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Skolelederen
Det Kgl. Vajsenhus’ daglig
dag vil frem til foråret 2002
være præget af skolebygge
riet, der omfatter 1800m2 i 4
etageplan og rummer 1 mu
sik- og 1 billedkunstlokale, 7
klasselokaler med køkkener/kitchenetter, 6 gruppe
rum, gymnastik- og teatersal
med 2 omklædningsrum, toi
letter, sikringsrum, 2 trappe
opgange og elevator.
Byggeriet fik i sommeren
2000 en særdeles vanskelig
start p.g.a. myndighedernes
langsommelige sagsbehand
ling vedr. vor byggetilladelse.
Under den lovpligtige nabo
høring kom der mange indsi
gelser mod byggeriet, og byg
gesagen blev derfor forelagt
Københavns
Kommunes
Bygge- og Teknikudvalg til
endelig afgørelse.
Skolens arkitekt, Boje Lundgaard, og undertegnede fik i september
måned foretræde for udvalget og rede
gjorde for nødvendigheden af den nye
skolefløj. Herefter fik vi endelig bygge
godkendelse i slutningen af september.
Nu glædes vi dagligt over at se den nye
skolefløj tage form. Skolens elever og an
satte følger med i byggeriet gennem små
kighuller i sikringshegnet rundt om byg
gepladsen.
Vor skolegård, som arealmæssigt lige nu
er meget begrænset, vil i sommerferien
2002 blive renoveret og få ny asfaltbe
lægning, legeredskaber og beplantning.
Skolens elevråd har sammen med lærerne
og vor landskabsarkitekt drøftet skole
gårdens indretning - og det er der kom4

met spændende forslag ud af, som er ble
vet indarbejdet i renoveringen af gård
arealet.
Det Kgl. Vajsenhus’ Fritidshjem vil også
få stor glæde af de nye muligheder i ef
termiddagstimerne, hvor mange aktivite
ter kan rummes i den nye skolefløj og i
skolegården.
Vi glæder os alle til år 2002, hvor vi både
skal fejre indvielsen af den nye skolefløj
og Det Kgl. Vajsenhus’ 275 års jubilæum.
På de efterfølgende sider kan man følge
byggeriets udvikling fra nedrivningen af
den gamle skolebygning og indtil i dag.
Martin Agerbak Madsen
Forstander
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Baghuset fjernes bid for bid
Alle genanvendelige materialer sorteres
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Elever følger med i byggeriet gennem kighuller.
Det kommende depotrum under skolegården får tjærebelægning.
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Mandskabs- og materialecontainere fylder godt i gadebilledet.
Den kommende gymnastiksal set fra oven.
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1 1988 blev direktør Kurt Fromberg, Gyl
dendal, beskikket som nyt medlem af Det
Kgl. Vajsenhus’ kuratel. Få år efter stod
Vajsenhuset over for at skulle tilrette
lægge nye rammer for udgivelsen af sal
mebogen, og både i forbindelse med etab
leringen af samarbejdet med Det Danske
Bibelselskab og i det videre forløb har
Kurt Frömbergs viden om og erfaring
med forlagsvirksomhed været af uvur
derlig betydning for Vajsenhuset. Da Kurt
Fromberg forrige år trak sig tilbage som
administrerende direktør for Gyldendal,
gav han udtryk for, at han ved lejlighed
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også gerne ville fritages for hvervet som
medlem af kuratelet. Denne lejlighed er
nu altså desværre kommet, og ved den
Kgl. Resolution af 3. april 2001 er Kurt
Fromberg udtrådt af Vajsenhusets ku
ratel.
Det Kgl. Vajsenhus skylder Kurt From
berg en stor tak for hans mangeårige, ind
sigtsfulde arbejde for Vajsenhusets For
lag og for den varme interesse, som han
også i øvrigt har vist Vajsenhusets virk
somhed.
Niels Eilschou Holm,
formand for direktionen

Ved Kgl. Resolution af 3.
april 2001 er stiftamtmand
Bente Flindt Sørensen, Kø
benhavns Amt, beskikket
som nyt medlem af direktio
nen for Det Kgl. Vajsenhus.
Forud for sin udnævnelse til
stiftamtmand i 1997 havde
Bente Flindt Sørensen i me
re end 25 år arbejdet i Arbejds- og Socialministeriet
og i Den Sociale Ankesty
relse, senest som vicestyrelseschef, og hun indtræder
på den plads i direktionen,
der blev ledig sidste år ved
overpræsident Werner Willerslev-Olsens alt for tidlige
død. I direktionen glæder vi
os over, at Bente Flindt Sø
rensen har villet afse tid til
at være med i arbejdet.

Ved den Kgl. Resolution be
skikkedes samtidig forlagsdi
rektør, professor Jørn Lund
som nyt medlem af Vaj senhu
sets kuratel.
Jørn Lund virkede fra 1980 til
1991 som professor i dansk
sprog ved Danmarks Lærer
højskole, men påtog sig deref
ter hvervet som chefredaktør
for Den Store Danske Encyk
lopædi og har siden 1995 været
direktør i Gyldendal.
Jørn Lund er således på hjem
mebane både i undervisningsog forlagsvirksomhed, og vi
ser frem til at kunne trække på
ham på begge områder.
Niels Eilschou Holm,
formand for direktionen
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Om optagelse på skolen
Det Kgl. Vajsenhus blev stiftet af Frederik IV den 11. oktober 1727 som en in
stitution for forældreløse og faderløse børn.
1 1740 tildelte Christian VI stiftelsen bibelprivilegiet, og i 1778 fik vi, under Chris
tian VII, salmebogsprivilegiet. Disse privilegier tilhører Vajsenhuset den dag i
dag og udgør en væsentlig del af skolens økonomi. I fundatsen for Det Kgl. Vaj
senhus skriver Frederik IV bl.a.:

„ Børnene skal vel grundes i Guds Kendskab og vel anføres i Læsen, Skriven og
Regnen. Dernæst skal de oplæres i gode Sæder, og hvad videre, som kan gjøre
dem beqvemme til Arbejde og Tieneste“.
Som skolen fremtræder i dag, er den kun i mindre grad en skole for forældreløse
børn, men optager i langt højere grad børn af enlige forsørgere.
Den gamle fundats er den grundvold, skolen er bygget på. Vi prøver i dagens skole
at skabe en skoleform med faste rammer, hvor alle børn kan føle sig trygge i et varmt,
men struktureret miljø. Vort mål med undervisningen er, at eleverne skal lære no
get, så de med gode skolekundskaber står vel rustede, når de skal ud i tilværelsen.
Kristendomsundervisningen er et fast fag, som man ikke kan fritages for på Det
Kgl. Vajsenhus. Skolen oplærer børnene i den kristne tro, som en værdi, der er
værd at bygge sit liv på.

Hvem kan optages?
• Børn af enlige forsørgere

• Forældreløse børn

• Børn i familiepleje

Alle børn skal have dansk statsborgerskab.

Hvordan optages man?
Et ansøgningsskema rekvireres på skolens kontor (hver dag mellem 8.00 og
13.00). Dette udfyldes og returneres, hvorefter man indkaldes til en samtale på
skolens kontor.

Hvornår søger man optagelse?
Vedr optagelse i børnehaveklasse og 1. klasse: Senest I Vi år før skolestart, gerne
tidligere, da der erfaringsmæssigt hurtigt bliver overtegnet.
Vedr. optagelse på andre klassetrin: Når som helst i skoleåret, såfremt der er
plads.
Til skolen er knyttet et fritidshjem (se side 19).

Skolegangen er gratis
12

Forventninger
For at vore elever kan få en god og harmonisk skolegang,
beder vi forældrene sørge for følgende:
• at dit barn har fået morgenmad hjemmefra
• at dit barn har madpakke med i skole

• at dit barn møder hver dag til tiden - veludhvilet
• at dit barn medbringer alle de nødvendige bøger/
materialer til skoledagens arbejde
• at du aktivt opmuntrer dit barn til at lave lektier
• at du kontakter skolen den første dag, dit barn er
fraværende

• at du følger aktivt med i dit barns daglige skolegang
og deltager i alle skole/hjem-arrangementer
- herunder forældremøder og konsultationer
• at du kontakter dit barns lærer, når du har noget
på hjerte
• at du aldrig taler negativt om skolen/lærerne i dit
barns påhør

• at du lærer dit barn at vise hensyn over for andre
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Arets konfirmander

Nickolai Kofoed Anthonsen
Maria-Louise Gemelcke Byrdal
Dennis Erik Jørgensen
Jessica Jeanett Corzo Cavajalino
Nicklas Rosenstjerne Kølle
Cathrine Hillemann Christensen
Signe Larsen
Emil Hvass Christensen
Kenni Michael Madsen
Bjørn Crossmann
Tim Grandt Mikkelsen
Jeannie Hansen
Nicole Lindeborgh Narcisse
Paulo Pereira Hansen
Camilla Kristensen

Martin Dardan Hasenkam
Dinna Zeiler Nielsen
Christian Sune Hedegaard
Christos Cornelius Patsamanis
Ndey Marie Holst
Kim Pedersen
Ivan Julius Hulstrøm
Andrew Satarivand
Cliff Nunez Jakobsen
Katja Ellekær Simonsen
Yasmin Abay Jensen
Line Høeg Skov
Christina Holm Jessen
Marie-Louise Bertram Staub
Pernille Holm Jessen

Vi ønsker årets konfirmander tillykke!
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Noget om

Helliqåndskirken
I denne kirke har vi vores faste gang.
Helligåndskirken er Vajsenhusets kirke,
og pastor Leif Christensen er Vajsenhusets præst.
Her føler vi os hjemme
og bliver altid hjerteligt modtaget.

Det Kgl. Vajsenhus afholder tre
årlige gudstjenester
for Vajsenhusets elever:
VED SKOLEÅRETS START,
TIL JUL
OG TIL PÅSKE.

Langt de fleste af vore elever
går til konfirmationsforberedelse
i Helligåndskirken, efterfulgt af en meget
festlig konfirmation Palmesøndag.
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Vajsenhusets personale
Ledelse og teknisk/administrativt personale

Martin Agerbak
Madsen
Forstander
Ansat 1.4.1997

Claes Jacobsen
Viceinspektør
Ansat 1.8.1974

Susanne Gulddal
Sekretær
Ansat 1.9.1994
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Winnie Skovgaard
Regnskabsfører
Ansat 1.4.1997

Brian Vandrup
Vagtmester
Ansat 1.11.1986

Vajsenhusets personale
Lærerstab

Maria Abildskov
Ansat 1.8.1996

Michael Bie Andersen
Ansat 1.8.1999

Lars Berthelsen
Ansat 1.11.1987

Jens Bjørklund
Ansat 1.8.1999

Kirsten Bjørnsten
Ansat 1.8.1996

Hans-Jøm Christensen
Ansat 1.9.1987

Thor Christiansen
Ansat 1.8.1988

Birgitte Geckler
Ansat 1.8.1985

Kim Hagenbo
Ansat 1.8.1976

Benny Hansen
Ansat 1.8.1982

Hanne Hansen
Ansat 1.8.1999

Åge Hansen
Ansat 1.8.1992

Kirsten Egholm Hansen
Ansat 1.8.1994

Nina Nymark Horne
Ansat 1.8.1996

Erik Ebert Klejstrup
Ansat 1.8.1998

Jette Nord Kruse
Ansat 1.8.1995
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Vajsenhusets personale
Lærerstab

Kristian Makoben
Larsen
Ansat 1.8.1997

Anne Vibeke Lastein
Ansat 1.8.1978

Henrik Schmidt Miller
Ansat 1.8.2000

Anne Moritz
Ansat 1.8.1998

Henrik Nordvig
Nielsen
Ansat 1.8.1986

Chris Nørgaard
Ansat 1.8.2000

Bibi Vang Pedersen
Ansat 1.8.1996

Britt Elgaard
Petersen
Ansat 1.8.1999

Karin Ørskov
Petersen
Ansat 1.2.2000

Knut Rasmussen
Ansat 1.8.1986

Bo RebsdorfPedersen
Ansat 1.8.2000

Robert Reibe
Ansat 1.8.1997
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Fritidshjemmet
Fritidshjemmet er oprettet som en selvejende institution af Det Kgl. Vajsenhus i 1968
og er normeret til 100 børn for elever i børnehaveklasse-3. klasse.

Åbningstid:

Fritidshjemmets åbningstid for modtagelse af børn:
Kl. 07.00-08.30 & kl. 11.00-17.00.
Mellem kl. 08.30 og 11.00 er fritidshjemmet LUKKET på skole
dage i 40 uger i tidsrummet august-april inkl. I perioden 1. maj1. august er der åbent hele dagen mellem kl. 07.00-17.00.
Fritidshjemmet har FERIELUKKET i uge 28.

Mad og drikke:

Fritidshjemmet serverer hver morgen mellem kl. 07.00-07.30 en
kop te og brød til de tidligt fremmødte børn. Om eftermiddagen
serveres enten mælk eller en kold eller varm drik til den mad, bør
nene måtte medbringe. Slik har børnene ikke behov for til daglig,
og da det let skaber misundelse blandt børnene, henstilles det til
forældrene, at børnene ikke har dette med.

Indmeldelse:

Børn, der begynder i skolens børnehaveklasse i august måned, kan
indmeldes og starte på fritidshjemmet pr. 1. maj, når barnet inden
for samme kalenderår fylder 6 år. Indmeldelse på fritidshjemmet
kan først ske efter indsendt ansøgningsskema, som rekvireres hos:
Københavns Kommune
Uddannelses- og ungdomsforvaltningen
Pladsanvisningen for Fritidshjems- og klubområdet
Islands Brygge 37
2300 København S. Tlf. 33 66 41 31

Betaling:

Forældrebetalingen er i øjeblikket 1.010,- kr. pr. måned. Beløbet,
som er fuld takst, opkræves forud af Uddannelses- og Ungdoms
forvaltningen.

Friplads:

Indtægtsbestemt friplads tildeles på baggrund af forældrenes om
regnede kontanthjælp eller aktuelle skattepligtige indtægt efter
regler fastsat af Socialministeriet. Ansøgningsskema herom fås på
fritidshjemmets kontor.

Udmeldelse:

Børn, der forlader 3. klasse og i samme kalenderår fylder 10 år,
opsiges af fritidshjemmet ved udgangen afjuli måned. Udmeldelse
kan ske til den 1. eller 15. i måneden med en måneds varsel.
Udmeldelsen sker ved brug af en speciel blanket, som rekvireres
fra fritidshjemmet ved personlig henvendelse. Udmeldelsesblan
ketten returneres til fritidshjemmet.
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Ordensreglement
På Det Kgl. Vajsenhus ønsker vi, at vore elever skal lære at vise ansvarlighed
både over for sig selv og deres omgivelser. Det er vigtigt, at man lærer at vise
hjælpsomhed og omsorg for andre mennesker. Alle skal kunne føle sig trygge
på vor skole.
Forholdet mellem elever og lærere skal i ord og handlinger være præget af gen
sidig respekt. Det er lærernes ansvar at stille krav, der er i overensstemmelse
med de mål, der skal nås i de enkelte fag. Dette må eleverne respektere.
Alle må hjælpe med til at bevare skolen i så god stand som muligt og vise re
spekt for andres ting. Alle elever er medansvarlige for, at skolens klasseværel
ser, gange, trapper og andre fællesarealer holdes i orden.
1. Bøger som udleveres til årsbrug, skal indbindes solidt straks efter modta
gelsen.
2. Bøger, hæfter og lignende skal erstattes, dersom de bliver væk eller må kas
seres i utide pga. misbrug.
3. Bøger skal transporteres til og fra skole i forsvarlige tasker.
4. Knallerter må ikke startes i skolegården, hvor der heller ikke må cykles.
Knallerter og cykler skal anbringes i stativerne i smøgen eller foran skolen.
5. I frikvartererne skal eleverne fra 1. til 7. klasse være nede, mens klasse
lokalerne er aflåste. Hvis vejret er dårligt, bliver der ringet med 3 klimt.
Eleverne må derefter blive i klassen. Eventuelt lokaleskift til næste lektion
finder først sted, når det ringer til time.
6. I frikvartererne har elever fra 8. til 10. klasse med forældretilladelse lov til
at forlade skolen, samt opholdstilladelse i bestemte lokaler. Man skal være
på skolens område, når det ringer til time. Begge tilladelser kan inddrages
i tilfælde af misbrug.

7. Med forældres tilladelse er rygning tilladt fra 8. klasse, men kun under halv
taget udfor smøgen.
Tyggegummi må ikke anvendes på skolen. Dolke og farligt legetøj må ikke
medbringes på skolen.

8. Voldsom adfærd og farlig leg må ikke forekomme på skolen. I skolegården
afgør gårdvagterne, hvilken adfærd der er acceptabel. Det er ikke tilladt at
kaste sne i og omkring skolen.
9. Når der ringes op fra frikvarter, skal eleverne straks gå til undervisnings
lokalet, hvor der vil være låst op. Der kan dog forekomme aftaler med lærere
om, at en klasse skal hentes i gården.
10. Mobiltelefoner må ikke anvendes eller være tændt i skoletiden. Brug af mo
biltelefon må ikke foregå på skolens område.
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Børnehaveklassen

Børnehaveklassen på besøg hos forstanderen

I børnehaveklassen sker der mange for
skellige ting i løbet af året.
Vi arbejder fra starten af skoleåret med
sproglig opmærksomhed, hvor vi gen
nem rim, remser, lege og små opgaver for
søger at gøre børnene fortrolige med
sprogets opbygning, så de er godt rus
tet til at begynde læseindlæringen i 1.
klasse.
I førmatematik beskæftiger vi os med tal
begreber, former og størrelser og laver
små forsøg.
Børnehaveklassen har faste ugentlige ti
mer i gymnastiksalen. Gennem året ar

bejder vi desuden med en lang række em
ner, f.eks. kroppen, kost, trafik, dyr og
årstiderne.
I april tager børnehaveklassen på 3 dages
hyttetur til Jomsborg i Jægerspris. I ind
skolingen (bh.kl., l.kl. og 2. kl.) har vi i
årets løb flere fælles arrangementer og
fælles udflugter bl.a. skovture og teater
ture.
Fra næste skoleår vil klassens kommende
dansk- og matematiklærere have 10 ugent
lige timer i børnehaveklassen.
Kirsten Egholm
Børnehaveklasseleder

21

Timeplan for Det Kgl. Vajsenhus
1926/1927
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Dansk...........

3 3

4 4 4
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Naturlære...
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Engelsk........
Matematik..
Tegning..........
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Timeplan for Det Kgl. Vajsenhus
2001/2002

Elevtal pr. 1.9.2000: 306
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Arets gang i ord og billeder
August

24

1. skoledag for børnehaveklassen

Fælles udflugt
og motionsdag
for hele skolen
i Hareskoven.
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Alle skolens elever og lærere tog med særtog fra Nørreport Station til Klampenborg
og Dyrehaven, hvor ca. 300 drager blev sat op.

26

27

3. nord stod for krybbespillet i Helligaandskirken

28

Salen er fyldt til bristepunktet til generalprøven
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Med særtog fra Nørreport, drog 0.-8. klasse af sted mod Køge Badeland. Det blev en
rigtig hyggelig og sjov dag med rutschebaner, dukkerter og spa-pool. Alle kom rene og
trætte hjem.
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Afgangselever i festudklædning den sidste skoledag
Idrætsdagen blev aflioldt på lånte arealer - tilhørende Institut for Idræt på Nr. Allé

33

IIIIHIII IMHMH

* SIVI rimm: mm
riwvi
ram

Afgangseleverne år 2000

Elevforeningen »Det Gode Minde«
uddeler pris til Krestine Johansen og John Grundtvig Stampe
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Hyttetur for
børnehaveklassen og 1. klasse

Hyggesnak i vindueskarmen

Igen i år havde børnehaveklassen og I.
klasse besluttet at tage på hyttetur sam
men. Målet var Jomsborg, og det er ved
at ligne en tradition, at vi tager derop. Ste
det er ideelt - gode faciliteter og en per
fekt beliggenhed ved skov og strand.
Turen fandt sted i slutningen af april
måned, men vejret var meget sommeragtigt. Det betød, at stort set alt foregik
udendørs: Frokost, lege, boldspil kon

kurrencer, skattejagt - og ikke mindst en
BADETUR! De dristige havde mulighed
for en soppetur ved stranden, der er me
get lavvandet. Men børnene blev våde
som efter en tur i svømmehallen!
Når vi kigger billeder fra turen er kom
mentarerne: Det var sjovt, spændende og
rigtig hyggeligt.
Erik Klejstrup
Klasselærer 1. nord
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Frokostpause i dejligt solskinsvejr

...Om de dage i maj 2000, hvor sommeren kom til Lynge.
Midt i maj drog 3. nord sammen med de
res to lærere, Karen Malmqvist og Hen
rik Nordvig, til en spejderhytte belig
gende mellem Lynge og Blovstrød.
I tre dage skulle vi nu blot lade tiden digte
sig selv og lade oplevelserne komme. Det
blev til spændende fodboldkampe med,
vist nok, højt humør, selvom resultatet
ikke altid blev som forventet, jubelskrig
over kæmpe, hoppende frøer og hygge
snak omkring bålet dagen lang. Og selv
om Karen og Henrik vel kan gå an, var
det tilbagevendende spørgsmål alligevel:
Hvornår kommer Robert? Og så kom da
Robert endelig, og hele klassen flokkedes
om deres yndlingslærer, og han tog os til

36

gengæld med på en uforglemmelig ud
flugt til Lynge grusgrav, hvor vi alle
prøvede lidt mere, end vi gør til hverdag.
Hjemme igen ventede Karen med flæske
steg og sovs - og så var der ellers under
holdning med sange og fortællinger.
Ellers gik dagene med besøg hos hestene,
besøg på hinandens værelser og spisen i
det fri. En helt igennem dejlig tur med
frisk humør alle dagene.
Alle kunne vende tilbage til Nørreport ef
ter 3 dage, trætte, men mange gode ople
velser rigere og alle med en følelse af, at
klassen endnu en gang var rykket lidt tæt
tere sammen.

Henrik Nordvig

Frokost på lejrpladsen.

Kære Dagbog...
Vi har nu boet tre dage på lejrpladsen. Her
er ret fedt, med træer og en å rundt om
pladsen og et stort bålsted i midten. Tel
tene er efterhånden blevet ret rodede, og
vi har ikke meget tørt tøj tilbage. Men vi
prøverat tørre det ved bålet. Alle er glade,
og vi leger og griner meget.
1 går skulle vi sejle videre i kanoerne til
en ny lejrplads, men da vi endelig havde
slæbt det hele ned til vores 9 kanoer, både
telte, oppakning og madvarer, så blæste
det så meget, da vi var ude på søen, at vi
pakkede hele baduljen ud igen og gik til
bage til vore gode gamle lejrplads.
Den ene aften var lærerne rigtig strenge.
Vi blev sendt i seng fordi det øsregnede og
nogle af os havde våde soveposer. Lærerne
påstod, at de tørrede hurtigst, hvis vi lagde
os i dem!!! Nå, men så lavede vi sangkon
kurrencer imellem teltene for at høre,
hvem der kunne synge højst og det kunne

vist høres ret langt væk. Forresten var det
rigtig nok. det med soveposerne.
Det er lidt svært at lave mad på de små
storm køkkener, vi har med, men det har
indtil videre smagt rimeligt godt. I stedet
for at vaske op, så kan man bare lade tal
lerknerne stå, så er de rene næste morgen,
da pindsvin og katte slikker resterne i sig.
Ret smart. De første dage sejlede vi meget,
og mange af os sejlede zig, zag fra den ene
bred til den anden, så det blev nogle lange
ture. Vi er blevet meget bedre nu. I øvrigt
har vi opdaget, at Susåen er dyb og mud
ret. Flere af os har været nede at mærke.
I morgen skal vi hjem. Vi skal sejle ned
for enden af søen, hvor vi bliver hentet af
en bus.
Susåen er et flot sted at være på kanotur,
og de fleste af os gad godt blive her en
uge mere.
Hilsen 5. nord
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Jesper på vej op ved Helligdomsklipperne

Det kunne elever fra 7. nord konstatere
ved sidste års lejrskoleophold i Årsdale
på Bornholm. Med »Solgården« som
base tilbragte klassen herlige dage på sol
skinsøen.
Årsdale er en pragtfuld, uopdaget flække
- ideel, hvis man ønsker at være på
lejrskole uden at være bunket sammen
med myriader af elever fra andre af lan
dets skoler. Så undlad venligst at sige det
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videre. Vi vender nemlig gerne tilbage.
Vi fik på sejlturen fra Ystad til Rønne lov
til at indvie »Willum Clausen« - en su
perkatamaran, oprindelig skabt til frede
ligere vande. Til vores store glæde var
personalet nu, efter et par kiksere, der gik
voldsomt ud over bolværket i Rønne, ble
vet nogenlunde fortrolige med at tæmme
de mange søhestekræfter. Vi landede
blidt, mens pressefotografer - måske lidt

skuffede - forevigede vores velbeholdne
ankomst.
Det blev et lejrskoleophold, hvor heldet
konstant tilsmilede os. Vi havde lidt dris
tigt besluttet os for at sejle fra Gudhjem
til Helligdomsklipperne i en lille, åben
båd, men vejret var i usædvanlig grad med
os. Vi havde frit udsyn til både Christiansø og Frederiksø, og mens vi plaskede
nordpå langs den stejle klippekyst, lyt
tede vi til skippers festlige skrøner. Det
smukke vejr holdt hele ugen, og hver dag
udforskede vi Bornholms herligheder.
Ofte til fods. Lidt for ofte efter enkelte
elevers smag. Men de korte afstande og
det afvekslende terræn inviterer til van

dring - og til klatring. Vandre ud og bus
hjem, eller omvendt.

Flere eksempler på vores held: Badevan
det ved Dueodde blev testet - og bestod.
Det nye geologiske oplevelsescenter ved
Åkirkeby, “NaturBornholm”, besøgte vi
kort efter, at prins Henrik havde klippet
snoren over ved indvielsen.
På sejlturen hjem havde jeg den gode op
levelse at stå ubemærket bag nogle af vore
elever, der ivrigt studerede et stort vægkort
over Bornholm. En af dem udbrød efter en
stund med glad overraskelse i stemmen:
“Jamen, vi har jo været over det hele!”.
Kim Hagenbo

Med Gudhjem til bagbord står 7. nord til søs
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5. nords tur til Lalandia i maj 2000

5. nord vedfoden af Møns Klint

Vi tog af sted fra Københavns Hovedba
negård kl. 09.00, hvor vi skulle med to
get og derefter med en bus. Da vi ankom
til Lalandia, blev vi indkvarteret i nogle
små hyggelige huse, der desværre lå tem
melig langt frabadelandet. Men i dem var
der stort set næsten alt, hvad vi skulle
bruge. Vi kom også på flere spændende
ture. 2. dag skulle vi en tur rundt på Møn.
Vi blev kørt i bus. Først skulle vi se en
meget stor jættestue i Koster for dernæst
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at besøge Fanefjord kirke, der har nogle
virkelig flotte kalkmalerier. Vi fortsatte
derefter til en park ved navn Liselund,
hvor påfuglene går frit rundt. Der spiste
vi vores madpakker og kørte videre til
Møns Klint, hvor der var en fantastisk ud
sigt, og så tog vi hjem til badelandet.
3. dag var vi i Knuthenborg Safaripark.
Der var nogle kæmpestore tigre, det var
en fantastisk oplevelse. Bagefter tog vi
igen hjem til badelandet, hvor vi spiste til

middag på Mamas og Papas, et rigtig godt
spisested, som vi besøgte hver aften.
4. dag blev vi hjemme i Lalandia hele da
gen, hvor vi deltog i en Julandiade, en
konkurrence med fem discipliner, ægge
kast, den bumpende cykel, ski til 5, ølkassestabling og kegler. Om aftenen holdt
vi diskotek med sodavand og chips og gik
rigtig sent i seng.

5. dag, sidste dag, skulle vi pakke sam
men, så vi stod tidligt op for at nå en sid
ste gang i badelandet. Det var også den
dag, vi skulle gøre regnskab, så alt hvad
der var tilbage, skulle vi dele og købe fro
kost for til turen hjem. Alt i alt har det
været en rigtig god tur.
Kristian Karlsen
6. nord

7. syd ved Skallerup Klit
Vores tur i 7. klasse gik til Skallerup Klit.
På den tur fik vi oplevet meget af Nord
jyllands smukke natur, og samtidig fik vi
chancen for at shoppe i Hjørring og i den
hyggelige havneby Skagen.
Af naturen fik vi oplevet Råbjerg Mile,
som er en stor ørken, der flytter sig 1/2 til
1 hel meter om året. Vi var også på Gre
nen (Danmarks nordligste punkt), hvor

nogle af os var Danmarks nordligste pige/
dreng i få minutter, længere kunne man
ikke holde til at stå i det kolde vand. Så
var vi også henne og se den tilsandede
kirke, men det var der ikke så meget ved.
Resten af tiden tilbragte vi i badelandet,
på hoppepuden eller hjemme i hytterne.
Det var en rigtig sjov tur!!!
Zilla og 7. syd
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9. nord i Rom
Der var engang en konge, Thor, og en
dronning, Bibi, som havde fået den
krævende opgave at skulle forvandle 9.
nord, en flok uvidende bønder, til en an
svarlig og vidende klasse på Det Kgl. Vaj
senhus. Dronning Bibi kom på ideen om
en udlandsrejse, og Kong Thor, som
havde speciale i historie, foreslog straks
Rom som lærested. De unge mænd og
kvinder var begejstrede. De troede nem
lig, de skulle feriere, men der var helt an
dre planer for dem. De skulle gennem
mange prøvelser i løbet af de kommende
5 dage.
Da flokken ankom til Rom, drog de straks
til et herberg, hvor de skulle bo. Da de
havde pakket deres klæder ud, var der ar-
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rangeret en bustur rundt i Rom. Dette
krævede stor udholdenhed, da de unge var
meget trætte efter rejsen. Efter dette
skulle de unge stå den store prøve - ade
lighed. De skid le på ægte italiensk re
staurant. Bønderne sad utrolig pænt og
havde gode manerer. Kongen og dron
ningen måtte konstatere, at de unge havde
bestået 1. dags prøver med bravour.

Næste dag drog alle af sted til det stor
slåede Forum Romanum. Her oplevede
bønderne resterne af et romersk torv. Dagens opgave vSar »Frihed under ansvar!.«
Bønderne blev udstyret med et bykort og
dronningens telefonnummer, hvis de
skulle fare vild. De klarede prøven smukt.

opførte sig ansvarligt og gik lige hjem til
herberget.
Dagen efter hed opgaven »Samarbejde«.
Kongen og dronningen havde lavet nogle
opgaver og efterlod bønderne pä pladsen
Piazza del Popolo. De skulle så på egen
hånd finde gennem Roms smukke gader
til Engelsborg.
Onsdag morgen forbløffede de unge
mænd og kvinder. De arrangerede en fest
lig morgensang med uddeling af gaver til
ære for en ung bonde, so® havde fød
selsdag.
Senere på dagen korn prøven for moden
hed. Det udviste de unge, da de undta
gelsesvis kunne besøge Sankt Peters
gravkammer under den imponerende Peterskirke. Også besøget i selve kirken og
i kuplen var en oplevelse, som de unge
sent ville glemme.
Aftenens tema var sammenhold. Man

enedes om at dinere på McDonalds, og
efter dette skulle alle bowle. Alt forløb
som planlagt, og der var ingen sure mi
ner. da dronningen for vild og lod de
trætte bønder gå mange kilometer i regn
vejr.
Dagen efter stod den igen på læring. Co
losseum skulle besøges, og alle lyttede iv
rigt, da Kong Thor belærte om gladiatorkampe. Som belønning for deres lærevilje
tog kongen og dronningen alle på den
store aftentur til den Spanske Trappe og
den smukke Trevifontæne.
Fredag var det tid til bøndernes sidste
prøve, nemlig tålmodighed. Alle gjorde
klar til afrejse og glædede sig dertil. Det
skulle vise sig, at sidste prøve var svær.
Hele flokken ankom til lufthavnen og fik
beskeden, at Alitalia strejkede og ikke
kunne forestå hjemtransporten. De unge
mænd og kvinder satte sig til at vente og
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ventede i mange timer. Efter 6 timer
bøjede kongen og dronningen sig, og alle
tog tilbage til herberget i Rom, hvor de
underholdt sig på bedste vis.
Da kongen og dronningen næste dag an
kom til deres eget land, kunne de med
stolthed meddele, at deres plan havde
båret frugt. Det var ikke bønder, de re
turnerede, men derimod ansvarlige, tål
modige, modne og vidende unge prinser

og prinsesser. Tilbage på Det Kgl. Vaj
senhus skulle de nu til at benytte alle de
res nye talenter. Selv om de unge snart
skulle forlade slottet, ville
sikkert mødes der den 1.
måned. Her ville de
tyrlige rejse - for
men et

9. syd ved indgangen til Theresienstadt

9. syd i Tjekkiet
9. syd tik, med tilskud fra skolen
og et legat fra skibsreder Per Henriksens Rejsefond,
mulighed for at komme til Tjekkiet i 6 dage i marts 2001.

Karlsbroen i Prag
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Skiskole

Endelig kom dagen, hvor vi skulle rejse.
Vi skulle mødes kl. 16.00 på Kvæsthus
broen, hvor vi skulle med »Queen of
Scandinavia«, som bød på swimming
pool, sauna og selvfølgelig diskotek.
Kl. 17.00 sejlede båden og 16 timer efter
var vi i Oslo. Derfra gik turen til Halfjell
med bus.
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Mandag stod programmet på ski-skole,
som var en stor succes for de fleste. Det
samme gjaldt tirsdag.
Onsdag kunne man se, at ski-skolen
havde hjulpet. De fleste var blevet gode,
mens andre var knap så heldige og måtte
gå igennem en masse styrt, før de lærte
teknikken. Om eftermiddagen gik turen
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til Lillehammer, som er en lille... by med
en gågade på 3 meter!
Fredag vendte vi næsen hjemad. Denne
gang med båden »Crown of Scandi
navia«, som er den største af Oslo-bådene. Alle glædede sig til at komme hjem
til kærester, familier og venner.
Lørdag morgen stod alle parate til at
komme af den store båd. Selvom det
havde været en dejlig tur, var det også rig
tig godt at komme hjem igen.

Nadia og 10. nord

Utraditionelt men effektivt
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Blæserorkestret
Vajsenhusets blæserorkester har igen i år
haft god vind i sejlene. Medlemmerne i
det store orkester er desværre ikke så
mange mere, men til gengæld spiller de
tilbageværende medlemmer efterhånden
vældig godt. Det tager ikke lang tid at ind
studere de enkelte numre, for alle er ef
terhånden blevet skrappe nodelæsere.
Dette gælder faktisk også yores mellem
gruppe, som stadig er på 4 medlemmer,
og så sandelig også vores nybegyndere,
som i år har et rekordagtigt antal, og som
alle lader til at være kommet godt i gang.
Det lover godt for fremtiden.
Vi har i lighed med tidligere år
haft en del opgaver på skolen
og har også leveret »ud af
huset«. Som det sig hør og
Aso- bør, har vi medvirket i årets , .
skolekomedie og selvfølgelig også forårskoncerten, i
som man kan læse
om andetsteds i
'
.• -hx
årsskriftet.
W
Desuden har vi
været på vores
traditionsrige
ture, dels til
V
i
Slesvig dels'
til Unnerup. ,JbK,,
Skulle der
•
' ' 'MäS
være elever i
på skolen.
..
der h ar I y s 11 i 1
at starte i
bkocrorkc'll’.’
stret, kan jeg
oplyse, at man t l

fra fjerde klasse kan låne et instrument
og modtage gratis undervisning en gang
om ugen. Dette kommer jeg rundt og
orienterer om i skolens 3. klasser lige
før sommerferien.
Åge Hansen

ä

-og rytmegruppen...
Som et tilbud til den musikalsk interes
serede elev i 6. - 10. klasse har vi på sko
len én rytmegruppe, hvori elever med evner for basguitar, piano, orgel og trommer
mødes ugentligt til sammenspil. Det
er ikke en egentlig instrument
undervisning, der foregår. Vil
« man dygtiggøre sig på'f.eks.
■r guitar, får man mere ud af at

søge optagelse på den kommunale musik
skole. Det, vi laver her, er samspil mel
lem dem, man kunne kalde »noget øve
de«. Rytmegruppen indøver et repertoire
til skolens forårskoncert og samspiller
med skolens blæserorkester ved samme
lejlighed. 1 forbindelse hermed tager vi på
en samlet øvelejr på 4 dage (se side 51).
Så, har du rytme i blodet, kan du spille
feh, guitar, og har du lyst til at være en
del af rytmegruppen, så holder
jeg optagelsesprøve umiddelbart
K efter.sommerferien.
Lars Berthelsen

r Medlemmer af
L blæsere og
f
rytmegruppen.

Årlig »»venskabstur« til Slesvig

Fællesorkesteret i koncentreret samspil

Igen i år har rytmegruppen og blæseror
kestret været på deres traditionelle ture.
Først var blæserorkestret på tur til Sles
vig. Vi besøgte vores venskabsorkester,
Slesvig Spejderorkester, som vi nu har
kendt i 7 år. Det er en meget givende tur,
hvor orkestrets medlemmer får spillet en
hel masse i løbet af de fire dage, vi er der
nede, og desuden får vi også hygget en
masse med medlemmerne fra det andet
orkester.
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I år blev der i lighed med sidste år også
tid til en bustur ud i området, og den gik
i år til en lille by ved kysten, hvor vi kunne
»shoppe« alle de ting med hjem, som jo
SKAL medbringes, når man er i udlan
det. Det virker dog ikke så udlandsagtigt,
når vi er på disse ture, for det er en dansk
skole, der står for orkestret, og det bety
der, at alle eleverne skal tale dansk, også
selv om mange af dem er tyske.

Træningslejr i Unnerup

Der øves til forårskoncerten.

Den anden tur er en fællestur for rytme
gruppen og blæserne. Den er lige så tra
ditionsrig. Den går til Unneruplejren i
Nordsjælland, hvor vi øver årets for
årskoncert. Denne tur er, om man vil, lidt
mere »løssluppen« end Tysklandsturene,
for her er vi os selv og kan tilrettelægge
tingene lidt mere efter vores eget hoved.
Det betyder dog ikke, at der ikke arbej
des på livet løs, for det gør der skam - der
ligger jo en forårskoncert og venter.

for de to orkestres optræden. Det kom dog
ikke til at betyde noget som helst for kon
certens afvikling, at den i år måtte holdes
i Ahlefeldtsgades Medborgerhus - kun et
større slæb for orkestrets medlemmer.
I år havde vi valgt at præsentere noget af
musikken fra skolekomedien, som jo var
musicalen »FAME-skolen«, men også de
sædvanlige overraskelser i form af højak
tuelle, hurtigt indarbejdede perler var der
plads til.

Denne koncert blev i år samme succes
som de sidste mange år. Virkelig mange
tilskuere er begyndt at finde vej til denne
begivenhed, og det er meget animerende

Alt i alt endnu et givtigt og aktivt år for
skolens to musikgrupper.
Lars Berthelsen og Åge Hansen
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Skolebespisning før.....

Del Kgl. Vajsenhus på Nytorv 1727 - 1795
Bespisning på Vajsenhuset er ingen ny foreteelse. Da Vajsenhuset blev oprettet, boede
børnene på skolen, og vi har i arkiverne fundet følgende planer og reglementer for be
spisningen i 1700-tallet:

Spisetakst fra 1727
Hver
Morgen

Smør og brød
Middag

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

Alternativer til ovennævnte menu kunne
f.eks. være vindtørrede sild eller bergfisk
med smørdyppelse.
Den mængde saltmad, der blev serveret,
fremmede tørsten, og i 1739 beklagede
spisemesteren sig over det store forbrug
af øl til børnene. Der gik imidlertid 4 år
før direktionen besluttede, at børnene kun
måtte få 1 pægl øl (svarer til ca. 1/4 liter)
52

Aften

Reven øl og brød med sirup
Vandgrød med smør og plukfisk
Langkål, salt kød
Sødgrød, hovedkød
Mælkevælling, klipfisk med smør
Vælling, plukfisk
Fersk kødsuppe med gulerødder
Suppe, hovedkød
Skåret øl og brød, salt torsk med smør Vandgrød, plukfisk
Kærnemælkegrød, kogte sild
Øl og grød, saltede flyndere
Fersk kødsuppe med hvidt brød
Sødgrød, pandekager
om eftermiddagen, men intet om formid
dagen eller efter aftensmåltidet. Hidtil
havde ølkanden stået frit fremme i spise
stuen, hvilket havde ført til misbrug!
Senere forsvandt en del af den saltede sild
og plukfisk, som indgik i måltiderne, og
blev erstattet af andre retter, og dermed
må børnenes tørst vel også være blevet
mindre.

10. kl. forbereder fredagsfrokost til hele
skolen.
Maden bliver bestilt af eleverne om ons
dagen og bliver bragt ud i klasserne i spise
frikvarteret om fredagen. Detkoster 10kr.,

og menuen er meget varieret. Vi får ek
sempelvis pitabrød med fyld af tun eller
kød, stegt flæsk med persillesovs, fiske
frikadeller, thaigryde med nudler og
mange andre gode ting.

Frugtboden er,
efter en hvile
pause på nogle
år, taget op igen
og er blevet en
kæmpe-succes.
Eleverne kan i
spisepausen
købe grovboller,
som bliver leve
ret hver morgen
af bageren i
Nansensgade og
frugt, som bliver
leveret fra
Grønttorvet på
Israels Plads.
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Må vi præsentere
resultaterne af 5. nords anstrengelser
i nogle af hjemkundskabstimerne
i marts 2001.

Velbekomme!

FRA DET HISTORISKE ARKIV
Uddrag fra forstander Chr. Ottesens bog
»Det Kgl. Vajsenhus gennem 200 år« fra
1927. Bogen blev udgivet i anledning af
skolens 200 års jubilæum.

»Undervisningsmaterialerne har altid
været de bedste og de i Tiden moderne
Bøger. Alle Bøger, Stilebøger og andet
Undervisningsmateriale, tildeles Bør
nene vederlagsfrit, en Udgiftspost, der
hvert Aar kræver store Pengebeløb, men
altid rundhåndet er blevet bevilget af de
skiftende Direktioner.«

Også i klassernes ugentlige timetal kunne
man se, der var tale om solid undervis
ning. Skolen havde 8 klassetrin fra 1.-8.
klasse, og man gik som bekendt i skole
også om lørdagen. Bemærk det høje
ugentlige timetal (tabel side 22).
Lokalerne var efter tidens standard me
get moderne.

Tegneskolen 1908
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Skolekøkkenet

Syskolen
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Hele skolen fotograferet i juni 1927. Skolen fyldte 200 år i dette år.

Skolens personale anno 1896
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Eleverne på Vajsenhuset er flittige lånere
på skolebiblioteket. Udlånstallene stiger
hvert år, og i år er udlånet steget ekstra
meget. Måske på grund af Harry Potter
serien. Denne serie har fået læsere i alle
aldersgrupper. Den blander vores verden
med fantasy-universet, hvilket inkluderer
troldmænd, flyvende kosteskafte, trolde
og meget mere. Vi ser alt fra elever fra 1.
klasse, der får forældrene til at læse op og
til 10. klasseeleverne, der lige må ride
med på denne bølge. Interessen er så stor,
at vi har indkøbt ikke færre end 6 eksem
plarer af hvert bind i serien. Og de er sjæl
dent hjemme ret længe ad gangen. Godt
man kan reservere bøger hos os!
Den store interesse for Potter-bøgerne har
fået mange børn i gang med at læse. De
opdager, at man kan få store oplevelser af
at læse. Og det betyder, at mange har in
teresse i at bruge biblioteket langt mere
end tidligere.
Danmark fostrer heldigvis også gode for
fattere. Eeks. har Knud Holten ganske
godt fat i fantasy-genren, som ikke er den
eneste genre, der er populær. Gys og gru

serien »Gåsehud» har også mange trofa
ste læsere, og der er i det hele taget aldrig
blevet udgivet så mange bøger, som der
gør i disse år.
Vi forsøger på skolebiblioteket at være
med helt fremme ved at kunne tilbyde de
bedste af de nyeste bøger hurtigt efter ud
givelsen.
En ny, stor undersøgelse fra Center for
Børnelitteratur viser, at de 9-12 årige ge
nerelt læser lige så meget som for syv år
siden, og i øvrigt også læser langt mere
end deres forældre. Og det uanset alver
dens tv-kanaler, computere og det, der
ligner. Undersøgelsen viser også, at der
er klar sammenhæng mellem, hvor meget
børn læser, og hvor meget deres forældre
har læst for dem. Den målrettede indsats,
der har været på læsning i 90-erne har
altså båret frugt. Læseinteresse og læse
vaner er noget, der skabes tidligt. På
skolebiblioteket og i indskolingen harder
været fokus på dette, så vi er godt med.

Birgitte Gecider
Skolebibliotekar
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Legater
Skolens legater

I tidens løb har forskellige personer med tilknytning til og
interesse for Det Kgl. Vajsenhus testamenteret skolen en del
legater.

Disse legater er delt i to portioner:
1. Elever, der går på skolen
2. Udgåede elever til hjælp for uddannelse o.lign.
Yderligere kan skolens elever søge følgende legater:

De Puggaardske
legater

Beregnet for piger mellem 13 og 15 år til økonomisk støtte
under deres skolegang.

Oscar P. Rubardts
Mindelegat

For enlige forsørgere i København, der har økonomisk vanskelige
kår.
Søges senest 1. november. Uddeles i december.

Instrumentmager
Sophus Chr.
Emil Hansen og
hustrus Legat

For enlige forsørgere, der har økonomisk vanskelige kår. An
søgeren skal være medlem af Den Danske Folkekirke og
have bopæl i Københavns Kommune. Legatet skal anvendes
til kur-pleje, rekreation m.v.

For alle
legater gælder:

At de skal søges gennem forstanderen. Legatuddelingen finder
fortrinsvis sted i juni og december måned. De Puggaardske
Legater og Chr. Hansens Legat søges på særlige ansøgnings
blanketter, der kan rekvireres hos forstanderen.

Det Gode Mindes
Legater

For unge og ældre vajsenhusianere, der er medlem af DGM
til brug for videreuddannelse, huslejetilskud, varmehjælp og
lignende.
Søges på særligt ansøgningsskema, der kan rekvireres på fore
ningens telefonsvarer 33 329058 eller hos forstanderen.
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Arets legatuddelinger
Skibsreder Per Henriksens rejselegat
yder tilskud til en rejse i Danmark for 5. klasse og en rejse til udlandet for 9. klasse.
I 2000 er der i alt ydet et tilskud på 63.000 kr.

Diverse gavebreve
til hjælp for elever på Vajsenhuset, til udgåede elever, til flidspræmier og til fornyelser
på skolen. I 2000 blev der uddelt 50.800 kr.

Skibsreder Per Henriksens legat til minde om hans skolegang
på Det Kgl. Vajsenhus
uddeler flidspræmier til elever fra afgangsklasserne. Disse uddeles ved den årlige stif
telsesfest. I 2000 modtog følgende elever flidspræmier:

Nadia Donovan, 10. nord
1.500 kr.

Sidsel Terney, 9. syd
1.500 kr.

Diana Christensen, 9. nord
1.500 kr.
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Kristian Karlsen
6. nord

Nicklas Byskov Prominczl
4. nord

Jacob Ness Fatum
5. nord

Fra samme legat gives et beløb til månedens elev eller klasse, som på en eller anden
måde har udmærket sig. I alt er der i 2000 uddelt 10.475 kr.
Udover vore egne legater får elever også hjælp fra anden side:

Vajsenhusianernes forening Det Gode Minde
har ydet tilskud på 5.000 kr. til 9. klasses udlandstur samt hjulpet unge vajsenhusianere
med studiehjælp og -rejser og ældre vajsenhusianere med bolighjælp og anden form
for støtte.

Oscar P. Rubardts Mindelegat
har tilgodeset Vajsenhusets familier med 22.000 kr.

Per Henriksens Forsørgelseslegat
har hjulpet Vajsenhusets familier med 22.000 kr.

Helligåndskirken
Konfirmationshjælp 12.000 kr.
Desuden har flere familier fået hjælp direkte fra

Instrumentmager Sophus Chr. Emil Hansen og hustrus legat
Og

De Puggaardske legater
Fra Vajsenhusets side er vi dybt taknemmelige for denne støtte udefra, og vi vil gerne
benytte lejligheden til at sige tak til alle, der hjælper de familier, der har behov.
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JULI

worn

Børnenes Kontor
Feriehytter

*

I december sælger vore elever
er vore elever dygtige hani 5.-7. kl. julehjerter. Derfor var de også
delsmænd og får solgt mange mærker.
på gaden i år, og traditionen tro med et
Ialt solgte vores elever i 2000 for
21.108,50 kr.
imponerende flot resultat. Børnenes Kon
tor kunne hente en indtægt hjem på kr.
Fra Vajsenhuset fik de 5 dygtigste sæl
27.682. Topsælgere blev Trine Thomsen,
gere: Christian Drøidal, Jakob Saidi
Yasmin Jensen, Camilla Hornung og Bo
5.n (680 mærker). Maria-Louise Byrdal,
lette Sørensen pengepræmier.
7.s (405 mærker), Emil Christensen, 7.n,
Fra Forårsblom
(400 mærker)
sten fik de 5
og Jakob Saidi.
bedste sælgere
7.n (400 mær
en biograftur
ker).
og et burger
Fra Vajsenhuset
måltid.
fik de penge
Fra Forårsblom
præmier.
sten får vi hjælp
Alle sælgere
i form af nogle
blev af Børne
dejlige feriehyt
nes Kontor invi
ter i Hønsinge
teret til forpre
Lyng, direkte til
miere i Imperial
havet.
til filmen “The
For 1.000 kr. alt
Kid’’. Udover
inklusive kan
det fik 26 elever
man få en ferie
et gavekort til
hytte med hen
Fona.
holdsvis 6 eller
Indtægter fra
10 sovepladser
salget fordeles
stillet til rådig
af Børnenes
hed i skolesom
Kontor.
merferien og ef
Således uddeles
terårsferien i en
der i december
uge. Dette er
pakker med ju
lemad og i juni
halv pris.
I 2000 fik 10 fa
tøjgavekort. Det
Topsælgerne af “Forårsblomsten” 2000.
milier glæde af
Kgl. Vajsenhus
dette tilbud i sommerferien.
nyder stor gavn af disse uddelinger. Såle
Henvendelse om hjælp fra Børnenes
des modtog 98 familier julehjælp og 119
Kontor skal ske til klasselæreren.
elever modtog tøjgavekort.
Henvendelse vedrørende feriehytter går
I maj er vore elever på gaden igen for at
sælge FORÅRSBLOMSTEN. Også her
gennem forstanderen.
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Praktiske oplysninger
om skolen
Ringetider:

8.00- 8.45
8.45
8.45- 9.30

4. lektion 11.00-11.45
5. lektion 11.55-12.40
6. lektion 12.55-13.40

3. lektion
9.40- 10.25
Spisefrikvarter 10.25 -11.00

7. lektion 13.50-14.35
8. lektion 14.35-15.20

1. lektion
Morgensang
2. lektion "

Mælkeordning:

Prisen er for tiden 90 kr. pr. kvartal for alle mælkesorter. Ind
betalingen herfor foregår til klasselæreren efter nærmere med
delelse fra kontoret.

Meddelelser
til skolens
kontor:

Kontoret modtager meget gerne besked om elevernes fravær fra
første sygedag. Henvendelse om sygdom skal ske mellem 8.009.00. Klasselæreren vil derefter blive orienteret om årsagen til
fraværet. Andre meddelelser såsom besked til den enkelte elev,
om hvor vedkommende skal gå hen efter skoletid o.lign., kan
kontoret ikke påtage sig at viderebringe, og vi må henstille til, at
forældrene giver eleverne besked om disse ting hjemmefra.

Forsømmelser:

Som gyldig grund for forsømmelser regnes i almindelighed kun
sygdom. Ved sygdom opfordrer vi forældrene til at give med
delelse herom på 1. dagen - dog senest på 3. dagen.
Ved fritagelse fra gymnastik i længere tid skal der fremskaffes
en lægeattest, som opbevares på skolens kontor.

Konfirmation:

Skolen henstiller, at konfirmationsforberedelsen foregår i 7.
klasse.
Alle elever modtager ved konfirmationsforberedelsens begyn
delse Ny Testamente og ved selve konfirmationen en salmebog
i luksusudgave.
Eleverne har lov til at holde fri dagen efter konfirmationen.

Slik,
tyggegummi:

Må ikke medbringes i skolen. Det samme gælder drikkevarer i
glasemballage.

Værdigenstande:

Det Kgl. Vajsenhus yder ikke erstatning for rede penge, ure,
smykker, o.lign., som mistes på skolen.
Heller ikke beklædningsgenstande samt briller kan forventes
erstattet.

Børnenes Kontor:

Gennem skolen kan hjemmene efter ønske søge om hjælp fra
Børnenes Kontor. 1 første uge af november måned kan man søge
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julehjælp i form af madvarer. Der modtages én ansøgning pr.
hjem. I første uge af maj måned kan beklædningshjælp søges til
hvert skolesøgende barn fra et hjem.

Feriekoloni:

Elever med bopæl i Københavns Kommune kan deltage i ferie
koloniophold af 2-3 ugers varighed i skolesommerferien. Ansøg
ningsskemaer hertil udleveres på skolen i februar måned.
Endvidere har skolens elever mulighed for at deltage i koloni
ophold af 2 ugers varighed på kolonien „Wesselsminde“ i
Hornbæk. Ansøgning om deltagelse i dette koloniophold skal ske
til forstanderen.

Gabriel Jensens
Ferieudflugter:

Disse ture er beregnet for børn, der ikke rej ser ud i sommerferien.
Man sikrer sig nummereret billet hos klasselæreren. Aviserne
fortæller hver dag, hvilke numre der skal ud den følgende ud
flugtsdag.

Udgangs
tilladelse:

Hvis forældre giver tilladelse dertil, må eleverne på 8., 9. og 10.
klassetrin forlade skolen i frikvarterer og mellemtimer. Skolen
kan inddrage tilladelsen ved misbrug.
Elever fra andre klasser må ikke forlade skolen uden særlig
tilladelse.

Tandlæge:

For elever boende i Københavns Kommune er der transport
ordning, således at eleverne i bh.kl.-3. kl. afhentes og bringes til
tandbehandling i taxa.
Eleverne i 4. klasse og opefter må selv tage til tandlægen.

Befordring:

Tildeling af tog/buskort foregår gennem viceinspektøren efter
følgende regler:

Bh.kl.-3. klasse 2,5 km-12,5 km
4.-6. klasse 6 km-16,0 km

7.-9. klasse 7 km-16 km
10. klasse 9km-17km

Prisen på skolekort er som følger:
Børnehavekl. - 3. klasse: Gratis.
4. klasse -10. klasse: 200 kr. pr. skoleår.
Indbetalingen foregår til skolens kontor senest ved udleveringen
af skolekortet.
Bortkomne eller ødelagte skolekort erstattes kun mod indbe
taling af:
100 kr. 1. gang og 200 kr. 2. gang.
Ved skoleskift skal skolekortet omgående afleveres på skolens
kontor, idet der ellers vil blive opkrævet et gebyr fra HT’s side
på mellem 600 kr. og 800 kr.
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Det Gode Minde

Gamle elever hygger sig på Damhuskroen ved årets stiftelsesfest

Vajsenhusianernes Forening, Det Gode
Minde, blev stiftet d. 22. januar 1858 og
er dermed Danmarks tredieældste skole
forening. Det var gamle elever, der var
samlet ved daværende forstander på Det
Kgl. Vajsenhus, G.F. Rungs 25 års jubi
læum, der fik den idé at oprette en fore
ning for udgåede elever. Fra starten var
det kun drenge, der kunne blive medlem
mer, men få år efter fik man pigerne med.
Det har vel været kedeligt uden. I dag kan
alle, der har gået på skolen, samt tidligere
og nuværende ansatte, blive medlem.
Det Gode minde er en aktiv og levende
forening, hvis formål er at skabe og be
vare sammenholdet mellem tidligere og
nuværende elever, og mellem skolen og
foreningen.
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Vi afholder forskellige arrangementer i
løbet af året, udgiver »Vajsenhusianerbladet« og hjælper unge og ældre vajsenhusianere via Det Gode Mindes legater.
Bestyrelsen

Sidste nyt
Det Gode Minde har oplyst, at forenin
gen har erhvervet kælderlokalerne Nørre
Farimagsgade 53, som er beliggende lige
til højre for indgangsporten til skole
gården.
Disse lokaler vil blive anvendt til fore
ningens mødeaktiviteter, og desuden vil
dens mange klenodier finde deres rette
plads i de nye omgivelser.

Gavefond
Ved Det Kgl. Vajsenhus’ 250 års jubi
læum i 1977 tog Vajsenhusets direktion
initiativ til oprettelse af denne gavefond.
Fondens formål er at indsamle ekstra pen
gemidler til skolen, således at Vajsenhu
set får mulighed for at anskaffe ting, som
det ellers vil være svært at finde midler
til i den daglige drift.
Vi ønsker at kunne arrangere spændende
lejrskoler for vore elever. Det koster

mange penge, og derfor vil ethvert beløb
være velkomment og blive sat ind på vor
rejsekonto.
Det indlagte girokort kan benyttes.

Giro 6 05 25 68
Niels Eilschou Holm
Formand

Strandlivets glæder
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Ferier & fridage
2001/02
SOMMERFERIE
Lørdag d. 23.06.01 - søndag d. 5.08.01

2.-10. klasse har første skoledag
mandag d. 6. august kl. 09.00
1. klasse har første skoledag
tirsdag d. 7. august kl. 09.00

Børnehaveklassen har første skoledag
onsdag d. 8. august kl. 09.00
EFTERÅRSFERIE
Lørdag d. 13.10.01 - søndag d. 21.10.01
JULEFERIE
Lørdag d. 22.12.01 - onsdag d. 2.01.02

VINTERFERIE
Lørdag d. 9.02.02 - søndag d. 17.02.02
PÅSKEFERIE
Lørdag d. 23.03.02 - mandag d. 1.04.02

DRONNING MARGRETHES FØDSELSDAG
Tirsdag d. 16.04.02

ST. BEDEDAG
Fredag d. 26.04.02
KR. HIMMELFART
Torsdag d. 9.05.02 - søndag d. 12.05.02
PINSE
Lørdag d. 18.05.02 - mandag d. 20.05.02

GRUNDLOVSDAG
Onsdag d. 5.06.02

SOMMERFERIE
Lørdag d. 22.06.02 - søndag d. 4.08.02
Alle dage inkl.

