EMDRUPBORG SKOLE

I skolen.
det drejer sig om noget, der er svært
at definere og beskrive, og det er alt
det, der går på det alment udviklende,
det personlighedsdannende og opdra
gende. Og dog må det være en skoles
vigtigste mål ikke blot at bibringe ele
verne kundskaber men også at udvik
le en holdning til disse kundskaber og
i det hele taget til verden omkring dem
- en holdning præget af interesseret
medleven og positiv stillingtagen til
problemerne.
Her kan skolen gøre en indsats ad
forskellige veje. I timerne kan man
sætte de undervisningsformer i for
grunden, der hos eleverne kalder på

Mange sider af en skoles liv er med
til at præge barnet og udvikle dets
personlighed. Der er naturligvis først
og fremmest den egentlige undervis
ning - det, der foregår i timerne. Ar
bejdet her udføres med en mere eller
mindre fast målsætning, hvoraf det at
bibringe kundskaber og opøve færdig
heder vel nok falder mest i øjnene blandt andet fordi vi her har noget,
der kan måles med prøver, eksaminer
o. lign.
Der er imidlertid en anden side af
skolens virksomhed, som måske er
nok så vigtig, men som til gengæld er
langt vanskeligere at få hold på, fordi
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de eleverne og samle dem om noget
fælles. Det kan være et lille lørdagsar
rangement, en klassetur, et lejrskole
ophold, en „høstfest“, en klassefest,
eller det kan være en indsamling til
„Red Barnet“, som eleverne selv står
for. Det er sådanne ting, der er med
til at fastholde børnenes glæde ved at
komme på skolen, og herved udvikles
samtidig hos dem en følelse af fæl
lesskab og godt kammeratskab, vel
noget af det mest værdifulde i ’opdra
gelsen til medmenneskelighed. [Vi sy
nes at have erfaret, at der i klasser,
hvor sådanne små og store oplevelser
er med til at præge skolearbejdet, ud
vikles en tilsvarende positiv holdning
hos eleverne - de har noget værdi
fuldt at samles om, og det er, som om
„energien“ ledes bort fra mindre vær
difulde ting - såsom kammeratdr .Ne
rier, skulken fra arbejdet o. lign.

aktiv medvirken og gensidig hensyn
tagen. Der tænkes ikke blot på grup
pearbejdsformen, hvor den enkelte i
samarbejde med et par kammerater
arbejder med en bestemt afgrænset
opgave, som han selv har været med
til at vælge, men overhovedet på al
undervisning, der tager sit udgangs
punkt i det interessebetonede og det
formålsbestemte, og som ser det som
sin opgave at fastholde elevens ak
tive medvirken i skolearbejdet. Det,
at undervisningen lægges til rette som
meningsfyldte situationer, har i øv
rigt ikke blot den oven for omtalte op
dragende betydning; det er en gam
mel erfaring, at børnene også ad den
vej bedre tilegner sig de færdigheder,
som nu engang skal læres, og at
glemslen bliver mindre. Man lærer
bedst at læse, hvis man kan lide at
læse.
Men formodentlig kan ikke alt sko
learbejde gøres interessebetonet for
alle elever. Der vil altid for den en
kelte være noget, som må læres, fordi
det nu engang hører med, men som
ikke i højere grad formår at vække
interessen. En vis portion af mere el
ler mindre pligtbetonet arbejde må
derfor også høre med i skolebilledet
— som det hører med i livet uden for
skolen. Men her gælder det, at den
elev, der i almindelighed har en posi
tiv og interesseret holdning til sin
skole, bedre går i gang og tager fat
på et sådant arbejde end den, der ikke
har en sådan god følelsesmæssig kon
takt med skole og kammerater.
Derfor er det nyttigt for hele ar
bejdet i en klasse, hvis man af og til
bryder den daglige rutine og sætter
ind med små og større aktiviteter,
der umiddelbart har til formål at glæ

Men skolen som helhed kan også
gøre noget for at udvikle en positiv
holdning hos eleverne. Elevrådsarbej
det er med til at gøre eleverne [aktive
og ansvarsbevidste i forhold til deres
skole. De frivillige studiekredse for
eleverne i afgangsklasserne synes at
være af uvurderlig betydning med
hensyn til at udvikle en aktiv og med
levende holdning til det samfund, som
de snart skal ud i. Endelig er der de
frivillige sang- og musikhold, der ar
rangerer koncerter, og der er fritids
klubberne, som nok til en vis grad tje
ner et socialt formål — en god beskæf
tigelse af børnene i de tilfælde, hvor
begge forældre er optaget af erhvervs
arbejde - men dog alligevel først og
fremmest har et pædagogisk og opdra
gende formål: at give eleverne lej
lighed til frivilligt at beskæftige sig
med noget, de selv har valgt. Og der
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er skolens mange fester og andre fæl
lesarrangementer. Alt dette er med til
at give skolelivet farve og til at gøre
skolen til et sted, hvor man gerne
kommer, og hvor livet leves.

I det følgende vil fru Lise Plant og
fritidsklubbernes leder, hr. Kold Ole
sen fortælle lidt om, hvordan man her
på Emdrupborg skole i det forløbne
år har søgt at løse disse opgaver.
Ejvind Jensen.

Nogle traditioner på Emdrupborg.
rede deres interne traditioner, der
knytter eleverne sammen til et lille
samfund som et led af det store.
Efteråret er meget velegnet til ud
flugter i København og omegn: Rund
fart i havnen, det gamle København,
flyvepladsen i Kastrup, Grønttorvet,
og det hele mundede ud i en høstfest
på skolen, hvor klassen hvert år bliver
pyntet med „markens grøde“, og hvor
man spiser nykærnet smør på nybagt

En skoles klima er ikke kun bestemt
af den lærdom, man forsøger at bi
bringe eleverne - langt snarere af de
ting, der samler børnene om de for
skellige aktiviteter, om de traditioner,
der dels er i en skole, dels opbygges
og fremkommer af de forhåndenvæ
rende situationer og med de forskel
lige lærerkræfter. Emdrupborg skole
er en temmelig ung skole - startet i
1948 - men mange klasser har alle
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f. eks. en mærkelig sten, en bikage, et
udklip, som man så undersøger og
drøfter, og børnene synes, at den time
har en særlig farve. En god lille tradi
tion. Nogle klasser har en aften hver
måned, som er klassens, hvor hygge
lige små sammenkomster arrangeres
af børnene selv.
Drenge og piger i skolekøkkenet in
viterer hvert efterår forældre til ef
terårsfest i skolekøkkenet, hvor de vi
ser deres færdighed i at arrangere teog kaffebord med bagværk og bord
dekoration, og ved forårstid er der
middag ved pyntede borde, hvor bør
nene selv serverer. Endelig skal det
nævnes, at en halv snes klasser har
været ude på længere eller kortere
lejrskoleophold, ofte med forældre
som assistenter for klasselærerne.
Og flere klasser arbejder såvel i
som uden for skoletiden med større og
mindre dramatiske arbejder. Som et
eksempel kan nævnes Real-revyen 61,
skrevet, indstuderet og opført af ele
verne selv med det formål at skaffe
penge til klassens tur til Harzen ef
ter eksamensafslutningen i juni.
Skolens elevråd i dette skoleår er
søgt nyetableret på et bredere grund
lag, således at det nu indeholder re
præsentation for alle klassetrin helt
fra 1. klasse til realen, og efter det ar
bejde, elevrådet hidtil har præsteret,
må man spå, at det kan få større og
større betydning for elevernes sam
arbejde omkring deres skole.
Lise Plant.

brød - bagt af de store elever. En fast
udflugt til Nordsjælland, en hel dag
med forældre og børn hører også til
om efteråret i en af klasserne.
Ved juletid har der foruden de sæd
vanlige juleforberedelser været Luciaoptog og julekoncert. I enkelte klas
ser har vi i nogle år hjulpet Sancta
Claus, Greenland, Denmark, med at
besvare børns breve fra udlandet.
Hele skolen har glæde af at adop
tere et skib. Det er et led i skolens
„Ud i Verden“. „Ellen Mærsk“ er vo
res skib, som vi holder kontakt med.
Vi skriver breve om oplevelser fra
skolelivet, og vi sender bøger, blade
og tidsskrifter.
At adoptere en familie fra flygtnin
gelandsbyerne giver endnu mere so
cial kontakt. I pater Pires landsby
„Albert Schweitzer Village“ bor fami
lien Oruc, som jævnligt får breve fra
os, små pengebidrag og tøjgaver. Her
hjemme har vi forbindelse med „De
gamles By“, idet nogle store elever
besøger gamle ensomme nogle gange
om måneden.
En stor klasse har haft et „gøre
tjeneste bureau“ og tjent penge dels
til sig selv, dels til spedalske børn. Og
mange i skolen samler frimærker til
„Røde Kors“, U.N.I.C.E.F. eller andre
institutioner.
Små ting inden for den enkelte
klasse spiller også en rolle. En 2. klas
se har således sin faste lille lørdags
overraskelse — en „lørdagskasse“ der kan indeholde meget forskelligt,
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Skolen efter kl. 14.
ge deres fritid til. Sport og dans til
trækker altid mange; derfor har der
hvert år været indendørs fodbold,
håndbold og ballet på programmet.
Der har også været hold, som beskæf
tiger sig med skakspil, frimærkesam
ling, stoftryk og fremstilling af me
talsmykker. Det er hold, som har in
teresse i ét eller to år, så er markedet
dækket for et stykke tid og de træk
ker ikke længere. Undertiden vil det
være muligt at tage dem op igen efter
en pause. I fjor var der således to sto
re hold, der lavede metalsmykker i år var der kun ét hold, og det var
endda ikke særlig stort.
Blandt de hold, som har været gen
nemført i år, kan der være grund til

Vinteren 1960-61 har været fritids
klubbernes 10. sæson på Emdrupborg
skole, så der fejres altså i år en slags
jubilæum. Dette er gået meget stilfær
digt af, hvilket måske skyldes, at klub
bernes dygtige leder siden starten Helge Hansen - ved begyndelsen af
denne sæson af helbredsmæssige grun
de midlertidigt måtte opgive arbejdet
med klubberne. Disse er derefter ble
vet videreført efter de retningslinier,
som Helge Hansen har lagt, og man
må sige, at sæsonen er forløbet til
fredsstillende.
Programmerne søger vi at gøre så
varierede som muligt, idet netop de
elever, som man gerne vil hjælpe, er
meget kritiske med, hvad de skal bru
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bordtennis, avisklub, formning, flet
ning, syning, ballet og stoftryk. Til
slutningen til klubberne har også i år
været udmærket.
En særlig plads i skolelivet indta
ger skolekor og rytmeorkester under
Gregers Gamborgs ledelse samt mu
sikundervisningen hos Margit Raae og
Inger Næhr. Tre gange om året - ved
julekoncerten, forårskoncerten og
elevsoiréen - er der lejlighed tjl at be
dømme resultaterne af disse bestræ
belser, og det hører til de store ople
velser, når fritidsklubbernes | ballet
hold, koret og orkestrene i fællesskab
søger at løfte en sådan koncert.
Børnefilmklubben skal også næv
nes. Den ledes af tidligere elever sam
men med elever fra de ældste klasser.
En halv snes gange i løbet af vinte
ren arrangeres filmforestillinger lør
dag eftermiddag for de yngste. Ved
disse forestillinger er der i år blevet
vist ca. 25 gode spillefilm og natur
film for børnene. Af repertoiret kan
nævnes film som „Marinus“, „Vi fan
ger hestetyvene“, „Mistænkt“ og „Det
store eventyr“. Det er et foretagende,
som udelukkende administreres af
disse elever uden nogen anden hjælp
end den, at skolens pedeller kører fil
mene. Forestillingerne har været be
søgt af ca. 200 elever hver gang.
Men årets højdepunkt har nok væ
ret Polensrejsen for nuværende og tid
ligere elever sidste sommer. Turen
blev ledet af Gerda Lobedanz, Wilh.
Marckmann og J. Egedal Poulsen.
Den var arrangeret i samarbejde med
Det danske Selskab og tilrettelagt af
det polske selskab GROMUDA. Hol
det optrådte, hvor de kom frem, med
sang, musik, ballet og folkedat.se, og
for at man kan få et indtryk af. hvor-

at omtale et par stykker, bl. a. fordi
de er de nyeste. Det drejer sig om et
hold, der blev kaldt „dramatik“, og
som i sin undertitel sagde: „vi syn
ger, danser og spiller komedie for
hinanden“. Holdet lededes af Lisa
Østlund og Bo Jacobsen, og det blev
rekruteret blandt eleverne i 1.-4.
klasse - både drenge og piger. De ar
bejdede så godt, at de kunne slutte
med at opføre Bernhardt Christensens
„Prinsessen, der ikke kunne le“. De,
der så børnene folde sig ud ved deres
afslutningseftermiddag, var enige om,
at det havde været en strålende ople
velse. Børnene improviserede på livet
løs inden for en ramme af jazzpræget
sang og musik.
Endvidere er det lykkedes at gen
nemføre et hold med dygtige elever,
som kunne præstere mere end det,
man sædvanligvis sætter som opgave
for et skolekor. Lederen for dette
hold har været Hans Peter Soelmark,
og medlemmerne er kommet fra III,
IV mel. og realklassen. Dette lille kor
har haft fornøjelse af at optræde ved
forskellige festlige lejligheder på sko
len. Ideen om dette kor er groet ud af
ønskerne om at lave noget, som man
ikke rigtig kan få plads til på det al
mindelige program i skolens musikliv.
Som en tredie ny gruppe er det lyk
kedes at skaffe jazzen et lille hjørne
i klubberne, og to små hold har en
gang om ugen forlystet sig med sam
spil i moderne rytmer under Bo Ja
cobsens ledelse. Grupperne fik lejlig
hed til at give prøver på deres kun
nen ved en forældreaften, hvor man
søgte at vise forældrene, hvad skolen
tilbyder børnene i fritiden.
Derudover har der været arbejdet
med fodbold, håndbold, badminton,
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ter og enkelte ord. I en af storbyerne
var der en polsk pige på 11-12 år, der
boede ved teatret, som vi optrådte i.
Hun forærede mig en plade chokolade,
da vi skulle køre videre til en anden
by, fordi jeg havde set lidt venligt og
smilende på hende dagen før. Der kan
man se, hvordan så lidt kan betyde så
meget.
Krakow, syntes jeg, var den smuk
keste by, vi så, med alle sine gamle
slotte og kirker. Turene i bjergene var
en stor oplevelse, som jeg altid vil
huske. Warszawa, syntes jeg, er byg
get hurtigt op, når jeg tænker på, hvor
meget den var ødelagt af krigen, sær
lig byens store torv var jeg meget im
poneret af. Man kan endnu se, at Po
len har været hårdt ramt af krigen.
Det var en meget stor oplevelse at
se Polen og at lære den polske nation
at kende.
Pige i 7. klasse.“

dan deltagerne har oplevet turen, brin
ges her et citat af en beretning fra
en elev:
„Vi var alle meget spændte på, om
vores forestillinger nu også var gode
nok. Der var stor spænding, da toget
rullede ind på Poznans banegård, og
vi blev meget glade og overraskede, da
vi blev modtaget af en masse glade og
venlige unge polakker. Vi fik alle
blomster, og der blev holdt tale. Bag
efter skulle vi spise på restauration.
(Jeg havde aldrig spist på restaura
tion før). Vi fik meget fin og godt til
lavet mad overalt, hvor vi spiste. Den
bedste aften med unge, synes jeg, var
i Poznan. De var meget, meget glade
og venlige. De dansede folkedanse for
os, og de var meget anderledes end
vores, bl. a. meget temperamentsfulde.
Bagefter optrådte vi med vores folke
danse.
For mit vedkommende kneb det med
engelsk og tysk, men man kunne sag
tens klare sig med fingersprog og fag

F. J. Köld Olesen.

Skolenævnets arbejde i skoleåret 1960-61.
Der vil stadig opstå nye aktuelle
problemer - navnlig i den brydnings
tid, vi er inde i i disse år i skolens liv.
Disse ting vil vi forsøge at tage op i
studiekredse fremover. Vi tror, at der
stadig vil være forældre, der er inter
esseret i disse ting, og skolenævnet ser
det som sin opgave at være med til at
de belyses og uddybes til gavn for
samarbejdet mellem skole og hjem.
Inger Wingsøe,
formand for skolenævnet.

Skolenævnet har ud over de måned
lige møder med inspektør og lærer
repræsentanter i det forløbne skoleår
igen haft en studiekreds i gang. Tit
len lød: „6 aftener på Emdrupborg“.
Det viste sig at være en succes. Et
usædvanligt stort antal forældre meld
te sig til denne studiekreds, og vi hå
ber at kunne fortsætte i næste sæson
igen med andre aktuelle emner inden
for skolen.
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Praktiske oplysninger.
Skolens kontor:

Åbent hver dag kl. 12-13 og onsdag kl. 17S0-1830.

Skolelægen:

Dr. Elin Fog træffes mandag kl. 9-11.

Skolesundliedsplejersken:

Træffes mandag kl. 12.

Tandbehandling: Elever på Emdrupborg skole behandles på Holbergskolen. For

tiden kan elever fra 7. klasse og opefter henvises til privatprak
tiserende tandlæger mod delvis refusion af udgifterne.
Indskrivning til
1. klasse:

Fra 1. september til juleferien året før skolegangen begynder.
Dåbsattest og koppeattest medbringes.

Forsømmelser:

Sygdom bedes meldt skriftligt med seddel eller brevkort. Hvor
lægeattest skønnes nødvendig, sender skolen en blanket, som ud
fyldes af lægen.
Tilladelse til forsømmelse ud over sygdom må indhentes senest
dagen forud for forsømmelsen med skriftlig anmodning til sko
len. Til fødselsdage gives der ikke fri.

Glemt tøj:

Glemt tøj udleveres fra pedellernes kontor på 1. sal (ved fest
salen) hver dag kl. 1115. Den 1. i hver måned fremlægges alt
glemt til eftersyn i aulaen. Smykker, ure, fyldepenne o. lign,
værdifulde ting opbevares hos viceinspektør Salling. Fundne
nøgler opbevares hos portneren ved hovedindgangen.
Husk at mærke alt tøj - også overtøj, vanter, tørklæder । o. lign.

Tyveri:

Skal straks af forældrene meldes til politiet (Tomsgårdsvej),
som giver en erklæring om, at tyveriet er anmeldt. Denne anmel
delse samt en kvittering fra forretningen, hvor det stjålne er
købt, skal vedlægges en eventuel ansøgning om erstatning, som
gennem skolens sendes til skoledirektionens kontor.

Erstatningssager: I tilfælde af, at børn ved åbenbar uforsigtighed og hensynsløs

hed ødelægger møbler, slår ruder ud eller lignende, kan foraldre
gøres erstatningspligtige for skaden. Mindre skader bør eleverne
af pædagogiske grunde selv betale.
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Årsafslutning.
Forældre inviteres til at overvære den almindelige
undervisningo“
onsdag den 21. juni efter følgende skema:

8- 9
9-10
8- 9
9-10
11-12
12-13
11-12
12-13
8- 9
9-10
kl. 8- 9
9-10
kl. 8- 9
9-10
kl. 8- 9
9-10
kl. 8- 9
9-10
kl. 8- 9
9-10
kl. 8- 9
9-10
kl. 8- 9
9-10
kl. 8- 9
9-10
kl. 8- 9
9-10
kl. 8- 9
9-10
kl. 8- 9
9-10
kl. 8- 9
9-10
kl. 8- 9
9-10
kl. 8- 9
9-10

3 u

(nr. 25) kl.
(nr. 24) kl.
(nr. 25) kl.
(nr. 24) kl.
(nr. 26) kl.

3 v

(nr. 4)

3 x

(nr. 2)

4 u

(nr. 9)

4 v

(nr. 10)

4 x

(nr. 3)

5 u

(nr. 27)

5 v

(nr. 1)

5 x

(nr. 2)

6 u

(nr. 5)

6 v

(nr. 12)

6 x

(nr. 6)

7 u

(nr. 02)

7 v

(nr. 11)

7 x

(nr. 01)

1 u

1 v
2 u
2 v

dansk ...............
regning............
regning.............
dansk ...............
dansk ...............
regning............
regning.............
dansk ...............
dansk ...............
historie ............
dansk ...............
regning.............
dansk ...............
geografi ..........
dansk...............
regning.............
dansk...............
geografi ..........
dansk...............
geografi ..........
regning.............
dansk ...............
dansk...............
historie............
regning............
dansk ...............
geografi ..........
dansk ...............
dansk ...............
engelsk.............
dansk ...............
historie............
engelsk.............
regning.............
dansk...............
regning .............
dansk...............
engelsk........... ..
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frk. Kathrine Jensen
hr. Bonnen Jørgensen
fru Weltzer (vikar)
fru Weltzer (vikar)
hr. K. Berendsen
fru Bente Borch
hr. Poul Schütz
frk. Gudrun Aspel
fru Tove Møller
fru Tove Møller
frk. Agn. Elkj. Laursen
hr. Erik Poulsen
hr. Poul Schütz
hr. Poul Schütz
fru Lisa Østlund
fru Bente Borch
fru Lise Plant
fru Lise Plant
frk. Inga Lauridsen
frk. Inga Lauridsen
fru Gunvor Appel
frk. Gudrun Aspel
hr. Bonnen Jørgensen
hr. F. Kallenbach
fru Bente Borch
frk. Kathrine Jensen
fru Mona Petersen
fru Mona Petersen
hr. Knud Hermansen
hr. Rud. Lave
hr. Knud Frederiksen
hr. Knud Frederiksen
hr. Frithiof Nilsson
hr. Bonnen J ørgensen
hr. Niels Andersson
frk. Agn. Elkj. Laursen
fru Birthe Valbro
hr. Poul Reimert

De elever, der forlader skolen, inviteres sammen med deres for
ældre til afslutningsfest i skolens festsal onsdag den 21. juni kl. 19.

Torsdag den 22. juni er den sidste skoledag og omflytningsdag.

Undervisningen i det nye skoleår begynder mandag den. 14.
august, for førsteklassernes vedkommende dog først mandag den 21.

august.
Ejvind Jensen
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