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Rødkilde skole

1961-62



Praktiske oplysninger.

Skolens adresse: Godthåbsvej 274, København F.
Kontortid: hver skoledag kl. 12-13, samt onsdag kl. 1730-1830.
Skolens inspektør træffes i kontortiden.
Skolens telefon: Fasan 4480.
Lærerværelsets telefon: Fasan 35079.
Skolelægen træffes: tirsdag kl. 1 130—123U, fredag kl. g^-lO30.
Skolesundhedsplejersken træffes hver dag i skoletiden.
Skoletandlægen træffes hver skoledag kl. 9-15.

Børnenes kontor 1
Cykletilladelse
Feriebilletter I
Feriekolonier ' Henvendelse rettes til klasselæreren,
Aim. landophold I der vil give de fornødne oplysninger.
Svagbørnskolonier I

Sparemærker I

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. Koppevaccina- 
tionsattest skal forevises, inden barnet begynder skolegangen. Under
visningspligten indtræder 1. august 1963 for alle børn, der på dette 
tidspunkt er fyldt 7 år. Endvidere skal et barn, der senest 31. januar 
1964 fylder 7 år, indskrives, når dette forlanges 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 udskrives af skolen før denne undervisnings 
afslutning.
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Skoleårets afslutning.
Forældre og andre interesserede indbydes hermed til at 

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

Samme dage vil der være lejlighed til at bese elevernes 
årsarbejder i tegning, sløjd og håndarbejde. Elevarbejderne 
vil være fremlagt i de respektive faglokaler, som vil være 
tilgængelige i tiden 9 — 13.

Afslutningen.
Torsdag d. 21. 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 
lejlighed til en lille sving-om.

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

Første skoledag efter ferien er mandag d. 13. august.
De nye 1. klasser begynder dog først mandag d. 20. august.
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RØDKILDE SKOLE
1952 • 27. maj • 1962

RØDKILDE SKOLESANG

Vor skole sammen vi bygger, 
når trofast vi går mod et mål; 
vor fremtid vi sammen betrygger 
ved flidens og viljens stål. 
Søg fliden i skolen.

Du arbejdsglæden fornemmer 
i hverdagens rytme og takt, 
når bare du aldrig det glemmer 
at være med pligten i pagt. 
Søg glæden i skolen.

Ej viljestålet alene 
må præge din gang og din færd. 
Lad hjerteguldet forlene 
med varme dit menneskeværd.
Søg varmen i skolen.

Se, skolen ligger på bakken, 
du skimter en storbys profil, 
og børnenes tumlen og snakken 
udløser de gladeste smil. 
Søg smilet i skolen.

Arthur Nielsen.
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Skoleåret 1961-62.

Skolelægen
henstiller meget indtrængende til alle 
forældre at lade børnene, så tidligt 
som muligt, få de forebyggende vacci
nationer. Det drejer sig nu om 4 (mod 
tidligere 3) indsprøjtninger mod difteri, 
stivkrampe og kighoste, der rummes i 
samme indsprøjtning, samt de 4 ind
sprøjtninger mod polio. Vaccinationen 
mod kopper er lovpligtig, og attest skal 
forevises før skolegangen begynder. 
Når vi nu ved, at de tidligere så stærkt 
frygtede sygdomme som difteri og kop
per praktisk taget ikke mere ses her i 
landet takket være vaccinationerne, og 
at børnelammelsen, der for kun få år 
siden hærgede herhjemme, er så stærkt 
på retur, og der herved er sparet megen 
sorg og bekymring, mange børns liv, 
eller livsvarig invaliditet er forhindret, 
så er det et meget stort og alvorligt 
ansvar, forældrene påtager sig ved at 
undlade eller sløse med at få disse vac
cinationer i orden, og det gælder også 
for calmette-vaccinationen mod tuber
kulose, der tilbydes alle tuberkulin
negative børn i 1. klasse og evt. se
nere. Vi skulle gerne nå hen til, at 
alle disse vaccinationer er i orden ved 
skolelægens første undersøgelse af De
res barn i 1. klasse (for calmette-vac
cinationen dog medens barnet går i 1. 
klasse).

Det henstilles meget til forældrene 
at sørge for, at skolelægehenvisninger 
til egen læge efterkommes så hurtigt 

som muligt, ikke mindst for børnenes 
skyld.

Opmærksomheden henledes på, at 
lægebehandling - herunder uddeling 
af hovedpinetabletter — ikke kan eller 
må ydes på skolen. Al lægebehandling 
skal ske hos familiens egen læge, dog 
yder skolelægen og sundhedsplejersken 
i fornødent omfang førstehjælp ved 
ulykkes- og sygdomstilfælde, som måtte 
indtræffe, medens eleven er på skolen. 
Er fortsat behandling eller kontrol på
krævet eller ønskelig, må det ske hos 
egen læge.

Skolelægen træffes som regel tirs
dag kl. il30-1230 og fredag kl. 9aü— 
1030.

P. Grubb Andersen K. B. Heibøll.

Tandlægen.
1 indeværende skoleår - fra 14. au

gust til 1. marts - er på tandklinikken 
behandlet 580 børn fra 1.-5. klasse. 
6. klasserne er blevet behandlet på 
Stevnsgades skoles tandklinik, og børn 
fra 7. skoleår og opefter er fortsat hen
vist til privat tandbehandling, hvortil 
kommunen dog yder tilskud ligesom 
tidligere år: Beløb under 30 kr. refun
deres fuldt ud. Beløb mellem 30 og 60 
kr. refunderes med 30 kr., medens 
beløb over 60 kr. refunderes med 50 
%. Restbeløbet erlægges til tandlægen. 
Eleverne kan på kontoret hente tandlæ
gekort.
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Nævnte 580 børn har fået foretaget 
2681 plomberinger med sølv-amalgam, 
444 mælketænder og 29 blivende tæn
der er blevet fjernet; de fleste af sidst
nævnte dog som led i tandreguleringer.

Endvidere er der behandlet tand
kødslidelser, fjernet læbebånd og be
handlet brud på blivende fortænder.

Nødhjælpsbehandling: Børn med 
tandpine eller andre klager må helst 
komme op på klinikken i det store fri
kvarter kl. 11 eller kl. 13, for ikke at 
forstyrre undervisningen mere end nød
vendigt.

Lise Lund. D. Kjeldsen.

Glemte sager.
Et af de problemer, der i det dag

lige kræver utrolig megen tid, er ef
terlysningen af de mange glemte sa
ger. Det sker hvert år, at skolen ligger 
inde med glemt tøj for adskillige hund
rede kroner. Det er derfor overmåde 
vigtigt, at børnene har navn i alt over
tøj og gymnastiktøj. Det vil gøre pro
blemet meget mindre.

Glemmekassen er åben hver dag kl. 
12 (ved nr. 15). Første onsdag i hver 
måned bliver alle glemte sager fremlagt 
på gangen ved sløjdsalen. Det ligger 
fremme i tre dage, hvorefter det gem
mes væk. Under eksamen bliver alt 
lagt frem i skolebespisningens lokaler.

Konfirmationsforberedelsen.
Efter at den nye skole- og undervis

ningsplan er godkendt, meddeles her
ved følgende retningslinier for konfir
mationsforberedelsen :

1. Eleverne konfirmeres fra 7. klas
se, således at konfirmationsforberedel
sen falder inden for dette klassetrin. — 
Eleverne, der skal konfirmeres i ok
tober fra 7. klasse, skal dog have fri 

til at gå til konfirmationsforberedelse 
ca. medio april—juni.

2. Elever, der i henhold til oven
stående går til konfirmationsforbere- 
redelse, skal have fri kl. 13 mandag og 
torsdag og skal ikke møde på skolen 
igen efter konfirmationsforberedelsen.

3. Der lægges normalt skema for 7. 
klasserne; dog må timer i kristendoms
undervisning ikke lægges efter kl. 13 
mandag og torsdag.

4. Det pålægges skolerne for de 
klassers vedkommende, i hvilke der 
går elever til konfirmationsforberedel
se, ikke at henlægge skovture, muse
umsbesøg, opvisninger o. 1. til man
dage og torsdage. Hvis dette ganske 
undtagelsesvis ikke kan undgås, skal 
skolen give meddelelse derom til hver 
enkelt præst.

5. Alle elever, der går til konfirma
tionsforberedelse, har ret til af skolen 
at låne en salmebog og et nyt testa
mente.

Erstatning for bortkomne ure, 
smykker etc.

Da skolevæsenet jævnlig modtager 
ansøgninger om erstatning for værdi
genstande, som elever har mistet på 
skolen, benytter vi igen i år lejligheden 
til her at gøre opmærksom på, at skole
væsenet ikke yder erstatning for ure, 
smykker o. lignende. Det frarådes der
for hjemmene at lade eleverne med
bringe sådanne genstande på skolen. 
Sker det alligevel, er det på hjemmenes 
eget ansvar, og erstatningskrav vil ikke 
kunne gøres gældende. Samtidig gør 
man opmærksom på, at der heller ikke 
ydes erstatning for huer, vanter, tør
klæder og lignende mindre beklæd
ningsgenstande; disse må af eleverne 
medtages i klasserne.
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Rødkilde skoles ordensregler.
I årets løb har lærerrådet vedtaget 

et sæt nye ordensregler, der nu er de 
gældende for alle elever i skolen. På 
de fleste punkter er det et „optryk“ af 
de gamle; men der er dog visse nye 
ting med. Specielt kan nævnes, at grup
peringen er mere logisk, og at sproget 
skulle være klarere og lettere forståe
ligt! Hermed følger så de nye regler 
til behagelig orientering for forældre 
og - især! - elever:

Hvis I skal have det rart på skolen, 
må I rette jer efter ordensreglerne.

Når I møder
1. I må tidligst møde 10 minutter, 

før jeres skema begynder, men 
skal være i gården, inden det rin
ger op.
I må ikke stå uden for skolen og 
vente.

2. Ingen leg kl. 8.

I frikvartererne
3. De tre yngste klassetrin opholder 

sig i den lille gård. Alle andre 
klassetrin opholder sig i den store 
gård.

4. Ingen må i frikvartererne forlade 
gården uden dateret skriftlig til
ladelse fra en lærer.

5. Voldsom og farlig leg er forbudt. 
(Boksning, brydning, slagsmål, 
at smide sig ned, at vælte andre, 
at ride, lege kongeløber eller kæde
tagfat, at skyde med elastik, gli
de, kaste med sne, at gå eller stå 
på snebunker, bænke eller halv
tage samt boldspil er altid for
budt) .

6. Tasker må ikke væltes; andres ta
sker må hverken åbnes eller flyt
tes.

7. På toiletterne må ingen opholde 
sig længere end nødvendigt; der 
må ikke leges derinde.

8. Gårdene skal holdes rene; derfor 
skal alle former for affald i affalds
kasserne.

9. Dør- og portvagterne er udstyret 
med armbind; deres anvisninger 
skal følges.

10. I frikvartererne er der kun to faste 
ordensdukse på visse faglokaler 
oppe, og de befinder sig i det på- 
det pågældende lokale.

11. „Syge“ børn opholder sig med da
teret seddel på gangen uden for 
sløjdsalen. Realklasserne må være 
oppe i spisefrikvarteret kl. 11 (i 
deres eget klasseværelse).

Når der ringes op:
12. I går øjeblikkelig den korteste vej 

til det sted, hvor I skal stille op. 
Højrøstet tale hører op, og I bliver 
stående roligt, til gårdvagterne gi
ver tegn til, at I må gå op.

De klasser, der skal have gårdvag
terne i den følgende time, venter 
til sidst og går ind sammen med 
deres lærer.

I den lille gård stilles op klassevis. 
I den store gård stilles op således: 
De, der skal til hovedbygningens 
sydlige halvdel, stiller op under 
halvtaget ved gymnastiksalsfløjen. 
De, der skal til hovedbygningens 
nordlige del, stiller op under halv
taget ved hovedbygningen.

De, der skal til mellemfløjen, stil
ler op under halvtaget langs loilet- 
terne.
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De, der skal til den lille fløj, stil
ler op langs stakittet mod den lille 
gård og venter, til denne er tom. 
De, der skal til A-salen, går bag 
om opstillingen i den lille gård. 
De, der skal til SP, B- eller C- 
salen, stiller op ved indgangen til 
disse.

13. Overtøjet skal anbringes på kna
gerne på gangene.
Når der ringes ned.

14. I går ad nærmeste trappe, og I 
må ikke anbringe tasker, tøj eller 
lignende ved et klasseværelse, 
med mindre I går umiddelbart 
forbi dette på jeres vej hen ad den 
gang, I har været på.

15. Ingen må tage skolens bøger med 
i gården i frikvartererne.

På gangene passer I på følgende: 
16. a. at gå stilfærdigt, aldrig løbe, 

at tale stilfældigt, aldrig råbe.
b. ikke at genere andre.
c. at holde helt til højre.
d. ikke at gå arm i arm eller hæn

ge over hinanden.
17. Mælk hentes af et par fra hver 

klasse ved opgang efter frikvarte
ret før spisning. De samme brin
ger ved nedgang efter spisning fla
skerne tilbage til udleveringsste
det.

18. Papirkurven tømmes efter spis
ning af en enkelt elev fra klassen 
og stilles derefter uden for den af
låsede dør.

19. Spisning skal være tilendebragt, 
inden det ringer kl. 1100.
Papiret om madpakken bruges 
som dug. Derpå stilles mælkefla
sken.

20. Ingen må gå ned i gården før kl. 
1055.

I øvrigt gælder følgende:
21. Der må ikke medbringes tygge

gummi i skolen.
22. Vinduer betjenes kun af voksne; 

I må kun gøre det, hvis læreren 
giver jer besked derom. Dette 
gælder i endnu højere grad ved 
betjening af persiennerne.

23. Hvis jeres forældre eller læreren 
ønsker jer undersøgt af lægen el
ler tandlæge, må I have en seddel 
med til sundhedsplejersken, som 
træffes kl. 10 eller 12, eller til 
tandlægen.

24. Når jeres skoledag er forbi, skal I 
straks forlade skolen.

25. Cykling er forbudt på skolens 
grund. Kun elever med cyklekort 
må cykle til skole. Ingen må sætte 
cykler andre steder end i cykel
kældrene, heller ikke i nærheden 
af skolen.
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Særlige beretninger.

Lidt om færdsel og om vore skole
patruljer.

En dejlig stor, sort hund kommer nu 
og da og besøger skolebetjenten for at 
få et kødben. Snart skal den hjem igen, 
men den løber ikke vildt af sted, nej, 
den står pænt og venter ved fodgæn
gerovergangen og går først over, når 
der er fri bane! Denne lille beretning 
er ikke opdigtet; den er autentisk!

Hvorledes er nu børnenes færden i 
forhold til hundens? Heldigvis har de 
allerfleste børn lært — både i deres 
hjem og af den færdselsundervisning, 
der gives på skolen —, at de skal passe 
på, når de færdes på vejene til og fra 
skolen. Ser vi, at et barn forsynder sig 
mod reglerne, bliver det påtalt, og i 
særlig grove tilfælde har det været nød
vendigt at underrette forældrene. Men 
som helhed må det siges, at børnene 
efterhånden har erhvervet sig så megen 
færdselskultur, at vi er blevet skånet 
for de helt store ulykker.

Vore skolepatruljer har en meget 
stor del af æren herfor. De er stadig 
posteret ved fodgængerovergangene i 
skolens nærhed, samt på steder, hvor 
skolen finder det nødvendigt.

En del børn - navnlig de mindre - 
møder på skolen allerede kl. 745, men 
på dette tidspunkt er der ingen til at 
hjælpe dem over vejene, idet patruljer
ne først skal møde kl. 750. Det er ikke 
altid misundelsesværdigt at være med 
i skolepatruljerne. De møder før deres 
kammerater, og de møder i al slags 

vejr; vi vil da også i år sige tak til 
hvert enkelt patruljemedlem for det ar
bejde, der er udført i det forløbne 
skoleår.

Som supplement til skolens færdsels
undervisning har politiet atter i år givet 
en times undervisning i de enkelte klas
ser.

I april 1961 og også i år har politiets 
færdselsafdeling opført et færdselsspil 
(marionet-teater) for 1. klasserne. Det 
var både morsomt og meget belærende, 
og de små afslørede, at de ikke var 
helt uvidende om, hvordan en trafikant 
skal begå sig i færdselen.

L. Vedelsby.

Ps.: Var det ikke en idé at gennemgå 
Deres barns skolevej på det kort, 
der findes på bagsiden af årsbe
retningen?

Lejrskolen.
De har sikkert ikke kunnet undgå at 

bemærke, at der er sket visse ting i 
Karrebæk!

Sidste år lød der på dette sted et 
hjertesuk i anledning af det forholds
vis beskedne medlemstal i lejrskole
foreningen, specielt i relation til de 
mange ting, vi dengang kunne ønske os 
anskaffet.

I år skal der i stedet lyde en hjerte
lig tak til alle skolens „hjem“ og til alle 
andre, der under vor „kampagne“ har 
vist en så stor vilje til at hjælpe, at det 
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har overtruffet endog vore dristigste 
forventninger.

Det skal indrømmes, at vi engang 
imellem var lidt bekymrede for, om det 
nu gik an at komme igen! Om vi ikke 
havde overskredet grænsen for foræl
drenes hjælpsomhed.

Det viste sig imidlertid, at langt de 
fleste forældre havde samme syn på 
sagen, som vi havde. Det var jo for 
vore „fælles“ børns skyld, at vi plagede 
Dem så ofte!

Vi har endnu ikke penge nok; men 
vi er kommet langt, og den sidste bid 
vej skal vi også nok få has på---------- 
med Deres hjælp !!

Vi kan fortælle, at der i år skal så 
mange klasser som aldrig før til Karre
bæk. Vi startede med første hold der
nede allerede før påske, og det er gået 
slag i slag siden med kun en enkelt dag 
mellem holdene, ja, mange gange har 
to skiftende hold hilst på hinanden på 
lejrskolen! I sommerferien er der som 
sædvanligt feriekoloni, og efter ferien 
fortsætter lejrskoleholdene i samme 
hurtige takt, indtil hr. og fru Konrad- 
sen hen i oktober endelig kan slappe af 
efter „alle tiders“ rekordsæson !

(Ps.: Årskontingentet til Rødkilde 
skoles Lejrskoleforening er 4 kr. for 
forældrepar og 3 kr. for enkeltmedlem
mer, og lejrskoleforeningens giro-num
mer er 78977).

Feriebørnsudsendelse.
Gennem „Københavnske Skolebørns 

Landophold“ udsendtes i sommerferien 
1961 to piger til et fire ugers ophold i 
landbohjem, mens tolv drenge fik ferie
plads ved forsvarets tjenestesteder.

P. Frølich. J. Klarskov Andersen.

Feriebilletter 
rekvireres gennem klasselærerne i så 
god tid som muligt - helst inden 1. juni.

Feriekoloni.
K.K.L.’s feriekolonier havde sidste 

år 100 ansøgninger om koloniophold, 
men kun 95 piger kunne skaffes plads. 
36 kom til Rødkilde skoles egen lejr
skole i Karrebæk, 30 til samaritternes 
koloni ved Rørvig og resten til „Gille- 
gård“ ved Gilleleje.

Vi gør opmærksom på, at kolonierne 
ikke tager piger, der efter sommerfe
rien forlader skolen.

V. Mouritzen.

K.K.’s kolonier havde sidste år 70 
drenge her fra skolen på koloni i 3 
uger. Drengene var fordelt til kolo
nierne ved Blokhus, i Karrebæk og på 
Lille Okseø i Flensborg fjord.

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

B. Bayer.

G.J.F.
Der er igen i år mulighed for er

hvervelse af deltagerkort til G.J.F.’s 
feriearrangementer. Man bedes imid
lertid kun bede om kort, hvis man vir
kelig agter at benytte det.

Udflugterne er i første række bereg
net for børn, der ingen steder kommer 
i skoleferien. Jo færre kort, der udste
des, des oftere kommer kort-indeha
verne med på de éndages udflugter, der 
arrangeres.

B. Bayer.

11



Skibsadoptionen.
Det kneb lidt med at få korrespon

dancen i gang efter sommerferien, og 
før vi så os om, fik vi meddelelse om, 
at skolens adopterede skib, „Stella Da
nielsen“, skulle sælges.

Vi har siden stået på venteliste for 
at få et nyt skib; det er ikke let at få, 
for der er færre skibe end skoler, der 
ønsker at adoptere. Vi har dog nu et 
svagt håb om snart at få en anden Da- 
nielsen-båd.

A. Boye.

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.

Sådan lyder Skolescenens „formåls
paragraf“, og selv om der i vore dage 
også er andre veje for skabelse af 
kunstforståelse og -interesse, så har 
Skolescenen dog stadig sin meget store 
mission at opfylde. Det ses også deraf, 
at deltager-tallet stadig — trods TV’s 
fremtrængen - holder sig på højde med 
de senere års tal; dette på trods af, at 
det er blevet stadig dyrere at „gå til 
Skolescene“.

Repertoiret for sæsonen 1961-62 
har været følgende:

Teater: Yngste hold (5. kl.—3. M.) : 
Goldini: En tjener og to herrer. 
Kåre Bing: Den røde pimpernel. 
Den kgl. Ballet: Coppelia.

Ældste hold (4. M., real, gymn.): 
Tennesee Williams: På et hæn

gende hår.

Kjeld Abell: Anna Sophie Hedvig. 
Den kgl. Ballet: Søvngængersken 

og Graduation Ball.

Film: 5. klasser:
Forsvundet i Japan.
Familien Trapp.
Havets søn.

Yngste hold:
Nødråb fra havet.
Laila.
Jeg anklager.
Lykkens landevej.

Ældste hold:
Othello.
Skindet bedrager.
Et ansigt i mængden. 
Tolv vrede mænd.

Dansk Skolescenes tillidsmænd ved 
Rødkilde skole er: overlærer T. Juul 
Hansen (5. kl.), overlærer Johs. K. 
Jepsen (6. og 7. kl.) og overlærer J. 
Kærdrup-Larsen (3. m., 4. M., real).

Johs. K. Jepsen.

Dyrenes beskyttelse.
„Ungdomsforbundet til dyrenes be

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

Forbundets kreds på Rødkilde skole 
omfatter for skoleåret 1961-62 208 
medlemmer. Årskontingentet er 1 kr., 
og hvert medlem modtager i årets løb 
6-8 numre af medlemsbladet, som brin
ger aktuelle artikler, instruktioner og 
konkurrencer.

Poul Frølich.
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Indsamlinger.
Rødkilde skole har i lighed med tid

ligere år medvirket ved salg af mærker 
på visse „dage“. Da antallet af disse 
dage efterhånden er blevet ret betyde
ligt, har det været nødvendigt at be
grænse skolens medvirken til fem.

Vi indsamlede i efteråret kr. 1575,77 
til Red Barnets hjælpeaktion for spe
dalske i Indien, men har derudover 
ikke turdet binde an med større kollek
tiv-indsamlinger — som U-landsindsam- 
lingen —, da vi jo havde engageret os - 
og Dem! - ret kraftigt i Karrebæk!

J. K. J.
Sparemærker.

Viceskoleinspektør Mertz Larsen 
meddeler, at der i år er udleveret spa
remærker for et beløb af 1700 kr. Model af FN-bygningen i New York.

Gaver.
Det plejer kun at være gaver til na

turhistorie-samlingen, der figurerer på 
dette sted; dem er der ingen af i år, 
men i stedet kan det oplyses, at skolen 
har fået foræret:

1 stk. gennemskåret knallert-motor 
af hr. A. Wendelbo Andersen, Godt
håb Importen.

Fru Møller, Bakkevej 19, har for
æret skolen 5 violiner.

Skolefondet,
der i sin tid oprettedes som et scene
fond, har fundet anvendelse ved ned
betaling af den kasse-kredit, som Lejr
skoleforeningen måtte optage, da der 
skulle skaffes likvid kapital til udvidel
sen i Karrebæk.
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I årets løb.

September:
Skoleidrætsdag, hvor Rødkilde skole 
igen i år erhvervede to faneplader.

Udflugtsdag, hvor 2., 3., 4. og 5. 
klasserne som sædvanligt var i Zoo
logisk have, medens de større klas
ser tog lidt længere væk, nogle klas
ser simpelthen på skovtur, andre på 
ture med mere „kulturelt“ sigte; 
bl. a. blev Frilandsmuseet, Frede
riksborg Slot, Willumsen-museet, 
Louisiana, Kronborg Slot og Ros
kilde Domkirke besøgt.

Oktober:
I anledning af F.N.-dagen afholdtes 
der i foyeren en udstilling, der var 
arrangeret af 8. klasserne på skolen.

November:
Bogugen, hvor den „gode“ børnebog 
var sat i højsædet. Der afholdtes i 
den forbindelse en hel række præ
mie-konkurrencer, og der var elev
fest i sportshallen, hvor vi bl. a. 
havde fået skuespiller Bjørn Watt- 
Boolsen til at læse historier for os! 
Der blev ligeledes afholdt et foræl
dremøde, hvor skolebiblioteksin
spektør, mag. art. Gunnar Jakobsen 
talte om: Børn og bøger.

Forældredagene, hvor vi som sæd
vanlig havde stort besøg — — i de 
små klasser! De større børn har sta

dig magt til at holde forældrene 
hjemme, selv om lærerne meget ger
ne ser besøg, også af forældre til 
børn over 3. klasse!!

Andespil, hvor der kom ca. 1000 kr. 
i lejrskoleforeningens kasse. Det var 
et udpræget da capo-nummer!

December:
Advents-mor genandagt i Grøndals
kirken.
Luciaoptog gennem skole.
Juleafslutning i sportshallen.

Januar:
Forældremøde. Skoleinspektør Al
fred Larsen, Frankrigsgade skole, 
fortalte om de erfaringer, der dér var 
gjort med de første tekniske klasser, 
samt om de muligheder, der byder 
sig for de elever, der tager teknisk 
forberedelseseksamen .

Marts:
Skolebal for de større elever.

Maj:
Lørdag den 26. maj fejredes skolens 
fødselsdag med filmforevisninger i 
sportshallen. For de større elever 
var der bagefter 1| times dans. Sko
len lukkede kl. 12. Rødkilde skole 
har nu ti år på bagen — regnet fra 
indvielsen den 27. maj 1952.
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1 maj måned begynder eksamensti
den, og vi nærmer os skoleårets af
slutning. Vi har i år for sidste gang 
holdt mellemskole-eksamen og for 
næstsidste gang real-eksamen efter 
den gamle skoleordning. De øvrige 
klasser fortsætter — nogenlunde ufor
styrret ! — det almindelige skolearbej
de, indtil besøgsdagene indvarsler 
sommerferien.

Læsestuen
har været åben 3x2 timer ugentlig fra 
midten af september til midten af april 
for at give eleverne lejlighed til at ar
bejde med deres lektier. Leksika, hånd
bøger, kataloger o. I. står til elevernes 
rådighed.

En del børn kommer blot for at slå 
tiden ihjel med at tegne, spille skak 
osv. Dette er ofte børn fra de mindre 

klasser, men de er velkomne, da det jo 
er dem, der senere skal gøre mere 
planmæssig brug af læsestuen.

Chr. Gundelach.

Udlånsbiblioteket.
435 elever fra skolens 4. klasser og 

derover har året igennem lånt 10.278 
bøger; dvs. 67 bøger pr. udlånsdag og 
24 bøger pr. låner.

Skolens udlånsafdeling har i alt ca. 
2900 bøger. 1.-3. klasse har hos klas
selæreren lånt billedbøger og lettere 
småbørnsbøger fra skolens småbørns- 
bibliotek - i alt er på denne måde ud
lånt ca. 5200 bøger.

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

Leder: skolebibliotekar Poul Kragh.

Udstilling af „gode bøger“ 1 Bogugen november 1961.
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Pige-gymnastik.
Jeg vil atter i år fortælle om alt, 

hvad der er sket inden for pigernes 
idræt, gymnastik og svømning.

Mange piger har været aktivt med i 
mange arrangementer. Til nordisk sko
lelandskamp havde vi to piger med; de 
var udtaget mellem de bedste fra hele 
København. Lone Hansen deltog i fri 
idræt og var den bedste på holdet, der 
bestod af ti piger. Kirsten Sørensen 
deltog i kurve-bold, og begge havde en 
uforglemmelig tur til Oslo, hvor kam
pene denne gang blev afholdt.

Så kom svømmesæsonen, som vi at
ter havde meget glæde af. Mange piger 
fik svømmemærker; der blev taget 19 
guld-, 45 sølv- og 58 bronzemærker.

I efteråret deltog skolen i den årlige 
idrætsdag, hvor vi igen havde hold med 

til det afsluttende stævne, hvor vi 
vandt i stafetløb med I real b og i 
kurve-bold med IV a og erhvervede 2 
faneplader.

I svømmeidrætsdagen havde vi også 
hold med og opnåede 2 andenpladser, 
hvilket er et fint resultat, da det jo først 
er andet år, skolen har svømmeunder
visning.

I efteråret mødte ca. 50 piger til fri
villig idræt, og der erhvervedes i alt 
172 idrætsmærker, der fordelte sig så
ledes: 2 guldmærker med emalje, 22 
sølvmærker med emalje, 41 guldmær
ker, 49 sølvmærker og 58 bronzemær
ker.

Vi deltog i landsturneringen i skole
idræt med 7 buv. I fjor vandt vi med 
6. bv. I år var det en del svagere, da to 
klasser var slået sammen, og derfor 

Idrætsdag på Genforeningspladsen.
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skulle 36 piger opnå et resultat. Vi blev 
nr. 3 med 88,2 % opnåede mærker, 
og det var meget tæt ved nr. 1 og 2, 
der fik henholdsvis 90 % og 89,7 %. 
Et fint resultat af 7. buv.

Gymnastik-sæsonen er gået ind, og 
der har været frivillig gymnastik hver 
tirsdag eftermiddag, hvor ca. 50 piger 
har arbejdet flittigt og har haft nogle 
dejlige timer.

Vi afsluttede med gymnastikopvis
ning den 27. marts, hvor ca. 200 piger 
deltog. Vi startede med en prøve om 
eftermiddagen for en del af skolens ele
ver, og fortsatte så med en opvisning 
for forældrene om aftenen. Vi viste en 
del af det stof, vi arbejder med i vinte
rens løb, og jeg mener, at vi alle havde 
en dejlig aften.

Tak for i år! L. Staugård.

Drenge-gymnastik.
I skoleåret 1961-62 har udvalgte 

drengehold fra Rødkilde skole deltaget 
i de københavnske kommuneskolers 
idrætsstævne, svømmestævne og gym
nastik-turnering.

Mange drenge har i skoleårets løb 
taget skoleidrætsmærket, fordelt såle
des: bronze 165, sølv 143, guld 67, 
sølv med emalje 35, guld med emalje 
24. I alt 434 idrætsmærker.

På Bellahøjbadet har vi i tiden 15. 
maj-20. juni og igen fra 13. august til 
31. august gennemført vor 2. sæson 
med obligatorisk svømmeundervisning. 
Endnu flere drenge end i 1. sæson 
nåede frem til at bestå svømmeprøver, 
fordelt således:

Svømmeprøven (bronze) 102, fri
svømmerprøven (sølv) 57, livredder- 
prøven (guld) 25, den udvidede bjær
geprøve 10. I alt: 194 svømmeprøver 
bestået.

Frivillig idræt og boldspil, ledet af 
overlærer Poul Kragh, har i sæsonen 
1961-62 haft i alt 1479 besøg.

En gymnastikopvisning afholdtes en 
aften i april måned. 4 A viste redskabs
øvelser og lege under ledelse af kom
munelærer Jørgen Klarskov Andersen.

Medens disse linier skrives, engang 
i foråret, venter en hel del drenge på 
at gå op til gymnastikprøven for at er
hverve sig et gymnastikmærke i bron
ze, sølv eller guld. Resultatet af denne 
prøve når altså desværre ikke at kom
me med i denne årsberetning.

Poul Kragh. Poul Frølich.
Jørgen Klarskov Andersen.

For dem, der kan li’ sang og musik.
Elevkoret har året igennem sunget 

om fredagen fra kl. 16 til 1730 under 
ledelse af hr. Grove-Rasmussen; ca. 
50 drenge og piger har været med. Vi 
har sunget ved modtagelsen af de nye 
1. klasser, ved forældremøde og jule
afslutning og ved forskellige andre lej
ligheder - ja, selv den 28. decbr. midt 
i juleferien mødte størsteparten af ko
ret i Grøndalskirken og sang ved en 
julefest.

Med elevorkestret er det gået lidt 
småt i år, men vi har en mængde blok
fløjtespillere, nogle violinister, en cel
list og 27 mandolinspillere under ud
dannelse, så vi håber på bedre tider 
næste år. For øvrigt findes der en del 
metalblæsere, et par klarinettister og 
en del trommeslagere og gitarister, som 
burde slå sig sammen til næste år. Vi 
kunne godt have et „pop-orkester“ - 
det er der andre skoler, der har!

For elever, der ønsker at lære at 
spille, kan det meddeles, at skolen har 
ca. 10 violiner at låne ud til elever,
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Så startede skolefjernsynet!

som ønsker at lære at spille violin. Hr. 
Troels Svendsen (Hvidovregade 45 A) 
står for violinundervisningen.

Elever, der ønsker at blive optaget i 
elevorkestret, bedes melde sig straks 
efter sommerferien. De, der bliver op
taget, har pligt til at møde til de faste 
prøver, og de skal opføre dem på deres 
skema, så deres forældre altid kan 
være klar over, hvornår der prøves. 
Forsømmelser, der ikke skyldes syg
dom, må kun finde sted efter skriftlig 
anmodning fra hjemmet.

Hvis der er elever, der ønsker at 
være med i orkesterarbejdet, må vi og
så tale sammen straks efter sommer
ferien.

Forældrekoret under ledelse af hr. 
Anders Jørgensen har sunget hver tors
dag aften. Koret er ikke særlig stort, 
men vi har haft det usædvanlig hygge
ligt, hvilket også ses deraf, at møde
procenten ligger meget nær ved 95 %. 

Vi håber på god tilgang af både „gamle“ 
og nye forældre i det nye skoleår.

K. K. Grove-Rasmussen.

Foreningen „Norden“.
Igen i år havde skolen besøg af to 

rejse-lektorer; i februar holdt forfatter
inden, fil. kand. Irene Wallerius Lin
ton, Stockholm, foredrag for em- og 
realklasserne. Forinden havde vi i ja
nuar måned haft besøg af lærer Ole 
Kr. Bjune, Kråkeröy pr. Frederiks- 
stad. Vi fik her på klingende norsk et 
foredrag om Fridtjof Nansen.

Pil Helle Bindsted, IV. v, besvarede 
Foreningen Norden’s prisopgave: „Læs 
Jonas Lie’s roman: „Gå på!“ og fortæl, 
hvorfor bogen har fået dette navn.

Besvarelsen fik prædikatet „særdeles 
god“, og Pil modtog i præmie to smukt 
indbundne bøger: Jonas Lie: Komman
dørens datter, og Bjørnson: Fiskerjen
ten. Vi ønsker hjerteligt til lykke!
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Skole-TV.

I februar måned startede Danmarks 
Skolefjernsyn sine forsøgsudsendelser, 
og Rødkilde skole var én af de ti kø
benhavnske skoler, der fik tildelt et 
TV-apparat.

Alle udsendelser — med undtagelse 
af de for gymnasiet beregnede — blev 
„aflyttet“ med stor interesse, og stort 
set var lærernes kommentarer positive. 
Det er jo ikke meningen, at skole-TV 
efterhånden skal gøre læreren overflø
dig, men det skal være et hjælpemiddel 
i undervisningen på linie med film og 
bånd, som jo nu bliver flittigt anvendt. 
TV har - i modsætning til disse under
visningsmidler — en mulighed for at 
bringe aktuelle begivenheder ind i sko
lestuen i samme øjeblik, de indtræffer; 
det kan bringe mange friske pust ind i 
undervisningen.

Prøveudsendelserne henvendte sig 
til alle klasser fra 1. kl. til gymnasiet 
og emnerne var:

1. Cæsarernes Rom (gymnasiet).
2. Basilica og mosaik i Rom 

(gymnasiet).
3. Det kan bruges alt sammen 

(1 .-3. skoleår).
4. Atomerne (3. real).
5. En vej til musik (6.-7. skoleår).
6. Færdig med skolen 

(7.-9. skoleår).
7. 20 spørgsmål til Göteborg 

(4. skoleår).
8. Bas og jazz (6.-7. skoleår).
9. Historien om æg (1.-3. skoleår).

10. Jeg døber dig (6. skoleår). .
11. Det blev historie (3. real).
12. Nogen tid senere (7.-9. skoleår).
13. Livets love (7.-9. skoleår).
14. Set med baronens øjne 

(Real-afdelingen).
15. Sørens far har penge (7. skoleår).
16. Et barn og en mus (Real-afd.).

J. K. J.

Resultat af skole-TV udsendelsen: Det kan bruges alt sammen (3. kl.).
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Grøndals Avis.
Rødkilde skole har i år kunnet glæde 

sig over en vældig fin „presse“, hvad 
der også har sat sit præg på denne års
beretning, idet G.A., som De vil se, 
har leveret så godt som alle fotogra
fierne.

Vi er Grøndals Avis og hr. redaktør 
Vestergård meget taknemmelige, ikke 
blot for disse billeder, men endnu mere 

for den interesse, der året igennem har 
været vist Rødkilde skole og de arran
gementer af den ene eller anden art, 
der har været stablet på benene. Det er 
ikke sikkert, at salget af vore mærkat
ark var gået så strygende, hvis vi ikke 
havde haft avisomtalen i ryggen.

Hjertelig tak, Grøndals Avis! Vi hå
ber på fortsat godt samarbejde!

J. K. ].
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Rødkilde skole.

Skolenævnet (pr. 14. maj 1962) :
Speditør O. Jeppesen, 

Borups Allé 217 A, NV.
El-mester G. Larsen, 

Annebergvej 5, Brønshøj.
Kriminaloverbetjent Ulf Emcken, 

Grøndalsvængeallé 24, F.
Kommunelærer Flemming Thomsen, 

Hindbærvej 5, F.
Børnehavelærerinde Merete Schneider

mann, Hørsholmgade 30, N.

Skolens personale:
Skoleinspektør Alex Schnack.
Viceskoleinsp. H. E. Mertz-Larsen.

Karen de Neergård.
- P. Egede Andersen 

(biologisk studiesamling).
Ovl. H. Wedel Eriksen.

Ejner Rasmussen.
- J. Kærdrup-Larsen
- T. Juul Hansen(lærerrådsform.).
- Chr. Simonsen.
- Ejner Markeprand.
- K. Grove-Rasmussen.

G. Nyborg Jensen.
Louis Vedelsby.

- Poul Kragh.
- Cay Bjerrekær. 

Poul Frølich.
- Johs. K. Jepsen.

Kml. V. Nørbæk Pedersen.
- Erik Rønn.
- Bent Bayer.
- Chr. Gundelach.
- J. Klarskov Andersen.

Vakancelærer Anders Jørgensen.

Ovl. Else Olsen.
- M. Schreiber Sørensen.
- Helga Bielefeldt.
- Ingeborg Rasmussen.
- Helga Tingsgård.

Gudrun Klint.
- Ellen Moustgård.

Eva Eiler Sørensen (orlov).
- I. M. Dresing.

Elly Pedersen.
- Rita Jensen.
- Inger Morin.
- A. Boye.
- I. Hildebrandt Nielsen.

Kml. Agnete Christiansen.
- Alice Kam.

Ester Larsen.
- Nanna Jørgensen.
- Anne-Lise Groth.
- Lilian Jensen.
- Anne-Lise Toft-Nielsen.
- Vibeke Mouritzen.
- Birthe Foersom.
- Sonja Ovesen.

Lendis Sørensen.
Lis Dam.
Else Jepsen.

- Inge Jensen

Vakancelærer Dagmar Pedersen.
— Lilian Staugård.

Vikar Flemming Caroc.

Skolebetjent Erik Andersen.
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Forandringer i årets løb.
Nye kommunelærere: frk. Lis Dam 

og fru Else Jepsen (vore to faste vika
rer), samt fru Inge Jensen.

Ny vakancelærer: organist ved Ad
ventskirken, hr. Anders Jørgensen (pr. 
1/4 1962).

Ny fast vikar: hr. Flemming Caroc.
To lærere har forladt Københavns 

skolevæsen og er taget til provinsen. 
Det er hr. E. Hovgård Madsen, der er 
rejst til Svendborg, og hr. P. Garling, 
der er blevet lærer ved Værebro Dren
gehjem.

Endelig er fru Bodil Pedersen — ef
ter endt tale-pædagog-uddannelse - for
flyttet til Hyltebjerg skole.

Eleverne.
Rødkilde skole har i skoleåret 1961- 

62 haft 50 klasser med i alt 1257 elever 
(pr. 31/3 62) ; deraf 618 piger og 639 
drenge. Eleverne var fordelt i 36 ho
vedskoleklasser, 5 8.-klasser (heraf én 
8. teknisk klasse), 3 real-klasser (ny 
skoleordning), 4 Em-klasser og 2 real
klasser (gi. skoleordning).

Til realeksamen 1961 indstilledes 46 
elever, som alle bestod. 2 fik mg + , 
21 mg, 17 mg 4- og 6 g + .

Til mellemskoleeksamen indstilledes 
82 elever, som alle bestod. 3 opnåede 
ug-?, 14 mg + , 32 mg, 24 mg4-, 7 
g+ og 2 g.
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Skolenævnets beretning.

Det er glædeligt at kunne fastslå, at antallet af ulovlige forsømmelser af en 
sådan karakter, at skolenævnet bliver indblandet, er yderst ringe; kun i ét tilfælde 
har skolenævnet foretaget henvendelse til hjemmet. Denne del af skolenævnets 
arbejde har således været nem at løse.

Skolenævnet har været i stand til på anden måde at hjælpe, ganske særligt 
med hensyn til lejrskolen i Karrebæk, hvor pladsforholdene både inde og ude har 
været for små, ganske særligt i dårligt vejr, hvor børnene har været henvist til 
spisning, læsning, skriftligt arbejde og leg i samme lokale.

Som det er forældrene bekendt, har sagen taget den glædelige vending, at 
Rødkilde skoles Lejrskoleforening har været i stand til at købe naboejendommen 
med tilhørende 2 tdr. land, og dermed sikret den nødvendige udvidelse af vor ejen
dom, således at der nu er plads til både et arbejds- og opholdslokale samt en fodbold
bane.

Alt dette er blevet muligt ved skoleinspektørens og lærerpersonalets store og 
idérige indsats, samt ikke mindst ved hjemmenes store interesse og offervillighed, 
der i kontanter har beløbet sig til kr. 11.000, hvilket bliver over 10 kr. pr. hjem, 
et resultat, der har overtruffet selv de dristigste forventninger.

Lejrskoleforeningens medlemstal er dog stadig for lille; men måske er der en 
del forældre, der endnu ikke har indsendt indmeldelsesblanket. Er det en forglem
melse, må jeg så her minde Dem om Lejrskoleforeningen?

Skolenævnet beder elever, som med dette skoleårs afslutning forlader Rødkilde 
skole, modtage vore bedste ønsker for fremtiden.

På forældres og elevers vegne bringer vi skolens ledelse og lærerstab vor bed
ste tak for usædvanlig god indsats til gavn for skolens elever.

På skolenævnets vegne
Otto Jeppesen, 

formand.
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Arsafslutningen 1962.
(Besøgsdage).

ONSDAG DEN 20. JUNI

Lærer. Gæstelærer.

I A (nr. 21) kl. 8 - 940 dansk ....... ....... hr. Juul Hansen hr. C. Bjerrekær
I a (nr. 26) kl. 8 - 940 engelsk .... ....... frk. E. Moustgaard fru G. Klint
I b (nr. 19) kl. 8 - 94° regning .... ....... hr. C. Simonsen - H. Bielefeldt
8 tu (nr. 22) kl. 8 -1010 regning .... ....... Johs. Jepsen - E. Larsen
8 u (nr. 24) kl. 8 - 940 dansk ....... ....... fru B. Foersom - N. Jørgensen
8 x (nr. 15) kl. 8 - 850 dansk .......  

- 850-1040 regning ....
....... hr. Mertz Larsen

Klarskov Andersen
- E. Olsen
- R. Jensen

7 A (nr. 16) kl. 8 — 850 dansk .......  
- 850- 940 engelsk .... ....... frk.

L. Vedelsby
A. Boye

frk. Ingeb. Rasmussen 
hr. E. Rønn

7 au (nathv.) 
(nr. 19)

kl. 850- 910 biologi ......
- 950—1040 dansk .......

....... hr. E. Markeprand 
Wedel Eriksen

- P. Frølich
- Caroc

7 bv (nr. 18) kl. 8 - 850 tysk ..........
- S50- 940 regning ....

....... frk.

....... fru
LU. Jensen
H. Tingsguard

frk. Schreiber Sørensen 
hr. B. Bayer

6 A (nr. 23) 
(fysikv.)

kl. 8 - 850 dansk .......
- 85?— 940 fysik ........

....... hr. E. Rønn
E. Rasmussen

fru Inge Jensen 
- A. Groth

6 a (nr. 14) kl. 8 - 8o0 engelsk .... 
- 850- 940 dansk .....

....... frk. A. Boye
A. Christiansen

frk. Hildebrandt Nielsen 
fru E. Jepsen

6 b (nathv.) 
(nr. 17)

kl. 8 - 85° biologi ...... 
- 850- 940 dansk .....

1 fru Toft Nielsen hr. Grove Rasmussen 
- Kærdrup Larsen

5 u (nr. 13) kl. 85°— 940 geografi .... 
- 950-1040 dansk .....

....... frk.

....... hr.
Lindis Sørensen 
C. Simonsen

fru V. Mouritzen 
- I. M. Dr esing

5 v (nr. 12) kl. 8 - 850 dansk .......  
- 850- 940 geografi ....

....... 1

.... f ’ C. Gundelach fru T. Tingsgaard 
hr. Wedel Eriksen

4 A (nr. 6) kl. 8 - 850 dansk .......  
- 850- 940 biologi ....

Klarskov Andersen 
Grove Rasmussen

frk. A. Christiansen 
fru Inge Jensen

4 a

4 u

(nr. 8)

(nr. 10)

kl. 8 - 85° historie .... 
. 850- 940 dansk ......

kl. 8 - 850 dansk .......
- 850- 94“ regning ....

j fru 

....... } -

Inger Morin

S. Ovesen

frk. D. Pedersen 
- E. Pedersen

hr. Nyborg Jensen
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Lærer. Gæstelærer.
4 x (nr. 9) kl. 8 - 850 regning ...... ...... fru A. Groth hr. P. Frølich

- 850— 940 dansk ........ ...... frk. A. Kam fru Else Olsen
3 a (nr. 5) kl. 85°- 940 regning ...... ...... fru I. M. Dresing

- 950—10'° dansk ........ ...... frk. A. Boye
2 u (nr. 3) kl. 850- 940 dansk ........ ...... - I. Rasmussen

(nr. 4) - 9S0—1040 regning ...... ...... fru I. Morin
1 u (nr. 1) kl. 8 - 850 dansk ........ ...... - E. Jepsen

- 850- 940 regning ..... ...... frk. L. Dam
1 v (nr. 2) kl. 8 - 850 dansk ........ ...... - Lindis Sørensen

- 850- 940 regning ...... ...... - D. Pedersen
ly (nr. 4) kl. 8 - 85° regning ...... ...... fru R. Jensen

- 85"— 940 dansk ........ ...... frk. LU. Jensen

TORSDAG DEN 21. JUNI

IA (nr. 21) kl. 8 - 940 engelsk ............... frk. A. Kam frk. Elly Pedersen
I a (nr. 26) kl. 8 — 940 dansk .................. hr. Kærdrup Larsen fru H. Tingsgaard
I b (nr. 19) kl. 8 — 940 tysk ....................  frk. I. Rasmussen frk. LU. Jensen
8 tu (fysikv.) kl. 8 —104° fysik ................... hr. E. Rasmussen hr. L. Vedelsby
8 u (nr. 20) kl. 8 - 85° regning ............... fru V. Mouritzen - Nørbæk Pedersen
8 v (nr. 23) kl. 8 - 850 regning ................ - E. Larsen - C. Simonsen

- 850-1040 dansk .................. hr. B. Bayer fru V. Mouritsen
8 y (nr. 22) kl. 8 - 94n dansk .................. fru N. Jørgensen frk. I. Hildebrandt Nielsen

- 950-1040 regning ................ - B. Foersom fru E. Jepsen
7 av (nr. 25) kl. 8 - 8’° regning ............... hr. B. Bayer frk. Schreiber Sørensen

- 850- 940 dansk ................... - G. Nyborg-Jensen fru I. M. Dresing
7 B (nr. 21) kl. 9'™—1040 dansk ................... - P. Kragh hr. Kærdrup Larsen

- 1115—12 regning .......... - Juul Hansen - C. Bjerrekær
7 bu (nr. 20) kl. 850- 940 geografi ............... - E. Markeprand - Grove Rasmussen

(nr. 26) - 950-104“ dansk .................. fru R. Jensen - Juul Hansen
8 au (nr. 15) kl. 8 - 850 dansk .................  hr. Mertz Larsen fru S. Ovesen

- 850— 940 engelsk ..............  fru Else Olsen - A. Groth
6 av (nr. 17) kl. 8 - 850 dansk ................. hr. J. Jepsen - Inge Jensen

- 850- 9‘" engelsk ............... - P. Kragh hr. P. Frølich
6 bu (nr. 18) kl. 850- 94° historie ............... - E. Rønn fru Inge Jensen

- 950-104" dansk .................. frk. Hildebrandt Nielsen hr. C. Gundelach
6 bv (nr. 24) kl. 8 — 850 engelsk ............ hr. P. Kragh fru Toft Nielsen

- 850— 940 dansk .................. fru B. Foersom frk. Schreiber Sørensen
5 a (nr. 12) kl. 8 - 850 dansk ................. frk. E. Moustgaard fru A. Groth

- 850— 940 regning ................ - A. Boye - S. Ovesen
5 b (nr. 13) kl. 850— 940 dansk .................. - D. Pedersen frk. E. Moustgaard

- 950—1040 regning ............... - E. Pedersen - Lindis Sørensen
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Lærer.
4 v (nr. 7)

3 A (nr. 5)

3 u (nr. 6) 
(nr. 7)

3 v (nr. 8)

3 x (nr. 10)

2 A (nr. 1)

2 a (nr. 2)

2 v (nr. 4)

1 x (nr. 3)

kl. 8 - 850
- 850- 940 

kl. 9’°—1010
-1115—12

kl. 850- 910
- 9’°-1010

biologi 
dansk . 
dansk . 
geografi 
historie 
dansk .

hr. E. Markeprand 
fru E. Jepsen

Gæstelærer.

hr. Fl. Caroc 
- C. Gundelach

frk. Lis Dam

hr. Nørbæk Pedersen

kl. 8 - 850 dansk ................ fru I. Morin
- 850- 940 historie .... ....... frk . Lindis Sørensen

kl. 850- 940 regning .... ....... hr. Johs. K. Jepsen
- 950-1040 dansk ....... ....... Fl. Caroc

kl. 8 - 850 dansk ....... ....... Nyborg-Jensen
- 850- 94“ regning .... ....... frk. Lis Dam

kl. 850- 940 dansk ....... ....... fru G. Klint
- 950—1040 regning .... ....... frk. A. Kam

kl. 8 - 850 
- 830- 940

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

....... I - A. Christiansen

kl. 8 - 850 dansk ........ ....... fru I. M. Dresing
_ 850— 940 regning ..... ....... hr. Fl. Caroc

Rødkilde skole, marts 1962.

Alex Schnack.

26



Rødkilde skoles skoledistrikt.

Abrikosvej
Aggersvoldvej
Annebergvej
Bakkevej
Bellahøjvej lige nr. 20-152
Blåbærvej
Brombærvej
Brønshøjvej 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 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 ovl. Johs. K. Jepsen).
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