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BISPEBJERG
SKOLE

1962 ■ 1963



Konfirmationsforberedelsen

Efter at den nye skole- og undervisningsplan er godkendt, er der følgende 
retningslinier for konfirmationsforberedelsen.

1. Eleverne konfirmeres fra 7. klasse, således at konfirmationsforberedelsen fal
der inden for dette klassetrin.
Elever, der skal konfirmeres i oktober fra 7. klasse, skal dog have fri til at gå 
til konfirmationsforberedelse ca. medio april-juni.

2. 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 kon
firmationsforberedelsen .

3. Der lægges normalt skema for 7. klasserne; dog må timer i kristendomsunder
visning ikke lægges efter kl. 13 mandag og torsdag.

4. Det pålægges skolerne for de klassers vedkommende, i hvilke der går elever 
til konfirmationsforberedelse, ikke at henlægge skovture, museumsbesøg, op
visninger o. 1. til mandage og torsdage.
Hvis dette ganske undtagelsesvis ikke kan undgås, skal skolen give meddelelse 
herom til hver enkelt præst.

5. Alle elever, der går til konfirmationsforberedelse, har ret til af skolen at låne 
en salmebog og et nyt testamente.

Ordensregler for Bispebjerg Skole

1. Ved ankomsten til skolen går man straks ind i skolegården.
2. Man må ikke forlade skolens område i skoletiden uden særlig tilladelse.
3. Der skal være ro og orden på trapper og gange.
4. Eleverne må ikke åbne eller lukke vinduer uden særlig besked derom og må 

heller ikke opholde sig ved åbne vinduer.
5. Hvis skolens inventar beskadiges, skal der straks gives meddelelse herom til 

en lærer.
6. Når en klasse skifter lokale, skal taskerne medbringes; de kan under lærerens 

opsyn anbringes uden for det nye lokale.
7. Farlige lege er forbudt, f. eks. : Enhver form for boldspil, leg i kæder, leg 

med sne, glidebaner, leg med sjippetove og nipsenåle.
8. Der må ikke leges i toiletrummene.
9. Cykling i skolegården er forbudt.



Praktiske oplysninger
Skolens adresse: Frederiksborgvej 107. N. V.
Skoleinspektøren træffes som regel hver skoledag kl. 12-13, onsdag 

desuden kl. 1730-1830.
Skolens telefon: Taga 421.
Skolelægen træffes hver mandag kl. 1030 og hver torsdag kl. 12-13.
Skolesundhedsplejersken træffes hver skoledag kl. 9-15.
Skoletandlægen træffes hver skoledag kl. 9-15.

kontor. Lægeattest forlanges kun. såfremt skolen tilsender hjemmet en

Erhvervsvejledning
Feriebilletter
Feriekolonier
Musikundervisning Henvendelse vedrørende disse forhold
Skolepsykolog rettes til klasselæreren. der vil give
Skolescene de fornødne oplysninger.

Sparemærker
Rørnenes kontor
Tandbehandling

Forsømmelser bedes snarest muligt meddelt klasselæreren eller skolens

blanket til lægens påtegning.
Cykling til skole : Nærboende børn må ikke cykle til skole. Børnenes cyk
ler må kun anbringes i cykeistativerne på skolen. Skolen har intet ansvar 
for cyklerne.
Glemte sager kan der spørges efter hver skoledag kl. 12 i „Depotet for 
fundne sager“. På Bispebjerg Skole ligger dette i hovedbygningens 
kælder.
Gymnastikbad er af hygiejniske grunde obligatorisk, og fritagelse for 
længere tid kræver lægeattest. Fritagelse for enkelte gange og kun få 
gange i løbet af skoleåret gives, når hjemmet skriftligt anmoder derom.

Renselsesbad, får eleverne hver anden uge.
Indskrivning af børn til 1. klasse finder sted inden december. Dåbsat
test må medbringes, og koppeattest skal forevises, inden barnet be
gynder skolegangen.
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Tommy i arbejde i sløjdsalen.
Pudshøvlen må bruges med stor forsigtighed, og derfor må der udvises påpasselighed 

med de sidste høvlstrøg, inden behandlingen af træets overflade.
Vi har på skolen i vinter foruden de obligatoriske sløjdtimer haft frivillige 

eftermiddagshold.

4



SKOLEEFTERRETNINGER

Bispebjerg Skole havde den 1. marts 
1963 1282 elever (638 drenge og 644 
piger). Utterslev Skole havde heraf 11 
klasser med 279 elever — 132 drenge 
og 147 piger.

Ved skoleårets begyndelse var føl
gende tjenstgørende ved Bispebjerg 
Skole, der i denne forbindelse omfat
ter såvel Bispebjerg Skole som Utter
slev Skole :

Skoleinspektør Johs. Fosmark, vice
skoleinspektør Karen Sand og vicesko
leinspektør Jørgen Hansen.

Skolens sekretær: Overlærer Ed. 
Dragsholt. Skolens bibliotekar: Over
lærer Hj. Rosenholm. Lærerrådets for
mand : Overlærer Astrid Ranvig.

Endvidere med skema på Bispebjerg 
Skole :
Vakancelærer Kate Abkjær, overlærer 
Inger Blell, overlærer Else Bruun, 
overlærer Kirsten Budtz, vakancelærer 
Inge Carlsen, overlærer Helga Chri
stensen, kommunelærer Else Domber- 
nowsky, vakancelærer Elly Dragsholt, 
overlærer Gerda Nymann Eriksen, over
lærer Karen M. Hagensen, vakance
lærer Ulla Engelbrecht Hansen, over
lærer Sigrid Jelshøj, overlærer Else 
Thorborg Jørgensen, overlærer Lis Jør
gensen, kommunelærer Helle Larsen, 
overlærer Ingeborg Lykkegaard, over
lærer Henny Mathiesen, overlærer Ul
la Münther, overlærer Laura Nielsen, 
overlærer Antje Nielsson, overlærer Ma- 
rieth Pedersen, overlærer Astrid Ran
vig, overlærer Astrid Schmidt, over
lærer Rose Marie Tang, overlærer Eli
sabeth Winther, overlærer Erik Ander

sen, kommunelærer cand. psyk. Hen
ning Andersen, overlærer Jørgen An
dersen, overlærer Ed. Dragsholt, over
lærer Em. Nymann Eriksen, vakance
lærer A. Frøkjær-Jensen, vakancelæ
rer Adler Haugland, kommunelærer 
Karl Heilesen, overlærer Karl Henrik
sen, overlærer Aage Hesselholdt, over
lærer Svend Jelshøj, vakancelærer 
Bendt Jensen, overlærer H. Schjer- 
ling Jensen, overlærer Mogens John
sen, gymnastikinspektør Povl Jørgen
sen, overlærer Mogens Kruse, overlæ
rer Carl Lorenzen, overlærer Kjeld Ni
colaysen, overlærer Hj. Rosenholm, 
overlærer Ernst Svendsen, overlærer 
E. B. Termansen, overlærer A. Lauge 
Thomassen.

Og med skema på Utterslev Skole: 
Overlærer Helge Jeppesen, kommune
lærer O. B. Johansen, vakancelærer 
William Saxtorph, overlærer Esther 
Hendriksen, overlærer Margrethe Høy
er, overlærer Estrid Jaral, overlærer 
Else Holm Jensen, overlærer Gertrud 
Jensen, kommunelærer Agnete Nielsen.

Til skolen er yderligere knyttet :
Skolelæge dr. Ernst Mahler, sund

hedsplejerske fru A. Malling, tandlæge 
fru Inger Agner, klinikassistent fru 
Ingrid Lorentzen og skolebetjent Willy 
Jensen.

Personalia.
Den 30. november 1962 forlod over

lærer Kjeld Nicolaysen Bispebjerg Sko
le for at overtage stillingen som vice
skoleinspektør ved Klostervængets Sko
le. Den 31. december fratrådte kommu
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nelærer Henning Andersen, der pr. 1. 
december ansattes på Emdrupborg 
Statsseminarium. Overlærer fru Mar
grethe Høyer og overlærer frk. Laura 
Nielsen har ønsket at trække sig til
bage efter mange års skolegerning, 
hvilket er blevet bevilget af skoledi
rektionen. Fru Høyer fratrådte pr. 1. 
januar 1963 og frk. Laura Nielsen pr. 
1. februar 1963.

Overlærer Ernst Svendsen har søgt og 
fået bevilget sin afsked fra 1. august 
1963 på grund af svigtende helbred. 
Overlærer Svendsen kunne til decem
ber have fejret sit 40. års jubilæum.

Skolen bringer hver af de nævnte en 
tak for trofast og samvittighedsfuldt 
arbejde.

Som fast vikar ansattes den 1. de
cember lærerinde frk. Ragna Westphal.

DAGBOGEN
fra den 30. april 1962 til den 1. maj 1963

Mandag den 30. april 1962.
Pigerealklassen deltog i skolevæse

nets årlige gymnastikopvisning med 
klassens eksamensprogram under le
delse af overlærer fru Sigrid Jelshøj, 
og skolens nyudnævnte inspektør hil
ste for første gang på elever fra Bispe
bjerg Skole.

Den 30. april-den 5. maj.
6Aj drenge på forårstur til Born

holm med hr. Erik Andersen.

Onsdag den 2. maj.
Skoleinspektør Johs. Fosmark ind

sattes i sit embede af skoledirektøren, 
mag. art. Kr. Thomsen Jensen.

Skoledirektøren gav i indsættelses
talen udtryk for det ansvar og de van
skeligheder, der er forbundet med em
bedet som skoleinspektør, og pegede 
desuden på de forpligtelser, der påhvi
ler enhver, der er knyttet til en skole.

I sin tiltrædelsestale ridsede inspek

tøren et billede op af det Danmark, bør
nenes forældre og bedsteforældre har 
skabt. Det er et godt land, og det bli
ver vi især klar over, når vi besøger 
andre lande.

Han omtalte derefter en lang række 
opgaver, der ligger og venter på, at de 
unge skal tage fat på dem og løse dem. 
Meget er præsteret her i vort land, men 
der er nok at tage fat på — og „det skal 
gøres knagende godt“.

Højtideligheden overværedes af ho
noratiores fra skolevæsenet, desuden 
af skolenævnet, lærerkollegiet og man
ge af skolens elever.

Onsdag den 2. maj.
Pigerne, der tog mellemskoleeksa

men i 1954, holdt sammenkomst på 
skolen om aftenen. Klassen var på 20 
elever, og der mødte til festen 20, altså 
100 %s tilslutning. Til stede var klas
selæreren overlærer Astrid Ranvig samt 
overlærerne fru Antje Nielsson og Ed. 
Dragsholt.
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Det blev en fornøjelig aften, hvor 
man opfriskede gamle skoleminder. 1 
aftenens løb var man henne at se på 
de kendte klasseværelser, og man glæ
dede sig over moderniseringerne.

De fleste af „pigerne“ var naturlig
vis gifte og hjemfarne.

Den 9. maj-den 16. maj.
8A3 drenge på Nakkehoved Lejrskole 

med overlærer Nicolaysen og overlæ
rer Karl Henriksen.

Den 14. maj.
5E på byvandring med fru Agnete 

Nielsen og hr. Saxtorph.

Den 20. maj-den 25. maj.
5A drenge på tur til Bornholm med 

hr. Frøkjær-Jensen og hr. Heilesen.

Den 20. maj-den 26. maj.
8A2 drenge på lejrskole på Bornholm 

med overlærer Nymann Eriksen og 
overlærer Kruse.

Den 23. maj-den 30. maj.
8a„ piger på Nakkehoved Lejrskole 

med frk. Tang og fru Engelbrecht Han
sen.

Den 1. juni-den 8. juni.
7A3 drenge på Nakkehoved Lejrsko

le med hr. Bendt Jensen og hr. Adler 
Haugland.

Den 13. juni-den 20. juni.
7A2 drenge på Nakkehoved Lejrsko

le med cand. psyk. Henning Andersen.

Torsdag den 14. juni.
5a piger besøgte Danmarks Akvari

um med fru Bleil.

Mandag den 18. juni.
Årsafslutningen.

Ved skoleårets afslutning blev der 
udskrevet 35 elever med realeksamen, 
64 elever havde bestået mellemskole
eksamen, og 68 elever fra skolens an
dre afdelinger forlod skolen for at søge 
en erhvervsuddannelse.

Skoleinspektør Johs. Fosmark talte 
til de unge om deres ansvar over for 
familien, om hvorledes de kan gøre 
hverdagen lysere for deres nærmeste. 
Ordene: „Jeg gider ikke“ er bandlyste, 
når det drejer sig om at bringe et an
det menneske en glæde.

Tolv af vore udgående elever fik som 
en særlig påskønnelse for flid og god 
opførsel hver en boggave. Det var fra 
ra: Lillen Christensen, Elly Fahnøe, 
Vivian Hansen, Rita Hørving og Han
ne Landerholm, fra IVa : Else Sørensen, 
fra IVb : Helle Mikkelsen, Ingrid Ras
mussen, fra RA : Erik Hansen, Gert 
Melgaard og Mogens Nielsen og fra 
IVA: Tonny Stephensen.

Til sidst bragte skoleinspektøren sko
lens tak til hr. Hesselholdt, frk. 
Schmidt, frk. Holm Jensen og hr. Ni
colaysen for mangeårigt, flittigt arbej
de på Bispebjerg Skole, idet hr. Hes
selholdt den 1. august havde været an
sat i skolevæsenet i 40 år og de øvrige 
tre hver i 25 år.

Den 20. juni-den 21. juni.
Udstilling af elevarbejder fra under

visningen i håndarbejde, sløjd og teg
ning.

Udstillingen, der holdtes åben om for
middagen begge dage og om aftenen 
den 20., vakte stor interesse hos de 
mange besøgende.
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I anledning af overlærer Aage Hesselholdts 40-års jubilæum overrækker lærerrådets 
formand, overlærer Kjeld. Nicolaysen hr. Hesselholdt en buket blomster og andet i dennes 
hjem i Rosenørnsallé.

Hr. Hesselholdt har tjent Københavns kommune i 40 år. Før den tid gjorde han tjeneste 
ved det danske skolevæsen i Flensborg by.

Den 1. august havde overlærer Kjeld Nicolaysen, overlærer Astrid Schmidt samt over
lærer Else Holm Jensen 25-års jubilæum.

Skolen har grund, til at takke de tre jubilarer for god og tro tjeneste.

Afslutning m. m. : Tegninger, sløjdarbejder og håndarbep 
der fremlægges i gymnastiksalen torsdag den 20. juni kl. 9—11 
samt fredag den 21. juni kl. 9—11. Desuden torsdag aften den 
20. efter translokationen i skolegården.

I translokationen deltager alle elever, der udskrives af sko= 
len til sommerferien 1963. Elevernes pårørende er velkomne, 
og det vil glæde os, om rigtig mange forældre slutter op om 
denne begivenhed.

Lørdag den 22. juni er omflytningsdag.
Mandag den 24. juni er første dag i sommerferien.

Mandag den 12. august er første skoledag efter ferien.
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Den 16. august-23, august.
IA drenge på Nakkehoved Lejrskole 

med overlærer Schjerling Jensen.

Den 20. og den 21. august.
Modtagelse af 161 nye elever i før

steklasserne på Bispebjerg Skole og 
Utterslev Skole.

Den 20. august.
Besøg af en gruppe franske lærere, 

der interesseret fulgte modtagelsen af 
de nye elever. Vore franske kolleger 
syntes, at modtagelsens forløb afspejle
de et meget venskabeligt forhold mel
lem skole og hjem.

Fredag den 24. august.
Studietur efter dagens skoletimer for 

lærerkollegiet til udgravningen af vi
kingeskibene ved Skuldelev.

Den 27. august-den 3. september.
IB drenge på Nakkehoved Lejrskole 

med overlærer Svend Jelshøj og hr. 
Karl Heilesen.

Den 29. og den 30. august.
Fotografering af eleverne.
Det er en erfaring, at både elever 

og forældre bliver endnu gladere for 
billederne, når der er gået nogle år.

Onsdag den 5. september.
Eleverne fra 2, til 5. klasse besøgte 

Zoologisk Have.
De øvrige klasser besøgte følgende 

seværdigheder: Kronborg, ra og RA, 
Nationalmuseet, Ila, 7A, 6A, Dyreha
ven, IIA, Vikingeskibene ved Skulde
lev IIB, Holmegårds Glasværk, la, 
Christiansborg og Frue Kirke, 6B, IB, 
Frederiksborg Slot 9a, 7b, 7al, Fri

landsmuseet, 7B, Roskilde Domkirke, 
6b, 6al, 6a2, 8al, Københavns Bymu
seum, 7a2, 8a2, Københavns Havn, 
8A1, Statens Museum for Kunst, 8A2, 
Københavns Rådhus, 9A.

Torsdag den 13. september.
Klasseforældremøde for forældrene 

til drengene i IB.
Aftenen indledtes med fremvisning 

af elevarbejder fra klassens lejrskole
ophold. Derefter talte klasselæreren, 
overlærer Svend Jelshøj, om kravene 
i realafdelingen og indledte en drøftel
se af hjemmenes muligheder for at støt
te den enkelte elev i skolearbejdet. 
I den meget positive drøftelse deltog 
en række forældre, skolens leder hr. 
Fosmark og drengenes matematiklæ
rer, viceskoleinspektør Jørgen Hansen.

Aftenens fornøjelige afsnit rummede 
fremførelse af en film fra Nakkehoved 
Lejrskole, optaget af hr. Karl Heilesen 
under klassens lejrskoleophold.

Eleverne overværede forevisningen 
sammen med deres forældre og morede 
sig kosteligt, dels over filmen og dels 
over hr. Heilesens humørfyldte kom
mentarer.

Tirsdag den 9. oktober.
Bispebjerg Skoles sportsdag.
Da de københavnske skolers idræts

dag var blevet aflyst, besluttedes det 
at afholde egen sportsdag på drengenes 
sportsplads. Undervisningen sluttede 
kl. 11, og „hele skolen“ begav sig til 
idrætsbanen.

Efter at skolens inspektør havde budt 
velkommen, gik man i gang med bold
kampe og ædel kappestrid i fri idræt, 
der blev særlig spændende, da en ræk
ke hold fra Grundtvigskolen deltog i 
stævnet.
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Tirsdag den 9. oktober.
Med foredraget: Hvad er det, der 

bestemmer børnenes fremtid? ved sko
leinspektør Johs. Fosmark, startede 
foredragsrækken over emnet : Skole- og 
opdragelsesproblemer.

Torsdag den 11. oktober.
Klasseforældremøde for forældrene 

til eleverne i 9a.
Overlærer fru Thorborg Jørgensen 

fortalte om undervisningen i 9. klasse, 
samt om, hvad der kræves til den stats
kontrollerede prøve, og hvilke fordele 
prøven kan give ved videreuddannelse.

Der var lejlighed til at stille spørgs
mål til inspektøren og klasselæreren an
gående skolen eller den enkelte elev.

Onsdag den 31. oktober.
Klasseforældremøde for forældrene 

til pigerne i 6b.
Herom skriver klasselærerinden, 

overlærer frk. Helga Christensen :
I forældremødet deltog 57 forældre. 

Såvel det store fremmøde som den po
sitive indstilling, der prægede aftenen, 
er en god baggrund for et positivt sam
arbejde mellem skole og hjem, og der
med skulle der være skabt den bedste 
baggrund for, at børnene i ro og tryg
hed skulle kunne udvikle deres evner.

1 aftenens løb redegjorde jeg for den 
oplevelse, eleverne kunne få af en 
Belgiens-Englands-rejse. 33 af klassens 
elever har senere indmeldt sig til en så
dan rejse og opsparingen er allerede i 
fuld gang.

Onsdag den 31. oktober.
Klasseforældremøde for forældrene 

til drengene i 6B.
Et indledende foredrag af klasselæ

reren, hr. Jelshøj, om forudsætninger, 

krav og mål i B-linien, førte til en 
række forespørgsler vedrørende fag og 
metoder, samt om principper for ka
raktergivning.

Torsdag den 1. november.
Lejrskoleforeningen afholdt andespil 

til fordel for Nakkehoved Lejrskole. 
Skolenævnet var arrangør.

Tirsdag den 6. november og 
torsdag den 8. november.

Foredrag i anledning af „forældre
ugen“ af skolens læge, dr. Ernst Mah
ler, der talte om emnet: Tag hensyn 
til hygiejnen !

Torsdag den 8. november og 
lørdag den 10. november.

Besøgsdage i anledning af forældre
ugen; der var ialt 435 forældrebesøg.

Tirsdag den 20. november.
Klasseforældremøde for forældrene 

til pigerne i 2,a.
Klasselærerinden, viceskoleinspektør 

frk. Karen Sand skriver:
Det er mit indtryk, at forældrene 

gerne kommer til disse møder, hvor 
der er lejlighed til at drøfte såvel de for

Julehygge i 3 a. Pigerne har taget deres 
dukker med.
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Onsdag den 19. december.
Skolen får overrakt pokalen fra Dansk Idrætsforbund, da Bispebjerg Skole var den skole 

i hele landet, der havde taget flest idrætsmærker. Desuden havde 11 real for alle drenges ved
kommende klaret alle de præstationer, der er nødvendige for opnåelsen af idrætsmærket.

Fra venstre ses gymnastikinspektør Poul Jørgensen, der overrækker den store pokal til 
skoleinspektør Johs. Fosmark. I midten står gymnastiklærer Adler Haugland med klassepokalen.

klassen fælles problemer som det en
kelte barns problemer med klassens 
lærer.

Også for klassens lærer har det be
tydning at træffe og få talt med foræl
drene.

Mange misforståelser kan derved ryd
des af vejen, og små nyttige oplysnin
ger gives til gensidig gavn for såvel 
lærer som elev og hjem.

I november holdtes møder for foræl
drene til børn i 5. klasserne.

På Bispebjerg Skole mødte ca. 100 
forældre, i Utterslev ca. 50.

Der blev givet orientering om skole

strukturen ved skoleinspektøren, der 
gennemgik de muligheder, der fore
ligger for skolegang efter 5. klasse. 
Derefter var der lejlighed til samtale 
med klasselærerne.

Onsdag den 12. december.
Resultatet af udtrækningen i forbin

delse med lodsedler solgt til fordel for 
skolens lejrskole blev bekendtgjort.

Lørdag den 22. december.
Skolens juleafslutning.

Eleverne fra 1.-2. klasse var til 
juletræ i gymnastiksalen.
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Både på Utterslev og på Bispebjerg 
formede denne rigtige „skolejul“ sig 
meget smukt.

Skolens store elever var i Grundt- 
vigskirken. Højtideligheden her ind
ledtes af et stilfuldt Luciaoptog, og se
nere sang skolens kor. Provst Holm tal
te, og skoleinspektør Johs. Fosmark 
sluttede med at bede os om ikke at 
glemme hædersgæsten midt i al vor 
travlhed og optagethed.

1963
Lørdag den 5. januar.

Besøg af lektor Norrstam, udsendt 
af foreningen „Norden“.

Hr. Norrstam talte til eleverne i real
afdelingen og berettede om en fjeldvan
dring i Lapland.

Lektoren afsluttede sit causeri med at 
forevise en serie lysbilleder fra samer
nes og renernes land.

Billederne var særdeles instruktive, 
ikke mindst i geografisk henseende, og 
foredraget blev fulgt med den største 
opmærksomhed.

Som afslutning talte inspektør Fos
mark om den nordiske tanke og frem
hævede, at det er en rigdom for os, at 
vi i Norden er tre folk, der forstår hin
andens sprog. Skoleinspektøren pege
de på det betydningsfulde i, at de nor
diske brødrefolk holder sammen i en 
tid, der er præget af store blokdan
nelser.

Lørdag den 26. januar.
Besøg af skoleinspektør Pauli Op- 

gård, Engerdal, Norge.
Hr. Opgård skildrede for A-liniens 

ældste klasser sin hjembygd, Engerdal, 
der ligger ca. 270 km. nordøst for Os
lo. Området er tyndt befolket, og der 
er derfor en række små skoler, den 

Sidste skoledag før jul gik alle klasserne i lange rækker op til Grundtvigskirken til jule
afslutning Der indledtes af pigerne med et meget stilfuldt Lucia-optog. Ved alteret gjorde de 
holdt et øjeblik, sådan som man ser det her på billedet.



mindste med kun 12 elever. Også dette 
foredrag fulgtes med interesse, og man 
glædede sig ved at se de smukke bil
leder, skoleinspektøren selv havde ta
get.

Torsdag den 31. januar.
Møde i gymnastiksalen for forældrene 

til elever i 7. klasserne.
Aftenen samlede ca. 100 deltagere. 

Skolens inspektør redegjorde for skole
mulighederne efter 7. klassetrin, og 
derefter konsulterede forældrene klas
sernes lærere.

Tirsdag den 5. februar.
Lærerkollegiets medlemmer samledes 

til en demonstration ved viceskolein
spektør Oluf Svanberg, der på en for
træffelig måde viste de mange mulig
heder, skolens nye båndoptagere giver 
i undervisningen. Ved samme lejlighed 
oplevede man skolens over-head-pro- 
jektor i funktion.

Der er nu båndoptager placeret på 
hver etage i skolebygningen, så det nye 
hjælpemiddel er lettilgængeligt.

Lørdag den 16. februar.
Lærerkollegiets medlemmer samle

des i Utterslev Skoles gymnastiksal for 
at fejre filialskolens kobberbryllup. Den 
fornøjelige fest foregik inden for en 
smuk, festlig og humørfyldt ramme, 
skabt af Utterslev Skoles lærerkræfter, 
assisteret af flere ægtefæller.

Lørdag den 23. februar.
Alle klasserne på Utterslev Skole 

slog katten af tønden.
På Bispebjerg Skole var der faste

lavnsfest i begge gymnastiksale sam

tidig for de mange elever fra 1.-4.- 
klasserne.

Mange mødte frem i fantasifulde ko
stumer.

Torsdag den 12. marts.
Lejrskoleforeningen holdt general

forsamling.
Om dette møde skrev NV-Avisen 

for 27. marts :
Tak til lejrskoleforeningens mange

årige formand, overlærer Karl Hen
riksen, på generalforsamlingen.

Bispebjerg skoles lejrskoleforening 
kan i år markere lejrskolens 15 års 
fødselsdag, og på lejrskoleforeningens 
generalforsamling fornylig fortalte for
manden, overlærer Karl Henriksen om 
årets gang på lejrskolen ved Nakkeho
ved.

Ved fastelavnsfesten for 1.-4. klasserne 
mødte mange i morsomme dragter. Her er 
Anja, Jørgen Svensson, Jørgen Antons og

Sussi fra 1 u klar til tøndeslagning.
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8000 kr. til lejrskolens drift.
En del af Bispebjerg Skoles klasser 

havde med rigt udbytte haft lejrskole 
deroppe. I selve ferietiden havde lejr
skolebygningen været benyttet til ferie
koloni og en drengeklasse havde med

Fra Nakkehoved Lejrskole.
Morgensolen nydes i pyjamas på terrassen.

stort held foretaget en del forbedringer.
Til fordel for lejrskolens drift havde 

skolenævnet arrangeret et andespil, der 
samlede stor tilslutning og gav et pænt 
overskud. — Ved salg af lodsedler var 
indkommet kr. 10.947. - Når udgiften 
til afhentede gevinster blev trukket fra, 
blev der et overskud til lejrskolens drift 
på godt 8.000 kroner.

Som en slags belønning til de flittige 
sælgere afholdtes fastelavnsfest for bør
nene på skolens fire første klassetrin. 
For klasserne fra 5.-7. skoleår holdes 
skolefest d. 30. marts, og for de ældste 
klassetrin d. 1. april. — De to sidst
nævnte fester markerer desuden skolens 
51 års fødselsdag.

Formanden hr. Henriksen havde nu 
arbejdet med lejrskolen i 15 år. Han 

ønskede derfor at vige pladsen for yngre 
kræfter og i hans sted valgtes fru Else 
Thorborg Jørgensen. Til bestyrelsen 
nyvalgtes overlærer H. Jeppesen, kom
munelærer O. B. Johansen og gymna
stiklærer A. Haugland i stedet for over
lærerne Svend Jelshøj og Kirsten Budtz, 
der begge ønskede at gå af.

Lejrskolens mange fordele.
Formanden for skolenævnet, ekspe

ditionssekretær Svend Hansen takkede 
skolens personale for det arbejde, der 
nu i en årrække er udført til gavn for 
skolens børn med lejrskoleophold i frie 
og gode omgivelser. Han hyldede i sær
lig grad overlærer Henriksen, der nu 
i femten år havde stået i spidsen for 
arbejdet.

Skoleinspektør Johs. Fosmark tak
kede de afgåede bestyrelsesmedlemmer 
for deres dygtige arbejde og ønskede 
de nye held og lykke med arbejdet. Han 
knyttede hertil nogle bemærkninger, om 
den store fordel, det er at have egen 
lejrskole. — Eleverne har et sted, hvor

Fra Nakkehoved Lejrskole.
„Så skal der skrælles kartofler“.
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de føler sig hjemme, og Nakkehoved 
ligger i en egn, hvor der er rige mulig
heder for lejrskolearbejde. Selv om vo
re børn her på Bispebjerg vokser op 
under gode boligmæssige forhold, træn
ger de dog i høj grad til at komme på 
lejrskole og opleve den frie danske 
natur ved skov og strand. De har godt 
af at besøge et mejeri, en landsbykirke, 
gravhøje, se landmanden, håndværkere 
og fiskere i arbejde.

Desuden ligger lejrskolen så tilpas 
nær ved skolen, at der kan arrangeres 
forældredage, og alligevel så langt bor
te, at lejrskolen let kan gå sin egen 
gang i et lille skolesamfund.

Lørdag den 23. marts.
Kammeratskab.

For 26. gang mødtes gamle drenge, 
der i 1937 tog mellemskoleeksamen fra 
Bispebjerg Skole, til deres årlige kam
meratskabsaften med deres gamle læ
rere, overlærer Schjerling Jensen og 
overlærer Ed. Dragsholt. Se billedet 
nederst på denne side.

Lørdag den 30. marts og 
mandag den 1. april.

Skolens 51 års fødselsdag fejredes af 
skolens elever.

Om lørdagen var det 5.-7. klasserne, 
der festede, og om mandagen var det

Billedet, der i fjor blev taget ved 25-års jubilæet, viser i bageste række fra venstre : Overassistent 
Børge Jensen, overassistent Poul Erik Mortensen, oberstløjtnant Niels-Aage Rye Andersen, disponent 
Frede Kardorf, prokurist Poul Nielsen, repræsentant Egon Sørensen, fabrikant Artur Møller, ambu
lancechauffør Viggo Olsen, antikvitetshandler Jon Nielsen, Detroit, USA, overlærer Poul Frølich.

Forreste række fra venstre : Hr. Schjerling Jensen, overbetjent Ib Holten-Nielsen, oberstløjtnant 
Egon Willumsen, Aalborg, lærer, fodboldspilleren Karl-Aage Hansen, ekspedient Verner Prendorf, bog
holder Frank Andersen, hr. Dragsholt.

Følgende af de gamle kammerater var den aften forhindret i at være til stede : Repræsentant Robert 
Guldmann, formand Henry Johannesen, bibliotekar Thorkild Hamming, Nakskov, cand. pharm. Ove 
Romlund Jensen, elinstallatør Morten Bryder Nielsen.



8 ., 9. og realklasserne. Der blev twistet 
aftenen igennem til et orkester, man 
kunne lide. Programmerne var ¡øvrigt 
lagt af et elevudvalg med to elever fra 
hver klasse.

Overlærer Svend Jelshøj stod i spid
sen for fastelavnsfesten. Overlærer Kir
sten Budtz for mellemholdet og over
lærer Karl Henriksen for ældste hold.

Eleverne betalte selv størsteparten 
af udgifterne, og man kan vist godt 
sige, at inddelingen efter aldersklasser 
var rigtig foretaget, ligesom man kan 
fastslå, at det nok kan være nyttigt, at 
eleverne oplever, at man på skolen også 
kan andet end at slide i det med lek
tierne.

Tirsdag den 23. april.
Eleverne fra 1.-4.-klasse viste på 

scenegulvet i skolens drengegymnastik
sal, dels en lang række ting fra læse
bøgerne i dramatiseret skikkelse, dels 
andet.

Om eftermiddagen havde skolens ele
ver lejlighed til at se kammeraterne 
holde forpremiére. Om aftenen mødte 
forældrene op.

Det var lejrskoleforeningen, der var 
arrangør - og høstede overskuddet.

Torsdag den 30. april.
Der holdtes klasseforældremøde for 

1. realklasse. Overlærer frk. Astrid 
Ranvig redegjorde for de krav, skole
reformen stiller for de følgende to år 
og traf forskellige aftaler med foræl
drene angående den forestående lejr
skole for klassen.

Fredag den 3. maj.
De elever, der udgik med mellem

skoleeksamen 1960 havde bedt deres 

klasselærer hr. Hj. Rosenholm om et 
samvær på skolen. Det blev en fornøje
lig aften. Den indledtes med protokol
føring og en undervisningstime.

Bagefter fortalte eleverne, hvordan 
det var gået dem, efter at de havde for
ladt skolen. Der blev drukket kaffe, og 
samtalen fortsatte til klokken 12.

Uventet.
Fredag morgen den 25. maj gled 

flaget på halv stang på Bispebjerg Sko
le. Grunden var den, at overlærer Mo
gens Johnsen var død.

Budskabet kom ganske uventet og 
som en chokerende overraskelse. Frisk 
og veloplagt havde Mogens Johnsen om 
onsdagen ført et hold op, deltaget i cen
sorfrokosten, afleveret karaktererne på 
kontoret — og om aftenen var han død i 
sit hjem i Hvidovre.

Mogens Johnsen blev ansat ved Bi
spebjerg Skole i 1942. De første år 
underviste han i almindelige skolefag. 
I de sidste mange år var engelsk hans 
hovedfag, og hans elever opnåede altid 
fine resultater, for hr. Johnsen var en 
flittig og dygtig pædagog.

Han havde den lykke at vokse op i 
et hjem, der ville noget. Han skabte 
selv i Hvidovre et hjem, der vil noget, 
og han fik de fleste af sine virkeår ved 
Bispebjerg Skole, hvor der er frihed 
til at ville noget.

Skolen vil værne om Mogens John
sens minde.
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LEJRSKOLER

Nakkehoved Lejrskole

Lejrskoleforeningens formand gen
nem 15 år, overlærer Karl Henriksen 
skriver indledende om skolens egen 
lejrskole og takker forældrekredsen, 
fordi den så trofast slutter op om ar
bejdet :

Atter i år har vor lejrskolebygning 
været flittigt besøgt af hold fra vor egen 
skole, og disse elever har tilbragt 8 
dage deroppe med arbejdsopgaver i nær 
tilknytning til deres skolefag, men un
der mere frie former og med større mu
lighed for selvstændigt arbejde og iagt
tagelse.

Nakkehoved Lejrskole blev købt i 
1948 og har således i 15 år været ud
gangspunktet for lejrskolearbejdet ved 
Bispebjerg Skole og har desuden i lø
bet af disse år modtaget mange elever 
på weekend- og ferieophold.

Dette arbejde kræver selvfølgelig en 
indsats fra skolens side og en støtte fra 

skolens forældrekreds for at skaffe mid
ler til drift og vedligeholdelse, og lejr
skoleforeningen retter en tak til alle, 
som har bidraget til opretholdelse af 
lejrskolen. KARL HENRIKSEN.

Fortsat sammenhold.
Den nye formand skriver :
I de 15 år, Bispebjerg Skole har haft 

lejrskole i Nakkehoved, har den sjæl
dent stået tom i sommerhalvåret. Der 
har været lejrskoleophold, K.K.L.’s fe
riekoloni, en børnehave-sommerlejr, 
besøg af en svensk skoleklasse samt 
3-dages ture og skovture. Lærere og 
forældre har opholdt sig der for at 
male o. 1.

For at skaffe penge til lejrskolens 
drift har skolen arrangeret bazar, lod
seddelsalg, filmsaftener, børneoptræ- 
den o. m. a.
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Fra Nakkehoved Lejrskole. Elever er på ekskursion og iagttager her strømmen i Esrom kanal
°g følger „floderosionen“ i lejets bund og bredder.

Hver gang har vi kunnet glæde os 
over forældrenes velvilje, og det siger 
vi tak for !

Ved vort show den 23. april fik vi så 
mange penge, at vi bl. a. kunne købe 
stole til opholdsstuen.

Vi håber, at forældrene stadig vil stå 
„sammen med“ os for børnenes skyld.

ELSE THORBORG JØRGENSEN.

En lejrskoleoplevelse.
IB drenge var på Nakkehoved Lejr

skole i 1962.
Der er dem, der mener, at der nok 

lægges lovlig megen vægt på den første 
del af det sammensatte ord : lejrskole. 
De vil dermed udtrykke, at et lejrsko
leophold nok ikke afviger så forfærdelig 
meget fra et ferieophold. Eleverne er 

imidlertid ikke af denne opfattelse. De 
går i gang med arbejdet med flid og 
interesse, men naturligvis kan de blive 
trætte og efter nogle dages forløb sy
nes, at den anden del af ordet er ble
vet for stærkt understreget.

Der er meget at se og opleve. Der 
bliver skrevet rapporter, indsamlet og 
bearbejdet materiale, og det er ofte 
sent, når man samles om aftenteen.

Blandt beskrivelserne af oplevelser 
er udvalgt en elevrapport om et besøg 
ved en middelaldervej. Den omfattende 
arkæologiske aktivitet, der har udfol
det sig i de senere år, har hos vore 
elever skabt en levende interesse for 
vort lands historie.

En af drengene fortæller:
Den gamle vej, af hvilken vi så et 

afdækket stykke øst for Nejlinge by, 
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menes at være fra før 1200. Der er 
kun afdækket et kort stykke, da det 
ville være alt for kostbart at lægge hele 
vejen fri. Den er bygget af kampesten 
i forskellig størrelse. Mellem stenene 
har der formentlig været grus. Langs 
siderne helt ude ved vejkanten ligger 
der to rækker temmelig store sten, og 
der er herved formet en rende, der kan 
opsamle vand. De største sten ligger i 
midten og har været gangsten. Der er 
177 af dem. Måske har Valdemar den 
Store og Absalon redet på vejen. På et 
skilt ved siden af vejen står at læse :

„Brolægning fra århundredgammel 
alfarvej, kaldet Holbo Herreds vej, som 
fordum gik fra Halsnæs over Ramløse, 
Helsinge og Esrum kloster til Helsing
ør, fremdraget og fredlyst af Frede
riksborg amts vejvæsen 1957.“

Som det fremgår er der udtryk for 
både iagttagelse og fantasi i denne be
skrivelse. SVEND JELSHØJ.

8 A3 på lejrskole den 9.—16. maj 
1962.

De otte solrige forsommerdage var 
præget af intensivt arbejde ¡sprængt 
kortere fritidsstunder, som drengene til 
det yderste udnyttede til boldspil. Livet 
på lejrskolen blev således en forfrisken
de afbrydelse i det daglige skoleliv, 
samtidig med at det for disse drenge 
blev en god oplevelse umiddelbart før 
afslutningen af deres skoletid.

Arbejdet gennemførtes efter følgende 
hovedprincipper :

1. Orientering, dels hjemme på skolen 
og dels på selve lejrskolen.

2. Besøg på det pågældende sted eller 
praktisk øvelse med det foreliggen
de emne eller materiale.

3. Opsummering og bearbejdelse i form 
af tegninger og referat i lejrskole
mappen.

Visse emner vedrørende meteorologi, 
klimatiske forhold, plantearter, sten i 
jorden og ved stranden, stjernehimlen 
m. m. var tilrettelagt som en gennem 
hele perioden fortløbende række af ind
samlinger, iagttagelser og målinger - 
efterfulgt af grafiske fremstillinger.

Hertil kom, at enkelte timer anvend
tes til praktisk arbejde i haven og ud
bedring af vejen op til lejrskolen. Dette 
blev af drengene udført på en sådan 
måde, at det medførte en ubetinget 
anerkendelse samt ekstraforplejning.

Stranden, havets nærhed, Gilleleje 
havn og Nakkehoved fyr åbnede mulig
heder for at skabe en dybere forståelse 
af søfart, fiskeri og visse dertil knyttede 
erhverv, samt de vilkår, under hvilke 
de udøves.

Egnens rigdom på forhistoriske og hi
storiske minder - fra stenaldergrave 
over Søborg ruin og kirke til den sidste 
krigs udskibningssteder for danske jø
der — gav rig lejlighed til eftertanke og 
fordybelse i vort folks fortid.

Landskabets smukke linjer, den fri
ske strand, blomsterne i landevejsgrøf
ten, udsigten fra bakketoppen og stjer
nehimlens mangfoldighed er naturind
tryk, hvis værdi ikke kan måles.

Og alt dette er oplevelser, som en 
dreng fra storbyen ikke kan møde til 
daglig, og derfor er det af betydning, at 
han på lejrskolen kan få lejlighed til at 
stifte bekendtskab med dem.

Atter fik vi — gennem egne iagttagel
ser og ved de ytringer, drengene spon
tant fremsatte — bevis på, at vor egen 
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lejrskole formår at danne ramme om et 
positivt pædagogisk arbejde til gavn og 
glæde for vore børn.

KJELD NICOLAYSEN.

Elever fortæller fra lejrskolen.
Lizzie Holm og Helle Jørgensen fra 

8 a2 fortæller :
Onsdag den 23. maj 1962 skulle vi, 

tidligere 7 a2, på lejrskole. Vi havde 
vores klasselærerinde, frk. Tang og fru 
Engelbrecht med os.

Vi skulle mødes på Hovedbanegården 
kl. 10, for kl. 1022 kørte toget til Hel
singør. Herfra skulle vi med skinnebus 
til Firhøj.

Jeg vil nu fortælle om selve lejrsko
len og det daglige arbejde. Inden vi var 
taget hjemmefra, var det blevet fordelt 
imellem os. Nogle skulle vaske op, an
dre skulle gøre rent på lærerindernes 
værelser, og nogle skulle skrælle kar
tofler o.s.v.

Den første dag, da vi havde fået an
vist senge og bordpladser, gik vi rundt 
og så, hvorledes huset og grunden var 
indrettet, for det var jo første gang, vi 
var på lejrskolen. Om aftenen var nogle 
af os ude at lege skjul. Andre sad inde 
i skolestuen og skrev brev hjem. Vi gik 
i seng ved nitiden, for vi var alle meget 
trætte, men vi sov alligevel sent den 
aften.

Om fredagen var vi på en dejlig bus
tur. Vi startede kl. 12, solen skinnede 
dejligt den dag, og vi glædede os alle
sammen til turen.

Bussen kørte først til Søborg, og på 
vejen kom vi forbi nogle meget smukke 
tulipanmarker i røde og gule farver.

Vi gjorde ophold i Søborg for at se 
den gamle kirke. Det er Danmarks stør

ste landsbykirke, og den er opført af 
røde munkesten. Ikke langt fra kirken 
ligger ruinerne af Søborg Slot. Her spi
ste vi frokost, og bagefter tegnede vi en 
plan over ruinerne.

Turen gik nu mod Valby hegn, hvor 
vi så en runddysse og en langdysse fra 
stenaldertiden. Men så var klokken ef
terhånden blevet så mange, at vi måtte 
skynde os til Dronningmølle, hvor vi 
standsede endnu engang for at se Teg
ner-museet.

De 8 dage, vi var på lejrskolen, var 
en herlig oplevelse, som vi alle vil 
huske.

Undervisning, men på en anden 
måde.

Kurt Berg og Lasse Wiis fra I A for
tæller følgende :

Under et lejrskoleophold foregår un
dervisningen på en anden måde end 
normalt. De ting, man lærer om, får 
man set med sine egne øjne. Derved 
bliver det mere levende, og man husker 
det meget bedre, end hvis man blot hav
de læst om det.

Dertil kommer, at kammeratskabet 
udvikles på en lejrskole. Når en klasse 
med sin lærer tilbringer otte dage på 
lejrskole, lærer man hinanden godt at 
kende, fordi man er sammen fra mor
gen til aften hver dag.

I real A tilbragte dagene 16.-23. au
gust 1962 på Bispebjerg Skoles lejrsko
le ved Gilleleje. Det er et stort bonde
hus, der er således indrettet, at det er 
meget velegnet til formålet. Huset, 
hvorfra man har en strålende udsigt helt 
over til Kulien, er frit beliggende, om
givet af marker på alle sider. En god 
badestrand når man på få minutter.
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Fra lejrskolen foretog vi adskillige 
udflugter både til fods og på cykel. Vi 
besøgte bl. a. Nakkehoved fyrtårn, Gil
leleje by og havn, Græsted andelsmeje
ri, Søborg Kirke og slotsruin, Kronborg 
slot og ruinerne ved Gurre.

Overalt noterede vi, hvad vi så og 
hørte.

Om aftenen hjemme på lejrskolen ud
arbejdede vi udførligere skriftlige rap
porter på grundlag af vore notater, eller 
vi fik fortalt om det, vi skulle se på 
turene den kommende dag.

Det var et dejligt lejrskoleophold. Det 
havde kun én fejl : Tiden gik alt for hur
tigt!

Også fornøjelser skulle der være 
tid til.

I tidsrummet 1 .-8. juni 1962 var den 
daværende 7. A3 på lejrskole. Hele lejr
skoleopholdet blev særdeles vellykket, 
hvilket især skyldtes det strålende vejr, 
som bevirkede, at det egentlige skole
stuearbejde trådte noget i baggrunden 
for udendørsarbejdet, der i væsentlig 
grad bestod af lange vandreture til for
skellige seværdigheder.

Også fornøjelser skulle der være tid 
til, og selv om disse blev kombineret 
med undervisning, virkede de nærmest 
stimulerende på drengene. Disse for
nøjelser var f. eks. olympiadedagen, 
der under ledelse af gymnastiklærer 
Haugland afvikledes som en konkur
rence mellem de forskellige sovesale. 
Endvidere afholdt vi en blanding af et 
terrænløb og woodkraftøvelse (skov
mandsøvelse) , hvor drengene på en til 
dem aftegnet rute blev stillet på forskel
lige opgaver, som f. eks. at finde en be
stemt slags plante, eller hjembringe et 
eller andet dyr levende. Om eftermid
dagene, når vejret var varmest, gik vi 

ned til stranden og badede eller tog sol
bad.

Turen både til og fra lejrskolen fore
tog drengene på cykel, hvilket viste sig 
at være godt, da det i mange tilfælde 
var en fordel at have en cykel, når man 
skulle til byen og foretage indkøb af 
forskellige ting.

En af de sidste aftener havde vi en 
natøvelse, der for drengene virkede me
get sandfærdig, og som uden tvivl var 
den oplevelse, der gjorde størst indtryk 
på dem. BENDT JENSEN.

Ekskursioner og vandreture 
på Bornholm.

I slutningen af maj måned tilbragte 
8 A2 nogle dejlige og udbytterige dage 
på Bornholm under ledelse af Em. Ny- 
mann Eriksen og Mogens Kruse. Vi 
havde fået fast ophold på Kann’s Hotel 
i Aakirkeby og foretog herfra ekskur
sioner med historisk, naturhistorisk og 
geografisk sigte.

Bl. a. beså vi resterne af den for
svarsring, der i middelalderen skulle 
forsvare øen mod angreb fra venderne. 
Den strækker sig fra syd til nord med 
Ringborg ved Pedersker og Gammel
borg og Lilleborg i Almindingen for at 
slutte af med Hammershus; som led i 
denne kæde anvendtes også rundkir
kerne som fæstninger.

Endvidere aflagde vi besøg i flere 
virksomheder, bl. hvilke vi kan nævne 
keramikfabrikken „Søholm“ i Rønne, 
hvor vi under kyndig vejledning fik et 
glimrende indtryk af alle fabrikkens af
delinger — et silderøgeri i Gudhjem og 
granitbruddet „Klippely“ i Knudsker — 
Hasle klinkefabrik.

Ind imellem og under disse ekskur
sioner foretog vi nogle vandreture, bl. a.
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Det var interessant at stifte bekendtskab med arbejdet i forbindelse med silderøgning ved 
Gudhjem; her er sildene hængt til tørre, før røgningen.

rundt i Almindingen - fra Randkløve
skår til Gudhjem og videre til Hellig
domsklipperne og endelig en tur fra 
Jons Kapel, hvor vi fulgte rednings
stien langs kysten til Vang og videre til 
Hammerknuden. På disse ture kom 
drengene i nær kontakt med naturen, 
og vi sludrede om Bornholms særpræ
gede plantevækst.

Alt i alt en tur af stor betydning for 
drengene, der fik en række oplevelser 
både gennem det kammeratlige samvær 
døgnet rundt og gennem de indtryk, de 
modtog under de forskelligartede ture.

I det hele taget er det en dejlig op

levelse at iagttage børnene under helt 
andre synsvinkler end de sædvanlige. 
Man finder nye karaktertræk hos dem, 
og i mange tilfælde „opdager“ man nye 
muligheder i en elev, som før har vir
ket indesluttet og stillestående, men 
som her på lejrskolen får lejlighed til at 
udfolde sine evner på en helt anden må
de end i skolen. Selvfølgelig kan der 
også afsløres mindre heldige egenska
ber, men også dette er fordelagtigt, idet 
man uvilkårligt sætter ind på at hjælpe 
eleven over de eventuelle tilpasnings
vanskeligheder, der har vist sig.

NY. E.
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AT SKABE MENING I

FRITIDENS ANVENDELSE

Drengeidræt.
Der har i dette skoleår været god til

slutning til den frivillige idræt og gym
nastik, hvilket viser, at eleverne har et 
stort behov for legemlig aktivitet.

Drengene har i år deltaget i konkur
rencer i gymnastik, svømning og atle
tik.

I konkurrencen i gymnastik med 
Sundbyøster skole blev vi taberne, og 
ved det afsluttende stævne i svømning i 

Øbro-hallen blev vi nr. 4, men med 
samme tid som nr. 3, hvilket var et re
sultat, der overgik vore dristigste for
håbninger.

Vi vandt i atletik i en kappestrid for 
tremands-hold. Der deltog 30 hold fra 
de københavnske skoler.

Der er i år blevet taget mange skole
idrætsmærker, og Bispebjerg Skole er 
den skole i hele landet, der har taget 
flest, ialt 335 idrætsmærker.

Martin Kristensen fra RA gør sit yderste.Der trænes i højdespring. Man må da sige, at



Fra træningen i gymnastiksalen i baglæns 
salto. Det må være beroligende for evt. 
ængstelige mødre, at gymnastiklæreren ræk

ker en hjælpende og beskyttende hånd.

I den landsomfattende konkurrence 
på dette område blev vi vindere af to 
pokaler, der var udsat af Dansk Idræts
forbund.

Der er i øvrigt bestået 65 svømme
prøver af drenge her ved skolen.

Når vore drenge har klaret sig for
holdsvis pænt i årets konkurrencer, 
skyldes det, at vi er en ret stor skole 
og således har mange at „tage af“, og at 
der her på Bjerget fra gammel tid har 
været stor interesse for idrætsudøvelse.

ADLER HAUGLAND.

De små ser beundrende til, mens Roland 
Mortensen fra RA træner i ringøvelser.

Gymnastik og svømning for piger.
I tiden efter sommerferien har vi fri

villig undervisning i „fri idræt“, et ar
rangement, der er meget populært, ikke 
mindst, fordi „Idrætsdagen“ da står for 
døren. Det er beklageligt, at så for
holdsvis få voksne kan afse tid til at 
overvære dette stævne, der hvert ene
ste år er en smuk og spændende ople
velse for både deltagere og tilskuere.

I vinterhalvåret har vi frivillig gym
nastik for indtil 52 elever i alderen fra 
10 til 15 år og dyrker bevægelsesgym
nastik i overensstemmelse med de prin
cipper, der er bærende for pigegymna
stikken af i dag.

I den store by kan man desværre ikke 
give svømmeundervisning i det omfang, 
det er ønskeligt. Vi har til rådighed for 
skolens piger fået tildelt en halv time 
ugentlig for højst tredive elever, halv
timer, der bliver udnyttet 100 %.

En smuk og utvungen fremtræden er 
et aktiv for en ung pige. Derfor er det 
så vigtigt, at der gives vore store piger 
mulighed for at dyrke idræt, også uden 
for skemaets timer.

ULLA ENGELBRECHT HANSEN.
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Håndarbejde for piger.
Udenfor skoletiden har der været fri

villigt håndarbejde for 6. kl. 2 timer 
ugentlig, enten mandag eller onsdag, 
fra 1. okt. til 1. febr.

Disse hold er oprettet, for at børnene 
kan benytte den tillærte syteknik og op
leve glæden ved selv at sy ting, som de 
kan forære forældre og søskende. Pi
gerne har syet twistseler med kors
stingsbroderi, hagesmække, dække- og 
mellemlægsservietter samt forklæder. 
De fleste af arbejderne er blevet brugt 
som julegaver. Arbejdet har i høj grad 
interesseret pigerne, og holdene har 
været godt besøgt.

KATE ABKJÆR.

Arbejdet i sløjdsalen.
For første gang har man på Bispe

bjerg Skole indbudt til frivillig sløjdun
dervisning. I løbet af kort tid var begge 
hold overtegnede. Jeg har det indtryk, 
at de drenge, der har meldt sig, har haft 
stor glæde af at deltage i undervisnin
gen. Der er blevet fremstillet mange 
forskellige modeller. Jeg kan nævne: 
standerlampe, borde, værktøjs- og me
dicinskabe, boghylder, skåle og fade.

Man må håbe, at denne form for un
dervisning må kunne praktiseres frem
over. Samtidig må man ønske, at lidt 
større pengemidler må blive stillet til 
rådighed til materialer.

JØRGEN ANDERSEN.

Arbejdet i sløjdsalen kræver megen agtpågivenhed. Her er Leif Bro i færd med at fastgøre 
mobilvinkler på sin taburet.
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Formning.
Der har i vinterhalvåret, hver man

dag kl. 14-16, været „Frivillig teg
ning“, omfattende tegning, keramik og 
stoftryk. Interessen var meget stor, idet 
der meldte sig ca. 150 elever, så en 
kraftig nedskæring til 50 deltagere for
delt på 2 hold blev nødvendig.

Børnenes interesse har navnlig sam
let sig om stoftryk, og der er lavet man
ge pæne servietter, duge, klokkestren
ge, puder, tasker og vægbilleder.

Skolens keramiske ovn, med hvilken 
der har været visse vanskeligheder, er 
nu blevet bygget om, og dermed skulle 
der være mulighed for at komme rigtig 
i gang med undervisningen i keramik.

EM. NYMANN ERIKSEN. 
KARL HEILESEN. Fra undervisningen i formning. Klar ved 

staffeliet.

IV b til afslutningsmiddag i det nyindrettede skolekøk
ken, umiddelbart før sommerferien. Pigernes mødre 
var indbudt til middagen. Længst tilbage ses fra ven
stre lærerinderne frk. Inge Carlsen, fru Gerda Nymann 

Eriksen og fru Ella Rosenholm..

Skolekøkkenet.
Frivillig undervisning er tænkt som 

et supplement til de faste timer, uden 
dog at gribe ind i den faste undervis
ningsplan, men med henvisning til den
ne. Vi er ligesom mere frit stillede med, 
hvad vi vil lave af retter, og børnene 
kan bedre end ellers få opfyldt ønsker, 
inden for en vis grænse.

1 september blev der startet med et 
hold store piger. Det gik fint, og efter 
juleferien blev der oprettet to hold med 
mindre piger, som også møder med stor 
lyst og iver.

INGE CARLSEN.
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DANSK SKOLESCENE
— Sæson 1962-63 -------

Skolescenens teaterforestillinger.
Drengene fra 5. kl. til realklassen har 

i lighed med tidligere år haft lejlighed til 
at indmelde sig til Skolescene eller -bio.

Desværre har indmeldelserne til tea
terforestillingerne i de senere år været 
stadig nedadgående, mens biografbesø
gene er stigende. Grunden hertil kan 
vel søges i, at hjemmene - trods den 
relative velstand - dog synes, at det kan 
være svært at undvære 14 kr. i indmel
delsesgebyr til teatret (5 kr. til bio); 
men det er dog trods alt billigt for 3 
teaterbesøg.

Mange børn stifter gennem Skolesce
nen bekendtskab med den side af kul
turen, som opleves i en teatersal, og det 
er dog en helt anden og meget festligere 
atmosfære, vi lever med i på teatret, 
end den mere dagligdags oplevelse, vi 
får i et biografteater.

I år har der været indmeldt 44 til 
teaterbesøg og 147 til biografbesøg.

ELSE BRUUN.

Skolescenen og Skolescenens bio.
I Skolescenens forestillinger deltog i 

vinteren 1962-63: fra realkl. 20 piger, 
fra 9. skoleår (9. kl. + II real) 19 pi
ger og fra 8.-6. skoleår (I real - 8. kl. 
-7a + bog6a + b) deltog 104 piger. 
Fra vore to 5. klasser deltog 20 piger.

I skolescenens bio deltog fra samtlige 
klasser 167 piger.

Såvel Skolescenen som Skolescenens 
bio vil vise børnene gode og lødige fore
stillinger og film for derved at give dem 
sans for god kunst. Som enkelte eksem
pler kan nævnes, at vore største elever 
har set „Ondine“, 6.-8. skoleår har 
bl. a. set „Anne Franks dagbog“, mens 
vore 5. klasser har set „Jeppe på bjer
get“.

Af film kan nævnes : „Vredens 
druer“, „Den sidste chance“, „Sejren 
over Atlanten“ og for 5. klasserne: 
„Laila“ og „Forsvundet i Japan“.

KAREN SAND.

Udstilling af børnetegninger i Mexico

Gennem tegneinspektøren modtog 
skolen i januar måned 1963 indbydelse 
til at sende en samling børnetegninger 
med motiver fra vort lands historie til 
Mexico som tak for den store mexican
ske kunstudstilling på Louisiana i Hum
lebæk.

Indbydelsen blev villigt efterkommet, 
og resultatet blev mange interessante 
tegninger, brogede og levende som sel
ve Danmarks historie.

KARL HEILESEN.
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Foredragsrække og opvisning

Et tilbud til forældrekredsen.
To forældre skriver:
Da Bispebjerg Skole indbød forældre

ne til følgende foredragsrække, fulgte 
min mand og jeg straks opfordringen. Vi 
havde længe næret ønske om at se og 
høre om skolens arbejde.

Tirsdag d. 9. oktober startede serien 
med : Hvad er det, der bestemmer bør
nenes fremtid? Det blev skolens nye 
inspektør, Johs. Fosmark, som holdt 
dette interessante foredrag.

Tirsdag d. 23. oktober var der under
visning i dansk med læseretarderede 
børn. Denne aften gjorde et meget 
stærkt indtryk på os. Vi lagde mærke 
til, hvordan overlærer K. Nicolaysen fik 
alle børnene med. Man havde indtryk
ket af, at ingen af disse børn følte sig 
hæmmet på nogen måde. Der var gjort 
et meget stort arbejde fra den lærers 
side, og man kunne se, at børnene kun
ne lide ham og havde tillid til ham.

Tirsdag d. 30. oktober fulgte vi over
lærer J. Andersens undervisning i sløjd. 
Bagefter så vi alle de pæne arbejder, 
som skolens børn havde frembragt. Jeg 
beundrede især en vase fremstillet af 
elmetræ.

Tirsdag d. 6. november var det sko
lens læge, dr. Mahler, som holdt fore
drag: Tag hensyn til hygiejnen. Bagef
ter så vi en meget sjov film, som sam
tidig vakte til eftertanke.

Onsdag d. 14. november var der un
dervisning i tegning og formning. Den
ne aften blev ledet af hr. overlærer 
Nymann Eriksen og hr. kommunelærer 

Karl Heile sen. Det var meget spæn
dende at se drenge modellere, piger, 
der lavede stoftryk, drenge, som havde 
frihåndstegning, og til sidst piger, som 
skulle tegne, male og klippe en trold. 
Vi så også denne aften mange smukke 
ting, som var hængt op til beskuelse.

Tirsdag d. 20. november. Denne af
ten blev ledet af viceinspektør frk. 
Karen Sand. Piger i 2. klasse syede 
med megen energi. Bagefter fik vi dej
lig kaffe. Frk. Karen Sand holdt et 
glimrende foredrag og fortalte om alt 
det, pigerne nu får lov til at lave.

Tirsdag d. 27. november så vi en flot 
gymnastikopvisning, som blev ledet af 
gymnastikinspektør Povl Jørgensen. 
Hvor var de dygtige de drenge, og hvor 
var det morsomt at se, at undervisnin
gen foregik næsten uden kommando. 
Det var en ny form for undervisning, 
som senere blev forklaret af gymnastik
inspektøren. Til slut fik vi dejlig kaffe.

Disse aftener har betydet umådelig 
meget for os begge. Det var dejligt at se 
børn arbejde med iver og interesse. 
Endvidere var det også meget oplysen
de, at hver lærer efter sin undervisning 
redegjorde for det pågældende fag. 
Hver aften efter undervisningen slut
tede skolens inspektør af på en meget 
tiltalende og charmerende måde.

Tak til Bispebjerg Skole og til alle, 
som var med til at arrangere disse højst 
interessante aftener.

Med venlig hilsen
HENNING og

ROSA NYBORG JENSEN.
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Lærerbesøg fra Frankrig

En hilsen fra franske skolefolk.
Den 20. august 1962 havde skolen 

besøg af en gruppe franske lærere, der 
er medlemmer af den audio-visuelle 
forening DIASON. De tilbragte en uge 
i hvert af de nordiske lande, hvor de 
skulle samle en serie farvebilleder med 
dertil hørende oplysninger om livet i 
Skandinavien. En særlig glæde havde 
de af at overvære modtagelsen af vore 
nye første klasser, hvad lederens nyt
årshilsen til skolen viser:

Til inspektør og kolleger 
ved Bispebjerg Skole.

Vi sender Dem vore bedste ønsker 
for det nye år, idet vi med stor glæde 
og bevægelse mindes den festlige mod
tagelse af de små elever i første klasse, 
en erindring, der er blandet med bekla
gelse og vemod, fordi også vi gerne 
ville give vore børn en så hyggelig og 
vel tilpasset begyndelse på deres skole
gang. Endnu engang tak og vore bedste 
ønsker til Dem og Deres elever.

Jeannette Ueberschlag og
Roger Ueberschlag, 
formand f. DIASON.

Mulhouse.

De sammenlignede dansk 
og fransk skole.

I Frankrig begynder børnene allerede 
skolen i 5-6-års alderen, idet de lærer 
at læse, regne og skrive i de ældste 
børnehaveklasser. Straks fra den første 
dag har de fuldt timetal (ca. 8 timer 
med en middagspause, som almindelig
vis tilbringes på skolen), da deres pen
sum for hvert enkelt klassetrin er meget 

stort. Det overholdes meget nøje og 
kontrolleres ved hyppige inspektioner 
fra myndighederne, også i mindre sko
ler på landet, hvor enhver fransk lærer 
starter sin lærergerning.

Af den serie farvebilleder med tilhø
rende teksthefte, der blev resultatet af 
deres oplevelser her i landet, forstår 
man, hvor stærkt et indtryk forløbet af 
den første skoledag for et dansk barn 
gjorde: De små følges af den ene eller 
endog i nogle tilfælde af begge foræl
drene, der bliver for først at være med 
til flaghejsningen, de større elevers kor
sang og inspektørens velkomsttale i et 
for børnene forståeligt sprog og derefter 
følger med op i klassen for at hilse på 
klasselæreren, få nogle praktiske op
lysninger og se børnene velanbragt.

At forældrene efter en halv times tid 
kunne tage en glad og tillidsfuld pode 
med hjem igen, virkede helt overvæl
dende på dem. Deres beretning slutter 
med ordene : „En festdag for barnet, en 
højtidsdag for forældrene, ingen græ
der, tværtimod er der glimt af stolthed 
at spore på de små’s ansigter, alt er ro, 
idyl og hygge“.

I løbet af denne vinter er billedserien 
med kommentarerne, som er indtalt på 
bånd, blevet vist ved talrige forældre
kredse i de franske skoler, hvor man 
nok kunne tænke sig den samme „blide“ 
start med et progressivt timetal i den 
første måned af det første skoleår.

I øvrigt var franskmændene også for
bavsede over, at en skole med et 50-års 
jubilæum bag sig kunne være så ren, 
nymalet og veludstyret med særlokaler, 
svarende til tidens krav.

Af særlig interesse var skolekøkken- 
undervisningen og det skolepsykologi
ske og -hygiejniske arbejde.

ASTRID RANVIG.
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TØJ OG FODTØJ

Skolelægen har ordet.
Man har bedt mig sige lidt om børne

nes fodbeklædning: hvilket fodtøj og 
hvorfor? og det kan der i allerhøjeste 
grad være grund til at beskæftige sig 
med al den stund, den øjeblikkelige 
skomode med de alt for smalle og alt 
for spidse sko truer med at omforme 
børnenes fødder på en yderst uheldig 
måde.

ENHVER kan forstå, at det ikke er 
godt, at en barnefod i vækst presses 
ned i en sko, der er fra en | til en hel 
cm eller mere smallere end foden på 
dennes bredeste parti. Når så den stærkt 
tilspidsede sko samtidig presser store- 
tåen udad og lilletåen indad og hindrer 
de meget vigtige naturlige bevægelser i 
fodens led og særlig leddet mellem 
selve foden og storetåen, er der næv
net et par af de vigtigste grunde til, at 
man må tilstræbe sko, der videst muligt 
følger fodens form.

DET VILLE KRÆVE for megen 
plads i enheltheder at fortælle om alle 
de ting, der under gang og i den op
rejste stilling viser betydningen af rig
tigt fodtøj, men det er heller næppe 
nødvendigt. De fleste forældre har 
utvivlsomt en følelse af, at den øjeblik
kelige skomode er en ulykkelig ting, 
men står samtidig magtesløse over for 
barnets krav om modesko.

Men prøv engang at stille barnets sko 
ved siden af dets fod, og spørg Dem 

selv, om det nu ikke alligevel er synd? 
og bestem med Dem selv, at næste 
gang, der skal købes nye sko, vil De, 
idet De i øvrigt udøver Deres naturlige 
ret og pligt, være med til at bestemme, 
hvordan skoene skal se ud, så de bliver 
sådan, at Deres barns fødder kan trives 
og udvikles naturligt og arbejde rigtigt, 
så triste følger som knyster, udaddreje- 
de storetæer, knæk- og platfod og 
mange andre ting i videst muligt omfang 
undgås.6 ERNST MAHLER.

Forældre kan træffe skolelægen 
om mandagen.

For at tale om noget helt andet end 
sko, var det måske hensigtsmæssigt her 
at minde om, at det for skolelægeinsti
tutionen føles som et naturligt ønske at 
være med i bestræbelserne på at samle 
alt arbejde, der går ud på at hjælpe børn 
over eventuelle tilpasningsvanskelighe
der, i et frugtbart holdarbejde, hvori og
så forældrene og pædagogerne indgår. 
I denne forbindelse har vi (skolesund
hedsplejerske og skolelæge) prøvet at 
reservere mandag kl. 1030, hvor alle - 
ikke mindst forældrene - kan træffe 
skolelægen til samtale om eventuelt 
opståede vanskeligheder, der kræver en
løsning.

ERNST MAHLER.
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Skoletandplejen i dag

Gode tænder er godt for helbred 
og udseende.

Skoletandlægen skriver :
1 à 2 gange årligt bliver alle skolens 

elever fra 1 .—7. klasse undersøgt og be
handlet. Såfremt yderligere behandling 
er tiltrængt, kan henvendelse ske til 
skoletandklinikken på skoledage mellem 
9-13.

BEHANDLINGEN på skoletandkli
nikken omfatter plombering af mæl
ketænder og blivende tænder, rodbe
handlinger, nødvendige røntgenunder
søgelser, tandrensning og tandkødsbe
handling, samt fjernelse af mælketæn
der og blivende tænder, der ikke kan 
bevares. Hjemmet vil altid blive under
rettet, hvis der påtænkes fjernelse af 
blivende tænder. Der vil blive givet lo
kalbedøvelse ved de behandlinger, der 
kan påføre unødig smerte. På skoletand
klinikken bruges det kolde bor.

Hvis yderligere behandlinger skøn
nes at være nødvendige eller hensigts
mæssige, vil forældrene blive underret
tet herom. Mener De selv, at der er 
særlige problemer med hensyn til be
handlingen af Deres barn, er De altid 
velkommen til at henvende Dem til sko
letandlægen.

GODE TÆNDER betyder overor
dentlig meget for helbred og udseende; 
men tænderne kan ikke bevares ved 
tandlægens hjælp alene. En personlig 

indsats med hensyn til mundhygiejne 
og ernæring er absolut nødvendig.

Det er derfor af største vigtighed, at 
forældrene sørger for :

1 ) at barnet har sin egen tandbørste, 
som ikke må være for stor (3x6 
børsterækker).

2) at tænderne børstes mindst 2 gange 
dagligt: om morgenen helst efter 
morgenmåltidet og om aftenen før 
sengetid. Efter tandbørstningen må 
der absolut intet spises. Da børn al
mindeligvis ikke selv er i stand til 
at gennemføre tandbørstningen på 
rette måde, bør forældrene jævnligt 
føre tilsyn med, at alle tænder bør
stes regelmæssigt og grundigt.

3) at barnet får en god og alsidig kost, 
der kræver tygning, at slikkeri og 
mellemmåltider i form af kager, kiks 
og lignende undgås. Væn hellere 
børnene til at spise frugt, gulerød
der eller andre grøntsager.

Ca. 98 % af alle børnene deltager i 
tandbehandlingen på skolen.

Børn fra 8. klasse og opefter kan hen
vende sig på skolens kontor og der få 
udleveret henvisning til privat tandlæge. 
Kommunen betaler efter særlige regler 
helt eller delvis for behandlingen.

Tandlæge : fru Inger Agner.
Klinikassistent : sygeplejerske fru 

Ingrid Lorentzen.

31



Masser af bøger - masser af muligheder

Skolebiblioteket består af et udlåns
bibliotek, en læsestue og et lærerbiblio
tek. Af bøger og hæfter havde de tre 
afdelinger ved årsopgørelsen den 1. 
april 1963 tilsammen 14922 bind eller 
afdelingsvis 3847 bind, 10535 bind og 
540 bind. Tilvæksten i det forløbne år 
var 435 bind, og afgangen var i samme 
periode 52 bind.

Udlånsbibliotekets indretning er hen
sigtsmæssig, og udstyret er tidssvaren
de. Dets funktioner er som de offent
lige bibliotekers. Bogvalget af egnede 
skøn- og faglitterære børne- og ung
domsbøger til biblioteket foretages af et 
kyndigt udvalg bestående af børne- og 
skolebibliotekarer. Bibliotekets opga
ver er inden for de givne rammer at 
dække lånernes boglige ønsker og be
hov, at fremme deres forståelse af gode 
bøgers betydning, at anspore lånerne til 
at anvende litteraturen og at opøve dem 
i selvstændigt at bruge bibliotekets kar
toteker og andre hjælpemidler.

Elevernes adgang til at låne biblio
teksbøger på skolen er tilrettelagt så
ledes, at klasselærerne for elever på 
de første tre klassetrin udlåner små- 
børnsbøger i klasserne, mens elever 
fra 4. klassetrin og opefter selv kan 
låne i udlånsbiblioteket. Denne deling 
af eleverne i to aldersgrupper af læsere 
er ud fra biblioteksmæssige synspunk
ter både pædagogisk rigtig og særde
les praktisk.

Det starter med en orientering for 
4.-klasserne.

Ved begyndelsen af 4. skoleår bliver 
eleverne klassevis inviteret i udlåns

biblioteket til en letfattelig orientering 
om bøgers gruppering og bibliotekets 
indretning m. m., og efter indskrivnin
gen som lånere begynder elevernes 
mere eller mindre aktive lånertilvæ
relse. Den givne orientering til 4.-klas
serne omfatter også en låners rettig
heder og pligter. Disse er iøvrigt klart 
formuleret i et lånerreglement, som en
hver låner — muligvis med hjemmets 
støtte - bør holde sig efterrettelig.

466 lånte 7021 bind.
Udlånsbiblioteket har udlån tre gange 

à 2 timer om ugen i tiden fra 20. au
gust til 1. juni, og når biblioteket luk
ker, kan alle dets lånere under 14 år 
anvende deres lånerkort i det nærme
ste børnebibliotek, der har åbent hele 
året. Statistikken viser, at det samlede 
udlån af skolens biblioteksbøger i 1962/ 
63 beløb sig til 7021 bind lånt af 466 
lånere med lånerkort. Disse tal sam
menholdt med tilsvarende tal fra tid
ligere årsopgørelser fortæller, at låne
aktiviteten er aftagende. Formentlig 
kan den nedadgående tendens i udlånet 
ikke begrundes alene med skolens da
lende elevtal.

Et velegnet lokale til formålet.
Skolens læsestue har flere virkeom

råder. Læsestuen er bibliotek, under
visningslokale og stedet, hvor skolens 
boglige fritidsarbejde foregår. Som bib
liotek opfylder læsestuen sit formål. 
Dens mange bogsæt med supplerende 
stof til elevernes lærebøger bruges flit
tigt i den daglige undervisning, og dens 
håndbøger og andre fagligt betonede
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opslagsbøger anvendes i skolearbejdet 
af og med eleverne. Til undervisning i 
bibliotekskundskab er læsestuen i be
tragtning af sin indretning og sit udstyr 
et velegnet lokale.

Bogligt fritidsarbejde i 4 lokaler.
Læsestuens boglige fritidsarbejde fo

regår i fire lokaler fra klokken 14—16 
tre gange om ugen i sæsonen fra 15. 
september til 15. april. Siden 1944 har 
dette arbejde samlet elever fra 5. sko
leår og opefter. Deres arbejdsindsats 
på læsestuen har almindeligvis haft et 
individuelt præg, ligesom deres initi
ativ har udstrakt sig over et forholds
vis stort idéområde fra litterær fordy

belse over lektielæsning til en hygge- 
tilværelse, f. eks. ved et spil skak.

Tilslutningen til læsestuearbejdet i 
fritiden har varieret fra år til år og vi
ser for tiden en nedadgående tendens. 
For sidste sæson er tilslutningen op
gjort til 43 elever i gennemsnit pr. læ
sestuedag.

Som en speciel service for skolens 
afgangsklasser har læsestuen kort, bø
ger og billeder til brug ved elevernes 
erhvervsvejledning. Læsestuen har fast 
abonnement på kort fra arbejdsdirekto
ratet til to sæt alfabetiske erhvervskar
toteker, der står til afhentning af klas
ser, hvor erhvervsorientering er ak
tuel.

HJALMAR ROSENHOLM.

Skolepatruljen fremmer trafiksikkerheden

Vi har i flere år været så heldige at 
kunne oprette en skolepatrulje ved Bis
pebjerg Skole.

Det er frivilligt for de store elever, 
om de vil melde sig. Der kræves kun 
forældrenes samtykke, og at skolen 
skønner, at de egner sig.

Patruljemedlemmerne får hver et 
hvidt bandolér, som de skal bære, når 
de gør tjeneste.

Desuden kan de låne en gul regn
frakke.

Ifølge politiets nyeste statistik er der 
aldrig kommet et menneske alvorligt til 
skade i fodgængerfelter, der var be
vogtet af en skolepatrulje.

På grund af de mange parkerede bi
ler langs fortovene og den stadig sti
gende færdsel har skolepatruljen af po
litiet fået lov til at gå så langt ud på 
gaden, at den lige akkurat kan se færd
selen.

Det er tanken inden længe at forsyne 
patruljemedlemmerne ved stærkt trafi
kerede steder med et „spejlæg“, hvor
med de ved et passende ophold må 
standse trafikken, hvis mange elever 
venter på at passere gaden.

Politiet påskønner og opmuntrer pa
truljerne ved forskellige fester og ar
rangementer i årets løb.

Private institutioner som General 
Motors og Kongelig Dansk Automobil 
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Klub uddeler præmier efter politiets 
og skolens indstilling. I januar 1963 
modtog Birgitte Kjær og Vita Kristian
sen Il a. K.D.A.K.’s udmærkelsestegn 
i sølv ledsaget af klubbens varmeste 
tak for de to pigers indsats til gavn for 
færdselssikkerheden.

ELSE THORBORG JØRGENSEN.

Vor sydslesvigske venskabs
skole i Brebøl

Kort efter besættelsen fik Bispebjerg 
Skole kontakt med den nyoprettede dan
ske skole i Brebøl. Den havde først til 
huse i en krostue, senere i et barak
kompleks, og endnu senere i en sten
skole i Bøl.

Den 20. oktober 1954 blev den nye 
skole, der er bekostet af grænsefore
ningen, indviet.

17 elever, der tidligere havde haft 
Brebølbørn indkvarteret, var inviteret 
derned. Holdet, der var under ledelse 
af hr. Dragsholt, fru Thorborg Jørgen
sen og frk. Sand, boede på Christians- 
lyst, Chr. den Syvendes jagtgård, nu 
dansk vandrerhjem. Der var arrangeret 
gode udflugter, bl. a. til Danevirke, 
Gottorp slot og Slesvig domkirke.

I alle disse år har vi en gang om året 
- med få undtagelser - modtaget et 
hold af de ældste elever på Bispebjerg 
Skole.

Hensigten med disse besøg er, dels 
at børnene fra Brebøl besøger sevær
digheder 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 vore landsmænd 
i Sydslesvig lever.

Børnene kommer især fra landarbej
derhjem. Det er gode hjem, men ind
tægterne er små, så man skal ikke ven- 

Bispebjerg Skoles fadderskabsskole i Sydslesvig ligger i Brebøl på Angel.
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te, at disse hjem kan modtage vore 
børn på genvisit. Der er dog familier 
her på Bispebjerg, der stadig står i 
brevveksling med en familie i Brebøl, 
og det er også hændt, at en familie 
herfra har tilbragt et par hyggelige ti
mer i Brebøl under en sommerferietur 
sydpå.

Er der hjem, der i forbindelse med 
fremtidige besøg vil modtage en lille 
gæst fra Sydslesvig, vil vi bede Dem 
sørge for en seng og daglig kost. 
Gæsterne møder på Bispebjerg Skole 
hver morgen; tiden fra 8 til ca. 16 går 
med besøg på virksomheder og sevær
digheder. Om aftenen og i week-enden 
kan De hygge Dem med Deres gæst. 
En af de sidste aftener arrangerer vi 
en fest på skolen for gæsterne, deres 
værtsfamilier og lærerne.

De sydslesvigske børn kan optræde 
med en lille komedie, deres lærer for
tælle om det danske arbejde i Sydsles
vig. Endvidere synger vi alle sammen 
og hygger os ved et kaffebord.

Både Bispebjerg Skole og Brebøl Sko
le siger forældrekredsen her på Bispe
bjerg tak, fordi den så beredvilligt år 
efter år har taget imod børnene fra Syd
slesvig, så den for begge parter lære
rige venskabsforbindelse har kunnet 
holdes vedlige.
ELSE THORBORG JØRGENSEN.

5. A’s Bornholmer-tur.
Søndag den 20. maj 1962 oprandt 

den med megen forventning og glæde 
imødesete stund, da vi som afslutning 
på de 5 år i underskolen skulle på den 
traditionelle tur til Bornholm, som man
ge af børnene så for første gang.

Mandag morgen begyndte de fire 
festlige dage med nye oplevelser hver 
dag i skiftende sol, regn og blæst. Vi 

boede på en rigtig bondegård med køer 
og grise og fik lov at leve med i dag
liglivet på landet, bl. a. med en fødsel 
af en kalv.

Særlig husker vi af øens seværdig
heder: Hammershus, hvis historie blev 
fortalt os, Østerlars rundkirke, kera
mikfabrikken og silderøgerierne.

Vi travede på klipperne, rokkede 
med Rokkestenen i Paradisbakkerne, 
hørte ekko i Ekkodalen og tumlede os 
i det hvide sand på Dueodde.

Rige på minder vendte 5. A tilbage 
til København fredag morgen den 25. 
maj.

KARL HEILESEN.
A. FRØKJÆR-JENSEN.

Skovtursdagen.
Pigerealklassen valgte at tage en tur 

til Helsingør for endnu en gang at af
lægge det smukke Kronborg et besøg. 
Vor udmærkede omviser førte os gen
nem slottets mange rum og svarede 
beredvilligt på elevernes spørgsmål. 
Derefter blev kasematterne beset, og 
holdet kvitterede for god omvisning 
ved på opfordring at synge „I alle de 
riger og lande“ for Holger Danske.

Nogle elever fra Utterslev Skole, fotogra
feret i en pavse i den snedækkede skolegård.
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Utterslev Skole. Sneen har lagt sig om de idyllisk beliggende skolebygninger.

Efter en tur på voldene og et blik ud 
over det solbeskinnede Øresund var 
der tid til en fritime i byen inden af
gangen mod København.

KARL HENRIKSEN.

Byvandring.
Den 14. maj var 5. E. på Utterslev 

Skole med klasselæreren, fru Agnete 
Nielsen, og biologilæreren, hr. William 
Saxto rph, på by vandring.

Efter ankomst til Nørrevold med linje 
5 blev der fortalt lidt om byen inden 
for voldene i gamle dage, og i det gam
le byområde besås en række bygnin
ger med betydning for byens og lan
dets historie og kulturhistorie : Runde 
Tårn, Regensen, Synagogen, Univer
sitetsbibliotekets 1. afdeling og bin
dingsværkshuset på hjørnet af Krystal
gade og Fiolstræde.

Derefter begav man sig til Zoologisk 
Museum, der som sædvanlig med stor 
venlighed havde givet adgang uden for 
den almindelige åbningstid. Det var 
naturligvis umuligt at gennemgå alle 
de udstillede samlinger, så man nøje
des med så meget, der kunne over
kommes af danske og afrikanske dyr, 
svarende til grundskolens zoologi-stof.

Efter et par timers ophold på mu
seet gik alle ad Landemærket til Kon
gens Have, hvor den medbragte mad 
blev spist, og hvorfra man også nåede 
at kigge lidt på Rosenborg. Så gik man 
tilbage til Runde Tårn, og da vejret 
var godt, blev det besluttet at gå der
op, hvilket også betalte sig, da der fra 
platformen var den dejligste udsigt over 
byen og en stor del af Øresund.

Hjemturen foregik atter med linje 
5, og kl, ca. 143° var klassen og de 
to lærere tilbage ved Utterslev Skole.

S. S.
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Besøg på „Louisiana“.

Moderne malerkunst og skulptur.

For at give de store elever kendskab 
til nutidens billedkunst aflagde Ila og 
IIB i september måned besøg på „Loui
siana“ i Humlebæk, hvor museets sam
ling af moderne malerkunst og skulp

tur blev gennemgået og forklaret af 
tegnelærer Heilesen.

Eleverne var meget interesserede, 
og de mange abstrakte kunstværker 
satte uden tvivl tankerne i stærk be
vægelse, hvilket en fristil, der bagef
ter blev skrevet om turen, tydeligt gav 
udtryk for.

KARL HEILESEN.

SOMMERFERIEN
Feriepladser.

Alle de piger, - ialt 10 - der søgte 
ferieplads gennem „Københavnske sko
lebørns landophold“ i sommeren 1962, 
fik plads på landet, ikke alle på en 
bondegård, hvad der er børnenes store 
ønske, men dog i private hjem.

Derimod kneb det med at skaffe et 
landophold til de ca. 15 drenge, der 
søgte. Nogle måtte nøjes med 14 dage 
eller 3 uger på en sommerlejr eller på 
en af vore militærlejre. Dette er jo 
ikke nær det samme som at komme i 
et privat hjem, da det ikke er en plads 
man kan holde forbindelse med gennem 
årene, hvilket de fleste af vore ferie
børn gør. En sådan forbindelse med 
„ferieforældrene“ er sikkert af meget 
stor betydning og kan ofte strække sig 
langt ud over skoletiden, ja helt til 
næste generation.

KAREN SAND.

Om at komme på drengekoloni.
I en årrække har 100 til 150 drenge 

fra Bispebjerg og Utterslev Skole holdt 
sommerferie på feriekolonier, der ejes 

af Københavns Kommunelærerforening.
Hovedparten af eleverne har været 

placeret på feriekolonierne „Ahlhage“ 
ved Ebeltoft og „Klitstuen“ ved Blok
hus. Opholdet er gratis og kan søges af 
drenge, der går i klasser fra 3. til 9. 
klassetrin ; men for at komme i betragt
ning må man have opført sig ordentlig 
og ikke have givet anledning til alvorlig 
påtale. Det er hidtil lykkedes at skaffe 
en plads til alle ansøgere, der har op
fyldt denne betingelse, og som ikke har 
skullet på ferie på anden måde.

Naturligvis søger vi at opfylde de 
placeringsønsker, der undertiden frem
føres i ansøgningerne, men nogen ga
ranti for, at vi altid kan gøre det, er 
der ikke, idet placeringen er bestemt 
af mange forhold. Feriekoloniernes for
retningsfører plejer imidlertid at for
tælle, at børn og voksne på hver ene
ste koloni er overbeviste om, at netop 
deres koloni er den bedste i landet.

Feriekolonien „Ahlhage“ ligger et par 
kilometer vest for Ebeltoft, i kanten 
af en herlig skov og ret nær badestrand. 
Skoven er en glimrende tumleplads for
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Fra feriekolonien „Alhage“. Der er ikke noget i vejen med appetitten. Man spiser ved ret små 
borde, så der ikke opstår nogen form for kaserneliv.

drengene, der har tilladelse til der at 
bygge de huler, de vil. Borgerne i 
Ebeltoft er yderst velvilligt indstillede 
over for feriedrengene. Den smukke, 
gamle by og det storslåede landskab 
på Mols er i sig selv uforglemmelige 
oplevelser.

Den anden af skolens „faste“ kolo
nier, „Klitstuen“, er en smuk bygning; 
den kaldes „Færøgården“ af folk inde 
i Blokhus, fordi den er opført i den 
stil, der anvendes til „storstuer“ på 
Færøerne. „Klitstuen“ ligger i klitterne, 
en halv times gang nord for Blokhus 
by, med grund ned til den brede for
strand. Indtrykkene af Vesterhavet, 
klitterne og Vendsyssels høje himmel 
udviskes aldrig af erindringen.

Begge kolonier har ofte besøg af 
gamle kolonidrenge, der som voksne 
vil opleve koloniatmosfæren endnu en
gang, og vi lærere, der har tilbragt 
halvdelen af vor ferie sammen med 
drenge i mange år, glæder os ikke til 
den dag, da vi må give plads for nye 
kræfter.
ERIK ANDERSEN og SVEND JELS- 
HØJ.

Pigekolonierne.
I sommeren 1962 var ca. 90 af sko

lens piger på et 17 dages ferieophold 
på Københavns lærerindeforenings fe
riekoloni, idet det lykkedes at skaffe 
alle elever, der søgte i rette tid, en 
plads.
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Kolonierne drives med tilskud fra 
Kommunen, Børnehjælpsdagen og fra 
privat side. Københavns Kommunelæ- 
rerindeforening ejer selv 23 faste bo
steder, der alle er smukt beliggende, 
mange ved vandet. Desuden lejes hvert 
'år i ferietiden en del lejrskoler og an
dre bygninger. Nakkehoved lejrskole 
har således i en årrække været anvendt 
som feriekoloni.

Koloniophold kan søges af alle sko
lens piger fra 1. underklasse til II real, 
hvis de ikke har anden mulighed for 
ferieophold på landet. Undtaget er dog 

elever, der går ud af skolen ved skole
årets slutning. Der udsendes tre hold i 
løbet af ferien. Fra kolonikontoret får 
hver enkelt skole tildelt et antal plad
ser på henholdsvis I, II og III hold på 
forskellige kolonier, således at forde
lingen fortages dels af kolonikontoret, 
dels af skolen.

1 årenes løb har mange af vore piger 
tilbragt en dejlig ferie sammen med 
kammerater på K.K.L.’s kolonier, hvor 
de har hentet sundhed og gode minder.

KIRSTEN BUDTZ.

Forældre eller værger indbydes til at komme på skolen i 
forbindelse med skoleårets afslutning:

ÅRSPRØVEDAGENE
Fredag den 14. juni • mandag den 17. juni • onsdag den 19. juni 

samt torsdag den 20. juni
*

BESØGSDAGE
Torsdag den 20. juni samt fredag den 21. juni

Udførlige skemaer o. 1. findes på de sidste sider i dette årsskrift.
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Når vinterens mørke sænker sig over skoledistriktet, stråler lysene fra skolens vinduer. Det er 
de unge og de voksne, der sætter sig på skolebænken. Den store aftenaktivitet fremgår af denne 

fortegnelse.

Skolen, når der ikke er skole — og alligevel

Københavns Kommunes Aftenskole.
1 hold i træsløjd.
3 hold i radioteknik for radioamatører.
5 hold i maskinskrivning.
1 hold i maskinskrivning for magi

stratselever.
2 hold i kjolesyning, kjoler.
1 hold i kjolesyning, børnetøj.
1 hold i boliglære.
2 hold i værtindekursus.

Arbejdernes Oplysningsforbund.
3 hold i porcelænsmaling.

Folkeligt Oplysningsforbund.
1 hold i kjolesyning.
1 hold i tysk.
1 hold i fransk.

Københavns Kommunes Ungdomsskole.
12 klasser.
Fritidsklub.

Diverse :
Københavns Kommunes Håndarbejds- 

stuer.
Ulveunger.
„BRIO“ strengeorkester.
Hjemmeværn, politiets.
Bordtennisklubben „NORD VEST“.

Gymnastiksale :
Bispebjerg mandlige Gymnastikfore

ning.
Bispebjerg kvindelige Gymnastikfore

ning.
15 . kreds vælgerforening.
Fællesforeningen for Danmarks Brugs

foreningers idrætsklub.
Glud og Marstrand.
Idrætsforeningen „COMET“.
Bispebjerg Bokseklub.
Spejdere, Me. intyre clanen.
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- TIMEPLAN - 
for årsafslutningen 1963. 

Forældrene er velkomne.

Mundtlig årsprøve

FREDAG DEN 14. JUNI

Bispebjerg Skole.

II A
II B
II a

(nr. 7)
(nr. 5)
(nr. 14)

kl. 8
kl. 8
kl. 8

tysk ..................
dansk ...............
engelsk .............

Eksaminator.
hr. Lorenzen

- Schjerling Jensen 
fr. Antje Nielsson

Censor, 
fr. Tang 

- Budtz 
hr. Mogensen

MANDAG DEN 17. JUNI

II A (nr. 7) kl. 8 dansk ............... hr. Jelshøj fr. Schmidt
11 B (nr. 5) kl. 8 historie ............. - Rosenholm hr. Jørg. Andersen
II a (nr. 14) kl. 8 geografi ............. fr. Ranvig - Kruse

ONSDAG DEN 19. JUNI

II A (nr. 7) kl. 8 regn, og matm. . hr. Jørg. Hansen hr. Henriksen
II B (nr. b) kl. 8 biologi .............. t'r. Münter fr. Lis Jørgensen
II a (nr. n) kl. 8 naturlære ........ hr. Erik Andersen - Thorborg Jørgensen
I A (nr. 9) kl. 8 geografi ............. - Kruse - Schmidt
I B (nr. 10) kl. 8 engelsk ............. - Jelshøj hr. Mogensen
I a (nr. 16) kl. 8 tysk .................. fr. Ranvig - Lorenzen
8 A, (nr. 15) kl. 8 regning ............. hr. Dragsholt fr. Helle Larsen
8 A2 (nr. PG) kl. 8 dansk ............... - Mogens Hansen hr. Schjerling Jensen
8 a1 ( nr. P.., ) kl. 8 regning ............. fr. Antje Nielsson fr. Mathiesen
8 a2 (nr. PJ kl. 8 dansk ............... - Tang - Marieth Pedersen

TORSDAG DEN 20. JUNI

1 A (nr. 9) kl. 8 tysk .................. hr. Schjerling Jensen hr. Lorenzen
I B (nr. 10) kl. 8 geografi ............. - Mogensen fr. Schmidt
I a (nr. 16) kl. 8 regning ............. - Henriksen - Lykke gård
8 A1 (nr. 15) kl. 8 dansk ............... - Bendt Jensen hr. Thomassen
8 A2 (nr. P J kl. 8 regning ............. - Rosenholm - Nymann-Eriksen
8 a. (nr. P..,) kl. 8 orientering ....... fr. Munter fr. Hagensen
8 a2 (nr. PJ kl. 8 orientering ....... - Bleil - Else Bruun
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Besøgsdage.

TORSDAG DEN 20. JUNI

Bispebjerg Skole.

7

6

4

3

2

4

a2

a,

A 

a 

a 

u

(nr. b)
(nr. 6)

(nr. 22)

(nr. 19)

(nr. 30)

(nr. 28)

(nr. 23)

kl. 8 - 85" 
- 850- 9" 
- 9â0-10'° 

kl. 8 - 8'‘
- 850- 9" 
- g^-io40

kl. 8 - 851 
- 850- 9'°

kl. 8’°- 910 
- g^-io40

kl. 8 - 850 
- 85"— 910

kl. 8 - 85ü

biologi . 
regning 
dansk .. 
engelsk 
historie 
dansk .. 
dansk .. 
regning 
dansk .. 
regning . 
dansk ... 
regning . 
dansk ...

.........
fr.

1
1 ■

[hr 

¡fr.

1

Lærer.
Lis Jørgensen

Marieth Pedersen

Helga Christensen 
Budtz
Lis Jørgensen

Hesselholdt

Helga Christensen

Sand
Lis Jørgensen

fr.

hr.

Gæstelærer.
Carlsen

J elshøj

Budtz
Carlsen
Jørg. Andersen

Haugland

4

3

1

1

z

z

V

X

(nr. 21 )

(nr. P,)

(nr. 24)

(nr. 27)

- 850- 9'“ 
kl. 850- 9'° 
- g^-io40 

kl. 8 - 850
- 850- g10 

kl. 8 - 8"° 
- 850- glu 

kl. 8 - 850
- 85°- 9IU

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

1 hr.

1
i '

1 '

fr.

Frøkjær-Jensen

Hedegaard

Termansen

Marieth Pedersen 
Gyntelberg

Mathiesen

hr.

fr.

Palludan

Jørg. Andersen
Carlsen

V tier slev Skole.
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3

3
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(nr. 2)
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(nr. 7)

(nr. 1)
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1 1 1 
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1 1 1 
1 1 

<O
C

O
 <O

C
O

<0
00

<0
00

0<
00

00
<0

00
 

O
 O ©

 O G
 OC

C
SC

O
O

O
C

© historie . 
dansk ... 
regning . 
biologi .. 
dansk ... 
regning . 
regning . 
dansk ... 
dansk ... 
regning .. 
dansk .... 
regning .. 
regning .. 
dansk ....

........

........

........ !

........ i

........ i

hr.

fr.

hr.

Jeppesen

Saxtorph.

Agnete Nielsen

Holm Jensen 
Gertrud Jensen

Jaral

Esther Hendriksen

Agnete Nielsen
Johansen

fr.

hr.

fr.

Gertrud Jensen
Harder

Johansen

Holm Jensen
Harder
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FREDAG DEN 21 JUNI

Bispebjerg Skole.

Lærer. Gæstelærer.
7 B (nr. 10) kl. 8 - 8''" engelsk ....... .....  hr. Jelshøj 

Dragsholt 
Thomassen

hr. Nymann Eriksen 
fr. Tang 
hr. Termansen

- 8m- 910 regning .......
dansk .........- 9’"-10'°

7 b (nr. 8) kl. 8 - 8” 
- 8’"- 910 
- 9'"-IO"’

historie ....... 
regning ....... 
dansk .........

..... fr.
Rosenholm
Thorborg Jørgensen
Budtz

- Jørg. Andersen 
hr. Haugland 
fr. Tang

6 B (nr. 11) kl. 8 - 850
- 850- 910
- 9s0—10'"

regning ....... 
historie ....... 
dansk .........

.....  hr. Dragsholt 
Rosenholm
Jelshøj

- Dombernowsky 
hr. Jørg. Andersen

- Kruse
6 b (nr. n) kl. 8 - 85°

(nr. 6) - 8’’°- 910 
- 950—10'°

naturlære .. 
engelsk ....... 
dansk .........

..... h-
Erik Andersen

Helga Christensen

- Nicolaysen 
hr. Nymann Eriksen 
fr. Jelshøj

7 A (nr. b) kl. 8'°- 910 
(nr. Po) kl. 950—1010 

- Il15—12

biologi .......  
dansk ........  
regning .....

.....  hr. Jelshøj
Erik Andersen
Kruse

hr. Hedegaard
- Haugland

fr. Engelbrecht Hansen
7 a, (nr. P,) kl. 850- 910

- g^-io10
-1115-12

historie ...... 
dansk ........  
regning .....

..... h- Hagensen

Jelshøj

- Budtz 
hr. Nicolaysen 
fr. Nymann Eriksen

6 A (nr. 15) kl. 8 - 850
(nr. n) - 85°- 940 
(nr. 15) - 9’°—1010

historie ...... 
naturlære .. 
dansk ........

...... hr. M. Hansen
Erik Andersen
M. Hansen

hr. Bendt Jensen
- Termansen
- Palludan

6 a3 (nr. 22) kl. 8 - 850 
_ 8',n— 9"' 
- 95"—10'°

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

}fr.
Termansen

Winther

fr. Tang
- Dombernowsky 

hr. Jørg. Andersen
5 A (nr. 23) kl. 8 - 850 

- 850- 9'" 
- 9'’0—10"’

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

.....  hr.

......1

..... i ’

Mogensen

Frøkjær-Jensen

fr. Dragsholt 
hr. Bendt Jensen 
fr. Gyntelberg

5 B (nr. 13) kl. 8 - 8”
- 85"- 910
- 9>"—1010

historie .....  
regning .....  
geografi .....

......
Hesselholdt 
M. Hansen 
Hesselholdt

hr. Haugland 
fr. Dragsholt 
hr. Bendt Jensen

5 a (nr. 20) kl. 8 - 8'"1 
- 850— g'“ 
- g ’"*—10 '°

historie .....  
dansk ........  
regning .....

...... fr.

..... I

..... i ’

Budtz

Bleil

fr. Helle Larsen
- Engelbrecht Hansen
- Nymann Eriksen

5 b (nr. 18) kl. 8 - 850 
- 8'"- g10 
- g™—io40

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

1 -
Winther

Lykkegård

- Gyntelberg
- Nymann Eriksen
- Engelbrecht Hansen

4 a (nr. 32) kl. 8 - 850
- 85"- 910

regning .....
dansk ........ -

Thorborg Jørgensen
Gyntelberg

j hr. Palludan

3 A (nr. 33) kl. 9no—1010 
- 1115—12

dansk ........
regning ..... ...... hr.

Dragsholt
Erik Andersen
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Lærer. Gæstelærer.

3 B

2 A

2 B

1 u

(nr. 19) kl. 850- 9IU dansk ............... 1 „/ tr.
- 950—10 geografi ............. J

(nr. 29) kl. 8 - 850 dansk ................ |
- 850- 9'° regning ............. i '

(nr. 31) kl. 8 - 85U dansk ................ |
- 850- 910 regning ............. i ''

(nr. 26) kl. 9S0—1010 dansk ................

Helle Larsen

Thomassen

Else Bruun

Dombernowsky
-1115—12 regning Winther

Utterslev Skole.

4 D ( nr. 1) kl. 8 - 850 dansk ....... |hr. Johansen fr. Harder 
hr. Saxtorph- 850- 9"’ regning ....

4 d (nr. 6) kl. 8 - 850 regning .... ....... fr. Jaral - Jeppesen
- 850- 910 dansk ....... ....... - Harder fr. Gertrud Jensen

2 D (nr. 4) kl. 8 - 850 regning .... ....... hr. Saxtorph
- 850— 910 dansk ........ ....... - Jeppesen

2 d (nr. 5) kl. 8 - 850 dansk ........ ....... fr. Gertrud Jensen
- 850— 910 regning .... ....... - Holm Jensen

læ (nr. 8) kl. 850- 9'° regning ..... ....... - Jaral
- 950-1040 dansk ........ ....... - Holm Jensen

Tilsyn med udstillingerne:

Bispebjerg Skole

Torsdag den 20. 6. kl. 9-11: t'r. Abkjær og hr. Heilesen
Fredag den 21. 6. kl. 9—11: fr. Abkjær og hr. Heilesen

Utterslev Skole

Torsdag den 20. 6. kl. 9-10: hr. Jeppesen 
kl. 10-11: fr. Ester Hendriksen

Fredag den 21. 6. kl. 9-11: fr. Agnete Nielsen

Bispebjerg skole, den 1. juni 1963.

Johs. Fosmark.
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TRANSLOKA TION
afholdes i skolegården

torsdag den 20. juni kl. 19.
Der bliver korsang, tale og 

uddeling af eksamensbeviser, 

afgangsbeviser og flidspræmier.

Efter translokationen

er der lejlighed til at besøge 

udstillingen af elevarbejder 
i tegning, sløjd og 
håndarbejde.

Den rigtholdige udstilling

er i år arrangeret med særligt 

henblik på forældrebesøg, 

hvorfor vi forventer, at rigtig 

mange forældre vil se indenfor.

Til translokationen indbydes alle, der udskrives nu til 

sommerferien 63 samt alle forældre, værger og -pårørende.

En del »gamle« elever plejer også at slutte op denne 

aften, også, de er meget velkomne.
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Ikke langt fra Bispebjerg Skoles lejrskole ligger Nakkehoved fyr, 
og til de mange gode minder fra denne plet i Nordsjælland hører erindringen om fyret, 

der vejleder de søfarende med sit kraftige lys.

Elevsammenkomst
For nuværende elever kan det nok 

lyde mærkeligt, at de „gamle“, der tog 
mellemskoleeksamen i 1954 og lige 
siden har set hinanden en gang om året 
privat, i anledning af skolens jubilæum 
bad om at mødes med lærerne fra den
gang, men det er ikke desto mindre 
rigtigt.

Vi havde en hyggelig aften onsdag d. 
2. maj, hvor lærerværelset stod fyldt 
med blomster fra formiddagens inspek
tørindsættelse.

Efter kaffen var vi rundt på skolen, 
mange minder dukkede op ved synet af 
de velslidte borde og bænke i deres 
gamle klasseværelse, mens andre im- 
poneredes over det totalt ombyggede

den 2. maj 1962.
skolekøkken, hvis køleskab, rustfri stål
borde og vaskemaskine overgik drøm
men om et nyt skolekøkken i ens egen 
skoletid, da man ved julekaffe og eksa
mensmiddage sad godt klemt på små 
taburetter, der nu er udskiftet med sto
le med buet ryglæn. „Hvilken unødig 
luksus, for vi havde det da også rart 
i det gamle“.

For lærerne var det morsomt at høre 
de forskellige fortælle om mand og 
børn, om hjem og rejser, og måske ikke 
mindst at høre deres nuværende mening 
om børneopdragelse, alt imens man sad 
og mindedes en og anden udtalelse fra 
dengang om samme emne.

ASTRID RANVIG.
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Hilsen fra skolenævnet
Skolenævnet har holdt regelmæssige møder og er her blevet un

derrettet om alt vedrørende skolen og dens arbejde med vore børn.
Nævnet har taget sig af nogle få forsømmelses- og udskrivnings- 

sager. Desuden har skolenævnet i samarbejde med skolens inspektør 
og lærerkræfter samt skolens læge i efteråret arrangeret en foredrags
række, som, bortset fra, at vi kunne have ønsket større tilslutning fra 
forældrenes side, var særdeles vellykket. Vi benytter lejligheden til at 
udtrykke håbet om, at næste gang skolen og skolenævnet kalder til et 
arrangement for forældrene, vil dette blive fulgt op af en interesse og 
forståelse for vort arbejde for hjemmene.

Der har i det forløbne skoleår været det bedste samarbejde, sko
lens ledelse, lærerkræfter og skolenævnet imellem, hvilket vi for vor 
del benytter lejligheden til at takke for.

P. S. V. Svend Hansen, formand.

Skolenævnet består af følgende :

Ekspeditionssekretær Svend Hansen. Birkedommervej 81, 
NV, tlf. Ægir 3661 (kontor: MI 7525), formand.

Fru Kaia Palner. C. J. Brandtsvej 21, NV, 
tlf. Taga 4366, næstformand.

Bogholder Børge Hansen, Hovmestervej 35, NV, 
tlf. Ægir 7033, sekretær.

Fru Aase Høiland Andersen. Kanslergade 63, 0, 
tlf. Øbro 533.

Skibsformand Th. R. Wiis. Degnestavnen 5, NV, 
tlf. Ægir 943.
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Arets hilsen til de elever, 
der udskrives af skolen :

Børn og unge befinder sig bedst, når 

de vokser op under ordnede forhold.

JOHS. FOSMARK

JF QUISTiKOMP.BOØTRYKKSRI


