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BRYGGERVANGENS SKOLE

1969-70



Til foraldrene

De indbydes til at overvære Deres barns undervisning efter omstående 
skema (side 19-20).

Onsdag den 17. juni kl. 8-11 og torsdag den 18. juni kl. 8-11 er elev
arbejder i håndarbejde, tegning og sløjd udstillet i skolens gymnastiksal.

Fredag den 19. juni er omflytningsdag. Der skal afleveres bøger, ryd
des op i skabe, flyttes til nye klasseværelser osv.

Sommerferien begynder lørdag den 20. juni, og første skoledag efter 
ferien er onsdag den 12. august.

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

Afslutning
Onsdag den 17. 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 Andrea Munck.

Viceskoleinspektør Gunnar Wendelbo.

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.
Karen Degner.
Sigrid Kjær Hansen.
Inger Harbom.
Agnete Hejlsø.
Magdalene Hellner.
Edith Helms.
Karen Margrethe Jespersen.
Emmi Sasse Jørgensen.
Inge Langemark. 
Lillian Misander. 
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. 
Skolesundhedsplej erske: 
Inger Hütter Nørregaard. 
Skoletandlæge: 
Ulla Lange.
Klinikassistent: Lizzie Falck Jørgensen.
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Skoleåret 1969-70

Skolen starter
Tirsdag den 12. august 1969 begyndte 

skolen med 701 elever - 360 drenge og 
341 piger, fordelt på 31 klasser.

De nye klasser begyndte tirsdag 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 forældremøder, hvor dels inspek
tøren, dels klassens lærere har fortalt 
om klassens arbejde.

Forældreugen holdes traditionelt i 
november, men da vi i denne måned 
fejrede skolens jubilæum, henlagdes 
ugen i stedet til januar, og forældrene 
havde som sædvanlig lejlighed til at 
overvære undervisningen og til at sam
tale med deres børns lærere ved et af
tenmøde.

8 . januar var elever og forældre fra 
de tre 7. klasser inviteret til et møde, 
hvor inspektøren fortalte om mulig
hederne for den fortsatte skolegang 
efter 7. klasse. På det tidspunkt, hvor 
dette går i trykken, kan der endnu ikke 
oplyses noget om, hvor mange timer de 
enkelte klasser skal have.

Julen
Lørdag den 13. december havde vi 

det traditionelle Luciaoptog. Hvidklæd
te piger fra 9. klassetrin drog syngende 
gennem alle skolens gange, og bagtrop
pen uddelte småkager.

Mandag den 22. december fejrede de 
små elever deres juleafslutning om

kring træet i gymnastiksalen. De stør
ste elever har hidtil været i Kildevælds
kirken på denne dag, men efter henstil
ling fra elevrådet mødte de denne gang 
- og også fremover — til juleafslutning i 
deres klasseværelser.

Nordiske gæster
Lørdag den 14. februar viste lærer 

Jakob Rogtvedt fra Oslo film og holdt 
foredrag om Norsk Hydro for 7y, 8u og 
v samt 1. real. Fiver klasse fik en time 
med den norske lærer.

På samme måde havde fire af de 
store klasser mandag den 23. februar 
lejlighed til at være sammen med rektor 
Arthur Inglander fra Höör i Sverige. 
Han viste farvefilm om Värmland, og 
eleverne fik lejlighed til at stille en 
række spørgsmål om svenske forhold.

Cyklistprøven
Cyklistprøven fandt i år sted i be

gyndelsen af september i strålende sol. 
Der var 100 deltagende cyklister fra 5. 
klasse og opefter. Prøven forløb meget 
tilfredsstillende med den hidtil højeste 
beståelsesprocent (83 °/o), men da alle 
de københavnske prøver endnu ikke er 
afviklet, ved vi ikke, om vi kan regne 
os for vinder. Den høje beståelsespro
cent blev besmykket med tre gange tre 
»ros« til Inger Petersen og Birthe En
geil fra 6. klasse samt til Claus Ras
mussen fra 5. klasse.

Disse tre skal sammen med andre lige 
så dygtige cyklister kæmpe om vinder
pladsen og dermed om en rejse til 
Schweitz, hvor »verdens bedste cyklende 
skoleelev« kåres.
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Erhvervspraktik og uddannelsesdag
I ugen 8.-13. september var 3.ru ude 

i erhvervspraktik. lO.u var ude i ugen 
13.-18. oktober, 9.u i ugen 26.-31. ja
nuar, og endelig havde 9.v erhvervs
praktik i ugen 26.-31. januar.

For de elever, der til sommer udskri
ves af 3. real og 10. kl., og som påtæn
ker en videregående teoretisk uddan
nelse, arrangeres en særlig uddannelses
dag med besøg på forskellige skoler, in
stitutioner og læreanstalter, hvor der 
ikke kan etableres almindelig praktik. 
Dagen blev i år den 3. februar, og fra 
10.u deltog 2, fra 3.ru 7 elever.

Elever fra afgangsklasserne, der står 
usikkert med hensyn til valg af uddan
nelse eller beskæftigelse, kan fortsat 
træffe aftale om en samtale med er
hvervsvejlederen. Det sker på telf. 
21 45 11, lokal 65 og 66.

★

Arbejdet med modernisering af den 
nu 50-årige skole fortsætter stadig, 
f. eks. er der flere steder kommet ny 
gulvbelægning. Fra elevrådets side har 
man ønsket bedre belysning i klasse
værelserne. Dette ønske har man imøde
kommet, og efter 1. april vil der som 
en begyndelse blive monteret lysstofrør 
i 3-6 klasseværelser på 1. sal.

★

Skolens kontor udarbejder hver må
ned en oversigt over, hvad der skal 
foregå i den kommende måned. Fra og 
med 1. marts uddeles dette månedspro
gram til samtlige elever, som forventes 
at tage det med hjem til forældrene.

Skolepatruljerne
Skolepatruljerne ved Bryggervangens 

skole har i indeværende skoleår udført 

et pænt stykke arbejde. Fra politiets 
side har der lydt anerkendende be
mærkninger, men åbenbart ikke i så høj 
grad, at vi gjorde os fortjent til 
KDAK’s vandrepokal for veludført ar
bejde. Pokalen tilfaldt i år Nyboder 
skole.

Hanne Larsen

Connie Smith

Bryggervangens skole var dog gen
stand for en anden slags belønning, idet 
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den 16-årige Hanne Larsen, 10.u, fik 
tildelt KDAK’s udmærkelsestegn i guld 
for at redde en 7-årig dreng fra at 
blive påkørt af en lastbil: En dag i no
vember var Hanne på vej til sin post 
ved »Sportsmagasinet« ved Vennemin- 
devej, da hun så en lille dreng gå ud 
på vejen bag nogle parkerede biler 
uden at se en fremkørende lastbil. Det 
gjorde Hanne derimod fra den mod
satte side af vejen, og hun vinkede 
kvikt chaufføren til standsning. Hvis 
Hanne ikke havde reageret så hurtigt, 
var drengen utvivlsomt blevet kørt ned.

Endnu en benønning. KDAK’s ud
mærkelsestegn i sølv blev tildelt Connie 
Smith, ligeledes lO.u, for trofast og lang 
patruljetjeneste. Når Connie forlader 
skolen til sommer, har hun været skole
patrulje i fire år, hvoraf hun har været 
patruljefører de sidste to.

Udmærkelsestegnene blev overrakt af 
KDAK’s generalsekretær, Knud Tim
mermann, ved en fest for de køben
havnske skolepatruljer tirsdag den 10. 
marts i Tivolis Koncertsal, arrangeret af 
Københavns Skoledirektorat og Rådet 
for Større Færdselssikkerhed.

★

Der har været skrevet meget i aviser
ne om, at skoleeleverne rundt om i lan
det i denne vinter har været slemme til 
ikke at anvende cykellygter, men det 
er vort indtryk, at skolens elever ikke 
har hørt til denne kategori. Dette kan 
måske også skyldes, at politiet af og til 
kommer kørende for at se, om alt går 
rigtigt til. Motorcykelpatruljerne har 
alle nogle skoler, som de fører opsyn 
med. Hvad der derimod nedsætter tra
fiksikkerheden er, at det ikke er alle 
forældre, der følger færdselsloven, f. 

eks. dem, der sætter deres børn af om 
morgenen og »parkerer« på gul afmærk
ning. Det bør derfor gentages her, at 
forældrene bør foregå deres børn med 
et godt eksempel.

★

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.

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 under
søgelser gennem en længere årrække 
har vist, at antallet af nye huller der
ved nedsættes væsentligt.

Når man »skyller fluor ind i tænder
ne«, er chancen for en god virkning 
større, jo renere tænderne er. Skal ar
bejdet lykkes fuldt ud, 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.

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

★

På Københavns rådhus åbnedes i slut
ningen af marts en udstilling af om
kring 2.200 elevarbejder, der var ind- 
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sendt til den skolekonkurrence, som 
Find Finland havde arrangeret. Dom
merkomiteen var sat på en hård prøve, 
så man ud over de i forvejen udlovede 
præmier så sig nødsaget til at uddele 
tre ekstrapræmier. En af disse tilfaldt 
Monle Hansen, der er elev i l.ru på 
Bryggervangen.

Monle Hansen

Da Bryggervangen fejrede jubilæum
Da skolen i efteråret havde 50 års 

jubilæum, kunne vi ikke som sædvanlig 
nøjes med at feste samme dag - der 
var planlagt så mange arrangementer, 
at de kom til at præge hele ugen.

Mandag blev der taget hul på pro
grammet ved en fest for eleverne. Først 
blev de mindre, senere de større børn 
samlet i gymnastiksalen, hvor en tid
ligere elev, skuespilleren og sangeren 
Freddy Fræk underholdt med sine san
ge til banjospil og hver gang rev hele 
salen med sig. Det var forbløffende, 
så mange af hans sange eleverne kendte 
i forvejen, men det gjorde bestemt ikke 
oplevelsen mindre.

Den officielle jubilæumsfest fandt 
sted på selve fødselsdagen, tirsdag den 
18. november, hvor en række indbudte 
gæster fyldte salen. Efter en kort vel
komst af skoleinspektør Verner Petersen 
overbragte borgmester Ove Weikop 
skoledirektionen og magistratens lyk
ønskning.

Skoledirektør Kr. Thomsen ]ensen 
talte om problemer og konflikter den
gang og nu og kom herved ind på flere 
af den københavnske skoles aktuelle 
spørgsmål. Han sluttede med at sige, at 
på Bryggervangen har man forstået at 
trives sammen uden at miste humøret, 
og han takkede skolen for mange års 
fortræffelig indsats.

Nu vistes jubilæumsrevyen, hvor en 
lang række elever og lærere medvirke
de og i korte og livlige indslag tegnede 
situationen fra den gamle skole, fra 
skolens tilværelse under krigen og gav 
en sjov karakteristik af skolen med de 
problemer, der måske kunne opstå i dag 
eller om nogle år.

Formanden for lærerrådet, overlærer 
Helge Eriksen, fremsatte nogle betragt
ninger om vilkårene for arbejdet i sko
len og kom ind på det samarbejde, der 
havde gjort det muligt at skabe jubi
læumsarrangementet. Skolenævnsfor
mand Willy Schon fremhævede det 
gode forhold mellem forældrekredsen 
og lærerne, formanden for elevrådet, 
Marianne Petersen holdt en jubilæums
tale, og formanden for forældreforenin
gen, vognmand Orla Münzberg, ud
trykte ønsket om, at forældrene må hol
de sig friske og vågne i samarbejde med 
skolen om den opdragelse og uddannel
se, det moderne samfund kræver.

Sidste led i talerrækken var skole
inspektør Verner Petersen, som bl. a.
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Dette billede a! Bryggervangen blev taget umiddelbart før jubilæet

beskæftigede sig med skolens proble
mer i et samfund i udvikling. Han slut
tede med at ønske for alle, der er til
knyttet Bryggervangen, at de vil være 
åbne over for indtryk udefra, og at de 
vil sortere disse indtryk og bevare dem, 
som er til gavn for skolens fremtid.

Næste dag holdt skolen fest for for
ældrene. For at give alle mulighed for 
at deltage, havde en række af de større 
elever organiseret et babysitter-korps, 
og festen fik da også en overvældende 
tilslutning. Først vistes revyen, og der
efter var der bal.

Torsdag var der om eftermiddagen 
arrangeret bal for de mindste elever. 
Om aftenen mødte en række udgåede 
elever op for at se revyen, og bagefter 
dansede de.

Endelig var der bal fredag, om efter
middagen for 4.-6. klasse og om aftenen 
for de store klasser.

Pu jubilæumsdagen modtog skolen en 
overvældende rigdom af blomster fra 
andre skoler, fra tidligere og nuværen
de elever, fra gamle kolleger, fra for
ældre osv. Borgmester Ove Weikop 
overrakte et maleri af Bent Karl Jacob
sen, »Landskab med ting og sager«, læ
rerrådet skænkede et relief, og fra elev
råd og skolenævn i fællesskab modtog 
skolen et stort ur, der er anbragt i syd
facaden ud mod skolegården.

*

Flere dagblade, bl. a. Politiken og 
Berlingske Tidende bragte udførlige 
reportager omkring skolen i anledning 
af jubilæet. Også de lokale blade og 
lærerbladet Københavns Kommunesko
le havde større artikler om den jubile
rende skole.
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Klasse spærret inde af lavineskred
9 .U fremsatte tidligt på skoleåret øn

ske om en skolerejse til Østrig og fik 
overtalt deres bekymrede klasselærer til 
at tilrettelægge en sådan rejse.

Forventningerne til turen var store 
og havde en stimulerende indflydelse 
på klassens liv i de mørke måneder 
forud for afrejsen den 15. februar. Som 
en sidste opvarmning tre uger før star

ten - et stærkt besøgt Østrigsmøde for 
eleverne og deres forældre.

Skønt fjernsynet få dage før turen 
havde en meget dramatisk udsendelse 
om forskellige lavinetyper i Alperne, 
var der vel ingen, der for alvor fore
stillede sig, at vi skulle opleve sådanne 
naturkræfter på meget nært hold.

Efter en lang og trættende tog- og 
busrejse var vi i feriemålet, den lille 
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landsby Feichten, beliggende i 1250 m 
højde i en snæver dal med høje, stejle 
bjerge kun 30 km i fugleflugt fra Drei
ländereck, hvor Italien, Østrig og Svejts 
mødes.

Den 5. dag, tidligt om morgenen, tog 
vi alle på bustur til byen Prutz, 10 km 
fra Feichten. Det var tøvejr, da vi 
skulle tilbage med bussen kl. 12. Sneen 
faldt tæt og tungt i store, våde klumper. 
Bussen var nogle timer forsinket, og da 
den endelig kom, måtte vi hjælpe chauf
føren med at påsætte snekæder. Jeg 
tænkte allerede på det tidspunkt: Mon 
bussen kan klare de bratte stigninger 
på bjergvejen, og hvad med det hurtigt 
voksende snelag?

10 minutter efter starten fra Prutz 
mødte vi de første forhindringer - pri
vatbiler, der sad fast i den høje sne 
og spærrede for bussen. Ud af bussen 
og skubbe dem til side! Endnu nogle 
minutters kørsel, og bussens baghjul 
begyndte at snurre formålsløst rundt 
ved vejens bratte stigninger. Efter 5 
km’s kørsel og efter at have været 
halvvejs oppe ad en bakke og baglæns 
ned igen 3 gange måtte bussen opgive 
og passagererne ud på vejen.

Det dybe snelag på vejen - nu hen
ved en halv meter - det tætte snefald - 
det lange tog af tungt traskende men
nesker - hvilket sjældent syn i vor tek
niske tidsalder, hvilken ejendommelig 
oplevelse!

Ved ankomsten til den lille lokalitet 
Grasse, 2 km fra Feichten, fik vi det 
første varsel om de kommende begiven
heder. Ingen måtte fortsætte - der var 
lavinefare. I den lille landhandel ved 
busstoppet gik snakken ivrigt og æng
steligt. En time senere var vi i Feichten 
med vor bus, som nu var befriet af en 
snerydningsvogn.

Da vi sad ved aftensmåltidet på vort 
hotel, blev det elektriske lys svagt og 
flakkende, og pludselig stod værtinden i 
stuen og sagde i en dramatisk tone, at 
en storm var under optræk, og at ingen 
måtte forlade opholdsstuen. Nogle få 
minutter senere kunne hun meddele, at 
faren var overstået for denne gang - at 
der ingen lavinefare var i selve byen -, 
men at vejen mod Prutz, den eneste ud 
af dalen, var spærret af flere store la
vineskred.

Sneen faldt stadig tæt — hun anslog 
snelaget til 80-90 cm. For hjemrejsen 
var udsigterne de dårligst mulige. Den 
skulle finde sted 2 dage senere - det 
kunne tage uger, måske måneder, før 
vejen kunne ryddes.

Dagen efter svirrede rygterne. Der 
var laviner, som lå i op til 15 meters 
højde over vejen til Prutz, spækket 
med træstammer, grus og store sten. 
Borgmesteren havde forbudt al færdsel 
ud af byen indtil videre. Nogle dage se
nere var brødet sluppet op - men der 
var rigeligt med andre levnedsmidler. 
Snart kom den første helikopter med 
brød. En dreng fra byen havde fået 
blindtarmsbetændelse. Han kom med 
tilbage til Innsbruck, hvorfra helikopte
ren var kommet. Telefon- og telegram
forbindelse med omverdenen havde 
været afbrudt i flere dage på grund af 
lavineskader.

Omsider begyndte oprydningen af 
vejene, og med 6 dages forsinkelse fik 
vi lov at forlade byen søndag morgen 
den 1. marts. Vi var oppe kl. 5 og 
havde tilbagelagt turen til Prutz til fods 
inden kl. 9. En storslået tur. Nu så vi 
alle de laviner, som vi havde måttet 
nøjes med at forestille os. Nogle som 
hushøje facader på begge sider af den 
ryddede vej. Fra Prutz gik det så hjem
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ad med bus og tog. En usædvanlig tur 
havde fået en heldig afslutning. I toget 
begyndte man allerede at tale om en ny 
Østrigstur.

Poul Andersen.

2.ru i Tyskland
Den 25. august startede 2.ru sammen 

med fru Rattenborg og hr. Tage Chri
stensen på vores Tysklandstur. Alle 
mødte friske og frejdige op og indstil
let på at få det bedst mulige ud af tu
ren. Det blev, som vi havde ventet.

Vi var knapt kommet over grænsen, 
før alle skulle prøve at bruge nogle af 
deres »deutsche« penge.

På turen derned kørte vi i bus langs 
Rhinen, og vi overnattede i forskellige 
små Rhinbyer.

Turen indeholdt mange interessante 
oplevelser. En af de interessanteste var 
vel nok, da vi fra et højereliggende sted 

kunne se Mosels mørke og Rhinens lyse 
farver løbe sammen ved »Deutsche 
Ecke«. Et andet interessant sted var 
Køln domkirke, et pragtværk uden lige. 
Af andre seværdigheder så vi Nieder
walddenkmal, et stort monument, som vi 
fandt vældig sjovt at kravle op på.

Alle glædede sig umådelig meget til 
besøget i Assmannshausen, hvor vi skul
le i åben svævebane. Da svævebanen 
pludselig gik i stå, skabte det vild spæn
ding blandt alle, men vi nåede da alle 
helskindet til jorden. Vi blev delt i 
grupper med to i hver, hvor hver grup
pe fik en opgave, de skulle løse på tysk, 
foruden at vi hver dag førte dagbog. 
Aftenerne gik med indbyrdes under
holdning.

En aften var alle på diskotek med 
lærere. Aftenen i Rüdesheim blev en 
glad aften, fordi alle havde fået rhinsk
vin.

Afsked med buschaufføren i Fredericia
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På hjemturen via Harzen aflagde vi 
et besøg i drypstenshulerne, hvor vi 
blev vist rundt af en mand, der fortalte, 
at hvis én af stenene dryppede på os, 
ville vi blive 100 år ældre, men det var 
vist den rene overtro.

I Lübeck var vi i Marienkirche, hvor 
en dansk guide viste os rundt, og der 
så vi nogle små, usle værelser, hvor 
gamle mennesker boede.

Da vi den 2. september skulle tilbage 

over grænsen, var alle bange, da tolde
ren steg op i bussen, men da han forlod 
den, åndede vi lettet op. Vi tog afsked 
med vores buschauffør i Fredericia, og 
derfra gik turen hjem til København.

Grunden til, at turen blev så vellyk
ket, var vel først og fremmest det gode 
sammenhold og sidst, men ikke mindst, 
lærernes arbejde ved tilrettelæggelsen 
af turen.

Jytte, Maj-Brit og Karen, Ilru.

Lejrskole på Bornholm
Onsdag den 12. august kl. 23.00 skul

le hele lO.u være samlet ved 66-bådene, 
der skulle sejle os til Bornholm. Turen 
gik let og smertefrit. Vi ankom til 
Rønne kl. 6.30, og der holdt en bus, 
der kørte os til bestemmelsesstedet, 
nemlig Skottehjemmet nær Listed. Her 
fik vi efter en anstrengende tur lov til 
at hvile ud, hvorefter vi om eftermid
dagen kørte til Dueodde, hvor vi ba
dede fra den skønneste sandstrand. Ef
ter at have beset Dueodde fyr kørte vi 
tilbage til Skottehjemmet.

Om aftenen blev vi alle fordelt i 
forskellige længer. Skottehjemmet er 
nemlig en særdeles hyggelig gammel 
bondegård, der nu tjener som pensionat. 
Senere tog vi alle til Svaneke og morede 
os, og det gjorde vi også de følgende 
aftener.

Fredag den 14. august. Efter morgen
maden kom bussen og hentede os, da vi 
skulle på heldagstur. Først blev vi kørt 
til Rønne granitbrud, hvor vi skulle 
finde Rønnegranitten. Derefter gik tu
ren til Almindingen, hvor vi fortærede 
vore medbragte klemmer. På dette vid
underlige sted var der mulighed for et 

lille, rask spil minigolf eller en rotur 
på åen. Herfra kørte vi til Rytterknæg
ten, Bornholms højeste punkt, og så 
var turen slut.

Lørdag den 15. august. Efter at have 
arbejdet med opgaver hele dagen, spi
ste vi middag kl. 18.30. Om aftenen 
hyggede vi os.

Søndag den 16. august. Om formid
dagen arbejdede vi med vore arbejds- 
mapper. Kl. 15 kom bussen og hentede 
os. Denne gang kørte den os til Brænde
gårdshaven, hvor vi tilbragte resten af 
dagen med at »have det sjovt«.

Mandag den 17. august. Straks efter 
morgenmaden begyndte vi på opgaver. 
Vi var hjemmefra blevet delt i 4 for
skellige grupper og tog nu rundt for
skellige steder. Nogle var på keramik
værksted i Svaneke, andre i Listed havn 
og på silderøgeri, og endelig var to hold 
ude at løse kirkeopgaver.

Efter at have spist frokost arbejdede 
vi hjemme med opgaverne. Da vi var 
færdige, holdt vi fri.

Tirsdag den 18. august. Efter mor
genmaden kom bussen og hentede os. I 
dag skulle vi nemlig rundt på Nord- 
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bornholm. Først kørte vi til Gudhjem, 
hvor vi fik en time til at gå rundt at se 
på byen.

Så gik turen til den sorte gryde. Vi 
var efterhånden blevet godt sultne, og 
vi spiste mad på en restaurant, hvor vi 
hev »klemmekassen« (prøv lykken!) 
frem.

Til vores granitsamling måtte vi selv
følgelig også have et stykke Vanggra
nit, og derfor kørte vi til et stenbrud 
i Vang. Lærerne (Pelman og Jørgensen) 
syntes øjensynlig, at vi havde fået for 
lidt motion, for vi måtte traske med 
grædende fødder fra stenbruddet og 

helt til Hammershus, hvor Kell holdt 
et blændende foredrag om ruinerne.

Onsdag den 19. august. Om eftermid
dagen ryddede vi op og pakkede. Efter 
en vidunderlig frokost slappede vi af et 
par timer. Derefter kom bussen efter os, 
og vi tog en sørgmodig afsked med vore 
flinke værter og drog til Rønne. Vi fik 
en fritime, før båden sejlede. Efter 7 
timers sejlads var vi atter hjemme i 
»Danmark«.

Vi er vist alle enige om, at det har 
været et godt lejrskoleophold med flin
ke lærere og hvad der ellers hører sig 
til. Fritz og Judy, lO.u.

Elevrådsinstitutionen
Formålet med elevrådsinstitutionen 

er, at den skal være et bindeled mel
lem skolens lærere og eleverne. Den 
skal medvirke til oprettelse af det gode 
forhold mellem lærere og elever og mel
lem 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. klas
se udgør elevrådet. Lærerne repræsen
teres i elevrådet af inspektøren og 2 af 
lærerrådet valgte lærere, der dog ikke 
har stemmeret, og blandt klasselærerne 
i 3.-6. klasse vælges en lærer som for
bindelsesled mellem elevrådet og re
præsentanterne 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 
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. Elevrårsmedlemmerne 
har pligt til at referere elevrådsmøder
ne i deres klasser.
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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 fore
lægges af to medlemmer af elevrådet.

Der er mødepligt til elevrådets mø
der.

Elevrådets love skal hvert år i januar 
gennemdrøftes og eventuelt revideres.

Revisionen skal godkendes af lærerrå
det.

Senest 3 dage efter elevrådsmøderne 
samler kontaktudvalget klasserepræsen
tanterne og refererer elevrådsmødet. 
Den af lærerrådet valgte kontakt til 
klasserepræsentanterne fungerer som 
dirigent.

Indkaldelsen af mødet, hvortil repræ
sentanterne har mødepligt, sker ved op
slag sammen med indkaldelsen til elev
rådet.

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.

Beretning fra elevrådet
I sidste beretning fra elevrådet i års

nummeret stod der, at elevrådsarbejdet 
desværre var ved at gå i stå, men i den 
senere tid har vi fået rettet det nogen
lunde op.

Ved valg af ny bestyrelse i februar 
valgtes følgende medlemmer:
Formand: Pia Jørgensen, 2.ru.
Næstformand: Peter Jensen, 9.u.
Sekretær: Connie Rasmussen, 9.u.
Kasserer: Jannie Larsen, 8.u.
2 kontaktmedlemmer:
Else Juul Jensen, l.ru.
Sys Henningsen, 8.v.

Det mest spændende vi har fået lavet, 
er vel nok karnevallet i februar. Den

1. februar blev der holdt karneval hele 
dagen:

1 .-3. klasse kom fra kl. 9 til kl. 12
4 .-6. klasse kom fra kl. 13 til kl. 17
7 .-10. klasse kom fra kl. 19 til kl. 23.30.

Der blev dannet nogle grupper, som 
bestemte lege og købte præmier. Be
styrelsen skulle hele ugen før festen 
have møder hver dag for ikke at glem
me noget. Efter karnevallet blev der af
lagt regnskab, og det viste sig, at der 
var et underskud på 300 kr. Efter festen 
var der blevet stjålet sodavand fra kas
serne i gymnastiksalen til et beløb af 
180 kr.
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Af andre sager kan nævnes:
1. 9. klasse har fået lov til at være 

oppe i frikvartererne.
2. Skikken, man har med at rejse sig 

for en lærer, er blevet afskaffet.
3. Der vil i løbet af året komme til

ladelse fra skoledirektionen om, at 
de ældste klasser må gå uden for 
skolen.

4. Opstilling i gården blev afskaffet, 
så vi nu går op, når klokken ringer. 
Desuden vil hr. Verner Petersen rin
ge med klokken to gange, når han 

mener, at vejret er for dårligt til at 
gå ned i.

5. Forslaget fra skolenævnets formand, 
hr. Willy Schou, om at give skolen 
et ur i anledning af 50-års jubilæet 
blev gennemført, idet hver elev be
talte en krone. Elevrådet lavede en 
skrivelse til forældrene om at give 
deres børn pengene med.

Vi er blevet medlemmer af L.O.E. og 
S.E. og havde den 1. februar møde på 
Marielystskolen.

Elevrådet.

Praktiske oplysninger
Skoleinspektøren træffes hver skole

dag kl. 12-13.

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.

Skoletandplejen:

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 forældre
ne medbringes.

Skoletandlægens tlf. er 29 50 49.

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 elever
nes 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 
tages med ind i klassen.

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

Kon fimations  forberedelse:
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. 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 2-16 
Thomas Laubs Gade
Vejrøgade
V ennemindevej
Wey sesgade
Østerbrogade fra 139-167 
Haveforeningen »Borgervænget«

16



Skolenævnets beretning

Med jævne mellemrum har skolenæv
net holdt sine møder og modtaget be
retninger fra skolens inspektør og lærer
nes repræsentanter om arbejdet på sko
len. Den i sidste årsberetning omtalte 
protest fra en forældregruppe om ned
læggelse af en klasse og en noget stør
re klassekvotient har efter skoledirek
tionens svar fremkaldt nogle forældre- 
reaktioner. Ved et møde, hvor medlem 
af skoledirektionen, fru Elna Thomsen, 
besvarede spørgsmål, modnedes ønsket 
om oprettelse af en forældreforening. 
I den udstrækning, skolenævnet har 
haft lejlighed dertil, har man deltaget i 
forældreforeningens møder, og man har 
tegnet abonnement på det udgivne blad.

Ved etablering af den nye bro over 
godssporet ved skolen, i anledning af 
den nye busterminal på ingeniørmar
kens grund, rettede skolenævnet i sam
arbejde med skolens inspektør hen
vendelse til politiet om større sikkerhed 
på skolevejen i den periode, lastbilerne 
skulle arbejde, og et møde blev afholdt.

Enkelte besøg og henvendelser er sket 
til forældre og myndigheder i for
bindelse med elevers forsømmelse.

I anledning af skolens fødselsdagsuge 
fra 17. til 22. november — hvor lærer
personalet præsterede en kæmpeind
sats med revy og festligheder, som der 
bør siges tak for - gik skolenævnet i 
samarbejde med elevrådet om en fælles 
gave og ydede af sine midler et bidrag 
til skolens nye gårdur, der blev over
rakt ved festen.

Der har kun været plads til eet for
ældremøde, som blev tilrettelagt af 

skolenævnet med tilslutning af den ny
oprettede forældreforening. Emnet var 
»skolenævnenes baggrund, pligter og be
føjelser« og »forældrenes krav og plig
ter«. Som indledere havde man indbudt 
viceskoledirektør Ib Glarborg og med
lem af skoledirektionen fru Elna Thom
sen. Der var god tilslutning til mødet og 
stor diskussionslyst ved den efterføl
gende debat.

Medlemmer af skolenævnet er indtil 
1. maj, hvor der vælges nyt skolenævn:

Valgt af forældre:
Disponent fru Ulla Nielsen, Edv. 

Griegsgade 11, RY 7029 v.
Håndværker Hans W. Nielsen, Bell- 

mansgade 9, telf. 29 22 37.
Dekoratør P. F. Hansson, Venneminde- 

vej 7, RY 2230.

Repræsentanter for skolen:
Skoleinspektør Verner Petersen.
Overlærer Helge Eriksen, formand for 

lærerådet.
Kommunelærer fru Annie Ohlendorff.

Valgt af borgerrepræsentationen:
Assistent Bent Løfquist, Østerbrogade 

78, ØB 2461 y.
Kvartermester Willy Schou, Horne- 

mansgade 13, RY 9298, formand.

Marts 1970.
På skolenævnets vegne 

Willy Schou.
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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. Papir 
og lignende må ikke kastes på gulve, 
trapper eller i skolegården. Leg på toi
letterne er forbudt, og der må kun være 
ét barn ad gangen på hvert toilet.

Skolens 3. realklasser og 10. klasserne 
kan få tilladelse til at opholde sig i klas
seværelset i frikvarteret. Særordensduk- 
se 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 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.

★

Efter skoledirektionens vedtagelse af 
det nye ordensreglement den 18. marts 
er lærerråd, elevråd og skolenævn i 
gang med at udarbejde nye ordens
bestemmelser, som skal træde i kraft 
ved det nye skoleårs begyndelse.
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Mundtlig årsprøve 1970

ONSDAG DEN 17. JUNI

Lærer Gæstelærer
lu 2 8.00- 8.50 regning fru I. Langemark

8.55- 9.40 dansk hr. E. Strømø
lv 3 8.00- 8.50 regning fru E. Petersen

8.55- 9.40 dansk hr. John Merland
Ix 4 8.00- 8.50 regning fru M. Rattenborg

8.55- 9.40 dansk fru J. Brandt
4v 29 8.00- 8.50 regning hr. John Merland hr. Per Agner

8.55- 9.40 dansk hr P. Langemark fru A. Ohlendorff
4x 28 8.00- 8.50 regning fru E. Helms fru G. Thye

8.55- 9.40 dansk fru M. Hellner hr. P. Høy Jørgensen
4A 39 8.00- 8.50 regning hr. E. Kokhauge frk. L. Misander

8.55- 9.40 dansk hr. T. Christensen frk. L. Misander
5A 36 8.00- 8.50 geografi fru J. Harbom hr. P. Langemark

8.55- 9.40 dansk hr. Per Agner fru I. Langemark
9.50-10.40 regning hr. Per Agner fru M. Rattenborg

6x 38 8.00- 8.50 regning hr. Johs. Rau fru B. Holm Sørensen
8.55- 9.40 engelsk hr. Johs. Rau hr. E. Kokhauge
9.50-10.40 dansk fru E. Petersen hr. P. Høy Jørgensen

7v 37 8.00- 8.50 engelsk hr. E. Strømø fru A. Ohlendorff
8.55- 9.40 regning fru M. Rattenborg fru E. Petersen
9.50-10.40 dansk fru A. Ohlendorff hr. E. Kokhauge

7x 23 8.00- 8.50 regning fru H. Arnt fru J. Brandt
8.55- 9.40 geografi hr. G. Wendelbo fru G. Thye
9.50-10.40 dansk fru I. Langemark hr. Johs. Rau

7B F2 8.00- 8.50 naturlære hr. P. Høy Jørgensen hr. T. Christensen
8.55- 9.40 dansk hr. E. Mortensen fru B. Holm Sørensen
9.50-10.40 regning hr. E. Mortensen fru B. Holm Sørensen

Iru 24 8.00-10.40 biologi hr. Villy Jensen hr. W. Pelman
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TORSDAG DEN 18. JUNI

Lærer Gæstelærer
2u 14 8.00- 8.50

8.55- 9.40
regning 
dansk

hr.
frk.

H. Eriksen
K. Degner

2v 15 8.00- 8.50 regning hr. Aa. Aadal Rasmussen
8.55- 9.40 dansk fru S. Kjær Hansen

3u 26 8.00- 8.50 regning fru E. Buhl
8.55- 9.40 dansk hr. H. Crusell

3v 16 8.00- 8.50 regning fru E. Helms
8.55- 9.40 dansk fru K. Jespersen

3x 11 8.00- 8.50 regning frk. C. Fangel Olsen
8.55- 9.40 dansk frk. L. Misander

3A 20 8.00- 8.50 dansk fru A. Hejlsø
8.55- 9.40 regning fru A. Hejlsø

5u 33 8.00- 8.50 regning fru I. Harbom frk. L. Misander
8.55- 9.40 geografi hr. E. Strømø fru I. Harbom
9.50-10.40 dansk fru E. Buhl hr. Aa. Aadal Rasmussen

5v 32 8.00- 8.50 geografi hr. B. Jagd Jensen frk. K. Degner
8.55- 9.40 regning frk. B. Miiller fru K. Arnt
9.50-10.40 dansk hr. W. Pelman fru I. Harbom

5x 27 8.00- 8.50 historie fru K. Jespersen fru S. Kjær Hansen
8.55- 9.40 regning fru E. Petersen fru E. Buhl
9.50-10.40 dansk hr. E. Mortensen fru E. Helms

6u 21 8.00- 8.50 historie hr. P. Hornung frk. B. Müller
8.55- 9.40 regning fru M. Hellner fru E. Helms
9.50-10.40 dansk frk. B. Miiller fru J. Brandt

6v 37 8.00- 8.50 regning hr. H. Crusell hr. E. Kokhauge
8.55- 9.40 engelsk frk. A. Munck hr. P. Hornung
9.50-10.40 dansk fru K. Arnt frk. C. Fangel Olsen

7y F2 8.00- 8.50 naturlære hr. Villy Jensen hr. E. Strømø
28 8.55- 9.40 regning- hr. Aadal Rasmussen frk. C. Fangel Olsen

9.50-10.40 dansk fru M. Hellner hr. P. Hornung
Iru 23 8.00-10.40 tysk hr. T. Christensen hr. Poul Andersen

J. D, QVIST a KOMP. AKTS


