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Bryggervangens Skole
1976/77

Følgende personale har
i år været ansat
på Bryggervangens skole:
Verner Petersen, inspektør
Andrea Munck, kst. inspektør
Bent Nielsen, viceinspektør, 2.u
Lene Kellner,
kst. viceinspektør, 2.r
Paul Andersen, skolevejleder, 8.v
Hans Christensen
Tage Christiansen, 7.x
Karen Degner, 4.u
Annie Heebøll-Nielsen, 2.v
Poul Hornung, skolebibliotekar
Børge Jagd Jensen, lO.u
Villy Jensen
Karen Margrethe Jespersen, 3.v
Lars Johansen
Emmi Sasse Jørgensen
Johnna Jørgensen, 9.u og MI
Per Høy Jørgensen
Inge Langemark, 8.u
Per Langemark, 5.u
Edith Menzel
Ejvind Mortensen, 5.x og Mil
Benthe Müller
Annie Ohlendorff, 7.u
Connie Fangel Olsen, 3.u og 7.v
Uffe Dam Pedersen, redaktør
Arne Volstrup Petersen
Elisabeth Petersen, 6.x
Lillian Misander Rasmussen, 5.v
Aage Aadal Rasmussen
Marie Rattenborg, 6.u
Johannes Rau, 3.r
Yvonne Schjønning
Allan Sørensen, l.v
Birte Holm Sørensen, l.u og 4.v
Ulla Karlsson, 6.x
Else Kistrup, skolesekretær
Villy Fjeldsted, skolebetjent
Grethe Poulsen, mælkeuddeler

2

Eleonora Faber, skolelæge
Inge Hütter Jensen,
sundhedsplejerske
Ulla Lange, tandlæge
Lizzie Falck Jørgensen,
klinikassistent
Britta Østergård, tandskylning
Anni Gerner Hansen, sanitetsdame
Reni Fjeldsted, kantinedame
Skoleinspektøren træffes hver
skoledag kl. 12-13 samt efter aftale.

Skolens kontor har telefon 1806 83

Sundhedsplejen
Skolelægen træffes:
Den 1. og 3. fredag i måneden
kl. 9-11
Sundhedsplejersken træffes:
Hver onsdag og fredag
Skoletandplejen:
Skoletandlægen træffes på alle
skoledage.

Omslagstegning:
Allan Sørensen

Indskrivning af børn til henholds
vis børnehaveklasse og 1. klasse
begynder 1. september. Følgende
regler for indskrivning, der foreta
ges på skolens kontor, gælder:
1) Til børnehaveklasse kan indskri
ves børn, der fylder 5 år i det ka
lenderår, hvor indskrivningen fore
tages.
2) Til 1. klasse kan indskrives børn,
der fylder 6 år i det kalenderår,
hvor indskrivningen foretages.
Første skoledag i det nye skoleår
er: Mandag d. 8. august 1977 kl. 9.
De nye 1. klasser møder første gang
torsdag den 11. august kl. 9.

Erstatning for bortkomne ure,
smykker etc.: Skolevæsenet gør op
mærksom på, at der ikke ydes er
statning for ure, smykker og lignen
de, som mistes på skolen.
Der ydes heller ingen erstatning for
huer, vanter, tørklæder og lignen
de mindre beklædningsgenstande;
disse må tages med ind i klasserne.

Regler for 8.-10. klassetrin
Eleverne fra disse klassetrin kan få
tilladelse til at forlade skolen i fri
kvartererne kl. 11 og 13.
Desuden kan det tillades de største
elever at ryge i den afgrænsede del
af skolegården - rygegården.

Mærkesalg og indsamlinger
I det forløbne skoleår har 5. og 6.
kl. på skolen solgt mærker, kort og
kalendere for flg.:

ORD
OM PER ER VED
FLYT~TK HJEMME
FRA. .., NU URR HRN EFTERHÅNDEN DET MESTE
FF 3lN GARDEROBE HÆNGENDE HENNE fA SJÆ
LEN.

Julehjertet
20 elever fik indsamlet 1.368,40 kr.
ved salg af julehjertet den 14. dec.
En tak til disse elever, der er med
til at gøre julen festlig for andre.

Glemte sager opbevares hos mæl
keuddeler Grethe Poulsen. Evt. ef
fekter kan afhentes i tidsrummet
11-12 på skoledage.
Det anbefales, at man mærker ele
vernes tøj med navn, også gymna
stiktøj.

Cykler skal henstilles i stativerne på
parkeringspladsen. Det sker på eget
ansvar, og der kan ikke opnås er
statning for stjålne eller rampone
rede cykler.

Unicef.
Der blev i år solgt for 1.750 kr.
kort og kalendere til fordel for
Unicef
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Ensomme Gamles Værn
Den 16. marts var eleverne igen
ude med mærker. De indsamlede i
år 2.104 kr. til EGV og skolen har
modtaget en hjertelig tak fra EGV’s
formand.

Sukkersyge Børns Dag
Torsdag den 28. april var en halv
snes af eleverne fra 5.-7. klasserne
atter ude med mærker, men resul
tatet blev ikke helt så godt som ved
de andre indsamlinger, skolens ele
ver har været med til i årets løb.
Der blev af den lille flok indsamlet
680 kr. Bestyrelsen for indsamlin
gen retter en tak til de elever, der
var ude at sælge.

Cyklistprøver
I april måned blev der afholdt cyk
listprøver for 40 elever fra 5., 6. og
7. kl. Af disse kvalificerede 2 sig til
landsdelsfinalen, da de opnåede det
maksimale antal point. Ved lands
delsfinalen blev begge elever helt
pænt placeret, men kunne dog ikke
leve op til tidligere års skrappe ele
ver.

Udstillinger i skabet i 76/77
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1. Udstilling fra Biologisk Studie
samling. Om biler.
2. »Rødhætte og Ulven« illustreret
af 1. og 2. klasser.
3. Julekrybbe.
4. »Ulvehunden« illustreret af 5.x
bestående af et panorama med
indianere og et med eskimoer.
5. En udstilling af stentøj indkøbt
af Københavns Kommune.

Udstilling på 1. sal
november-december 1976
12 polske papirklip udført af Stig
Andersen.
12 grafiske arbejder udført af Willy
M. Anderson.

Afsked med Verner Petersen

Også eleverne og deres forældre
kom trygt til ham med deres pro
blemer, og han gjorde et stort ar
bejde for at hjælpe.
Sygdom har forhindret Verner Pe
tersen i at varetage sin stilling det
sidste års tid. Vi er glade for at
vide, at det nu går fremad, og vi
ønsker Verner Petersen og hans
kone et godt otium, med tak for de
år, vi har arbejdet sammen.
Johs. Rau

Inspektørindsættelse
Allerede på nuværende tidspunkt
er det afgjort, hvem der skal ind
sættes som inspektør på Brygger
vangens Skole.

Verner Petersen kom som inspektør
til Bryggervangens Skole efter at
have været viceinspektør på Bellahøj Skole. Vi vidste fra hans tidli
gere virke, at Verner Petersen var
en særdeles dygtig administrator.
Vi lærte til vor glæde, at vor nye
inspektør var mere end blot admi
nistrator.
Vi lærte Verner Petersen at kende
som en skoleleder, for hvem det
menneskelige var noget centralt.
Mange kolleger vil med taknemlig
hed huske hans vilje og evne til at
hjælpe, når sygdom eller andre pro
blemer gjorde, at de trængte til en
hjælpende hånd.

Torsdag den 12. maj var Bent Røn
nenfelt på besøg, for at hilse på
skolens personale samt bese sko
lens lokaliteter.
Den mere officielle indsættelse vil
finde sted torsdag den 9. juni.
Bent Rønnenfelt har tidligere vir
ket som viceinspektør på Højde
vangens Skole
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Året der gik...
I ugen 9. til 13. aug. 76 begyndte vi
i skolen, hvor de gamle elever star
tede mandag den 9. og de nye 1. kl.
først begyndte den 12., så overgan
gen fra hjem til skole ikke blev for
voldsom.
Kort efter skolestarten blev der
holdt et fællesmøde mellem lærere
og forældreforeningen.
I første uge af september afholdtes
idrætsdag for 8.-10. kl., hvor bl.a.
8 . kl. piger viste sig at være suve
ræne i langbold.
Ugen 20.-25. sept. var for 8.u’s
vedkommende en tid med lejrskole
ophold på Treide Næs, nord for
Fredericia, læs den sjove beretning
om opholdet.
Mod slutningen af måneden var af
gangsklasserne ude i erhvervsprak
tik.
Efteråret nærmede sig og dette må
have inspireret 2.v til den feature
uge, de havde i begyndelsen af okt.,
hvor emnet netop var: Efterår. Man
var i skoven og på Danmarks
Akvarium for at indsamle mate
riale.
Onsdag den 13. oktober vil sikkert
for mange af skolens børn blive be
tragtet som en mærkedag, hvilket
skyldtes en koncert med Brdr. Ol
sen. Forløbet ved arrangementet
var en vekselvirkning mellem de to
brødre og nogle meget dygtige ele
ver, der spillede blokfløjte. Koncer
ten var arrangeret af Yvonne
Schjønning.
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I ugen efter efterårsferien afholdt
Forældreforeningen bankospil.
På skolens fødselsdag afholdtes der
et specielt arrangement for 3.-7.
kl., med underholdning af Gotha
Andersen.
Ugen efter tog 9.u på lejrskole til
London, og af beretningen må det
siges at have været en indholdsrig
uge, med mange nye og spændende
indtryk.
Julen nærmer sig og de første spæ
de forberedelser begyndte i den før
ste uge. Den 13. dec. fik vi alle på
skolen en glædelig overraskelse, da
de store piger andægtigt og stilfær
digt varslede julens komme med et
Luciaoptog.

Sædvanen tro sluttede skolen før
julen med dans om træet for de
mindre elever, og mere selvstændigt
tilrettelagt afslutning for de store.
I dette år startede vi i skolen den 4.
jan. og i samme uge rejste III.ru på
lejrskole til Rom; mon vi ikke var
nogle stykker, der misundte dem
det en smule?
Mod slutningen af måneden kunne
forældrene kigge ind på skolen for
at se, hvad man laver i skolen i dag,
og onsdag den 26. var der møde i
begge gymnastiksale, hvor foræl
drene havde mulighed for at kon
takte samtlige lærere på skolen. Sa
len var pyntet op med elevarbejder
fra: Håndgerning, formning, sløjd
og lejrskoleophold.
Midt i febr. måned afholdt Yvonne
Schjønning en fællestime i gymna
stiksalen for 1.-5. kl. Man kunne
bl.a. se drama lavet af 1., 2. og 5.
kl., og for øret serverede 3. og 4.
kl. smukt blokfløjtespil. 5.v mestre
de både guitaren og blokfløjterne
og som medarrangør havde Anne
Edith Forchhammer også en stor
del af æren for det vellykkede ar
rangement.
Fastelavnsmandag lignede skolen
slet ikke sig selv, da de mindste ele
ver allerede fra morgenstunden
kom i skole iklædt farverige og fan
tasifulde dragter, for at deltage i
tøndeslagningen, ja endog nogle af
lærerne havde ladet sig inspirere,
og kom udklædte til ukendelighed.
For de lidt større elever var der ar
rangeret diskotek med udsmykning
og dæmpet farvet belysning samt
tidens »fede musik«. Det var lidt
synd at iagttage de store elevers

længselsfulde blikke, når de kig
gede ind og så de danseglade 46. kl.
De store elever havde dog fået de
res del af festlighederne allerede
om fredagen, hvor de overværede
et indholdsrigt foredrag, med lys
billeder af Arne Falk-Rønne.
De første dage af marts skulle for
de større elevers vedkommende
bruges til undersøgelse af, hvilke
muligheder der byder sig efter fol
keskolen.
I midten af måneden havde skolen
besøg af en norsk rejselektor, som
underviste i alle de store klasser.
Lørdag den 26. arrangerede foræl
dreforeningen et rigtigt dejligt løb i
Fælledparken under betegnelsen:
Kondi-Bingo.
Her er en af de heldige:
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Påskeferien nærmede sig og med
den også de sidste forøvelser til af
slutningen for afgangsklasserne.
Allerede den 27. april var de første
elever oppe til eksamen i gymna
stik, og den 29. begyndte det for
alvor med den skriftlige del af eks
amenshalløjet.

Scener fra sidste skoledag
for afgangsklasserne

9 .U i Berlin foråret 1976
Mandag morgen skulle hele klassen
mødes på Hovedbanegården sam
men med Per Jørgensen og Andrea
Munck kl. 7.25. Vi tog afsted og
kom til Gedser, hvor vi gik ombord
på færgen og sejlede til Warne
münde, derfra fortsatte vi med tog
og kom til den Øst-Vestberlinske
grænse. Nogle af os blev ret cho
kerede, fordi vognene blev kontrol
leret så grundigt for østtyskere, der
ville flygte ind i Vestberlin. Det
østtyske politi sendte hunde ind un
der vognene og tog loftet ned i gan
gene, og vi blev jaget ud af kupé
erne, fordi de skulle se om der var
østtyske flygtninge dér. Da vi langt
om længe kørte igen, tog det ikke
mange minutter før vi ankom til
vores hotel. Da vi havde fået vores
værelser, gik vi i byen, og om afte
nen gik vi på diskotek.

Tirsdag morgen tog vi i Zoo, og
bagefter så vi Gedachtniskerkirken
(den nye). Da vi havde set den, tog
vi op i Europacenteret, hvor der
var et stort udvalg af varer. Vi gik
så ud og så på forretninger. Derpå
var dagen fri.
Onsdag morgen skulle vi ned og
høre et foredrag om forskellen mel
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lem Øst- og Vestberlin. Senere på
dagen skulle vi på bustur rundt i
byen, hvorunder vi kom forbi mu
ren, Charlottenburg slot, Branden
burger Tor og det Olympiske Sta
dion fra 1936, vi var også inde i
Hitlers torturkammer. Den aften
blev vi hjemme, fordi vi skulle til
Østberlin næste dag og bagefter
rejse til Danmark.
Torsdag morgen måtte vi selv be
stemme, om vi ville på museum el
ler i byen. Vi skulle mødes kl.
11.00, fordi vi skulle med toget til
Østberlin. Da vi kom til Østberlin
havde vi en halv time til at gå
rundt i.
Da guiden kom kl. 14.00, skulle vi
på bustur, og man kunne tydeligt se
mærker fra krigen på deres huse.
Vi var bl.a. ved Den russiske Sol
dats Mindesmærke, ved Evigheds
flammen, hvor vi var så heldige at
se vagtskiftet. Senere tog vi op i
TV-tårnet, hvor der var en skøn
udsigt over Berlin. Da kl. var ca.
23.30 tog vi toget til København og
var hjemme fredag morgen kl. 8.35.
lO.u

8.V i Løjt i september 1976
Vi startede på Svanemøllen station,
med et godt humør, og tog toget til
Hovedbanegården. Da vi var kom
met ombord på et Intercity-tog til
Åbenrå, skulle vi sidde i toget i 5
timer. Det var ikke kedeligt, fordi
vi havde vores båndoptagere og vo
res dejlige gruppe »HUMIKUA«,
der kunne underholde hele toget.
Efter 5 skønne timer var vi godt
ømme bag i. I Åbenrå købte vi lidt
proviant (eller hvad man nu kan
kalde det) til den sidste del af tu

ren op til Løjt Feriecenter, hvor vi
fik vores nøgler og fandt vores
huse. Vi pakkede ud og gik ned til
købmanden og købte aftensmad.
Vi lavede mad, hyggede os lidt og
gik i seng.
Efter nogle dejlige dage skulle vi
på bustur til Tyskland, lige over
grænsen til Slesvig-Holsten. Vi
købte en masse dejlige ting. På vej
tilbage var vi inde på Gottorp Slot,
hvor der var et stort museum. Vi
spiste vores medbragte madpakker
nede ved søen. Vi kørte videre til
Højer-slusen og så en pæl, der vi
ste, hvor højt havet var nået ved
forskellige stormfloder. Vi gik ind
på et lille cafeteria, hvor der var en
mand, der fortalte os en masse ting
om Rømø.
Dagen efter fik vi nogle opgaver;
vi løste dem og havde fri resten af
dagen.
Næste dag skulle vi igen på nogle
opgaver. Nogle af os skulle farve
garn af blade fra træer, andre gik
ud for at finde nogle planter for
derefter at gå hjem og undersøge,
hvad det var for nogen. Så var der
en gruppe, der skulle gå ud og in
terviewe forskellige folk, om hvad
de lavede i deres fritid.
Vi havde det skønt i de dage, vi var
der, men nu måtte vi hjem til slave
riet. Turen gik hjem som den gik
ud, der var kun en ting af foran
dring, vi var kede af: at vi skulle
hjem.
Ulla og Connie

8.U i Treide Næs v/Fredericia
Fra den 20. til 25. september 1976
var 8.U på lejrskole med hr. og fru
Langemark.
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Nu vil vi berette om den bedste tur,
vi var på, mens vi var derovre. Det
var besøget på Ryes kaserne.
Vi tog fra lejren kl. 8 og var på ka
sernen kl. 9. Kort efter kom der en
anden klasse, og vi blev vist rundt
på kasernen af en sergent. Han vi
ste os arresten og detentionen (et
sted for lettere beduggede perso
ner).

Legoland, cigarfabr. J. P. Schmidt
jun. og emballagefabrikken Colon.
Af kirker så vi Trinitatis kirke, Set.
Michaelis kirke, De reformertes
kirke og Den katolske kirke. Vi var
også på Fredericia museum, i Kol
ding for at se Koldinghus og ende
lig Den labre Tandsol ... eh! Vi
mener selvfølgelig Den tapre Land
soldat!
Vi vendte hjem, trætte, men glade,
efter den lange rejse.
Kim, Inge, Bo og Joan

9.U i England i nov. 1976
Vi tog til England den 26. nov. Vi
hoppede med glæde ind i flyet ca.
kl. 18.00 Da vi havde siddet dér og
blafret i 100 min. landede vi i den
engelske lufthavn ca. 19.30. Efter
vi havde fået vores kufferter igen
gik vi ud til bussen, som kørte os
til Central City Hotel, hvor vi
skulle bo.

Bag ved kasernen var der en f'orhindringsbanc til soldaterne og of
ficererne. Banen var 500 m lang
med 20 forskellige forhindringer,
f.eks. pigtråd, hvor man skulle
kravle under, en bjergvej man
skulle over. Vi prøvede næsten alle
de fleste forhindringer. Derefter
kiggede vi ind i sovesalene og køk
kenet, hvorpå vi gik til cafeteriet,
for at spise vores medbragte mad.
Derefter gik vi i auditoriet, hvor vi
så en film om en soldat, der var un
der uddannelse. Bagefter fik vi
nogle praktiske oplysninger om
værnepligt.
Desuden besøgte vi Løveparken,
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Om lørdagen skulle vi enormt tid
ligt op for at få morgenmad. Da vi
havde spist, drog vi ud på et mar
ked, men vi var ikke nået ret langt
ned ad gaden, før en fyr smed nogle
aber på os, og mens vi stod og fum
lede med de aber, tog ham fyren
nogle billeder af os, og så skulle vi

lige pludselig betale en masse penge
for dem. Nå, men skidt med det.
Om søndagen var vi hjemme på ho
tellet og hyggede os. Vi gik os
nogle små ture, men det var sådan
et værre regnvejr.
Mandag var vi i Tower; det var
mægtigt flot og her så vi mange
flotte juveler.
Om tirsdagen kunne man tage til
fodbold eller blive hjemme, men de
fleste tog nu med til fodboldkam
pen, sammen med Johnna’s mand.
Samme aften skulle vi så på disko
tek, da vi havde drønet rundt et par
timer for at finde et, lykkedes det
endeligt. Derinde sad alle imidler
tid blot og gloede på hinanden, så
vi blev dybt skuffede.
Onsdag var vi så på en heldagstur,
hvor vi var inde i en meget flot
kirke og i et kloster. Bagefter var vi
så i Vokskabinettet, det var meget
godt lavet, alt det vi så der.
Torsdag var nu dagen før vi skulle
afsted igen. Vi var på tur til Strat
ford on Avon, og bagefter var vi på
det helt store indkøb. Vi købte alt,
hvad vi kunne få fat i mellem him
mel og jord.
Fredag skulle vi så rejse, så vi pak
kede vores grejer sammen, og kørte
så med busser ud til en helt anden
lufthavn, end den vi skulle have
for tåget til at vi kunne flyve. Så vi
været på. Men i lufthavnen var der
drønede afsted til en ny lufthavn.
Derfra tog vi afsted kl. 20.00, og vi
var i København ca. kl. 23.00.
Vi synes alle at det var en alle
tiders tur, og vi takker Johnna og
hendes mand for at den gik godt.

III.ru på lejrskole i Rom
At færdes i Rom er ensbetydende
med at dykke ned i verdenshisto
rien og flyve tilbage til Cæsars, Au
gustus’, Tiberius’ og Vestpasians
tid, i tankerne vel at mærke. Man
færdes i kejsertidens Rom, hvis
man går på Forum Romanum, Palatinerhøjen og i Colosseum. Dog
er det i ruiner, man vandrer og
ikke i gader med handlende og al
mindelig trafik, for man skal være
noget af en digter, for at kunne
genskabe det liv, der dengang ud
foldede sig her.
Turen med en lille forsinkelse i
Kastrup, men efter en behagelig
flyvetur, landede vi i Rom kl.
19.30. Her kunne vi tydeligt mærke
temperaturforskellen mellem Dan
mark og Italien.
Vores første møde med det italien
ske køkken, næste morgen, afsted
kom en del vittige bemærkninger karatebrød - o.s.v. - men ellers var
vi den første dag på travetur til Fo
rum Romanum og Colosseum,
hvor vi begge steder holdt små vel
forberedte foredrag. Ved 3-tiden
tog vi med bus til Nationens Alter,
den ukendte soldats grav, og senere
tog vi til Capitol og kirken Set. Ma
rie in Aracoeli, hvor en souvenir-

Il

butik optog meget af vores tid.
Tidligt op, og de første par timer
til marked på Piazza Vittorio Emanauelle. Resten af dagen benyttede
vi til at se på kirker. Denne aften
skulle vi selv sørge for bespisning,
der resulterede i, at vi delte os i
små grupper.
Denne dag skulle vise sig at blive
behageligheden selv, da vi skulle
køre i bus. På turen til Subiaco
blev vi udsat for en sand strøm af
informationer om Italien/Rom.
Man kunne kalde dagen her for
»klostrenes dag«. For mange af os
sluttede turen hjem til hotellet i
halvt eller helt sovende tilstand, un
derlagt vores guide’s messende
stemme.
Fredag travede vi rundt i den gamle
bydel. Vi så bl.a. Il Patheon, hvis
kuppel må have været forbillede til
kuppelen på Peterskirken. Derpå
gik vi til Piazza Navona og kiggede
på fontænerne. Eftermiddagen var
fri, og blev benyttet individuelt.
Som rosinen i pølseenden - Peters
kirken. En fantastisk bygning, som
vi tilbragte den sidste dag med at
bese. Alt i denne kirke virkede i
overstørrelse, som en lille ledetråd
kan nævnes, at Rådhustårnet i Kø
benhavn kan stå 2 gange under
kuppelens top. Da det var sidste af
ten i Rom, var det lærernes tur til
at give en lille én.
Så var turens sidste dag nået, og
efter kuffert-pakningen tog vi til
Termerne, hvor vi tilbragte det me
ste af formiddagen. Vi prøvede nu
for første gang at køre i to-dækkerbus, som førte os til Peterskirken,
hvor vi ville overvære pavens vel
signelse kl. 12.00. Efter spisningen
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kunne vi tage med bus rundt i
Rom, som et sidste farvel til en op
levelsesrig uge.
Hans

Fra tandklinikken
I år er vi nået op til og med 5. klas
serne i den specielle tandundervis
ning, som i 1. og 2. kl. gives af un
dertegnede. 3., 4., 5. og 9. klasserne
får undervisning af tandplejer. Der
bliver vist lysbilleder og talt om alle
de ting, der kan gavne og skade
tænderne.
Alle eleverne får fluorskylning hver
14. dag for at styrke tændernes
emalje, og det betyder stadig færre
huller, så arbejdet ikke har været
forgæves.
Ved de 2 årlige besøg på klinikken
forsøger vi på forskellig måde at
lære børnene rigtig tandplejes be
tydning, men kun hvis hjemmene
hjælper til kan vi nå målet: Sunde
tænder og sundt tandkød livet igen
nem. Derfor bedes forældrene sta
dig være opmærksomme på:
1. Grundig tandbørstning mindst
2 gange dagligt.
2. Sund alsidig kost.
3. Mindst muligt sukker og slik.
Til slut en tak til både forældre og
lærere for den kontakt, der har væ
ret det sidste år. En samtale på kli
nikken kan ofte løse mange proble
mer og forebygge vanskeligheder.
Ulla Lange, børnetandlæge

Fra skolelægen
Nu har jeg været skolelæge på
Bryggervangens Skole i et års tid.
Skolesundhedsplejersken har set
alle børnene, jeg har talt og set

mange af børnene og talt med
mange af forældrene, og har hørt
om dem alle fra lærerne. Det er
vort indtryk, at de allerfleste af bør
nene og deres forældre drager om
sorg for børnenes helbred og ud
vikling.
De fleste børn er dejligt aktive. Jeg
vil alligevel gerne gøre opmærksom
på, hvor vigtigt det er at holde sig i
alle børnene, jeg har talt og set
fysisk form - ens legeme skal må
ske holde i 100 år.
Derfor denne lille påmindelse:
BØRN dyrk IDRÆT!
Dyrk legemsøvelser under en eller
anden form.
Om det er atetik eller gymnastik eller svømning eller boldspil - eller
ballet eller noget helt andet, er ikke
afgørende - blot det er noget, som
I kan lide.
I skal bevæge jer meget og regel
mæssigt og rigtigt. I kan benytte
frikvartererne til at bevæge og afslappe de muskler, som I har an
spændt i timerne.
Det er meget vigtigt for jeres hel
bred.
I bliver sundere, gladere og flottere.
I bliver friskere og rarere.
I bliver mere modstandsdygtige
overfor sygdomme og besværlighe
der. I kan bedre samle jer om sko
learbejdet.
Når jeres forældre opdager, hvor
meget det betyder for jer, bliver de
nok også interesseret. Så kan hele
familien træne sammen.
E. Faber, skolelæge

Generalforsamling
i forældreforeningen

Forældreforeningen var i lighed
med tidligere år repræsenteret ved
modtagelsen af de nye 1. klasser.
På initiativ af forældreforeningen
og med hjælp af lærere blev klatre
stativerne i skolegården malet i
festlige farver.
Til fritidsundervisningen har der i
år været så stor tilslutning, at nogle
af holdene meget hurtigt blev over
tegnet. Vi har i denne sæson haft 9
hold. I bordtennis har vi igen i år
været tilmeldt B.T. Cup’en og De
københavnske Skolers Bordtennis
turnering.
Filmklubben har spillet sin 3. sæ
son, hvor der bl.a. har været vist:
Asterix og Tintin.
I oktober havde vi så arrangeret det
årlige andespil, der også denne
gang gav et pænt overskud.
I håb om en medlemsfremgang har
forældreforeningen været repræsen
teret ved forældremøder i de minJulestue havde vi så i december
med optræden, fiskedam, besøg af
julemanden m.m. Som året før var
det en meget stor succes, og det var
lige før, at gymnastiksalen var for
lille.
For at få alle ud at motionere,
havde vi så arrangeret Kondi-Bingo
i Fælledparken i sidste måned.
Desuden havde vi i marts måned
sammen med skolenævnet indbudt
til debataften om den nye folke
skolelov. Foruden Jens Koch fra
»Skole og Samfund«, var der et pa
nel bestående af 3 repræsentanter
fra de politiske partier. Vogn
mandsmarkens og Strandvejens
Skoles forældrekredse var ligeledes
indbudt til arrangementet.
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BERETNING
Så er der atter gået et år, og siden
vor sidste generalforsamling har
forældreforeningens bestyrelse ind
budt lærerrådet til et fællesmøde
med bestyrelsen. Denne gang var
der ca. 20 lærere, der efterkom ind
bydelsen, og det var jo en klar
fremgang fra året før, hvor ca. 10
mødte op.
Vort blad BVS er udkommet 5
gange, selv om det er meget van
skeligt at få afvekslende og interes
sant stof. Det skal jo helst ikke kun
være bestyrelsen, der skriver i bla
det.
Det nedsatte trafikudvalg fra Vogn
mandsmarkens Skole og vor egen
skole arbejder stadig med de trafi
kale forhold ved vore skoler. Man
har bl.a. talt om den eksisterende
fodgængerovergang er hensigtsmæs
sigt placeret, om den burde flyttes,
og om der skulle være en fodgæn
gerovergang mere.
Forældreforeningen har bidraget
økonomisk til optræden på skolens
fødselsdag samt til fastelavn.
Som sædvanlig savner forældrefor
eningen nogle flere aktive forældre.
Til slut vil jeg takke foreningens
medlemmer og bestyrelsen for den
forløbne periode.
Karin Storgaard
Forældreforeningens bestyrelse
Formand:
Karin Storgaard, Berggrensgade 18.
Næstformand:
Fritz Petersen, Vennesmindevej 74.
Sekretær:
Lillian Rasmussen, Langøgade 16.
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Kasserer:
Sonja Lund, Helsingborggade 10.
Best.medlem:
Per Rosendahl Hansen,
Manøgade 4.
Suppl.:
Lisbeth Merup, Bellmansgade 13.

Skolenævn
Willy Høgh Hansen - 29 64 18
Merete Jansson - 29 66 47
Erling Wadiand - 29 82 12
Inger Bryde Nielsen
Karl E. Nielsen - 29 66 41

Elisabeth Petersen
Det kom som et chok for os alle,
da vi mødte på skolen d. 17. dec.
og erfarede, at Elisabeth Petersen
var død i sit hjem dagen før.
Hun havde længe været svagelig,
men netop det sidste år var hun
gladere og mere optimistisk, end vi
længe havde set hende.
Lisbeth vil blive savnet iblandt os.
Hendes elever knyttede sig til hen
de med en hel usædvanlig tillid; de
mærkede at hun holdt af dem; og
vi, hendes kolleger, vil savne et fint
menneske, en dygtig og loyal kol
lega.
Æret være hendes minde.

