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Til elever og for ældre 
ved Emdrupborg kommuneskole.

Vi har nu arbejdet i syv år på Em- 
drupborg, og i løbet af de to sidste sko
leår har vi arbejdet på en beretning om 
de første fem års resultater og frem
gangsmåder. Denne beretning blev i 
duplikeret form afleveret til skoledirek
tøren i januar og ved et møde for for
ældrekredsen blev den omtalt i korte 
træk.

Beretningen er nu gået i trykken og 
udkommer i løbet af sommeren. Den 
vil blive grundbog for en studiekreds, 
hvor forældrene kan sætte sig nøjere 
ind i skolens principper og metoder.

Den 9. februar 1955 stiftedes For
ældre og lærerkredsen på Emdrupborg. 
Denne forening har vundet god tilslut
ning både i forældrekredsen og i lærer
kredsen, og den har allerede påtaget sig 

en meget stor opgave, som blev løst på 
den smukkeste måde, idet den stod bag 
den store forårsfest, som blev afholdt 
den 30. april og 1. maj.

Både under forberedelserne og under 
selve festen var det en stor oplevelse 
at se børn, lærere og forældre samar
bejde så harmonisk og med så meget 
godt humør. Der er ingen tvivl om, at 
alle som deltog aktivt i arbejdet fik et 
stærkt indtryk af den samarbejdsånd, 
uden hvilken en sådan fest ville være 
uigennemførlig.

Formålet med festen var at skaffe 
penge til støtte af fritidsarbejdet, lejr
skolearbejdet og musiklivet, idet de 
penge, som forårsfesten for fire år si
den gav, nu er opbrugt. Det kan alle
rede nu siges, at også det økonomiske

De yngstes procession ved forårsfesten.
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Balletholdet danser en af Brahms valse.

udbytte har været over forventning, 
selvom det endelige tal ikke kan frem
komme før lotteriet er trukket og alle 
gevinster udleveret.

Vi fra skolen benytter her lejligheden 
til at sige forældrekredsen hjertelig tak 
for den store indsats, der er gjort for at 
skabe en festlig ramme om forårsfesten. 
I hver eneste klasse har forældrene 
ydet både arbejdsindsats og materiel 
indsats.

Af andre festlige stunder vi har haft 
i årets løb skal følgende nævnes:

Fredag den 8. oktober viste piger 
fra Bjølsen skole i Oslo en række danse 
i smukke dragter.

Lørdag den 20. november havde IV 
em og realklassen samt de udgåede ele
ver et vellykket bal i festsalen. Tirsdag 
den 24. februar havde alle klasser fra 
4.—6. klasse bal. Lørdag den 19. marts 
havde II mellem og klasserne opad 
deres forårsbal, hvor mange af de ud

gåede elever deltog. Ill em havde på
taget sig at arrangere smørrebrødsbo-'de 
i aulaen, hvor en dygtig tryllekunstner 
imponerede alle og fik latteren frem, 
hvorefter dansen igen gik lystigt til kl. 
23,30.

Som afslutning på IV mellems stu
diekreds mandag den 21. marts, mødtes 
forældre, lærere og elever med de 
fremmede foredragsholdere, som havde 
hjulpet os med at gøre studiekreds ar
bejdet levende ved at fortælle om deres 
erfaringer. Den 23. marts havde real
klassens studiekreds en lige så smuk og 
vellykket afslutning, hvor elevertie re
degjorde for udbyttet af vinterens ar
bejde.

Men det forløbne år bragte os også 
en stor sorg, idet skolens dygtige og 
afholdte sanglærer, Pauli Kolt, afgik 
ved døden den 13. september 1954 
efter længere tids smertefuld sygdom. 
En af de sidste dage før sin ded fik 
han overrakt en grammofonplade, hvor 
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statsradiofoniens optagelse af operaen 
Kejserens nye klæder var overspillet.

Det var den sidste lille glæde, som vi 
kunne give ham. Da budskabet om hans 
død blev meddelt de store elever i fest
salen, mærkede man, hvor stærkt de 
følte sig knyttet til ham gennem det rige 
musikliv, han havde skabt gennem fire 
arbejdsfyldte år på skolen. Hans efter
følger, pianisten Gregers Gamborg, 
ønskede at give en koncert, hvis over
skud skulle gå til et mindefond: Pauli 
Kolts mindefond, der støtter musiklivet 
på skolen, bl. a. ved tildeling af fri
pladser og køb af instrumenter. Denne 
koncert fandt sted 4. oktober for en 
fyldt sal med et meget smukt program 
af ældre og nyere musik.

Lørdag den 13. november holdtes en 
mindefest for Pauli Kolt. En kreds af 
hans venner fremførte en række af 
hans kompositioner på en særdeles smuk 
måde. I en tale om betydningen af Pauli 
Kolts arbejde understregede skolens le
der, at vi ærer Pauli Kolts minde bedst 
ved at bygge videre på det grundlag, 
som han gav alle sine kræfter til at 
skabe.

Hans trofaste hjælper, frk. Margit 
Råe, samt frk. Næhr og fru Spring, 
fortsætter deres arbejde med undervis
ning af skolens elever udenfor skole
tiden i samarbejde med hr. Gregers 
Gamborg.

Onsdag den 2. marts viste deres ele
ver ved en elevsoiré i musiksalen igen
nem et righoldigt program med 39 
numre, hvad de har nået frem til at 
kunne præstere, til stor glæde for de

Slutscene af fuga i c-tnoll.

tilstedeværende forældre og lærere. En 
særlig flittig elev, Jep Hammeleff, fik 
tildelt et års fri musikundervisning som 
belønning for flid.

Skolen har i vinter haft følgende til
bud til eleverne:

Underskolekoret, mellemskolekoret, 
rytmeorkestret, strygeorkestret og af
tenstudiekredsen, hvor nuværende og 
udgåede elever mødtes med hr. Gam
borg til musikgennemgang og korsang. 
Alle disse foregår uden for skoletiden.

Det er vort håb, at vi kan blive ved 
at få rigelig tilgang fra de yngste klas
ser, så at der stadig kan træde nye ind 
i stedet for de elever, der går ud.

Anne Marie Nørvig.
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Skoleåret i tal.
Elevtal.

Tandlæge.

Læsestue.

Skolescene.

Bespisning.

Landophold 
m. m.

Fritids* 
arbejdet.

Skolens børnetal er 804 fordelt på 20 grundskoleklasser, 10 em-klas
ser, 1 8. kl. og 1 realklasse.

Da skolen ikke har tandlægestol, foregår tandbehandlingen på 3ryg- 
gervangens og Emdrup skole.

Læsestuen har været åben 6 timer om ugen i vinterhalvåret med et 
samlet besøg på 1690 elever. Udlånet har haft 376 lånere, der har 
lånt 1734 bind faglitteratur og 8354 bind skønlitteratur.

Til skolescenen har der meldt sig 270 deltagere, og til skolebio meldte 
der sig 268 elever.

Skolen får maden fra Emdrup skole, hvorefter den udleveres til klas
serne i kurve. Dog har man skaffet 1. klasserne et særligt sted at 
sidde under bespisningen, så de fik maden serveret enten før eller 
efter skoletiden.
327 børn har deltaget i fuld bespisning og 400 børn har fået mælk 
alene. 2 børn har været betalende spisere.

I sommeren 1954 blev der udstedt 126 feriebilletter til børnenes land
ophold. 40 piger og 42 drenge var på feriekoloni, 10 piger og 7 
drenge var på almindelig svagbørnskoloni. 2 var på julemærkehjem, 
medens 6 piger og 5 drenge var på sanatorium i det forløbne år.
3 piger har haft ferieplads fra skolen.
Der er som sædvanlig blevet uddelt tøj fra Børnenes kontor, træsko 
fra Foreningen til fattige børns fodbeklædning og strømper fra For
eningen til trængende børns beklædning.

Ca. 30 drenge har i vinterhalvåret deltaget i frivillig gymnastik un
der ledelse af J. Egedal Poulsen, og ca. 60 drenge har under ledelse 
af Verner Petersen deltaget i frivillig svømning i hallen i Nørr^ allé. 
I studiekredsarbejdet i året 1954—55 deltog 45 elever med en pøde- 
procent på 88,8.
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Fritidsklubben.
„Emdrupborg fritidsklub“ sluttede 

den 15. april sin 4. sæson. I det for
løbne vinterhalvår har klubben været 
åben de første fem ugedage fra kl. 14 
-—17 i tiden 1. november 1954 til 15. 
april 1955.

Arbejdsplanen så således ud:
1. Ballet for piger, et begynderhold og 

et hold for viderekomne.
2. Kurvefletning for piger og drenge.
3. Avisklub for piger og drenge.
4. Den tekniske klub for drenge.
5. „Lav selv dine julegaver“.
6. Småbørnsklubben for piger og dren

ge i 1. og 2. klasserne.
7. Badmintonklubben.
8. „Lær at skrive på maskine“.
9. Moderne dans for piger og drenge.

Et hold for begyndere og et hold for 
viderekomne.

Tilslutningen til de forskellige klub
ber var især meget stor i tidsrummet 
før jul, så det var nødvendigt at danne 
flere hold indenfor enkelte klubber, så
ledes var der f. eks. 3 hold i småbørns- 
klubben.

I denne klub kulminerede travlheden 
op til jul og fastelavn, og julekurve, 
nissemænd, fastelavnsris, masker og 
meget andet er i vinterens løb blevet 
komponeret i mange farver og faconer i 
de små, svedige hænder.

Til skolens forårsfest, hvor fritids
klubben viste små glimt fra arbejdet i 
klubberne, var der mange forældre og 
søskende, der fik lejlighed til at glæde 
sig over de små og store balletpigers 
lette og yndefulde bevægelser, som er 
resultatet af pigernes slid og fru Lobe- 
danz’s målbevidste og dygtige under
visning.

Til forårsfesten havde man ligeledes 
lejlighed til at se den tekniske klub ar
bejde, samt nogle af resultaterne af vin
terens anstrengelser. I begyndelsen af 
året blev der indkøbt det nødvendigste 
værktøj samt en brugt høvlebænk, så 
mulighederne for hr. Jes Sørensen og 
hans drenge til at forfølge succes’en fra 
53—54 er blevet forøgede. Arbejdsom
rådet er da også blevet udvidet stærkt, 
så man foruden at bygge modeljernba
ner, svævefly, krystalapparater og me
get andet, også kan beskæftiges ved 
træarbejder af forskellig art, hvilket jo 
betyder en stor udvidelse, da træ ind
går så godt som i alle drengenes „frem
bringelser“. Den tekniske klub og ped- 
digrørsklubben har haft et vist samar
bejde i tiden efter jul, idet pigerne har 
fået hjælp, når de skulle have lavet 
bunde, farvet peddigrør eller andet, 
som drengene havde bedre håndelag 
for.

Under hr. Rud. Hansens ledelse har 
medlemmerne i avisklubben efterhån
den fået et godt greb på stencilskriv
ning, stenciltegning, maskinskrivning,

Susanne ved at der skal trænes hårdt, hvis 
hun skal drive det til noget indenfor balletten. 
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duplikering og alle de mange tekniske 
færdigheder, som skal læres, inden man 
er i stand til at fremstille sin egen avis. 
På nogle klubdage har klubben inviteret 
mindre grupper af elever til at deltage i 
arbejdet med fremstillingen af klasse
aviser, trykning af meddelelser m. v. 
I det forløbne år er arbejdsglæden sat 
yderlig nogle streger op, idet der til 
klubben er blevet anskaffet en ny sprit
duplikator samt tre brugte skrivemaski
ner, så man nu råder over seks ma
skiner.

Piger og drenge fra skolens ældste 
klasser har i vinterens løb udkæmpet 
mange kampe og fået afløb for mange 
kræfter i badmintonklubben under fru 
Elly Jensens instruktion. Med den flid 
der er blevet lagt for dagen, varer det 
sikkert ikke længe, før man med held 
kan deltage i turneringer udenfor sko
len.

I tiden før jul blev der lavet mange 
små fikse julegaver i „lav selv dine 
julegaver“. Som noget nyt blev der la
vet små ting i skind og plastik, smykker 
af solsikkefrø og endnu mere. Det var 
et stort arbejde for frk. Elkjær at hjæl
pe de mange små fingre over „de døde

Det er nu slet ikke så let at skrive en avis, 
lens mener, at udenrigspolitiken er det 

sværeste stof i tiden.

Endelig er avisen færdig, nu skal vi blot 
have den mangfoldiggjort. Godt, at vi 

har fået en ny duplikator.

punkter“. I tilslutning til denne klub 
var der en afdeling, der syede og srik- 
kede dukketøj under fru Ravns ledelse. 
„Men hvad er en syklub uden symaski
ner?“ Det er da også med den aller
største glæde, at man netop i disse dage 
har modtaget tilsagn om støtte til nd- 
køb af nogle brugte symaskiner.

På baggrund af ønsker fra elever i 
skolens ældste klasser blev der oprettet 
et kursus i blindskrivning på maskine. 
Det er vores indtryk, at disse elever fik 
et godt udbytte af dette kursus, som no
genlunde svarer til det, man lærer første 
år på kommunens aftenkursus.

Fritidsklubbens arbejdsområde blev 
udvidet med endnu en klub, idet der 
blev oprettet en klub for moderne dans. 
Der blev lært mange forskellige danse
trin i vinterens løb.

Fra skolens side udtaler man håbet 
om, at der også fremover vil være mu
lighed for at kunne tilbyde skolens ele
ver at være med i et organiseret fritids
arbejde, for derigennem at lede børne
nes energi i en frugtbar og udviklende 
retning.

Helge Hansen, 
leder af fritidsklubberne.



Forældrenes syn på fritidsklubberne.
Som medlem af skolenævnet har jeg 

haft den glæde at være tilknyttet arbej
det i fritidsklubberne på vor skole. I 
dette arbejde har jeg arbejdet sammen 
med inspektøren og Elias Nielsen, der 
tilligemed mig selv udgør bestyrelsen 
for fritidsklubberne, — samt Helge 
Hansen som den daglige leder af klub
berne. Jeg har altså repræsenteret for
ældrene til vore børn på skolen, og har 
også følt, mit arbejde burde have den 
retningslinie. Som mor til et skolesø
gende barn er der navnlig to ting, der 
bør fremhæves.

For det første den åbne imødekom
menhed jeg altid bliver mødt med fra 
skolens side. På vore møder og i arbej
det har jeg altid en stærk følelse af den 
store vægt, skolen lægger på samar
bejdet med forældrene.

For det andet — i alt arbejdet mær
ker man, at det først og sidst drejer sig 
om vore børn, at give børnene sunde 
fritidsinteresser, at aktivisere dem, at 
knytte dem til skolen ved andet end 
skolegang, således at skolen også bli
ver det sted, man søger hen i sin fritid. 
Jeg mærker den store betydning, man 
fra skolens side tillægger disse ting, og 

det kan jeg som mor kun hilse med den 
største glæde og taknemmelighed.

Ordet taknemmelighed skal med i 
denne forbindelse, idet det først er 
efter, at jeg er indtrådt i skolenævnet, 
jeg virkelig er blevet helt klar over, 
hvilket kolossalt arbejde, der ydes af 
skolen. Med inspektøren i spidsen bru
ger lærerne deres fritid i meget stor ud
strækning på vore børn. Intet er for 
godt, ingen kræfter bliver sparet i dette 
arbejde. Jeg ved, man kan læse sig til 
det gennem denne årsberetning, men 
det fortjener at blive fremhævet fra 
forældreside.

Det er min personlige opfattelse, at 
fritidsklubberne er et uundværligt led 
på denne skole. Hvis man udover sko
letiden skal videreføre og vedligeholde 
den ånd, som skolen har givet, er klub
berne det overgangstrin, der fra den 
egentlige skolegang fører videre til ung
domsklubber, elevforening m. v.

Det er derfor, jeg som mor med glæ
de og den største interesse deltager i 
fritidsklubbernes arbejde.

Formand for 
fritidsklubbens bestyrelse, 

fru Vingsøe.

Udflugter og ekskursioner.
Det daglige liv på skolen har gået sin 

rolige gang uden andre afbrydelser end 
de ekskursioner, udflugter og lejrskole
ophold, som vi anser for et vigtigt led 
i at gøre arbejdet med orienteringsfa
gene livsnært. Af den bog, hvori så
danne begivenheder gerne skulle skri
ves, skal følgende anføres:

5 v var 23. august på byvandring til 
Chr. d. IV’s København. I grupper be
søgte børnene Rosenborg, Nyboder, 
Regensen, Rundetårn, Børsen og sej
lede gennem de gamle kanaler.

11. september 1954 var 5 u på be
søg i Palmehuset i Botanisk Have, hvor 
overgartner Schiere viste rundt og for
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klarede, samt forærede børnene nogle 
sjældne planter, f. eks. kandebærere.

24. september var I v på Ny Carls
berg Glyptotek, hvor eleverne arbejde
de i grupper med forberedte opgaver i 
den ægyptiske samling.

24. september var 5 x på Frilands- 
musæet i Lyngby.

1. september var II v i Søllerød og 
Skodsborg, og samme dag var 3 u i 
Dragør.

15. oktober besøgte 8. klasse udstil
lingen Barn og Hjem.

I oktober besøgte lu og I x Glypto
teket som et led i arbejdet med ægyp- 
ten. De arbejdede gruppevis på at løse 
opgaver i tilslutning til historieunder
visningen.

10. januar 1955 var 5v på den etno
grafiske afdeling, Nationalmusæet, hvor 
den etnografiske afdeling blev set som 
led i et emnearbejde om indianerliv.

2. maj 1955 var 3 u på Nationalmu
sæet for at se de afdelinger, som de 

efter læsningen af Gut og Bo var sær
lig interesserede i.

4. maj — 10 årsdagen for Danmarks 
befrielse — så IV ml. og realkl.j sam
men med deres historielærer filmen De 
5 lange år. Kl. 12 samledes alle i fest
salen til en højtidelighed og om aftenen 
samledes en gruppe forældre, børn og 
lærere udenfor den illuminerede skole 
og sang nogle sange.

I de fleste klasser er der afholdt et 
eller to forældremøder, der som regel 
har været særdeles godt besøgt. Også 
lærernes forældretimer har været ud
nyttet godt året igennem.

I det hele taget kan det siges, at 
kontakten mellem skole og hjem opret
holdes i alle klasser, så det kun er få 
hjem, som det ikke er lykkedes os at 
komme i forbindelse med.

På lærerpersonalets og egne vegne 
bringer jeg herved forældrekredsen om 
Emdrupborg Kommuneskole en tak for 
den samarbejdsvilje, som har givet sig 
så mange udtryk i årets løb.

Om sang- og musikundervisningen 1954-55.
Musiklivet på Emdrupborg deles i to 

kategorier: 1) sangtimerne og 2) det 
frivillige musikalske arbejde. Men disse 
to „retninger“ peger mod samme mål: 
At eleverne forlader skolen som men
nesker, der virkelig har et forhold til 
musik, og som har lært at opleve den.

I sangtimerne lægges der vægt på, at 
eleven så hurtigt som muligt når frem 
til sikkerhed i rytmisk forståelse og i 
nodelæsning, så at vejen er åben mod 
prima-vista-sang. I underskolen anven
des Tonica Do-systemet indtil 5. klas

se, som danner overgangsstadiet til sol- 
fége. Allerede de mindste klasser får 
regulære øvelser såvel i retning af 
stemmelægning som af alle de forskel
lige øvelser i at træne koncentratoren 
— en ikke uvæsentlig ting, netop i et 
år, hvor børnene har haft tre forskel
lige sang- og musiklærere. I 1., mel
lemskoleklasse begynder eleverne at 
synge to-stemmigt, og dette udvikles 
videre til og med realklassen, som her 
på skolen har sangtimer. Sangteksterne 
gennemgås grundigt og en sang betrag-
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De små går op i rollen: „Afrika-kantaten“.

tes ikke som lært, før klassen kan syn
ge den uden ledsagelse af klaveret. En
delig har grammofonen ofte ordet, og 
der gives en populært fremstillet bag
grund for det værk, der gennemgås.

Det frivillige arbejde beskæftiger et 
relativt stort antal elever som omfatter 
følgende grupper: 1) underskolekoret: 
62, 2) mellemskolekoret. 22, 3) af
tenkor: 20, 4) orkestersammenspil: 19, 
og disse grupper varetages (tillige med 
aftenkoret i studiekreds) af hr. Gre
gers Gamborg.

Endvidere underviser skolens klaver- 
pædagog, frk. Margit Råe følgende 
grupper: 5) klaverspil: 45, 6) rytme
orkester: 51, 7) blokfløjte: 11; violin
pædagogen frk. Inger Næhr har i 8) 
violinspil: 18 elever, og fru Ida Spring 
underviser i 9) cellospil: 3 elever.

Af musikalske arrangementer har 
der i sæsonen 1954—55 været afholdt 
følgende: I oktober måned afholdt hr. 

Gregers Gamborg en klaveraften, i no
vember fandt mindekoncerten for Pauli 
Kolt sted, (hvor aftenkoret fremførte 
forskellige af hans kompositioner), og 
i december afholdtes julekoncert, hvor 
orkester og kor medvirkede. Foruden 
dette har aftenkoret arbejdet med Sv. 
S. Schultz’s: Madrigaler, samt en del 
ting fra Gymnasiesangbogen (Mozart, 
Händel, Gade, Weyse m. m.), og en
delig afholdtes tidligt på foråret en elev
aften (2. marts 1955), hvor korene 
indledte, medens resten af aftenen viste 
resultaterne af ovennævnte pædagogers 
instrumentalundervisning. ■— Med for
årsfesten for øje arbejder underskole
kor, mellemskolekor og rytmekor på 
Hans Overgårds „Afrika“-kantate, af
tenkor, mellemskolekor og orkester på 
ouverture til og scener af Purcell’s: 
Dido og Aeneas, foruden en større cyk
lus af forårssange arrangeret af Gregers 
Gamborg for alle tre kor i forening.
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Skolenævnet.
Skolenævnet har i det forløbne år 

på nævnsmøderne behandlet skolens 
problemer. Endvidere har nævnet taget 
initiativet til afholdelse af et møde for 
forældre og lærere med det formål at 
danne en forening, hvor skole og hjem 

arbejder sammen til gavn for begge 
parter. ■—■ Forældre- og lærerkredsen 
ved Emdrupborg skole er i dag en 
kendsgerning og skolenævnet hilser 
foreningen velkommen til arbejdet for 
skolen. Viola Nørlev.

Elevrådet.
En dag i foråret 1954 kom en dreng 

fra Emdrup skole over i festsalen for 
at fortælle os om denne skoles elevråd. 
Det gav stødet til, at vi også dannede et 
elevråd.

Det første elevråd blev valgt i august 
1954. Medlemmerne (3 fra real, 2 fra 
IV mellem og 2 fra III mellem) valgte 
en formand, en sekretær og en kas
serer.

Ved de første møder arbejdede rådet 
på at fastlægge love og arbejdsform. 
Man blev enige om, at rådet i modsæt
ning til andre skolers elevråd kun 
skulle arbejde indirekte på at oprethol
de skolens gode forhold, d.v.s. man 
skulle ikke have noget at gøre med 
vagter eller „mere politimæssige“ op
gaver.

Elevrådet skulle have forbindelse 
med lærerne gennem et kontaktudvalg, 
der bestod af tre lærere. Der skulle 
holdes et månedligt møde med kontakt
udvalget og et ugentligt med inspektø
ren. Ved disse møder har elevrådet fået 
besked med alle skolens arrangemen
ter, — og det har gjort opmærksom på 
ting, der ikke var i orden.

I januar faldt talen på film. Efter at 
have diskuteret det på nogle møder, 
kom vi til et resultat, som senere viste 
sig at være ganske godt. Vi ville starte 
en filmklub. Denne skulle imidlertid 
kun være for børn (se følgende, arti
kel).

Sammen med lærernes kontaktud
valg startede vi i år „Elevernes rejse
fond“. Vi lejede en rejsefilm med Hov
mester Poul Hansen som foredragshol
der og viste den i festsalen en lørdag 
aften for en stopfuld sal. „Ud i verden“ 
har haft sin premiere den 26. piarts 
1955, og det lovede godt for næste 
sæson.

Måske kan det for udenforstående 
godt se ud, som om elevrådet ikke er 
til nogen nytte, men jeg tror, at tanken 
er rigtig, og at elevrådet om nogle år 
nok skal få stor betydning for skmens 
trivsel. Foreløbig er det så ungt, og 
man skal først finde balancen.

Jytte Lokvtg, 
elevrådets formand.
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E. F. K. - Emdrupborg filmklub.

Tanken om en børnefilmklub fødtes i 
elevrådet lige efter jul. Der blev valgt 
en bestyrelse bestående af Jan Ågerup, 
Tony Mikkelsen og Jytte Lokvig.

Tony Mikkelsen påtog sig ansvaret 
for kassen. Jan Ågerup ville bestille 
film og sørge for returneringen. Jytte 
Lokvig ledede forestillingerne og sør
gede for, at medlemmerne blev holdt 
underrettede om program m. m. Tor
bjørn Lokvig (12 år) blev filmklubbens 
„reklamechef“.

Da alt dette var ordnet, skulle der 
vælges film, og her rejste der sig et 

meget alvorligt spørgsmål, idet ingen 
af os før havde stået over for at skulle 
vælge film til børn fra 7 til 14 år. (De 
fleste af filmklubbens medlemmer går i 
1. og 2. klasse). Vi fremskaffede kata
loger fra forskellige udlejningsselskaber 
og gik dem meget nøje igennem. Til 
den første forestilling valgte vi:

Feriebørn.
Slangefarm i Bangkok.
Stop tyven! 
Mikkel.
Dukkernes oprør.

Filmene blev vist i den rækkefølge, 
de er skrevet, og vi noterede os børne
nes reaktioner overfor filmene. Bag
efter spurgte vi, om deres mening. 
„Dukkernes oprør“ blev enstemmig 
valgt som den bedste. Dyrefilmen „Mik
kel“ syntes de fleste også var god, og 
endelig sagde et par små piger: „Stop 
tyven! var vel nok god, for Poul Rei
chardt spillede jo med“.

Vi forsøgte herefter at vælge film ud 
fra disse udtalelser. Vi viste bl. a. den 
russiske farvefilm „Storskovens dyr“, 
et mesterværk, der efter min mening 
kun bør vises for børn over 12 år, da 
den på visse steder er uhyggelig.

Men i det store og hele tror jeg, at 
vor filmklub har været en stor sukces, 
og jeg håber, at den vil blive fortsat 
næste skoleår.

Jytte Lokvig.
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Studiekredse Emdrupborg 1954-55.
Atter i år har vi haft studiekredse i 

IV mellem i erhvervsorientering og i 
realklassen i aktuel samfundsoriente
ring.

Den første har omfattet 22 timer, 
idet eleverne er mødt hver anden man
dag i vinterens løb fra kl. 19—21. Real
klassens studiekreds har haft møde hver 
onsdag fra kl. 19,30—21,30, ialt 46 
timer. Bortset fra mindre ændringer 
har arbejdsplanen fulgt de retningsli
nier, som er angivet de tidligere år. 
Mødeprocenten har været 85—90 %.

En af deltagerne i realklassens stu
diekreds beretter:

„Når man vinteren igennem hver ons
dag aften er gået hen på Emdrupborg 
til studiekreds fra 19,30—21,30 for at 
høre, hvad ledere og gæster havde at 
fortælle os, kan man ikke undgå på et 
eller andet tidspunkt at forsøge at gøre 
op, hvad man har fået ud af det, og det 
er det, jeg nu vil prøve på.

Vi kan i dag sige, at vor spredte vi
den om livet i nogen grad er blevet til 
et helt billede. Vi har faktisk lært en 
stor del af det liv at kende, vi skal ud i. 
Stod vi før usikre og uvidende over for 
det, så ved vi nu en masse om det og 
behøver ikke at frygte for det.

Vi har lært, hvor meget samfundet 
gør for at hjælpe dem der lider nød, 
dem der kommer på gale veje og som er 

ude af kontakt med tilværelsen. Vi har 
drøftet, hvordan man kan tage stilling 
til problemer, som vi selv engang kan 
møde.

Vi synes alle — jeg har spurgt mine 
kammerater — at det har været hyg
gelige og interessante aftener. Især har 
vi været glade for de sociale ekskur
sioner. Gennem dem er vi kommet sam
fundet på nært hold.

Jeg tror, der var et tidspunkt, hvor 
vi alle syntes, at alt det, vi skulle ud i, 
så så uendelig mørkt og trist ud og så 
fuldt af problemer. Men heldigvis lys
nede det en aften, da vi havde to lykke
lige ægtepar på besøg, og de fortalte, 
om deres indretning af hjem og deres 
økonomi, for da blev vi klar over, at 
der også fandtes lykkelige mennesker i 
denne verden.

Nu kan vi vist godt sige, at vi alle 
har fået en følelse af, at der er en tryg 
og sikker ramme om det liv vi skal ud 
i, og at vi uden frygt kan begive os ud 
* det- inge Hallund, real 55.

Ps. Vedkommende, som har udtalt 
sig således, vil jo nok opdage, at hun 
endnu har meget at lære og erfare, når 
hun selv personligt skal i gang med at 
skabe sin egen tilværelse.

Klavs Vedel. Jørgen Egedal Poulsen.
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Elevernes rejsefond: „Ud i Verden“.
I løbet af skoleåret 1954—55 drøf

tedes en gammel tanke på ny mellem 
elevrådet og de i elevrådets møder del
tagende lærerrepræsentanter: oprettel
sen af et rejsefond.

Skolens inspektør og interesserede 
lærere trådte til, elevrådet gjorde et for
beredende undersøgelsesarbejde; ret
ningslinier for virksomheden fastlagdes 
i fondets vedtægter og efter visse tek
niske forberedelser ved kassereren og 
sekretæren, løb det første arrangement 
af stabelen den 26. marts 1955.

Det første filmvalg, samt det prak
tiske og organisatoriske arbejde, blev 
udført af kasserer og sekretær bistået 
af de større elever. Der blev i alle klas
ser omhyggeligt redegjort for fondets 
dobbelte opgave: at vise årets bedste 
film og at samle penge til elevstipen
dier.

Tale af sekretæren for „Ud i Verden“, 
Wilhelm Marckmann, 26. marts 1955.
Før vi begynder, vil vi gerne for

tælle, hvorfor denne aften er blevet ar
rangeret.

Ideen bag den er ikke ny.
Vi er sikkert alle enige om det gavn

lige i, at vi lærer hinanden at kende, 
så vi bedre kan forstå hinanden og der
for bedre kan leve fredeligt sammen. 
Det gælder ikke alene os her eller i 
Danmark, det gælder alle mennesker, 
hele verden.

Vi kan ikke undvære nogen del af 
verden. Vi må alle leve i fred og for
ståelse.

De mange rejser man foretager i 
vore dage, skulle gerne hjælpe i denne 
retning.

Elever og lærere her ved skolen har 
længe tænkt på og talt om at arrangere 
en form for fællesrejser, som den vi nu 
tiltræder i aften. Også her lærer vi 
fremmede egne og mennesker at kende, 
selvom det i aften nok mest bliver sol
skinsbilleder, og de mennesker vi ser 
mest til er nogle af vore egne, vore da
ges sømænd.

Det er tanken at arrangere 5—6 så
danne langfarter hvert år, og hertil vil 
vi prøve at vælge de bedste af de film, 
der er fremme. Vi vil gerne have, at 
hele familien i fællesskab kan opleve 
rejserne.

Forhåbentlig kan vi af overskuddet 
danne et fond, hvorfra små stipendier 
kan uddeles som opmuntring til de af 
vore ældste elever, der selvstændigt 
planlægger og foretager ture og rejser i 
deres ferier.

Der var til første forevisning ca. 600 
børn og voksne til stede. Efter at alle 
udgifter var betalt, blev der sat 175 kr. 
ind på en bankbog. Heraf udbetales 
ifølge vedtægten halvdelen ved skole
årets afslutning til større elever, der 1) 
har vist initiativ og selvstændighed ved 
udarbejdelsen af en rejseplan, og som 
2) med hjemmets billigelse indgiver 
ansøgning om økonomisk støtte, og 
3) hvis forhold til skolen har været 
godt.

Der tages ved tildelingen af sti
pendium ikke hensyn til opnåede karak
terer. Styrelsen fastsætter stipendie- 
portionernes størrelse under hensyn
tagen til den planlagte rejses varighed 
og art.
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„Forældre- og lærerkredsen“.
Den 9. februar 1955 stiftedes „Em

drupborg kommuneskoles forældre- og 
lærerkreds“ til fremme af samarbejdet 
mellem skole og hjem og for at støtte 
skolens mangesidede kulturarbejde, bør
nenes lejrskoleophold og meget mere.

Der skal bruges penge for at gen
nemføre alt dette, og foreningens første 
opgave blev derfor at medvirke ved ar
rangementet af en forårsfest på skolen, 
med det formål at skaffe et solidt over
skud til forældrefonden. Denne fest vil 
formentlig være alle i frisk erindring.

Men det bliver ikke sidste gang, De 
hører fra os, thi opgaverne er mange 
og behovet for forældrenes støtte stort.

Foreningen stoler på, at forældrene 
som hidtil vil slutte op om arbejdet på 
skolen, og at de, der endnu ikke er 
medlemmer af forældre- og lærerkred
sen, vil indmelde sig snarest. Kontin
gentet er kun 3,— kr. årligt. Stol på, 
at det ikke er ligegyldigt, og at pen
gene og besværet ikke er spildt. Det er 
nødvendigt at give vore børn en så god 
start som muligt, og ligesom ringene 
breder sig over vandet efter den kåste- 
de sten, vil det gode vi sår i vore børn, 
have virkning langt udover den tid, vi 
selv kan se.

Bestyrelsen for 
Emdrupborg kommuneskoles 
forældre- og lærerkreds.

Emdrupborg elevforening.
Efter forarbejde i realklassen 1953, 

videreført af elever i realklassen 1954, 
fik elevforeningen endelig form den 13. 
september 1954, under en bestyrelse 
bestående af Ebbe Knudsen (formand), 
Kirsten Daugaard (næstformand), Anni 
Lyngeraa (kasserer), 2 menige med
lemmer Grete Nielsen og Mogens Sø
rensen, 2 suppleanter Per Madsen og 
Klavs Vedel samt 2 revisorer Kurt Jen
sen og Finn Andersen.

Foreningens love blev vedtaget. Af 
de påtænkte foretagender (studiekredse 
i familieorientering og politisk oriente
ring og et „åbent hus“) kunne kun det 
„åbne hus“ sættes i gang. Til de andre 
manglede der tilslutning. De „åbne hu
se“ begyndte den 11. oktober med 
Frithiof Nilsson som leder. Endvidere 

har elevforeningen overtaget musikaf
tenen om tirsdagen, der ledes af hr. 
Gregers Gamborg og frk. Margit Raae. 
Disse aftener er kommet ind under 
A.O.F., medens det „åbne hus“ endnu 
frister en usikker skæbne.

Formand og næstformand forlod i ef
teråret København, hvorefter bestyrel
sen reorganiseredes den 9. november 
1954, således at de to suppleanter ryk
kede ind i bestyrelsen. Per Madsen blev 
formand (fungerende), Mogens Søren
sen næstformand, og som nye supple
anter optoges Bjørn Jensen og [Éva 
Damtoft Petersen.

Foreningen deltog i september i sam
arbejde med elevrådet i en filmaften. 
Det blev besluttet at afholde bestyrel
sesmøde den anden tirsdag i hver rnå- 
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ned. På et møde den 14. december 
1954 vedtoges dagsorden for general
forsamlingen i januar.

Generalforsamling den 15. januar 1955.
Til formand valgtes Jytte Flensborg 

Thomsen, til næstformand Mogens Sø
rensen, Per Madsen blev kasserer og 
ved Eva Damtofts tilbagetræden valgtes 
Vivi Østergaard Larsen som suppleant.

Et forsøg på at etablere et forårskar
neval mislykkedes på grund af mang
lende tilslutning.

Mange af elevforeningens medlem
mer har efter indbydelse deltaget i sko
lens foretagender, blandt andet forårs
festen. I juni måned er planlagt en tur 
„Ud i det blå“ i lighed med den noget 
fåtallige, men iøvrigt særdeles vellyk
kede Lejre-Roskildetur i maj 1954.

Af andre foretagender agter elevfor
eningen at indstifte en årlig præmie til 
den af skolens udgående elever, der 
dels har udnyttet sit arbejde på skolen 
til størst menneskelig udvikling og dels 
har haft betydning for skolens liv. Des
uden har elevforeningen planer om at 

samle årets udgående elever i efteråret 
til en lille sammenkomst.

Elevforeningens virksomhed har i 
årets løb mødt vanskeligheder på grund 
af, at de gamle elever gennemgående 
er stærkt optaget af deres arbejde og 
mange af dem har kun ringe direkte til
knytning, da de har forladt skolen i så 
ung en alder. Vi har imidlertid en kreds 
af meget trofaste elever, som gerne vil 
og kan danne en fast stamme. En anden 
vanskelighed er det, at foreningens bud
get er så lille og allerede enhver ud
sendelse af meddelelser er bekostelig, 
fordi det altid må ske gennem postvæ
senet.

Foreningens tanke — så vidt muligt 
at lægge vægt på at være af kulturel 
værdi for så mange som muligt — gør 
det ikke lettere. Vi må i den henseende 
i høj grad støtte os til skolens foretagen
der, og det er vort håb i den kommende 
tid at opnå en fastere tilknytning til 
denne og mulighed for selv at kunne 
samle medlemmer til gensidig for
lystelse.

På bestyrelsens vegne, 
Jytte Flensborg Thomsen.

Oplysninger om det kommende skoleår 1955-56.
Skoleåret begynder 12. august for 

alle klasser undtagen første klasserne, 
der møder 13. august.

Skolens kontor er åbent hver dag fra 
kl. 12—13 og efter aftale onsdag kl. 
18—19. Tlf. Søborg 5137. Der er ikke 
telefon på lærerværelset, og lærere kan 
ikke tilkaldes gennem kontorets telefon. 
Henvendelser til skolen bedes så vidt 
muligt rettet i kontortiden.

Skolelægen, dr. med. Elin Fog, træf
fes hver tirsdag kl. 11.

Sundhedsplejersken, frk. Lilli Lar
sen, træffes alle dage undtagen onsdag 
og fredag.

Indskrivning af børn til de nye 1. 
klasser begynder den 1. september 
1955 og finder sted alle skoledage kl. 
12—13 på skolens kontor. Undervis
ningspligten indtræder 1. august 1955 
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for alle børn, som på dette tidspunkt er 
fyldt 7 år. Ved henvendelse om ind
skrivning medbringes dåbsattest og kop
peattest eller bevis for udsættelse af 
vaccinationen.

Af hensyn til planlæggelsen af nye 
klasser må indskrivningen så vidt mu
ligt foregå inden 15. december.

Udskrivning. Undervisningspligten 
ophører ved udgangen af det skoleår, 
hvori barnet fylder 14 år. Dog kan ele
ver, som har gået fulde 7 år i skole, 
udskrives, dersom de fylder 14 år inden 
1. november i det næste skoleår. Dis
pensation fra reglen om, at et barn skal 
have gået fulde 7 år i skole kan ikke 
gives.

Flytning til anden skole meddeles 
skriftligt til skolen, og alle bøger, der 
er udlånt af skolen, må afleveres.

Konfirmationsforberedelse bør helst 
foregå i 7. klasse eller III em, hvor der 
tages hensyn til præstegangen ved ske
malægningen.

Sygdom. Telefoniske sygemeldinger 
modtages kun i tilfælde af epidemisk 
sygdom. Andre sygemeldinger bedes 
givet skriftligt til klasselæreren så hur
tigt som muligt. Sygemelding for en el
ler to dages forsømmelser kan sendes 
med barnet, når det møder. Lægeattest 
skal ikke fremskaffes, med mindre sko
len sender en blanket til hjemmet.

Badning. Det understreges herved, 
at badning efter gymnastiktimerne iflg. 
cirkulære fra skoledirektionen er obli

gatorisk. Fritagelse for en enkelt gang 
kan gives, når barnet medbringer en 
seddel fra hjemmet. Fritagelse for læn
gere tid kræver lægeattest. Forældrene 
bedes sørge for, at børnene har hånd
klæde med tydeligt navn på med til 
gymnastiktimerne. Disse kan opbevares 
på skolen, hvis de er forsynet med bar
nets navn og klasse.

Anmodning om kortere eller længere 
fritagelse for undervisning må ske 
skriftligt dagen før, så barnet kan kom
me på kontoret med den. Bliver barnet 
borte uden tilladelse, betragtes dette 
som ulovlig forsømmelse.

Glemte sager. Huer, hatte, vanær, 
frakker o. s. v. bedes mærket med 
navn. Glemte sager samles hos pedel
lerne på 1. sal, hvor de kan udleveres 
hver dag kl. 11,15 i tilslutning til det 
lange frikvarter.

Cykling. Kun de børn, som af yice- 
inspektøren har fået udleveret cykle- 
kort, må cykle til skolen. Cyklerne må 
kun stilles i stativerne i skolegården.

Sparemærker kan købes hver fredag i 
spisefrikvarteret. Mærkesalget sker ved 
siden af kontoret og overvåges af hr. 
Mejising med assistance af elever fra 
II X.

Bypladser. Skoleelever må først have 
byplads, når de er fyldt 13 år, og kun 
fra kl. 16—18 eller de to sidste timer 
før lukketid. Arbejdsgiveren skal med
dele skolen, at barnet har beskæftigelse 
ved budtjeneste.
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Planer for det kommende skoleår.
Det er tanken at oprette en studie

kreds med skolens beretning om de før
ste fem års arbejde som grundbog. 
Nærmere meddelelse om tid og sted vil 
komme i løbet af august måned.

Hver mandag morgen kl. 8,50 syn
ges der morgensang i aulaen. Alle for
ældre er velkomne til at deltage i 
denne.

Forældreugen bliver som sædvanlig 
1. uge i november, og i løbet af no
vember vil der blive afholdt klassefor
ældremøder i alle klasser.

I oktober måned er der planer om at 
forsøge en feature-uge i lighed med, 
hvad der er sket på andre skoler. Dette 
betyder, at alle klasser i en uge arbej
der med et fælles emne, hver på sin 
måde efter alder og indstilling.

Ved forældremøderne i november må
ned bedes alle klasser foretage valg af 
klasserepræsentanter. Navn og adresse 
på hver klasses repræsentanter afleve
res på skolens kontor.

I lighed med forrige år vil vi holde 
åbent hus for udgåede elever hver tirs
dag aften. De forældre, som er interes
serede i at støtte arbejdet med at gøre 
skolen til et socialt centrum i sit di
strikt, er velkomne til at komme og del
tage i dette arbejde. Vi har i år haft den 
glæde at modtage 12 par kopper, som 
bruges til tedrikning på disse aftener, 
og vi bringer vor hjerteligste tak for 
denne gave til fru Seidelin. Hr. Frithiof 

Nilsson har sammen med skolens leder 
taget sig af disse aftener, som vi håber 
skal blive en fast tradition. Initiativet 
til dem er taget af de udgåede elevers 
forening, som også har arrangeret andre 
møder på skolen. Jytte Flensborg Thom
sen er formand for elevforeningen.

Papirindsamlingen fortsætter, men 
udbyttet vil nu tilfalde de enkelte klas
ser, der selv disponerer over det. Som 
hidtil vil en klasse, der selv har samlet 
penge til et lejrskoleophold kunne søge 
tilskud til dette fra forældrefonden.

Fritidsklubberne fortsætter under le
delse af hr. Helge Hansen. Nærmere 
meddelelser vil komme i løbet af sep
tember.

Også fru Lobedanz’ ballethold fort
sætter efter nærmere aftale med hende.

Elevrådets filmklub for de mindre 
klasser fortsætter i den kommende sæ
son således, at der bliver lagt et pro
gram for sæsonen fra oktober til april, 
ca. hveranden lørdag.

„Ud i Verden“ filmklubben for børn 
og voksne fortsætter også på de lørdage, 
der ligger ind imellem de mindre børns 
filmklub.

Da skolen nu ved fordelagtigt indkøb 
af en samling gode grammofonplader, 
hvortil midlerne er stillet til rådighed af 
Pauli Kolts mindefond, har stof til mu
sikgennemgang, kan der, hvis der er 
interesse for det, også blive lejlighed 
for forældrene til at høre de gode pla
der blive spillet.
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5

o

Arsafslutningen 1955.
(Besøgsdag).

u (nr. 5) kl. 8— 9

FREDAG DEN 17. JUNI

Lærer, 
dansk ................ ) „ „ , hr.

Gæstelærer.
Verner Pedersen

V (nr. 3)
- 9—10

kl. 8— 9

ffru G. Levald regning ..............J
dansk ................ - Ingerd Jensen

fru Gunvor Appel
Gunvor Appel

X

u

(nr. 4)

(nr. 2)

- 9—10
kl. 10—11
- 11 — 12 

kl. 8— 9

regning ............. hr. P. Reimert
dansk ................1 „ „ ,ffrk. E. Sandersen
regning ............. 1
dansk ................ 1 , .

hr.

fru

hr.

H. Bjetg

G. Levald

H. Biers.

V (nr. 1)
- 9—10

kl. 8— 9

f - A. Elk/ær 
regning .............1
dansk ................ L , ,, _ , ...(fru Jytte Schmidtregning .............f
dansk ...............  hr. Helge Hansen
regning ............... - Jes Sørensen J
dansk .................. - 0. Nexø
regning .............. fru E. Thygesen J
dansk .................. - G. Appel

frk. A. Boye 
- A. Bove

X

y

u

(nr. 2)

(nr. 1)

(nr. 3)

- 9—10 
kl. 10—11
- 11—12 

kl. 10—11
- 11 — 12 

kl. 10—11

hr. E. Salling

Verner Petersen

K. Bonde

Knud Frederiksen

V

X

y

(nr. 27)

(nr. 4)

(nr. 5)

- 11 — 12 
kl. 10—11
- 11 — 12 

kl. 8— 9
- 9—10 

kl. 10—11

regning .............. hr. H. Bjerg
dansk .................. - Kn. Hermansen
regning ............... - Knud Frederiksen I
dansk ................. frk. E. Sandersen ]
regning .............. hr. Lundblad-Hansen J
dansk ................. fru Joh. Jensen

i fru

hr.

frk.

Rud. Hent en

Ingerd Jensen

Th. Holm

A. Elkjcer

u (nr. 9)
- 11 — 12

kl. 8— 9
regning ............. frk. A. Elkjær
regning ............. hr. Frede Jensen ]

hr. Kn. Hermansen

G. Jaconsen

V (nr. 27)
- 9—10

kl. 8— 9
geografi ............. - Rud. Hansen J
dansk ................ - Kn. Hermansen fru Joh. Jensen

X (nr. 10)
- 9—10

kl. 8— 9
regning ............. - Jes Sørensen
regning ............. - R. Mejising

hr. R. Mejising
Knud Frederiksen

y (nr. 13)
- 9—10

kl. 8— 9
orientering........ frk. I. Lauridsen
dansk ................ hr. Elias Nielsen

fru 
hr.

Ingerd Jensen
Lundblhd-.Hansen

u (nr. 04)
- 9—10

kl. 8— 9
regning ............. - K. Bjørnsgård
regning ............. - Jes Sørensen )

- Elias Nielsen

0. Nexø

V (nr. 03)
- 9—10

kl. 8— 9
dansk ................ - Verner Petersen 1
dansk ................ 1( - K. Bonde - Fr. Nilsson

- 9—10 historie ............. ) - Egedal \Poulsen
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Lærer. Gæstelærer.
5 x (nr. 02) kl. 8— 9

- 9—10
dansk ..........
regning .......

.... frk. Thrane-Hansen 

.... fru Joh. Jensen
hr. Egedal Poulsen 
frk. Thrane-Hansen

5 y (nr. 01) kl. 8— 9
- 9—10

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

.... hr. Helge Hansen

.... - Knud Frederiksen
hr. E. Salling 
fru E. Thygesen

I u (nr. 24) kl. 10—11
- 11 — 12

engelsk .......
fysik ...........

.... fru I. Moe

.... hr. Helge Hansen
hr. P. Reimert 

- E. Salling
I V (nr. 25) kl. 10—11

- 11—12
engelsk .......
regning .......

.... frk. A. Boye

.... fru Joh. Jensen
- Jes Sørensen 

frk. /. Lauridsen
I X (nr. 26) kl. 10—11

- 11—12
regning .......
engelsk .......

.... - Jytte Schmidt 

.... hr. Fr. Nilsson
- I. Lauridsen 

fru I. Moe
i y (nr. 6) kl. 10—11

- 11—12
regning .......
dansk ..........

} - Frede Jensen - E. Thygesen
- Jytte Schmidt

II u (nr. A) kl. 10—11
- 11 — 12

dansk ..........
engelsk .......

- C. Jacobsen 
.... frk. A. Boye

hr. R. Mejising 
- 0. Nexø

II V (nr. B) kl. 10—11
- 11 — 12

engelsk .......
geografi .......

.... hr. Fr. Nilsson 
- H. Bjerg

- E. Salling 
fru Gunvor Appel

II X

III u

8

(nr. C)

(nr. 12)

(nr. 11)

kl. 10—11
- 11 — 12

kl. 10—11
- 11—12

kl. 10—11
- 11 — 12

geografi .......  
regning .......  
dansk .......... 
tysk ............. 
dansk .......... 
orientering...

- Rud. Hansen
- R. Mejising
- Th. Holm

.... - C. Jacobsen

.... - H. Bjerg
- K. Bjørnsgård

hr. Th. Holm
- Lundblad-H  ansen

1
J - Elias Nielsen 

prk. Thrane-Hansen

Forældrene inviteres venligst til at overvære undervisningen.
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Afslutningsdagene på skolen.
Onsdag den 15. juni: Fridag.

Torsdag den 16. juni: Sportsdag fra kl. 10—13.
Forældrene er velkomne til at overvære kampene.

Fredag den 17. juni: Forældrene indbydes til at overvære undervisningen efter 
omstående skema.

Der er udstilling af børnenes arbejder: sløjd, tegning, hånd
arbejde m. m. Denne udstilling kan beses kl. 8—12.

Demissionsfest for skolens afgangsklasser. Festen afholdes 
i skolens festsal kl. 19,30. Forældrene til de udgåede ele
ver er hjertelig velkomne.

Lørdag den 18. juni: Børnene møder til omflytning. Formiddagsklasserne møder 
kl. 8, eftermiddagsklasserne møder kl. 10.

Sommerferie fra 20. juni; sidste fridag den 11. august.

1. skoledag i det nye år er 12. august. De nye 1. klasser møder dog først den 13. 
august.

A. M. Nørvig.
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