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Randersgades skole

MEDDELELSER FOR 1966-67 
samt skema over årsafslutningen

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



Skoleåret 1966-67
Klasser og elever: Aret begyndte med 653 elever (674 året for) fordelt i 28 

klasser: 24 hovedskoleklasser, en 9. klasse og tre realklasser (alle klasser var fælles
klasser).

Eksamen: Ved eksamen i maj-juni 1966 tog 22 elever realeksamen.

Personalet: Kommunelærer Erik Moseholm fik atter bevilget ét års orlov. 
Kommunelærerne Mogens Hindsberger og Jytte Winkler Andersen søgte og fik 
bevilget afsked fra Københavns kommunale Skolevæsen. Årskursus ved Danmarks 
Lærerhøjskole i dansk litteratur blev søgt af kommunelærer Frode Jensen, der fik 
det bevilget med tjenestefrihed. Seminarieeleverne P. Blynø og Helle Hansen er 
blevte udnævnt til vakancelærere.

Lejrskole: Før sommerferien 1966 var fru Hanne Mogensen på Skamlebæk- 
kolonien med 7 cv, efter ferien tog hr. Arne Mogensen med 7 cx og hr. Engh. 
Petersen med 7 cu ligeledes på Skamlebækkolonien, medens frk. J. Lundin tog 
til Grænsehjemmet med 7 cv.

Skolescenen: På yngste hold (1.-4. klasse) var 179 elever tilmeldt, mellemste 
hold havde 25 deltagere og ældste 3 deltagere.

Skolescenens bio havde fra 5. klasserne 24, fra 6.-I real 74 og fra 9. klasse 
4 elever.

Viceinspektør G. Helt og overlærer K. Jørgensen har forestået arbejdet med 
henholdsvis teater og film.

Særlige begivenheder: Ved skoleidrætsdagen deltog skolen med tre fodbold
hold (drenge), fire langboldhold (piger), tre håndboldhold (drenge) og to stafet
løbshold (piger), i alt 138 deltagere. Alle holdene på nær lu piger i langbold 
blev slået ud inden finalerne på Østerbro. I u piger slog og stak sig igennem til 
finalen i langbold på Østerbro, hvor de dog tabte meget knebent. Som sædvan
lig opførte alle deltagerne sig meget fint både på og uden for banen.

I det årlige svømmestævne havde skolen som sædvanlig mange hold med 
(både drenge og piger); men i modsætning til tidligere år var kun to drengehold 
i stand til at kvalificere sig til finalen. Det skyldes uden tvivl, at en del af de 
deltagende skoler nu råder over egen svømmehal, idet resultaterne viser, at disse 
skoler i større og større udstrækning gør sig gældende. Vores 7 cxy drenge var 
ikke mange tiendedele sekunder fra at blive nr. 1. Det lykkedes skolens II og 
III u's drenge at vinde finalen ret overbevisende, således at de kunne overrække 
inspektøren en faneplade, som på skolens 80-års fødselsdag blev slået på vores 
fane i overværelse af alle vore elever.
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Al undervisning var suspenderet lørdag den 15. oktober. Grunden var skolens 
80-års fødselsdag. Samtlige elever mødte kl. 9 til morgensang, hvorefter flaget blev 
sat. Herefter var børnene delt i to hold, der de næste to timer skiftedes til at have 
en hyggetime i klassen med deres lærer og en time i gymnastiksalen, hvor trylle
kunstneren »Den nye Kjeldsen« på fortræffelig måde og til stor jubel for en 
måbende forsamling udførte sine fantastiske numre. Efter spisning gik det løs for 
den samlede skole med bal i gården til et lejet orkester; under ballet serveredes 
Coca-cola til alle. Ca. kl. 12.30 sluttede denne højst usædvanlige skoledag.

Omkring midten af december arrangerede elevrådet skolebal for 6. klasse 
og opefter, og sjældent har der været danset så flittigt som ved dette bal.

Den sidste dag før juleferien varede kun to timer for hver klasse. Realklas
serne ville have julebal for sig selv. Der blev dog snakket betydeligt mere end 
danset. 5.-9. klasse hyggede sig sammen med deres lærer oppe i klasserne. 1.-4. 
klasse var delt i to hold, der havde en time i klassen, medens den anden time 
foregik i gymnastiksalen, hvor man undei’ hr. Erik Jensens udmærkede ledelse 
dansede og legede omkring et stort juletræ.

Traditionen tro var der fastelavnslørdag arrangeret forskelligt for skolens 
elever. Under ledelse af hr. Erik Jensen slog først 1. klasserne og senere på dagen 
2. klasserne »Katten af Tønden« med kroning, hyldest af og præmieoverrækkelse 
til kattekongerne. Elevrådet havde fra kl. 12-14 indbudt 3.-5. klasserne til faste
lavnsbal i gymnastiksalen med indlagte lege og konkurrencer. Under ballet var 
der sodavand til alle deltagerne. Deltagelsen i ballet var frivillig, men det var meget 
fint besøgt, og alle fik et par fornøjelige timer. Resten af klasserne sluttede skole
gangen kl. 12. For disse elever vistes film en times tid i gymnastiksalen.

I marts måned havde 9. klasse og realklasserne besøg af foreningen »Norden«s 
svenske og norske rejselærere, der fortalte, viste lysbilleder og spillede bånd om 
forskellige emner fra deres respektive lande.

Indsamlinger: Skolens elever har i det forløbne år deltaget i salget af »Jule
hjertet«, »Barnets Dag« og »Gabriel Jensens Vifte« under ledelse af henholdsvis 
hr. T. Wieth, hr. I. Theils Hansen og hr. K. Jørgensen. Endvidere har skolens 
elever været behjælpelig med salget af »Julestjernen«, »Sukkersygemærket«, »Ferie- 
børnsmærket«, mærket til fordel for »Plejehjem på Østerbro« og endelig »Freds
dagen«.

Sparemærker: I år nåede salget op på 12.110 kr., hvilket er en fremgang på 
3.760 kr. i sammenligning med sidste år.

Sommerferien 1966: Arbejdet med elevernes rejser til feriepladser og -kolonier 
har foruden af viceinspektør G. Helt været varetaget af overlærer Engelhardt 
Petersen som repræsentant for københavnske skolebørns landophold, af fr. G. 
Olsen og hr. V. Hansen. Der er udstedt 117 billetter til frirejser med DSB, og 
32 fik billet til Bornholm. På KK’s feriekolonier kom 20 drenge, og 77 piger fik 
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ophold på KKL’s kolonier. 21 børn kom i nye feriepladser (11 drenge i militær
lejre, 7 drenge og 3 piger kom på landet), desuden kom mange ud i gamle ferie
pladser. 42 elever modtog kort til Gabriel Jensens Ferieudflugter.

Hjælpeforanstaltninger: Ved sommerferien 1966 modtog 15 elever kort til 
tøjhjælp fra Børnenes Kontor, og ved juletid fik 9 hjem hjælp i form af føde
varepakker. 9 elever søgte stipendier gennem Ungdommens Uddannelsesfond, 7 fik 
tildelt fra 600 til 800 kr., de to sidste fik hver 600 kr. fra overlærer Henny Haars 
legat.

Skolebespisningen: Der er tilmeldt 586 elever til mælk, og seks elever er på 
skolelægens anbefaling tilmeldt til madpakke. Der ydes % liter sødmælk eller 
kærnemælk pr. dag til hver elev på de ti klassetrin. I tiden januar-april gives 
vitaminpiller.

Børnenes mødetid: Hjemmene bedes hjælpe skolen med, at eleverne ikke møder 
i skole halve eller hele timer, før deres skema begynder. Vi ville være glade, hvis 
vi ved fælles hjælp kunne få børnene til at møde tidligst ti minutter, før deres 
skema begynder.

Skolens kontor: Kontortid hver skoledag kl. 12-13, desuden hver onsdag kl. 
17,30-18,30.

Skolelægen: Læge fru Kirsten Storm træffes torsdag kl. 10-11.

Skolesundhedsplejersken: Frk. K. Kjerulff træffes mandag og torsdag kl. 8-16.

Glemte sager: Der glemmes ikke så lidt tøj og andre ting på skolen. Eleverne 
kan afhente deres glemte tøj i »glemmeskabet« i kælderen daglig kl. 12 undtagen 
lørdag, og andre ting hos viceinspektricen i de på skolen bekendtgjorte tider. 
Skolen kan ikke påtage sig noget ansvar for medbragte ure, smykker og andre 
værdisager, ligesom den heller ikke har erstatningsansvar for cykler.

Forsømmelser på grund af sygdom bedes altid meddelt skolen så hurtigt som 
muligt, enten ved en seddel til klasselæreren eller ved opringning til skolens kontor, 
helst i kontortiden kl. 12-13 (tlf. ØBro 874).

Skolens distrikt: Billedvej, Carl Johansgade, GI. Kalkbrænderivej ulige numre 
og 2-38, Grenågade, Gustav Adolfsgade, Hobrogade, Horsensgade, Jernvej, Kir- 
steinsgade, Krausesvej, Løfasvej, Løgstørgade 1-5 og 2-20, Marstalsgade 1-27 og 
2-22, Melchiors Plads, Nordkaj, Ndr. Frihavnsgade 1-81, Nøjsomhedsvej, I. E. 
Ohlsensgade, Randersgade 1-53 og 2-40, Redhavnsgade, Rekylvej, Ribegade, Ro- 
thesgade, Sandkaj, Sankt Jacobsgade, Sankt Jacobs Plads, Silkeborggade 1-35 og 
2-24, Silkeborg Plads, Skanderborggade, Strandboulevarden 59-91, Stålvej, Tvær
vej, Tømmerkaj, Vejlegade, Viborggade, Østerbrogade 78-130 og Ålborggade.

Randersgad.es skole, juni 1967.
F. Garbers.
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Beretning fra elevrådet
I begyndelsen af skoleåret blev der efter lang tids planlægning oprettet et 

elevråd på Randersgades Skole.
Et elevråd er et råd bestående af repræsentanter fra samtlige skolens klasser. 

Rådet er det højeste organ for elevernes rådgivende virksomhed, og som sådan 
behandler det eventuelle forslag fra skolens lærerråd og klasser og tager del i de 
arrangementer, der almindeligvis afholdes på skolen for eller af dens elever.

Det er klart, at et sådant råd kun kan være et rådgivende organ, da ansvaret 
for dets gerninger ligger hos skolens ledelse.

Elevrådet administrerer helt og fuldt dets penge (dog skal der én gang om 
året fremlægges et revideret regnskab), liegsom det har sine egne vedtægter.

Elevrådet kræver stor tilvænning, men det er mit håb, at lærerpersonalets 
velvilje over for elevrådet ikke vil svækkes, således at rådet kan føres videre i den 
rette ånd og få sin placering i skolebilledet som et suverænt og velarbejdende 
organ, der kan respekteres af såvel lærere som elever.

Poul Hansen,
Elevrådets formand 1966-67.



Beretning fra skolenævnet
Årsberetningen for året 1966-67 er dette skolenævns første, idet en ny fire

årig periode startede den 1. juni 1966.
Skolenævnet har på sine møder drøftet problemer vedrørende skolens dag

lige arbejde og ikke mindst byggeplanerne. Det er en stor glæde at kunne berette, 
at vi nu er i gang, idet gymnastiksalene er ved at blive revet ned for at give 
plads til den nye bygning, som ses på tegningen. Den nye bygning ventes færdig 
i sommeren 1969, og den kommer til at rumme nye gymnastiksale, sløjdsale, skole
køkken m. m.

Gården

Når vore børn i 1969 har taget den nye bygning i brug, kommer turen til 
den gamle bygning, der skal moderniseres. Denne del af arbejdet ventes færdig 
i 1970. Til den tid har vi da en fuldt moderne skole, der i alt vel har kostet ca. 
10 millioner kroner.

Skolenævnet har også i det sidste skoleår måttet beskæftige sig med ulovlige 
forsømmelser. Vi beder derfor forældrene om at hjælpe til med at få stoppet disse 
og minder om, at det er vore børn, der må bære følgerne af den ustabile skolegang 
i en tid, der kræver mere og mere uddannelse.

Ved skolens årlige andespil, der blev afholdt til fordel for lejrskolearbejdet, 

7



var der atter fuldt hus, og begge gymnastiksale måtte tages i brug for at rumme 
alle, der ville støtte det gode formål. Det store besøg resulterede i et overskud 
på ca. 1400 kr. Skolenævnet takker alle for den store interesse, der altid vises 
dette arrangement.

Ved forældreaftenen i forbindelse med forældrebesøgsdagene den 2. november 
1966 talte hr. redaktør Wilh. Dupont, MF, formand for »Landsforeningen af skole
kommissioner og skolenævn«, livligt og levende om »Fremtidens skole«. Efter fore
draget havde forældrene og lærerne lejlighed til at stille spørgsmål. Dette var der 
mange, der benyttede sig af, og vi kunne glæde os over fuldt hus og et godt møde.

Skolenævnet gør opmærksom på, at såfremt der er forhold på skolen, som 
forældrene ønsker yderligere oplysninger om, vil de altid kunne henvende sig på 
skolen og få en samtale med lærer eller inspektør. De kan også henvende Dem til 
et af skolenævnets medlemmer. De vil altid blive mødt med venlighed og forståelse.

Skolenævnet ønsker også at bringe sin tak til skolens repræsentanter for deres 
store hjælp ved de forskellige arrangementer og for deres medvirken til et godt 
samarbejde til gavn for vore børn.

Med venlig hilsen. 
P. s. V.

Sv. Aage Røikjær, 
formand.
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Årsafslutningen 1967 

(BESØGSDAGE)

TIRSDAG DEN 20. JUNI

Lærer Gæstelærer
I real (nr. 9) kl. 8- 9 geografi hr. P. Thorsen hr. P. Stampe

(nr. 13) kl. 9-10 engelsk hr. Sv. Dalsager hr. P. Thorsen
7 cu (nr. 17) kl. 9-10 dansk hr. Engh. Petersen fr. K. Bay

(nr. 18) kl. 10-11 regning hr. Sv. Dalsager hr. P. Blynø
7 cv (nr. 16) kl. 8- 9 dansk fr. J. Lundin fr. E. Theils Hansen

(nr. 7) kl. 9-10 regning fr. H. Mogensen fr. G. Olsen
7 cx (nr. 15) kl. 8- 9 dansk hr. A. Mogensen hr. E. Jensen

(nr. 12) kl. 9-10 regning fr. A.-E. Møller fr. K. Ostermann
7 cy (nr. 20) kl. 8- 9 dansk hr. B. Thøfner fr. K. Bay

(nr. 20) kl. 9-10 historie hr. O. Grand hr. V. Hansejl
6 cu (nr. 11) kl. 8- 9 regning hr. Sv. Dalsager hr. O. Grand
6 cv (nr. 14) kl. 9-10 biologi fr. K. Menné fr. J. Lundin

(nr. 6) kl. 10-11 dansk fr. G. Olsen fr. K. Ostermann
6 cx (nr. 18) kl. 9-10 engelsk hr. P. Stampe fr. E. Theils Hansen

(nr. 15) kl. 10-11 dansk hr. P. Stampe fr. D. Jacobsen
5u (nr. 6) kl. 8- 9 dansk fr. D. Jacobsen fr. B. Hansen
5 v (nr. 7) kl. 8- 9 dansk fr. A.-E. Møller fr. H. Mogensen
5x (nr. 11) kl. 9-10 dansk fr. S. Pedersen hr. P. Blynø
4 u (nr. 12) kl. 8- 9 dansk hr. Bo Jacobs hr. V. Hansen
4 v (nr. 9) kl. 10-11 geografi fr. Gr. Jensen fr. K. Menné
4x (nr. 13) kl. 8- 9 dansk fr. G. Olsen fr. K. Ostermann
3 v (nr. 17) kl. 10-11 dansk hr. T. Wieth
3x (nr. 15) kl. 9-10 dansk hr. E. Jensen
3y (nr. 16) kl. 9-10 regning fr. D. Jacobsen
2u (nr. 3) kl. 9-10 dansk hr. Bo Jacobs
2 v (nr. 10) kl. 10-11 dansk hr. V. Hansen
2x (nr. 5) kl. 9-10 dansk fr. Helle Hansen
2y (nr. 8) kl. 9-10 dansk fr. B. Hansen
1 u (nr. 8) kl. 10-11 dansk hr. A. Mogensen
1 V (nr. 10) kl. 8- 9 dansk hr. T. Wieth
1 X (nr. 5) kl. 8- 9 dansk fr. Gr. Jensen
ly (nr. 3) kl. 8- 9 dansk fr. Anni Pedersen
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ONSDAG DEN 21. JUNI

Lærer Gæstelærer
I real (nr. 13) kl. 9-10 tysk fr. B. Hansen fr. J. Lundin

(nr. 2) kl. 10-11 naturlære hr. I. Theils Hansen hr. E. Jensen
7 cu (nr. 14) kl. 8- 9 biologi hr. Engh. Petersen hr. P. Stampe
7 cv (nr. 16) kl. 9-10 historic hr. P. Thorsen fr. Anni Pedersen
7 ex (nr. 2) kl. 8- 9 naturlære hr. E. Jensen fr. H. Mogensen
7 cy (nr. 20) kl. 8- 9 regning hr. K. Jørgensen hr. P. Blynø
6 cu (nr. 13) kl. 8- 9 dansk fr. E. Theils Hansen fr. Helle Hansen

(nr. 14) kl. 9-10 biologi hr. V. Hansen hr. Bo Jacobs
6 cv (nr. 6) kl. 9-10 regning fr. E. Theils Hansen fr. K. Ostermann
6 ex (nr. 9) kl. 8- 9 geografi hr. P. Thorsen fr. Anni Pedersen
5 u (nr. 4) kl. 9-10 regning hr. O. Grand hr. P. Blynø
5 v (nr. 7) kl. 10-11 regning hr. B. T højner fr. Helle Hansen
5x (nr. 11) kl. 8- 9 regning hr. V. Hansen fr. B. Hansen
4 u (nr. 12) kl. 9-10 regning hr. E. Jensen fr. Helle Hansen
4v (nr. 20) kl. 9-10 dansk hr. B. T høf ner fr. D. Jacobsen
4x (nr. 13) kl. 10-11 regning fr. D. Jacobsen fr. Anni Pedersen
3 v (nr. 17) kl. 9-10 regning hr. G. Helt
3x (nr. 15) kl. 9-10 regning fr. Helle Hansen
3y (nr. 16) kl. 8- 9 dansk fr. K. Menné
2u (nr. 3) kl. 10-11 regning fr. A.-E. Møller
2 v (nr. 10) kl. 10-11 regning hr. P. Blynø
2 x (nr. 5) kl. 10-11 regning hr. G. Helt
2y (nr. 8) kl. 9-10 regning hr. A. Mogensen
1 u (nr. 8) kl. 8- 9 regning fr. G. Olsen
1 V (nr. 10) kl. 8- 9 regning hr. B. Thøfner
1 X (nr. 5) kl. 9-10 matematik hr. K. Jørgensen
1 y (nr. 3) kl. 8- 9 regning fr. Gr. Jensen
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Frikvarter begge dage kl. 8,50-9 og 9,50-10.

Gårdvagt:

Tirsdag 
kl. 8 lir. P. Blynø 
kl. 9 frk. G. Olsen
kl. 10 fru K. Ostermann

Onsdag 
hr. B. Thøfner 
frk. Anni Pedersen 
frk. Helle Hansen

Da begge gymnastiksalene på grund af skolens ombygning er fjernet, vil der 
ikke i år blive udstilling af børnenes arbejder i tegning, håndarbejde og sløjd. En 
del af børnenes arbejder i førstnævnte to fag vil være fremlagt i klasseværelserne 
de to besøgsdage.

Oprykningsprøve for II ru:

Mandag den 12. juni
kl. 8 nr. 2: naturlære hr. Teils Hansen hr. Erik Jensen

Onsdag den 14. juni 
kl. 8 nr. 18: tysk hr. Engh. Petersen frk. Birthe Hansen

Fredag den 16. juni 
kl. 8 nr. 9: geografi hr. Poul Thorsen fru K. Menné

Lørdag den 17. juni kl. 11,00:

AFSLUTNING OG UDLEVERING AF EKSAMENS- 
OG UDSKRIVNINGSBEVISER

Afslutningen er for alle elever, der i år forlader skolen, og foregår på tegnesalen. 
Vi er af denne grund forhindret i at indbyde forældre og pårørende.
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