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BISPEBJERG SKOLE 1966-1967

Små piger fra Bispebjerg Skole lagde blomsterhilsener på alle grave i Ryvangen om aftenen den 4. maj

Praktiske oplysninger
Skolens adresse: Frederiksborgvej 107, NV.

Skoleinspektøren træffes som regel hver skoledag kl. 12-13, onsdag desuden kl.
1730-4830.
Skolens telefon: Taga 421.

Skolelægen Gerda Würtzen træffes onsdag og fredag kl. 10-12.
Skolesundhedsplejersken træffes på Bispebjerg Skole onsdag og fredag.
Skolesundhedsplejersken på Utterslev Skole onsdag efter aftale.

Skoletandlægen træffes hver skoledag, men bedst kl. 10.

Børnenes kontor
Erhvervsvejledning
Feriebilletter

Feriekolonier
Musikundervisning
Skolepsykolog

Henvendelse vedrørende disse forhold rettes
til klasselæreren, der vil give de fornødne
oplysninger.

Skolescene

Sparemærker
T andbehandling

Sygemeldinger: Vi lægger megen vægt på ved elevfravær at høre fra hjemmet
med det samme. Man kan sende en seddel med en kammerat. Man kan sende
et brevkort med posten - eller hvorfor ikke sende kontaktbogen. Den er velegnet
til formålet. Lægeattest forlanges kun, såfremt skolen tilsender hjemmet en blanket
til lægens påtegning.
Cykling til skole: Nærboende børn må ikke cykle til skole. Børnenes cykler må
kun anbringes i cykelstativerne 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 skole
året gives, når hjemmet skriftligt anmoder derom.
Renselsesbad får eleverne hver anden uge.

Indskrivning af børn til 1. klasse finder sted inden 15. december. Dåbsattesten må
medbringes, og koppeattest skal forevises til sundhedsplejersken ved første læge
undersøgelse. Til denne er forældrene også velkomne.
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Hilsen fra skolenævnet
Ved skoleårets begyndelse havde skole
nævnet - efter det stedfundne skolenævns
valg — fået ny sammensætning, idet to af
de tidligere medlemmer henholdsvis for den
enes vedkommende var fraflyttet bydelen og
for den andens vedkommende var overgået
til anden skole. Vi mistede hermed beklage
ligvis to meget interesserede nævnsmed
lemmer.

Skolenævnets sammensætning:
Ekspeditionssekretær Svend Hansen, Birke
dommervej 81, NV. - Tlf. Ægir 3661, formand.
Fru Kaia Palner, C. J. Brandts Vej 21, NV.
Tlf. Taga 4366, næstformand.
Bogholder Børge Hansen, Hovmestervej 35,
NV. Tlf. Ægir 7033, — sekretær.
Major K. Andersen, Tomsgårdsvej 103, NV.
Tlf. Ægir 4758.
Fru Kirsten Christiansen, Birkedommervej
15, NV. Tlf. Taga 1494 v.

Lykkeligvis — har det vist sig i det for
løbne skoleår — har vi fået to nye nævns
medlemmer, som med lige så stor interesse
er gået ind i arbejdet og er indstillede på
det bedste samarbejde mellem skolen og
hjemmene. (Angående det nuværende skole
nævns sammensætning - se venligst næste
spalte).

Skoleefterretninger
Bispebjerg Skole havde den 1. marts 1967
1028 elever (501 drenge og 527 piger) for
delt på 47 klasser, deraf 4 læseklasser.

Der har i løbet af skoleåret været af
holdt regelmæssige nævnsmøder med delta
gelse af inspektør og lærerrådsrepræsentan
ter, hvor såvel forsømmelsessager som udskriv
ningssager er blevet behandlet. Derudover
har en besigtigelse af alle skolens lokaler fun
det sted, og det kan i denne forbindelse
nævnes, at skolenævnet er medunderskriver
på en ansøgning til Københavns kommunale
Skolevæsen angående dels forandringer i be
stående lokaler og dels også en nybygning,
idet vi anser det for meget vigtigt, at de nu
værende pavilloner afløses af en sådan.

Følgende er tjenstgørende:
Skoleinspektør Johannes Fosmark, vice
skoleinspektør Jonna Jensen, viceskoleinspek
tør Karen Groth og viceskoleinspektør Jør
gen Hansen.

Skolens sekretærer: Fru G. Frimodt og fru
Elin Jahn. Skolens bibliotekar: Overlærer
Hj. Rosenholm. Lærerrådets formand: Over
lærer Astrid Ranvig.

I anledning af forældreugen afholdtes et
forældremøde i drengenes gymnastiksal, hvor
vi havde den glæde at have skoledirektør,
mag. art. Kr. Thomsen Jensen til at tale om
aktuelle skolespørgsmål. Et møde - vi havde
indtryk af — forældrene var særdeles glade
for.

Endvidere med skema på Bispebjerg Sko
le: Lærerinde Kate Abkjær, kommunelærer
inde fru Lisa Andersen, overlærer Inger
Bleli, overlærer Kirsten Budtz, lærerinde
Inge Carlsen, overlærer Helga Christensen,
lærerinde Elly Dragsholt, overlærer Gerda
Nymann Eriksen, overlærer Karen M. Ha
gensen, lærerinde Ulla Engelbrecht Hansen,
overlærer Sigrid Jelshøj, overlærer Lis Jør
gensen, lærerinde Jytte Kristensen, overlæ
rer Ingeborg Lykkegaard, overlærer Henny
Matthiesen, overlærer Ulla Münther, over
lærer Agnete Nielsen, overlærer Antje Nielsson, overlærer Marieth Pedersen, overlærer
Astrid Ranvig, lærerinde Ella Rosenholm,
overlærer Astrid Schmidt, lærerinde I. Schu
bert, overlærer Rose Marie Tang og over
lærer Elisabeth Winther.
Overlærer Erik Andersen, overlærer Jør
gen Andersen, lærer Henry Büchmann, over
lærer Ed. Dragsholt, overlærer Em. Nymann
Eriksen, overlærer Paul Granell, overlærer
Gustav Grønlie, lærer Adler Haugland, over-

Den første søndag i december måned tændte vi igen skolens juletræ - som NordVest-avisen i år så venligt havde betegnet
som bydelens juletræ, hvad vi absolut intet
kan have imod — tværtimod — så er hensig
ten med at skabe julestemning for hele by
delens befolkning også vor.

Sluttelig vil jeg gerne benytte lejligheden
til at sige skolens inspektør, dens lærerkræf
ter og øvrige medarbejdere ved skolen næv
nets bedste tak for et godt samarbejde og
altid venlig imødekommenhed.
På skolenævnets vegne

Sv. Hansen, formand.
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En gruppe piger på Utterslev Skole gjorde ved deres Lucia-optog en indsats for at skabe fest
i skolen i julemåneden.

lærer Karl Heilesen, overlærer Svend Jelshøj,
overlærer H. Schjerling Jensen, overlærer
Mogens Kruse, overlærer Carl Lorenzen,
kommunelærer Jørgen Namensen, overlærer
Hj. Rosenholm og overlærer E. B. Termansen.

Personalia
47 års trofast tjeneste

Viceinspektør Karen Sand tog sin afsked
fra skolevæsenet med skoleårets udgang
1966.
Hun tog lærereksamen fra N. Zahles Se
minarium 1917 og blev fra april 1919 ansat
ved Bispebjerg Skole.

Og med skema på Utterslev Skole:
Lærer A. Frøkjær-Jensen, kommunelærer
O. B. Johansen, lærer William Saxtorph,
overlærer Jytte Bruun, lærerinde Else Eilen
berg, viceinspektør Karen Groth, lærerinde
Kirsten Hansen, overlærer Esther Hendriksen, overlærer Estrid Jaral, overlærer Else
Holm Jensen og gymnastikinspektør Povl
Jørgensen.

Her virkede hun alle årene, siden 1. okt.
1938 som viceinspektør. Der er tale om en
betydelig trofasthed mod skolevæsenet og
her i denne forbindelse især mod Bispebjerg
Skole. Man behøver blot at tænke på, at der
er noteret 45 års jubilæum ved skolevæsenet
og 25 års jubilæum som viceinspektør.
Hun har faktisk oplevet hele kvarterets
udbygning fra kolonihaveområde til moderne
karré-bebyggelse. Hun har undervist tre ge
nerationer.
Hendes kærlighed til skolen er stor, og
gengældelsen fra eleverne finder ofte udtryk
ved, at gamle elever ringer på hendes dør
Frederiksborgvej 109.
Lærerkollegiet tænker med taknemmelig
hed på de mange gange, frk. Sand har ydet
en indsats for at gavne fællesskabet på sko
len.

Til skolen er yderligere knyttet:
Skolelæge fru Gerda Wiirtzen Nielsen,
sundhedsplejerske fru A. Malling, Bispebjerg
Skole, sundhedsplejerske Ellen Margr. Han
sen, Utterslev Skole, tandlæge Moth Lund,
klinikassistent fru Marianne Hjorth, skole
psykolog cand. psych. Børge Fisker og skole
betjent Willy Jensen.

Der er solgt sparemærker for 7.700 kr.
Hertil kommer en betydelig skoleopsparing
til rejseformål på sparekassebog.
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På grund af hendes store viden og inter
esse for børn, skole og forældre har fru
Malling kunnet bistå skolen i mange, man
ge tilfælde og forhold. Altid med et sinde
lag, der ønskede at gøre gavn.

Farvel

Fra 1. februar 1967 bevilgedes overlærer
Else Bruun afsked fra skolens tjeneste. Else
Bruun har med stor pædagogisk dygtighed
varetaget sin lærergerning på Bispebjerg
Skole siden 1. august 1933.
Især berømmes - med god grund - hen
des evne som fortæller.

10 års arbejdsindsats

Lærer William Saxtorph har ønsket at
overgå til anden beskæftigelse.
Hans ansættelsesforhold udløb den 1. april
1967, og ved en kollegial sammenkomst den
14. april tog lærerkollegiet ved Utterslev
Skole afsked med ham.
Hr. Saxtorph har været tilknyttet vor
skole siden august 1957. Ved afskedssam
menkomsten bragte inspektøren ham en tak
for veloplagt arbejdsindsats gennem de 10
år.

Jubilæum

Første skoledag i maj 1967 sagde skolen
en hjertelig tak til sundhedsplejerske, fru
Anna Malling i anledning af hendes 25
års jubilæum ved sygeplejen.
Fru Malling har gennem årene ydet vor
skole store tjenester ved en aldrig svigtende
interesse for at vogte børnenes sundheds
mæssige forhold.

Til forældrene
NAR DE LÆSER HÆFTET igennem,
vil De sikkert nikke genkendende til en del
af det, der står, for det har Deres egen
dreng/pige selv deltaget i.
Det øvrige bør De dog også læse, for vi
vil gerne gennem dette årsskrift lægge et

Til Pers, Kirstens, Oles, Karens (o.s.v.)
far og mor
De sidder nu med et lille hæfte i hånden.
Det er på 24 sider. Vi kunne godt have
brugt flere sider, men alle kommuneskoler
i København får samme antal sider til rå
dighed, og der tages i denne forbindelse
ikke hensyn til, om skolen er stor eller lille,
har filialskoler eller ikke, egen lejrskole o. 1.
Der er i hæftet tekst og billeder. Det kun
ne altsammen under ét kaldes

EN HILSEN FRA SKOLEN TIL
HJEMMENE
De vil finde en række afsnit, f. eks. prakti
ske oplysninger, som er nyttige for alle for
ældre, hilsen fra skolenævnet, en slags dag
bog, hvori vi fortæller stort og småt om
særlige arrangementer, enten de er bundet
til traditioner eller ikke, en række fritids
tilbud og til sidst indbydelse til besøgsdage
ne, der afslutter skoleåret 1966/67.
EGENTLIG er hæftet skrevet for foræl
drene. For skolens folk er der en hel del
ting, vi gerne ville fortælle hele forældre
kredsen, hvis vi havde dem samlet.
Vi indbyder jo af og til til forældremøder,
og til en hel del af dem er der et vældig
godt fremmøde.
Men dette lille årsskrift har den fordel,
at det kommer til alle hjem.
Vi kan altså betragte det som et halvstort
brev fra skolen til hvert enkelt hjem.

Fra fastelavnsfesten i Utterslev Skole.
Miss Elisabeth fra 3 o.
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samlet billede frem, og det bliver jo især
om de særlige arrangementer. De vil så nok
spekulere på, om vi laver for lidt eller for
meget ud over selve skematimerne - men
her lægger vi altså kortene på bordet.

JEG TROR, det er gavnligt, at jeg til
føjer, at årsskriftet stort set ikke taler om
det allervigtigste på skolen, nemlig selve
undervisningen.
Dette, at hver enkelt klasse i hver en
kelt time modtager en fæstnen af gennem
gået stof og en gennemgang af nyt stof, er
skolens rygrad.
Det er det, der gør skolegangen tillokken
de, i mange tilfælde spændende; for langt de
fleste kan jo lide at kappes med jævnaldren
de — og det er det, der sker i selve timerne.
Men det er nu engang vilkårene, at når
der skal skrives og fotograferes, må man
hæfte sig ved det særlige.
NU mens jeg har kontakten med Dem,
vil jeg vældig gerne benytte lejligheden til at
understrege betydningen af, at vi hører fra
Dem, hvis Deres dreng/pige må blive hjem
me på grund af sygdom.
Det betyder uhyre meget, at klasselæreren
med det samme hører fra Dem, og kan De
ikke sende en seddel med en kammerat, kan
De blot skrive et lille brev eller et brevkort.
- Det er ikke nogen stor ulejlighed, og det
har meget stor betydning.
Nu slutter skoleåret. Planerne er forlængst
lagt for det nye, og vi glæder os til at hilse
på Deres dreng/pige, når det nye skoleår
begynder.
Med venlig hilsen
Johs. Fosmark.

Fra fastelavnsfesten i Utterslev Skole. Su
sanne Blåklokke og Kitty Påskelilje fra 5 ce.
I år blev eleverne også behandlet 2 gange,
og samtidig har alle klasser fået 1 times
undervisning i den rigtige tandbørstnings
metode.
Tandbørstning til musikledsagelse
Ved hjælp af båndoptager og model gen
nemgås hele programmet, og dernæst bør
ster hele klassen tænder med musikledsagelse.
På denne måde går arbejdet som en leg.
Desuden har vi indført et fast fluorskyl
ningsprogram. Fluorprogrammet må dog
overholdes, såfremt udelukkelse skal undgås.
De store klasser, som ikke hører under
skoletandplejen, har også fået denne tand
børstningsinstruktion med oplysning om
dens betydning som forebyggelse mod para
dentose.

En hilsen fra tandlægen
Vi har bedt tandlæge Moth for
tælle om arbejdet, som det drives fra
tandklinikken. Hr. Moth skriver:

De lærer både teori og praksis
På denne måde skulle alle på hele skolen
såvel i teori som i praksis være i stand til
på bedste måde at passe deres tænder.
Jeg håber, at eleverne for deres egen
skyld vil bruge denne viden — og tandbør
sten godt.
Også klasserne på Utterslev Skole har
fået samme tandbørstningsinstruktion med
musikledsagelse, og det var en fornøjelse at
se, som der var sving over feltet til denne
tandbørstningsballet.

Jeg har med glæde set, at tandforholdene
har bedret sig betydeligt efter vor kampagne
i efteråret 1964 for rene tænder og fornuf
tige slikvaner, der jo førte til, at eleverne
stemte for og dermed frivilligt indførte
slikstop i skoletiden.
Dette tyder på en velvilje og forståelse,
som fortjener ros og støtte.
Allerede året efter kunne vi for første
gang i skolens historie nå at behandle ele
verne 2 gange.

6

Tændernes betydelig bedre tilstand i år
viser klart, hvor vigtigt det er, at hver elev
selv kan og vil passe sine tænder godt.
Noget bedre kunne det nok blive, hvis
slikstoppet i skoletiden blev overholdt end
nu, og hvis tandbørsten hos flere kom lidt
mere i sving.
Smil til verden — men smil med rene
tænder!
P. Moth, tandlæge.

Ved kampene den 28. september vandt
II a og III a Københavnsmesterskabet i lang
bold.
II a har nu vundet for tredie gang.
Diplomet for indmarchen hænger nu i
glasmontren ved siden af sølvpladerne, der
har været til indgravering.
Fællestimer

DAGBOGEN

Kriminalassistent Roland Olsen var vor
gæst ved fællestime for 9.—10. klasserne og
for 8. klasserne 17. og 19. september.
Hans emne var: Politimand under be
sættelsen.
Fællestimen blev holdt for at medvirke
til at give de store elever orientering om
Danmark under besættelsen.

Færdselslære

Høstfesi

I samarbejde med politiet er der gen
nemført færdselslære i alle skolens klasser.
Der er dog gjort mest ud af det i 1.-2.
klasserne, der således havde besøg af over
politibetjent Poul Erik Jensen i tiden 11.
juni-17. juni og senere af overpolitibetjent
Gerholt i marts 1967.

De største elever arrangerede høstfest
fredag den 7. oktober.
Eleverne udførte selv arbejdet, men var
hele tiden i nøje kontakt med deres klasse
lærere, overlærer Helga Christensen og
overlærer Svend Jelshøj.
Navnet høstfest appellerer jo til fantasien,
når det drejer sig om udsmykning.

Dramatisering

Børnebogsugen

I anledning af skoleårets afslutning hold
tes på Utterslev Skole en lille fest i skolens
gymnastiksal fredag den 17. juni.
3 elever fra 2 ø opførte »Nødden«. 5 d
opførte »Morten med forstanden«. Derefter
sang eleverne fra 5 d en gemytlig sang om
lærerne på Utterslev Skole.
Afslutningsfesten for de elever, der havde
bestået den statskontrollerede prøve for 9.
kl. og realeksamen, holdtes i skolegården
mandag den 20. juni kl. 19,15.
Skolekoret sang i to omgange. Små og
store gik mannequin, skoleinspektøren talte,
uddelte prøve- og eksamensbeviser samt
flidspræmier og Røde-Kors diplomer med
samaritermærker.
Følgende fik flidspræmier:
Fra 9 au: Pia Hansen, Rita Hansen og
Marianne Thorup.
Fra 9 av: Vibeke Aslyng, Kent Frühwirt,
Jette Heide Jensen og Merete Nielsen.
Fra III A: Knud Bauer Petersen og Sven
Heinemeyer Rasmussen.
Fra III a: Jette Andersen og Inger Levin.

PÂ UTTERSELV SKOLE arrangerede
lærerne torsdag den 13. oktober en særdeles
righoldig og interessant udstilling af børne
bøger i gymnastiksalen. En del af materia
lerne var velvilligt stillet til rådighed af
hr. Rosenholm.
Skolens klasser havde dagen igennem lej
lighed til at se på bøgerne og til at deltage
i en aktiverende konkurrence. Desuden af
holdtes to fællestimer, hvor alle eleverne
bogstavelig talt var på besøg i »Eventyr
land«, idet de hørte både eventyr, sange og
digte og så nogle af personerne fra vore mest
kendte eventyr spadsere eller marchere lys
levende over den lille tribune.
På Bispebjerg Skole gik man sammen
med naboskolerne om en stor fælles børne
bogsudstilling i Kulturcentret.
Den blev besøgt klassevis af et meget stort
antal elever.
Sammenfattende kan siges, at »ugen«
havde værdi, og mange forældre blev gen
nem »ugen«s arrangementer orienteret om
den nyttige håndsrækning, der ydes hjem
mene gennem biblioteksvirksomheden på
skolen.

Københavnsmesterskabet

Erhvervspraktik

Bispebjerg Skole fik for indmarchen på
idrætsdagen den 13. september 1. præmie
for smuk indmarch.

Erhvervsvejledning indtager en fast plads
i det moderne skolebillede. Mest giver nok
erhvervspraktik, hvor eleverne i en periode

Flidspræmier
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kommer på en arbejdsplads og oplever vil
kårene for det arbejde, de drømmer om at
gå ind i.
Begge 9. klasserne samt 10. kl. var ude
i erhvervspraktik i ugen 31/10-5/11.
Ugen blev forberedt ved besøg af er
hvervsvejleder fru Grovermann. Besøget var
af stor værdi, idet eleverne hver især kunne
få oplysning om deres favoritfag.
Fru Grovermann var igen på besøg hos
9. klasserne den 20. januar.

Piger i erhvervspraktik

I 9 a har vi i begyndelsen af skoleåret brugt
mange orienteringstimer til forberedelse af
erhvervspraktik.
Vi imødeså erhvervsvejleder, fru Grovermanns besøg med stor interesse. Mange lidt
højtflyvende planer blev ganske roligt bragt
ned på jorden. Erhvervsønsker som manne
quin, reklametegner, dekoratør blev frarådet
med den begrundelse, at det kun var de få
med en god portion held, der virkelig kunne
skabe sig en levevej. En solid kontor- eller
handelsuddannelse suppleret med ønskefaget
blev foreslået.
Endelig oprandt den 31/10, hvor flokken
blev sluppet løs i erhvervene. Store forvent
ninger, mange glæder og enkelte skuffelser
blev resultatet. Her er en lille prøve på
nogle udtalelser:

Et godt indblik i reklamebranchen i
en moderne virksomhed

Det var alle tiders uge, med en masse
forskellige indtryk, som jeg mange gange
havde svært ved at holde ude fra hinanden,
men det gik, og særdeles godt syntes jeg da
selv.
Jeg må forresten hellere fortælle, hvad
jeg har prøvet. Ja, det hele var faktisk lidt
mærkeligt, for jeg havde bedt om at komme
ud som dekoratør, men det kunne ikke lade
sig gøre, så jeg kom ud som reklametegner,
hvad jeg nu bagefter ikke har noget imod.
Det var et mægtig stort reklamebureau
med 150 ansatte, der alle var »dus«. Man
bliver noget forbavset, når man hører, hvor
mange forskellige stillinger reklamebranchen
dækker over.
Her er nogle af de mange stillinger: Først
er der en kreativ direktør, dernæst kommer
en tegnestuechef, en bunke ren- og allroundtegnere, et par retouchører, en dis
player, nogle art-directorer, tekstforfattere
og sidst, men ikke mindst kontaktfolk.
Jeg tror, det er umuligt helt at klarlægge,
hvad en reklamemand er. Man kan læse til
meget, men ingen kan læse til reklameteg
ner, d.v.s. man kan følge en del kurser, men
det er i sig selv ikke nok til at blive rekla
memand.
Reklameudøveren kan sammenlignes med
forfattere og komponister. Ingen kan læse til
forfatter eller komponist, men for den, som
har evner i de forskellige retninger, er der
store muligheder.
For at afslutte på en pæn måde vil jeg
en gang til sige, at det har været en dejlig
uge. Der var en dejlig fri tone derinde på
reklamebureauet, og når man spurgte om
noget, fik jeg altid et meget fyldestgørende
svar. En mand som hr. Bentzen var endda
så venlig at tage mig med over på Kunst
håndværkerskolen en dag.
Da jeg skulle gå den sidste dag, jeg var
der, fik jeg en masse gode råd med hensyn
til fremtiden.
J. L. H„ 9 au.

Alle tiders ønskejob - teenage-afdelingen
i et stormagasin — det måtte da være lige
noget for mig. Jeg var meget spændt, og
jeg havde det dejligt. Tiden var ikke spildt,
for efter i 7 dage at have ryddet op efter
andre teenagers er jeg nu blevet klar over,
at det ikke er noget for mig.
Susanne Ruus.

Sygepleje — mange unge pigers ønske
drøm. Vi havde 6 dejlige dage. Orienterin
gen om sygeplejen var god. Vi ville gerne
have haft lidt mere kontakt med patienterne.
Vi var kun på en rigtig sygeafdeling én
eneste dag. De fleste på holdet (25) vil
gerne være sygeplejersker. Vi blev klar
over, at der skal mere skolegang til, for der
er så meget, der skal læres.
Bente og Inge.

Damefrisør - det var en dejlig uge. Sav
nede skolen? Nej - slet ikke. Jeg fik tilbud
om læreplads efter 9. kl.
Pia.

Kontor - lige noget for mig - jeg fik god
brug for skriftlig dansk, regning, regnskabs
føring og maskinskrivning. Jeg vil på kon
tor efter 9. kl.
Annette Stenderup.

Børnehave. En stor stue med 22 urolige
små »lopper«, jo, de kunne sætte mig i ar
bejde, det var en dejlig uge; men den dag
lige lange tur på 1time var lidt af en
prøvelse.
Lya Nielsen.
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lade sig gøre,« og Lilli: »Jeg havde slet ikke
ventet så meget af kurset; men det var vel
nok en oplevelse.«
Birgitte har været i Danmarks Radio og
finder, at der hersker en venlig atmosfære
og almen hensyntagen blandt de ansatte.
Ulla har været i en børnehave, da hun
tænker på at blive børnehavelærerinde, men
»atmosfæren i den børnehave brød jeg mig
ikke om.«
Annie har været på havnevæsenets kon
tor, men hun finder, at arbejdet her er for
monotont for hende. Nina har været bank
elev og fik et godt indblik i arbejdets art
og omfang.
Hanne har været gymnastiklærerinde og
finder, at ugen har fortalt hende, hvor me
get der kræves — og at det har vundet hen
des interesse.
Susanne har været på en vævestue og er
nu klar over, at hun ikke vil gå den vej.
Kari har studeret kontorvejen.
Jonna har været på en systue og finder,
at atmosfæren var god. Inge var tegner:
»Der var sjovt og hyggeligt på tegnestuen.«
Susanne var på et reklamebureau og er
klar over, at hun vil den vej.
3 har været laboranter. Anette blev op
taget af arbejdet på Diakonissestiftelsen. Wivian fandt en rolig og venlig atmosfære
hos Beauvais, mens Merete som laborant på
Svovlsyrefabrikken fandt ud af, at hun nok
ville være laborant men på et hospital.
De store pigers rapporter er særdeles in
teressant læsning. De synes at vise, at at
mosfæren på arbejdspladsen spiller den stør
ste rolle.

Børnehave, det er det, jeg skal arbejde
med, når jeg kommer ud efter 10. kl. Jeg
skal så først i huset. Jeg fik tilbudt for
praktikplads. Min eneste bekymring er, om
armene holder til det, alle ungerne ville
op på mine arme samtidig.
Annegrete Brodersen.

Indtryk fra erhvervslivet

I tiden fra den 16.-21 januar var pigerne
fra III a ude i erhvervspraksis. Her ses y af
dem, som var ude som sygeplejersker.
Noget nyt for vor skole er erhvervsprak
tik for III realklasse. Vi har nok haft lyst
til at prøve det før, men faglærerne har
været ret enige om, at man ikke kunne und
være en hel arbejdsuge på skolen.
Forsøget blev gjort med III a i tiden
16/1-21/1. Jeg har hørt alle pigerne for
tælle om deres oplevelser og indtryk, og jeg
skal af deres skriftlige beretninger bringe
korte pluk.
De syv, der var ude på hospitalstjeneste,
roser alle den instruktion, der blev givet
dem.
Majbritt fik »et stort indblik i hele hospi
talsvæsenet«. Anne Dorthe: »Og nu ved
jeg, hvad jeg skal være. Det er faktisk det
bedste.« Bente Djørup: »Jeg har i længere
tid leget med tanken om at blive sygeple
jerske, men ikke rigtig vidst, hvad det inde
bar; men efter denne uge er jeg fast be
sluttet på at gå denne vej for senere at
specialisere mig i børnepleje.« Anne Ørum
finder, at 8 dage var al for kort tid, og Su
sanne siger det samme blot meget stærkere.
Anne-Marie: »Jeg har oplevet mere på
denne ene uge, end jeg troede, det kunne

Ungdomsvælgermøde

Ungdomsvælgermøde var navnet på en
dobbelttime onsdag den 16. november.
Alle skolens 11 klasser fra 8. skoleår og
opefter deltog. Der var repræsentanter for
de store politiske partiers ungdomsorganisa
tioner. De holdt indledende foredrag og
kom ind på en række problemer, der havde
de store elevers interesse.
Der blev en del diskussion efter de ind
ledende foredrag.
Arrangementet var ret ungdommeligt men ikke meget sagligt. Det havde dog god
berettigelse, ikke mindst på grund af den
øgede interesse, der skabtes af valgstemnin
gen.
Forældreuge med stort fremmøde

I forældreugen 31. november—5. december
havde vi den glæde, at 327 forældre fulgte
indbydelsen.
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De fordelte sig med 59 på Bispebjerg
Skole og 53 på Utterslev Skole om onsda
gen, 124 på Bispebjerg om lørdagen og 91
på Utterslev.
Der var således et samlet besøg om ons
dagen på 112 og om lørdagen på 215.
Det var et ønske fra lærerkollegiets side,
at der blev foretaget en optælling af be
søget på hver enkelt dag for at skaffe klar
hed over, om lørdagen er så god til for
målet, som man måtte formode.
I forældreugen indbød skolenævnet til
aftenmøde torsdag den 3. november.
Skoledirektør, mag. art. Kr. Thomsen
Jensen talte, og der var et gemytligt sam
vær ovenpå - i dobbelt forstand, idet fore
draget blev holdt i drengenes gymnastiksal,
hvorefter man samledes i pigernes gymna
stiksal til kaffemik.

og fik gennemgået denne afdelings betydning
med hensyn til konservering af fødevarer,
planters optagelse af næringsstoffer, spirings
forsøg - til sidst en gennemgang af DR 2
(dansk reaktor 2), dens opbygning, funk
tion og formål.
På hjemturen diskuterede man besøget og
hørte et par gode plader.
Niels Folkersen.
Telefonens rette brug

Disse ord kan med rette sættes som over
skrift over disse linjer. I løbet af 2 X 3
timer for hver af de tre 8. klasser, de to 9.
klasser samt 10. klasse blev alle områder in
den for telefonering gennemgået af tale
pædagog fru Studtnitz i dagene 5.-12. de
cember.
Eleverne gik op i instruktionerne med liv
og lyst. Undervisningen foregik i filmlokalet,
der med henblik på de særlige instruktioner
i kursusdagene var forsynet med et antal
telefonapparater.
Man kan tale om et skoleinitiativ med
henblik på at lette eleverne vejen frem i
det praktiske liv.

Besøg på Risø

Også i år besøgte de ælste elever, III a,
9. klassegruppe II og IIIA henholdsvis
lørdag den 3. december og lørdag den 10.
december 1966 forsøgsanlægget Risø.
Klasserne kørte med bus til Risø, og efter
at vi havde set nogle interessante film og
hørt et foredrag, ledsaget af lysbilleder, blev
eleverne vist rundt i de forskellige afdelin
ger.
Vi besøgte Helsefysisk Afdeling, hvor det
enkelte menneskes påvirkning af ydre
atomære påvirkninger kontrolleres — fik
gennemforklaret elektronacceleratoren og
dens betydning for behandling af moderne
hospitalsudstyr — beså landbrugsafdelingen

Udelt 6.-7. klasse

For første gang skete der det på Bispebjerg
Skole, at mere end 25 pct. af klassens
forældre udtrykte ønsket om, at børnene fra
5. klasse skulle føres udelt videre gennem
6. og 7. klasse.
Der blev derfor den 5. december holdt
et orienterende klasseforældremøde på læ
rerværelset for 5 V.

Bestrålingssterilisering af hospitalsudstyr for industrien blev påbegyndt i 1962. Nogle af de
ting, som bliver bestrålet er: Eengangssprøjter, transfusionssæt, donorsæt og kunstige lunger.
Elevtegning.
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Pastor Fenger og inspektøren talte.
En del forældre sluttede op om samværet
i kirken. — De er meget velkomne.

Inspektøren gav her en orientering over
de forskellige muligheder, der er for børne
nes skolegang efter 5. klasse.
Klasselæreren, fru Agnete Nielsen, anbe
falede at føre klassen videre som udelt cklasse og motiverede dette forslag.
En efterfølgende afstemning gav til re
sultat, at knap 75 pct. af forældrene stemte
for udelt klasse, hvorefter skoledirektionen
har meddelt, at klassen skal føres videre
udelt. Delingen vil derefter ske efter 7.
skoleår.

Stipendier

I januar 1967 havde vi den glæde at
kunne uddele 23 stipendier på enten 600
eller 800 kr. til et samlet beløb af 16.000 kr.
Stipendierne tildeles efter bestemmelserne
i loven om Ungdommens Uddannelsesfond.
Fastelavnsfest

De små klasser glæder sig meget til fa
stelavnsfesten. Vi slår katten af tønden,
de møder frem i sjove dragter, de ser trylle
kunster, og de får et traktement.
På Utterslev Skole deltog alle, delt i 2
hold. På Bispebjerg deltog 1.-4. klasserne,
begge steder lørdag den 4. februar.

Klasseforældremøde

Forældre, der har børn i 6 bu, samledes
til klasseforældremøde onsdag den 14. de
cember. Forældrene overværede en dansk
time, hvor klasselæreren, overlærer H.
Schjerling Jensen på en interessant og inci
terende måde viste, hvordan det går til,
når et afsnit af den danske sproglære ind
øves.
Forældrene fik et levende indtryk af,
hvor varieret det bliver gjort, og hvor op
taget børnene var af at leve op til de krav,
læreren stillede.

Hilsen fra Norge

Igen i år sendte foreningen Norden en
række norske rejselærere til Danmark. Disse
rejselærere bød på et righoldigt program,
der bl. a. indeholdt foredrag om norske
forhold, demonstrationer af norsk folkemu
sik og en masse gode farvefilm og lysbille
der.
Her på skolen fik vi besøg af lærer Leif
Braseth fra Våler i Solør mandag den 14.
februar. Han viste indledningsvis nogle lys
billeder fra Sydnorge med kommentarer,
derefter så vi en glimrende farvefilm, der
viste os samernes liv oppe i Lapmarken,
beskrev deres evindelige vandringer for at
finde føde til deres rener.
Endelig fik vi gennem filmen nogle glimt
af lappiske folkesange. Absolut en god og
belærende film, som 9.-10. klasserne fulgte
med stor interesse.

To sportspokaler

Vi har erhvervet Danmarks-mesterskabet
i skoleidrætsmærker og derved fået 2 poka
ler for et år. De står nu og pynter i en
glasmontre under »uret«, lige før indgangen
til lærerværelset.
Det smukke resultat er opnået ved, at
alle i 9. klasse (drenge) har taget idræts
mærket. Desuden har 5. klasse opnået 86,4
pct., idet så mange har erhvervet idrætsmær
ket i sølv.
Sidste dag før juleferien

Sidste skoledag før jul (den 22. decem
ber) var der juleafslutninger. På Utterslev
Skole samledes eleverne i to hold. Inspektø
ren talte til det første hold og viceinspektør
fru Karen Groth til det andet.
På Bispebjerg Skole samledes de mindre
klasser i gymnastiksalen. Her talte overlærer
Else Bruun.
Eleverne havde naturligvis også deres
gruppevise afslutninger i klasselokalerne.
De store klasser gik til juleafslutning i
Grundtvigskirken. Det var et festligt optog,
der bevægede sig op ad bakken over for
skolen og svingede ind i NV-kvarterets dom
kirke.
Overlærer Helga Christensen arrangerede
et stiligt Lucia-optog, og hr. Büchmann
sang med koret.

Skolebal

Fastelavnsfesten for 5.-7. klasserne hold
tes fredag den 17. februar. Et pigtrådsorke
ster leverede den traditionelle støj.
Grønland i dag

Folketingsmand Knud Hertling gav en
fællestime for 8. klasserne og en anden for
9. klasserne mandag den 20. februar.
Han gav en levende skildring af de pro
blemer, der rejser sig ved Grønlands over
gang til et industrialiseret samfund.
Knud Hertling var også inde på en omtale
af skoleforholdene. Grønlændere, der tager
eksaminer, skal tage dem på dansk. Det er
næsten lige så svært, som hvis danske børn
skulle tage eksamen på kinesisk.
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Orienteringsmøde for 7. klasserne

Gammel kærlighed ...

Forældre og elever sad side om side, da
vi tirsdag den 21. februar holdt møde for de
elever fra 7. klasserne, som ønsker at fort
sætte deres skolegang.
Når man har gået i skole i 7 år og er
fyldt 14 år, er undervisningspligten jo op
fyldt.
Det nye i aftenens program var, at vi
havde ophævet gruppedelingen, sådan at
eleverne nu frit kan vælge. Man kalder det
tilvalgsskolen. Nogle fag er dog stadig obliga
toriske.
Inspektøren indledte med at fortælle om
den samlede skoleplan og gjorde opmærk
som på nogle hensigtsmæssige fagkombina
tioner.
I øvrigt gav frk. Kate Abkær oplysninger
om faget håndarbejde, overlærer Erik An
dersen om naturlære, hr. Büchmann om
dramatik og filmkundskab, mens overlærer
fru K. M. Hagensen fortalte om maskin
skrivning.
Ved udfyldelsen af valgskemaerne var læ
rerne behjælpelige i den udstrækning, det
blev ønsket.
På mødet blev det understreget, at der
først rigtigt er mening i tingene, når man
melder sig til både 8. og 9. skoleår.
De to skoleår er nemlig en helhed. Hertil
kommer, at man efter de to år i skolen kan
opnå den statskontrollerede prøve for 9.
klasse.
Indmeldelse er bindende for et helt skole
år ad gangen.

30 år i træk har IV mellem fra 1937 sat
hinanden stævne på Bispebjerg Skole.
De samledes med deres højt elskede klas
selærer, overlærer Schjerling Jensen til en
sammenkomst på skolens lærerværelse den
18. marts.
Inspektøren udtrykte i en kort tale sin
glæde over at se de »gamle« ansigter igen
og fortalte i øvrigt om nyanskaffelser og om
skolens byggeplaner.
Man sluttede med smørrebrød. Det blev
sent, inden man skiltes.
Lektion på svensk

Det skulle på forhånd synes umuligt i
løbet af 40 minutter at give en virkelig in
teressant, ja næsten spændende lektion, og
endda på svensk, til dansktalende piger og
drenge, når emnet er: Rener, samer, lapper,
ørne og falke.
Men det lykkedes til fulde for forfattererinden, fil. cand. Irene Wallerius Linton.
Vi samlede alle eleverne fra tre 8. klasser
til en fællestime i filmlokalet.
Skolen havde bedt fru Linton tale svensk
hele lektionen i stedet for at bruge tiden til
at vise film, dias o. 1. Sådan noget kan vi
jo selv vise eleverne — men tale svensk som
en indfødt, det skal der en gæst til at klare.
Sidste dag i skolen

Fredag den 12. maj var sidste almindelige
skoledag for 9., 10. klasserne samt de to
III realklasser.
Eleverne fejrede den på gemytlig måde.
Nogle klædte sig i kuriøse dragter med til
hørende parykker, mens andre lod sig in
spirere af vikingetiden.
Der var på sportspladsen en fornøjelig
fodboldkamp mellem de store drenge fra
de ældste klasser.
De øvrige elever var et taknemmeligt
publikum.

Forældreaftenei'

Orienteringsmøde for forældre, hvis børn
rykker op fra 5. til 6. klasse holdtes på
Utterslev Skole onsdag den 22. februar og
på Bispebjerg Skole dagen efter.
Især på Utterslev Skole var fremmødet
stort og stemningen den allerbedste.
Inspektøren fortalte begge aftener om de
skolemuligheder, der er efter 5. klasse.
Ganske vist indbydes forældrene igen til
et tilsvarende møde, når eleverne fortsætter
skolegangen efter 7. klasse, men det må
være et naturligt forældreønske at vide klar
besked så hurtigt som muligt.
Der var arrangeret kaffebord, hvilket be
tød, at der var lejlighed til et hyggeligt
samvær i forbindelse med orienteringsmø
det.
Det er skolens erfaring, at et sådant sam
vær har værdi også for det skolemæssige
klima.

Praktikundervisning for seminarieelever

Gennem skoleåret har seminarieelever fra
Emdrupborg Statsseminarium fået deres
praktikuddannelse på Bispebjerg Skole, et
enkelt hold har vi yderligere haft fra Blå
gård Seminarium.
Der er tale om begynder-, blok- og linie
praktik — i alt 55 elever.
Arbejdet påfører den lærer, der er in
struktør, et ekstraarbejde, men mange af
lærerkollegiets medlemmer omfatter praktik
lærerarbejdet med megen interesse og kær
lighed.
Arbejdet ledes af skolens inspektør.
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LEJRSKOLER
Lejrskole i Nakkehoved

I grænselandet

7/9—12/9 var II a på Nakkehoved Lejr
skole. Det var en fornøjelse at se, hvor de
store piger nød at tilbringe disse dage i
hinandens selskab og i fællesskab løse de
faglige opgaver, der stilledes dem.
Opholdet måtte afkortes med en dag, for
at klassen kunne deltage i langbold-kampen
ved De københavnske kommuneskolers
Idrætsdag.
Da klassen sidste år var blevet Køben
havnsmestre, var det naturligvis magtpålig
gende, at de også kunne stille op i år. Hele
klassen afsluttede derfor lejrskoleopholdet
med at mødes på idrætspladsen og opmuntre
de udtagne spillere.
Alle var naturligvis glade for at II a
igen i år beholdt deres mesterskab og for
anden gang hjemførte en sølvplade til sko
lens fane, til trods for at træningen måtte
afbrydes af lejrskoleopholdet.
As.

Indtryk fra II A’s lejrskole i Sønderjylland
23.-31. august

Et lejrskoleophold var længe blevet stillet
os i udsigt af vores klasselærer. Den 23. au
gust tog vi derfor, under ledelse af hr.
Schjerling Jensen og hr. Dragsholt, til vort
bestemmelsessted - Als Husholdningsskole,
Vollerup pr. Als.
Den første ekskursion gik til Dybbøl. Un
dervejs til skanserne oplevede vi transpor
ten med kædetrukken færge over Egern
sund.
Når man går rundt i skanserne, får man
ikke indtrykket af at være på en tidligere
krigsskueplads. Bortset fra kanonerne ved
møllen, de prangende preussiske monumen
ter og de mere beskedne danske krigergrave,
vidner intet om de blodige begivenheder,
der fandt sted i 1864. I dag græsser køerne
fredeligt på den tidligere slagmark. Dybbøl
mølle, der »tvende« gange blev skudt i
grus, fungerer stadig efter bedste evne.
Der blev foretaget to heldagsture under
vort sønderjyske lejrskoleophold. En af dis
se udflugter gik til Sydslesvig, hvor dansk
heden stadig bliver drevet intensivt i mange
kredse.
Dannebrog kan i dag hejses uantastet
over festpladsen i Flensborg ved tre store
friluftsmøder, der samler tusinder af dansk
sindede sydslesvigere og mange gæster fra
det gamle land. Fra tysk side er der ændret
signaler, og det er der grund til at glæde
sig over.
Men dermed skal ikke være sagt, at det
er blevet let at være dansk i Sydslesvig. Der
er ikke tale om fredning af det dansksin
dede mindretal. Uanset at de ydre kår er
gennemgribende forvandlet, står danskheden
i Sydslesvig stadig i en kampsituation. I
kærligheden til Danmark og dansk kultur
vil mindretallet stadig se det som sin op
gave at åbne den sydslesvigske befolknings
øjne for det folkelige og kulturelle tilhørs
forhold mellem den sydslesvigske befolkning
og Norden. Danske i Sydslesvig er fortsat
besluttet på at leve som danske - om end det
må ske uden for Danmarks geografiske græn
ser.

Lejrskole i Norge

Elisabeth venter uden for Munch-museet
i Oslo.

7 b var på lejrskole på Lysebu
ved Oslo i dagene 13.-21. januar.
2 elever fortæller om deres besøg i
Norge.
Efter at vi i et halvt år havde brevvekslet
med den norske klasse 7 cf fra Møllergata
Skole i Oslo, oprandt den store dag 13/1,

Birger Olsen.
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Da vi ankom om morgenen, stod vi ende
lig ansigt til ansigt med vores norske kam
merater. Derefter gik vi samlet til Møllergata Skole, hvor inspektøren, klasselæreren
Asbjørn Ryen og overlærer frk. Helga Chri
stensen holdt taler.
Så fik vi lov til at gå i skolens svømme
bassin, og efter det fik vi udleveret ski
og støvler.
Vi overnattede i de norske hjem.
Søndag eftermiddag tog vi med »trikken«
til Lysebu, hvor vi blev modtaget af fem
norske praktikanter, som skulle have alt be
sværet med os. Det var dem, der tog os
med på museerne, lærte os at stå på ski og
hjalp os i alle henseender.
Vi fik anvist vore tomandsværelser, de
mest pragtfulde, man kan tænke sig. Fra
vinduerne havde vi den skønneste udsigt
over Sørkedalen (når det ikke var tåget).
Der var i det hele taget vidunderligt der
oppe.
Mandag og onsdag var vi på »Nasjonalgalleriet«, rådhuset og Munch-museet, hvor
vi fik opgaver om forskellige kunstnere og

Hanne, Lisbeth og Hanne Vibeke har arbej
det i gruppe hele dagen på Munch-museet.

da vi skulle rejse til Norge sammen med
vor klasselærer frk. Helga Christensen og
hendes søster Ingrid. Efter to timers sejlads
var de fleste af os søsyge, og vi måtte des
værre krybe i soveposerne.

Den dansk-norske e’evudveksling begyndte i Møllergata Skole. Overlærer Helga Christensens
klasse traf lærer Asbjørn Ryens afgangsklasse. Fra venstre ses: Gunnar, Norge, Susan, Dan
mark, Sanne, Danmark, Morten, Norge, Helle, Danmark, May Wenche, Norge, Kjell Arvid,
Norge, og Lise-Lotte, Danmark. Man startede med velkomstmøde på skolen, fortsatte med bad
i svømmehallen, spiste Sigsdalsfrokost og sluttede med omvisning. Første dag boede eleverne hos
de norske familier. Derefter var der lejrskole på Lysebu uden for Oslo.
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Vi tager nu vor plads i flyet, og endelig
kl. 9,15 er det så vor tur til at lette, idet
maskinen nu forøger motorernes omdrej
ningstal, og vi kører for fuldt drøn henad
startbanen for et øjeblik efter at være i luf
ten. Vi er på vej mod vort mål: Rom,
hvor vi skal ankomme efter 3 timer og 40
minutters flyvetid.

malerier. Om aftenen lavede vi opgaverne
færdige.
Tirsdag og torsdag stod vi på ski. Det må
have været et herligt syn for nordmændene,
da de fleste af os aldrig havde prøvet det
før. Vi fjumsede op og ned ad bakkerne,
men pudsigt nok var der ingen af os, der
brækkede benene.
Den sidste aften holdt vi en afslutnings
fest, hvor de norske børn og forældre var
med. Der blev holdt taler, overrakt gaver
og vi og vore norske kammerater udførte
vore underholdningsprogrammer.
Da vi skulle hjemad, var vore norske
kammerater mødt op på kajen for at sige
farvel. Afsejlingen skete under sang og hur
raråb. Vi fik en rolig hjemtur, og skibet
var rettidigt inde.
Denne dejlige tur kan vi takke vores
klasselærer frk. Helga Christensen for, og
hvor var vi glade for, at hendes søster Ingrid
var i stand til at tage med. Så havde vi to
til at forkæle os.
Ikke mindre bør vi takke skoledirektionen
og inspektør Fosmark for, at de gav til
ladelse til, at turen kunne gennemføres.

Rejseideen opstod i en skolestue
Men mange vanskeligheder skulle selv
følgelig overvindes, inden rejsen var en rea
litet. Tanken om en sådan tur opstod i øvrigt
i en orienteringstime, hvor Rom kom på
tale. Jeg meddelte så med ét klassen, at hvis
det var muligt at få sparet penge sammen,
ville jeg gerne arrangere en tur derned.
Man kikkede på hinanden, og det var ty
deligt at se, at ideen havde indfanget ele
verne. Men var det muligt på ca. % år at
få sparet de mange penge sammen? Det
spørgsmål var ikke til at besvare, fordi det
var umuligt for det første nøjagtigt at fast
slå rejsens pris, og for det andet skulle langt
de fleste finde ud af, hvordan pengene kun
ne fremskaffes.
Vi blev så enige om, at vi da i hvert fald
kunne forsøge.

Kirsten og Helle.
Lejrskole i Rom

Pengene tjentes ved fritidsjob
En sparekassebog blev oprettet, og alle
beløb, man kunne undvære, blev indsat. Hvis
ikke vi kunne nå beløbet, var der jo endelig
den trøst, at man så havde sparet en skilling
sammen, som så kunne bruges til noget an
det. Det skulle imidlertid vise sig, at op
sparingen gik over al forventning; saldoen

10 au gjorde Rom på kryds og tværs

Spændt forventning
Lørdag den 1. april 1967; vi er i Kastrup
Lufthavns moderne lufthavnsbanegård. —
Klokken mangler 10 minutter i 8, og alle
deltagerne er mærkværdigvis mødt — endda
før den aftalte tid, som var 8,15.
Mange af forældrene er taget med herud
for at sige farvel og god rejse, stemningen
og forventningen stiger for hvert minut; nu
var endelig dagen kommet, hvor man skulle
afsted.
Nogle enkelte betror mig, at de slet ikke
har sovet hele natten af bare frygt for at
sove over sig.
Da vi alle er samlet, går vi hen til skran
ken for at få vore kufferter vejet og afleve
ret. Da det er sket, er der endnu nogle mi
nutter, hvor eleverne kan snakke med deres
pårørende. Kl. 8,30 går vi igennem tolden
og viser vore pas og kommer ind i transit
hallen. Her forsyner man sig med toldfrie
varer, og vi afventer nu vor afgang opslået
på den lokale TV-skærm.
Kl. 8,55 kaldes vi ud til flyvemaskinen.
Her ankommer skolens inspektør og viceinspektrice for at sige farvel og tage et
par billeder af os og ønske god rejse.

10 au ved Kærlighedsfontænen i Rom.
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Fra io au’s lejrskole i Rom. I det pragtfulde vejr gør man et lille ophold foran Peterskirken.
I midten ses hr. og fru Namensen.

voksede støt dag for dag. Det var tydeligt
at mærke på både piger og drenge, at, afsted
skulle vi. Man tog job som trappevasker,
avisbud, babysitter, udbringning af brød og
mælk, lagerarbejder o.s.v., og allerede den
18. januar kunne jeg skrive kontrakt med
det rejsebureau, som havde givet os det bil
ligste tilbud.

Da den anden aften blev afholdt, var tu
ren en realitet, og man samledes for at
høre foredrag af overlærer Heilesen, som
fortalte om Rom med ledsagende lysbilleder
og film. Begge aftener gav et beskedent
overskud, som blev krediteret sparekassebo
gen.

Otte vidunderlige dage i Rom
---- Kl. ca. 13,00 ankom maskinen til
Rom, og 8 vidunderlige dage ventede os.
Hotellet var udmærket, ligesom maden var
upåklagelig, og alle var venlige og hjælp
somme mod os. En anonym giver havde
skænket os et stort beløb, så det var muligt
for os at se »Vatikan-museet« og foretage en
heldagstur til Tivoli med Villa d’Este.
De øvrige dage travede vi flittigt rundt
i Rom og så Peterskirken, Den spanske
Trappe, Termini, Capitol, Forum Romanum,
Engelsborg, Konstantinbuen, Titusbuen,
Colosseum, Fontana di Trevi, Circus Maxi
mus, Santa Maggiore, Piazza Del Popolo,
Via Appia Antica, Pantheon, Trajans Fo
rum, Vestatemplet, Den aurelianske Bymur,
Piazza Venezia, Viktor Emanuel monumen
tet m. m.
Men det hele måtte jo få en ende, og efter
at vi havde brugt fredagen, dagen før vi
skulle hjem igen, til indkøbstur, hvor især
pigerne boltrede sig med at købe tasker,

Grundigt forarbejde på klassen
Måske var det nu på sin plads at minde
om, at det var en »lejrskole«, vi skulle på,
hvilket betød, at der var mange opgaver at
løse. Vi gennemgik nu Roms historie, lige
som vi hentede al litteratur om Rom hjem
fra biblioteket. Klassen blev inddelt i syv
grupper, der hver havde fået til opgave at
gøre rede for hver sin tur gennem Rom.
Hver deltager i gruppen fik sit bygnings
værk at fortælle om skriftligt. Alle disse
redegørelser blev duplikeret og uddelt til
alle i klassen, som på den måde fik et lille
hæfte om Roms vigtigste seværdigheder.
To forældreaftener blev afholdt. Ved den
første blev der vist film fra lejrskolen i
Napstjert, og over en hyggelig kop kaffe
forelagde jeg planen om Rom-turen for for
ældrene, der var meget positive overfor
ideen og lovede at støtte, så godt det var
muligt.
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sko og ringe, blev det så altfor hurtigt lør
dag, som stod i afrejsens tegn.
Kl. 14,10 lettede maskinen, og vi begyndte
hjemrejsen, medens Transairs søde stewar
desser ligesom på udturen forsynede os med
dejlig mad og drikke.

ge forældre var mødt op for at tage imod
og ønske velkommen hjem. Efter at vi havde
passeret tolden og fået vore kufferter udle
veret, sagde vi hinanden farvel — et ufor
glemmeligt minde rigere, et festligt punktum
for elevernes sidste skoleår.

Forældrene: Velkommen hjem igen
Kl. 18,00 landede vi i Kastrup, hvor man

J. Namensen,
klasselærer for 10 au.

FRITIDEN
Skolescenen

virksomheden er at dække elevers behov for
afpasset og lødig litteratur, at stimulere in
teressen for gode bøger, at fremme forstå
elsen for bøgers anvendelse og dens betyd
ning samt at opøve lånernes evne til selv
at orientere sig i et hvilket som helst folke
bibliotek.
I de tre første skoleår kan eleverne låne
småbørnsbøger af deres klasselærer i klasse
lokalet, mens eleverne fra 4. klassetrin og
opefter har fri adgang til udlånsbiblioteket,
hvor de selv kan finde og afgøre, hvilke
bøger de vil låne med hjem.

Skolescenens teaterforestillinger har i den
forløbne vinter været set af 93 elever fra
5.—10. skoleår.
Med stor succes har skolescenen atter i
år arrangeret en særlig børneforestilling for
de fire yngste klassetrin. Til denne forestil
ling kunne der også købes billet til yngre
søskende og andre pårørende. Der opførtes
»Av for katten« af J. A. Brown. Stykket
blev set af 143 børn og voksne.
E. Winther.
Skolescenens Bio

havde igen i det forløbne år en række gode
forestillinger. Af disse kunne man måske
særlig fremhæve den russiske filmatisering
af »Hamlet«, »Den tavse mand« med John
Wayne og Jules Vernes »Kaptajn Grants
børn«.
Filmene er godt fordelt mellem de for
skellige klassetrin og har været både under
holdende og belærende.
Det er et godt tilbud til en rimelig pris,
et tilbud man bør tage imod med glæde.
Indbydelserne vil fremkomme i september
måned.
Eva Nymann Eriksen.

Nyttig orientering

Ved begyndelsen af det 4. skoleår får alle
elever klassevis i biblioteket en førstehånds
viden om, hvilke regler bøgerne i et biblio
tek er opstillet efter på reolerne, hvorledes
lånerkort og bogkort, kataloger og kartote
ker anvendes, og der gives fornøden oplys
ning om, hvilke pligter og rettigheder en
låner i skolebiblioteket har.
Kan børn li’ bøger?

Man siger, at børn og bøger hører sam
men. Er udtrykket kun en løs påstand?
Lokalet for udlån har i skoleåret 1966/67
i den nu afsluttede periode fra 20. august
til 1. juni haft åbent 6 timer om ugen, og
438 lånere har tilsammen hjemlånt 6342
bøger, en tilbagegang på 721 bind i for
hold til udlånet i tilsvarende periode i
1965/66.
Interessen for at låne bøger på skolen
er størst hos elever fra 1. til 5. klassetrin.
Efter 5. skoleår er denne interesse aftagen
de for næsten helt at ophøre i afgangsklas
serne. Hvad kan der gøres for at modvirke
denne uheldige tendens? Fru Henny Ma-

Biblioteket
Gode bøger — mange muligheder

Skolens bibliotek består af et udlån, en
håndbogsamling, et magasin med bogsæt og
et lærerbibliotek. Den 1. april 1967 havde
vort bibliotek en bogbestand på i alt 16.607
bind.
Lokalet med udlån af biblioteksbøger er
praktisk indrettet, dets tekniske udstyr er
tidssvarende, og dets funktioner er som of
fentlige bibliotekers. Formålet med udlåns
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Der viser sig en stadig stigende interesse
for svømning, ja så meget, at man ikke
kan få alle med, desværre.
Da der ganske tydeligt år for år er stor
stigning i tilslutningen både til friidrætten
og svømningen, må der hos børnene være et
stort behov for motion, og det er jo ganske
klart, at her kan de få lov at bruge deres
overskud på en sund og rigtig måde.
Idræt og gymnastik bør udvikle en lys,
lykkelig, frygtløs og uafhængig sindsstemning
hos børnene.
Man bør opmuntre dem til at gøre sig
umage med at stræbe efter noget, som står
højt.
Det er en ung slægt, som skal føre sam
fundet videre. Og kvaliteten både fysisk og
psykisk bliver bestemt i ungdomsårene.
Det er, når vi forenkler problemet og be
tragter idrættens betydning sagligt og nøg
ternt, at vi får forståelse af skoleidrættens
grundlæggende betydning for samfundet. Man må heller ikke glemme den glæde og
følelse af velvære, som følger med leg og
idræt.
Det er netop denne glæde og følelse af vel
være, børnene skal have lov til at mærke.
Glæden er en opdragelsesfaktor. Det er
psykologisk påvist, at idrætten kan gøre syge
friske og sind og tanker klare. Derfor har den
så stor moralsk værdi.
Idræt er leg, men også alvor, leg fordi den
gi’r ungdommen afløb for naturlige over
skudskræfter, alvor fordi den kræver indsats.
Derfor bliver den et så vigtigt middel i
ungdommens opdragelse, fordi den gennem
sit krav om indsats på den ene side, og
kravet om ærlighed og trofasthed på den
anden, er med til at danne børnenes ka
rakter.
Fysisk fostring er af liden værdi, hvis
den ikke går hånd i hånd med karakterdan
nelsen.
Kraft og færdighed er til liden glæde,
hvis man ikke bruger den rigtigt.
En sund idræt forlanger lige så meget
kraft i viljen som spændstighed i kroppen.
Adler Haugeland.

thiesen har i hele dette skoleår med sin 5.
klasse og fru Inger Bleli i nogle måneder
med sin 9. klasse hver anvendt en time om
ugen i udlånsbiblioteket. Arbejdsresultaterne
i disse to forsøg med børn og bøger har væ
ret tilfredsstillende og så opmuntrende, at de
opfordrer til nye forsøg i skolebiblioteket.

Et velegnet lokale til forskellige formål

En god håndbogssamling på læsestuen er
et godt tilbud til de klasser, der arbejder
med opgaver, hvortil der kræves mange op
slag i håndbøger. I undervisningstiden an
vendes læsestuelokalet også til anden under
visning og efter skoletiden til bogligt fri
tidsarbejde, der i 1966/67 fra 15. september
til 15. april har haft en tilslutning på 2.404
elevbesøg fordelt på 67 mødedage med et
gennemsnitligt fremmøde på 36 elever pr.
dag.
Arbejdet i fritiden på læsestuen foregår
tre gange om ugen à to timer og tilbydes
elever fra 4. klassetrin og opefter. Eleverne
kommer på eget initiativ eller efter opfor
dring. Arbejdet kan f. eks. være lektielæs
ning, løsning af opgaver, øvelser i opslag og
pasning af boglige fritidsinteresser. Der læg
ges megen vægt på, at læsestuearbejdet om
eftermiddagen foregår under så stilfærdige
og hyggelige former som muligt.
Hjalmar Rosenholm.

Skolehave — et tilbud

I slutningen af april indbydes eleverne i
4., 5. og 6. klasse til at melde sig for at
få en skolehave.
Forældrene vil have gavn af at opmuntre
børnene til at indmelde sig, for børnene kan
hente megen glæde ved at få en lille have at
pusle med.
Det er meget fornøjeligt for børnene først
at behandle jorden, dernæst at så den til el
ler tilplante den og derefter glædes over,
at det hele trives.
Ved opslag på skoletavlen i gården eller
på anden måde meddeles, hvornår man mel
der sig i skolehaven Tagensbo, over for Lyg
ten.

Feriekoloni

Gennem mange år var det vore drenges
store sommerønske at komme på ferielisten
— at få meddelelse om, at de skulle på
feriekoloni sammen med en af deres lærere.
Antallet af disse drenge har de sidste år
været stærkt dalende. Grundene kan være
mange, men den voksende velstand og større
krav om komfort, og dette at måtte gøre,
hvad man vil, er sikkert medvirkende faktor.

Frivillig idræt

Tilslutningen til den frivillige idræt har
også i år været stor.
Flere idrætsmærker samt svømmemærker
er taget, og skolen har i år erobret to po
kaler.
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Aftenskolen
1 Træsløjd
2-5 Maskinskrivning
6-7 Fysik
8-10 Kjolesyning
11-12 Værtindekursus
13 Magistratshold

Sommeren 1967 udsender skolen her 52
drenge, fordelt på to kolonier: »Vesterborg«
på Thorø og »Knudsminde« ved Nyborg.
Drengene vil ganske givet her opleve det,
som »gamle« kolonidrenge ofte taler om og
med glæde mindes — samvær med drenge fra
andre skoler, udflugter til egnens seværdig
heder og naturskønheder, nærindtryk af en
fremmed egn og dens befolkning og levevis,
en sommerlejrs særlige atmosfære og ople
velser og meget, meget mere.
Drengene ønskes en rigtig god ferie, og
skolen udtrykker en vemodig tak til vore
gamle kolonier »Alhage« og »Klitstuen«.

F.O.F.
14
15
16
17
18
19
20
21
22—23
24

Erik Andersen.

Emdrupbadet

I skoleåret 1966/67 åbnedes med Emdrupbadet en tidssvarende svømmebadeanstalt for Nordvestkvarterets ungdom, og 6070 piger fra vor skole har i løbet af den
første sæson fået svømmeundervisning her.
I de gode gamle dage var det kun mu
ligt at lære de børn, der hørte til skolen i
nærheden af de gamle søbadeanstalter, at
svømme. Der er sikkert mange, der med
glæde tænker på de timer, de tilbragte på
»Langebro«, på Helgoland i Svanemøllebugten eller i Gasværkshavnen og Kalk
brænderihavnen.
Alt dette hører imidlertid en svunden tid
til, og lykkeligvis er vi i vor tid i stand til
at tilfredsstille langt større krav til hygiej
ne, end man kunne dengang. Med Bellahøjbadet og Emdrupbadet er der mulighed
for, at alle børn i vor del af byen kan få
lært, hvad der er nødvendigt for at kunne
tage del i badelivets glæder ved vore strande
eller ved badestederne i udlandet.

Italiensk
Fransk
Engelsk
Porcelænsmaling
Tilskæring
Kjolesyning
Spansk
Tysk
Vi bygger hus
Kokkens selskabsmad

A.O.F.
25 Hattesyning
26 Kjolesyning
27 Tysk
28-30 Porcelænsmaling
31 Engelsk
Ungdomsskolen
32-45 Klasser m. mange forsk, fag

Gymnastiksalene
46-47 Idrætsforeningen Comet
48 Bispebjerg Bokseklub
49 Bispebjerg mdl. Gymnastikforening
50-51 Bispebjerg kv. Gymnastikforening
52 15. Kreds. Socialdemok. forening
53 Pensionsforsikringsanstalten
54 Boldklubben »Stefan«
55-56 Ungdomsklubben »Skibet«
57-58 K.K.s ungdomsskole
59—60 Terrænsportskredsene

Ulla Engelbrecht Hansen.

Skolen efter mørkets frembrud

65 elevhold fyldte vinteren igennem skolens
lokaler med rig aktivitet
Når skoleeleverne og deres lærere går
hjem, rykker der vinteren igennem nye hold
elever og et nyt lærerkollegium ind i skolens
lokaler.
Aften efter aften stråler lysene fra vin
duerne, for der er tale om en aktivitet fra
ikke færre end 65 skolehold, hvoraf ung
domsskolen glædeligvis tegner sig for ikke
færre end 14 hold.
I 1966—67 har der været følgende hold:

Andre
61
62
63
64
65
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Hjemmeværnet
Mandolinorkesteret »Brio«
Kommunens Håndarbejdsstuer
Emdrup Trop og Flok
F.D.F. Sløjd

Lærerkollegiet besøgte på studiedagen den 27. sept, det arkæologiske forsøgscenter i Lejre, hvor
der er rekonstrueret en del huse fra vikingetiden. Billedet er taget, da man besøgte en brændingsovn, der er under opførelse.

En alvorlig del af skolelivet er skriftlig eksamen. Eleverne udfører arbejdet i gymnastiksalen,
hvor der er gode belysningsforhold.
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DIMISSIONSFES TEN
afholdes i skolegården onsdag den 21. juni kl. 19,15.
Der bliver korsang, tale og uddeling af eksamensbeviser, afgangs
beviser og flidspræmier.

X"
Efter dimissionsfesten
er der lejlighed til at besøge udstillingen af elevarbejder i tegning,
husgerning, sløjd og håndarbejde i gymnastiksalen.

Den righoldige udstilling
er arrangeret med særligt henblik på forældrebesøg, hvorfor vi
forventer, at rigtig mange forældre vil se indenfor.
Til dimissionsfesten indbydes alle, der udskrives nu til sommerferien 1967, samt
alle forældre, værger og pårørende.

Vi samles i skolegården ved de grønne træer. Der kan være køligt en sådan
sommeraften, og det anbefales derfor at tage frakke med.

En del »gamle« elever plejer også at slutte op denne aften, også de er meget
velkomne.

ÅRSPRØVEDAGENE
for II A, II a, 8 A, 8 ai og 8 a2 finder sted 12.—16. juni.

★
BESØGSDAGE
tirsdag den 20. juni samt onsdag den 21. juni,
hvortil alle interesserede er velkomne

Udførlige skemaer o. 1. findes på side 22 og 23.

Tegninger, sløjdarbejder og håndarbejder fremlægges i gymnastiksalen tirsdag
den 20. juni kl. 950—12 samt onsdag den 21. juni kl. 950—12. Desuden onsdag
aften den 21. juni efter dimissionsfesten i skolegården.

Torsdag den 22. juni er omflytningsdag.
Fredag den 23. juni er første dag i sommerferien.
Mandag den 14. august er første skoledag efter ferien.

Årets hilsen til de elever, der udskrives
af skolen

Det er morsomt at være flittig
Johannes Fosmark.
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Bispebjerg Skole
BESØGSDAGE

TIRDAG 20. JUNI 1967
Kl.

7a

6 au
6 av

6z

5u
5V
4u
4V

3u
3V
2u

2x

1V

tid

nr.

(nr. n) kl. 8 - 850
(nr. 6) kl. 850- 940
(nr. 6) kl. 950-1040
(nr. b) kl. 8 - 850
(nr. 23) kl. 850- 940
(nr. 23) kl. 950-1040
(nr. n) kl. 850- 940
(nr. 14) kl. 950-1040
(nr. 14) kl. 1115-12
(nr. 27) kl. 8 - 850
(nr. 27) kl. 850- 940
(nr. 27) kl. 950-1040
(nr. 21) kl. 8 - 850
(nr. 21) kl. 850- 940
(nr. b) kl. 950-1040
(nr. b) kl. 850- 940
(nr. 20) kl. 950-1040
(nr. 20) kl. 1115-12
(nr. 19) kl. 950-1040
(nr. 19) kl. 1115-12
(nr. P6) kl. 8 - 850
(nr. Ps) kl. 850- 940
(nr. 31) kl. 8 - 850
(nr. 31 ) kl. 850- 940
(nr. 33) kl. 950-1040
(nr. 33) kl. 1115-12
(nr. 30) kl. 8 - 850
(nr. 30) kl. 850- 940
(nr. 28) kl. 8 - 850
(nr. 28) kl. 850- 940
(nr. 26) kl. 8 - 850
(nr. 26) kl. 850- 940

lærer

fag

naturlære
dansk
regning
biologi
regning
dansk
naturlære
regning
dansk
historie
regning
dansk
regning
dansk
biologi
biologi
regning
dansk
regning
dansk
regning
dansk
regning
dansk
regning
dansk
regning
dansk
regning
dansk
regning
dansk

hr. Erik Andersen
fr. Marieth Pedersen
fr. Jelshøj
hr. Jelshøj
fr. Lis Jørgensen
fr. Ingemann Nielsen
hr. Erik Andersen
hr. Kruse
fr. Marieth Pedersen
fr. von Huth
fr. von Huth
hr. Jelshøj
fr. Winther
fr. Winther
fr. Münther
fr. Münther
fr. Marieth Pedersen
fr. Agnete Nielsen
fr. Agnete Nielsen
fr. Budtz
fr. Leibølle
hr. Grønlie
fr. Marieth Pedersen
fr. Antje Nielsson
fr. Lis Jørgensen
fr. Winther
fr. Lis Jørgensen
fr. Leibølle
hr. Lorenzen
fr. Schubert
fr. Agnete Nielsen
fr. Jonna Jensen

gæstelærer

fr. Ingemann Nielsen
hr. Lorenzen
hr. Haugland
hr. Grønlie
fr. Jelshøj
fr. Budtz
hr. Haugland
fr. von Huth
fr. Bleil
hr. Kruse
hr. Jelshøj
fr. Winther
fr. Schubert
fr. Agnete Nielsen
fr. Leibølle
fr. Ingeman Nielsen
fr. Antje Nielsson
hr. Jelshøj
fr. Bleli
fr. Jelshøj
fr. Antje Nielsson
hr. Kruse

ONSDAG 21. JUNI 1967
Iu

(nr.
(nr.
(nr.
7 A (nr.
(nr.
(nr.
7 B (nr.
(nr.
(nr.
7b (nr.
(nr.
(nr.
6 bu (nr.
(nr.
(nr.
6 bv (nr.
(nr.
(nr.

7)
7)
7)
n)
10)
10)
11)
11)
11)
9)
9)
9)
16)
16)
16)
14)
14)
14)

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

8 - 850
850- 940
950-1040
8 - 850
850- 940
950-1040
8 - 850
850- 940
950-1040
8 - 850
850- 940
950-1040
8 - 850
850- 940
950-1040
8 - 850
850- 940
950-1040

regning
historie
dansk
naturlære
regning
dansk
historie
dansk
regning
regning
tysk
dansk
geografi
regning
dansk
historie
regning
dansk

hr. Jørgen Hansen
hr. Jørgen Andersen
fr. Astrid Schmidth
hr. Erik Andersen
hr. Erik Andersen
fr. Dragsholt
hr. Jørgen Andersen
hr. Schjerling Jensen
hr. Dragsholt
fr. Kristensen
fr. Ranvig
fr. Helga Christensen
fr. Ranvig
hr. Jørgen Hansen
hr. Scherling Jensen
hr. Rosenholm
hr. Dragsholt
fr. Budtz
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fr. Hagensen
fr. Helga Christensen
fr. Lisa Andersen
fr. Lisa Andersen
hr. Büchmann
hr. Rosenholm
fr. Mathiesen
fr. Astrid Schmidt
fr. Kristensen
hr. Dragsholt
fr. Dragsholt
hr. Termansen
hr. Büchmann
hr. Namensen
hr. Namensen
hr. Schjerling Jensen
hr. Rosenholm
fr. Ranvig

nr.

Kl.

5x

5z
4y

4z

3X
3z

2V

1 u

(nr. 18)
(nr. 18)
(nr. 18)
(nr. P5)
(nr. P5)
(nr. Pg)
(nr. 22)
(nr. 22)
(nr. Pi)
(nr. Pi)
(nr. 29)
(nr. 29)
(nr. 19)
(nr. 19)
(nr. 32)
(nr. 32)
(nr. 24)
(nr. 24)

tid

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

8 - 850
850- 940
950-10«
8 - 850
850- 940
950-1040
8 - 850
850- 940
8 - 850
850- 940
8 - 850
850- 940
8 - 850
850- 940
8 - 850
850- 940
8 - 850
850- 940

lærer

fag

geografi
regning
dansk
geografi
regning
dansk
regning
dansk
regning
dansk
regning
dansk
regning
dansk
regning
dansk
regning
dansk

fr. Astrid Schmidt
fr. Mathiesen
fr. Mathiesen
hr. Grønlie
hr. Grønlie
hr. Granell
fr. Lykkegård
fr. Lykkegård
hr. Termansen
hr. Termansen
hr. Namensen
hr. Granell
fr. von Huth
fr. Lisa Andersen
fr. Dragsholt
fr. Hagensen
fr. Jonna Jensen
fr. Kristensen

gæstelærer

fr. Engelbrecht Hansen
fr. Engelbrecht Hansen
hr. Granell
hr. Haugland
hr. Haugland
fr. Carlsen
fr. Carlsen
fr. Carlsen
fr. Helga Christensen
fr. Budtz

Utterslev Skole
TIRDAG ao. JUNI 1967
(nr. 3)
(nr. 3)
(nr. 3)
3 æ (nr. 4)
(nr. 4)
3 0 (nr. 5)
(nr. 5)
1 0 (nr. 5)
(nr. 5
5ø

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

8 — 850
8 50- 940
950-1Q40
8 — 850
850— 940
950_1Q40
1145-12
8 — 850
8B0— 9«

regning
geografi
dansk
dansk
regning
dansk
regning
dansk
regning

hr. Frøkjær-Jensen
hr. Johansen
hr. Johansen
hr. Johansen
hr. Frøkjær-Jensen
fr. Eilenberg
hr. Johansen
fr. Groth
hr. Gilbert Jørgensen

fr. Eilenberg
fr. Eilenberg
hr. Gilbert Jørgensen

ONSDAG 21. JUNI 1967

5æ (nr.
(nr.
(nr.
4æ (nr.
(nr.
4ø (nr.
(nr.
2æ (nr.
(nr.
2 0 (nr.
(nr.
1 æ (nr.
(nr.

8) kl. 8 - 850
8) kl. 8®0— 9«
8) kl. 950—1Q40
2) kl. 8 - 850
2) kl. 850- 940
1) kl. 8 — 850
1) kl. 8®0— 940
7) kl. 8 — 850
7) kl. 850— 940
6) kl. 8 — 860
6) kl. 850— 940
4) kl. 85o_ 9«
4) kl. 9®O-104O

regning
biologi
dansk
regning
dansk
regning
dansk
dansk
regning
regning
dansk
regning
dansk

fr. Jaral
hr. Gilbert Jørgensen
fr. Holm Jensen
hr. Frøkjær Jensen
hr. Frøkjær Jensen
fr. Bruun
fr. Kirsten Hansen
fr. Esther Hendriksen
hr. Johansen
fr. Holm Jensen
fr. Jaral
fr. Holm Jensen
fr. Bruun

fr.
fr.
fr.
hr.
fr.
fr.
fr.

Kirsten Hansen
Bruun
Jaral
Gilbert Jørgensen
Esther Hendriksen
Groth
Groth

Tilsyn med udstillingerne
BISPEBJERG SKOLE

Tirsdag 20. juni
Onsdag 21. juni

kl. 950-12: fr. Abkjær og hr. Heilesen
kl. 950-12: fr. Abkjær og hr. Nymann Eriksen
UTTERSLEV SKOLE

Tirsdag 20. juni
Onsdag 21. juni

kl. 950-12 : fr. Kirsten Hansen
kl. 950-12: ir. Esther Hendriksen
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Første søndag i december samledes forældre og børn foran skolen. De overværede det højtidelige
øjeblik, da bydelens juletræ tændtes. Skolenævnets formand og inspektøren talte. Børnene sang
julesalmer og -sange.
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