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Rødkilde skole

1960-61



Praktiske oplysninger.

Skolens adresse: Godthåbsvej 274, København F.
Kontortid: hver skoledag kl. 12-13, samt onsdag kl. 1730—18i0.
Skolens inspektør træffes i kontortiden.
Skolens telefon: Fasan 4480.
Lærerværelsets telefon: Fasan 35079.
Skolelægen træffes i reglen mandag og onsdag kl. 930.
Skolesundhedsplejersken træffes hver dag i skoletiden.
Skoletandlægen træffes hver skoledag kl. 9-15.

Børnenes kontor I
Cykletilladelse
Feriebilletter I
Feriekolonier ' Henvendelse rettes til klasselæreren,
Aim. landophold f der vil Sive de fornødne oplysninger.
Svagbørnskolonier I
Sparemærker ।
Skolepsykologer j

Forsømmelser bedes snarest muligt meddelt klasselæreren eller skolens 
kontor. Lægeattest forlanges kun, såfremt skolen tilsender hjemmet en 
blanket til lægens udtalelse.

Indskrivning af børn til 1. klasse finder sted fra september til december; 
hver dag i skolens kontortid. Dåbsattest må medbringes. Vaccinations
attest skal forevises, inden barnet begynder skolegangen. Undervisnings
pligten indtræder 1. august 1962 for alle børn, der på dette tidspunkt 
er fyldt 7 år. Endvidere skal et barn, der senest 31. januar 1963 fylder 
7 år, indskrives, når dette forla'nges af forældrene.

Udskrivning: Et barn kan tidligst udskrives ved skoleårets udgang, når 
det på dette tidspunkt har gået 7 år i skole og fylder 14 år senest 31. 
januar året efter. Børn, der er ud over den undervisningspligtige alder, 
men som har begyndt undervisningen i det 8. skoleår, kan kun med 
skolenævnets samtykke undskrives af skolen før denne undervisnings 
afslutning.

2



Skoleårets afslutning.
Forældre og andre interesserede indbydes hermed til at 

overvære undervisningen tirsdag d. 20. og onsdag d. 21. juni 
efter omstående skema.

Samme dage vil der være lejlighed til at bese elevernes års
arbejder i tegning, sløjd og håndarbejde. Elevarbejderne vil 
være fremlagt i de respektive faglokaler, som vil være til
gængelige i tiden 0—13.

Afslutningen.
Tirsdag d. 20. juni kl. 19.30 er der i sportshallen uddeling 

af flidspræmier og eksamensbeviser.
Udgående elever og deres forældre indbydes på det hjerte

ligste. Efter afslutningshøjtideligheden er der for eleverne lej
lighed til en lille sving-om.

Torsdag d. 22. juni er omflytningsdag.
Fredag d. 23. juni er første feriedag.

Første skoledag efter ferien er mandag d. 14. august.
De nye 1. klasser begynder dog først mandag d. 21. august.
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Skoleåret 1960-61.

Den nedgang i elevtallet, der i de 
senere år har kunnet spores ved Rød
kilde skole, er glædeligvis fortsat, så
ledes at der i indeværende skoleår har 
været 1417 elever. Nedgangen skyldes 
dels, at de rigtig store årgange nu er 
passeret, dels at skolens distrikt er 
fuldt udbygget. Vi er således - i mod
sætning til flere skoler i Københavns 
omegnskommuner — ikke nødt til at 
regne med tilflyttere til nybyggeri i 
skolens distrikt. Nedgangen i børnetal
let vil utvivlsomt også fortsætte de 
nærmest følgende år, hvad der bl. a. 
vil resultere i mindre klasse-kvotient, 
en omstændighed, der vil gøre det let
tere at opfylde de krav, den nye skole
lov stiller.

I den forbindelse vil det måske være 
på sin plads at slå fast, at B-linien ikke 
er eksamensmellemskolen om igen, og 
at A-linien ikke er et nyt navn for den 
gamle FM-skole. Da de nye undervis
ningsmidler, bøger m. m., der må bli
ve en følge af den nye skoleordning, 
endnu ikke eller kun i meget ringe om
fang foreligger, vil det være nødvendigt 
også i det kommende skoleår at under
vise efter de foreliggende læremidler 
for henholdsvis EM- og FM-skolen. 
Forskellen mellem før og nu bliver der
ved ikke så iøjnefaldende, som man 
kunne ønske, men lærerne vil naturlig
vis, så vidt det under de givne forhold 
er muligt, søge at indrette deres under
visning efter de nye læseplaner.

5. klassernes deling i a-, b- og c-linier.
Undervisningsministeriets cirkulære 

af 29. december 1958 forpligter skolen 
at meddele alle forældre, der har børn, 
som er elever i skolens 5. hovedskole
klasser, at der i § 17 i lov nr. 263 af 
7. juni 1958 udtales følgende om ele
vernes skolegangsforhold ved afslut
ningen af 5. hovedskoleklasse:

Ved skoler med 2 eller flere klasser 
pr. årgang i 1.-7. skoleår fordeles bør
nene fra begyndelsen af 6. skoleår i 
klasser på grundlag af deres stand
punkt, evner og interesser. Børnenes 
placering ved delingen foretages efter 
skolens skøn og under hensyntagen til 
forældrenes ønsker. Skolens skøn ba
seres på dens almindelige indtryk af det 
enkelte barns evner og daglige skolear
bejde, herunder resultatet af de skrift
lige prøver i dansk og regning, der ind
går i skolearbejdet i 5. skoleår. Disse 
prøver bør være ens inden for samme 
kommune. (I København er de ens). 
Der deles i en almen linie, a-linien, og 
i en boglig betonet linie, b-linien.

7. klasse på begge trin giver en af
rundet undervisning af hensyn til de 
børn, der forlader skolen med under
visningspligtens bortfald ved det 14. 
år, men det er naturligt at lade elever 
fra 7. a-linie fortsætte i de frivillige 8. 
klasser og evt. 9. klasse. For mange 
elever i b-linien vil det også være mest 
udbytterigt at gennemføre den afslutten
de skolegang i 8. og 9. klasse. Fra 7. b
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kan egnede børn gå videre i real-afde- 
lingen, der slutter med realeksamen ef
ter yderligere tre års skolegang. Fra 2. 
real kan — efter bestået prøve — søges 
optagelse i gymnasiet, der efter tre års 
undervisning fører op til studentereksa
men.

Der er hele tiden mulighed for over
gang fra a til b (eller omvendt), hvis 
ændringer i barnets situation betinger 
det.

Der kan, hvis forholdene taler der
for, af skoledirektionen oprettes 6. 
klasser, hvor der ikke foretages deling 
af eleverne fra 5. til 6. klasse. Hvis 
mindst 25 pct. af forældrene i en 5. 
klasse fremsætter ønske om en udelt 
klasse over for skoleledelsen, indkal
der denne til forældremøde. Hvis 75 

pct. af indehaverne af forældremyndig
heden til børnene i en sådan klasse ved 
skriftlig afstemning tilkendegiver, at 
klassen ønskes videreført som 6. og 7. 
udelt klasse, er yderligere afstemning 
overflødig. I modsat fald anmoder sko
len, senest en uge efter forældremødet, 
skriftligt indehaverne af forældremyn
digheden over hvert af børnene i ved
kommende klasse om, ligeledes skrift
ligt, at meddele skolen, om de ønsker, 
at deres barns klasse deles fra begyn
delsen af 6. klasse, eller at den videre
føres i 6. og 7. skoleår som udelt 
klasse.

Derefter skal skoledirektionen af
gøre, om det er praktisk muligt at efter
komme de fremsatte ønsker. Hvis det 
ikke er det, deles klassen i a- og b- 
linie.
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Synes De ikke, at der er et misfor
hold mellem 195 „hjem“ og 45 lærere? 
Det er, hvad der i alt står som medlem
mer af lejrskoleforeningen.

Har De kastet giro-indbetalingskor
tet væk (giro-nr. 78977), så lad blot 
Deres barn tage pengene med i skole 
og De er automatisk med i foreningen 
og dermed med til at give eleverne på 
skolen chancen for et afvekslende og 
rigt skoleliv.

Billedet af lejrskolen er taget umid
delbart efter, at Rødkilde skole i sin tid 
købte den gamle skole. Det er altså 
ikke helt „up to date“ ; men vi har taget 
det med alligevel, for at De kan få en 
forestilling om stedet. Stråtag har vi 
ikke mere; „træk og slip“ har vi fået, 
men som ovenfor nævnt, mangler vi 
endnu meget.

Alex Schnack.

Feriebørnsudsendelse.
Komiteen for københavnske skole

børns landophold udsender hvert år 

flinke piger og drenge (i 1. og 2. klas
se) fra hjem, der har denne hjælp be
hov, i nye feriepladser. Komiteen læg
ger vægt på, at de udsendte børn er 
velopdragne, ærlige og renlige. I som
meren 1960 udsendtes fra Rødkilde sko
le 6 piger og 4 drenge.

J. Klarskov Andersen. P. Frølich.

Feriebilletter 
rekvireres gennem klasselæreren i så 
god tid som muligt — helst inden 1. juni.

Feriekoloni.
K.K.’s og K.K.L.’s feriekolonier 

havde sidste år 70 drenge og 80 piger 
her fra skolen på ferie i 3 uger. Dren
gene ved Blokhus, i Karrebæk og på 
Lille Okseø, der ligger i Flensborg 
fjord, pigerne på Bornholm, på „Havre
holm“, nord for Frederiksværk og i 
Karrebæk.

Vi regner med i år at kunne sende et 
lignende antal af sted, men da der de 
senere år er kommet flere ansøgere, 
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end vi har pladser til, må en del gå for
gæves.

Når skolen skal vælge blandt ansø
gerne, tages der ikke alene hensyn til 
hjemmets økonomi og andre feriemulig
heder, men i høj grad også til elevernes 
adfærd i skolen og ved tidligere koloni
ophold. Når dette læses, er ansøgnings
fristen overskredet.

Det er tilladt på ansøgningen at an
føre særlige ønsker om tid og sted for 
koloniopholdet; men det er ikke sik
kert, de kan imødekommes. Hvis i et 
sådant tilfælde et barn ikke kan tage 
imod et tilbudt k.ophold, må der om
gående tilgå skolen besked, så en af 
„reserverne“ i stedet kan komme af 
sted.

Der er nogle elever, der under et 
koloniophold får tilsendt slik og penge 
i et endog meget stort omfang. Dels 
skaber det misundelse hos de elever, 
der ikke modtager pakker, og dels er 
det uheldigt for børnenes respekt for 
penge, hvis de ikke lærer, at det, de 
har med hjemmefra, skal holde hele 
ferien.

Var det ikke en ide kun at sende 
pakke til fødselsdagsbørn, og vel at 
mærke en pakke, der kan deles mellem 
alle børnene?

V. Mouritzen. B. Bayer.

'G. J. F.
I disse dage har Deres barn mulig

hed for at få et kort til „Gabriel Jen
sens Ferieudflugter“. Det er vort ind
tryk, at en del børn modtager et kort, 
uden senere at gøre rigtig brug af det. 
Vi skal derfor gøre opmærksom på, at 
jo færre kort der bliver udstedt, des 
større muligheder får kort-indehaverne 
for at komme med på de en-dages-ud- 
flugter, der i feriens løb arrangeres.

B. Bayer.

Skibsadoption.
Efter en pause blev forbindelsen med 

skolens adoptionsskib, „Stella Daniel
sen“, genoptaget i efteråret. Initiativet 
blev taget af et besætningsmedlem og 
blev fulgt op af 6 A, som i vinterens løb 
flere gange har sendt tunge breve af 
sted, indeholdende breve fra mange 
drenge samt en skibsavis, redigeret af 
nogle få af klassens drenge; den inde
holdt avisudklip af yderst blandet art — 
humoren i overvægt — samt drengenes 
egne produkter, billeder og referater af 
begivenheder på skolen. En hjælp fik 
vi fra en af seminarieeleverne, som har 
sejlet og har været klubformand på sit 
skib, og som gav os meget gode råd 
om, hvordan sagen skulle gribes an; 
ved samme lejlighed fik vi også forkla
ret en del fagudtryk.

Den 19. januar havde klassen besøg 
af skibets kaptajn, hr. Brems-Petersen, 
som i en fornøjelig time fortalte mangt 
og meget om skibet, dets udstyr, be
sætning, last og sejlruter. Der var stor 
interesse blandt drengene, og meget 
snart efter blev et nyt nummer af skibs
avisen udsendt, bl. a. med ovenstående 
billede af kaptajnen i rollen som lærer.

A. Boye Petersen.
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Skolescenen.
Dansk Skolescenes formål er at ar

rangere teater- og filmforestillinger for 
skoleungdommen i Danmark i tilknyt
ning til undervisningen, samt at lade 
ungdommen „opdage“ kunsten og der
ved bidrage til at åbne sindene både for 
kunstarten i sig selv og for de etiske 
værdier, der knytter sig til al kunst.

Repertoiret for sæsonen 1960/61 har 
været følgende:

Teater: Yngste hold (5. kl.-3. M.) :
Kaj Munk: Niels Ebbesen.
Leck Fischer: Vores egen ø.
Dickens/Kjeld Abell: Oliver 

Twist.
Ældste hold (4. M., real, gymn.): 

Kaj Munk: Niels Ebbesen.
Arthur Miller: En sælgers død.
Arthur Laurent: Ikke som de 

andre.

Film: 5. klasser:
„Den tavse verden“ og „Kejser

pingvinerne“.
„Eventyrfilm“ og „Niok“.
„Odongo“.

Yngste hold (6. kl.-3. M.):
„Mig og obersten“.
„Sku’ ikke hunden“.
„Robinson Crusoe“.
„Filmen om Henri Dunant“.

Ældste hold (4. M., real, gymn.) :
„Den usynlige hær“.
„En konge i New York“.
„Resten er tavshed“.
„Tranerne flyver forbi“.

Deltagertallet for sæsonen 1960-61 
var:
5. klasser:

teater: 85 elever, bio: 115 elever.
6. og 7. klasser:

teater: 196 elever, bio: 307 elever.

3. M., 4. M., real:
teater: 166 elever, bio: 214 elever.

Dansk Skolescenes tillidsmænd ved 
Rødkilde skole er: overlærer T. Juul 
Hansen (5. kl.), kml. Johs. K. Jepsen 
(6. og 7. kl.), kml. P. Frølich (3. M., 
4. M., real).

P. Frølich.

Dyrenes beskyttelse.
„Ungdomsforbundet til dyrenes be

skyttelse i Danmark“ har det formål, 
at tanken om dyrebeskyttelse skal bre
des videre og videre ud, samt at børn 
og unge kan lære, hvorledes de bør om
gås og behandle dyrene rigtigt.

Forbundets kreds på Rødkilde skole 
omfatter 290 medlemmer. Årskontin
gentet er kr. 1,00, og hvert medlem 
modtager i årets løb 6-8 numre af med
lemsbladet, som bringer aktuelle artik
ler, instruktioner og konkurrencer.

P. Frølich, 
kredsleder.

Sparemærker.
Viceinspektør H. E. Mertz Larsen 

meddeler, at der i årets løb er solgt 
sparemærker for et beløb af kr. 2300,-. 
Salget foregår via klasselæreren.

Indsamlinger.
Rødkilde skole har i lighed med tid

ligere år medvirket ved salg af mærker 
på visse „dage“. Da antallet af disse 
„dage“ er i stadig stigen, har det været 
nødvendigt at begrænse skolens med
virken til fire.

Af særlige indsamlinger, hvori sko
len har medvirket, har der kun været 
en. Der er til Congo-hjælpen indsamlet 
i alt kr. 1052,-. En klasse, 6B, arran
gerede på eget initiativ en lille forestil
ling, som indbragte kr. 169,-.

L. Vedelsby.
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Skolefond.
Skolen oprettede i sin tid et scene

fond, som — af evt. overskud fra fest
lige arrangementer - skulle samle mid
ler til anskaffelse af egen scene. Fon
dets aktiver er i dag kr. 1215,72; men 
det kan tit være ønskeligt, at der er 
penge til rådighed til forskellige formål. 
F. eks. kan der nævnes: indkøb af nye 

og reparation af gamle musikinstrumen
ter (skoleorkestret), indkøb af skak
spil til skakklubben og meget mere. 
Pengene vil selvfølgelig blive anvendt 
„på eleverne“ til ting, der ikke kan an
skaffes på undervisningskontoen. Blot 
og bare scenefond har vi altså ikke 
mere.

J. K. J.

16



I årets løb.

Når man blader skolens dagbog igen
nem, støder man på dage med et særligt 
skær, dage, der skiller sig ud fra de 
almindelige skoledage, hvor det er ar
bejdet, der kommer i første række. Vi 
trækker her nogle af de „særlige“ dage 
frem:
September:

Skoleidrætsdagen, hvor Rødkilde sko
le deltog med mange hold og med et 
meget fint resultat; herom senere. 
Udflugtsdagen, hvor 2., 3., 4. og 5. 
kl. tager i Zoologisk Have, medens 
de større børn tager lidt længere 
væk. I år har der været klasser føl
gende steder: Frilandsmuseet, Fre
deriksborg Slot, Willumsenmuseet, 
(Frederikssund), Louisiana, Kron
borg, Roskilde Domkirke. 
Forældrefærdselsmøde.

November:
Forældredage, med stort besøg - 
især i de mindre klasser. Det er og
så tilladt at overvære undervisningen 
i klasser over 3. kl. ! Mange forældre 
fra alle klassetrin benyttede en af af
tenerne til samtale med lærerne.
Aftenmøde for forældre til børn i 5.

December:
Hele skolen var til morgenandagt i 
Grøndalskirken hos pastor Laursen. 
Lucia-optoget gennem skolen.
Adventsaften under medvirken af 
elevkor og -orkester, viceskolein
spektør Magne Kjems og forældre- 
koret.
Juleafslutning i sportshallen.

Januar:
Forældreaften: professor Th. Sigs- 
gård fra Danmarks Pædagogiske In
stitut talte over emnet: „Forældre og 
børn - hvorfor kan vi have svært ved 
at forstå hinanden“?

Februar:
Fastelavnsbal for de større elever.

Maj:
27. maj er skolens fødselsdag. I år 
fyldte skolen 9 år, hvad der fejredes 
med tryllekunstner, skolebal, Coca- 
Cola og skolelukning kl. 12.

Når vi når frem til marts-april ind
ledes skoleårets afslutningsperiode. I 
løbet af maj-juni holder vi realeksamen 
og — et par år endnu - mellemskole
eksamen, medens de øvrige klasser fort
sætter det almindelige skolearbejde, 
indtil besøgsdagene indvarsler sommer
ferien.

Fritiden.
I årets løb har lærere ved skolen på 

flere områder søgt at skabe udviklende 
beskæftigelse for mange af børnene.

Læsestuen.
Skolens læsestue er åben 3x2 timer 

ugentlig efter almindelig skoletid i tiden 
15/9 til 15/4. Årsagen til, at læsestuen 
er åben i. børnenes fritid, er, at man 
ønsker at give skolens elever lejlighed 
til i ro at arbejde med deres lektier 
samt at finde stof indenfor deres inter
esseområder.
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På læsestuen er der arbejdsro. Når 
eleverne er færdige med deres arbejde, 
kan de dyrke deres interesser. Leksika, 
kataloger, opskrifter, læsestueopgaver 
og spil står til rådighed.

Foruden de børn, der har et særligt 
formål med deres besøg, kommer der 
en del, der låner papir, blyant, farver 
og saks og tegner billeder af, som de 
klipper ud. Det er især børn fra de små 
klasser. Det er ganske vist ikke egent
ligt læsestuearbejde, der udføres; men 
de er velkomne til at slå tiden ihjel på 
læsestuen. Det er jo dem, der senere 
skal gøre mere planmæssig brug af 
den.

Læsestuen er ganske vist ikke et 
sted, hvor børnene skal komme; men 
det er forbavsende, at ikke flere - især 
store børn — modtager det tilbud, det 
er at kunne udføre sit arbejde i ro med 
adgang til fagbøger, der kan hjælpe 
dem med såvel deres skriftlige som de
res mundtlige forberedelsesarbejde.

Chr. Gundelach.

Udlånsbiblioteket.
Ca. 400 af skolens elever i 4. kl. og 

derover har året igennem lånt 13021 
bøger, d.v.s. 72 bøger pr. åbningsdag, 
eller sagt med andre ord: 32 bøger pr. 
låner.

Skolens udlånsafdeling har i alt ca. 
2800 bøger, 1.-3. klasse har hos klas
selæreren lånt billedbøger og lettere 
småbørnsbøger fra skolens småbørns- 
bibliotek — i ak er på denne måde ud
lånt ca. 5500 bøger.

Alle udlån er gratis, og skolebiblio
tekets udlånsafdeling er åbent 5 timer 
pr. uge.

Leder: skolebibliotekar P. Kragh.

Frivillig gymnastik.
I efteråret 1960 gik fra 1/9 til 15/10 

70 piger til frivillig idræt. Trods al den 
megen regn havde vi travlt med at er
hverve idrætsmærket. I alt 207 piger 
fik idrætsmærket.

6. bv, der består af 16 elever, der 
alle fik mærket, blev indstillet til 
Landsudvalget for Idrætsmærker, for 
evt. at vinde en pokal. 6. bv fik poka
len, da klassen havde højeste „idræts
mærke-procent“ af alle 6. kl. i landet 
(100 %). Pokalen er en vandrepokal, 
som vi foreløbig har 1 år; men da vi er 
så glade for den, vil vi gøre alt, hvad vi 
kan for at vinde den igen næste år. 
6. bv vandt desuden en smuk faneplade 
med idrætsmærke på.

I vinteren 1960-61 har der været fri
villig gymnastik 2 gange ugentlig, og 
piger fra 6., 5. og 4. klasse har haft 
dejlige eftermiddage på skolen.

I dette skoleår har vi jo endelig fået 
åbnet Bellahøj-badet, og skolen har 
obligatorisk svømning i gymnastikti
merne. For pigernes vedkommende 
havde vi meget stor glæde af svømnin
gen, idet ialt 130 piger opnåede et 
svømmemærke 12 guld, 34 sølv og 84 
bronze). Endvidere blev mange andre 
sat grundigt ind i svømningens vanske
lige kunst, så de kan fortsætte med at 
dygtiggøre sig, når svømningen igen be
gynder den 1. maj.

L. Staugård.

I skoleåret 1960-61 har udvalgte 
drengehold fra Rødkilde skole deltaget 
i de københavnske skolers svømme- 
stævne og idrætsstævner; i det nordi
ske skoleidrætsstævne i Göteborg del
tog fra Rødkilde skole Jørgen Gotsch. 
Ved et lignende nordisk idrætsstævne 
deltog R. s. med et udvalgt hold, og 
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ved denne lejlighed var endvidere 25 
af skolens drenge værter for norske og 
svenske stævnedeltagere. For denne 
gæstfrihed vil stævneudvalget gerne 
endnu en gang rette en varm tak til de 
pågældende hjem.

Mange drenge har taget skoleidræts
mærket, fordelt således: bronze 185, 
sølv 91, guld 47, sølv m. emalje 27, 
guld m. emalje 11; i alt 361 idræts
mærker.

Efter Bellahøj-badets indvielse i maj 
1960 har vi haft ualmindelig fine be
tingelser for svømmeundervisning. En 
hel del drenge er allerede efter vor før
ste svømmesæson nået frem til at bestå 
svømmeprøver, fordelt således: svøm
meprøven: 72, frisvømmerprøven: 31, 
livredderprøven: 11. Svømmeprøver 
bestået i alt: 114.

Frivillig idræt, ledet af ovl.P.Kragh, 
har i sæsonen 1960/61 haft i alt 2011 
besøg, hvorunder de 249 af idrætsmær
keprøverne er aflagt.

P. Kragh. P. Frølich.

Skak.
Jeg ville ønske, at jeg, som fru Stau- 

gård, kunne vigte mig af, at skolehol
det igen i år havde erobret en pokal; 
det kan jeg ikke! Begge skolens hold 
er slået ud, så vi må nøjes med at hå
be, at vi kan gøre det bedre næste år.

Et par elever har dog formået at 
hævde skolens „skak-ære“. Der spilles 
hvert år i februar-marts måned en en- 
keltmands-skakturnering; i den havde 
Rødkilde en halv snes deltagere. I al
dersklasse 12 år vandt Ole Frandsen, 
6 A. 1. præmie med maksimum-point, 
og i aldersklasse 11 år fik Bjørn Peder
sen, 5. A. anden præmie.

Johs. K. Jepsen.

Musikundervisning.
Gennem elevkoret og elevorkestret 

giver skolen eleverne adgang til at dyrke 
korsang og orkestersammenspil efter 
skoletid under ledelse af ovl. K. K. 
Grove-Rasmussen.

Interesserede elever fra 4. kl. til 
realen kan efter en passende prøve op
tages ved skoleårets begyndelse. Der 
synges hver fredag kl. 16-1730 og spil
les hver onsdag kl. 16-1730 fra 1. sept. 
til sidst i april.

Medlemmerne har pligt til at møde 
til disse timer og skal opføre dem som 
timer på deres skema, så deres foræl
dre altid kan være klare over, hvornår 
der prøves. Forsømmelser må, hvis de 
ikke skyldes sygdom, kun finde sted 
efter anmodning fra hjemmet.

Uden for skoletiden kan skolens ele
ver mod betaling få undervisning i vio
lin-, cello og blokfløjtespil.

Skolen har 1 cello og 6 violiner, som 
kan lånes ud til elever, der deltager i 
denne undervisning. De tre violiner er 
ved skoleårets slutning ledige, og sko
len modtager gerne forespørgsler fra 
nybegyndere om at låne dem. I dette år 
har skolen fået tre violiner som gave, 
og jeg beder giverne modtage skolens 
varmeste tak.

Forældrekoret har haft en udbytterig 
sæson, og det fortsætter i det nye sko
leår med at synge tirsdagsaftenerne kl. 
1930—2130. Det anbefales forældre, der 
er interesserede i korsang, at indmelde 
sig.

K. K. Grove-Rasmussen.

„Norden“.
Foreningen „Norden“ har igen i år 

sørget for, at de større klasser har fået 
at høre, hvordan norsk og svensk skal 
tales. En svensk folkeskolelærer for- 
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talte om jern- og træindustrien i Sve
rige, og en norsk lærerinde tog os med 
på en tur til en af Norges smukke dale.

Den 13. april fejredes Nordens dag 
med fest i sportshallen, hvor general
sekretæren for Nordisk Råd, direktør 
Frantz Wendt, talte.

Samme dag havde vi besøg af et en
gelsk skoleorkester, der gav koncert i 
sportshallen.

Gaver.
I løbet af skoleåret 1960-61 har sko

lens elever skænket følgende til na
turhistoriesamlingen : .1 gedekranium 
(Bjørn Rude, III A), 1 løvgræshoppe 
(Niels Christensen, 7 A2), nogle bika
ger (Hanne Berg, 7a1), 1 træhveps 
(Kell Johansen, 7 au).

Stilekonkurrence.
Foreningen „Frihedskampens vetera

ner“ udskrev i 1960 en landsomfatten
de stilekonkurrence, hvori en del ele
ver fra skolen deltog. 21 af eleverne 

var inviteret til præmieuddeling på Kø
benhavns Rådhus.

Rundt år.
Vor skolelæge gennem mange år, dr. 

med. P. Drucker fyldte d. 6. marts 70 
år, hvad der bevirker, at Rødkilde skole 
vil begynde det nye skoleår med en ny 
skolelæge. Vi vil savne dr. Drucker, 
der havde et ganske særligt tag på vore 
børn. Der var ingen nervøsitet ved læ
gebesøg, selv ikke i polio-vaccinatio
nernes tid. På dette sted skal der lyde 
en varm tak til dr. Drucker for den tid, 
han har virket her ved skolen, idet vi 
samtidig udtrykker ønsket om et langt 
og udbytterigt otium.

Dødsfald.
Organist ved Vanløse Kirke, Knud 

Jensen, der fra skolens start har virket 
som sanglærer her ved skolen, afgik 
efter nogen tids sygdom ved døden d. 
2. marts. Skolen har i ham mistet en 
meget dygtig sanglærer og korleder.
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Rødkilde skole

Rødkilde skole
er en af Københavns kommunale skole
væsens ca. 90 skoler. Den er ikke læn
gere blandt de nyeste, men den er sta
dig blandt de smukkeste - synes vi! 
Skolens arbejde er — som på Køben
havns øvrige skoler - organiseret såle
des :

Skolenævnet, 
som loven giver visse særlige beføjel
ser. Dets medlemmer er:

Speditør O. Jeppesen,
Borups Allé 217 A (formand).

Bankfuldmægtig G. Christensen, 
Genforeningsplads 23.

Fuldmægtig H. Steenstrup,
Gr. Parkvej 26.

El-mester G. Larsen, Annebergvej 5.
Grosserer J. Rievers Jensen,

Ved Bellahøj 7.

Skolens ledelse:
Skoleinspektør Alex Schnack er skolens 

leder.
Viceskoleinspektørerne H. E. Mertz 

Larsen og Karen de Neergård bi
står og er inspektørens stedfortræ
dere.

Lærerrådet dannes af skolens pædago
giske medarbejdere, der er fast an
satte som tjenestemænd. Alle sko
lens forhold behandles i denne for
samling. Dets formand er for tiden 
ovl. L. Vedelsby.

Lærerpersonalet udgøres i år desuden 
af følgende:

Vic.insp. P. Egede Andersen 
(biologisk studiesamling).

Ovl. H. Wedel Eriksen.
„ Ejner Rasmussen.
„ J. Kærdrup Larsen.
„ T. Juul Hansen.
„ Chr. Simonsen.
„ Ejner Markeprand.
„ K. Grove Rasmussen.
„ Nyborg Jensen (orlov).
„ Louis Vedelsby.
„ Poul Kragh.
„ Cay Bjerrekær.
„ Poul Frølich.

Kml. Johs. K. Jepsen.
„ E. Hovgård Madsen.
„ V. Nørbæk Pedersen.
„ Erik Rønn.
„ Bent Bayer.
„ Chr. Gundelach.
„ J. Klarskov Andersen.
„ Poul Garling.

Ovl. Else Olsen.
,, M. Schreiber Sørensen.
„ Helga Bielefeldt.
„ Ingeborg Rasmussen.
„ Helga Tingsgård.
„ Gudrun Klint.
„ Ellen Moustgård.
„ Eva Eiler Sørensen.
„ 1. M. Dresing.
„ Elly Pedersen.
„ Rita Jensen.
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Ovl. Inger Morin.
„ A. Boye Petersen. 

Kml. I. Hildebrandt Nielsen.
„ Bodil Pedersen (orlov).
„ Agnete Christiansen.
„ Alice Kam.
„ Ester Larsen (orlov).
„ Nanna Jørgensen.
„ Annelise Groth.
„ Lilian Jensen.
„ Anne-Lise Toft-Nielsen.
„ Vibeke Mouritzen.
„ Birthe Foersom.
„ Sonja Ovesen.
„ Lendis Sørensen.

Faste vikarer: 
kml. Lis Dam.

„ Else Jepsen.

Vakance-lærere:
Dagmar Pedersen.
Lilian Staugård.

Skolebetjent: Erik Andersen.

Forandringer i årets løb:
Ovl. Karen Rasmussen har fået be

vilget afsked med pension.
Kml. Poul Garling er blevet fast an

sat ved skolen, og vi har fået 2 nye 
faste vikarer, frk. Lis Dam og fru Else 
Jepsen.

Eleverne:
Rødkilde skole har i skoleåret 1960- 

61 haft 50 klasser med i alt 1417 ele
ver, deraf 716 piger og 701 drenge. 
Eleverne var fordelt i 39 hovedskole
klasser, 2 fm-klasser, 7 em-klasser og 
2 realklasser.

Til realeksamen 1960 indstilledes 59 
elever, hvoraf 58 bestod. 4 fik mg + , 
18 mg, 26 mg-j-, 7 g+ og 3 g.

Til mellemskoleeksamen indstilledes 
102 elever, der alle bestod. 14 fik 
mg + , 26 mg, 38 mg 4-, 19 g+ og 
5 g-
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Skolenævnets beretning.

Skolenævnet har i det forløbne år bl. a. behandlet de ulovlige forsømmelser, 
hvoraf et par stykker må betegnes som særlig grove. En del af forsømmelserne skyld
tes forældrenes manglende kontrol med børnene ; andre skyldtes, at børnene — af 
andre grunde end sygdom — blev holdt hjemme uden forud indhentet tilladelse.

Skolenævnet erindrer forældre og værger om, at de i følge skoleloven har pligt 
til at sørge for, at deres børn møder på skolen. I modsat fald kan der idømmes dag
bøder; i særligt graverende tilfælde kan børneværnet eventuelt blive indblandet i 
sagen.

De fleste forældre ved sikkert, at Rødkilde skole ejer en dejlig lejrskole i Kar
rebæk. Lejrskolen støttes af en lejrskoleforening, hvor desværre kun en lille del 
af forældrene — men en stor kreds af lærerne - er medlemmer. Når man tager i 
betragtning, at det store arbejde, der fra lærernes side gøres for lejrskolen, i høj 
grad tærer på lærernes fritid, så er interessen fra forældrenes side for ringe.

For et lille kontingent — 3 kr. pr. medlem eller 4 kr. for et forældrepar årligt - 
kan vi alle være med til at sætte lederne i stand til at foretage tiltrængte forbedrin
ger, ligesom det også vil være muligt at sende langt flere børn på lejrskole i kortere 
eller længere tid.

Indmeld Dem derfor i lejrskoleforeningen; skoleinspektøren er formand og vil 
sikkert være glad for øget tilgang.

Skolenævnet ønsker alle de unge, der i år forlader skolen, en lys og lykkelig 
fremtid.

På elevers og forældres vegne beder vi Rødkilde skoles ledelse og lærere mod
tage en hjertelig tak for dygtigt og samvittighedsfuldt arbejde.

Otto Jeppesen, 
formand for skolenævnet.
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Årsafslutningen 1961.
(Besøgsdage).

TIRSDAG DEN 20. JUNI

Lærer. Gæstelærer.

III A(nr. 23) kl. 8 -1040 dansk ........... ... hr. C. Gundelach fru E. Eiler Sørensen
Ill a (nr. 24) kl. 8 -1040 dansk ........... ... fru H. Tingsgaard frk. Hildebrandt Nielsen
III u (nr. 22) kl. 8 -1040 dansk ........... ... hr. Kærdrup Larsen - Schreiber Sørensen
III v (nr. 26) kl. 8 -1040 dansk ........... ... fru A. Groth hr. P. Kragh
7 B (nr. 21) kl. 8 - 940 dansk ........... ... hr. T. Juni Hansen - G. Nyborg-Jensen

g=»_104» historie ......... - E. Rønn - Grove Rasmussen
6 bu (nr. 16) kl. 8 - 850 dansk ...........

85“- 940 regning ........
|fru Rita Jensen fru V. Mouritzen 

hr. B. Bayer
3 FMA(nr. 17)kl. 8 - 850 dansk ........... ... hr. B. Bayer fru N. Jørgensen

- 850- 940 regning ......... ... fru Bodil Nielsen fru Else Olsen
7 A1 (nr. 12) kl. 8 — 850 dansk ........... ... hr. E. Rønn hr. P. Garling

(nr. 20) - 85°- 94° geografi ......... - E. Markeprand fru N. Jørgensen
7 al (nr. 25) kl. 8 - 85’ dansk ........... ... fru I. M. Dresing frk. Lindis Sørensen

- 85°- 940 engelsk ........ ... frk. E. Moustgaard - Elly Pedersen
7 a2 (nr. 15) kl. 8 - 850 engelsk ........ ... fru Else Olsen - Elly Pedersen

- 8S0- 910 dansk ........... ... frk. Lil. Jensen fru E. Jepsen
6 A'(nr. 16) kl. 950-1040 dansk ........... ... hr. L. Vedelsby - E. Jepsen

- Il15—12 regning ........ ... fru Bodil Nielsen hr. C. Bjerrekær
5 A (nr. 11) kl. 8 - 850 dansk ...........

- 8s0- 940 regning ........
j hr. Johs. Jepsen - E. Markeprand 

- P. Garling
5 B (nr. 12) kl. 85"- 940 dansk ........... - E. Rønn fru S. Ovesen

(nathv.) - 950-1010 naturhistorie . ... hk. Lindis Sørensen hr. P. Frølich
5 a (nr. 13) kl. 8 - 850 dansk ........... ... fru A. Toft Nielsen - Hovgaard Madsen

8M- 910 regning ........ ... frk. Lindis Sørensen - P. Frølich
5 v (nr. 11) kl. 950-1040 regning ........ ... hr. C. Simonsen frk. Lil. Jensen

- Il15—12 dansk ........... - Hovgaard Madsen - P. Frølich
4 a (nr. 8) kl. 8 - 850 dansk ........... ... frk. E. E. Moustgaard fru S. Ovesen

- 85°- 94° regning ........
3 A (nr. 6) kl. 85“- 940 dansk ...........  

g^-lO40 regning ........
3 a (nr. 10) kl. 8 - 850 dansk ...........  

(nathv.) - 85"- 940 naturhistorie .
3 x (nr. 9) kl. 8 - 850 dansk ...........  

- 850— 910 regning .........

... frk. Boye Petersen

... fru B. Foersom

... hr. B. Bayer

... fru I. Morin
- A. Toft Nielsen

... frk. A. Kam
- Dagm. Pedersen

hr. Ejn. Rasmussen
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Lærer. Gæstelærer.
4 u (nr. 10) kl. 930-1040 dansk .............

- Il’5-12 geografi ..........
... hr. Simonsen.
.. frk. Lindis Sørensen

frk. Schreiber Sørensen 
hr. E. Markeprand

4 v (nr. 7) kl. 830- 94" dansk .............
- 95"-104" regning ..........

.. hr. C. Gundelach 

.. frk. Lilian Jensen
frk. I. Rasmussen
fru A. Toft-Nielsen

3 u (nr. 10) kl. 8 — 85u regning ..........
- 850— 9'“’ dansk .............

- Dagm. Pedersen 
.. fru S. Ovesen

3 v (nr. 7) kl. 8 - 85" dansk ............. 
(nr. 20) - 830— 940 naturhistorie ..

.. hr. Hovgaard Madsen 
- E. Markeprand

2 A (nr. 5) kl. 850- 94u dansk .............
- 95"-1040 regning ..........

- P. Garling 
.. fru S. Ovesen

2 v (nr. 3) kl. 8 - 85“ dansk .............
850— 940 regning ..........

- I. Morin
.. fru Rita Jensen

2 x (nr. 1) kl. 9'’°—1040 regning ..........
- Il15—12 dansk .............

.. hr. Johs. Jepsen

.. fru E. Eiler Sørensen
1 A (nr. 1) kl. 8 — 850 dansk .............

85°— 940 regning ..........
.. hr. G. Nyborg-Jensen 

- Johs. Jepsen

Rødkilde skole, marts 1961.
Alex Schnack.
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Rødkilde skoles skoledistrikt.

Abrikosvej
Aggersvoldvej
Annebergvej
Bakkevej
Bellahøjvej lige nr. 20-152
Blåbærvej
Brombærvej
Brønshøj vej fra 51 og 68
Enebærvej
Ferskenvej
Fordresgårdvej
Genforeningsplads ulige nr.
Godthåbsvej lige nr. fra 182
Grysgårdsvej
Grøndalsvænge Allé
Hegnshusene nr. 1-59 og 2-10.
Hillerødgade fra nr. 101 og 138
Hillerødhus
Hindbærvej
Hulgårdsvej 1-73 og 2-86
Hvidkildevej fra-21 og 4
Hyldebærvej

Markvej
Mirabellevej
Montagnevej
Morbærvej
Mågevej ulige nr. 1-13
Næsbyholmvej 1-19 og 2-16
Pomonavej
Reinettevej
Ringholmvej
Rødkilde Plads
Rødkildevej
Rønnebærvej
Sandbygårdsvej
Slåenvej
Torbenfeldtvej
Torpstien
Tyttebærvej
Valnøddevej
Ved Bellahøj fra 11 og 18
Vindruevej
Vognborgvej
Æblevej

(Årsberetningen er redigeret af kml. Johs. K. Jepsen).
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