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Bispebjerg skole
MEDDELELSER FOR 1960-61
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN

Til at overvære undervisningen tirsdag d. 20. og onsdag d. 21. juni indbydes 
forældre eller værger samt i øvrigt enhver, der har interesse for skolen.



Skoleefterretninger.

Bispebjerg skole havde den 1. marts 1961 1442 elever (730 drenge og 712 
piger). De var fordelt i 58 klasser, nemlig 2 realklasser, 8 mellemskoleklasser (5 
eksamensmellemskoleklasser og 3 eksamensfri mellemskoleklasser) og 48 grund
skoleklasser. (Afdelingen i Utterslev havde heraf 13 klasser med 369 elever - 
184 drenge og 185 piger).

I 1960 bestod 22 drenge og 19 piger realeksamen, 37 drenge og 39 piger 
mellemskoleeksamen.

182 børn fik rejsebillet i sommer og 12 fik anvist ferieplads gennem skolen. 
332 børn overværer skolescenens forestillinger. Børnene har i det forløbne år 
købt sparemærker for ca. 10.000 kr.

Skolen har 58 lærere og lærerinder.
Skoleinspektør: hr. Rasmus Jørgensen. Viceskoleinspektører: hr. Jørgen 

Hansen og frk. Karen Sand.

Skoleinspektøren træffes hver skoledag kl. 12-13 og onsdag tillige kl. 
1730-1830.

Forsømmelser : Bliver Deres barn sygt og må blive hjemme, anmoder skolen 
meget indtrængende om, at der straks gives skolen meddelelse herom. Derimod 
forlanger vi i almindelighed ikke lægeattest. Først når skolen sender lægeattest
blanket hjem, må hjemmet sørge for, at den snarest udfyldes af lægen og tilbage
sendes skolen. Ved at følge disse regler sparer hjemmene skolen for megen ulej
lighed og tab af undervisningstid, og da både hjemmene og skolen er stærkt in
teresseret i, at undervisningstiden fuldt ud udnyttes til undervisning, er der her 
et felt, hvor skolen vil være hjemmene megen tak skyldig, hvis de vil give os en 
håndsrækning. - Ønskes et barn af helbredshensyn fritaget for ophold på lege
pladsen i frikvartererne, må det medbringe skriftlig anmodning herom fra hjem
met, men skolen anbefaler, at denne anmodning kun fremsættes, når det drejer 
sig om vanskeligheder med at gå eller lignende, thi det er vor erfaring, at børn 
har bedre af at komme i frisk luft på legepladsen, end at opholde sig i klasse
værelset, der skal udluftes, og hvor der derfor næsten altid er træk. - Forsøm
melser på grund af manglende fodtøj godkendes ikke. Foreningen „Fattige Børns 
Fodbeklædning“ stiller et stort antal træsko til rådighed for skolen til uddeling 
efter anmodning fra hjemmet og anbefaling fra klasselærerne. Skolen fører til
syn med, at det således modtagne træfodtøj af hjemmet holdes beslået.

Glemte sager: Skolen henstiller meget indtrængende til hjemmene, at frak
ker, trøjer, huer og lignende er forsynet med strop, så de kan hænge på barnets 
knage ; ligeledes anbefales det meget, at alle beklædningsgenstande, tasker m. m. 
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er forsynet med navn. Glemte ting lægges i „Glemmeskabet“ i stueetagen overfor 
nr. 1. Skabet tømmes daglig, og tingene kan afhentes på depotet på 2. sal overfor 
nr. 14 hver skoledag - undtagen lørdag - i 12 frikvarteret. NB. : Glemte ting op
bevares kun i 2 måneder.

Musikundervisning : Udenfor skoletiden gives der her på skolen musikunder
visning i klaver, violin og blokfløjte af private, anerkendte musikpædagoger, som 
er antaget af skolen. For tiden har skolen 10 stk. violiner, som gratis udlånes til 
elever, hvis forældre ønsker at få dem undervist i violinspil, men nødig vil an
skaffe instrumentet, før barnet har haft lejlighed til at vise, om det har anlæg 
herfor. Ansøgning om lån af en violin sker gennem barnets sanglærer.

Klaver: frk. Lena Ling, Smedegade 203, Asta 5801.

Nakkehoved Lejrskole har i løbet af sommeren 1960 været besøgt af 5 lejr
skolehold fra Bispebjerg skole: 3.fmb, 7.A4, 7.ai, 7.as og IIIb under ledelse af 
henholdsvis fru Mathiesen, hr. Nicolaysen, fru Thorborg Jørgensen, hr. Nymann 
Eriksen og fru Engelbrecht Hansen.

Lejrskolen har været benyttet til weekend- og ferieophold samt til koloni 
for piger i sommerferien.

1. marts 1961 blev Bispebjerg Skoles Lejrskoleforening eneindehaver af Nak
kehoved Lejrskole. Dette krævede et større initiativ for at skaffe midler til køb 
og fortsat drift, og i årets løb foranstaltedes flere arrangementer til dette formål. 
Det gav gode resultater i kraft af fortsat stor interesse for sagen hos skolens 
forældrekreds og en god indsats af skolens elever og lærerpersonale.

Mange forbedringer og reparationer er udført på vor lejrskole, og trods 
megen ulønnet arbejdsindsats har det kostet en del penge, men kan interessen for 
sagen bevares, vil bygningen om få år være fuldt restaureret og den økonomiske 
byrde lettet.

Lejrskoleforeningen retter en tak til alle, som har medvirket til årets gode 
resultat.

Vor sydslesvigske venskabsskole. Bispebjerg skole har i en halv snes år haft 
forbindelse med den danske skole i Brebøl i Sydslesvig.

Den hed Brebøl skole indtil oktober 1954, men skiftede så navn til Bøl danske 
skole, idet den hidtidige barakskole i Brebøl blev afløst af en stenskole i Bøl. 
Skolen får en meget stor del af sine elever fra Brebøl, resten fra Bøl og andre 
småbyer deromkring. En gang om året har et lille hold elever fra Sydslesvig væ
ret vore gæster. Børn har på skolen har haft de sydslesvigske børn indkvarteret, 
og Bispebjerg skole har sørget for, at Brebøl-børnene fik museer og virksomheder 
i København og skønne steder i Nordsjælland at se.

Hensigten med disse besøg er, dels at børnene fra Brebøl besøger seværdig
heder i København, dels at de får lejlighed til at høre og tale dansk og samtidig 
lære danske forhold at kende, og dels at vore skolebørn får kendskab til de kår, 
hvorunder landsmænd i Sydslesvig lever.
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Både Bispebjerg skole og Brebøl skole siger forældrekredsen her på Bispe
bjerg tak, fordi den så beredvilligt år efter år tager imod de små gæster fra Syd
slesvig, og vi beder om også i fremtiden at måtte kunne regne med denne støtte, 
så at den for begge parter lærerige venskabsforbindelse kan fortsættes.

Læsestuen : Skolens læsestuearbejde med frivillig deltagelse sluttede den 15. 
april. Læsestuelokalerne holdtes åbne 3x2 timer pr. uge fra den 16. september 
1960. Elevinteressen for dette fritidsarbejde viste sig bl. a. ved en tilslutning på 
60 elever i gennemsnit pr. læsestuedag. Tilsynet har været ført af hr. Henning 
Andersen og hr. Hjalmar Rosenholm.

U dlånsbiblioteket : Biblioteket har i skoleåret 1960-61 udlånt 7699 skøn- og 
faglitterære bøger fordelt på 541 lånere. Udlån og lånertal vidner om god inter
esse blandt skolens elever for gode bøger og appellerer til skole og hjem om fort
sat samarbejde med at give børnene gode læsevaner. - Skolens elever optages som 
lånere fra 4. klassetrin. På et indmeldelseskort fra biblioteket vedkender hjem
met sig skriftligt sin kautionspligt. Det ville aflaste skolebibliotekaren for meget 
trælsomt arbejde, dersom alle kautionister overvågede, at hjemlånte bøger blev 
afleveret rettidigt. Hr. Rosenholm er skolens bibliotekar.

Skoleidrætsmærker: 7 Bi og IV A og klassernes gymnastiklærer hr. A. Haug
land, fik af formanden for Skoleidrætsmærket, gymnastikinspektør Poul Jørgen
sen, i december 1960 overrakt Dansk Idræts-Forbunds store vandrepokal, der 
hvert år tildeles den klasse, der i forhold til elevtallet erhverver det højeste antal 
skoleidrætsmærker. I begge klasser havde alle elever erhvervet skoleidrætsmær
ket, og det er første gang siden pokalens udsættelse i 1946, at 2 klasser på samme 
skole opnår 100 pct.

Samtidig fik III A, der ligeledes undervises af hr. Haugland i gymnastik, 
overrakt en mindre pokal for opnåelse af 87 pct. idrætsmærker, det højeste pro
centtal i denne gruppe.

Bispebjerg skole har således i skoleåret 1960-61 som den første skole i lan
det erhvervet 2 Skoleidrætsmærkepokaler med tilhørende faneplader.

Svensk rejselektor : hr. adjunkt Ewert Wolff, Malmø, 4. januar 1961.

Norsk rejselektor : hr. lærer Steinar Kyvik, Oslo, 20. januar 1961.

1. februar blev der indsendt 874,12 kr. til Røde Kors - Congohjælpen. Beløbet 
var indsamlet af og blandt elever på Bispebjerg skole.

Skolelæge Ernst Mahler træffes i lægeværelset mandag kl. 10-1030. Her kan 
forældre rådføre sig med dr. Mahler om alt vedrørende deres børns helbred. 
Samtlige skolens elever undersøges én gang årligt som en fortsættelse af de årlige 
undersøgelser af børn mellem 0 og 7 år. Hvis der ved disse undersøgelser eller 
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ved alle andre undersøgelser, der finder sted efter henvisning fra lærere eller for
ældre, findes noget, som skolelægen skønner trænger til behandling, henvises 
børnene til egen læge, da skolelægen ikke selv behandler børnene. Forældrene får 
invitation til at overvære de årlige undersøgelser. Småsår og lignende behandles 
af skolens sundhedsplejerske fru Malling, der i øvrigt i snævert samarbejde med 
skolelægen deltager i det skolehygiejniske arbejde. Samtlige skolebørn tuberku
linprøves én gang årligt, og de tuberkulinnegative anbefales til calmette-vacci- 
nation.

Afslutning m. m.: Tegninger, sløjdarbejder og håndarbejder fremvises i dren
genes gymnastiksal tirsdag den 20. juni kl. 10-12 og kl. 19-21 og onsdag den 21. 
kl. 10-12. Fredag den 16. juni 1961 kl. 19 er der afslutning for de elever, der for
lader skolen ved skoleårets afslutning. De udgående elevers forældre indbydes, og 
det vil glæde os, om så mange af forældrene som muligt vil overvære afslutningen.

Torsdag den 22. juni er omflytningsdag.

Fredag den 23. juni er første dag i sommerferien.

Det nye skoleår begynder mandag den 14. august 1961.

København, i marts 1961. Rasmus Jørgensen.
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Skolenævnet.

Skolenævnet liar holdt regelmæssige møder, og er her blevet underrettet 
om alt vedrørende skolen. Der har været ganske få ulovlige forsømmelser, som 
nævnet har måttet tage sig af.

Heldigvis er presset på skolen nu noget mindre. Dette har bl. a. medført en 
lidt mindre klassekvotient, en udvikling som forhåbentlig kan fortsættes til gavn 
for børnene.

Samarbejdet mellem skole og nævn har været godt.

Skolenævnet har følgende sammensætning:

Forvalter Max Beer, Præstelængen 17, Æg. 3468 ulla.
Fabrikant Carl Skellingsted, Skoleholdervej 61, Ta. 3688.
Fru Kaia Palner, C. J. Brandtsvej 21, Ta. 4366.
Fru Åse Høiland Andersen, Hovmestervej 35, Æg. 2107.
Fuldmægtig Svend Hansen, Birkedommervej 81, Æg. 3661.

P. u. V.
Max Beer.
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Arsafslutningen 1961.
(Besøgsdage).

TIRSDAG DEN 20. JUNI

Bispebjerg Skole.

Drengeklasser.
Ill A (nr. 7) kl. 8 -1040 geografi...........
6 Bi (nr. 11) kl. 830- 940 regning............  

- 930-1040 dansk ............... 
- 1115-12 historie............

7 As (nr. Pô) kl. 8 - 850 engelsk.............  
- 8M- 940 dansk ............... 
- 930-1040 regning............

7 A< (nr. Pe) kl. 8 - 830 dansk ............... 
- 850- 940 regning............

nathv. - 9r,0-1040 naturhistorie . .
6 As (nr. 21) kl. 8 - 830 regning............  

- 850- 940 historie............  
- 950-1040 dansk...............

6 Ai (nr. Pi) kl. 8 - 850 dansk............... 
- 850- 940 regning............  

950-1040 historie............

Lærer. Gæstelærer.
hr. Kruse frk. Schmidt

- Dragsholt hr. Henning Andersen
- Schjerling Jensen frk. Ranvig

frk. Bruun hr. Erik Andersen
hr. Johnsen frk Lis Jørgensen

- Thomassen - Tang
- Nymann Eriksen - Laura Nielsen

■ - Nicolaysen j hr. Lorenzen

- Rosenholm fru Miinther
Rosenholm - Hagensen

frk. Bruun - Jelshøj
hr. Henning Andersen frk. Bruun

1 - Ranvig
> - Termansen J

hr. Lorenzen
5 A (nr. 23) kl. 8 - 830 dansk...............  

nathv. - 850- 940 naturhistorie . . 
(nr. 23) - 950-1040 regning..

3 B (nr. 33) kl. 8 - 830 regning............  
- 830- 940 dansk...............

2 A (nr. 27) kl. 8 - 860 dansk............... 
- 830- 940 regning . ..........

Pigeklasser.
Ill a (nr. 8) kl. 8 -1040 regning.............
III b (nr. 6) kl. 8 -1040 engelsk..............
6 ba (nr. 16) kl. 8 - 850 dansk................

- 830- 940 historie.............
- 930-1040 regning............

- Thomassen ।
fru Miinther ' - Bendt Jensen
hr. Thomassen J

- Henning Andersen
- Schjerling Jensen

■ - Hesselholdt

hr. Henriksen fru Thorborg Jørgensen
frk. Budtz hr. Jelshøj

- Tang fru Jelshøj
hr. Rosenholm hr. Johnsen
frk. Lykkegaard - Erik Andersen
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Lærer. Gæstelærer.

7 aa nathv. kl. 8 - 830
850- 940
950-1040

6 at (nr. 22) kl. 8 - 8M 
850- 94“ 
950-1040

5 a (nr. 18) kl. 8 - 830 
850- 940 
950-1040

4 b (nr. 32) kl. 8 - 850
850_ 940

3 a (nr. 30) kl. 850- 940 
950-1010

3 b (nr. 28) kl. 8 - 850
850- 940

2 a (nr. 26) kl. 8 - 850
850- 940

2 u (nr. 31) kl. 8 - 850
850- 940

1 a (nr. 24) kl. 8 - 85»
850- 940

naturhistorie . . fru Münther
regning............ frk. Lis Jørgensen
dansk.................. - Winther
geografi............. fru Bleil
dansk................1 . ,. ..... ,<• - Antje Nielsson
regning............ I
historie............ hr. Jørgen Andersen 
dansk.............. 1 .? fru Hagensen
regning............. I
dansk............... 1 .71 frk. Winther
regning............. I
dansk............... 1¡ tru Bleil
regning............. I
dansk................1; frk. Lykkegaardregning............. )

z - Laura Nielsen regning............. J
dansk................ I , „ , .> hr. Frøkjær Jensen
regning............. 1
dansk ...............
regning............

frk. Helga Christensen

Utterslev Skole.
Drengeklasser.
5 B (nr. 2) kl. 8 - 85n dansk............... i

- 850- 940 regning............ > hr. Sax t orph
- 950-1040 historie............ J

4 B (nr. 1) kl. 8 - 850 dansk...........J - Johansen
- 830- 940 regning........

Pigeklasser.
5 c (nr. 7) kl. 8 - 850 geografi...........

- 850- 940 dansk...............
frk. Holm Jensen

- Esther Hendriksen
- 950-1040 regning............ fru Jaral

4 c

3 c

2 b

(nr. 5) kl. 850- 940 
- 95°-104°

(nr. 3) kl. 95»-104« 
- 11»5-12

(nr. 8) kl. 8 - 830

dansk ...............
regning............

frk. Holm Jensen

dansk . 
regning

fru Agnete Nielsen

dansk............... - Høyer
- 850- 940 regning............ Jaral

J fru Nymann Eriksen 

j hr. Nymann Eriksen 

fru Jelshøj

- Engelbrecht Hansen

> frk. Carlsen

frk. Esther Hendriksen

fru Høyer

hr. Jeppesen

frk. Gertrud Jensen 
fru Agnete Nielsen 
hr. Johansen

frk. Gertrud Jensen
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ONSDAG DEN 21. JUNI

Bispebjerg Skole.

Lærer.Drengeklasser.
II A (fysv.) kl. 8 -104“ fysik............. . . hr.
7 Bi (nr. 15) kl. 8 - 850 regning........

- 850- 940 dansk ...........
- 95O_1Q4O engelsk.........

7 B2 (nr. 9) kl. 850- 940 regning........
- 9«-1040 engelsk......... . . frk.
- 1113-12 dansk ........... . . hr.

6 Ba (nr. 13) kl. 8 - 85° geografi ....
- 850_ 940 regning.........
- 9«-1040 dansk ...........

7 At (nr. 21) kl. 8 - 850 dansk ........... •1
- 850- 940 regning........
- 950-1040 geografi ....

7 Aa (nr. Ps) kl. 850- 940 regning........
- 95°-1040 dansk ...........

nathv. - 1113-12 naturhistorie
6 At (nr. 11) kl. 8 - 8S0 engelsk.........

- 850- 940 dansk ........... . . fru
- 9»o_io4o regning.......... . . hr.

6 As (nr. 19) kl. 8 - 85° regning..........
- 850- 940 geografi.........
- 950_1040 dansk ...........

4 A (nr. 31) kl. 8 - 85» dansk ............. •1
- 850- 940 regning..........

3 A (nr. 33) kl. 8 - 850 dansk ............. •1
- 850_ 940 regning.......... J

1 A (nr. 29) kl. g-^-lO40 dansk .............. . fru
- 1115-12 regning.......... . hr.

1 C (nr. 29) kl. 8 - 85« dansk ............. ' frk.- 850- 940 regning..........

Nicolaysen 
Jørgen Hansen 
J elshøj 
Johnsen 
Henriksen 
Schmidt
Schjerling Jensen 
Johnsen
Jørgen Hansen
J elshøj

Jørgen Andersen

Kruse 
Hesselholdt 
Nymann Eriksen 
J elshøj 
Hesselholdt 
Dragsholt 
Dragsholt 
Henriksen 
Johnsen 
Hesselholdt

Frøkjær Jensen

Gæstelærer.
hr. Erik Andersen

- Haugland 
fru Antje Nielsson 
hr. Frøkjær Jensen

- Termansen
frk. Helga Christensen 
hr. Henning Andersen 

- Svendsen
frk. Lykkegaard 
hr. Termansen

frk. Winther

hr. Svendsen
- Thomassen
- Henning Andersen
- Kruse

frk. Budtz 
hr. Svendsen

- Thøger
- Termansen

- Haugland

- Nymann Eriksen

Thøger

Dragsholt
Erik Andersen

Wiemann

Pigeklasser.
Ill a (nr. 8) kl. 8 -1040 tysk................ . frk. Ranvig hr. Schjerling Jensen
III b nathv. - 8 -1040 naturhistorie . - Lis J ør gensen - Rosenholm
7 bi (nr. Ps) kl. 8 - 850 dansk ............. - Schmidt

- 850- 940 historie.......... - Bruun ■ - Hejlesen
- 9«-1040 engelsk........... . fru Antje Nielsson

6 bi (nr. 14) kl. 8 - 850 regning.......... - Thorborg Jørgensen
- 850- 940 dansk ............. . frk. Budtz > - Lorenzen
- 950-1040 historie.......... - Bruun
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Lærer. Gæstelærer.
7 ai (nr. Pi) kl.

6 aa (nr. 22) kl.

5 b (nr. 20) kl.

4 a (nr. 26) kl.

8 - 850 
850- 040 
95O_1Q4O 

8 - 85» 
850_ 940 

950-1040 

8 - 850 
850- 940 

950-1Q40 

8 - 850 
850- 940

engelsk . 
dansk . . 
regning . 
regning . 
geografi 
dansk .. 
geografi 
dansk .. 
regning . 
regning . 
dansk ..

frk. Helga Christensen frk. Laura Nielsen

fru Thorborg Jørgensen ? fru Mathiesen

- M. Pedersen 
frk. Schmidt

- Tang
fru Mathiesen

M. Pedersen

frk. Lykke g aard

hr. Thomassen
frk. Tang

- Carlsen
fru Nymann Eriksen
frk. Helga Christensen

- Wiemann
fru Dragsholt

- Nymann Eriksen

Drengeklasser.
5 C (nr. 4) kl.

4 C (nr. 3) kl.

3 C (nr. 2) kl.

2 B (nr. 1) kl.

1 B (nr. 5) kl.

Utterslev Skole.

8 - 850 
850_ 940 

950-1040 

8 - 85» 
850- 940 

8 - 850 
850- 940 

8 - 850 
850- 940 

8 - 85’

dansk ............... 
regning............  
naturhistorie .. 
dansk ..............  
regning............  
dansk ..............  
regning............  
dansk ............... 
regning............  
dansk ...............

hr.

hr.

- 8S0- 940 regning.................

Jeppesen

Saxtorph

Agnete Nielsen

fru Høyer

frk. Gertrud Jensen
- Holm Jensen
- Gertrud Jensen

Saxtorph

Johansen

frk. Gertrud Jensen
Holm Jensen

Pigeklasser.
1 b (nr. 6) kl.

1 c (nr. 7) kl.

8 - 850 
850- 940 

8 - 85« 
850- 940

dansk ...............
regning............  
dansk ............... 
regning............

fru Jaral

frk. Esther Hendriksen

Tilsyn med udstillingerne.
Bispebjerg Skole:

Tirsdag 20. juni kl. 10-12 fru Ruth Nielsen 
hr. Hejlesen

Onsdag 21. juni - 10-12 fru Ruth Nielsen 
hr. J ør gen Andersen

Utterslev Skole:
Tirsdag 20. juni kl. 10-12 frk. Esther Hendriksen
Onsdag 21.juni - 10-12 hr. Johansen

Bispebjerg skole, april 1961.

Rasmus Jørgensen.
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