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Rødkilde skole

1962-63

Praktiske oplysninger.
Skolens adresse: Godthåbsvej 274, København F.

Kontorlid: hver skoledag kl. 12—13, samt onsdag kl. 17.30—18.30.
Skolens inspektør træffes i kontortiden.

Skolens telefon: Fasan 4480.
Lærerværelsets telefon: Fasan 35079.
Skolelægen træffes: tirsdag kl. 11.30—12.30 og fredag kl. 9.30—10.30.
Sundhedsplejersken træffes hver skoledag i skoletiden.

Skoletandlægen træffes hver skoledag kl. 9—13.

Kornenes kontor
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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 decem
ber; hver dag i skolens kontortid. Dåbsattest må medbringes. Koppevaccinationsattest skal forevises, inden barnet begynder skolegangen.
Undervisningspligten indtræder 1. august 1964 for alle børn, der på
dette tidspunkt er fyldt 7 år. Endvidere skal et barn, der senest 31.
januar 1965 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 torsdag d. 20. og fredag 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 gymnastiksal „C”, som vil være tilgænge
lige i tiden 9-13.

Afslutningen.
Torsdag 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 afslutnings-højtideligheden er der for eleverne
lejlighed til en lille sving-om.
Lørdag d. 22. juni er omflytningsdag.
Mandag d. 24. juni er første feriedag.

Første skoledag efter ferien er mandag d. 12. august.

De nye 1. klasser begynder dog først tirsdag d. 20. august.
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RØDKILDE SKOLESANG

Vor
når
vor
ved
Søg

skole sammen vi bygger,
trofast vi går mod et mål;
fremtid vi sammen betrygger
flidens og viljens stål.
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 1962-63.
Skolelægen.

mange børns liv, eller livsvarig inva
liditet er forhindret, så er det et meget
stort og alvorligt ansvar, forældrene
påtager sig ved at undlade eller sløse
med at få disse vaccinationer i orden,
og det gælder også for calmette-vaccinationen mod tuberkulose, der tilby
des alle tuberkulin-negative børn i 1.
klasse og evt. senere. Vi skulle gerne
nå derhen, at alle disse vaccinationer
er i orden ved skolelægens første un
dersøgelse af Deres barn i 1. klasse
(for calmette-vaccinationen dog me
dens barnet går i 1. klasse).

Det henstilles meget indtrængende
til alle forældre at lade børnene, så
tidligt som muligt, få de forebyggende
vaccinationer. Det drejer sig nu om 4
(mod tidligere 3) indsprøjtninger mod
difteri, stivkrampe og kighoste, der
rummes i samme indsprøjtning, samt
de 4 indsprøjtninger mod polio. Vac
cinationen mod kopper er lovpligtig,
og attest skal forevises før skolegangen
begynder. Når vi nu ved, at de tidli
gere så frygtede sygdomme som difteri
og kopper praktisk taget ikke mere ses
her i landet takket være vaccinatio
nerne, 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,

Det henstilles meget til forældrene
at sørge for, at skolelægehenvisninger
til egen læge efterkommes så hurtigt
som muligt, ikke mindst for børnenes
skyld.
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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 frem
lagt på gangen ved sløjdsalen. Det lig
ger fremme i tre dage, hvorefter det
gemmes væk. Under eksamen bliver
alt lagt frem i skolebespisningens lo
kaler.

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 sundhedsplejer
sken i fornødent omfang førstehjælp
ved ulykkes- og sygdomstilfælde, som
måtte indtræffe, medens eleven er på
skolen. Er fortsat behandling eller
kontrol påkrævet eller ønskelig, må
det ske hos egen læge.
Skolelægen træffes som regel tirsdag
kl. 11.30—12.30 og fredag kl. 9.30—
10-30.

Konfirmationsforberedelsen.
Ifølge cirkulære fra skoledirektio
nen meddeles herved følgende ret
ningslinier for konfirmationsforbere
delsen :

p Qrubb Andersen.

Tandlægen.

I perioden 1. marts 1962 til 28. fe
bruar 1963 er på tandklinikken be
handlet 1002 børn fra 1.—6. klasse.
7.-klasserne er i dette skoleår blevet
behandlet på Brønshøj skoles tandkli
nik, og børn fra 8. klasse og opefter er
fortsat henvist til privat behandling,
hvortil kommunen dog yder tilskud.
På nævnte 1002 børn er udført 3308
tandfyldninger med sølvamalgam. 648
mælketænder og 45 blivende tænder
er fjernet, de fleste af sidstnævnte dog
som led i tandreguleringer. Der er gi
vet lokalbedøvelse i 605 tilfælde. Her
udover er udført 361 andre behand
linger (behandlinger af tandkødslidel
ser, fjernelse af læbebånd, brud på
fortænder m. in.).
Lise Lund.

1) Eleverne konfirmeres fra 7. klas
se, således at konfirmationsforberedel
sen falder inden for dette klassetrin.
— Eleverne, der skal konfirmeres i
oktober 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
delse, 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 kristen
domsundervisning ikke lægges efter
kl. 13 mandag og torsdag.

4) Det pålægges skolerne for de
klassers vedkommende, i hvilke der
går elever til konfirmationsforbere
delse, ikke at henlægge skovture, mu
seumsbesøg, opvisninger o. 1. til man
dage og torsdage. Hvis dette undtagel
sesvis ikke kan undgås, skal skolen
give meddelelse derom til hver enkelt
præst.

Glemte sager.
Et af de problemer, der stadig i det
daglige kræver utrolig megen tid, er
efterlysningen af de mange glemte sa
ger. Det sker hvert år, at skolen ligger
inde med glemt tøj for adskillige hun
drede kroner. Det er derfor overmåde

7

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

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

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, glide,
kaste med sne, at gå eller stå på
snebunker, bænke eller halvtage
samt boldspil er altid forbudt).

Erstatning for bortkomne ure,
smykker etc.

Da skolevæsenet jævnlig modtager
ansøgninger og erstatning for genstan
de, 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 og lignende. Det frarådes
derfor hjemmene at lade eleverne
medbringe sådanne genstande på sko
len. Sker det alligevel, er det på hjem
menes eget ansvar, og erstatningskrav
vil ikke kunne gøres gældende. Sam
tidig gør man opmærksom på, at der
heller ikke ydes erstatning for huer,
vanter, tørklæder og lignende mindre
beklædningsgenstande; disse må af
eleverne medtages i klasserne.

6. Tasker må ikke væltes; andres
tasker må hverken åbnes eller
flyttes.

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 af
faldskasserne.
9. Dør- og portvagter er udstyret
med armbind; deres anvisninger
skal følges.
10. I frikvartererne er der kun lo
faste ordensdukse på visse fag
lokaler oppe, og de befinder sig i
det pågældende lokale.

Rødkilde skoles ordensregler.

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

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

NÄR I MØDER

1. I må tidligst møde 10 minutter,
før jeres skema begynder, men
skal være inde i gården, inden
det ringer.
I må ikke stå uden for skolen og
vente.

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.

2. Ingen leg kl. 8.
I FRIKVARTERERNE
3. De tre yngste klassetrin opholder
sig i den lille gård. Alle andre
klasser opholder sig i den store
gård.
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17. Mælk hentes af et par elever fra
hver klasse ved opgang efter fri
kvarteret før spisning. De samme
bringer ved nedgang efter spis
ning „flaskerne“ tilbage til udle
veringsstedet.

I den lille gård stilles op klasse
vis.
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 halvdel, stiller op under
halvtaget ved hovedfløjen.
De, der skal til mellemfløjen, stil
ler op under halvtaget langs toi
letterne.
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 indgangene til
disse.

18. Papirkurven tømmes efter spis
ning af en enkelt elev fra klassen
og stilles derefter uden for den
aflåsede dør.
19. Spisning skal være tilendebragt,
inden det ringer kl. 11. Papiret
om madpakken bruges som dug.
Derpå stilles mælke-„flasken“.

20. Ingen må gå ned i gården før kl.
10.55.

I øvrigt gælder følgende:

13. Overtøjet skal anbringes på kna
gerne på gangene.

21. der må ikke medbringes tygge
gummi i skolen.

NÅR DER RINGES NED

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 persienner.

14. I går ad den nærmeste trappe, og
I må ikke anbringe tasker, tøj
eller lignende ved et klassevæ
relse, med mindre I går umiddel
bart forbi dette på jeres vej hen
ad den gang, I har været på.
15. Ingen må tage skolens bøger med
i gården i frikvartererne.

23. Hvis jeres forældre eller lærer
ønsker jer undersøgt af læge eller
tandlæge, skal I altid medbringe
en seddel.

PÅ GANGENE PASSER I PÅ
FØLGENDE:

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

16. a. at gå stilfærdigt, aldrig løbe,
at tale stilfærdigt, aldrig råbe,
b. ikke at genere andre.
c. at holde helt til højre.
d. ikke at gå arm i arm eller
hænge over hinanden.

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.
godt arbejde med at hjælpe kammera
terne over de mest befærdede veje,
og de har i det store og hele — trods
den lange og kolde vinter — passet
deres job tilfredsstillende.

Færdsel!
Atter er et skoleår afsluttet uden
alvorlige uheld for børnene, som hver
dag skal til og fra skole.
Trafikken er i stadig stærk stigning
på vejene omkring skolen, og vi har
da også gennem myndighederne an
søgt om at få fodgængerfelterne bedre
sikret, bl. a. ved opsætning af gult
blinklys.
Imidlertid er hele problemet med
sikring af fodgængerfelterne i støbe
skeen. Myndighederne har forskellige
steder i byen etableret forsøgsafmærk
ninger med lys og skilte, og først når
disse forsøg er afsluttet, er der mulig
hed for, at vi kan komme i betragt
ning.
Skolepatruljerne udfører stadig et

Alle skolens elever — store som små
— har pligt til at rette sig efter de
tegn, patruljerne giver ved fodgænger
felterne, og dog er det flere gange sket,
at større elever skubber patruljevagten
til side og selv maser sig frem over
vejen. Den slags tåbeligheder må na
turligvis ikke finde sted, da de er med
til at nedbryde respekten for skole
patruljerne, og det kan være livsfar
ligt pludselig at styrte sig ud på vejen.
Bilisterne er jo efterhånden blevet
vant til skolepatruljerne og regner med
deres indsats.

„— og så til venstre igen!“
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og så skal I bare se den nye fodboldbane”.
Lejrskoleforeningen.

Kongelig
dansk
Automobilklub
(KDAK) uddeler hvert år i januar må
ned et sølvemblem som anerkendelse
og tak til de patruljemedlemmer, som
gennem flere år har deltaget i arbej
det, og som har vist dette arbejde sær
lig interesse og har været præcise. I
år har fire af vore elever fået denne
udmærkelse:

Der skal på dette sted ikke lyde
mange ord om lejrskolen. Vi henviser
til vort nummer af „Karrebæk-Posten“,
der for nylig er sendt ud til alle hjem.
Blot skal der lyde en varm tak til
vor „gamle“ kasserer, skoleinspektør
Poul Kragh, der på grund af sin ud
nævnelse er fratrådt. Hr. Kragh har
været meget kraftigt medvirkende til,
at Rødkilde skole i dag har en virkelig
fin lejrskole, der er i stand til at klare
sig uden kommunale tilskud af nogen
art.
Vor nye kasserer er overlærer, frk.
Ingrid Hildebrandt Nielsen. Var det
ikke en god idé at byde frk. Hilde
brandt velkommen på „kasserer-tabu
retten“ med en indmeldelse i Lejrsko
leforeningen? Det er tilstrækkeligt at
indsende årskontingentet — 4 kr. for
forældrepar og 3 kr. for enkeltmed
lemmer — på giro 78977! Kassereren
har tlf. Damsø 108; der kan De få alle
ønskede oplysninger om foreningen.

Bente Hoffmann Hansen (9. tek
nisk kl.)
Gitte Christensen (9. av.)

Ole Boysen (9. av.)

Inge Jøndrup (II real b.).
Vi siger til lykke til de fire, og til
samtlige patruljemedlemmer siger sko
len tak for det arbejde, de alle har
udført i årets løb til gavn for deres
kammerater.

På bagsiden af årsberetningen fin
des en skitse, der viser vejene, der
fører til skolen.
L. Vedelsby.
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udstedes, des oftere kommer kort-in
dehaverne med på de én-dages udflug
ter, der arrangeres.
Benl Bayer

K.K.L.’s feriekolonier.
82 piger fra Rødkilde skole var i år
på koloni. De fordeltes således: 25 på
„Enggården“, 15 på „Nora Mortensens
Minde“, 11 på „Næs“, 10 på Lundby
Landbrugsskole, 10 på „Stavnsbo“, 9
i Bjerge og endelig 2 på „Reden“.
Vi gør opmærksom på, at kolonierne
ikke tager piger, der efter sommerfe

rien forlader skolen.

Feriebørnsudsendelse.
Der blev sidste sommer kun anbragt
1 (skriver én) elev fra skolen i ferie
plads!
Feriebilletter.
Gennem klasselæreren kan feriebil
letter rekvireres, hvis eleven medbrin
ger en seddel med ferieværtens navn
og adresse, samt navnet på den sta
tion, hvortil billetten skal udstedes.
Bestillinger i god tid — helst inden
d. 1. juni.

y Mouritzen.

Feriekoloni.
I sommeren 1962 udsendtes fra Rød
kilde skole 70 drenge til Københavns
Kommunelærerforenings feriekoloni
er: Sandsgård ved Blokhus, Lille Okseø i Flensborg fjord og til vor egen
lejrskole i Karrebæk.
I april eller maj giver klasselærerne
besked om koloniophold og udleverer
derefter ansøgningsskemaer til de ele
ver, der har skriftlig anmodning her
om med fra hjemmet. Når pladserne
er fordelt, vil eleverne få besked om
sted og tidspunkt. Hvis man derefter
ikke ønsker at gøre brug af tilbudet,
må meddelelse straks gives skolen, så
en anden kan udnytte pladsen. Vi be
der forældrene om at sætte navn eller
nummer i børnenes tøj m. v., samt i
kufferten at vedlægge en liste over det,
der medbringes. Giv ikke børnene for
mange lommepenge med, men skriv
hyppigt til dem.
ßent ßayer

Skibsadoption.
Desværre er det ikke lykkedes siden
salget af „Stella Danielsen“ at skaffe
skolen et nyt adoptionsskib. Der er
flere skoler, end der er opnåelige ski
be; sådan har det altid været, men er
det ikke mindre i dag, hvor mange
skibe lægges op og kun få nye bygges.
Man har dog ikke glemt os i forenin
gen, så vi har stadig håb om at få et
skib inden alt for længe.
Det er heller ikke al forbindelse med
skibsfart, som er afbrudt, idet vi i
efteråret havde besøg af kaptajn Løber
fra Sønderborg, som fortalte to 6. klas
ser om skibsfart og viste en meget
smuk farvefilm: „Under Ø.K.’s flag
over havene til skovene“, hvori man
både så skibet blive bygget og så en
hel del af det, som man i Østen ind
byder de danske søfolk til at se i land,
f. eks. elefanter på arbejde. Vi undrede
os meget over, hvor klogt og målbe
vidst disse dyr kan arbejde.
P.S. Sidste nyt. Vi har fået et skib,
„Jessie Mærsk“. 4a og 4A er gået i gang
med at skrive.
, „

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
virkelig agter at benytte det.
Udflugterne er i første række be
regnet for børn, der ingen steder kom
mer i skoleferien. Jo færre kort, der
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Bio-forestillingerne: Hold I: „Kir
mes“, „Ved vejs ende“, „Vredens dru
er“ og „Masser af Whisky“.
Hold II: „Den sidste chance“, „Kap
tajn Buffalo“, „Masser af whisky“ og
„Vredens druer“.
Samlet abonn.tal (teater) : 422.
Samlet abonn.tal (bio): 576.

Skolesceneii.
Teatret har trange kår i vore dage!
Det kniber med interessen, folk er
ikke til at lokke væk fra „skærmen“!
Disse toner lyder ofte; men skolesce
nen kan stadig klare sig, trods TV,
dyrtid og kultur-pause! Medlemstallet
holder sig stadig på antagelige højder,
hvilket fremgår af nedenstående tal.
På Rødkilde skole har tre lærere
taget sig på at opretholde kontakten
mellem teatret og vore elever.
Overlærer T. Juul Hansen har taget
sig af 5. og 6. klasserne og har fra
disse to klassetrin haft 156 tilmeldin
ger til teatret og 196 til Skolescenens
bio.
5. kl. så: Film: „Ballonrejsen“, „For
svundet i Japan“ og Laila“. Teater:
„Den stundesløse“ og „Jeppe på Bjer
get“.
6. klasse: Samme programmer som
7. klasse (se nedenfor).
7. og 8. klasserne tager overlærer
Johs. K. Jepsen sig af, og der har her
været 118 elever i Det ny Teater, hvor
de har set „Anne Franks Dagbog“ og
„Den stundesløse“.

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
omgås og behandle dyrene.
Forbundets kreds på Rødkilde skole
omfatter for skoleåret 1962/63 180
medlemmer. Årskontingentet er 1 kr.,
og hvert medlem modtager i årets løb
6—8 numre af medlemsbladet, som
bringer aktuelle artikler, instruktioner
og konkurrencer.
Poul Frølich.

Indsamlinger.
Vi har fortsat vor „løbende indsam
ling“ til fordel for lejrskolen i Karre
bæk; kassekreditten, som blev optaget
i anledning af jordkøbet i Karrebæk,
skal hurtigst muligt ud af verden!
Vi har dog også i år „solgt mærker“
de 5 gange, vi har indskrænket os til,
og endelig har Rødkilde skole deltaget
i indsamlingen til Algeriet. Der er fra
skolen sendt 80 tæpper til Algeriet —
via Dansk Røde Kors —, 80 tæpper,
der var syet sammen af i alt 3200
„hjemmestrikkede“ firkanter.

Skolescenens bio har haft 4 forestil
linger, hvor 171 elever har set: „Sej
ren over Atlanten“, „Den sidste chan
ce“, „Kaptajn Buffalo“ og „Hofnar
ren“.
Endelig har overlærer P. Frølich i
år igen måttet tage sig af de store ele
ver p. gr. a. overlærer J. KærdrupLarsens sygdom. I real (teater: 59
abonn., bio: 70 abonn.) har set samme
forestillinger som 7. og 8. klasserne.
Realen, II real og 9. klasse har haft
89 elever i teatret og 139 i biografen.
Teaterforestillingerne var: „Ondine“, „Raskolnikoff“, „Den kinesiske
mur“ og „Anne Franks Dagbog“.

Sparemærker.
Viceskoleinspektør H. E. Martz Lar
sen meddeler, at der i år er solgt spa
remærker for i alt 2100 kroner.
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I årets løb.
September:
Idrætsugen aflyst. Ingen fane-plade
i år!
Udflugtsdag, hvor 2., 3., 4. og 5. kl.
var i Zoologisk have, medens de
større klasser tog på udflugt.

December:
Advents-morgenandagt i Grøndals
kirken.
Lucia-optog på skolen.
Banko-spil i sportshallen.
Juleafslutning samme sted.

Oktober:
Åben sangtime med Rødkilde skoles
Forældrekor.

Februar:
Forældremøde for forældre til børn
i 7. a-klasser. Emne: Supplerende
fag i 8. skoleår.

November:
Forældredagene. Igen i år kan vi
skrive: Mange besøg — i de små
klasser! Fortæller de store elever
mon slet ikke, at far og mor gerne
må komme hen på skolen?

Marts:
Skolebal for de større elever.

April:
Grønlandsminister Michael Gam:
Grønland —■ vort eget u-land.
Denne sikkert interessante aften
måtte desværre aflyses — på grund af
for ringe deltagelse! Der var solgt 30
(tredive) billetter.

Aftenmøde med bl. a. orientering
om de muligheder, der foreligger
for børnene efter 5. kl.
Forældreaften: Bli’r melodien væk
i POP?

Advents morgenandagt i Grøndalskirken.

14

På læsestuen findes håndbøger, ka
taloger, blade osv., som står til elever

Maj:
27. maj. Skolens fødselsdag — skole
lukning kl. 11.30. Der var som sæd
vanligt arrangeret underholdning
for eleverne i sportshallen. Resulta
tet af flaskeindsamlings-konkurrencen blev: ca. 7000 indkomne flasker
indbragte kr. 550. Præmien til den
flittigste klasse gik til 6. bu, der ind
samlede 2397 flasker. Nr. 2 blev 3.bu
med ca. 800 flasker.

nes rådighed.

ehr. Gundelach.

U dlånsbibliolekel.
Skolens udlånsafdeling har i alt ca.
3150 bøger. 401 lånere fra 4. klasse og
derover har i årets løb lånt 12.184
bind, hvilket giver 64 bøger pr. ud
lånstime eller 30 bøger pr. låner.
1 .—3. klasse har hos klasselæreren
lånt billedbøger og lettere småbørnsbøger fra skolens småbørnsbibliotek
— ialt er på denne måde udlånt ca.
4600 bøger.
Alle udlån er gratis, og skolebiblio
tekets udlånsafdeling har åbent 6 ti
mer ugentlig.
Leder: skolebibliotekar Poul Kragh.

Eksamenstid! Skriftlig eksamen be
gynder. Vi havde i år for sidste gang
realeksamen efter den gamle ordning.
Til gengæld havde vi forste gang tek
nisk forberedelses-eksamen og afslut
tende prøver i alle andre 9. klasser.

Sang og musik.
Elevkoret har året igennem sunget
om fredagen kl. 16—17.30. Det har
medvirket ved modtagelsen af de nye
1. klasser, ved skolens advents-guds-

Læsestuen.

Læsestuen har været åben 6 timer
om ugen fra midt i september til på
skeferien.

Skolens blokfløjtegruppe.
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tjeneste, ved juleafslutningen og ved
flere andre lejligheder. I Bededags
ferien var det i Karrebæk for at nyde
det første forår og for at synge i
Karrebæk kirke.

Forældrekoret.
Forældre-koret har sunget på skolen
hver torsdag aften. Programmet har
spændt fra 1700-tallet og op til vor
tid og både rummet kirkemusik og
verdslig musik.
At sangerne har haft glæde og ud
bytte af aftenerne, bevises med den
usædvanlig høje mødeprocent: ca.
95 % (ligesom sidste år).
Ny medlemmer optages — meget
gerne! —, når koret begynder igen ef
ter sommerferien.
Anders Jørgensen.

Elever, der ønsker at blive optaget
i elevkoret, bedes melde sig straks ef
ter sommerferien. Medlemmer har
pligt til at møde til de faste prøver og
skal opføre dem på deres skema, så
deres forældre altid kan være klar
over, hvornår der øves. Forsømmel
ser, der ikke skyldes sygdom, må kun
finde sted efter skriftlig anmodning
fra hjemmet.
Igen i år har 2. klasse-eleverne fået
tilbud om undervisning i blokfløjtespil
på skolen. Blokfløjten er både et bil
ligt og et let instrument at begynde
med, hvis man vil lære at spille —
også hvis man engang drømmer om
et instrument som klaver, violin, cello
eller klarinet. Men desuden er blok
fløjten et instrument, man kan blive
ved at dyrke med stigende udbytte.
Der er efterhånden udkommet en
mængde god musik for blokfløjte-sam
menspil.

Drenge-gymnastik.
I skoleåret 1962/63 har udvalgte
drengehold deltaget i de københavn
ske skolers svommestævne og gymna
stikturnering. Idrætsstævnet blev jo i
denne sæson desværre aflyst på grund
af dårligt vejr.
Mange drenge har i skoleårets løb
taget skoleidrætsmærket, fordelt såle
des: bronze 83, sølv 52, guld 53, sølv
med emalje 35, guld med emalje 13,
i alt 236 idrætsmærker.
På Bellahøjbadet har vi i tiden 15.
maj—20. juni og igen 13. august—31.
august gennemført vor 3. sæson med
obligatorisk svømmeundervisning for
drenge fra 4. kl. til realen. Der er ta
get svømmeprøver, fordelt således:
Svømmeprøven (bronze) 82, fri
svømmerprøven (sølv) 48, livredderprøven (guld) 23, den udvidede bjær
geprøve 1, i alt 154 svømmeprøver be
stået.
I gymnastik har drengene bestået
gymnastikmærkeprøven, fordelt såle
des: Bronze 33, sølv 18, guld 3.
Der har i vinterens løb været af
holdt timer i frivillig gymnastik, ledet
af kommunelærer J. Klarskov Andersen.
J. Klarskov Andersen. P. Frølich.

En lille gruppe af skolens fløjtespil
lere har da også dannet en dobbelt
kvartet, der øver mandag aften kl. 19
—20.30.
5 elever modtager violinundervis
ning. Skolen har en del violiner og en
cello, som ikke kom i brug i år. In
strumenterne kan gratis lånes af ele
ver, der ønsker at lære at håndtere
dem.

10 elever spiller mandolin. Efter
ferien starter nye hold. Mandolin er
et godt begynder-instrument, hvis man
ønsker senere at spille violin eller

K. K. Grove Rasmussen.
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„Formning“ kan være mange ting.
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idrætsmærker, og der opnåede vi 88
bronze-, 48 sølv- og 38 guld-mærker.
Desuden erhvervedes 22 sølv-mærker
med emalje, 10 guldmærker med emal
je, ialt 206 idrætsmærker. Det er et
pænt resultat, når man tager i be
tragtning, at vi kun trænede til mær
keprøverne fra 1. sept. til efterårs
ferien. Samtidig arbejdede vi stadig
på at opnå en faneplade samt et sølv
bæger. Det lykkedes for pigerne i 6.
bu at få 100 % idrætsmærker, og de
vandt landsturneringen med vor egen
I real u + v på andenpladsen. Vi er
glade for, at vi nåede at få præmie, og
vi vil gøre alt for at vinde denne efter
tragtede præmie igen.
Så begyndte det daglige arbejde i
gymnastiksalen, og desuden har der
været frivillig gymnastik og basket
ball to eftermiddage om ugen.
I december afholdt vi i Rødkildehallen en basket-ball-turnering, hvor
vi havde inviteret hold fra Frederikssundsvej, Gerbrands-skolen og Lykke
bo skole, samt et enkelt hold fra Sundpark-skolen.
Der blev spillet 11 kampe, som af
vikledes på 2% time, og Gerbrand
skolen, Lykkebo, Sundparken og Rød
kilde delte sejrene mellem sig. Real uv
vandt sin slutkamp over Frederikssundsvej med 22—2. Vi havde en dej
lig eftermiddag, og vi takker søstrene
Jytte og Bente Dentrup for hjælpen
som dommere.
Nu er vinteren gået, og det sidste
punkt på årets gymnastikprogram er
realeksamen i gymnastik.

Pige-gymnastik.
I den første uge af juni 1962 blev
der afholdt nordiske mesterskaber for
skoleungdom, alder indtil 14 år. Stæv
net blev denne gang afholdt i Helsing
fors. Der kæmpedes i atletik og basket
ball for pigernes vedkommende, og det
er svært at komme med, da der skal
passes træning, og det er piger fra
hele København; de bedste bliver ud
taget. Vi har gennem mange år haft
nogle af vore piger fra Rødkilde med,
såvel i atletik som i basket-ball, og og
så denne gang lykkedes det at blive
repræsenteret. Inge-Lise Kring blev
udtaget til basket-ball-holdet, og jeg
ved, at hun havde en stor oplevelse
sammen med sportskammerater fra
de fire nordiske lande.
Svømmesæsonen i Bellahøjbadet
blev trods den dårlige sommer god.
Der blev taget en mængde svømme
prøver: 60 bronzemærker, 52 sølv
mærker og 35 guldmærker. I forhold
til vore naboskoler lå vi højest.
Det er jo meget vigtigt, at alle vore
børn får indblik i svømningen. Derfor
henstiller jeg til forældrene ikke at
afholde børnene fra denne vigtige
idrætsgren, især da den jo er et obli
gatorisk fag for Rødkilde skole, helt
på linie med de øvrige skolefag.

Efter sommerferien fortsatte svøm
ningen august måned ud, og så tog vi
fat på træningen til idrætsdagen. Da
denne blev aflyst på grund af vejret,
kan vi jo ikke tegne os for faneplader
denne gang! Men til svømmeidrætsdagen viste vore piger, at de kan svøm
me. Bedste resultat fik 7. b piger, der
blev nr. 2 på samme tid som nr. 1. Vi
havde i alt 9 hold med fra 6. kl. til
realklassen.
I det daglige arbejde trænede vi til

Lilian Staugård.
Foreningen „NORDEN“.
I lighed med tidligere år har Rød
kilde skole haft besøg af rejselektorer
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rende kirke (for de ældre elever),
Teaterkundskab (for de ældre elever),
Japan i dag (for de mellemste klasse
trin), Biologi (for de mellemste klasse
trin) og mange flere.
Ét fortrin har skoleradioen end
nu! !) : en lærer kan — fra Båndcen
tralen — rekvirere en bestemt udsen
delse til netop den time, hvor han har
brug for den, idet 5 moderne bånd
maskiner står klar på skolen.

fra Sverige og Norge. Eleverne fra og
med 6. klasse overværede de interes
sante og belærende foredrag. 6. og 7.
klasserne hørte norsk, som det skal
tales; resten af de større elever var
til svenskforedrag.
I to måneder havde eleverne i eksa
mensklasserne lejlighed til at høre et
andet af vore „nabo-sprog“ blive talt
perfekt!!), idet skolen havde besøg af
en tysk lærerinde, Adelheid Knaup,
som supplerende lærer i tysk.

Grøndals Avis.
Igen i år vil Rødkilde skole takke
vor lokal-avis for den velvilje og in
teresse, den altid viser vor skole og
vore arrangementer. Tak også for lån
af billedet fra vor adventsandagt i
Grøndals-kirken, og billedet af dren
gen, der „former“!
Kun én lille ting har vi at beklage os
en smule over! Grøndals Avis glemte
i sin omtale af erhvervs-praktikantudsendelsen fra Grøndalsvænge skole
at oplyse sine læsere om, at der på
Gr.v. skole er tale om forsøg. Vi er i
flere tilfælde blevet spurgt, hvorfor
vore elever ikke kunne komme ud, når
elever fra Gr.v. kunne!

Skole-TV.
Danmarks skole-TV er nu ude over
forsøgsstadiet, og som De selv har lej
lighed til at konstatere, er skole-TV
godt på vej til at gentage Skoleradio
ens eksempel: det er udsendelser, som
andre end skoleelever har stort ud
bytte af.
Fra radioens side er programmerne
planlagt med stor omhu, idet der ud
sendes både elev- og lærerhæfter, så
ledes at det stof, der gennemgås i ud
sendelserne, i forvejen kan gennemar
bejdes i klasserne, så eleverne får det
fulde udbytte af „TV-timen“.
Fra sæsonen 1962/63 kan følgende
emner nævnes: Træk af arbejdets hi
storie (8.—9. skoleår), Den missione

Men altså: Tak for i år, Grøndals
Avis.
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Rødkilde skole.
Vakancelærer Anders Jørgensen.
Ovl. Else Olsen.
■— M. Schreiber Sørensen.
Helga Bielefeldt.
— Ingeborg Rasmussen.
— Helga Tingsgård.
— Gudrun Klint.
— Ellen Moustgård.
- Eva Eiler Sørensen.
— I. M. Dresing.
— Elly Pedersen.
— Rita G. Jensen.
Inger Morin.
— A. Boye.
I. Hildebrandt Nielsen.
Kml. Agnethe Christiansen.
— Alice Kam.
— Ester Larsen.
— Nanna Jørgensen.
— Annelise Groth.
— Lilian Jensen.
— Anne-Lise Toft-Nielsen.
Vibeke Mouritzen (orlov).
- - Birthe Foersom.
— Sonja Ovesen.
Lendis Sørensen.
- Else Jepsen.
— Lis Dam.
— Inge Jensen.
Vakancelærer Dagmar Pedersen.
Lilian Staugård.
Vikar E. Chr. Petersen.
Skolebetjent Erik Andersen.
Sundhedsplejerske K. B. Heibøll.

Skolenævnet:
Kriminaloverbetjent Ulf Emcken,
Grøndalsvængeallé 24, F. 34 10 53
(formand).
Elektromekaniker Gunnar Larsen,
Annebergvej 5, Brh. 60 24 05.
Speditør Otto Jeppesen,
Borups Allé 217 A, NV. 34 15 04.
Kommunelærer Flemming Thomsen,
Hindbærvej 5, F. Fasan 6926 (sekre
tær).
Børnehavelærerinde, fru Merete
Schneiderman, Hørsholmgade 30, N.
Ægir 10 737. (Medlem af Køben
havns skoledirektion).
Skolens personale:
Skoleinspektør Alex Schnack.
Viceskoleinep. 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.
— Fl. Caroc.

Forandringer i årets løb.
Der er i år kun enkelte ændringer i
Rødkilde skoles lærerpersonale.
Vor faste vikar, hr. Fl. Caroc, blev i
årets løb fast ansat. Vikar er nu hr.
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E. Chr. Petersen, der hele året har læst
et vakant skema med mange sløjdti
mer.
Efter sommerferien må vi sige far
vel til overlærer P. Kragh, der pr. 1.
august er blevet udnævnt til skole
inspektør ved Ryesgade skole. Hr.
Kragh har været ved Rødkilde skole,
siden skolens første start d. 12. august
1947, hvor der startedes med et par
klasseværelser på Katrinedals skole.
Vi ønsker hr. Kragh held og lykke
med den nye stilling.

ver (pr. 31/3 1963); deraf 578 drenge
og 585 piger.
Eleverne var fordelt i 33 hovedsko
leklasser, 3 8. klasser (heraf 1 8. tek
nisk klasse), 3 9. klasser (heraf 1 9.
teknisk klasse), 3 I real-klasser, 2 II
real-klasser (disse 5 klasser efter den
nye skoleordning) og 3 realklasser
(gammel skoleordning).

Eleverne.
Rodkilde skole har i skoleåret 1962/
63 haft 47 klasser med i alt 1163 ele

Til mellemskoleeksamen indstilledes
109 elever, der opnåedes 2 ug->, 16
mg+, 37 mg, 36 mg + , 13 g+ og 5 g.

Til realeksamen 1962 indstilledes 46
elever, som opnåede følgende resulta
ter: 1 fik ug-r-, 7 mg + , 23 mg, 11
mg-^, 3 g+ og 1 g.

21

Skolenævnets beretning.
Efter kommunevalget i marts 1962 skete en lille ændring af skolenævnets
sammensætning, og det nye skolenævn har i det forløbne år bestræbt sig på at
skabe et så godt samarbejde melle mhjem og skole, som det har været muligt.
Skolenævnet kan se tilbage på et år med et godt samarbejde med skolens
inspektør og lærerpersonale. Men — der er endnu mange forældre, der ikke ved,
hvad skolenævnet er for noget. De færreste er klare over, at skolenævnet er for
ældrenes tillidsrepræsentanter, som har til opgave at føre et vist tilsyn med skolen
og pligt til at være hjemmenes og elevernes talsmænd i skolesager.
Her ved Rødkilde skole har skolenævnet gennem årene forsøgt at varetage sin
opgave på bedste måde. Vi ønsker ikke at være en „kommission“, der bare lader
problemerne ligge, men vi ønsker, at vort arbejde vil fremme samarbejdet mellem
skole og hjem på en sådan måde, at begge parter kommer til at forstå hinanden.
Vort ønske er, at frugten af dette samarbejde må blive endnu bedre forhold for
børnene i skolen.
Vi håber, at endnu flere forældre vil hjælpe os i dette arbejde, at endnu flere
forældre vil møde frem, når skolen og skolenævnet kalder til møde.
Skolenævnet vil gerne bringe en tak til de mange forældre, som i skoleåret
er mødt frem ved forældremøder og de øvrige arrangementer, der har været
afholdt.
Der har i det forløbne skoleår ikke været forsømmelser, som har givet anled
ning til indgriben fra skolenævnet. De opgaver, som har skullet løses, er alle løst
på bedste måde — forhåbentlig til fuld tilfredshed for både hjemmene og skolen.
Skolenævnet udtaler en tak til skolens inspektør og lærerpersonale for godt
samarbejde i det forløbne år.
Ulf Emcken,
formand for skolenævnet.
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Arsafslutningen 1963.
Mundtlig årsprøve.

FREDAG DEN 14. JUNI
II a
II u

Eksaminator,
(nr. 20) kl. goo geografi ........... hr. C. Bjerrekær
(nr. 21) kl. 800 engelsk .............. fru G. Klint

Censor.
hr. E. Markeprand
frk. I. Hildebrandt

MANDAG DEN 17. JUNI
II a
II u

(fysikv.) kl. 8«o fysik
(nr. 20) kl. 800 geografi

hr. E. Rasmussen
T. Juul Hansen

hr. L. Vedelsby
frk. A. Christiansen

ONSDAG DEN 19. JUNI
II a
II u

(nr. 29) kl. 800 tysk
(fysikv.) kl. 800 fysik

frk. Schreiber Sørensen
hr. E. Rasmussen
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frk. Lilian Jensen
hr. Grove Rasmussen

Besøgsdage.
TORSDAG DEN 20. JUNI
Lærer.
I
I
I
8
8
8
7

u
v
x
u
v
t
a

(nr. 26)
(nr. 18)
(nr. 17)
(nr. 19)
(nr. 25)
(nr. 16)
(nr. 14)
(nr. 14)
7 au (nr. 15)
(nathv.)
7bv (fysikv.)
(nr. 24)
6 av (nr. 13)
(nr. 13)
6 bu (nr. 12)
(nr. 12)
5 A (nr. 11)
(nr. 11)
4 A (nr. 9)
(nr. 9)
4 u (nr. 7)
(nr. 7)
4 v (nr. 8)
(nr. 8)
3 a (nr. 6)
(nr. 6)
3 u (nr. 6)
(nr. 15)
3 v (nr. 10)
(nr. 10)
2 u (nr. 1)
(nr. 1)
2 v (nr. 5)
(nr. 5)
2 x (nr. 3)
(nr. 5)
1 v (nr. 2)
(nr. 2)
1 y (nr. 4)
(nr. 4)

kl. 800—1010 dansk ................ hr. C.Bjerrekær
kl. 800—10-10 dansk ................ frk. Hildebrandt Nielsen
kl. S»0—IO«’ dansk .................. hr. P. Kragh
kl. 800—1010
kl. 800—1010
kl. 800—1Q10
kl. 800— goo
kl. 850— 940

kl. 800— 850
kl. 850— 940
kl. 800— 850

kl. 850— 940
kl. 800— 850

kl. S5«— 940
kl. 800— 850

kl. S5»— 910
kl. 800— s5»

kl. 850— 940

kl. 800— sno
kl. 850— 940
kl. 800— 850

kl. 850— 940
kl. 800— 8®o
kl. 850— 940
kl. 855— 940
kl. 950—1Q40

kl. S00— 850
kl. 855— 940
kl. 800— 850

kl. 855— 940
kl. 855— 940
kl. 950—1040

kl. 800— 850
kl. 855— 940
kl. 855— 940

kl. 950—1040
kl. 800— 850
kl. 855— 940
kl. 800— 850

kl. 855— 940

dansk ................... -E. Rønn
dansk ..................
- Nyborg-Jensen
regning ............... fru E. Larsen
dansk ................ frk. Agn. Christiansen
biologi................. fru Toft Nielsen
dansk ................. hr. Mertz Larsen
biologi................ - P. Frølich
naturlære ............
- L. Vedelsby
tysk ...................... frk. I. Rasmussen
dansk ................. hr. C. Gundelach
regning.............. - C. Simonsen
engelsk ............... fru G. Klint
dansk ................. hr. C. Gundelach
dansk ..................
- Klarskov Andersen
historie ................ fru I. Jensen
geografi ............. hr. E. Markeprand
dansk ................. frk. L. Dam
dansk ................. hr. Nørbæk Pedersen
regning ................
- E. Markeprand
dansk ................. fru I. Morin
historie ............... frk. L. Sørensen
dansk ................. fru G. Klint
regning ............... frk. A.Kam
dansk ..................
- I. Rasmussen
regning ............... fru I. Morin
historie ................
- E. Jepsen
dansk ................. frk. Agn. Christiansen
dansk ................. fru E. Jepsen
regning ................ frk. L. Dam
dansk ..................
- L. Sørensen
regning ................
- D. Pedersen
regning ............... hr. Ft. Caroc
dansk ................. fru I. M. Dresing
regning ............... hr. FL Caroc
dansk ................. fru R. Jensen
dansk ................. frk. D. Pedersen
regning ............... fru I. M. Dresing
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Gæstelærer.
fru A. Groth
hr. Kærdrup-Larsen
fru Eiler Sørensen
hr. B. Bayer
- JuulHansen
- J. Jepsen
fru N. Jørgensen
frk. A. Kam
- LU. Jensen
hr. Grove Rasmussen
fru H. Bielefeldt
frk. LU. Jensen
fru I. Jensen
hr. E. Rasmussen
fru E. Olsen
hr. Klarskov Andersen
- Wedel Eriksen
- Nørbæk Pedersen
fru R. Jensen
frk. A. Boye
fru I. M. Dresing
hr. Wedel Eriksen
frk. A. Boye
fru H. Bielefeldt

FREDAG DEN 21. JUNI
Lærer.
Gæstelærer.
u (nr. 20) kl. 800—1Q4O geografi .......... . hr. E. Markeprand
hr. Nyborg-Jensen
v (nathv.) kl. 8OO—iqio biologi ..............
- P. Frölich
- Grove Rasmussen
800
—
1
Q40
x (nr. 18) kl.
tysk .................. . frk. Schreiber Sørensen
frk.. /. Rasmussen
u (nr. 19) kl. 8oo_io«o regning ............ . hr. C. Simonsen
hr. Klarskov Andersen
v (nr. 25) kl. 800—1040 regning ............
- Fl. Caroc
- B. Bayer
t (nr. 16) kl. 800—1Q4O dansk ..............
L. Vedelsby
C. Gundelach
A (nr. 26) kl. 800- _ geo dansk .............. 1 hr. E. Rønn
( fru Toft Nielsen
(nr. 26) kl. 850— gro engelsk ............ ■1
1 - E. Olsen
7 av (nr. 17) kl. 800- 850 dansk ..............
- J. Jepsen
hr. P. Kragh
(nr. 17) kl. 850_ 940 historie ............ . fru N. Jørgensen
fru Toft Nielsen
7bu (fysikv.) kl. 800— 850 naturlære ........ . hr. E. Rasmussen
hr. Nørbæk Pedersen
- P. Kragh
(nr. 14) kl. 850_ 940 dansk .............. . frk. Hildebrandt Nielsen
800
—
850
6 au (nr. 15) kl.
engelsk ............ . fru E. Olsen
fru G. Klint
(nr. 15) kl. 850— 940 dansk ..............
K. Neergaard
I. Jensen
6 bv (nr. 22) kl. 800— 850 dansk ..............
frk.. Lil. Jensen
- Eiler Sørensen
(nr. 22) kl. 850— 940 historie ............
- E. Jepsen
hr. E. Rasmussen
5 a (nr. 8) kl. 800— 850 dansk ..............
- I. Morin
fru E. Larsen
850
—
940
(nr. 8) kl.
regning ............ .. frk. A. Kam
frk.. L. Dam
5 u (nr. 23) kl. 800— 850 geografi .......... . hr. Juul Hansen
fru A. Groth
(nr. 23) kl. 850--- 940 kristendomsk.
fru 7. Morin
hr. N ørbæk Pedersen
5 v (nr. 12) kl. 800— 830 dansk ..............
- E. Jepsen
frk.. L. Sørensen
850
—
940
.
frk.
A.
Boye
(nr. 12) kl.
fru G. Klint
historie ............
5 x (nr. 11) kl. 800— 850 dansk ..............
- A.Kam
hr. Wedel Eriksen
(nr. 11) kl. 850__ 940 geografi ..........
- L. Sørensen
frk.. D. Pedersen

1
1
1
8
8
8
7

4 a

(nr.
(nr.
4 x (nr.
(nr.
3 A (nr.
(nr.
2 y (nr.
(nr.
1 u (nr.
(nr.
1 x (nr.
(nr.

9)
9)
10)
10)
5)
5)
4)
4)
1)
1)
3)
3)

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

800— sä«

dansk ..............

850--- 940 regning ............ .
850— 940 dansk ..............
950—1040 regning ............ .
800— 850 regning ............ .
855— 940 dansk .............. .
800— 850 regning ............ .
855— 940 dansk .............. .
800— 850 dansk .............. .
855--- 940 regning ............ .
800— 850 regning ............ .
855— 940 dansk .............. .

- A. Boye
fru I. M. Dresing
- Eiler Sørensen
hr. J. Jepsen
frk. L. Dam
hr. Mertz Larsen
fru R. Jensen
frk. Lil. Jensen
fru N. Jørgensen
frk. Agn. Christiansen
fru I. Jensen
frk. E. Moustgaard

fru
hr.
fru

E. Moustgaard
E.Jensen
Kærdrup Larsen
Toft Nielsen

Rødkilde skole, marts 1963.

Alex Schnack.
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Rødkilde skoles distrikt.
Abrikosvej
Aggersvoldvej
Annebergvej
Bakkevej
Bellahøjvej lige nr. 20—152
Blåbærvej
Brombærvej
Brønshøjvej fra 51 og 68
Enebærvej
Ferskenvej
Fordresgårdsvej
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
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