at und
lade at køre ind på skolens parkerings
plads, hvis de vil hente deres børn. Sti
en er for smal til, at to vogne kan pas
sere hinanden, parkeringspladsen er for 
lille, og vi vil meget nødig have bør
nene udsat for uheld.
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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.

I løbet af indeværende skoleår vil 
alle elever fra 1.-8. klasse incl. få indi
viduel instruktion i tandbørstning på 
tandklinikken.

Skolepatruljen
Skolepatruljen har i det forløbne 

skoleår gjort en fin indsats. Vi har som 
bekendt mange farlige fodgængerover
gange, der let frister til dristighed.

Nu indebærer dette at være skolepa
trulje bl. a., at man møder 10 minutter 
før skoletid, og at man er der 10 mi
nutter efter skoletid for at hjælpe de 
sidste over vejen. Det er ikke altid lige 
behageligt at stå i sne eller regn og fry

se - men de ni medlemmer tager dette 
med godt humør. Og selvfølgelig be
lønner politiet indsatsen efter fortjene
ste, idet den mest ihærdige skole får en 
pokal, og elever, der har ydet en ekstra 
indsats, kan opnå at få en sølv- eller 
guld»medalje«. Disse uddelinger over
værer alle skolepatruljer ved en stor 
årlig fest i Tivolis koncertsal. Endvide
re inviteres skolepatruljerne på besøg 
på et bryggeri. Yderligere kan skolepa
truljerne efter et halvt års »tjeneste« 
anmode om en fridag, som de selv væl
ger, og dette bliver som regel bevilget.

Når skolen bliver 50 år ...
Som bekendt er det til efteråret 50 

år siden, skolen blev taget i brug, og 
det er klart, at en sådan begivenhed 
skal fejres. Forberedelserne er forlængst 
i fuld gang, en række udvalg er i ar
bejde, og man gætter næppe helt galt, 
når man antager, at jubilæumsfestlig
hederne vil komme til at præge hele 
ugen.

Den officielle fest holdes på selve 
fødselsdagen, tirsdag den 18. novem
ber, hvor repræsentanter for myndig
heder og en lang række særlig indbud
te kommer til stede. Nærmere detaljer 
skal ikke røbes her, men alt tyder på, 
at vi vil komme til at opleve en jubi
læumsuge, som både elever, forældre 
og lærere længe vil bevare i erindrin
gen.
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Klassetur til Norge I.-IO. marts 1969
Efter en rolig sejltur og en togrejse 

på knap tre timer ankom vi, Il real + 
fru Hellner og hr. Eriksen, til Lille
hammer, vintersportsbyen, hvor så 
mange danskere brækker benene.

Skiene og støvlerne, som vi skulle leje, 
var parate, og det varede ikke længe, 
før vi alle var ude på øvelsesbakken, 
der ligger lige ved vandrehjemmet. Og 

turde køre ned ad bjerget, kunne man 
bare »ski« rundt deroppe.

Torsdag var vi på tur til højfjeldet. 
Vi kørte med bus op til den lille by 
Nordsetter, og derfra løb vi næsten al
lesammen på ski 7 km til Sjusjöen, hvor 
vi spiste vor medbragte mad på et ho
tel. Nu manglede vi kun tilbageturen, 
også 7 km. Det var en vældig oplevelse

Det var ikke lige let for alle, men mange af eleverne fik stor færdighed i at stå på ski

der øvede vi os de næste dage. For de 
fleste var der kun afbrydelser i skispor
ten ved måltiderne. Maden var i øvrigt 
dejlig, kun surkålen syntes de fleste 
ikke om. Om aftenen hyggede vi os i 
vandrehjemmets stuer, hvor der ofte 
var tændt op i pejsene, men de fleste 
af os var godt trætte efter en hel dags 
skiløb.

Vandrehjemmet ligger ved foden af 
et bjerg, og man kan med en svæve
bane komme op på det. Vi tog tit der
op med skiene på, og så var det ikke 
let at stige af stolene. Mange af os 
kørte så ned ad bjerget, som regel ikke 
uden at falde på vejen. Hvis man ikke 

at se højfjeldet, en enorm, hvid flade, 
hvor der kun vokser buske og forkrøb
lede træer. Der var sne, så langt øjet 
rakte.

Men dagene gik naturligvis alt for 
hurtigt, og pludselig var det søndag 
igen; vi måtte sige Lillehammer far
vel. Selvfølgelig ville mange af os ger
ne have opholdt os der i endnu en uge.

At turen blev så vellykket, skyldes 
vel både, at ingen brækkede benet, og 
at vejret og vandrehjemmet var helt i 
top; men succes’en skyldes ikke mindst, 
at hr. Eriksen og fru Hellner ledede tu
ren på den bedste måde.

Sten Bonde og Finn Kyllesbech
Hansen, II u
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Der var mange interessante problemer for deltagerne i studiebesøget ved Kalø 
slotsruin

En uge i Fuglsø
Mandag den 16. september ankom 

1. og 2. real til lejrskolen i Fuglsø på 
Mols. Allerede under rejsen dertil var 
sammenholdet mellem de to klasser 
sikret. Hr. Eriksen, Hr. Jensen, frk. 
Wessberg og fru Rattenborg var de 
heldige udvalgte, som skulle overvåge 
os i den uge, vi skulle opholde os der
ovre.

Hver morgen ringede en klokke kl. 
7, og når den ringede en time senere, 
stod morgenmaden parat. Bagefter 
havde vi altid en opgave, som skulle 
udføres i løbet af formiddagen. Hver 
klasse var delt i to hold, som vi selv 
havde valgt, og når opgaven var ud
ført, på lejrskolens område eller i na
turen, var der skolestuearbejde fra kl. 
12-14. I løbet af de to timer skulle vi 
alle lave en nydelig rapport og tegne 
nogle tegninger om opgaven. Efter fro

kost slappede vi lidt af, før vi tog fat 
igen. Nu skulle de to hold nemlig bytte 
opgaver, så alle klassens elever fik de 
samme opgaver fra hånden samme dag. 
Aftensmaden blev serveret kl. 6, og 
bagefter havde vi lov til at gå frit 
rundt, spille håndbold eller spadsere 
ned til stranden og bade. Der var nok 
af muligheder.

Ikke alle dage havde vi opgaver lige 
omkring lejrskolen. Der var således ar
rangeret en bustur på Mols, hvor vi 
stoppede bl. a. ved Kalø slotsruin, Ro
senholm slot, Marie-Magdalene kirke 
og Posekær stenhus. Det var en meget 
fornøjelig tur, men da den også var 
meget lang, var vi ved at gå til af træt
hed, da vi nåede hjem igen.

Tirsdag den 24. skulle vi forlade 
Fuglsø. Dagen før skulle vi have været 
på alle tiders vandretur rundt i Mols 
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Bjerge, men den druknede i regn, og vi 
var ikke nået ret langt, før vi fandt ud 
af, at det var bedst for vores helbred 
at vende næsen hjemad. Samme aften 
hyggede vi os, som vi havde gjort det 
før, i skolestuen, og på få timer havde 

nogle af eleverne stablet en udmærket 
revy på benene.

Hjemrejsen var knap så lystig som 
udrejsen, for selvfølgelig var vi alle
sammen kede af at skulle forlade 
Fuglsø, hvor vi havde haft det så rart.

Karin Andersen, 2. ru.

Eleverne på skolens feriekoloni ligger ikke på ryggen hele dagen. Der er rent prak
tiske ting, som skal gøres, og der arrangeres en mængde konkurrencer, sportskampe 
osv., som drengene går stærkt op i. Her er en af drengene i en situation, hvor mange 
kunne føle trang til at følge ham. Intet under, at adskillige tidligere koloni-drenge, 
som forlængst har passeret skolealderen, gerne kommer forbi for at få lejlighed til at 

leve sig ind i det gamle milieu.
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Lejrskole på Bornholm
Fra 1.-5. maj 1968 var 8 u med vo

res klasselærer, hr. Hornung, og frk. 
C. Fangel på lejrskole i Nexø. Båden 
ankom til Rønne kl. 7 om morgenen, 
og med en skinnebus tog vi videre til 
Nexø. Her boede vi på Holms hotel, 
hvor vi fik nogle pragtfulde værelser. 
Maden var god, og personalet var 
flinke.

Næste dag skulle vi på bustur sydpå. 
Vi tog først til Dueodde og så på vejen 
nogle kirker og Limensgade stenbrud. 
Derefter til Rønne, hvor vi så Born
holms kendte keramikfabrikker. Ende
lig fortsatte vi til Rubinsøen over Ting
sted ind til Almindingen, hvor Rytter
knægten ligger, Bornholms højeste 
punkt.

Næste dag skulle vi på nordturen. Vi 
kørte langs kysten og så Nordens ældste 

stubmølle (fra 1634). Videre til Gud
hjem, hvor vi så gamle bindingsværks
huse. Da vi havde set det, skulle vi til 
Hammershus, som er bygget omkring 
1255. Efter en rundgang kørte vi til 
Jons Kapel.

Den sidste dag skulle vi i Brænde
gårdshaven om formiddagen, hvor vi 
morede os med karruseller, gynger, 
vipper og robåde m. m., alt til gratis 
afbenyttelse.

Vi var alle enige om, at vi havde 
haft det godt på lejrskolen. Vi fik lært 
en masse, og det var også meget inter
essant at komme i nær kontakt med 
den bornholmske befolkning.

Man burde oftere komme på lejr
skole, det ville være godt både for ele
ver og lærere.

Jytte og Annette, 9 u

På lejrskole i Tisvilde
I september måned var vi med beg

ge 10. klasser på lejrskole i Tisvilde. 
Vi var indlogeret i en stor gammel 
»nedlagt« bondegård, Borshøjgård. 
Oprejsen foregik med alle tænkelige 
trafikmidler - de førstankomne snup
pede de bedste sengepladser. Efter af- 
tenteen blev vi puttet i seng. Efter et 
overdådigt morgenbord næste dags 
morgen gik vi til lejrskoleopgaverne. 
Vi arbejdede naturligvis i grupper. En 

ny opgave til hver gruppe hver dag. 
Opgaverne hed: skoven - kommunen - 
kirken - landbruget - »strømøtur« - 
køkkenhold. Det bedste ved lejrskolen 
var en sejltur langs nordkysten i fisker
både i skønt vejr. En anden god ting - 
vi havde det som en stor familie, skønt 
vi var 2 forskellige klasser. Sådan har 
det været lige siden.

Jane, 10 v og Åse, 10 u
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I sidste halvdel af sommerferien kommer henved 60 af skolens elever på feriekolonien 
Stenkilde på Bogø, i de sidste mange år under ledelse af lærerne Villy Jensen og 
Per Høy Jørgensen fra vor egen skole. Også i den kommende ferie vil vore elever fra 
3. klasse og opefter have mulighed for at komme med, og ansøgningsskema fås hos 
klasselæreren. — Billedet giver et indtryk af, hvor idyllisk der er på øen, som ligger 

mellem Falster og Møn.

lOv til Elektricitetsværket på Masnedø
Det var torsdag d. 21. marts, en gan

ske almindelig torsdag, bortset fra at 
vi skulle på tur til Masnedøværket. Der 
var en summen og en susen af forvent
ning i den store minibus, hr. Andersen 
havde lejet til formålet. Med Andersen 
som rorgænger kom vi nu helskindede 
frem til værket efter en del små side
spring undervejs. Vi fik virkelig en 
masse ud af omvisningen - det var en 
rigtig »bondemand«, som forstod at 
tale et dansk, som vi kunne forstå. De 
havde en generator, der kunne lave lige 
så meget strøm, som alle elektricitets

værkerne i København tilsammen — det 
var noget med 250 megawatt. Stor var 
den ihvert fald - alene ovnen var så 
høj som et højhus - pragtfuld udsigt 
over Storstrømmen. Efter frokost på 
Storstrømsrestauranten (Niels vandt 
31 kr. på en enarmet tyveknægt) og en 
stor is i Vordingborg kørte vi langs ky
sten til Kalvehave, hvorfra vi vendte 
snuden mod København, som vi nåede 
i så god tid, at de flittige kunne nå de
res budpladser o. lign.

Poul, 10 v
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Virksomhedsbesøg med 10. klasserne

I de 2 10. klassers orienteringsunder
visning i år var der planlagt 1 virksom
heds- eller institutionsbesøg om ugen. 
Dette er forsøgt overholdt, men mange 
forhold, især skemamæssige, har lagt sig 
i vejen. Tidligt på året var vi på Mine
ralogisk Institut i forbindelse med ori
entering om Danmarks undergrund. 
Interessen for emnet var ikke lige stor 
hos alle, men de mest interesserede 
krydsforhørte omviseren, amanuensis 
Mona Hansen, i en sådan grad, at hun 
tilsidst belønnede deres iver med at 
forære dem nogle kæmpeboreprøver fra 
Grønland og en del materiale fra tids
skriftet »Varv« til anvendelse i map
perne. Dette besøg blev fulgt op med 
en ekskursion til Stevns Klint.

En del andre besøg har som dette 
været led i gennemgang af et stof: fol
kestyret - folketinget med omvisning i 
huset, astronomi — med besøg på stjer

nekammeret på Bellahøj skole. Andre 
besøg har været i forbindelse med min
dre gruppers interesser: filmkundskab 
- besøg på filmmuseet, skibsbygning — 
B&W.s museum i Strandgade, maler
kunst - Den kgl. Kobberstiksamling på 
Kastelsvej.

Mange steder har vi været i meget 
livlige samtaler med omvisere og per
sonale. Det skal erkendes at vi også har 
snuppet et enkelt besøg af andre end 
rent faglige grunde, f. eks. på Toms 
fabrikker i Ballerup. En tur til Mas- 
nedøkraftværket var også motiveret 
med et ønske om en lille forårsudflugt. 
Den respekt og forståelse for andre 
menneskers arbejde og liv, disse besøg 
kan give, er måske lige så vigtig som 
den viden og indsigt, der er det pri
mære mål med besøgene.

Paul Andersen

Elevrådsinstitutionen
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 klasserepræsen
tanter. 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.
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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 
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.

Elevrådet kan udtale sig om: 
1. skolens ordensregler
2. skolens fællesarrangementer
3. skolens inventar og udstyr
4. 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 af læ
rerrådet.

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.

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.
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Beretning fra elevrådet
Elevrådsarbejdet er desværre ved at 

gå i stå. Det kan skyldes to ting. Enten 
er skolen blevet så fuldendt, at ingen 
går og bliver irriteret over en eller an
den ting, eller også gider man ikke 
komme frem med det, »for sådan har 
det jo altid været«. Er det første til
fældet, falder hele baggrunden for elev
rådet væk, men hvis det er den anden 
grund, er der en chance for, at elev
råds-arbejdet styrkes. Men det kan kun 
ske, hvis interessen vokser betydeligt.

Efter valget i februar består rådet af 
22 medlemmer plus forretningsudval
get: Peter Jepsen, 2 ru (formand), Ni
na Christiansen, 2 ru (næstformand), 
Inge-Lise Pedersen, 3 ru (sekretær) og 
Eva Simonsen, 10 v (kasserer).

I oktober blev det gamle spørgsmål 
om rygning sat på dagsordenen igen, 
og der blev nedsat et udvalg, som skal 
gå til skoledirektionen med vores for
slag. Vi var enige om at sætte grænsen 
mellem 7. og 8. klasse, og for at give 
forslaget mere vægt blev det foreslået 
at sende en skrivelse til samtlige for

ældre og anmode dem om at tage stil
ling til, om deres barn må ryge på sko
len.

I februar fik vi gennemført, at ele
verne på storm- og regnfulde dage må 
blive oppe i frikvartererne, hvis inspek
tøren skønner det nødvendigt. Samtidig 
fik vi hvert klasseværelse udstyret med 
et bundt papirservietter til at tørre bor
de og hænder af i.

Det har længe været meningen, at 
skolegården skulle laves om. Enkelte 
klasser har lavet udkast til en ny skole
gård, og nogle forslag har været be
handlet i elevrådet, men længere var 
det ikke kommet. Så blev der en dag 
påny røre om spørgsmålet, og et ud
valg under lærerrådet udarbejdede en 
skitse, som både elever og lærere kunne 
gå ind for. Den er sendt til kommunen, 
og nu venter vi spændt på at høre sva
ret. Det ville jo være dejligt, hvis man 
heller ikke udefra skulle tro, at skolen 
var bygget i 1919.

Peter Jepsen

Praktiske oplysninger
Skoleinspektøren træffes som regel 

hver skoledag kl. 12-13, lørdag dog kl. 
9-10.

Skolens kontor har telefon RY 683.
Sundhedsplejen: Skolelægen træffes 

tirsdag og fredag kl. 10,30-11,30.
Sundhedsplejersken træffes tirsdag 

og fredag.
Lægeværelsets tlf. er 29 11 17.
Skoletandplej en:
Skoletandlægen træffes alle skole

dage. Elever fra 1.-8. skoleår 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.
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Glemte sager opbevares i skolens de
pot, der er åbent hver mandag kl. 
9,40-9,50 og hver torsdag kl. 12-12,10.

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

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, 
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.

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, attest for 
koppevaccination samt personnummer
bevis 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 
forberedelsen.

Skolens distrikt:
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 
Kuhlausgade
Landskronagade fra 1-49 og 2—72 
Langøgade
H. C. Lumby es 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
V ennemindeve j 
Weysesgade 
Østerbrogade fra 139-167 
Haveforeningen »Borgervænget«
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Skolenævnets beretning
I skoleåret 1968/69 har skolenævnet 

på sine normale møder drøftet skolens 
trivsel og samarbejdet mellem forældre, 
elever og lærere, og vi har som sædvan
lig fået beretning fra skolens inspektør 
om det daglige arbejde.

Enkelte anmodninger om udmeldelse 
af skolens 8. klasser er blevet imøde
kommet, fordi de pågældende elever 
havde fået stillet lærepladser i udsigt.

Nævnet har ligesom tidligere aflagt 
besøg i nogle hjem på grund af ulov
lige forsømmelser, og i de fleste tilfæl
de har dette bidraget til at skabe en 
bedre og mere stabil skolegang. I et 
enkelt tilfælde måtte overflytning til 
en anden skole anbefales.

Vi har forsøgt en ny form for for
ældreaften med foredrag, idet vi i sam
arbejde med forældrekredsen på Vogn
mandsmarkens skole arrangerede et 
møde, hvor fhv. undervisningsminister 
K. B. Andersen talte om »hjem og 
skole«. Antallet af fremmødte var imid
lertid ikke trecifret.

Derimod fik et andet initiativ fra 
skolenævnets side god tilslutning, nem
lig en indbydelse til forældrene om at 
deltage i to samtaleaftener torsdagene 
6. og 13. februar. Den første aften talte 
viceinspektør G. Wendelbo om under
visningsformer og skolebøger, og i til
knytning hertil var arrangeret en stor 
og meget interessant udstilling af bø
ger og andet undervisningsmateriale. 
Ved den anden lejlighed talte overlæ
rer Tage Christensen om de mulighe
der, skolevæsenet har for at hjælpe i de 
vanskelige tilfælde for eleverne.

Ca. 70 forældre modtog indbydelsen 
og betalte for en kop kaffe, som serve
redes i pausen, og det er skolenævnets 

form kan bidrage til en bedre og lettere 
kontakt mellem skole og forældre.

Endvidere har en del af nævnets 
medlemmer deltaget i et møde med 
forældre fra skolens 3. klasser. 59 for
ældre havde ved skoleårets begyndelse 
klaget til skole, skolenævn og skoledi
rektionen over, at 3 klasser blev slået 
sammen til 2, så man fik en klassekvo
tient på ca. 30. Efter svarets modtagel
se i februar måned fik denne forældre
kreds udvirket et møde med medlem af 
skoledirektionen, fru Elna Thomsen, 
som besvarede spørgsmålet om skole
direktionens afvisning med en henvis
ning til, at det er økonomisk uansvar
ligt at oprette for små klasser, 
opfattelse, at man med en sådan møde-

Medlemmer af skolenævnet er:
Valgt af forældre:

disponent, fru Ulla Nielsen, Edv.
Griegsgade 11, RY 7029 v, 
håndværker Hans W. Nielsen, Bell- 
mansgade 9, 29 22 37, næstformand 
og sekretær, 
dekoratør P. F. Hansson, Vennemin- 
devej 7, Ry 2230.

Repræsentanter for skolen:
skolens inspektør, Verner Petersen, 
overlærer Helge Eriksen, formand 
for lærerrådet, 
kommunelærer, fru Annie Ohlen- 
dorff.

Valgt af borgerrepræsentationen: 
assistent Bent Løfquist, Østerbroga
de 78, ØB 2461 y, 
kvartermester Willy Schou, Horne- 
mannsgade 13, RY 9298, formand.

På skolenævnets vegne.
Marts 1969. Willy Schou
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Skolens ordensbestemmelser
Af hensyn til undervisningen må in

gen bøm 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 og 10. klasser
ne kan få tilladelse til at opholde sig i 
klasseværelset i frikvarteret. Særordens
dukse må opholde sig i særlokalerne. 
»Syge« bør kun undtagelsesvis være op
pe 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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Mundtlig årsprøve 1969
ONSDAG DEN 18. JUNI

Lærer

(nr. 4) kl. 800- 850 dansk hr. H. Crusell
kl. 855- 940 regning fru E. Buhl

(nr. 15) kl. 800- 850 dansk fru K. Jespersen
kl. 855- 940 regning fru E. Helms

(nr. 16) kl. 800- 850 dansk fru K. Nibro
kl. 855- 940 regning frk. C. Fangel Olsen

(nr. 13) kl. 800- 850 dansk fru E. Buhl
kl. 855- 940 regning fru 7. Mossing Harbom

(nr. 28) kl. 800- 850 dansk hr. W. Pelman
kl. 855- 940 regning frk. B. Müller

(nr. 14) kl. 800- 850 dansk hr. E. Mortensen
kl. 855- 940 regning hr. J. Berg Hansen

(nr. 36) kl. 8oo. 85° dansk hr. Per Agner
kl. 855- 940 regning hr. Per Agner

(nr. 29) kl. 8°0- 850 dansk frk. B. Müller
kl. 855- 940 regning fru M. Hellner
kl. 95O-IO40 biologi hr. J. Berg Hansen

(nr. 37) kl. 8oo_ 850 dansk fru H. Arnt
kl. 855- 940 regning hr. H. Crusell
kl. 950-1Q40 geografi fru I. Mossing Harbom

(nr. 38) kl. 8OO- 850 dansk fru E. Petersen
kl. 855. 940 regning hr. Johs. Rau
kl. 950-1040 geografi fru G. Thye

(nr. 20) kl. 800. 850 dansk fru A. Hejlsø
kl. 855. 940 regning fru A. Hejlsø
kl. 950-1040 geografi fru A. Hejlsø

(nr. F2) kl. 8°°- 850 naturlære hr. Høy Jørgensen
(nr. 27) kl. 855. 940 dansk hr. E. Mortensen

kl. 950-1040 regning hr. E. Mortensen
(nr. 26) kl. 800- 85o engelsk hr. Johs Rau

kl. 855- 940 regning fru G. Thye
kl. 950-1040 dansk hr. G. Wendelbo

(nr. 21) kl. 8°0-1040 engelsk frk. K. Degner

Gæstelærer

hr. Paul Andersen 
fru K. Nibro 
fru B. Holm Sørensen 
hr. E. Kokhauge 
frk. C. Fangel Olsen 
hr. W. Pelman 
fru G. Thye 
fru E. Petersen 
fru I. Mossing Harbom 
fru 5. Holm Sørensen 
fru K. Jespersen 
hr. ]. Berg Hansen 
fru K. Jespersen 
frk. C. Fangel Olsen 
fru E. Helms 
hr. Høy Jørgensen 
frk. B. Müller 
irwM. Hellner 
fm H. Amt 
hr. Per Agner 
hr. E. Kokhauge 
hr. E. Strømø 
fru K. Nibro 
hr. E. Strømø 
hr. Paul Andersen 
hr. W. Pelman 
fru J. Brandt
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TORSDAG DEN 19. JUNI

Lærer Gæstelærer
1 u (nr. 2) kl. 800. 850 dansk frk. K. Degner

kl. 855. 940 regning hr. H. Eriksen
1 v (nr. 3) kl. 800. 850 dansk fru S. Kjær Hansen

kl. 855. 940 regning hr. Aa. Aadal Rasmussen
3 v (nr. 11) kl. 8°°- 850 dansk hr. P. Langemark

kl. 855- 940 regning hr. John Merland
3 x (nr. 15) kl. 800- 850 dansk fru M. Hellner

kl. 855. 940 regning fru E. Helms
3 A (nr. 39) kl. 8°°- 850 dansk hr. Tage Christensen

kl. 855. 940 regning hr. E. Kokhauge
6 v (nr. 37) kl. 800- 850 dansk fru A. Ohlendorjf hr. John Merland

kl. 855- 940 regning imM. Rattenborg fru 5. Kjær Hansen
kl. 950-1040 naturlære hr. Høy Jørgensen hr. P. Langemark

6 x (nr. 23) kl. 8°°- 850 dansk fru I. Langemark hr. E. Strømø
kl. 855. 940 engelsk hr. E. Strømø fru A. Ohlendorff
kl. 950.1040 regning fru H. Arnt hr. John Merland

6 y (nr. 14) kl. 8°°- 850 regning hr. Aa. Aadal Rasmussen fru E. Petersen
kl. 855. 940 dansk fru M. Hellner hr. P. Langemark
kl. 950-1040 historie hr. J. Berg Hansen hp. B. Jagd Jensen

7u (nr. 33) kl. 800- 850 dansk hr. B. Jagd Jensen hr. J. Berg Hansen
kl. 855- 940 naturlære hr. Høy Jørgensen hr. Tage Christensen
kl. 950-1040 regning fru I. Langemark fru A. Ohlendorff

7 v (nr. 21) kl. 8°0- 850 dansk fru M. Rattenborg hr. E. Kokhauge
kl. 855. 940 regning fru E. Petersen fru I. Langemark
kl. 950-1040 historie fru M. Rattenborg hr. Aa. Aadal Rasmusser

7y (nr. 32) kl. 8°°- 850 dansk fru J. Brandt hr. H. Eriksen
kl. 855. 940 biologi fru J. Brandt hr. B. Jagd Jensen
kl. 950-1040 regning fru E. Helms fru 5. Kjær Hansen

I (nr. F2) kl. 8°°- 850 naturlære hr. Villy Jensen hr. P. Hornung

Bryggervangens skole, 1969. Verner Petersen.

J. D. QUIT & KOMP. AKTS.


