ELLEBJERG SKOLE

Meddelelser for 1966—67
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN

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

Husk afslutningen onsdag den 21. juni kl. 19,30!

Skoleåret 1966—67
Ellebjerg skole havde den 1. januar 1967 1203 elever fordelt i 6 1. kl., 5 2. kl.,
5 3. kl., 4 4. kl., 4 5. kl., 3. 6. a kl., 2 6. b. kl., 4 7. a kl., 2 7. b kl., 3 8. a kl., 3 9. a kl.,
2 I real, 2 II real, 3 III real, 1 3. læsekl., 1 7. læsekl., 1 8. læsekl., 1 9. læsekl. i alt 52 klasser, der med undtagelse af læseklasserne alle er fællesklasser.

Årets begivenheder
22. august afholdtes der et formiddagsmøde for forældre med børn i de nye
1. klasser. Talere var skolenævnets formand, hr. Knud Larsen, samt skolens inspek
tør. Meningen med arrangementet var at give forældrene en all round orientering
om skolens liv på et tidspunkt, hvor skolen kunne forvente en 100 procents interesse
for skolespørgsmål hos forældrene.
25. august aflagde børnene i 3., 4. og 5. klasserne besøg i Zoo, mens de større
klasser foretog andre ekskursioner. 1. og 2. klasserne havde fri.
13. september deltog skolen i »Skoleidrætsdagen«, se idrætsdagbog 1966-67.
6. oktober fejrede man »Nordens dag«. Kommunelærer fru I. M. Jørgensen
gav en kort redegørelse for formålet med det nordiske samarbejde, hvorefter sko
lens kor sang de nordiske nationalsange. I dagens anledning fik skolen fri kl. 12.
7. —13. oktober havde skolen boguge. Overlærer Sven Sørensen arrangerede
en bogudstilling i aulaen, som så dannede ramme for en række klassebesøg.
24. oktober var FN-dag. En kreds af lærere med overlærer fru Bank som
distriktudvalgets formand tog sig for at ekvipere aulaen på behørig vis. Samarbej
det mellem klasserne og lærerne manifesterede sig i en række plancher, der an
skueliggjorde problemet »Flygtning 66«. Om aftenen deltog skolens ældste elever
i den af overborgmesteren arrangerede indsamling.
31. oktober-5. november var der forældreuge med lejlighed til at overvære
undervisningen i to dage i hele undervisningstiden. Aftenmødet fandt sted den
31. oktober i aulaen, og her redegjorde skolens inspektør for problemerne om
kring delt og udelt skole samt for liniedelingen efter det 7. skoleår. Efter mødet var
der lejlighed for forældrene til en samtale med klasselærerne i 5. klasserne. Aften
besøg 80 deltagere, dagbesøg 179 deltagere.
3. november arrangerede forældreforeningen det årlige andespil. Atter i år
mange mennesker — stor succes — tak.
5. november afholdt lærerne for 10. gang bal for udgåede og nuværende ele
ver. Der var 600 elever og 2 orkestre, så det blev den helt store aften.
8. november. For at give skolens fodboldhold moralsk støtte foretog 17 lærere
og 300 elever en udflugt til Sorø Akademi, hvor Ellebjerg-drengene skulle spille
semifinale i Ekstrabladets turnering med akademiets drenge. Det blev en sejr for
Ellebjerg. Bagefter var der chokolade med lagkage til alle 300 på byens fineste hotel.
17. november tog en skare lærere og 400 elever til Østerbros stadion for at
overvære finalen i Ekstrabladets turnering mellem Ellebjerg skole og Korsager
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skole. Det blev alle tiders kamp, og begejstringen vai' stor på tilskuerpladserne.
Ellebjerg vandt og blev således nr. 1 ud af 233 hold.
22. december var der juleafslutning i aulaen for de 5 første klassetrin. Under
ledelse af hr. Brene sang skolens kor julens sange, og imens gik de små omkring
træet. De 17 Lucia-pigers sang og rundgang satte julestemningen yderligere i
vejret. Fru Horsted havde påtaget sig opgaven at holde juletale for de små. Aulaen
var igen i år usædvanligt smukt pyntet, et arrangement, der blev skabt gennem
flere klassers samarbejde.
I ugen fra 9. til 14. januar var 9. klasserne og III realerne ude i erhvervs
praktik.
11. januar var forældre med børn i 7 a og 7 b indbudt til et møde i aulaen,
hvor inspektøren gjorde rede for oprykningsmulighederne til I real, 8. teknisk og
8. a med specialgrupper og supplerende fag. Efter mødet var der lejlighed til en sam
tale med klasselærerne i de 7 syvendeklasser.
12. januar, skolens fødselsdag, blev fejret med to filmsforestillinger, en for de
mindre og en for de større. For yderligere at glæde børnene lukkedes skolen kl. 11,
og forældreforeningen gav appelsiner til alle.
24. januar causerede forstander E. Brinch over emnet »Skævt ind på livet«
for skolens forældrekreds.
14. februar havde skolen besøg af lærerinde Ingrid Berglyd. De tre 9. klasser
+ II realerne fik et foredrag med titlen: »Norge under okkupationen«.
18. februar blev de samme elever sammenkaldt for at påhøre et foredrag om
»Pop-kultur i Sverige-Danmark«. Rejselektoren ved denne lejlighed var adjunkt
Marianne Evetorp.
21. februar gennemgik inspektøren undervisningsplanens bestemmelser for den
obligatoriske seksualundervisning for en forældrekreds.
14. marts afholdt skolens forældreforening den årlige generalforsamling på
lærerværelset, hvor hr. Skjolding og hr. Jespersen gennem lysbilleder og foredrag
gjorde rede for de lejrskolerejser, som forældreforeningen havde været med til at
støtte.
10. april etablerede Bavnehøj og Ellebjerg skole igen et samarbejde og afholdt
en gymnastikopvisning i Valbyhallen.
De forskellige funktioner, der mere eller mindre knytter sig til skolens arbejde,
er fortsat i tidligere års spor.
Fra »Børnenes Kontor« har skolen fået julehjælp til 20 familier.
Ved salg af sparemærker er der opsparet 8800 kr. 111 af de større elever har
været medlemmer af Dansk Skolescene; af mindre elever plus forældre deltog 229.
225 har deltaget i Dansk Skolescenes Bio.
I årets løb har der været frivillig boldspil, idræt, svømning, gymnastik og skak.
Endvidere er der taget overmåde mange idrætsmærker på såvel drenge- som
pigesiden.
År efter år udsender skolen i samarbejde med skolenævn og forældreforening
en tryksag om vinterens arrangementer, og hver gang håber vi på et effektivt
fremmøde fra forældreside, men hver gang bliver vi skuffede. Det vidt besungne

samarbejde mellem skole og hjem er desværre stadig en ønskedrøm og ingen
realitet. Vi indbød f. eks. skoleborgmesteren som foredragsholder og sendte invi
tationer ud til 2000 hjem = 4000 forældre, hvilket dækker de to skoler i SV der mødte 70 mennesker, hvoraf de 25 var en fast studiekreds fra Ellebjerg skole,
og de 15 lærere. Der var altså mødt 30 forældre ud af de ca. 4000. Da fru Skjoldbo
holdt foredrag for skolens samtalekreds, blev der sendt indbydelser ud til 2000
forældre, der mødte ingen, der var kun den faste samtalekreds.
Vi trøster os med, at sådan noget er gældende inden for alle aftenarrange
menter, for ingen af disse kan konkurrere med fjernsynet, og det er da også helt
i orden, at folk hellere vil blive hjemme, men det er alligevel en ringe trøst for
os lærere, for skolens arrangementer må ikke slås i hartkorn med forskellige fri
tidssysler, for når vi kalder sammen til møde, så er det for børn eller om børn,
og det burde da have forældrenes interesse!
En lille skare af forældre inden for skolenævn, forældreforening og teaterkreds
har holdt den pædagogiske fane højt, men det er ikke nok, vi må have større
kredse ind i samarbejdet, og det er mit ønske, at dette må lykkes i skoleåret
1967-68.
Jeg beder lærerkollegiet, skolenævnet og forældreforeningen modtage min
bedste tak for et vel udført arbejde, der udelukkende har haft børnenes tarvfor øje.
Knud Ervø.

Idrætsdagbogen 1966-67
Det forløbne år må betegnes som det hidtil bedste idrætsår i Ellebjerg skoles
historie. De ældste elever blandt pigerne og drengene vandt hele to landsturneringer.
Pigerne i fri idræt og drengene i fodbold. Begge resultater bar præg af godt hold
arbejde og sammenhold og vakte berettiget opmærksomhed om skolen. Pigerne
kvalificerede sig i kamp mod 17 københavnske skoler til slutstævnet i Sønderborg,
hvor de i finalestævnet besejrede samtlige distriktsvindere fra hele Danmark. Sejren
blev belønnet med såvel en faneplade som en pokal fra »Landsudvalget for skole
idræt«.
Drengenes indsats fandt sted i Ekstrabladets skolefodboldturnering, hvori
Ellebjerg skole har deltaget i adskillige år og med vekslende held. I år blev det
til en fuldtræffer med en række flotte sejre. I alt otte hold blev slået med cifrene
21-6. Finalekampen på Østerbro Stadion blev en festdag for de ca. 1000 elever
og lærere, som havde givet møde, og som med ildnende tilråb og voldsom klappen
og udstyret med flag, tudehorn og bannere fulgte begivenhederne på grønsværen.
Efter en uhyre velspillet og spændende kamp på den vanskelige og regntunge
bane hjemførte de elleve spillere pokalen ved at vinde over Korsager skole 2-1.
Også ved andre lejligheder hævdede skolens elever sig fint. A-holdet i gym
nastik blev nr. 2, kun knebent slået af Øresundsvejens skole.
På Københavns hold ved »Nordisk stævne« i Oslo var Anni Rasmussen og
Niels Flenrik Petersen, 7 b, deltagere i atletik.
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Ved »Europastævnet« i København deltog Eigill Christensen, III r. Her med
virkede også andre af skolens elever, idet de og deres hjem beredvilligt havde
stillet sig til rådighed som indkvarteringsværter for nogle af de udenlandske gæ
ster. Vi takker hjerteligt for den udviste gæstfrihed, uden hvilken det ugelange
stævne ville have været vanskeligere at gennemføre.
Skoleidrætsdagen overtraf alle forventninger. Ved stævnet i Valby place
rede otte hold sig til finalekampene, og her blev pigerne fra III real og 7 auv
københavnsmestre.
Sidst på efteråret spilledes i forbindelse med »Nordens dag« en fodbold
turnering mellem de nordiske hovedstæder. På det københavnske hold, der pla
cerede sig som nr. 2, stod Eigill Christensen, III r, på mål, og Lauritz Madsen,
III r, var centre forward.
Det frivillige arbejde har været velbesøgt af såvel piger som drenge. Også i
ferieperioden indtil 1. juli og fra 3. august har skolens sportsplads været åben
for træning. Dette feriearrangement vil blive gennemført også i denne sommer
ferie i de nævnte dage fra kl. 10-14.
Ved mærkeprøve i såvel gymnastik som idræt har mange elever opnået de
resultater som kræves. De er synlige beviser for teknisk kunnen og en god fysisk
form, noget som er af værdi med henblik på det samfund, som møder de unge,
når de forlader skolen.
Notesblokken
Maj. Ved skolernes enkeltmandsmesterskaber i redskabsgymnastik bliver Frank
Sørensen, III r, mester i behændighedsøvelser og spring over hest.
I en atletikholdkamp for drenge, hvor seksten skolehold stiller op, bliver
Ellebjerg skole nr. 2.
»Rosenhaveløbet« afvikles med stor deltagelse fra de københavnske skoler.
Holdsejren i yngste klasse går til Ellebjerg skole, og René Sørensen, 7 a, placerer
sig individuelt som nr. 2 af 34 startende. Ældste gruppes hold bliver nr. 5.
September. Ved »Folkeskolernes atletikstævne« starter Ellebjerg skole med
to pigehold og to drengehold. Ældste pigehold bliver nr. 1 og går til finalen.
Yngste pigehold bliver nr. 2, og begge drengehold placerer sig på tredjepladsen.
Der afholdes skoleidrætsdag i Valby idrætspark, hvor vore hold alle hævder
sig fint. Finalerne på Østerbro stadion resulterer i to mesterskaber.
Ved »Europastævnet« vinder Eigil Christensen højdespring med 1,71 m.
Ekstrabladets turnering begynder, og Ellebjerg vinder sejre over Islev 4 0
og over Glostrup 4-0.
Oktober. Fodboldholdet fortsætter sin sejrsrække med 3-2 over Henriksholm
og 3-1 over Præstemarksskolen. Efter disse sejre er holdet i slutpuljen, hvor Slots
marksskolen og Østre skole går ud efter nederlag til Ellebjerg skole, 2-1 i begge
kampe.
Ved enkeltmandsmesterskaberne i atletik vinder vi spydkast ved Frank Op
permann, 41,20 m, og kuglestød samt trespring ved Eigil Christensen, 12,43 m
og 13,02 m.
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November. Semifinalekamp mod Sorø Akademi. 370 elever og lærere drager
til Sorø med busser og overværer, at Sorø besejres med 1-0.
Finalekamp i Ekstrabladets turnering. Ca. 2000 tilskuere er vidner til Elle-!
bjergs sejr over Korsager skole, 2-1.
Fodboldkampe mellem de nordiske hovedstæder.
December. Der afholdes skoleterrænstafetløb i Valbyparken.
Ved en festaften på skolen fejres årets mange smukke resultater med del
tagelse af de elever, som har placeret sig i de mange stævner.
Februar. Den årlige gymnastikturnering begynder. Ellebjerg skole møder med[
hold i samtlige rækker og vinder de indledende kampe. B- og C-holdene taber i
kvartfinalerne.
April. Den traditionelle gymnastikopvisning, som afholdes sammen med Bavnehøj skole, finder sted i Valbyhallen.
Svend Ørnby.
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Praktiske oplysninger
Ind- og udskrivning. Indskrivning af elever til 1. klasse næste år begynder
1. september og bedes foretaget så tidligt som muligt, helst inden 15. december.
Der kræves dåbs- eller navneattest samt koppeattest, evt. stadslægens fritagelse
(udsættelse) for vaccination.
Undervisningspligten indtræder den 1. august for de børn, der på dette tids
punkt er fyldt syv år. Endvidere kan indskrives børn, der senest den 31. januar
næste år fylder syv år, såfremt forældrene ønsker det.
Børn, der fylder syv år i tiden 1. februar-31. juli skal optages, såfremt for
ældrene ønsker det, og en ved skolens foranstaltning afholdt skolemodenhedsprøve
viser tilfredsstillende resultat.
Udskrivning: Børn, der påbegyndte skolegangen, da de var over 6% år, kan
udskrives efter syv års skolegang.
Børn, der påbegyndte skolegangen, inden de var 6J/2 år gamle, kan først
udskrives efter otte års skolegang.
For elever i 8. hovedskoleklasse er udskrivning i løbet af året afhængig af,
at skolenævnet giver sit samtykke.
Bestemmelser vedrørende forsømmelser og fritagelse for undervisning. Und
tagelsesvis kan et barn få tilladelse til at forsømme skolen en enkelt eller nogle fa
dage, men skolens tilladelse må da altid indhentes forud.
Skønnes en forsømmelse at være sket uden gyldig grund, kan skolenævnet
idømme bøder i henhold til gældende love og bestemmelser.
Udebliver et barn på grund af sygdom, skal dette så vidt muligt samme dag
meddeles skolen enten skriftligt, telefonisk eller ved en voksens henvendelse. Hvis
sygdommen strækker sig over mere end tre dage, skal, hvis skolen forlanger det,
en tilsendt blanket påtegnes af lægen og forevises på skolen. Denne forevisning kan
kræves gentaget én gang om ugen, med mindre barnet er indlagt på hospital, eller
lægen har givet anden påtegning.
Hvis et barn mere end én gang inden for en måned forsømmer på grund af
sygdom, kan skolen straks kræve sygemelding med lægepåtegning.
For så vidt hjemmet ikke opfylder de her givne forskrifter, kan skolen betragte
de skete forsømmelser som ulovlige.

Erstatning for bortkomne ure, smykker etc.
Da skolevæsenet jævnlig modtager ansøgning om erstatning for værdigen
stande, som elever har mistet på skolen, benytter man anledningen til her at gøre
hjemmene opmærksom på, at skolevæsenet ikke yder erstatning for ure, smykker
o. lign., hvorfor det frarådes hjemmene at lade eleverne medbringe sådanne gen
stande på skolen. Sker det alligevel, er det på hjemmenes eget ansvar, og erstat
ningskrav vil ikke kunne gøres gældende. Samtidig gør man opmærksom på, at
der heller ikke ydes erstatning for huer, vanter, tørklæder og lignende mindre be
klædningsgenstande — disse må af eleverne medtages i klassen.
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Smitsomme sygdomme
Uddrag af regler for skolernes forhold i tilfælde af smitsomme sygdomme
(undervisningsministeriets bekendtgørelse af 27. maj 1950).

En elev eller lærer må ikke modtages i skolen:

1. før 10 dage efter sygdommens begyndelse (ikke efter udslættets fremkomst) ved
mæslinger,
2. før 4 uger efter hosteanfaldenes begyndelse 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, paradysenteri,
difteri, skarlagensfeber, smitsom hjernerygmarvsbetændelse (epidemisk meningitis) samt børnelammelse. — For de under 4. nævnte sygdomme kræves også
smittefrihedsattest efter sygdommens optræden i elevens eller lærerens hjem.
Vi beder forældrene huske:
— at børnene kommer i renselsesbad hver 14. dag, hvortil de skal medbringe hånd
klæde. Fritagelse fra dette bad kan kun ske, hvis hjemmet skriftlig anmoder
derom, men det er en så udmærket foranstaltning, at vi beder hjemmene støtte
os i vore bestræbelser for at få børnene til at udnytte dette gode.
- at vi har gymnastikbad, som børnene i henhold til skolevæsenets bestemmelser
skal deltage i. Vi beder forældrene huske, at børnene får håndklæde med.

Skolens distrikt omfatter:
Beethovensvej, Borgmester Christiansensgade (ulige nr. 1—27 og alle lige nr.)J
Damagervej, Ellebjergvej, Engholmen, Glinkavej, Glucksvej, Grønrisvej, Hammclstrupvej, Haydnsvej, Håndelsvej, Julius Andersensvej, P. Knudsensgade (ulige nr.
33—77), Mozarts plads, Mozartsvej, Offenbachsvej, Parkstien, Pumpehusvej, Rossinisvej, Rubinsteinsvej, Schubertsvej, Sjælør Boulevard, Spontinisvej, Stradellasvej, Straussvej, Stubmøllevej, Tartinisvej, Wagnersvej, Verdisvej, desuden haveforeningerne Frederikshøj, Kalvebod, Mozart, Ny Kongens Enghave.

Om konfirmationsforberedelse gælder følgende (uddrag af cirkulære fra skole
direktøren til skolerne 7. september 1965):

1. Eleverne konfirmeres fra 7. klasse, således at konfirmationsforberedelsen falder
inden for dette klassetrin.

2. Elever, der i henhold til ovenstående går til konfirmationsforberedelse, skal
have fri kl. 13 mandag og torsdag og skal ikke møde på skolen igen efter
konfirmationsforberedelsen.
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3. Alle elever, der går til konfirmationsforberedelse, har ret til af skolen at låne
en salmebog og et nyt testamente.
Disse bestemmelser indebærer, at konfirmationsforberedelse på andre klassetrin
bør foregå uden for undervisningstiden.
Forældrene opfordres indtrængende til at følge ovenstående.
I forbindelse hermed skal også nævnes de såkaldte konfirmationsrejser, der
som regel strækker sig over 10 dage. Skolen har ingen hjemmel til at give eleverne
fri for skolegang til sådanne rejser. Kun hvis rejsen er tilrettelagt således, at det
største antal rejsedage ligger i påske- eller efterårsferien, giver skolen - i tilslut
ning hertil — fri indtil 3 dage.

Lærerpersonalet: Ved skoleårets afslutning juni 1966 søgte og fik fru Strandkjær og frk. L. H. Jensen afsked fra Københavns skolevæsen for at overgå til andre
skolevæsener. Hr. Kurt Petersen søgte tilbage til Tunghøreskolen.
1. august 1966 blev frk. Anhøj, fru Carlsen, fru Koch-Petersen og fru Kappelgård ansat som faste vikarer ved skolen; sidstnævnte er senere overgået til
Tåstrup skolevæsen. Som vikaraspirant er indtrådt hr. Søren Ran ten. Samme dato
blev fast vikar frk. Nissen fast ansat. Fru Agnete Thomsen har genoptaget skole
gerningen efter et års orlov, og fru Slagelse Petersen, som har haft orlov i et år,
har taget sin afsked og er flyttet til en landsbyskole. Fru Vera Jensen er blevet
afløst af fru Christiansen fra Bavnehøj skole.
Den 1. februar 1967 fratrådte viceskoleinspektør S. A. Degel efter 44 år i
skolens tjeneste, heraf de sidste 19 ved Ellebjerg skole. Hr. Degel blev afløst af
overlærer ved Stevnsgades skole Henry Nielsen.

Skoleårets afslutning
Forældre, værger og andre interesserede er velkomne til at overvære under
visningen de to sidste skoledage, tirsdag den 20. og onsdag den 21. juni. (Se om
stående skema).
Elevarbejderne i tegning og håndarbejde er udstillet i aulaen samt på hånd
arbejdsværelset de samme to dage kl. 8-11. Sløjdudstillingen er i sløjdsalen.

Afslutningen for udgående elever og deres forældre afholdes onsdag den
21. juni kl. 19,30. Skolens pige-sangkor synger, og der uddeles eksamensbeviser
og flidspræmier. Forældre og andre interesserede er meget velkomne.

Torsdag den 22. juni er omflytningsdag.

Fredag den 23. juni er første feriedag.

Første skoledag efter sommerferien er mandag den 14. august. De nye 1. klasser
møder mandag den 21. august kl. 9 i aulaen.
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Erindringsliste
Bedes opbevaret til eventuelt brug i årets løb!

Skolens kontor er åbent hver skoledag kl. 12-13 samt onsdag aften kl.
17,30-18,30. Telefon 31 50 90.
Skolens lærerpersonale — Telefon 31 21 62.

Ud for hver lærers navn er angivet, hvilken eller hvilke klasser vedkommende
er klasselærer for dette år. Som regel rykker klasselæreren op med sin klasse. Af
et skema, ophængt ved døren til lærerværelset, fremgår, hvor hver lærer træffes
i dagens løb.
'
Skoleinspektør K. Ervø
viceskoleinspektør
fru K. Jørgensen
viceskoleinspektør
Henry Nielsen
hr. N. J.Andersen
frk. Gunhild Anhøj
fru Vivi Bank
frk. B. Bergstrøm
hr. B. Bjerregård
hr. E. Brene
frk. Kib Brich
fru Busekist
fru Edith Carlsen
fru Lis H. Christensen
hr. B. Christiansen
fru Bente Christiansen
fru Christiansen
(Bavnehøj skole)
hr. C. Frederiksen
fru Ruth Frederiksen
frk. M. Gaspari
hr. E. Lund Hansen
hr. K. V. Hansen
hr. I. Haubirk
fru S. Henningsen
fru H. Holst
fru E. Florsted
hr. S. Jacobsen
hr. B. E. Jensen
hr. O. Jespersen

7 ay

6 bv
9 aæ
6 au
5u

1z
5x
His

5v
6 bu
4y

2v
8 az
2u
3 v+ 3 æ

lu
3y+Iv

fru I. M. Jørgensen
fru Kappelgård
fru M. Koch-Petersen
hr. R. Kofoed
hr. Sv. Kristensen
hr. Blicher Lassen
hr. P. Malling
hr. J. Michaelsen
fru K. Nathansen
fru Ruth Nielsen
frk. G. Nissen
frk. Annelise Olsen
hr. Ib Olsen
hr. E. Pallesen
hr. Rosenfeldt Petersen
hr. Østergård Petersen
fru E. Sanger
fru K. Skensved
hr. M. Skjolding
fru K. Stevens
fru A. M. Søgård
hr. Sv. Sørensen
hr. M. Teglbjærg
fru Agnete Thomsen
fru Tofte-Hansen
hr. H. A. Tofteskov
hr. Bent Torp
frk. Vinther-Jensen
hr. Wiederquist
hr. S. Ørnby
hr. Søren Ranten

II V

1u
1V
7 au
6 ax + 9 au
7 aæ
4v
7 av+9 ax
9 av
2z
3 x + 8 ay
7 bv

Skolebetjent: Hr. Poul Rasmussen — Telefon 21 75 22.
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2 x+5 y
3 z + 7 bu

3u
8 au + 8 aæ
IIu + IIIu
1 y + HIv
1X
6 av
2y
4x+7 ax
4u

1æ

Sundhedsplejen: Skolelæge dr. H. E. Knipschildt. Træffetid tirsdag kl. 12-13
og fredag kl. 8-9.
Sundhedsplejerske fru Sigrid Vejlby. Træffetid hver skoledag kl. 12-13. Tele
fon 31 98 46.

Tandklinikken forestås af tandlægerne fru Kirsten Christensen og fru Anne
Mette Pedersen med fru Hanne Rasmussen og fru Birgit Sørensen som klinik
assistenter. Telefon 31 54 23.
Skolebespisningen ledes af økonoma fru Høvring.

Skolehaven. Haven modtager i sommerhalvåret godt 200 af skolens større
børn til skolehavearbejdet om eftermiddagen; den er også åben i sommerferien.
Formand for lærerrådet: hr. M. Skjolding.
Formand for lejrskoleudvalget: hr. Sigurd Jacobsen.

KK’s kolonier for drenge: hr. Michaelsen.
KKL’s kolonier for piger: fru Tofte-Hansen.

Feriepladser til drenge: hr. Wiederquist.
Feriepladser til piger: fru Ruth Nielsen.
Gabriel Jensens Ferieudflugter: hr. Wiederquist.
Børnenes Kontor: viceinspektør fru K. Jørgensen.
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Skolenævnets beretning
Skolenævnsvalg fandt sted i slutningen af skoleåret 1965-66, og dette valg
gav en ny sammensætning af skolenævnet, som kom til at bestå af:
Erik Hjort Hansen, Håndelsvej 45, st. Valby 8849 v.
Kurt Rasmussen, Håndelsvej 44, st. 46 00 21.
Knud Larsen, Sjælør Boulevard 123. Valby 7768.
Jørgen Wulf Jensen, Rubinsteinsvej 321.
Grethe Henriksen, Havebyen Mozart, B. 22.

En af de opgaver, der er henlagt til skolenævnet, er blandt andet at med-!
virke til et kulturelt oplysende arbejde blandt forældrene, og her ved Ellebjerg!
skole arbejder skolenævn og forældreforening sammen om denne opgave. Ved
skoleårets begyndelse blev lagt et program for hele sæsonen, og det indeholdt:
1. Samtalekreds om aktuelle skole- og opdragelsesproblemer. Leder af denne kreds
blev kommunelærer Ove Jespersen, som lagde et stort arbejde i tilrettelæg
gelsen af de tolv aftener. Desværre måtte kredsen lukke efter to aftener, da
tilslutningen svigtede.
2. Teaterkredsen fortsatte under overlærer Børge Eigil Jensen, og den har haft
den sædvanlige succes med 35-40 deltagere.
3. Forskellige arrangementer. Disse er udførligt omtalt i årsberetningen under
»Årets begivenheder«, så vi henviser til dette afsnit.
Skolenævnet har endvidere i årets løb arbejdet med en del sager af en mere
kedelig karakter, blandt andet udmeldelser af 8. klasse samt skulkesager. Det er
desværre en kendsgerning, at når vi kommer i anden halvdel af skoleåret, er der
en del, der bliver skoletrætte, især af større elever, og simpelthen bliver væk fra
skolen, tit og ofte uden at forældrene aner noget om det. Vi henstiller derfor
til forældrene, at de holder øje med, at børnene virkelig passer skolen. Det er
kedeligt, når vi i skolenævnet skal hjem og snakke med far og mor om disse for
sømmelser, da det næsten ikke kan undgås, at det får eftervirkninger, som kan
skade barnet, også når det er kommet ud i erhvervslivet.
Angående svømmebadet, som har været så meget omtalt de sidste to år,
kan vi desværre ikke bringe noget nyt.
Skolenævnet siger herigennem tak til de lærere, som har lagt et arbejde i
forældrekredsene, tak til samtlige lærere på skolen for godt samarbejde, en tak
til forældreforeningen, og sidst, men ikke mindst, vores lærerråd og inspektør for
den velvillige indstilling, de har til skolenævnet.
På skolenævnets vegne.
Knud Larsen.
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Årsafslutningen 1967
Årsprøver
MANDAG DEN 12. JUNI KL. 8
Eksaminator

II u
II V

(nr. 22)
(nr. 23)

regning
dansk

hr. B. E. Jensen

fr. I. M. Jørgensen

Censor

hr. Sv. Kristensen
hr. O. Jespersen

ONSDAG DEN 14. JUNI KL. 8

II u
II V
8 au
8 ay
8 az
8æ

engelsk

22)
23)
26)
27)
28)

historie
regning
orientering
dansk

(nr. 17)

orientering

(nr.
(nr.
(nr.
(nr.
(nr.

fr. K. Stevens
hr. J. Michaelsen
hr. Sv. Sørensen
hr. N. J. Andersen
fr. 5. Henningsen
fr. A. M. Søgård

fr. E. Horsted
hr. M. Tegibjærg
hr. M. Skjolding
fr. Ruth Nielsen
fr. V. Vinther-]ensen
fr. E. Sanger

FREDAG DEN 16. JUNI KL. 8
II u
II V
8 au
8 ay

(fysikv.)
(nathv.)
(nr. 26)
(nr. 27)

naturlære
biologi
dansk
dansk

hr. Sig. Jacobsen
hr. H. A. Tofteskov
fr. A. M. Søgård
fr. A. Olsen

hr. B. Christiansen
hr. G. Blicher Lass en
fr. K. Nathansen

8 az
8æ

(nr. 28)
(nr. 17)

regning
regning

fr. M. Gaspari
hr. P. Malling

fr. B. Bergstrøm
hr. Ib Olsen
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fr. V. Bank

Besøgsdage
TIRSDAG DEN 20. JUNI
Lærer

1u

1V
Ix

ly

1z
1æ

2u
2v

2x
2y

2z

3u
3v
3x
3y

3z
3æ

4u
4v

4x

kl. 8- 9
kl. 9-10
(nr. 32) kl. 8- 9
kl. 9-10
(nr. 33) kl. 8- 9
kl. 9-10
(nr. 34) kl. 8- 9
kl. 9-10
(nr. 35) kl. 8-10
(nr. 36) kl. 8- 9
kl. 9-10
(nr. 31) kl. 10-11
kl. 11-12
(nr. 32) kl. 10-11
kl. 11-12
(nr. 33) kl. 10-11
kl. 11-12
(nr. 34) kl. 10-11
kl. 11-12
(nr. 35) kl. 10-11
kl. 11-12
(nr. 29) kl. 8- 9
kl. 9-10
(nr. 30) kl. 10-11
kl. 11-12
(nr. 1) kl. 8- 9
kl. 9-10
(nr. 2) kl. 8- 9
kl. 9-10
(nr. 36) kl. 10-11
kl. 11-12
(nr. 4) kl. 9-10
kl. 10-11
(nr. 29) kl. 10-11
kl. 11-12
(nr. 30) kl. 8- 9
kl. 9-10
(nr. 1) kl. 10-11
kl. 11-12
(nr. 31)

dansk
regning
dansk
regning
regning
dansk
dansk
regning
dansk
dansk
regning
dansk
regning
dansk
regning
regning
dansk
regning
dansk
dansk
regning
dansk
regning
historie
dansk
regning
dansk
dansk
regning
regning
dansk
regning
dansk
dansk
historie
dansk
regning
dansk
regning

fr. M. Kock-Petersen
hr. E. Lund Hansen
hr. R. Kofoed
hr. Bent Torp
fr. S. Henningsen
fr. A. Thomsen
hr. M. Tegibjærg
fr. G. Anhøj
fr. E. Carlsen
hr. 5. Ranten
fr. Kappelgård
fr. H. Holst
fr. A. Thomsen
hr. I. Haubirk
fr. A. Olsen
hr. R. Kofoed
hr. Rosenf. Petersen
hr. Østerg. Petersen
hr. Bent Torp
fr. G. Nissen
fr. H. Holst
hr. M. Skjolding
hr. I. Haubirk
fr. A. Thomsen
fr. E. Horsted
hr. B. Bjerregård
fr. A. Olsen
hr. O. Jespersen
hr. M. Skjolding
fr. G. Anhøj
fr. E. Sanger
hr. O. Jespersen
fr. E. Horsted
hr. H. H. Wiederquist
hr. H. H. Wiederquist
hr. J. Michaelsen
fr. G. Nissen
fr. V. Vinther-Jensen
hr. Østerg. Petersen
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Gæstelærer

fr. Ruth Nielsen
fr. G. Anhøj
fr. Kappelgård
fr. M. Kock-Peterser
hr. Bent Torp
hr. C. Frederiksen

Lærer

4y

(nr. 2)

5u

(nr. 3)

5v

(nr. 5)

5x

(nr. 13)

5y

(nr. 6)

7 ay (nr. 19)

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

10-11
11-12
10-11
11-12
9-10
10-11
9-10
10-11
9-10
10-11
10-11
11-12

dansk
regning
dansk
regning
regning
dansk
historie
dansk
regning
dansk
regning
geografi

hr. E. Lund Hansen
fr. Ruth Nielsen
hr. B. Bjerregård
fr. R. Frederiksen
fr. E. Horsted
fr. R. Frederiksen
fr. H. Holst
fr. Højl. Christensen
hr. R. Kofoed
hr. Rosenf. Petersen
hr. M. Skjolding
fr. G. Nissen

Gæstelærer

hr. >S. Ranten
hr. I. Haubirk
fr. A. Olsen
hr. E. Lund Hansen
hr. S. Ranten
fr. Kappelgård
fr. V. Vinther-Jensen
hr. C. Frederiksen
hr. B. Bjerregård
hr. O. Jespersen
fr. E. Sanger
fr. Højlund Chris tensen

ONSDAG DEN 21. JUNI
6 au (nr. 3)
6 av (nathv.)
(nr. 5)
6 ax (nr. 6)
(nathv.)
6 bu (nr. 7)
6 bv (nr. 16)

7 au (nr. 8)
7 av (nr. 19)
7 ax (fysikl.)
(nr. 9)
7 æ (udlån)

7 bu (nr. 18)
7 bv (nr. 13)

Iu

(nr. 24)

IV

(nr. 25)

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

8- 9
9-10
8- 9
9-10
8- 9
9-10
8- 9
9-10
8- 9
9-10
8- 9
9-10
8- 9
9-10
8- 9
9-10
8- 9
9-10
8- 9
9-10
8- 9
9-10
8- 9
9-10
8- 9
9-10

dansk
regning
biologi
dansk
dansk
biologi
dansk
engelsk
regning
engelsk
dansk
geografi
dansk
regning
naturlære
regning
regning
dansk
engelsk
regning
dansk
historie
dansk
regning
engelsk
regning

fr. B. Bergstrøm
fr. B. Bergstrøm
hr. H. A. Tofteskov
hr. H. A.Tofteskov
hr. G. Blicher Lassen
hr. G. Blicher Lassen
fr. M. Gaspari
fr. I. M. Jørgensen
hr. E. Pallesen
hr. K. V. Hansen
hr. Sv. Kristensen
hr. N. /. Andersen
fr. K. Nathansen
fr. K. Nathansen
hr. B. Christiansen
hr. Ib Olsen
hr. N. ]. Andersen
hr. P. Malling
hr. K. V. Hansen
hr. E. Pallesen
hr. Ib Olsen
hr. Sv. Sørensen
fr. B. Christiansen
hr. B. E. Jensen
fr. K. Stevens
hr. B. Christiansen

hr. E. Brene
fr. K. Brich
fr. K. Skensved
fr. B. Christianseti
fr. A. Busekist
fr. A. M. Søgård
fr. V. Bank
hr. S. Ørnby
fr. I. M. Jørgense n
fr. M. Gaspari
hr. P. Malling
fr. V. Bank
fr. A. M. Søgård
hr. E. Brene
hr. £. Jacobsen
hr. Sv. Kristensen
hr. B. E. Jensen
fr. K. Stevens
hr. Sv. Sørensen
fr. G. Tofte-Hansen
fr. K. Brich
fr. K. Skensved
fr. G. Tofte-Han.'en
fr. A. Busekist
hr. 5. Ørnby
hr. 5. Jacobsen

Frikvarter i besøgsdagene: 8,50-9; 9,50-10,10; 11-11,10.

Knud Ervø.
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