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Brønshøj skole 1966-07



Skoleårets afslutning
Forældre og andre interesserede ind

bydes herved til at overvære undervis
ningen tirsdag den 20. og onsdag den 
21. juni efter omstående skema.

Disse dage vil der være lejlighed til 
at bese elevernes arbejder i tegning, 
sløjd og håndarbejde. Udstillingerne vil 
desuden kunne beses om aftenen den 
20. juni.

Afslutningen
Tirsdag den 20. juni kl. 19.30 er der 

i drengenes gymnastiksal uddeling af 
eksamensbeviser og flidspræmier.

Udgående elever og deres pårørende 
er hjerteligt velkomne.

Torsdag den 22. juni afleveres bøger.

Fredag den 23. juni er første ferie
dag.

Første skoledag efter ferien er man
dag den 14. august. De nye 1. klasser 
begynder dog først mandag den 21. 
august kl. 9.

Forsidetegning af Poul Hansen



Mn PÓnntr SWrr oo ö» Míigt ú( TÓqviu 
wîlïMab» Mk>3<mP ©337 ‘iiaabf'i^jdcfiai^ 
ïaôàrnnr <mn 5un()ato M(oq 61 ‘íMaw Xnöe,

JUS olíiii poa n”H £jíoo( trn 6»^ of nun ßt(. 
Som nxtntr Ä ^^^¿^OfiYKrf

Praktiske oplysninger til hjemmene

Gem heftet. De får brug for det i 
løbet af skoleåret.

Skolenævnet ved Brønshøj skole har 
følgende sammensætning:
Vognmand Ib Hansen, Løvetandsvej 6,

Brønshøj ( formand ).
Trafikmester E. Larsen, Tønnesvej 65, 

S.
Maskinarbejder Thorkild Jensen, Kab- 

belejevej 7, Brønshøj.
Produktionschef Erik Ellermann, Ug- 

gerløsevej, Brønshøj.
Værkfører Kristian Nielsen, Fjenneslev- 

vej 23, Brønshøj.

Lærerpersonalet
Skoleinspektør: S. Koman-Petersen.
Viceskoleinspektører: Fru A. M. 

Brandt-Nielsen, H. Ankerdal, Anker 
Reinholth Rasmussen.

Overlærere: H. Ahrensbach, Hartvig 
Christensen, B. Dissing, E. A. Erskov, 
K. K. Hansen, Poul Hansen, Ib Hauge, 
K. Karre, Aage Kjeldgaard (formand 
for lærerrådet), Helge Kristiansen, E. 
Kaarvig, K. Bülow Møller,Bent Niel
sen, Knud Nielsson, Niels Thomsen, 
Carl Torp, fru Kamma Andersen, fru 
I. Baltzer, frk. J. L. Grönberg, fru Ing
rid Hansen, fru Vema Hansen, fru 

Edith Henriksen, frk. Helga Jensen, fru 
E. Jespersen, frk. G. Kruse, fru Inger 
Larsen, frk. E. Lemvig-Hansen, frk. E. 
Lorentzen, fru K. Møller, fru Ellen 
Nielsson, fru B. Sparrevohn, fru M. 
Wallin, fru Ingrid Østergaard.

Kommunelærere: Ole Amt, B. 
Bramsfort, S. Fastholm, J. Høybye-Ol- 
sen, Per Larsen, J. Martensen, fru Gre
the Julin, fru Grethe Madsen, fru Ulla 
Søndergaard, fru Karen Sørensen.

Desuden virker følgende lærere ved 
skolen: Fl. Bjarnø, M. Bærendtsen, E. 
Lillie, T. Norél, C. Vagning, fru M. 
Brammer.

Skolebetjent: Chr. Andersen.
Mælkeuddelingen forestås af fru V. 

Johansson og fru G. Carstensen.
Skolens læge: R. Schleimann. 
Sundhedsplejerske: Frk. E. Wissing. 
Skolens sekretær: Fru G. Maarbjerg.

Skolens kontor
er åbent hver skoledag kl. 12-13 samt 
onsdag mellem 17.30 og 18.30.

Skolens telefonnummer er Bella 36. 
Alle henvendelser, også angående GI. 
skole, bedes rettet hertil.

GI. skoles telefonnummer er Bella 
2450, men den svarer kun i viceskole
inspektørens kontortid.
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Konfirmationsforberedelsen
I henhold til de gældende lovbestem

melser er der mellem skoledirektionen 
og provsterne i København truffet den 
aftale, at konfirmander normalt forbe
redes til konfirmationen, medens de går 
i 7. klasse, uanset hvornår konfirmatio
nen skal finde sted.

Folkekirkens konfirmationsdage er i 
København normalt de sidste søndage 
i marts eller de første søndage i april 
samt de første søndage i oktober, even
tuelt den sidste søndag i september.

Konfirmationsforberedelsen finder 
sted mandag og torsdag efter kl. 13 på 
et af vedkommende præst fastsat klok
keslæt.

Konfirmander, der ønskes konfirme
ret, efter at de har forladt 7. klasse, 
deltager umiddelbart før konfirmatio
nen i nogle få repetitionstimer, der lig
ger uden for skoletiden.

Indtegning til konfirmation sker hos 
den præst, af hvem konfirmationen øn
skes foretaget, normalt en af præsterne 
i det sogn, hvor man bor. Nærmere op
lysning fås hos præsten, og i øvrigt hen
vises til bekendtgørelse i sognets kirke
blad.

Smitsomme sygdomme
Uddrag af regler for skolernes for

hold i tilfælde af smitsomme sygdomme 
( undervisningsministeriets bekendtgø
relse af 27. maj 1950).

En elev eller lærer må ikke modtages 
i skolen:
1. før 10 dage efter sygdommens begyn

delse (ikke efter udslettets fremkomst 
ved mæslinger'),

2. før 4 uger efter hosteanfaldenes be
gyndelse ved kighoste,

3. før det akutte stadium er overstået 

ved røde hunde, skoldkopper, rosen, 
influenza, fåresyge og halsbetændelse,

4. før der foreligger smittefrihedsattest 
fra læge ved tyfus, paratyfus, para- 
dysenteri, difteri, skarlagensfeber, 
smitsom hjernerygmarvsbetændelse 
(epidemisk meningitis) samt børne
lammelse. — For de under 4. nævnte 
sygdomme kræves også smittefriheds
attest efter sygdommens optræden i 
elevens eller lærerens hjem.

Indmeldelse og udmeldelse
Indmeldelse af børn, der skal begynde 

i skolen efter sommerferien, finder sted 
fra september året før skolegangen be
gynder. Dåbs- og vaccinationsattest 
medbringes. Hvis barnet ikke er vacci
neret ved indmeldelsen, forevises vac
cinationsattesten på skolen ved skole
gangens begyndelse. Alle 1. klasser går 
i skole fra kl. 8.

U dskrivning. U nder visningspligten 
ophører ved udgangen af skoleåret, når 
barnet fylder 14 år senest den 31. ja
nuar og har gået 7 år i skole. Elever 
fra 8. kl. kan ikke udskrives i løbet af 
skoleåret, medmindre ganske særlige 
forhold taler derfor, og skolenævnet gi
ver sit samtykke dertil.

Elevtallet
Pr. 1. marts 1967 har skolen 991 ele

ver i hovedskolen (1.-7. skoleår), 266 
elever i 8.—10. skoleår. Desuden har sko
len 31 elever i læseklasser.

Hjemmenes bistand
En af skolens vigtigste opgaver er at 

vænne børnene til at passe deres ar
bejde punktligt og have deres ting i or- 
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den, men hertil er hjemmenes bistand 
nødvendig på mange områder — bl. a. 
følgende :
1. Bliver Deres barn sygt, beder vi om 

besked med det samme. Besked kan 
gives personligt, pr. telefon eller ved 
at sende et brev med en skolekamme
rat. Når skolen mener det nødvendigt, 
fremsendes en lægeattest til hjemmet.

2. Forsømmelser, der ikke skyldes syg
dom, må kun finde sted efter forud 
indhentet tilladelse hos klasselæreren 
eller skoleinspektøren.

3. Fri før en ferie. Det er en uskik at 
bede sit barn fri en hel eller halv dag 
før en ferie. Vi henstiller derfor, at 
børnene oplæres til, at frihed først be
gynder, når ferien begynder.

4. Send aldrig Deres barn for tidligt 
hen til skolen. Om morgenen bør 
børnene tidligst komme 10 minutter 
før kl. 8, og såfremt Deres barn skal 
møde senere på formiddagen, bør De 
være klar over barnets præcise møde
tid.

5. Glemmekasserne er til stadighed fyldt 
med tøj. Hvis Deres barn mangler 
ejendele, når det kommer hjem, lad 
da barnet straks spørge den næste 
dag. Glemmekassen er åben hver dag 
i viceinspektørens kontortid.
Mærk Deres barns tøj med navn.

6. Lad i almindelighed ikke Deres barn 
have penge med i skole.

7. 1 almindelighed må børnene ikke 
cykle i skole. Bor De langt fra skolen, 
evt. uden for skolens distrikt, kan De 
ved henvendelse til viceskoleinspektø
ren få et cykelkort. Skolen påtager sig 
intet ansvar for cyklerne.

8. Det frarådes hjemmene at lade ele
verne medbringe ure, smykker etc. 
Sker det alligevel, er det på hjemme

nes eget ansvar, og erstatningskrav vil 
ikke kunne gøres gældende.

9. Skolen udlåner bøger til børnene. For 
at skåne bøgerne mest muligt, skal 
børnene sørge for, at der er bind om 
dem og navn på dem. Forældrene 
kan hjælpe os meget ved at påse, at 
bøgerne får bind, og at bøgerne i det 
hele taget behandles pænt.

Angående bypladser
I december 1961 er der kommet en 

ny vedtægt for Københavns kommune 
om anvendelse af børn til budtjeneste:
1. Børn under 13 år må ikke anvendes 

til egentlig budtjeneste af erhvervs
mæssig karakter.

2. Det er tilladt at beskæftige børn un
der 14 år, men over 13 år, ved bud
tjeneste i indtil to timer daglig.
På skoledage skal arbejdstiden ligge 
efter skoletid, og arbejdet må i det 
hele taget ikke udføres efter kl. 18. 
Det samme gælder, såfremt barnet er 
fyldt 14 år, men ikke lovligt udskre
vet af skolen.

3. Barnet må kun udføre let budtjeneste 
og må ikke sættes til arbejde, der er 
skadeligt for dets sundhed. Det må 
således ikke udsættes for at skulle 
transportere byrder, der overstiger 
8 kg.

4. Barnet må ikke anvendes til indkræv
ning af penge, medmindre det drejer 
sig om betaling af varer, der udbrin
ges af barnet, og hvor kvittering føl
ger med varen.

5. Overtrædelse af foranstående bestem
melser straffes med bøde.

6. Denne vedtægt gælder ikke virksom
heder, i hvilke kun det pågældende 
barns nærmeste pårørende beskæfti
ges.
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Året rundt
12. august: Første skoledag efter fe

rien.
22. august: De nye 1. klasser møder.
2. september: Udflugtsdag.
13. september: Idrætsdag.
21. , 22., 26. og 27. september: Orien

terende møder for forældre til børn i 
5. klasserne.

1. oktober: Foredrag fra »Foreningen 
af gestapofanger« for 9., 10., II real og 
III real.

12. oktober: Svømmestævne.
21. oktober-3. november: Forældre

uge.
7. november: Forældremøde arrange

ret af skolenævnet med H. Isenstein som 
foredragsholder.

14. —19. november: Erhvervspraktik 
for III real.

21. -26. november : Erhvervspraktik 
for 9. og 10. klasserne.

5. —10. december: Terminsprøve for 
9. kl. og 10 kl., II og III real.

8. december: Andespil til fordel for 
W eekend-hytten.

21. december: Luciaoptog.
9. januar: I anledning af skolens fød

selsdag bal for 1 -5. klasserne om efter
middagen og for 6.-10. klasserne om 
aftenen.

11. og 12.januar: Orienterende møde 
for forældre til børn i 7. klasserne.

13. januar: Erhvervsorientering for 9. 
klasserne.

17. —21. januar: Vejledende prøver 
for 5. klasserne.

30. januar-4. februar: Erhvervsprak
tik for 9. klasserne.

2. februar: Besøg i Ungdombsyen for 
10. klasse.

9. februar: Besøg i Ungdomsbyen for 
III real.

17. februar: Besøg af norsk rejselek
tor (I real og 8. klasse).

25. og 26. februar: Teaterforestilling 
(»Fyrtøjet«),

6. -10. marts: Terminsprøve for 9. og 
10. klasse, II og III real.

7. marts: Besøg af svensk rejselektor 
(II real og 10. klasse).

16. marts: Pigegymnastik i Idræts
huset.

2. og 7. april: Skolens gymnastikop
visning.

7. april: Lærerdag.
18. april: Eksamen i gymnastik (III 

real og 9—10. klasse).
26. april: Skriftlig eksamen begynder.
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Skolens distrikt

Astrupvej
Basnæsvej
Beldringevej
Borrebyvej fra 39 og 40
Broksøvej
Brønshøj gård ve j
Brønshøjholms Allé
Brønshøj Kirkevej
Brønshøjvej 1-47 og 2-64
Bækkeskovvej fra 41 og 38
Edelsmindevej
Elmelundvej
Engelholmvej
Fjenneslevvej
Frederikssundsvej 147-233 og 134-218
Fuglsang Allé fra 89 og 76
Gaunøvej
Gråbynkevej
Gåseurtvej
Hagestedvej
Hareskovvej fra 77 og 94
Havdrupvej 1-103 og 2-86
Havrevej
Hegnshusene, lige nr. fra 12
Hirsevej
Hoicks Plads
Hvalsøvej
Hvedevej
Højlandsvangen fra 59 og 56
Jægersprisvej
Kabbelejevej
Karlstads Allé nr. 4 og 5
Kirketoften

Klintevej
Klintholmvej
Knabstrupvej
Krabbesholmvej
Lejrevej
Lilliendalsvej
Lindholmsvej 1—13 og 2—18
Liselundvej
Lys trupvej
Løvetandsvej
Mullerupvej
Nordfeldvej
Næsbyholmvej fra 31 og 28
Pilesvinget
Præstegårds Allé
Præstkærvej
Risvangen
Rostgårdsvj fra 13 og 14
Rugvej
Rytterskolehøj
Sonnerupvej 1-57 og 2-56
Spanagervej
Sparresholmvej
Stavnstrupvej
Svend Gønges Vej
Thurebyholmvej
Tuxensvej
Tølløsevej 1-81 og 2-68
Tårnholmsvej
Valløvej
Ærtevej
»Brønshøjholm«, Brønshøjholms Allé
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Beretning fra
Skolenævnet har i det forløbne år i 

god forståelse med skolen behandlet de 
under nævnet hørende spørgsmål.

Det kan nævnes, at flere af skolens 
klasseværelser i årets løb har gennem
gået en stærkt tiltrængt modernisering, 
en udvikling, som vi nærer de bedste 
forhåbninger om må blive fortsat.

I forbindelse med forældreugen blev 
der den 7. november afholdt forældre
møde, hvor kunstneren Harald Isen
stein causerede og demonstrerede under 
titlen »Mon vi alle er kunstnere?«.

skolenævnet
Skolenævnet kan stadig glæde sig 

over, at ulovlige forsømmelser hører til 
undtagelserne, samt at udmeldelse i 
utide kun har fundet sted i få tilfælde.

Brønshøj skoles weekend-hytte vil og
så fremover få brug for økonomisk støt
te. Forældrene vil derfor i årets løb 
modtage invitationer til forskellige ar
rangementer, og vi håber, at mange vil 
glæde os med at møde op.

På skolenævnets vegne 
Ib Hansen, 
formand.
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Det vanskelige valg

Samfundet ændrer sig i disse år i et 
amfang og med en hastighed, der kan 
tage pusten fra selv de mest frem
skridtsvenlige. Som alt, der er i bevæ
gelse, skaber denne voldsomme udvik
ling uro; men det må ikke glemmes, at 
uro ikke behøver at være noget nega
tivt, men tværtimod ofte giver stof til 
eftertanke, der ender i positive resul
tater. Det må samtidig erkendes, at ud
viklingen skaber en mængde problemer 
af vidt forskellig karakter og omfang, 
som mere eller mindre direkte griber 
ind i den enkeltes hverdag.

Selv om skolens struktur også ændres, 
mærkes disse ændringer kun i mindre 
omfang af eleverne, fordi denne udvik
ling forløber med en hastighed, der er 
langt mindre end den, hvormed det øv
rige samfund udvikler sig. Når den 
unge derfor har afsluttet sin skolegang, 
vil det moderne samfunds mange pro
blemer let kunne slå benene væk under 
en og anden, som måske i forvejen føler 
sig usikker. Det må derfor i det omfang, 
det er muligt, være en af skolens opga
ver i samarbejde med hjemmene at 
lette overgangen fra skole til samfund 
mest muligt. Det er derfor også helt 
naturligt, at fag som samfundslære og 
familiekundskab får en central place
ring i skolens ældste klasser, men side
stillet hermed er erhvervsorientering, 
som måske, fordi erhvervsvalget netop 
for mange er et brændende problem, 
af eleverne fornemmes som et meget 
væsentligt fag. Undervisningen i er
hvervsorientering har som formål at 
pege på et utal af erhvervsmuligheder, 
der kan vælges imellem. Alt for mange 
føler sig fristet af et eller to modefag, 
som derfor søges i en sådan grad, at det 

bliver svært for ikke at sige umuligt for 
arbejdsmarkedet at imødekomme de 
unges ønsker. Mange glemmer i denne 
situation, at der findes en række beslæg
tede fag, som hver især udmærket til
fredsstiller de vordende lærlinges ønsker 
om krav til uddannelsen. Men denne 
undervisning må også sigte hen imod 
at oplyse eleverne om, hvilke faktorer, 
der spiller en rolle, når fremtiden plan
lægges. Det er ikke altid, man tænker 
på, at der i de forskellige erhverv stilles 
vidt forskellige krav til helhed, fysik, an
læg og lyst, ligesom det hænder, at nog
le efter en afsluttet uddannelse opdager, 
at mulighederne for videreuddannelse 
for slet ikke at tale om mulighederne 
for beskæftigelse ikke er så store, som 
man troede, da man begyndte i faget. 
Hertil kommer, at der som følge af 
automatisering og rationalisering er op
stået en række nye fag, som hverken 
den unge eller hans pårørende har noget 
kendskab til, men som måske netop by
der de allerbedste muligheder. Endelig 
er uddannelsen i en lang række af de 
»gamle« fag ændret, således at oplys
ninger om lærlingeuddannelsen fra æl
dre svende kan give et forkert billede 
af de pågældende fags uddannelsesmå
der.

Undervisningen i erhvervsorientering 
kan finde sted på mange forskellige må
der: ved klasseundervisning, i grupper, 
individuelt, ved samtaler med en eller 
flere elever, ved virksomhedsbesøg og 
ved erhvervspraktik. Emnernes række
følge vil være forskellig alt efter den 
enkelte klasses ønsker og behov; men 
det vil ofte være naturligt at begynde 
at fortælle eleverne lidt om, hvorledes 
fagene samler sig i grupper, således at 
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den enkelte elev, når han senere skal til 
at tænke på at søge erhverv, i første 
omgang blot placerer sig i den gruppe, 
hvor hans interesse ligger. Derved und
går man, at eleven på et for tidligt tids
punkt føler sig alt for bundet til et be
stemt erhverv og således slet ikke får 
øje på de mange andre muligheder, som 
måske også ligger inden for hans inter
esseområde. Det næste vil ofte være at 
understrege betydningen af interesser, 
evner, kundskaber, løn og arbejdsfor
hold m. m. Er man nået så langt, vil 
det som regel være på tide at interes
sere sig for de unges mere specielle er
hvervsønsker, dels for ved hjælp af er
hvervskartoteket at give indtryk af, 
hvilke krav og muligheder eleven stil
les overfor, dels for i enkelte tilfælde 
at gøre opmærksom på urealistiske 
drømme, der, hvis de sætter sig alt for 
fast, kun vil give anledning til ærgrel
ser og skuffelser sidenhen. Ved hjælp 
af billed- og lydbånd kan man illustrere 
enkelte fag eller faggruppers uddannel
ses- og arbejdsvilkår og ved virksom
hedsbesøg evt. med efterfølgende sam
tale med personalechef eller andre an
satte bibringe eleverne forståelse for, 
hvad man venter af dem, og hvad der 
venter dem. I forbindelse hermed må 
det være på sin plads at gennemgå en 
lærekontrakt, således at den unge er 
ganske klar over, hvilke forpligtelser et 
læreforhold lægger på ham, og hvilke 
rettigheder han eller hun har i lære
tiden. Erhvervspraktikken, som nu efter 
at have eksisteret i en årrække, har vun
det indpas i begge skoleafdelinger, er 
nok det bedste middel til at give ele
verne et billede af livet på en arbejds
plads. Efter at eleverne har gennem
gået det indledende kursus i erhvervs
orientering og har fundet et eller flere 

fag, som de kunne tænke sig at prøve 
i praksis, sendes de ud i en eller flere 
perioder á otte dage. Selv om det ikke 
altid er muligt at sende en elev ud i 
hans eller hendes ønskefag, får de under 
alle omstændigheder et indtryk af livet 
på en arbejdsplads og får lejlighed til 
på deres egen krop at prøve, hvorledes 
det er at »gå på arbejde«. Nogle bliver 
gennem erhvervspraktikken bestyrket i 
deres erhvervsønske, mens andre opda
ger, at deres ønskeerhverv var helt an
derledes, end de havde tænkt sig. På 
den anden side må man ikke overvur
dere erhvervspraktikkens betydning, otte 
dage er ikke nogen lang tid, det er der
for af største betydning, at erhvervsvej
ledningen fortsættes, eventuelt med et 
udvidet samarbejde mellem skole og 
hjem. Når alle disse muligheder for vej
ledning er udtømt, kan de offentlige 
erhvervsvejledningskontorer træde hjæl
pende til både med hensyn til at skaffe 
læreplads, og når det drejer sig om at 
få at vide, om man egner sig til det 
erhverv, som man kunne tænke sig at 
uddanne sig i. Det er her på sin plads 
at gøre opmærksom på, at det ikke ved 
psykotekniske prøver er muligt at finde 
ud af, hvilket fag man egner sig til, 
men kun om det eller de fag, man 
kunne tænke sig at søge, ligger inden 
eller uden for de grænser, som evner og 
anlæg sætter. Alle disse anstrengelser 
skulle gerne føre til, at eleven, når det 
endelige erhvervsvalg skal træffes, er 
udrustet bedst muligt.

Man kan mene, at det er meget at 
ofre på et enkelt område af et fag, men 
når man ved, hvor meget det betyder 
for et menneske at være placeret rig
tigt i tilværelsen, er omkostningerne me
get rimelige. Når hertil lægges de meget 
betydelige summer, der investeres i ud
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dannelse og undervisning, er det klart, 
at der hverken menneskeligt eller sam
fundsøkonomisk er råd til alt for mange 
fejltagelser.

Helge E. Kristiansen.

Nyt fra Brønshøj skoles teater
Igen i år sluttede både elever, for

ældre og andre pårørende talrigt op 
bag skolekomedien i februar.

Man havde valgt H. G. Andersens 
morsomme eventyr »Fyrtøjet« i en mo
derne dramatisering, og såvel små som 
store fik under hr. Fl. Bjarnøs ledelse 
rig lejlighed til at boltre sig i elegante 
kostumer på de skrå brædder.

Det var vist få blandt tilskuerne, der 
ikke kunne glæde sig over den ond
skabsfulde heks og den lapsede grev 
Stankelben, der på glimrende vis sam
men med de øvrige 40 medvirkende 
hensatte os til eventyrets verden.

Endnu engang to festlige dage på 
skolens scene.

S. Fastholm.

Brønshøj Skoles Weekendhytte 
oplevede i året 1966 en af sine store 
sæsoner. Ikke færre end 13 weekends 
var klasser fra skolen på besøg på 
weekendhytten ved Arre Sø, hvortil 
kommer, at to af skolens lejrskoler ef
ter sommerferien var henlagt til sam
me sted. I 3 uger af sommerferien har 
weekendhytten været udlejet til en 
børnehave, i pinsen til Brønshøj FDF, 
nogle dage af påsken til en klasse fra 
Jagtvejens skole og desuden nogle dage 
i juni måned til en klasse fra Voldpar
kens skole.

På weekendhytten har man nu fået 
opstillet et første klasses EL-komfur, og 
i hobbyrummet er der kommet et rig
tigt bordtennisbord. Et af skolens lejr

skolehold har fuldstændig renset gårds
pladsen og sørget for ny belægning af 
perlesten, hele huset er blevet nylake- 
ret, og et hurtigt arbejdende »plante- 
hold« har sørget for nyplantninger 
langs tilkørselsvejen.

Til fordel for weekendhyttens drift 
blev der i december måned afholdt et 
bancospil i skolens gymnastiksal, som 
gav et pænt overskud, og derudover har 
weekendhytten modtaget overskuddene 
fra vinterens teaterforestilling samt fra 
den årlige gymnastikopvisning.

K. K. Hansen.

Drengegymnastik
Skolen deltog med 8 fodboldhold i 

skoleidrætsdagen. II uv, der forrige år 
blev slået i finalen, nåede denne gang 
helt til tops. De besejrede Grundtvigs- 
skolen med 3—0 i finalen og blev der
med københavnsmestre.

I Ekstrabladets fodboldturnering 
mødte vi Gildhøjskolen i den første 
kamp, og gæsterne vandt en overbevi
sende sejr.

Skolevæsenets bordtennisturnering 
fandt sted i februar-marts. Skolens 2. 
hold blev slået af Sundpark skole alle
rede i den første kamp, derimod vandt 
1. holdet med 8-1 over Katrinedal, og 
med 6-3 over Voldparken. I finalen 
vandt vi 7—2 over Nørrevold.

Skolen har også deltaget med et hold 
i skolevæsenets gymnastikturnering. Hol
det startede i G-rækken, men blev slået 
ud i første omgang.

Den frivillige gymnastik i vinterhalv
året har omfattet et hold på ca. 30 
drenge fra 4.-6. klasse.

I de årlige gymnastikopvisninger, der 
fandt sted 5. og 7. april, deltog ca. 80 
drenge.

Aage Kjeldgaard.
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Pigegymnastik
I løbet af skoleåret er der i forbin

delse med undervisningen i gymnastik, 
boldspil og idræt taget følgende prøver 
i skoleidrætsmærket: 34 bronze, 21 sølv, 
7 guld, 3 sølv m. emalje. Ca. 50 elever 
fordelt på 2 hold har deltaget i den fri
villige gymnastik.

I forbindelse med svømmeundervis
ningen i Bellahøjbadet har 15 elever 
erhvervet bronzemærket (svømmeprø
ven), 11 sølvmærket (frisvømmerprø
ven) og 6 guldmærket (livredderprø- 
ven).

På idrætsdagens indledende stævne 
deltog 4 hold i langbold, 2 i atletik, 2 i 
stafetløb. Her blev i atletik I u/v nr. 1 
af samtlige hold og gik videre til fina
lestævnet, hvor de blev nr. 4. 1. hold i 
vollyball gik direkte til finalen, men 
tabte det afgørende sæt 13-15.

Til regionsstævnet, som afholdtes på 
Østerbro stadion, deltog 8 elever fra 

6. og 7. kl. i gruppe I og 6 elever fra 
I real, 10. au og III real i gruppe II. 
Her vandt gruppe II en 3. plads og er
hvervede en sølvplade.

Endelig deltog vi sammen med andre 
skoler fra Genforeningsplads og Em- 
drup distrikter i gymnastikopvisningen 
i Idrætshuset den 16. marts, hvor vi 
havde 98 elever med fra 2.-8. kl. i for
skellige discipliner.

E. Lemvig-Hansen.

Rapport fra elevrådet
Når dette blad udsendes, er elevrådets 

tredie arbejdsperiode på Brønshøj skole 
ved at være afsluttet.

Elevrådet består i år af 20 repræsen
tanter og 20 suppleanter, fordelt på føl
gende klassetrin:

5 repræsentanter fra realafdelingen, 
6 repræsentanter fra 8., 9. og 10 klas
serne, 5 repræsentanter fra 7. klasserne 
og 4 repræsentanter fra 6. klasserne.

12



Der har i den forløbne periode været 
afholdt 6 møder. På disse møder har 
der været behandlet forskellige forslag, 
som derefter er forelagt lærerrådet til 
udtalelse. Flere af forslagene er blevet 
positivt modtaget fra inspektør- og læ
rerside, medens andre har måttet ligge.

Elevrådet har endvidere i den for
løbne periode deltaget i tilrettelæggel
sen af forskellige af skolens arrange
menter, bl. a. juleafslutningen, hvor 
vi i den ene sal havde et stort juletræ, 
som vi dansede rundt om, og sang ju
lesalmer. Derefter fik vi læst en jule

historie af en af lærerne. Dette blev 
godt modtaget fra lærernes side, så det 
kan måske blive en tradition fremover.

Elevrådet var også med til at arran
gere skolens fødselsdag, hvor der blev 
holdt skolebal, om eftermiddagen for 
de mindste klasser og om aftenen for 
de ældste.

I fremtiden vil der sikkert også være 
opgaver, hvor skolen og elevrådet kan 
have stor gavn af hinanden, hvorfor 
man da også håber at der fortsat vil 
være et elevråd på Brønshøj skole.

Inge Rønne.
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Mundtlig årsprøve 1967
MANDAG DEN 12. JUNI

CensorEksaminator
II u 
liv 
8 av 
8 au

(nr. 17)
(nr. 19)
(nr. 15)
(nr. 13)

kl. 8 
kl. 8 
kl. 8 
kl. 8

tysk 
dansk 
orientering 
engelsk

ONSD

hr. K. K. Hansen 
hr. 5. Fastholm 
hr. F. Bjarnø 
fru E. Jespersen

\G DEN 14. JUNI

hr. B. Dissing
hr. 0. Amt
hr. Helge Kristiansen 
fru G. Madsen

II u (nr. 15) kl. 8 dansk fru E. Henriksen frk. Helga Jensen
II V (nr. 19) kl. 8 matematik hr. Bent Nielsen hr. B. Bramsfort
8 au (nr. 13) kl. 8 orientering hr. O. Amt hr. S. Fastholm
8 ax (nr. 17) kl. 8 dansk hr. H. Kristiansen

FREDAG DEN 16. JUNI

hr. H. Ankerdal

II u (nr. 13) kl. 8 matematik hr. B. Bramsfort hr. Bent Nielsen
liv (nr. 19) kl. 8 tysk fru M. Wallin hr. K. K. Hansen
8 av (nr. 15) kl. 8 engelsk fru U. Søndergaard fru E. Jespersen
8 ax (nr. 17) kl. 8 engelsk fru G. Madsen fru I. Østergaard

Arsafslutningen 1967
(BESØGSDAGE)

TIRSDAG DEN 20. JUNI

Lærer Gæstelærer
lu (nr. 17) kl. 8,00- 8,50 dansk hr. K. K. Hansen hr. B. Dissing

kl. 8,50- 9,40 regning hr. Bent Nielsen hr. B. Bramsfort
kl. 9,50-10,40 engelsk hr. H. Ahrensbach fru I. Østergaard

I V (nr. 22) kl. 8,00- 8,50 dansk frk. Helga Jensen fru M. Wallin
kl. 8,50- 9,40 regning fru Kamma Andersen fru E. Henriksen
kl. 9,50-10,40 engelsk frk. Helga Jensen fru U. Søndergaard

7 bu (nr. 15) kl. 8,00- 8,50 dansk hr. H. Ahrensbach hr. S. Fastholm
kl. 8,50- 9,40 geografi hr. K. Nielsson fru G. Madsen
kl. 9,50-10,40 regning hr. B. Bramsfort fru E. Jespersen

7 bv (nr. 20) kl. 8,00- 8,50 dansk fru Verna Hansen fru Ellen Nielsson
kl. 8,50- 9,40 regning frk. I. L. Cronberg hr. C. Vagning
kl. 9,50-10,40 geografi hr. Carl Torp hr. Knud Nielsson

14



Lærer Gæstelærer
7 au (nr. 24) kl. 8,00- 8,50 

kl. 8,50- 9,40 
kl. 9,50-10,40

dansk 
regning 
historie

fru Ingrid Hansen 
fru K. Møller 
frk. E. Lorentzen

fru E. Jespersen 
fru I. Østergaard 
fru I. Baltzer

7 av (nr. 1) kl. 8,00- 8,50 dansk hr. K. Karre hr. Niels Thomsen
kl. 8,50- 9,40 regning frk. G. Kruse fru U. Sondergaard
kl. 9,50-10,40 historie hr. K. Karre hr. Th. Nor él

7 A (nr. 30) kl. 8,00- 8,50 dansk hr. Carl Tbrp hr. Helge Kristiansen
kl. 8,50- 9,40 geografi hr. Carl Torp hr. Ole Amt
kl. 9,50-10,40 regning hr. C. Vagning hr. Ole Amt

6 bu (nr. 18) kl. 8,00- 8,50 dansk fru Inger Larsen hr. B. Bramsfort
kl. 8,50- 9,40 historie hr. K. Karre hr. E. A. Erskov
kl. 9,50-10,40 regning hr. Bent Nielsen fru E. Henriksen

6 bv (nr. 23) kl. 8,00- 8,50 dansk hr. Aa. Kjeldgaard hr. H. Ankerdal
kl. 8,50- 9,40 historie hr. Aa. Kjeldgaard fru M. Wallin
kl. 9,50-10,40 regning fru Kamma Andersen hr. Hartvig Christensen

6 au (nr. 5) kl. 8,00- 8,50 dansk hr. C. Vagning hr. Fl. Bjarnø
kl. 8,50- 9,40 regning hr. Hartvig Christensen fru Ellen Nielsson
kl. 9,50-10,40 biologi hr. Helge Kristiansen hr. Per Larsen

6 cu (nr. 7) kl. 8,00- 8,50 dansk hr. J. Højbye-Olsen hr. Ole Amt
kl. 8,50- 9,40 biologi hr. Helge Kristiansen hr. Th. Norél
kl. 9,50-10,40 regning fru K. Møller hr. Niels Thomsen

5u (nr. 6) kl. 8,00- 8,50 dansk hr. E. Lillie hr. Per Larsen
kl. 8,50- 9,40 regning fru E. Jespersen hr. Niels Thomsen
kl. 9,50-10,40 historie hr. J. Høybye-Olsen hr. S. Fastholm

5x (nr. 2) kl. 8,00- 8,50 geografi fru G. Madsen hr. E. A. Erskov
kl. 8,50- 9,40 dansk hr. 6'. Fastholm hr. K. K. Hansen
kl. 9,50-10,40 regning fru Verna Hansen hr. Fl. Bjarnø

4x (nr. 8) kl. 8,00- 8,50 dansk fru I. Østergaard fru A. M. Brandt-Nielsen
kl. 8,50- 9,40 regning hr. Ih Hauge hr. E. Lillie
kl. 9,50-10,40 geografi hr. Ib Hauge hr. E. Lillie

4 y (nr. 3) kl. 8,00- 8,50 geografi hr. Ib Hauge hr. K. Nielsson
kl. 8,50- 9,40 regning frk. Helga Jensen hr. Per Larsen
kl. 9,50-10,40 dansk hr. J. Martensen hr. E. A. Erskov

3 V (nr. 10) kl. 8,00- 8,50 dansk frk. G. Kruse
kl. 8,50- 9,40 regning hr. Fl. Bjarnø

3x (nr. 9) kl. 8,00- 8,50 dansk hr. J. Martensen
kl. 8,50- 9,40 regning hr. J. Høybye-Olsen
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ONSDAG DEN 21. JUNI

GæstelærerLærer

5 V (nr. 9) kl. 8,00- 8,50 regning hr. B. Bramsfort fru M. Brammer
kl. 8,50- 9,40 geografi hr. J. Høybye-Olsen fru M. Brammer
kl. 9,50-10,40 dansk hr. Fl. Bjarnø hr. Th. Norél

5 y (nr. 10) kl. 8,00- 8,50 dansk fru Kamma Andersen frk. E. Lorentzen
kl. 8,50- 9,40 historie fru E. Henriksen fru U. Søndergaard
kl. 9,50-10,40 regning hr. Bent Nielsen fru K. Sørensen

4u (nr. 5) kl. 8,00- 8,50 dansk hr. E. Kaarvig frk. E. Lemvig-Hansen
kl. 8,50- 9,40 regning fru Ingrid Hansen frk. E. Lemvig-Hansen
kl. 9,50-10,40 geografi hr. E. Kaarvig fru M. Brammer

4 V (nr. 6) kl. 8,00- 8,50 regning frk. G. Kruse fru K. Sørensen
kl. 8,50- 9,40 dansk frk. ]. L. Cronberg fru K. Sørensen
kl. 9,50-10,40 geografi frk. J. L. Cronberg fru G.. Julin

4 A (nr. 010) kl. 8,00- 8,50 dansk hr. K. Bülow Møller hr. Th. Norél
kl. 8,50- 9,40 geografi hr. A. Rasmussen hr. E. Lillie
kl. 9,50-10,40 regning hr. A. Rasmussen hr. K. Bülow Møller

3 u (nr. 2) kl. 8,50- 9,50 regning hr. B. Dissing
kl. 9,50-10,40 dansk fru B. Sparrevohn

2u (nr. 05) kl. 8,00- 8,50 dansk fru K. Møller
kl. 8,50- 9,40 regning fru G. Julin

2 v (nr. 06) kl. 8,00- 8,50 dansk fru G. Madsen
kl. 8,50- 9,40 regning fru Verna Hansen

2x (nr. 07) kl. 8,00- 8,50 dansk fru U. Søndergaard
kl. 8,50- 9,40 regning fru B. Sparrevohn

2y (nr. 011) kl. 8,00- 8,50 dansk hr. Per Larsen
kl. 8,50- 9,40 regning hr. H. Ahrensbach

1 u (nr. 04) kl. 8,00- 8,50 dansk fru Inger Larsen
kl. 8,50- 9,40 regning hr. Bent Nielsen

1 V (nr. 01) kl. 8,00- 8,50 dansk fru G. Julin
kl. 8,50- 9,40 regning hr. J. Martensen

1 X (nr. 02) kl. 8,00- 8,50 dansk hr. E. Lillie
kl. 8,50- 9,40 regning hr. E. Kaarvig

ly (nr. 08) kl. 8,00- 8,50 regning fru B. Sparrevohn
kl. 8,50- 9,40 dansk hr. Ib Hauge

1 z (nr. 03) kl. 8,00- 8,50 dansk hr. A. Rasmussen
kl. 8,50- 9,40 regning frk. E. Lorentzen

Brønshøj skole, maj 1967
S. Koman-Petersen.
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