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Hugin og Munin
flyver hver dag
over jordens flade.
Jeg ængstes for Hugin,
at mer han ej kommer;
dog mere jeg ængstes for Munin.
(Fra Den ældre edda).
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Bordings friskole
der er en selvejende institution, har til huse i Øster Søgade 86-88, Kø
benhavn 0. Skolen oprettedes i 1945 i forståelse med en kreds af grundt
vigske forældre i København. Fra en lille begyndelse voksede den i de
følgende år jævnt og støt og er nu forlængst udbygget som en 7-klasset
skole med fuld undervisning for børn fra 7 til 14 år. Foruden i de almin
delige skolefag undervises der på et tidligt trin i engelsk, i 6. og 7. klasse
desuden i tysk og matematik. Gennem historiefortællingen, der omfatter
såvel bibelhistorie som verdenshistorie, Danmarks og Nordens historie,
tilstræbes det, at børnene lærer at lytte, så sjæl og sind næres deraf og
udvikles derved, samtidig med at det fantasiens liv, der netop har hjem
me hos børn, på naturlig måde får skikkelser og stof at arbejde med.
SKolen virker i det hele taget ud fra de tanker, Grundtvig og Kristen
Kold i sin tid knæsatte i dansk skoleliv, og som langt fra at være for
ældede tværtimod stadig viser deres livskraft i den forjagede og nervøse
verden, der er vor. - Ud fra dette ståsted er vi i øvrigt parate til at tage
alle nye tanker op til drøftelse og undersøgelse og til brug, såfremt vi
finder dem egnede og frugtbare.
Til skolen er der knyttet børnehaveklasse samt 2 videregående afdelinger,
dels 8.-10. klasse, der slutter med en statskontrolleret prøve, og dels en
3-årig realafdeling, der slutter med realeksamen. Fra realafdelingen ei
der under samme vilkår som fra andre realskoler adgang til gymnasiet,
evt. til studenterkursus.
Skolen er statsanerkendt og får statstilskud. Det beløb, foraldrene selv
må betale, erlægges i 11 årlige rater à 120 kr. i selve friskolen og 150 kr.
i 8.-10. klasse og realafdelingen. Er der søskende, betales der kun halv
pris for nr. 2, mens nr. 3 og evt. følgende går gratis. Hvor økonomiske
forhold i hjemmet gør det rimeligt, kan der søges om nedsættelse af
skolepengene. Ansøgningsskemaer hertil udleveres af skolen. - Skolen
stiller bøger til rådighed for eleverne uden vederlag, med mindre man
selv ønsker at købe dem. Ligeledes udleveres hefter o. a. skolemateriale
til eleverne i det omfang, der er rimeligt, uden særskilt vederlag.
Optagelse af elever finder sted ved personlig henvendelse til
skolens leder, cand. mag. Frede Bording.
Træffetid hver dag kl. 10-10,45, undtagen lørdag, eller efter aftale
(TR 6908).

Statens tilsynsførende ved friskolen:
Undervisningsinspektør Jørgen Olsen, Assendløsevej 5, Osted, 4000 Ros
kilde, tlf. (03) 39 70 51.
o

Skolekredsen
omfatter samtlige forældre, der har børn i skolen, samt de, der er bidrag
ydende medlemmer af foreningen Bordings friskoles venner. Ifølge ved
tægterne er den årlige generalforsamling skolens højeste myndighed. Den
holdes hvert år inden udgangen af maj måned, og samtlige medlemmer
af skolekredsen har stemmeret. Generalforsamlingen vælger skolens for
mand og derudover 4 styrelsesmedlemmer, hvoraf mindst 2 vælges blandt
de skolesøgende børns forældre. Den nuv. styrelse, formanden indbefat
tet, består udelukkende af forældre, der alle har børn i skolen. Det er
også generalforsamlingen, der efter indstilling af styrelsen vælger sko
lens leder, som har det pædagogiske ansvar over for styrelsen, og som
selv vælger og ansætter de fornødne lærerkræfter.
Alle medlemmer af skolekredsen får tilstillet årsberetningen. Alle for
ældre, der har børn i skolen, får desuden udleveret skolens eget blad
„Indenfor murene“, der kommer en gang om måneden, og som indehol
der meddelelser vedr. skolen foruden andet stof. Forældre, der ikke mere
har børn i skolen, kan efter aftale få tilsendt bladet. - Desuden er skolen
og dermed forældrekredsen som sådan tilsluttet Dansk friskole forening,
Sjællandske afdeling, der bl. a. hvert år udsender en årsberetning, som
alle medlemmer får tilstillet. Kontingentet til Dansk friskoleforening
udgør 5 kr. årligt pr. medlem og er includeret i skolepengene.
Det bør måske tilføjes, at skolekredsen ingenlunde er en „lukket“
grundtvigsk kreds og for så vidt heller ikke tilstræbes at være det. Uan
set synspunkter er alle forældre, der ønsker at sætte deres børn i skolen,
når de i øvrigt er gjort bekendt med skolens linje og sigte, velkommen
til det, for så vidt som der er plads.

Skolens styrelse
Arne Lykke Christensen.
Hans Lundsteen, næstformand.
Mette Müller, protokolfører.
Finn Ahlmann Olesen, formand.
Jørgen Hvidtfeldt Rasmussen, kasserer.

Skolens revisorer:
H. P. Jørgensen, skolekredsens repræsentant.
Statsaut. revisor Jan Sigsten Pedersen.
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Forældrerådet
Foruden styrelsen, der bl. a. har det økonomiske ansvar for skolens drift,
har vi ved skolen et forældreråd, der går helt tilbage til skolens første
begyndelse. I de første mange år - fra 1945 til 1961 - drev Sigrid og Frede
Bording skolen for egen regning og risiko. Det var i og for sig ikke for
ældrene selv, der fremsatte tanken om et forældreråd, men fra skolens side
fandt vi det både rart, naturligt og praktisk, om der var et mindre „organ“
nogenlunde repræsenterende de forskellige årgange, som vi ind imellem
forældremøderne kunne drøfte ting og sager med, problemer af forskellig
art, der dukkede op, tilrettelæggelsen af undervisningen, og hvad der nu
ellers kunne komme for. Det var netop et råd, det drejede sig om. I og
for sig havde det ingen beføjelser og heller ikke noget ansvar for sagernes
gang, men det var tit rart og givende at kunne rådføre sig med folk, der
var engageret i skolens hele liv.
Da skolen i 1961 blev gjort til selvejende institution med en vedtægts
mæssig styrelse med beføjelser og ansvar og det hele, var der visse planer
om ved samme lejlighed at nedlægge forældrerådet, men det havde fun
geret så godt, at vi fandt det naturligt at fortsætte med det som en helt
uformel institution, der på mange måder danner et udmærket supplement
til styrelsen. Desuden danner forældrerådet et naturligt bindeled til for
ældrene i den enkelte klasse, først og fremmest de egentlige friskoleklas
ser. De problemer, der eventuelt kan opstå i de store klasser, kan vi i de
fleste tilfælde bedre ordne direkte med eleverne selv. Det er den ene af
grundene til. at det kun er friskoleklassernes forældre, der vælger repræ
sentanter til forældrerådet. Den anden er den, at rådet ellers også nemt
kan blive et lovlig stort og dermed upraktisk apparat. I de sidste år er
dertil kommet, at forældrerådet i overensstemmelse med skolen tager sig
af forskellige arrangementer, møder o. lign.
Valgene til forældrerådet finder sted på klasseforældremøderne i fe
bruar og deromkring. Det består af følgende repræsentanter:
Ib Bjørnbak og Mogens Bach (2. klasserne).
Torben Damsholt (3. klasserne).
Robert Arnvig (4. klasse).
Per Fosmark (5. klasse).
Mette Muller (6. klasse, formand).
Birthe Bloch (7. klasse).
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Foreningen Bordings friskoles venner
blev stiftet i 1956 med det formål at støtte skolen og arbejde for, at den
kunne få egen bygning, hvilket lykkedes i 1964. I forbindelse med den
fortsatte restaurering af bygningerne og indretning af særlokaler er der
imidlertid stadig brug for al den støtte, der kan ydes gennem foreningen.
Som medlemmer kan optages forældre til nuværende og tidligere elever
i skolen, gamle elever og andre i skolen interesserede. Mindstekontingentet er 15 kr. pr. kvartal. Dog kan bestyrelsen 1 særlige tilfælde - f. eks.
når det drejer sig om gi. elever, der fortsat er under uddannelse - op
tage medlemmer ned til 5 kr. pr. kvartal. I øvrigt kan medlemmerne frit
tegne sig for et større beløb.
Den årlige generalforsamling finder sted i maj måned sammen med
skolens generalforsamling. Her vælges bl. a. bestyrelsen. Denne består af
følgende:
H. P. Jørgensen.
Gerhard Løb, kasserer.
Poul Rosager.
Jørgen Wohlert, formand.

Elevarbejde.
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Skolens lærerkræfter og fagfordelingen
Frede Bording: Biologi med 4. klasse. Biologi samt bibel- og verdens
historie med 5., 6. og 7. klasse. Biologi med 8. klasse, 1., 2. og 3. real
klasse. En fortælletime med 1. klasserne.
Andreas Friberg: Naturlære med 7. og 8. klasse. Naturlære, regning og
matematik med 1., 2. og 3. realklasse. Naturlære og matematik med 9.
og 10. klasse. - Viceinspektør.

Grete Engelbrecht: Børnehaveklasseleder.
Anne Marie Mikkelsen: Dansk samt bibel- og verdenshistorie i 1. klas
serne. Bibel- og verdenshistorie i 3. klasserne. Dansk, bibel- og ver
denshistorie og geografi i 4. klasse. Flistorie i 1. realklasse. Klasselærer
for 1. b og 4. klasse.

Eigil Kloster: Matematik med 1. a. Gymnastik med 1., 2. og 3. klasse
og drengene i 4.-5., 6.-7., 8.-1. realklasse, 9.-2. realklasse og 10.-3.
realklasse. Sløjd i 4. og 5. klasse. Sløjd i 6.-7. klasse, 8.-9.-10. klasse
og 1.—2. realklasse. Klasselærer for 1. a.

Aksel Bording: Matematik samt bibel- og verdenshistorie i 2. klasserne.
Matematik og Nordens historie i 3. klasserne. Matematik i 7. klasse.
Orientering i 8. og 9. klasse. Klasselærer for 2. klasserne.
Gudrun Endersen: Dansk og geografi i 3. klasserne. Klasselærer for 3.
klasserne.

Ingrid Hentze: Dansk og Nordens historie i 2. klasserne. Dansk, geografi
og Nordens historie i 5. klasse. Klasselærer for 5. klasse.
Karen Sejlund Larsen: Matematik i I. b. Nordens historie og sang med 1.
klasserne. Sang og musik med 2., 3., 4. og 5. klasse. Gymnastik med
pigerne i 4.-5. klasse og 6.-7. klasse. Dansk og Nordens historie med
6. klasse. Frivillige hold i blokfløjtespil. Klasselærer for 6. klasse.

Tage Bording: Regning og Nordens historie i 4. klasse. Regning i 5.
klasse. Dansk, geografi og Nordens historie i 7. klasse. Orientering i
10. klasse. Klasselærer for 7. klasse.

Vita Jæger: Engelsk i 4. og 5. klasse. Tysk i 6. klasse. Dansk og tysk i 8.
klasse. Tysk i 9., 10. og 3. realklasse. Klasselærer for 8. klasse.
Knud Huus: Tysk med 7. klasse. Engelsk med 8. og 9. klasse. Tysk med
1. og 2. realklasse. Latin med 2. realklasse. Fransk med 3. realklasse.
Klasselærer for 1. realklasse.
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Kirsten Juel: Husgerning med 6.-7. klasse, med 9. klasse samt med 8.-10.
klasse og 1.-2. realklasse. Regning med 8., 9. og 10. klasse. Maskin
skrivning med 8. og 9. klasse. Klasselærer for 9. klasse.

Anne Sandvej: Engelsk med 6. klasse. Engelsk med 1. og 2. realklasse
samt 10. klasse. Dansk med 9. klasse. Klasselærer for 2. realklasse.
Karen Andersen: Regning og geografi med 6. klasse. Regning med 7.
klasse. Geografi med 1., 2. og 3. realklasse. Historie med 2. og 3. real
klasse og dansk med 10. klasse. Klasselærer for 10. klasse.

Lone Schultz: Engelsk med 7. klasse. Dansk med 1., 2. og 3. realklasse.
Engelsk med 3. realklasse. Gymnastik med pigerne i 8.-1. realklasse,
9.-2. realklasse og 10.-3. realklasse. Klasselærer for 3. realklasse.

Anita Bording: Formning med 2.-3. klasse, 4. og 5. klasse. Stoftryk med
6.-7. klasse.
Ellen Haastrup: Formning med 1. klasserne. Formning med 2.-3. klasse.
Syning med 5. klasse. Tekstilformning med 6.-7. klasse. Formning og
syning med 8.-9.-10. klasse og 1.-2. realklasse.

Sigrid Bording: Håndarbejde med 1. klasserne, 2.-3. klasse og 4. klasse.
Vævning med 6.-7. klasse, 8.-9.-10. klasse og 1.-2. realklasse.

Skolens leder træffes hver dag kl. 10-10.45.
Viceinspektør Andreas Friberg vil som regel kunne træffes på sit kontor
på 1. sal fredag kl. 13-14.

Skolebetjent: Arne Andersen, Øster Søgade 88, 2100 0. (TR 4209).
Skolens sekretær: Kirsten Rykind-Eriksen, Trondhjemsgade 15, 2100 0.
(26 09 36).

Skolelæge: Anitslæge, dr. med. Palle Hjorth, Emil Chr. Hansensvej 2,
2000 F. (GO 6988).
Skolesundhedsplejerske: Fru Maria Jørgensen, Bandholmsvej 5, 2500
Valby. (VA 637).

Skolens juridiske rådgiver: LRS C. F. Grove, Købmagergade 65, 1150 K.
(MI 6940).

Skolens arkitekt: Mogens Tørsleff, M.A.A., Rødtjørnevej 37, 2720 Van
løse. (74 19 78).
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Skoleåret 1972-73
Skolen begyndte allerede mandag den 7. august. Så tidligt er vi aldrig
begyndt før, men det hænger sammen med indførelsen af 5-dages ugen,
der går fra mandag til fredag. I overensstemmelse hermed har man fun
det det mest praktisk også at lade skoleåret begynde en mandag og slutte
en fredag — ideen er jo, at man skal have 40 skoleuger à 5 dage - men
det medfører givetvis visse spring i datoerne fra år til år, undertiden
på hele 6 dage. 1972 sluttede vi således allerede den 16. juni, i år først
den 22. Til gengæld begynder vi i år først den 13. august. Skoleåret
1972-73 kom altså til at vare fra 7. august til og med 22. juni. Til gen
gæld fik en ekstra lang juleferie på 16 dage, og vi kunne yderligere til
lade os at give fredag efter Kr. Himmelfartsdag fri, så vi der fik 4 sam
menhængende fridage i træk. Resultatet blev 202 skoledage i alt i det for
løbne skoleår. De nye 1. klasser og børnehaveklasser begyndte dog først
henholdsvis den 9. og 10. august, efter at vi var kommet i gang med den
øvrige flok.
Fra den 17. til den 22. august var 7. klasse, 1. real og 8. klasse på lejr
skole i Slesvig under ledelse af Karen Andersen, Anne Marie Mikkelsen,
Anne Sandvej og undertegnede. Jeg tror, vi har lov til at sige, at det
blev en god tur. Vi boede på Dansk ungdomshjem i selve Slesvig by, kun
10 minutters gang fra Gottorp slot, hvor Nydambåden er den helt store
seværdighed, det ældste søgående fartøj, der overhovedet kendes, gravet
op af en mose i Sønderjylland i 1863, ualmindelig velbevaret, 4-500 år
ældre end vikingeskibene. Det var i sådanne både, jyder, angler og sak
sere drog over og erobrede England i folkevandringstiden. 1 øvrigt rum
mer Gottorp slot et forbilledligt museum, som vi havde megen fornøjelse
af. Naturligvis studerede vi også Danevirkevoldenes indviklede system,
kørte ad hærvejen, vandrede på voldene til det gamle Hedeby og sejlede
på Slien forbi Mågeøen, hvor Knud Lavard og de andre sønderjyske her
tuger havde deres borg. Om søndagen deltog vi i den danske menigheds
gudstjeneste i Gottorp slotskirke, og en anden dag besøgte vi en af de
danske skoler i Slesvig, Gottorpskolen. De havde ferie endnu, men sko
lens leder Jørgen Hentschel fortalte meget levende om skolevirksomhe
den og om det danske liv i Sydslesvig i det hele taget.
Vi så meget andet: Domkirken med Brüggemanns berømte altertavle,
skåret i træ, med lige ved 400 skikkelser, der hver er et lille kunstværk
for sig, valpladserne ved Isted og Sankelmark, hvor vi søgte at følge
slagenes gang, en langtur i bus helt over til vestkysten, hvor vi kørte
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gennem marsklandet med dens gamle frisergårde ud til vadehavet og
ned til Ejderen. Men det vigtigste udbytte af hele lejrskoleopholdet med
alle dets oplevelser er trods alt nok lejligheden til en en lille uge at
være sammen på en mere intens måde end herhjemme, hvor eleverne bor
så spredt.
Det er på en måde omvendt, når de dernedefra kommer herop, som
Gottorpskolens 9. klasse gjorde det i dagene 2.-6. oktober. Det, de gerne
skal have lov til at opleve, er ganske simpelt dagligdagen i et almindeligt
dansk hjem, hvor det danske sprog og vore danske omgangsformer er en
selvfølgelighed, vi slet ikke tænker på. Derfor gælder det om at få dem
indkvarteret enkeltvis i hjemmene, når de kommer til København, og
jeg vil gerne her igen takke de forældre, der tog imod disse sydslesvig
ske elever, der ikke har så let ved at leve det danske kulturliv, de stræ
ber efter og så at sige er født til, fordi de til daglig, bortset fra tilknyt
ningen til dansk skole og kirke, for en meget væsentlig del er omgivet
af det tyske sprog og af en tysk hverdag, hvilket måske også kan have
sine fordele, men også sine vanskeligheder.
Den 29. august havde vi vort første forældremøde, hvor jeg fremlagde
og gennemgik de vigtigste punkter i undervisningsministerens udkast til
forslag til lov om folkeskolen. Dette udkast var netop blevet offentlig
gjort en månedstid forinden og blev ivrigt debatteret i løbet af efteråret,
ikke mindst hvad angår det omstridte punkt vedr. afskaffelse af eksamen
og afsluttende prøver i folkeskolen, hvilket ministeren som bekendt var
dristig nok til at foreslå. Et sådant forslag kan naturligvis heller ikke
andet end rykke i en gammel højskole- og friskolemand, og jeg har da
også været med til gennem Dansk friskoleforening at udtrykke vor til
fredshed med dette punkt.

Fra lejrskolen.
Dansk
ungdomsherberge.
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Det er nu ikke, fordi jeg tror, at en frivillig prøve ved afslutningen af
9. eller 10. klasse i og for sig er til større fortræd. Vi har dem jo nu, og
de fungerer meget godt, synes jeg, selv om det naturligvis på visse punk
ter vil føles som en lettelse, hvis de forsvinder. Spørgsmålet er blot, om
det, der skal sættes i stedet, ikke kan gå hen at blive mere indgribende
i skolens hverdag. På en eller anden måde må man jo i nogen grad sikre
sig, at der undervises i visse færdigheder og kundskaber, og at der er
visse mål, der så vidt muligt skal nås. Det gælder ikke mindst i det øje
blik, den kommende grundskole fra 1. til 9. klasse skal danne baggrund
og udgangspunkt for den „gymnasiale“ undervisning, man påtéenker at
etablere for de 16-19 årige.
Når vi inden lor friskolebevægelsen alle dage har søgt at bekæmpe
eksamensvæsenet, har det først og fremmest været med sigte på selve
børneskolen. Der hører det i hvert fald ikke hjemme. Og når det i 195S
lykkedes dav. undervisningsminister Jørgen Jørgensen at afskaffe mel
lemskolen, der med sin optagelsesprøve greb helt ned til 11 års alderen,
var det et uomtvisteligt gode. Vi har vel også lov til at pege på, at Jør
gen Jørgensen havde sin rod i grundtvigske kredse og i høj grad fik sine
incitamenter herfra. Når han bibeholdt realeksamen og tilmed gik med
til at indføre en frivillig prøve ved afslutningen af 9. klasse, var det vel
først og fremmest en politisk nødvendighed dengang og samtidig et for
søg på at gøre 8. og 9. klasse, senere også 10. klasse, nogenlunde lige
værdig med realafdelingen og dermed også eftertragtelsesværdig for
dem, der ønskede at have et vist „papir“ på deres kundskaber. Men jeg
tror ikke, Jørgen Jørgensen „solgte“ de store elever for at kunne redde
de mindre. Det ville passe dårligt med hans ansvarsfølelse over for den
danske skole og over for de børn og unge, der skulle gå der. Han har
utvivlsomt ment at kunne forsvare såvel opretholdelsen af realeksamen
som indførelsen af en ny prøve for de 16-17 årige, formodentlig ud fra
den tanke, at de i den aldersklasse kan have meget godt af at blive stillet
over for en prøve, hvor de kan få lejlighed til at vise, hvad de duer til
samtidig med, at de får et vist mål for deres arbejde.
Jeg ved ikke, om Jørgen Jørgensen har tænkt sådan. Det er i hvert
fald ingen utænkelig tanke. Og jeg for mit vedkommende tør ikke afvise,
at en prøve kan være en spore for unge mennesker, der er begyndt at
søge efter mål og med. Selv om undervisningspligten nu er udvidet til
også at omfatte det 9. skoleår, betyder det jo ikke, at de fortsætter som
børn, som om ingenting var hændt. Der er stadig forskel på den egent
lige barndomstid og den første spirende ungdom, og det må man natur
ligvis også tage hensyn til i undervisningen.
Jeg kan på den anden side godt både se og føle det lokkende i at

10

Fra lejrskolen. Gottorp slot.

undervise unge mennesker uden at være bundet af en prøve forude, så
ledes at det er selve stoffet og måden, det lægges frem på og behandles
på, der udgør sporen i sig selv. Man kan oven i købet tilføje, at sådan
bør det være. Det er den udfordring, enhver lærer stilles overfor, hvad
enten der føres frem til en prøve eller ej, og det er denne udfordring,
der er med til at gøre det spændende at være lærer.
Jeg vil med andre ord græde tørre tårer, hvad enten eksamen og prø
ver afskaffes eller ej. Det afgørende er, at undervisningen så vidt muligt
lægges sådan til rette, at børnene og de unge får udbytte af den på en
sådan måde, at de føler glæde og tilfredsstillelse ved det.
Hvad Heinesens udkast angår, blev det med enkelte ændringer fore
lagt som lovforslag i december. I januar d. å. kom det til 1. behandling
og gik derefter i udvalg, hvor det har været siden. Det er imidlertid
meningen, at det — formodentlig med visse ændringer - skal genfremsættes
i den kommende folketingssamling, og så må vi se, hvad der kommer ud
af det til sin tid. Det er tanken, at loven skal træde i kraft fra august
1975. Den skal samtidig følges op af en ny friskolelov, hvorom vi natur
ligvis har visse ønsker, men forhandlingerne om denne lov er endnu ikke
påbegyndt.
Den 13. september foretog hele skolen med undtagelse af børnehave-
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og 1. klasserne en udflugt til Helsingør. Vi havde frokosten med og nød
den i det frie i det fine vejr. 2.-6. klasse gik på Kronborg, de øvrige
klasser på teknisk museum.
Dagen efter havde vi besøg af en dame fra Pakistan, Karen Friis
Nielsen, der er udsendt i missionens tjeneste og sammen med andre vir
ker blandt nogle af de allerfattigste, der tænkes kan. Det foregår i for
bindelse med en skolevirksomhed, hvor børnene også får mad og medi
cin og andre fornødenheder. Hun fortalte om arbejdet og om forholdene
derovre i denne del af Forindien og viste i tilsknytning dertil en række
lysbilleder, der gav et lille indblik i de elendige forhold, denne befolk
ning lever under. 1 tiden derefter samlede vore elever ind og fik til re
sultat 1200 kr., hvilket vil sige, at vi kunne tegne „fadderskab“ for 2 af
hendes børn for et år.
Den 28. og 29. september havde vi forældredage på skolen. Der var
ikke særlig stor tilstrømning i forhold til, hvad der før har været, men
det skyldes vel mødrenes stadig større optagethed. I det nye år påtænker
vi forsøgsvis at holde forældredag en lørdag i håb om, at det vil give
bedre resultat. I så fald holder vi en mandag fri i stedet for.
Den 26. oktober havde vi forældremøde med 1. klassernes forældre,
hvor bl. a. Aksel redegjorde for nogle af mængdelærens principper. Vi
har hidtil stillet os lidt tøvende over for denne nye form for regning og
matematik, men i fjor besluttede vi at gøre springet, således at vi i første
omgang startede med 1. og 2. klasse. Derimod blev vi bestemt frarådet
af skoler, der havde prøvet det, at indføre mængdelære i 3. klasse og
klasserne derover, hvor børnene havde indlevet sig i den traditionelle
regnings metoder. Det ville kun afstedkomme den helt store forvirring i
disse børns hjerner, hævdedes det, og det skal nok passe. Det er nemlig
noget af en kolbøtte, der skal slås, en omstilling inde i hovedet, som man
enten må have fra barnsben af eller vente med, til man har nået en al
der, hvor man virkelig kan begynde at tumle med begreberne. 1 over
ensstemmelse hermed er vi da også så småt begyndt at lirke med det i
de store klasser, men møder her den vanskelighed, at regne- og mate
matikopgaverne til såvel realeksamen som til 9. og 10. klasses prøver
stadig hviler på de gængse metoder, således at det nye og det gamle her
må køres ved siden af hinanden, hvilket er en af grundene til. at vi har
tøvet lidt med at indføre det nye.
En anden grund er den, at vi i de mindre klasser altid har lagt vægt
på, at forældrene i givet fald kan række deres børn en hjælpende hånd,
når det kniber, dels for børnenes egen skyld, dels for at give forældrene
lejlighed til at følge med i, hvad børnene arbejder med i skolen. Et af
vor skoles hovedprincipper er jo samarbejdet mellem hjem og skole, og
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vi synes derfor, det vil være helt forkert, hvis skolens verden isoleres
fra hjemmets, også hvad det daglige skolearbejde angår. Når vi til en
vis grad giver børnene hjemmearbejde med, hænger det sammen hermed,
foruden at vi finder det sundt for børnene at have visse pligter i så hen
seende.
Hvad den nye form for regning angår, vil forældrene imidlertid nor
malt ikke være i stand til at hjælpe deres børn, f. eks. under en sygdoms
periode, hvor børnene risikerer at komme til at mangle et mere eller min
dre vigtigt led for den videre forståelse. Mængdelæren er nemlig i ud
præget grad bygget op led for led, og selv om der finder visse repeti
tioner sted, kan det godt blive lidt vanskeligt, hvis et barn ikke har fået
et led med fra grunden af.
I fortsættelse af mødet den 26. oktober fik forældrene, også dem fra
2. klasse, derfor tilbud om et lille begynderkursus i mængdelære, der
afvikledes på tre aftener i november. Det er muligt, vi fortsætter med
et lignende tilbud til vinter, og vi vil i så fald opfordre de pågældende
forældre til virkelig at benytte sig af tilbuddet.
En tredie grund til, at vi har tøvet lidt med indførelsen af mængde
læren, er den rent praktiske, at det naturligvis også kræver en omskoling
af lærerne, for så vidt de ikke har haft det med i deres uddannelse, og
det har vist sig at være svært nok at komme ind på de kursus, der af
holdes, på grund af det store tilløb til dem, men vi regner dog med at
komme over denne vanskelighed også.
Havde det så ikke været nemmere at blive ved det gamle? Jo, natur
ligvis. Men efter vor erfaring det første år er der ingen tvivl om, at
børnene får mere ud af den nye form. Et væsentligt formål med under
visningen i regning og matematik er at øve børnenes logiske tænkeevne,
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så de efterhånden bliver i stand til på egen hånd at løse nye opgaver,
de stilles overfor. Den traditionelle form for regneundervisning har i
alt for høj grad lagt vægt på indøvelse af visse færdigheder og metoder,
der så at sige kan læres udenad og derefter anvendes rent mekanisk,
uden at man måske altid har forstået ideen i dem, med det resultat, at
man faktisk står hjælpeløs i det øjeblik, man stilles over for en opgave,
hvor de hidtil indlærte metoder ikke længere slår til. Det er bl. a. dette
skæve forhold, den nye regneundervisning vil søge at råde bod på - og
så vidt vi hidtil kan skønne: med godt resultat - ved at øve børnene i
bestandig- at have deres tanke med i det, de foretager sig. —
Den 14. november havde vi en meget fin aften med forfatteren Ebbe
Kløvedal Reich, der talte ud fra sin bog om Grundtvig - „Frederik“ men dette møde hører under forældrerådets regi, så jeg skal ikke komme
nærmere ind på det her.
Den 30. november havde vi vor sædvanlige orienteringsaften for 7.
klasses forældre ang. det videre skoleforløb i 8. klasse eller 1. real. I di
rekte fortsættelse heraf havde vi aim. konsultationsaften for alle, hvor
alle skolens lærere sad i hvert sit lokale, parate til at modtage besøg.
Der kom også mange, der vel først og fremmest ønskede at vide, hvor
dan det stod til med deres børn. I flere tilfælde var børnene selv med,
hvilket vi synes er en udmærket foranstaltning, navnlig for de større
børns vedkommende.
Den 7. december havde forældrerådet arrangeret møde i de forskellige
lokaler for 2.-6. klasses forældre, hvor også klasselæreren var til stede,
og den 14. december instruerede Eone Schultz, på opfordring, en række
forældre i lanciers med den forestående julefest for øje.
Denne fandt sted fredag aften den 22. december i de sædvanlige loka
ler i Øster Voldgade 10, der nu tilhører universitetet. Det var elevrådet,
Andersen og et udvalg af lærere, der i fællesskab havde arrangeret fe
sten, der atter i år blev yderst vellykket. I øvrigt foregik den efter de
sædvanlige mønstre. 5. klasse opførte „Store Claus og lille Claus“ under
Karen Sejlunds ledelse, vi drak kaffe og sang julesange, 1. klasse op
trådte som nisser med en nissesang af Aksel; der var sodavandsbar, der
blev leget og danset og uddelt poser, idet Huns pludselig dukkede op
som julemand, og der var en fin samling over det hele, ikke mindst tak
ket være de store elevers indsats. Det var en fest, vi kunne glæde os over
længe efter, og som samtidig dannede en god optakt til julen.

Når man fortæller om årets gang, standser man naturligt op ved de
særlige begivenheder, der har fundet sted ind imellem, men det må ikke
glemmes, at det vigtigste i en skoles liv naturligvis er undervisningen,
14
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som den former sig fra dag til dag, sammen med det daglige samvær
med børnene og de unge. Det er først og fremmest her, vi har vore glæ
der og sorger, det er her, vi både møder vore skuffelser og finder vore
opmuntringer. Tiden mellem jul og påske er i reglen en god arbejdstid,
en rolig periode uden egentlige afbrydelser og ekstra lang i år takket
være den sene påske. Det var for øvrigt en underlig vinter i betragtning
af, at vi bogstavelig talt hverken havde sne eller frost. Det var der nok
mange, der var glade for, men jeg savnede det faktisk, selv om jeg ind
rømmer, at vi samtidig undgik mange besværligheder i gården.
Men lad mig fortsætte med de særlige begivenheders gang. Den 16.
januar havde vi atter en forældreaften med 1. klassernes forældre. Den
18. januar holdt vi danse- og hyggeaften for gamle elever. Der var stort
fremmøde, og det blev i det hele taget meget vellykket. Derefter kom
turen til de egentlige klasseforældremøder, der fulgte slag i slag. 23. ja
nuar: 4. og 5. klasse samt 3. real. 29. januar: børnehaveklasserne. 1. fe
bruar: 3. klasse samt 9. klasse og 2. real. 8. februar: 2. klasserne samt
1. real. 20. februar: 6. og 7. klasse. 1. marts: 1. klasserne samt 8. klasse
og endelig 29. marts: børnehaveklasserne igen.
Indimellem var 9. klasse i erhvervspraktik i ugen fra 5. til 10. fe
bruar, hvorefter de utraditionelt — vel sagtens fordi de længtes efter lidt
sne og frost — tog en tur til Norge fra 15. til 22. februar sammen med
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Karen Andersen og Kirsten Juel. Uheldigvis var der en af pigerne, der
brækkede sit ene ben, og det tog ualmindelig lang tid. før det heledes
igen, men bortset herfra var det efter sigende en vældig god tur.
Den 13. februar havde en gruppe forældre fra 1. klasse taget initiativet
til et møde om gården, hvor de fremlagde forskellige ideer, og hvor vi
i det hele taget diskuterede mulighederne for at gøre den mere spæn
dende og indbydende. Vanskeligheden er, at den også skal kunne bruges
til boldspil, men det er dog lykkedes Andersen at stille et legeapparat
op med en lille rutsjebane og en „hule“ samtidig med, at 1. klasses for
ældre har foræret skolen et større antal ølkasser, smukt malede, der kan
anvendes på forskellig vis.
Fastelavnsmandag den 5. marts holdt vi fastelavnsfest med tønde
slagning, filmsforestilling, skyggespil og meget andet. Der var mange
sjove og fantasifulde dragter, og de bedste blev prisbelønnede ved den
afsluttende dans i den store sal, efter at man havde nydt pølser og soda
vand. Også ved denne lejlighed var elevrådet og de store elever i det
hele taget en værdifuld medvirkende faktor.
I øvrigt blev foråret præget af en række klassefester for de mindre
klasser fra 2. til 6., der hver havde deres aften i den lille sal, hvor for
ældrene så at sige mødte fuldtalligt op sammen med børnene og klassens
lærere. Alle tre parter havde i fællesskab mere eller mindre ansvar for
arrangementet, der i hvert enkelt tilfælde må betegnes som en succes,
der indbyder til gentagelse. Ideen er god.
Den 22. marts suspenderede vi den egentlige undervisning og drog i
stedet ppå ekskursion forskellige steder hen, børnehaveklasserne til Dan
marks akvarium, 1. klasserne til den nye legeplads, der er indrettet i den
gamle sporvognsremise på den anden side af søen, 2., 3., 4. og 6. klasse
til zoologisk have, 5. klasse til nationalmuseet for bagefter at forfriske

Fra fastelavnsfesten.
Sodavand og pølser.
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sig på Carlsberg, 7. klasse til TV-byen, 8. klasse og 3. real tog på van
dretur i Dyrehaven, 9. klasse derimod på byvandring med besøg på Glyp
toteket og 2. real til Bakkehuset med besøg på Carlsberg bagefter. 1. real
blev hjemme for at øve sig på Holbergs skuespil „Den pantsatte bonde
dreng“, som de opførte for hele den øvrige skole på skolens fødselsdag
den 4. april, den eneste måde vi markerede denne dag på i år.
Et led i skolearbejdet er planlægningen af det næste år. I reglen er
vi så tidligt på færde med det, at selve timeplanen for det kommende
skoleår ligger parat inden sommerferien. Sådan gik det nu ikke i år tak
ket være ministeriets spareforanstaltninger, der forhalede planlægningen
for alle skoler. Resultatet blev som bekendt, at lærernes pligtige timetal
fra 1. august d. å. er blevet sat op fra 27 til 28, altså en vis lønnedgang
pr. time samtidig med, at selve undervisningstimernes længde afkortes
tilsvarende. Vikarlønningerne sænkes ganske betydeligt, og der sker en
vis begrænsning af overtimer for at nævne nogle af de vigtigste punkter.
Derudover skæres der til en vis grad i selve timetallet for de enkelte
klasser og hold. Det var navnlig det sidste forhold, der forhalede time
planlægningen, idet det endelige resultat af forhandlingerne først forelå
omkring midten af maj.
Da regeringen første gang fremlagde sine planer om specielle spare17

foranstaltninger i forbindelse med skolerne - det skete hen mod slutnin
gen af marts — satte det, som man vil huske, sindene voldsomt i bevæ
gelse rundt om på skolerne. Oprindelig hed det sig, at lærernes ugentlige
timetal skulle sættes op fra 27 til 30, og alle undervisningstimer samtidig
gøres 5 minutter kortere. Mange lærere var vrede, og der fandt adskil
lige ulovlive aktioner sted rundt om på en række skoler. Vi så tilmed
det særsyn, at eleverne gjorde fælles sag med lærerne, for så vidt som de
ankede over den påtænkte forkortelse af timerne, hvilket man jo kun kan
glæde sig over samtidig med, at man måske undrer sig lidt, når man
tænker på, hvor tit eleverne sidder på spring, så snart klokken lyder,
undertiden også de sidste 5 minutter forinden.
Hvorom alting er, så udsendte LOE (landsorganisationen af elevråd)
en opfordring til alle skolers elever fra 6. klasse og opefter om at
„strejke“ den 30. marts. Opfordringen kom dagen før, og også vore
elever holdt møde om sagen. Elevrådet var ikke indstillet på at følge
opfordringen, og det var de fleste elever vist heller ikke i starten, men af
en aller anden grund vendte stemningen, vistnok da det gik op for de
mindre elever, der var med, at man åbenbart kunne redde sig en ekstra
fridag. Man kan måske synes, det var lidt bagvendt at demonstrere mod
en forkortelse af skoletiden ved at stryge en hel skoledag, men „strej
ken“ blev vedtaget, og vi lod den køre, bl. a. fordi vi ikke ville des
avouere elevrådet, i hvis navn aktionen fandt sted. Vi gjorde dog ele
verne opmærksomme på, at vi - lærerne — naturligvis ville være til stede
dagen efter, parate til at tage vor timer. Der dukkede da trods alt også
en del af de pågældende elever op, så vi kunne gennemføre undervisnin
gen i alle klasserne, bortset fra en enkelt. Fra 5. klasse og nedefter var
man som nævnt slet ikke med i aktionen, så de mødte allesammen som
sædvanlig.
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Der skete imidlertid noget, vi ikke kunne tolerere. 1 den let ophidsede
stemning efter mødet, der fandt sted i 12-frikvarteret, var der en af de
store elever - jeg skal ikke her nævne navne, men det drejede sig ikke
om nogen fra selve elevrådet — der over for de to yngste årgange, der
var med, nemlig 6. og 7. klasse, ganske simpelt erklærede, at de godt
kunne gå hjem med det samme, idet han tilføjede, at lærerne allerede
var gået hjem, hvilket absolut ikke havde noget med virkeligheden at
gøre. Adskillige af eleverne i de to klasser tog ham imidlertid på ordet
uden at tænke nærmere over det, skønt aktionen jo først skulle finde
sted dagen efter. De var ganske simpelt væk, da lærerne kom og skulle
have deres timer med dem. Den elev, der på egen hånd havde sendt dem
hjem, slap dog ikke helt gratis fra det, idet han indtil videre blev ude
lukket fra skolen, en straf, som vistnok alle fandt helt ud rimelig.
Når jeg her så forholdsvis udførligt har gjort rede for denne historie,
der jo nu for længst er ude af verden, er det, fordi flere har spurgt mig
cm, hvordan det i grunden hang sammen med denne sag. Jeg var også
inde på det ved generalforsamlingen i maj, men der var lovlig mange,
der ikke var til stede ved denne lejlighed, så jeg finder det naturligt at
gentage det her.
Den 2. maj begyndte skriftlig eksamen for 3. real, 9. klasse og 2. real.
Den varede en uges tid, hvorefter de nævnte klasser fortsatte skole
gangen endnu et par uger, inden de mundtlige prøver tog deres begyn
delse hen mod slutningen af maj. hvor også 8. klasse og 1. real kom med
i løbet. - Jeg kender skolefolk, der synes, at eksamenstiden er en char
merende tid. Jeg må tilstå, jeg ikke rigtig kan dele denne opfattelse.
Trods alle forholdsregler ender den altid med at blive en meget hektisk
tid, hvor man tit og ofte må tage nætterne med. Det gør for så vidt
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heller ikke noget. Om natten, hvor telefonen tier, og man ikke bestormes
af folk, kan man virkelig få noget fra hånden. Og så er en dansk som
mernat tilmed noget af det mest fortryllende, man kan opleve, især hen
mod dagningen, hvor lyset kommer listende, og fuglene begynder at
synge. Selv midt i København, i hvert fald med den beliggenhed vi har
ud mod søerne, kan det være en betagende oplevelse. Men dagene bliver
tit noget af en karrusel i denne skønne sommertid, hvor man gerne ville
kunne gå ud og glæde sig over naturens underf uldhed. I denne situation
kan man ikke lade være med at tænke på, at det virkeligt ville være dej
ligt, hvis man var fri for eksamen og prøver og kunne tage tingene mere
med ro, så man også kunne få stunder til at fryde sig over blomstrings
tidens herlighed.
Nu vel, også eksamenstiden har sine glædelige oplevelser, og vi kom
vel igennem den også i år samtidig med, at der ind imellem fandt for
skellige begivenheder sted.
Lørdag den 12. maj holdt Dansk friskoleforenings sjællandske afde
ling således sit årsmøde. Det fandt i år sted i Ellede friskole ved Kalund
borg. Om formiddagen havde vi generalforsamling. Om eftermiddagen
talte først Gunhild Nissen - der ca. 14 dage efter tog doktorgraden som
Danmarks første doktor i pædagogik - om emnet: Hvor langt kan en
folkeskole styres ovenfra? Bagefter talte vor gamle kending Ebbe Kløve
dal Reich om folkelighed og teknokrati, et meget dygtigt, men næsten
rystende foredrag, der faldt godt i tråd med det første. Det var kort sagt
et virkeligt givende møde, og der var også mange mennesker til stede,
men forbløffende få fra København, forbløffende, fordi jeg virkelig
havde troet, at Kløvedal-aftenen hos os i november ville have lokket
adskillige til at tage turen til Ellede. Man snød sig selv for en god op
levelse, der vitterligt gav en meget at tænke på bagefter, rent bortset fra
den inspiration, der kan ligge i at mødes med og være sammen med fri
skolefolk fra andre kanter. Jeg synes i det hele taget somme tider, at vor
forældrekreds, hvor glade vi end er for den til daglig, gennemgående
engagerer sig for lidt i den bevægelse, vor egen skole er et led i.
Den 15. maj havde vi vor sædvanlige skoleudflugt til Borrevejle.
Vejret var ikke det bedste, og vi voksne frøs med anstand, men vi slap
dog for regn, og børnene havde det tilsyneladende storartet.
Den 29. maj holdt vi generalforsamling, der imidlertid er refereret
andetsteds, og grundlovsdag fandt vor årlige lærerskovtur sted. Den dag
var vejret skønt. Vi kørte ad lønlige veje gennem næsten uberørte land
skaber i Sjællands hjerte til Kalundborg og videre til Fribergs sommer
hus på Røsnæs, hvor vi spiste frokost og tilbragte en dejlig eftermiddag.
Den 7. juni og den 12. juni havde vi indbudt forældrene til henholds-
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vis de nye 1. klasser og de nye børnehaveklasser til en aftenkomsammen
for at orientere dem om de kommende skolegangsforhold og samtidig
hilse på hinanden. - Og så nærmede tiden sig for afslutningen, der fandt
sted den 22. juni kl. 11 i den store sal, der var tæt pakket af børn og
forældre. Jeg takkede af for året, der var gået, 4. klasse optrådte med
noget, de selv havde digtet, 5. og 2. klasse sang nogle sange under Karen
Sejlunds ledelse, og 1. klasserne sluttede af med en til lejligheden for
fattet sommerferiesang, der er gengivet andetsteds. Om aftenen holdt vi
sammen med forældrene afskedsfest for 3. real og for dem fra 9. klasse
og 2. real, der nu forlod skolen, ved hvilken lejlighed de forskellige også
fik overrakt deres beviser. 3. real overrakte os til gengæld en æske, der
indeholdt såvel et skakspil som en hel række andre spil, til gavn og
glæde for de elever, der ikke er nede i gården i frikvartererne. En ud
mærket gave, som vi takker for.
I de nærmeste dage derefter flyttede Frøbelseminariet ud til deres egne
bygninger. Vi overtager selv deres hidtidige lokaler, som vi får god brug
for efterhånden, som den igangværende udbygning af skolen med dob
beltklasser skrider frem. 1 første omgang indtager vi hele 1. salen samt
formningslokalerne i sidebygningen samtidig med, at vi får fuld rådig
hed over den store sal og over nordgården, hvilket vi glæder os til.
Det første forældremøde i sæsonen bliver tirsdag den 28. august kl. 20,
hvor jeg selv taler.
Tak for det forløbne skoleår og vel mødt i det nye! Frede Bording.

Fra Borrevejle.
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Fra skolens styrelse
Fredag den 29. maj holdt skolen sin årlige generalforsamling, desværre
med et alt lor lille fremmøde fra forældrenes side. Det er lidt kedeligt,
at så få møder op ved netop denne lejlighed, hvor skolens pædagogiske
linie, skolernes økonomi og forholdet mellem skole og hjem behandles. De
beslutninger, som tages ved generalforsamlingen, får jo følger for vore
børn i det kommende år.
Fra og med næste skoleår er skolen alene i sit eget hus, idet Frøbelseminariet har sagt sit lejemål op fra næste skoleårs begyndelse. Skolen
har fra sin start i Øster Søgade haft Frøbelseminariet som lejer og har
været glad for dette samarbejde. Men det skal da ikke nægtes, at de
mange nye lokaler, skolen nu får rådighed over, giver mange spændende
muligheder, ikke mindst for de musiske fag. Endelig får vi nu plads til
at fortsætte den udvikling, som allerede har været i gang i et par år,
nemlig to klasser på hvert klassetrin. Fordelen herved er, at man kan
holde en tilstrækkelig lav klassekvotient, så der ved undervisningen kan
tages mest muligt hensyn til det enkelte barn. Dette medfører ikke, at
skolens samlede elevtal vil stige nævneværdigt. Også dette er vigtigt, for
det betyder meget, at skolen er tilstrækkelig lille til, at alle kender alle.
Dyrere bliver det naturligvis, når hele huset står til skolens rådighed,
derfor har styrelsen også vedtaget en forhøjelse af skolepengene fra
næste skoleårs begyndelse.
I det forløbne år har en kreds af forældre taget initiativ til at friske
op på skolegården. Andersen har allerede gjort den første indsats her,
så efterhånden vil det forhåbentlig danne sig på en god måde. Blot
kunne styrelsen ønske, at skolens økonomi var faldet så meget til ro efter
de store ombygninger, at man kunne give en virkelig hjælp til dette sær
lige formål netop nu, men indtil videre må skolens styrelse være tilbage
holdende med at sætte nyt i gang. Endvidere følger der en del omkost
ninger med de nye lokaler.
Ved styrelsesmøderne har der i årets løb været en repræsentant for
lærerne og en repræsentant for eleverne til stede. Det har været en meget
nyttig ting at have denne kontakt, når beslutningerne skulle tages på sko
lens vegne.
Ved generalforsamlingen trak Tom Christensen sig tilbage fra styrel
sen. Det skal ikke nægtes, at vi vil komme til at føle det som et stort
savn, fordi Tom Christensen altid har haft sådan en dejlig god og kon
tant måde at behandle styrelsens sager på. Vi siger tak for godt sam
arbejde. Samtidig byder vi Arne Lykke Christensen velkommen som nyt
medlem af styrelsen.
Finn Alhmann Olesen.
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Kontakt med klassen
Forældrerådet er omtalt på de første sider i denne Bordings Friskoles
årbog, hvor skolens forskellige organer som generalforsamling, styrelse,
formand og pædagogisk ledelse forklares med hensyn til deres indbyrdes
samspil og kompetenceforhold.
Vi har fået at vide, at forældrerådet formelt ingen beføjelser har og
følgelig heller intet ansvar for „sagernes gang“. Den fare eksisterer na
turligvis, at rådet bliver noget frit i luften svævende uden forbindelse
med virkeligheden, og man har af samme grund diskuteret betimelighe
den af at lovfæste rådet i skolens vedtægter. Hidtil er man dog veget
tilbage for en sådan disposition, der tilsyneladende ville være både ri
melig og fornuftig.
Det er egentlig morsomt og interessant, at vi foretrækker denne basis
for en faktor i skolens liv, udelukkende funderet på tradition og øjeblik
kets forvaltning af den. Hvorfor gør vi det? En af grundene kan være
den smidighed, vi opnår herved. Forældrerådet føler faktisk et ansvar for
sagernes gang og kan til enhver tid fortolke sin opgaves art i overens
stemmelse med forældrekredsens forventninger. Man kan vende det om
og sige, at forældrene får det råd, de fortjener! Forældrerådet fungerer
naturligvis på en vis egen dynamik - de 7 folk, som udgør rådet, kan
nok få et par gode ideer selv, men jo mere forældrekredsen appellerer til
os med kritik, spørgsmål og forslag, jo stærkere knyttes kontakten begge
veje. Det gælder altså om at holde os i ørerne og bruge os.
Det, vi skal beskæftige os med, er navnlig spørgsmål af principiel art,
som vi på forældrekredsens vegne kan drøfte med skolens ledelse. Ud
over en foredragsaften med Ebbe Kløvedal Reich i november 1972 har
forældrerådet i løbet af det forgangne skoleår været aktiv med hensyn
til at få kontakt med de andre forældre gennem klasseforældremøder
og sågar klassefester, hvor vi har moret os sammen med vore børn. Des
uden er der holdt 3 rådsmøder, hvor vi har diskuteret talrige større og
mindre problemer med skolens forstander, som derved har fået indtryk
af forældrenes indstilling til disse konkrete forhold.
Og fordi friskolens hele grundtanke er, at forældrene skal være med
i meningsdannelsen bag beslutningerne, så har vi trods vor uformelle
position en ikke ringe indflydelse - netop på „sagernes gang“.
Mette Müller,
formand for forældrerådet.
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Elevrådet
Vi har igen i år haft et elevråd. Når man måske ikke har mærket så me
get til det, skyldes det, at vi har lagt mest vægt på at blive accepteret
på lige fod med forældrerådet. For at opnå dette har vi lagt elevrådet
i fastere rammer, og det er meningen, at de vedtægter, vi har lavet,
gerne skulle kunne bruges til næste år uden alt for store forandringer.
Allerede ved skoleårets begyndelse blev et samarbejde med lærerrådet
indledt. Det væsentligste resultat heraf må siges at være gangvagtord
ningen på 2. sal. Det var Andersen, der havde gjort opmærksom på, at
der blev ødelagt for meget. Lærerrådet fandt i samarbejde med de to
elevrådsrepræsentanter ud af, at det mest hensigtsmæssige ville være en
lærervagt på første sal, og at eleverne var store nok til selv at holde ju
stits på 2. sal. Herefter blev en del af 3. r. drenge udnævnt til gang
vagter, og efter en del begyndelsesvanskeligheder gik det fint. Lidt efter
jul blev vi også indbudt til at deltage i styrelsens møder.
Et direkte resultat heraf er, at vi for fremtiden vil få tildelt 2 kroner
pr. elev ved skoleårets begyndelse, så nu skulle der være en mulighed
for, at vi kan få bragt vores økonomi på fode.
Ud over værdien af at kunne fremføre vore meninger tror vi, at re
præsentation af eleverne i skolens øverste organer har betydning i kraft
af, at eleverne nu vil få at vide, hvad der foregår i disse, idet repræsen
tanterne har pligt til at referere alt, hvad der ikke er fortroligt ifølge
vedtægterne.
Arrangementer for eleverne har det desværre knebet med, idet vi ikke
har turdet tage det økonomiske ansvar, men når nu elevrådet kommer
til penge, må der rådes bod på den sag.
Lars Kjærbølling.
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Det blev 12.000 kroner
Medlemmerne i foreningen „Bordings friskoles venner“ kunne atter i år
konstatere, at deres fælles bidrag havde nået et pænt beløb. Gennem et
mindste-kontingent på 15,00 kr. pr. kvartal (nogle har ordninger om
V2 års opkrævning eller én gang årligt) bliver det nu alligevel til noget.
12.000 kr. - Hvad kan det ikke omsættes til på en friskole!
Jamen, når man nu betaler skolepenge for sine børn, er det så ikke
nok. - Måske og nej. Måske, fordi vi tror, at mange flere ville slutte op,
hvis det virkelig „blev krævet af os“. - Nej, fordi vi i foreningen tror,
at vi må have lidt mere end bare de lovbefalede procenter for at mani
festere, at det er en grundtvigiansk friskole, hvor forældre, børn, lærere
og alle, der føler sig knyttet til skolen, hvert år er med til at yde noget
for at holde fast på ideen. Nogle af os synes, at det også kan gøres ved
vore små bidrag.
Vi håber, at alle nye forældre vil sige ja til at være med blandt BFV.
Vi lover fortsat i foreningen at arbejde efter vor formålsparagraf: at
støtte Bordings Friskole ved at indsamle penge og stille dem til rådighed
for skolen.
Hvert bidrag har til formål at gøre arbejdet i skolen endnu bedre.
G. Løb (kasserer). Nybro Vænge 50, 2800 Lyngby,
H. P. Jørgensen, Åvendingen 19, 2700 Brønshøj,
Poul Rosager, Abildgårdsgade 37, 2100 0,
J. Wohlert, Østerbrogade 140, 2100 0,
er bestyrelse og „agitationskomité“ og venter spændt på indmeldelser.
Et skriftligt tilsagn til en af disse, eller afleveret på skolen, der formid
ler videre, er nok for at være med.
Jørgen Wohlert.

Klasse
billeder
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ß. kl.

7. kl.

8. kl.
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Generalforsamlingerne den 29. maj 1973
Foreningen Bordings friskoles venner
Wohlert valgtes til dirigent. Formanden (Wohlert) nævnte i sin beret
ning, at foreningen fortsat går godt med en trofast medlemsskare. Kas
sereren henviste til det udsendte regnskab, der viste, at der var overført
12.000 kr. til skolen, 2.000 kr. mere end tidligere. Han henstillede, at
medlemmerne meddelte ham, hvis de ønskede at betale kontingentet for
delt på færre indbetalinger om året.
Beretning og regnskab godkendtes.
Til formand genvalgtes Wohlert, og til bestyrelsen nyvalgtes Poul
Rosager. Til revisorer genvalgtes Tage Haastrup og Aksel Friis og til
revisorsuppleant Topsøe Jensen.

Institutionen Bordings friskole
Til dirigent valgtes Wohlert, der konstaterede, at generalforsamlingen
var lovligt indvarslet.
Formanden nævnte i sin beretning, at året havde været præget af, at
man samlede op efter den store byggesag, som det var et stort problem at
få afsluttet med at få statslånet hjem. Der var blevet pyntet op på trap
per og gange og kommet nyt plankeværk, medens porten måtte vente
lidt endnu.
Frøbel-seminariet havde sagt sit lejemål op fra begyndelsen af næste
skoleår, og styrelsen har besluttet at udnytte lokalerne til skolens eget
formål, idet man fortsætter den inddelte linie med to parallelle små klas
ser, således at man opnår en lav klassekvotient uden at få for stort et
elevtal. Bl. a. på denne baggrund (de flere lokaler koster flere penge)
havde styrelsen vedtaget forhøjelsen af skolepengene til 120/150 kr. for
1.-7. klasse/8.-10. klassetrin.
Formanden nævnte, at en kreds af forældre sammen med Andersen
har arbejdet med gården og håbede, at økonomien ville tillade yderligere
arbejde. Han nævnte, at en repræsentant for lærerrådet og en repræsen
tant for elevrådet nu fast deltager i styrelsesmøderne.
Formanden takkede til sidst friskolens venner for de overførte penge.
Frede Bording omtalte en række arrangementer, som skolen selv havde
forestået, i alt 25 i årets løb. Han nævnte, at forældrenes tilslutning til
forældredagen efterhånden var så lav, at man overvejede at flytte en
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almindelig skoledag til en lørdag for at give flere forældre mulighed for
at komme (der var tilslutning hertil). Udover en kort omtale af det dag
lige skolearbejde nævnte han de problemer, spareforanstaltningerne
havde medført, idet undervisningsplanen måtte omlægges på grund af
det forhøjede pligtige timetal (nu 28 om ugen) og på grund af reduk
tionen af antallet af valgfri timer.
Forstanderen nævnte kort baggrunden for den elev„strejke“, der havde
været. Skolen havde valgt ikke at gå imod elevrådet, fordi dette efter
hånden havde fundet en fornuftig arbejdsform. En uheldig episode i
forbindelse med elev„strejken“, hvor en elev fra en af de store klasser
havde sendt to klassers elever hjem umiddelbart efter elevrådsmødet,
havde ført til en tidsbegrænset bortvisning af den pågældende elev.
En gruppe fra de private skolers organisation havde haft foretræde
for folketingsudvalget vedr. den nye skolelov og havde protesteret imod,
at skolekommissionen også for de private skoler skulle have nogen ind
flydelse med hensyn til fritagelse af elever efter 8. klasse for undervis
ningspligten. Man fandt det rimeligere, at de private skolers styrelser fik
indstillingsret direkte til ministeriet.
Forstanderen beklagede den lille tilslutning fra forældrekredsen til
Sjællandske Friskolers årsmøde og til Dansk Friskoleforenings landsmøde.
Bevarelsen af de private skoler var ikke nogen selvfølge, men noget man
hele tiden måtte arbejde for, hvilket bl. a. udviklingen i Sverige viste.

Fra fastelavnsfesten.
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Fra julefesten.

Han foreslog, at Sjællandske afdelings næste årsmøde blev henlagt til Kø
benhavn. Man tilsluttede sig, at skolens forskellige organer arbejdede
sammen om dette.
Formanden for forældrerådet, Mette Müller, omtalte kort årets ar
bejde og rettede en særlig tak til Andersen for hans store indsats i for
bindelse med de mange klassefester, der havde været afholdt. Forældre
rådets planer indeholder bl. a. et forsøg på at styrke kontakten til 1. klas
ses forældre straks ved skoleårets start.
Efter nogle korte bemærkninger godkendtes beretningerne. Kassereren
omtalte kort regnskabet, der balancerer med ca. 1,7 mill. kr. Det blev
nævnt, at afskrivning på bygningerne, der foretages af politiske grunde,
nogenlunde svarede til årets formelle underskud. Regnskabet godkendtes.
Til formand for styrelsen genvalgtes Ahlmann Olesen. Til styrelsen
genvalgtes Mette Müller og nyvalgtes Arne Lykke Christensen. Som sup
pleanter valgtes Erik Bohé Jørgensen (1.) og Preben Dahl. Til revisorer
genvalgtes statsautoriseret revisor Jan Sigsten Pedersen og til revisorsup
pleanter valgtes P. Juul Kjær og Erik Anker-Møller.
Af det gamle vedligeholdelseslån (malerlånet) blev endetallet 7 udtruk
ket, hvorefter numrene 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 og 9 er udtrukket
Under Eventuelt beklagede Anker-Møller, at der kun var ca. 60 for
ældre til stede ved en generalforsamling. De tilstedeværende var enige
med ham!
Det blev nævnt, at skolebladet gerne modtog indlæg fra forældre
kredsen.
Tom Christensen.
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Udlån af skolebøger
De lærebøger, som skolen stiller til rådighed for eleverne uden vederlag,
er skolens ejendom, og eleverne er økonomisk ansvarlige for dem.
Enhver bog skal forsynes med et solidt omslag, der skal fornys, så
snart det er gået i stykker.
Elevens navn skrives med blæk eller kuglepen i den stemplede ramme
på bindets inderside foran i bogen. Til eventuelle notater i bøgerne må
kun anvendes blyant, og bøgerne skal viskes rene før afleveringen.
Almindeligt slid vil naturligvis ikke blive påtalt, men hvis en bog mis
handles eller bortkommer, skal den erstattes.
Udmeldes en elev, må de udlånte bøger straks tilbageleveres til skolen.

Bcfordringstilskud
Med undervisningsministeriets cirkulære af 22. juni 1971 „Om tilskud til
befordring af elever i friskoler og private realskoler“ blev kommunerne
opfordret til allerede i skoleåret 1971/72 at yde befordringstilskud for de
elever, der har længere skolevej end 3,5 km i 1.-3. skoleår og 5 km i
4.-10. skoleår eller for Københavns kommunes vedkommende 2,5 km i
1.-5. skoleår og 3,5 km i 6.-10. skoleår. Godtgørelsen skulle fastsættes til
85 pct. af de afholdte udgifter til billigste offentlige transportmiddel,
maksimalt dog for den enkelte elev kr. 300,- (i Københavns kommune
maksimalt kr. 119,-). Ordningen skulle ikke gælde elever i børnehave
klasser.
En række kommuner tilsluttede sig efterhånden ordningen (på varie
rende vilkår), mens andre afviste den. Enkelte kommuner, der i første
omgang gav afslag, ændrede i tidens løb indstillingen. Ansøgningen om
tilskud skulle dog i alle tilfælde helt eller delvis ekspederes af skolen, og
fra alle sider krævedes dokumentation for de faktiske udgifter.
Gennem skolebladet vil forældrene blive orienteret om fremgangsmå
den ved ansøgning om tilskud, og ligeledes vil der ad denne vej blive
bragt meddelelser om de forskellige tidsfrister (der ikke alene varierer
fra kommune til kommune, men som også i én og samme kommune kan
variere fra år til år!) Men sikkert er det, at mener man sig berettiget til
befordringsgodtgørelse, bør alle kvitteringer (buskort, togkort o. 1.) for
det kommende skoleår opbevares til brug ved ansøgningen.
Andreas Friberg.
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l aie ved afslutningen den 22. juni
Vi har fundet ud af, at vi er det sidste hold elever, bortset fra et par i
2. real, der har været med fra Kochsvej, og selv om vi ikke er helt fra
kakkelovnenes tid, hvad der for øvrigt er en skam, da vi så er gået glip
af at fyre med tyggegummi o. lign., så var det dog en hel del mere pri
mitivt, da vi begyndte. F. eks. skulle 2. klasse, hver gang de skulle ind i
deres klasse, defilere forbi vores. Men det havde også en praktisk betyd
ning, for så kunne Ingrid stå i døren mellem klasserne og læse højt, når
det ind imellem hændte, at Bording kom lidt for sent til en fortælletime.
Det føltes næsten som at skifte skole, da vi efter bare 1 år flytttede
til Øster Søgade; men heldigvis flyttede jo da både Grundtvig, Kristen
Kold og Bording med, så det viste sig snart at være en betydelig forbed
ring.
Alle de år, vi har gået her, har jo for en stor del været præget af de
lærere, vi har haft - ikke mindst klasselærerne. - Det var Anne Marie,
der tog imod os på Kochsvej og fortalte historier for os og lærte os, hvad
det i det hele taget er at gå i skole. Vita førte os videre i friskoleklas
serne og vendte tilbage med fornyet kraft og med tyske verber i real
klasserne. Så i første real kom Huns og foruden at lære os engelsk, latin
og fransk har han fornyet vores danske ordforråd betydeligt.
De mere anvendelige gloser i dansk, der så sandelig er mange ting, har
vi fået sammen med teen og kaffen i Lones timer. Mens Friberg har ført
os ind i matematikkens mysterier samtidig med, at han altid har fundet
tid til at diskutere ethvert af tilværelsens problemer med os.
Skolen er jo nemlig ikke bare det konkrete stof, man skal lære i ti
merne. Det, at ens lærere giver sig tid til at diskutere, er mindst lige så
vigtigt, det har vi altid været glade for, når I har villet.
Og nu står vi egentlig lidt, ligesom da vi begyndte på Kochsvej med
sodavand. Dengang forlod vi det kendte: hjemmet, for det ukendte: sko
len. Nu er det skolen, der er det kendte, som vi forlader for at tage fat
på det ukendte. Og selv om vi måske ikke altid har været lige glade for
selve det at gå i skole, har vi i hvert fald været glade for, at det var her.
vi gjorde det.
Ida R.

1. klasses sang ved sommerafslutningen
Melodi: I skoven skulle være gilde . . .
Nu har vi fået sommer,
og det er meget rart,
så ved vi, hvad der kommer,
og det sker meget snart,
så skal vi ud og pjaske
med skovl og spand og taske
og lege hele dagen lang
i gamle Dannevang.

Hvem husker nu mon dagen?
et år er gået snart.
Vi gumled’ lidt på kagen,
det er da ganske klart.
Vi regned’ skrev og læste,
hvad bliver mon det næste?
Hvor mange år har vi igen?
Jeg ved det ej min ven.

Vi leged’ og vi hopped’
om kap med Kloster selv;
vi syed’ og vi stopped’,
så gik fru Bording hjem;
og Ellen selv vi tegned',

Fra
fastelavnsfesten.

36

Elevarbejde.

det var en dag, det regned’.
Jo vi har lært en masse her,
hvad skal vi dog med mer'.

Nu pjat og pjank til side,
hold op med alt det der.
På Sleipner selv vi ride
bag Odins brede ryg.
Vi kikked’ under kappen
og gyser lidt ved farten.
Kom an I lede jætter grå,
så skal I rigtig få.
Nu kalder den fra landet
den lille fugl så grå,
så skal vi ud til vandet
og til den himmel blå.
Vi står på spring mod porten,
det går som lyn og torden,
så snart som Bording gi’r signal
af sted i hundredtal.
Aksel.
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Elever fra 9. klasse og 2. real, der er gået ud af skolen efter henholdsvis
at have aflagt statskontrolleret prøve eller er blevet optaget i gymnasiet.
(Siddende fra venstre): 2. reals klasselærer Lone Schultz - Michael Wer
ner Topsøe-Jensen (2. r.), Uffe Munkgaard Rasmussen (2. r.), - Frede
Bording - Peter Høeg (2. r.), Tanja Orenæs (2. r.), Lise Nyholm Chri
stiansen (2. r.) - (stående fra venstre): Benedikte Dreyer (9. kl.), Dorrit
Lykke Andersen (9. kl.), Birte Bøgestrøm (2. r.) - 9. klasses klasselærer
Karen Andersen - Flanne Valentinussen (2. r.), Lene Clausen (2. r.),
Helga Bruun-Andersen (9. kl.).

Angående lånet til maling etc. af skolelokalerne i 1965
1 henhold til udtrækningen på generalforsamlingen den 29. maj vil alle
indehavere af de gældsbeviser, hvis nummer ender med cifret 7 få ud
betalt beløbet med påløbne renter, i alt 140 kr., ved indsendelse af
gældsbeviset til skolen i kvitteret og underskrevet stand inden den 1.
oktober. — Hvis nogen skulle ønske at yde beløbet som gave til skolen,
hvad man naturligvis er meget velkommen til, bedes vedkommende også
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De elever, der har taget realeksamen, med deres lærere.
(Siddende fra venstre): Michael Behrens, Jens Erik Nielsen, Anne Vi
Gjevnøe - Frede Bording (sk. 1.) - Susanne Magie, Ida Rørbeck, Dorte
Hansen - (stående fra venstre): Lars Kloster - Lone Schultz (1.) — Lars
Kjærbølling, Caspar Sutton - Eigil Kloster (1.), Knud Huus (kl.l.) - Vita
Jæger (o.l.) — Ida Charlotte Kornerup Hansen. Anne Birgitte Jørgensen
- Karen Andersen (o.l) - Anders Mikael Bjerre - Andreas Friberg (v.i.)
- Henrik Haagensen.

indsende beviset, men med påtegningen: Tilbagebetaling frafaldet. Be
løbet ydes som gave - samt underskrift.
Af de tidligere udtrukne beviser (endetal 0, 1,2, 3, 4, 5 og 9) savner vi
stadig en del. Forklaringen er formodentlig den, at vedkommende netop
ønsker at forære skolen beløbet, hvilket vi i så fald vil være meget tak
nemlige for, men for regnskabets skyld vil vi bede om at få beviserne til
stillede med ovenanførte påtegning. Naturligvis vil de pågældende
ihændehavere også stadig kunne få beløbet udbetalt, hvis de ønsker det.

39

Frede Bording fylder 65

Melodi:
Den gamle
nattergal i
Danevangen

Du gamle kæmpe udi Nordens haller
bli’r sekstifem — så højlydt luren gjalder.
Med Sigrid ved din side
du strider al din tid
at åbne barnets øje
for verden stor og vid.
Skolen her er dit mesterstykke;
alle her ønsker dig til lykke
med vor sang.

Vi er en flok, som kæmper ved din side
af danske mænd og kvinder - oh så blide!?!
Du står ej helt alene,
du har jo Ann' Mari’
og Karen, som kan „stene“,
og Vita, som kan „die“.
Friberg kan tallene de store
Domus Huns „Nihil sin’ labore“,
Domus Huus.

Lærerne + A ndersen
og Kirsten.
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1 børnehaveklassen Grete virker,
mens Ingrid kundskab i små hov’der lirker,
og unge Aksel regner
alt med de unger små,
og Ellen Haastrup tegner,
mens Kloster flik-flak slå.
Gudrun dansk i de poder fylder.
Liflig duft Kirsten Juel fremtryller.
Liflig duft.
Anita trykker stof, og Sigrid „syner“,
mens Kirsten over mangen regning lyner,
og Karen Sejlund pryder
vort hus med sang og spil.
I'ra Ann’ og Lone lyder:
„I shall, you will, he will“.
Først og sidst skolen står og falder
dog med den, som vi altid kalder:
Andersen!

Og Odins ravne flyver over Jorden.
De bringer deres budskab her til Norden om fortid og om nutid
om alt, hvad de har set,
og Tage kan fortælle
om alt, hvad der er sket.
Hugin - hu - altid frem vil drage,
mindets fugl ser sig kun tilbage,
mindets fugl.

Vi samler her på mange gode minder,
mens nye veje vi dog stadig finder.
Vi holder af vor skole
og af dens børneflok.
(Skønt - derpå kan du stole:
vi af og til får nok!)
Nu til sidst skal en tak da lyde,
for hvad vi her får lov at yde.
Bordings skål!
Anne.

41

Fortegnelse over eleverne
August 1973
10. klasse:

Annette Westborg Hansen, Grenhusene 77, Hvidovre.
Kirsten Vedel Borchert, Hvidovrevej 257 A, Hvidovre.
Mads Rønne, Rønnebærvej 71, Holte.
Niels Ole Hempler, Abildgårdsvej 47, Sorgenfri, Virum.
Hans Nikolaj Sondergaard, Ejvindsvej 34, Charlottenlund.
Hanne Giensted, Øster Søgade 108, 0.
Anja Haune Lorenzen, Jens Warmingsvej 10, S.
Vibeke Bruun Hansen, Øster Søgade 104, 0.
Lisbeth Laursen, Ved Bellahøj 24 A, Brønshøj.
Per Vedel, Torbenfeldtvej 4, Brønshøj.
Lars van Midlen, Nakskovvej 65, Valby.
Tannie Winkler, Ålekistevej 175, Vanløse.
Christian Carpentier, Boganisvej 19, Rungsted Kyst.

3. realkl.:

Jørgen Kr. Hansen, Lilletoften 84, Skovlunde.
Carsten Tovborg Jensen, Lykkesholms Allé 5 B, V.
Lone Vandel, Grenhusene 64, Hvidovre.
Kiehn Eli Jensen. Ungarnsgade 11, S.
Kim Brandstrup, Ørnebjergvej 42, Glostrup.
Anne Hjordt-Petersen, Porsager 51, Albertslund.
Karin Kampp, Kjeld Langesgade 7 A, K.
Gitte Lykke Christensen, Vestbanevej 1, Valby.
Tine Kjærbølling, Koralvej 28, Hvidovre.
Peter Sass, Atoften 1, Nivå, Karlebo.
Helle Bech Sommer, Dag Hammarskjölds Allé 11,0.
Jakob Henning Hansen, Bjerregårdsvej 8, Valby.
Otto Enggaard Jacobsen, GI. Dronningsgårds Allé 1, Holte.

9. klasse:

Anders Klarskov Andersen, Borgager 35, Albertslund.
Finn Hemmingsen, Willemoesgade 24, 0.
Niels Kr. Hansen, Lilletoften 84, Skovlunde.
Henrik Søborg, Tyttebærvej 6, NV.
Per Bøgvad Kretzschmer, Sognegårdsallé 60, Hvidovre.
Lisbeth Arnecke, Torpedammen 103, Hvidovre.
Leif Kronborg Grcvsen, Arresøgade 13, N.
Helle Hviid, Ravnsborggade 5 B, N.
Viggo Abild Hansen, Kongehaven 68, Valby.
Karsten Dahl, Grenhusene 93, Hvidovre.
Milan Balsgaard, Lille Strandstræde 15, K.
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2. realkl.:

Annemette Krogh, Rydagervej 25, Albertslund.
Bo Kåre Jørgensen, Strandvejen 200, Charlottenlend.
Bente Jonsen, Hareskovvej 67, Brønshøj.
Mikael Sidenius, Øster Søgade 8, K.
Mette Rønne, Rønebærvej 71, Holte.
lan Clark, Faksegade 5, 0.
Jan Michael Löfvall, Østerbrogade 149, 0.
Lars Jæger, Solvangsvej 22, Glostrup.
Bo Foltmann, Kronprinsensvej 66, F.
Ole Tom Christensen, Højskole Allé 62, Kastrup.
Henrik Bangsrud, Karlstads Allé 4. Brønshøj.
Louise Borg-Hansen, Vigerslev Allé 1, SV.
Pál Istvån Postas, Brydes Allé 88, S.
Lise Bertram, Tybjergvej 49, Vanløse.
Jens Kristian Weidlich, Nørregårdsvej 170, Rødovre.
Malene Juel Thorup, Brdr. Reebergsvej 6, F.

8. klasse:

Zanne Buch Rasmussen, Vester Voldgadc 110, V.
Vibeke Løvgreen, Borgmestervangen 6, N.
Mikael Werner Thomsen, Kronprinsessegade 44, K.
Niels Jørgen Glæsner, Kurlandsgade 1 7, S.
Jens Mikal Tschertok, Nøjsomhedsvej 2, 0.
Morten Bro Eriksen, Urbansgade 2, 0.
Anne Bøgestrøm, Lærkevej 10, Glostrup.
Jan Wienke Andersen, Studsgårdsgade 21, 0.
Inge Merete Christoffersen, Skippingevej 9, Brønshøj.
Elsebeth Krogh, Rudagervej 25, Albertslund.
Helle Bøj Jensen, Baltorpvej 189, Ballerup.
Gunnar Enggaard Jacobsen, GI. Dronninggårds Allé 1, Holte.
Claus Strange-Christensen, St. Thomas Allé 12, V.
Annette Hur Jørgensen, Grenhusene 44, Hvidovre.
Andreas Nordseth, Lindenovsgade 4, 0.

I. realkl.:

Sui Vest, Slotsvej 8, Charlottenlund.
Flemming Nielsen, Callisensvej 6, Hellerup.
Susanne Madsen, Carl Jacobsensvej 4 B, Valby.
Lars Ahlmann Olesen ,Stefansgade 2, N.
Jacob Wolfsohn, Østerbrogade 206, 0.
Søren Friberg, Lindetoften 63, Tåstrup.
Margit Elisabeth Postås, Brydes Allé 88, S.
Niels Henrik Frøik, Astridsvej 14, Kastrup.
Mette Sabina Thordsen, Ourøgade 19, 0.
Jakob Jæger, Solvangsvej 22, Glostrup.
Christian Kjær Christiansen, Lundehuset, Torslunde, Tåstrup.
Thomas Buch Rasmussen, Vester Voldgade 110, V.
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Peter Bohé Jørgensen, Fredericiagade 15, K.
Christian Fløeg, Overgaden neden Vandet 15, K.
Jens Klarskov Andersen, Borgager 35, Albertslund.
Hans Henrik Reisfelt, Munkely 1ÜB, Søborg.
Torkil Berge Fosdal, Kastelsvej 8, 0.

Ole Hemmingsen, Willemoesgade 24, 0.
Mai-Britt Brøndum Christensen, Skydebanegade 14, V.
Wagn Helge Jacobsen, Willemoesgade 22, 0.
Helle Vedel, Torben!eldlsvcj 4, Brønshøj.
Lise Slidsen, Lille Istedgade 2, V.
Mette Wohlert, Østerbrogade 140, 0.
Tom Jon Jonsen, Hareskovvej 67, Brønshøj.
Charlotte Elisabeth Bloch, Dronningens Tværgade 50, K.
Beata Zielinska, Kastelsvej 11, 0.
Thomas Amtorp, Classensgade 17 A, 0.
Claus Grodal Olesen, Formosavej 41, S.
Jan Krogsgaard Villadsen, Frederiksborggade 32, K.
Anne Mette Vejby, Rosenvængets Hovedvej 27, 0.
Jørgen Thorup, Fælledvej 16, N.
Charlotte Appel, Sjælør Boulevard 133, Valby.
Hans August Brahe Nielsen, Falkoner Allé 67, F.
Nis Andersen, Stockholmsgade 3, 0.
Jesper Høgenhaven, Skovgårdsgade 11, 0.
Birgitte Lundsteen, Dronningensvej 25, F.
Margrethe Horstmann, Upsalagade 22, 0.
Kirstine Damsholt, Pile Allé 19 A, V.
Jesper Sidenius, Øster Søgade 8, K.
6. klasse:
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Terje Orenæs, Boulevarden 10, Kgs. Lyngby.
Frank Hørlyck Christensen, Vestre Allé 15, Valby.
Michael Grif, Godthåbsvej 103, F.
Jens Musza, Egilsgade 7, S.
Kim Launsø, Postparken 28, Kastrup.
Karsten Nørgaard Müller, Carit Etlarsvej 4 A, V.
Mette Dahl, Grenhusene 93, Hvidovre.
Mark Bohé Jørgensen, Fredericiagade 15, K.
Sofia Holch, Nørre Søgade 43, K.
Lotte Hansen, Sølvgade 87, K.
Bjarne Albrechtsen, 1. E. Ohlsensgade 3, 0.
Kristian Bjørn Jensen, Kochsvej 4, V.
Belinda Inger Martin, Bratskovvej 22, Vanløse.
Morten Lykke Christensen, Vestbanevej 1, Valby.
Marina Holme Nyegaard, Ryesgade 124 B, 0.
Helle Offersen, Østbanegade 19, 0.

Pia Krogsgaard Villadsen, Frederiksborggade 32, K.
Anna Charlotte Juel Thorup, Brdr. Reebergs Vej 6, F.
Henriette Ahlmann Olesen, Stefansgade 2, N.
Gert Hørlyck Christensen, Vestre Allé 15, Valby.
Inge Postås, Brydes Allé 88, S.
Pernille Hartmann Ptak, Uggerløsevej 3, Brønshøj.
Karina Bjerregaard, Olufsvej 44, 0.

5. klasse:

Hans Henrik Pedersen, Studsgårdsgade 29, 0.
Dorthe Amtorp, Clasensgade 17 A, 0.
Thorbjørn Moy, I. C. Lembrechts Allé 10, Hvidovre.
Annett Hansen, Puggårdsgade 8, K.
Iben Bockhoff, Vejrøgade 10, 0.
Polixigis Hauptmann, Arkonagade 16, V.
Christian Frøik, Astridsvej 14, Kastrup.
Mette Stokholm Møller, Ryesgade 105, 0.
Bo Transbøl, Dronningens Tværgade 52, K.
Steen Löfvall, Østerbrogade 149, 0.
Lone Jensen, Adolph Steens Allé 6, V.
Helga Hvidtfeldt Rasmussen, Kamstrupvej 40, Vanløse.
Eva Bagge, Ligustervænget 2, Virum.
Eileen Alexandra Clark, Faksegade 5, 0.
Michael Haugen, Nørrebrogade 39, N.
Susanne Bergstedt Nilsson, Nøjsomhedsvej 3, 0.
Nina Hansen, Sølvgade 87, K.
Bo Fosmark, Slagelsegade 9, 0.
Mette Klarskov Andersen, Borgager 35, Albertslund.
Julie Anne Borg-Hansen, Vigerslev Allé 1, SV.
Claus Breum, Engtoftevej 6, V.
Henrik Breum, Engtoftevej 6, V.
Birthe Højland Larsen, Norgesmindevej 21, Hellerup.
Torben Boli Christiansen, Lyngvigvcj 8, Vanløse.

4. klasse:

Dorthe Grodal Olesen, Formosavej 41, S.
Nanna Smed, Jens Juelsgade 22, 0.
Lone Offersen, Østbanegade 19, 0.
Birgitte Hedemann, Marstrandsgade 5, 0.
Ingrid Charlotte Thykier, Abildgårdsgade 11,0.
Ivan Braarud Andersen, Baldersgade 39, N.
Anne Mette Jonsen, Hareskovvej 67, Brønshøj.
Dennis Peter Martin, Bratskovvej 22, Vanløse.
Lotte Mogensen, Ribegade 17, 0.
Flemming Bertram, Tybjergvej 49, Vanløse.
Hans Henrik Appel, Sjælør Boulevard 133, Valby.
Christian Hesselaa, Holsteinsgade 30, 0.
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Elevarbejde.

Mikkel Find, Åbenrå 33, K.
Rikke Malene Moseholm, Eckersberggade 42, 0.
Jack Rothe Jensen, H. C. Ørstedsvej 51, V.
Charlotte Fogde, Nakskovvej 33, Valby.
Marianne Arnvig, Tagensvej 15, N.
Jacob Amtorp, Classensgade 17 A, 0.
Pernille Tillner Andersen, Falkonergårdsvej 16, V.
Bettina Faurschou, Bredgade 10, K.
Lea Sylvest Hansen, Livjægergade 21, 0.
Leon Weigelt, Vesterfælledvej 44, V.
Anne Catrine Heerup, Selvgade 11, K.
Peter Hansen, Dronningens Tværgade 46, K.
Nathalie Holme Nyegaard, Ryesgade 124 B, 0.
3. klasse A: Jan Hørlyck Christensen, Vestre Allé 15, Valby.
Jakob Lundsteen, Dronningensvej 25, F.
Kirsten Henriette Hansen, Lilletoften 84, Skovlunde.
Gitte Jensen, Adolph Steens Allé 6, V.
Søren Thomsen, Otto Mønstedsgade 1, S.
Katja Guldbrandsen, Silkeborggade 3, 0.
Jesper Ruggaard Mebus, Flenager 30, Glostrup.
Kasper Strange, Lindenovsgade 4, 0.
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Martin Eugen Sørensen, Gothersgacle 167, K.
Rachele Samson, Gustav Adolfsgade 14, 0.
Kaare Abildgaard, Livjægcrgade 30, 0.
Heidi Bech Sommer, Dag Hammarskjölds Allé 11, 0.
Henrik Holmgreen Jensen, Gothersgade 135, K.
Bettina Lunde-Christensen, Kanslergade 6, 0.
Ulla Birk Jensen, Leen B 5, Tåstrup.
Inger Damsholt, Pile Allé 19 A, F.
3. klasse B: Karin Friberg, Tingvej 15, S.
Jette Søndberg Madsen, Bådsmandsvej 10, Brøndby Strand.
Rasmus Lind, Høyensgade 14, 0.
Birgitte Ahlmann Olesen, Stelansgade 2, N.
Anne Kirstine Nissen, Selsøvej 15, Vanløse.
Mette Skøttegård Buch, Lyshøjgårdsvej 85, Valby.
Morten Smed, Jens Juelsgade 22, 0.
Niels Thyge Brogaard, Tagetestien 25, Kastrup.
Gabriela Rehfeld, I. A. Schwartzgade 31, 0.
Kjell Bergstedt Nilsson, Nojsomhcdsvej 3, 0.
Kristian Bennike, Østerbrogade 89, 0.
Marie Birgitte Lassen, Højagervej 2, Valby.
Jonas Maria Schul, Kastelsvej 27, 0.
Tina Borgland, Herluf Trollesgade 6, K.
2. klasse A: Jacob Bro Eriksen, Urbansgade 2, 0.
Miklas Szabo, Borgergade 36, K.
Sten István Postas, Brydes Allé 88, S.
Nikolaj Rasmussen, Korsørgade 2, 0.
Niels Erik Steenstrup, Rosenvængets Sideallé 9, 0.
Maria Dyrting, Abildgårdsgade 27, 0.
Jeannie Hansen, Puggårdsgade 8, K.
Nynne Maria Gregersen, Classensgade 45, 0.
Lasse Glavind, Kuhlausgade 18, 0.
Erik Rykind-Eriksen, Trondhjemsgade 15, 0.
Jan Peter Bjørnbak, Voldmestergade 15, 0.
Morten Kronborg Grevsen, Arresøgade 13, N.
Aby Samson, Gustav Adolfsgade 14, 0.
Jacob Katzenstein, Marstrandsgade 19, 0.
Steffen Kampp, Peblinge Dossering 46, N.

2. klasse B: Morten Wohlert, Østerbrogade 140, 0.
Annette Mogensen, Ribegade 17, 0.
Tokin Mads Orcnæs, Boulevarden 10, Kgs. Lyngby.
Maria Sabrina Mørck. Fredericiagade 59 A, K.
Mads Tovborg Jensen, Lykkesholms Allé 5 B. V.
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Charlotte Fromberg Nielsen, Dronningensgade 27, K.
Carsten Højland Larsen, Norgesmindevej 21, Hellerup.
Camilla Munk Rosager, Abildgårdsgade 37, 0.
Claus Bo Bonde, Lyngbyvej 1, 0.
Thomas Leonardo Pedersen, Esplanaden 5, K.
Anders Hojlund Rasmussen ,Weysesgade 42, 0.
Louise Bach, Helenevej 8, Rungsted Kyst.
Marie Junia Fly Louw, Peblinge Dossering 18, N.
Claus Lykke Christensen, Vestbanevej 1, Valby.
Elisabeth Michelsen, Eckersberggade 25, 0.
Kristiane Koch, Fælledvej 10, N.
1. klasse A: Gorm Dige, St. Annæ Plads 2, K.
Thomas Thue Hansen, Sølvgade 87, K.
Steen Dorff Jørgensen, Nørre Farimagsgade 7, K.
Klaus Birk Jensen, Leen B 5, Tåstrup.
Peer Norden Guldbrandsen, Silkeborggade 3, 0.
Thomas Tillner Andersen, Falkonergårdsvej 16, V.
Karsten Panting, Victor Bendixgade 24, 0.
Henrik Forslund, Hjortøgade 6, 0.
Sine Rested, Løgstørgade 18, 0.
Mette Thomsen, Otto Mønstedgade 1, S.
Anette Laustsen, Kanslergade 14, 0.
Pia Munch, Fælledvej 10, N.
Tobias Garde, Nordborggade 9, 0.
Liv Fosdal. Kastelsvej 8, 0.
Charlotte Syl vest Hansen. Livjægergade 21, 0.

1. klasse B: Michael Deth, Hallinsgade 38, 0.
Nis Kaj Hansen, Bryggervangen 16, 0.
Karen Stokholm Møller, Ryesgade 105, 0.
Simon Thorsen, Brøndsteds Allé 6, F.
Søren Unold Lund, Willemoesgade 22, 0.
Anette Tvestmann, St. Kongensgade 114, K.
Nete Fosmark, Slagelsegade 9, 0.
Julie Gauglcr, Vodroffsvej 52 B, V.
Jens Chr. Fromberg Nielsen, Dronningensgade 27, K.
Vinca Achibiri, Kronborggade 24, N.
Nicholas Uhl Thyssen, Absalonsgade 14, V.
Charlotte Jacobsen, Willemoesgade 22, 0.
Sisse Selina Larsen, Mysundegade 26, V.
Jacob Schaumburg-Müller, Øster Farimagsgade 32, 0.
Laura Aukcn Larsen, Randbølvej 26, Vanløse.
Kasper Wedendahl Jensen, Sortedam Dossering 91, 0.
Peter Gulstad, Slagelsegade 9, 0.
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Børnehaveklasse A:
Jacob Olsen, Lyngbyvej 46, 0.
Suzan Brinck Andersen, Rymarksvej 99, Hellerup.
Helle Nielsen, Arendalsgade 8, 0.
Danielle de la Cour, Amaliegade 34, K.
Rikke Høffding, Prins Jørgensgade 14 B, N.
Mette Vedel, Torbenfeldtvej 4, Brønshøj.
Signe Bonnén, Nansensgade 90, K.
Ida Sidenius Lund, Ole Suhrsgade 8, K.
Lone Kristoffersen, Nøjsomhedsvej 11, 0.
Maria Weigelt, Vesterfælledvej 44, V.
Cecilie Nissen, Selsovej 15, Vanløse.
Louise Bjørnbak, Voldmestergade 15, 0.

Børnehaveklasse B:
Anne Bach, Helenevej 8, Rungsted Kyst.
Jens Hartmann Ptak, Hjortøgade 6, 0.
Christine Buhl Andersen, Stormgade 35, V.
Grete Dinesen, St. Kannikestræde 8, K.
Thomas Erik Nielsen, Rymarksvej 120, 0.
Martin Sørensen, Kastelsvej 14, 0.
Line Tvestmann, St. Kongensgade 114, K.
Nanna Ebbesen, I. A. Schwartzgade 29, 0.
Synne Ebbesen, I. A. Schwartzgade 29, 0.
Kim Soren, Læssøesgade 3, N.
Anne-Marie Unold Lund, Willemoesgade 22, 0.
Tanja Isabella Aru, Linnésgade 26, K.
Marianne Borgland, Herluf Trollesgade 6, K.
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Skolekredsens medlemmer
August 1973
Vi beder medlemmerne gå fortegnelsen nøje igennem og, såfremt der findes
fejl eller mangler, meddele os det snarest.
Abildgaard, Kirsten og Mogens, politibetjent, Livjægergade 30, 2100 0.
Achibiri, Helle, kontorassistent, Kronborggade 24, 2200 N.
Albrechtsen, Inge og Egil, murermester, I. E. Ohlsensgade 3, 2100 0.
(64 83 47).
Amtorp, Gunver og Ole, læge, Classensgade 17 A, 2100 0. (TR 9645).
Andersen, Edith og Jørgen, antikvarboghandler, Islevhusvej 57, 2700 Brh.
(BE 9285).
Andersen, Charlotte Buhl, arkitekt, Stormgade 35, 1555 V. (15 58 31).
Andersen, Svend Palle, civilingeniør, Stormgade 35, 1555 V. (15 58 31).
Andersen, Annette, assistent. Bechgaardsgade 13, 2100 0.
Andersen, Birthe og Anders Tillner, døvepræst, Falkonergårdsvej 16, 1959 V.
(39 58 44).
Andersen, Ellen, fabrikant, Livjægergade 21, 2100 0. (ØB 7896).
Andersen, Agnes Margrethe og Henry, hovmester, Maglekildevej 10, 1853 V.
(22 27 95).
Andersen, Lis og Jørgen Klarskov, overlærer, Borgager 35, 2620 Albertslund.
(64 76 99)
Andersen, Jytte og Ole Brinck, maskinarbejder, Rymarksvej 99, 2900 Hellerup.
(RY 5160).
Andersen, Ruth og Raymondt, målerkontrollør, Baldersgade 39, 2200 N.
(ÆG 7635).
Andersen, Karen, overlærer, Bogholder Allé 76 A, 2720 Vanløse. (74 59 64).
Andersen, Aase og Arne, skolebetjent, Øster Søgade 88, 2100 0. (TR 4209).
Andersen, Inese, stud, mag., Stockholmsgade 3, 2100 0. (ØB 8578).
Andersen, Anna og Knud Wienke, vognmand, Studsgårdsgade 21, 2100 0.
(29 24 71).
Anker-Moller, Lisbeth og Erik, kontorchef, GI. Køgevej 275 B, 2650 Hvidovre
(78 36 35).
Anker-Møller, Søren, stud mag., GI. Køgevej 275 B, 2650 Hvidovre.
Appel, Hanne og Jacob, rektor, Sjælør Boulevard 133, 2500 Valby. (46 32 52).
Arnecke, Mona og Ronald, overpostbud, Torpedammen 103, 2650 Hvidovre.
(75 03 59).
Arnvig, Inga og Robert, Tagensvej 15, 2200 N. (37 77 06).
Aru, Janne, ergoterapeut, Linnésgade 26, 1361 K. (12 84 12).
Aru, Toni, stud, med., Linnésgade 26, 1361 K. (12 84 12).
Auken, Gunvor, socialrådgiver, Randbølvej 26, 2720 Vanløse. (7120 17).
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Bach, Mogens, advokat, Helenevej 8, 2960 Rungsted Kyst. (86 29 36).
Bach, Inger Vibeke, bibliotekar, Helenevej 8, 2960 Rungsted Kyst. (89 29 36).
Bagge, Elly og Peter, direktør, Ligustervænget 2, 2830 Virum. (85 87 15).
Balsgaard, Jane, billedvæver, Lille Strandstræde 15, 1254 K.
Bangsrud, Anne og Svend Erik, ingeniør, Karlstads Allé 4, 2700 Brønshøj.
(60 11 16).
Beck, Emma og Kristian, P. Grausvej 8, 2000 F. (71 89 51).
Beck, Hans Jørgen, studerende, Landskronagade 47, 2100 0.
Behrens, Grethe, Valby Langgade 9, 2500 Valby. (30 31 10).
Bennike, Ruth og Arne, prokurist, Østerbrogade 89, 2100 0. (TR 9928).
Berthelsen, Carsten, stud, mag., Kirkevænget 4, 2500 Valby. (VA 479 u)
Bertram, Inger Marie, studerende, Tybjergvej 49, 2720 Vanløse. (74 86 74).
Bing, Eva, frue, Nyvej 15, 1851 V. (EV 4577).
Bjerre, Christa og Vilhelm, gørtler, Troldhøjen 1, 2730 Herlev. (94 11 17).
Bjerregaard, Kirsten, jordemoder, Olufsvej 44, 2100 0. (ØB 5858).
Bjørnbak, Barbro Torstendotter, journalist, Voldmestergade 15, 2100 0.
(26 16 89).
Bjørnbak, Ib, redaktionschef, Voldmestergade 15, 2100 0. (26 16 89).
Bjørn-Henriksen, Ilse og Preben, ingeniør, »Holmen«, Birkhede, 8680 Ry.
(06 - 89 10 91).
Bloch, Birthe, assistent, Dronningens Tværgade 50, 1302 K. (11 13 64).
Bockhoff, Karen-Margrethe og Erik, assistent, Vejrøgade 10, 2100 0. (29 16 88).
Bonde, Kirsten, sygehjælper, Lyngbyvej 1, 2100 0. (RY 6891).
Bonnén, Peter, billedhugger, Nansensgade 90, 1366 K. (14 77 47).
Borchert, Milton Vedel, snedker, Hvidovrevej 257 A. (78 87 17).
Bording, Sigrid og Frede, forstander, Øster Søgade 88, 2100 0. (TR 6914).
Bording, Ejlif, fhv. lærer, Bodalsvcj 68, 8680 Ry. (06 - 89 17 55).
Bording, Anita og Aksel, lærer, Keilstruplund 9, 3460 Birkerød.
Bording, Rita og Tage, overlærer, Øster Søgade 86, 2100 0. (TR 4685).
Borg-Hansen, Kirsten og Georg, præst, Vigerslev Allé 1, Bolig B, 2450 SV.
(21 22 39).
Borgland, Gudrun og John, typograf, Herluf Trollesgade 6, 1052 K. (11 25 82).
Bossov, Grethe, frue, Kaløvej 22, 2720 Vanløse. (71 87 91).
Brandstrup, Tove, Ørnebjergvej 42, 2600 Glostrup. (45 09 96).
Brcum, Betty, sangerinde, Engtoftevej 6, 1816 V. ((22 25 24).
Brogaard, Ellen og Jørgen, tandlæge, Tagetestien 25, 2770 Kastrup. (51 14 85).
Bruun, Jens, stud, jur., Grønnemose Allé 79, 2860 Søborg.
Buch, Lissa Skøttegaard, assistent, Lyshøjgårdsvej 85, 2500 Valby. (30 84 50).
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Fra fastelavnsfesten.
„Grundtvig“ og Bording.

jos

Skolens bomærke, der er tegnet af billedhuggeren Gunnar Hansen, forestiller
Odins to ravne Hugin og Munin, som ifølge den gamle fortælling hver mor
gen flyver ud over jorden for senere på dagen at vende tilbage og hviske Odin
i øret, hvad de har set og oplevet. Og når de er tegnet sådan, at den ene un
der flugten ser frem, men den anden tilbage, hænger det sammen med det, de
er udtryk for. Thi Hugin betyder »huen«, tanken, der flyver til verdens ende
for at opdage og erobre nyt land for menneskeånden, med andre ord udsynet
og fremsynet, mens Munin, der ser tilbage, er mindets fugl. Begge fugle er lige
nødvendige, når det gælder om at blive klog på livet, men vi er ofte tilbøje
lige til at glemme den ene for den anden. Man kan fortabe sig sådan i sine
minder og i historien, at man glemmer at leve med og være vågen overfor det,
der sker, og det, man står på tærsklen til, og man kan blive så optaget af ver
den udenom, af sin egen tid og af den fremtid, der tegner sig for en, at man
kaster vrag på fortiden og ikke vil beskæftige sig med den. I begge tilfælde
mister man noget værdifuldt, ja, man er i virkeligheden med til åndelig talt
at lemlæste sig selv og derved gøre sig udygtig til at leve livet.
Vi forstår derfor skjaldens ord fra det gamle eddakvad: Jeg ængstes fur
Hugin, at mer’ han ej kommer; dog mere jeg ængstes for Munin. - Ja, for
den største fare, ikke mindst for os moderne mennesker, for hvem historien
ofte betegnes som noget gammelt gods, der måske kan have en vis affektions
værdi, men så heller ikke mere, er dog måske den, at vi mister mindet, den
levende sammenhæng med fortiden, og derved gør os selv rodløse i nuet og
værgeløse overfor fremtiden.
Odin, visdommens gud, erhverver sig altså åbenbart sin visdom ved at lytie.
Også det er værd at mærke sig i en tid, hvor man er tilbøjelig til i stigende
grad at lægge alt frem for øjet, ikke mindst i skolen. Det er også en ganske
fortræffelig metode på mange områder, men når det drejer sig om at blive
klog på livet, så er det nu engang hørelsen, der må tages i brug. Så gælder
det om at lytte og skabe lydhørhed i sjælen, så vi kan fornemme, hvad ravnene
hvisker til os om.
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