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RØDKILDE SKOLE

1966-67

Praktiske oplysninger
Skolens adresse: Godthåbsvej 274, VANLØSE.
Kontortid: hver skoledag kl. 12-13 samt onsdag kl. 17,30-18,30.
Skolens telefon: Fasan 4480.
Lærerværelsets telefon: 10 37 79.

Skolelægen træffes fast: fredag kl. 9,30-10,30 (evt. kan tid aftales pr.
telefon).
Sundhedsplejersken træffes: tirsdag, onsdag, fredag og lørdag i skole
tiden.

Skoletandlægen træffes: hver skoledag kl. 9-13.
Børnenes kontor
Cykletilladelse
Feriebilletter
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Forsømmelser: bedes snarest muligt meddelt klasselæreren eller skolens
kontor. Lægeattest forlanges kun, såfremt skolen tilsender 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. Koppevaccinationsattest skal forevises, inden barnet begynder skolegangen. Under
visningspligten indtræder 1. august 1968 for alle børn, der på dette
tidspunkt er fyldt 7 år. Et barn, der senest den 31. januar 1969 fyl
der 7 år, skal indskrives, hvis det forlanges af forældrene. Endvidere
kan et barn, der fylder 7 år senest den 31. juli 1969, optages, hvis
forældrene ønsker det, og en for denne aldersgruppe obligatorisk skole
modenhedsprøve indicerer det.

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 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.

Årsskriftets redaktør: Johs. K. Jepsen.

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.

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

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

Skoleårets afslutning
Forældre og andre interesserede indbydes hermed til at overvære undervis
ningen tirsdag den 20. juni og onsdag den 21. juni efter omstående skema.
Samme dag vil der være lejlighed til at bese elevernes årsarbejder i tegning,
sløjd og håndarbejde. Elevarbejderne vil være fremlagt i gymnastiksal G, som
vil være tilgængelig i tiden kl. 9-12.

Afslutningen
Mandag den 19. juni kl. 19,30 er der i sportshallen uddeling af flidspræmier
og eksamens- og afgangsbeviser.
Udgåede elever og deres forældre indbydes på det hjerteligste til afslutnings
høj tideligheden.
Torsdag den 22. juni er omflytningsdag.
Fredag den 23. juni er første feriedag.
Første skoledag efter ferien er mandag den 14. juni kl. 8.
De nye 1. klasser begynder dog først mandag den 21. august kl. 9.
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Skoleåret 1966-67
Skolelægen
Det henstilles meget til alle forældre
at lade børnene så tidligt som muligt
få de forebyggende vaccinationer. Det
drejer sig om fire (mod tidligere tre)
indsprøjtninger mod difteri, stivkrampe
og kighoste, der rummes i samme ind
sprøjtning, samt de fire indsprøjtninger
mod polio. Vaccinationen mod kopper
er lovpligtig, og attest skal forevises,
før skolegangen begynder. Når vi nu
ved, at de tidligere frygtede sygdomme
difteri og kopper praktisk taget ikke
mere ses her i landet takket være vac
cinationerne, og at børnelammelsen, der
for kun få år siden hærgede hjemmene,
er så stærkt på retur, at der herved er
sparet megen sorg og bekymring, man
ge 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 vaccinationer i orden, og det
gælder også for calmette-vaccinationen
mod tuberkulose, der tilbydes alle tu
berkulin-negative børn i 1. klasse og
evt. senere. Vi skulle gerne nå derhen,
at alle disse vaccinationer er i orden
ved skolelægens første undersøgelse af
Deres barn i 1. klasse (for calmettevaccinationen dog medens barnet går
i 1. klasse).
Det henstilles til forældrene at sørge
for, at skolelægehenvisninger til egen
læge efterkommes så hurtigt som mu
ligt.
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 for

nødent omfang førstehjælp ved ulykkesog sygdomstilfælde, som måtte ind
træffe, medens eleven er på skolen. Er
fortsat behandling eller kontrol påkræ
vet eller ønskelig, må det ske hos egen
læge.
Skolesundhedsplejersken træffes tirs
dag, onsdag, fredag og lørdag, alle dage
kl. 8-15. På de to resterende dage, man
dag og torsdag, varetages den fornødne
førstehjælp af et antal af skolens læ
rere, der har samaritteruddannelse.
Eventuel rekvirering af ambulance fo
retages af skolens kontor.
Skolelægen træffes fast fredag kl.
9,30—10,30. Eventuelt kan der aftales
tid pr. telefon.
P. Grubb Andersen,
skolelæge.
Skoletandlægen
Det er en ret udbredt opfattelse hos
både børn og forældre, at det ikke gør
så meget, at mælketandsættet er defekt,
da disse tænder alligevel skiftes. Denne
opfattelse er ikke rigtig. Mælketænder
ne har ligesom de blivende tænder en
almindelig fysiologisk betydning, dei
ingenlunde kan siges at være mindre
end de blivende tænders — ved funk
tioner som tygning, tale, åndedræt og
så videre. Mangler barnet sine mælke
tænder, indtræder nemt taleforstyrrel
ser: barnet begynder at læspe. Mangel
fuld brug af mælketænderne, som bl. a.
forekommer ved uhensigtsmæssig ernæ
ring, giver let anledning til tandcaries.
Ubehaget ved tygning med carierede
tænder bevirker, at barnet vænner sig
til at sluge maden.
Mælketænderne har en særlig betyd
ning for kæbens vækst og de blivende
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Gruppearbejdet monteres.

fra forældrene, således at eleven den
sidste skoledag i måneden kan kvittere
for refusionsbeløbet, der efter neden
stående regler kan udbetales (formular
til fuldmagt kan afhentes på skolen).
For kontante — til tandlægen erlagte
beløb, der ikke dækkes af sygekasse el
ler sygeforsikring - mellem:
0- 60 kr. refunderes hele beløbet.
60—120 kr. refunderes 60 kr.
over 120 kr. refunderes halvdelen.
Yderligere forespørgsler rettes til
sekretærkontoret (hr. Jepsen).

tænders stilling, idet mælketænderne
holder pladsen åben for og leder de
blivende tænder på plads. Tidligt tab
af mælketænder giver derfor anledning
til vækst- og stillingsdefekter.
Skoletandple jens behandlingsområde
er jo i væsentlig grad de aldersklasser,
hvor tandskiftet endnu ikke er endt,
og der er således god grund til herfra
at sige til alle, både forældre og børn:
Pas godt på mælketænderne!

Lise Lund,
skoletandlæge.

Konfirmationsforberedelse
Ifølge cirkulære fra skoledirektoratet
meddeles herved følgende — delvis nye
- retningslinier for konfirmationsforbe
redelsen :

Det kan tilføjes, at der på skoletand
klinikken kun behandles elever til og
med 7. skoleår. Fra 8. skoleår og op
efter skal eleverne gå til privat tand
læge. Efter behandlingen afkræves pa
tienten hel eller delvis betaling, hvor
efter den kvitterede regning afleveres
på skolen sammen med en fuldmagt

1. I henhold til de gældende lovbe
stemmelser er der mellem skoledi
rektionen og provsterne i København
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2.

3.

4.

5.

6.

truffet den aftale, at konfirmander
normalt forberedes til konfirmatio
nen, medens de går i 7. klasse, uan
set hvornår konfirmationen skal fin
de sted.
Folkekirkens konfirmationsdage er i
København normalt de sidste søn
dage i marts eller de første søndage
i april samt de første søndage i ok
tober, evt. den sidste i september.
Konfirmationsforberedelsen finder
sted mandag og torsdag efter kl. 13
på et af vedkommende præst fastsat
klokkeslæt.
Konfirmander, der ønskes konfirme
ret, efter at de har forladt 7. klasse,
deltager umiddelbart før konfirma
tionen i nogle få repetitionstimer,
der ligger uden for skoletiden.
Indtegning til konfirmationen sker
hos den præst, af hvem konfirmatio
nen ønskes foretaget, normalt en af
præsterne i det sogn, hvor man bor.
Nærmere oplysninger fås hos præ
sten, og i øvrigt henvises til bekendt
gørelse i sognets kirkeblad.
Alle elever, der går til konfirmations
forberedelse, har ret til af skolen at
låne en salmebog og et Nyt Testa
mente.

ger. Det sker hvert år, at skolen ligger
inde med tøj for adskillige hundrede
kroner. Det er derfor overmåde vigtigt,
at børnene har navn i alt overtøj og
gymnastiktøj. Det vil gøre problemet
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 det
altsammen lagt frem samme sted.

Erstatning for bortkomne
ure, smykker etc.
Da skolen jævnlig modtager an
søgninger om erstatning for genstan
de, som elever har mistet på skolen,
benytter vi igen i år anledningen til
her at gøre opmærksom på, at skole
væsenet ikke yder erstatning for ure,
smykker og lignende. Det frarådes der
for hjemmene at lade eleverne med
bringe sådanne genstande på skolen.
Sker det alligevel, er det på hjemme
nes eget ansvar, og erstatningskrav vil
ikke kunne gøres gældende. Samtidig
gør man opmærksom på, at der heller
ikke ydes erstatning for huer, vanter,
tørklæder og lignende mindre beklæd
ningsgenstande; disse må af eleverne
medtages i klasserne.

Glemte sager
Et af de problemer, der stadig i det
daglige kræver utrolig megen tid, er
efterlysningen af de mange glemte sa
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I årets løb
teressant måde. Han sluttede af med
at lade eleverne stille spørgsmål. Nu,
da dette skrives, befinder »vores« skib
sig i Djakarta og skal herfra til Sema
rang. Det er vores tur til at høre nyt
fra skibet, og vi venter spændt. Indtil
videre må vi glæde os over at læse i
»Mærsk-Posten« og tidsskriftet »Søfart«,
som bliver sendt til os fra institutionen
»Dansk Skibsadoption«.
Bent Bayer.

Trafikken
omkring skolen stiger fra år til år. Man
forstår forældrenes ængstelse for at
sende deres små børn af sted på egen
hånd. Skolen søger gennem skolepatrul
jerne at få store og små over gåfel
terne på forsvarlig måde; men systemet
kan af forskellige grunde en enkelt dag
svigte, og sker det, er det som regel
umuligt omgående at skaffe erstatning
for manglende patruljevagter. Vi beder
forældrene forstå, at vi gør, hvad der
er muligt for at sikre børnenes færden
over gåfelterne.
Et stort og længe næret ønske er
blevet virkeliggjort: Gåfeltet over Bellahøjvej er som bekendt blevet forsynet
med gult blinklys og er endvidere be
lyst i mørketiden. Samtidig med denne
udmærkede foranstaltning har patrulje
vagterne taget de gule afviserskilte i
brug, og det viser sig at være lettere
for vagterne at advisere bilisterne.
Men bliver trafiktætheden på Bellahøjvej stadig større — hvad den utvivl
somt vil blive - må det næste ønske
vel blive en bro over vejen eller en
tunnel under.
Patruljearbejdet udføres på frivillig
basis, og skolen siger tak til de piger
og drenge, som har hjulpet os i det for
løbne år.
Louis Vedelsby.

Legemsøvelser — piger — 1966-67
I midten af april sluttede III real
med gymnastikeksamen. Som de fore
gående år havde vi piger til træning til
nordisk landskamp, og atter i år kom
Lene Christiansen med i atletik, og vi
fik Kirsten Bratholm fra 7 bu med i
basketball; det var fint! De havde beg
ge en fin tur til Oslo.
Så begyndte svømningen den 15.
maj, og efter sommerferien fortsatte
svømningen til 1. september. Der blev
taget mange svømmeprøver. Rødkildepiger fik igen taget flere mærker imod
de øvrige svømmehold.
Vi var atter med til idræt til regions
stævnet; men det blev kun til en 13.plads i gruppe I og en 7.-plads i gruppe
II. Det er svært at samle pigerne til
træning, så længe vi svømmer, så vi kan
desværre ikke regne med toppræstatio
ner i idræt.
I september kom så idrætsdagen. Pi
gerne fik 3 hold med til slutstævnet:
6. kl. i stafetløb, II real i idræt og III
real i basket-ball. Vi fik ingen 1. plad
ser!
Så kom svømmeidrætsdagen i okto
ber, og der klarede vi os atter fint med
placeringer i slutstævnet, og for tredie

I skoleåret 1965-66 korresponderede
7 au og 7 av med »Jessie Mærsk«; der
efter fortsatte næste år 8 av, der ho
vedsagelig består af elever fra 7 av.
I efteråret havde vi besøg af en kap
tajn, udsendt af Dansk Skibsadoption,
der fortalte om livet om bord på ski
bene før og nu på en levende og in
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gang vandt I real sin faneplade. Klas
sen har altså været urørlig i 6., 7. og nu
i I real.
Idrætsmærke-træningen foregik så i
timerne på skolen plus torsdag efter
middag (frivilligt). Der mødte mange
piger hver gang, og det resulterede i
34 bronze-mærker, 19 sølv-mærker, 16
guld-mærker, 1 sølv-mærke med emalje
og 1 guld-mærke med emalje. Desuden
vandt vi igen i år den store vandrepo
kal i landsturneringen ved 6.a og 6.b.
Vandrepokalen gav også en faneplade.
Nu var gymnastikken i fuld gang, og
vi havde piger, der trænede til den store
opvisning, der skulle være i Irætshuset
den 14. marts. Det var 3.u+3.v, der
skulle optræde, og de arbejdede med
stor lyst. Med var desuden 12 store
piger fra Ils og Ills samt 2 fra Hu;
de viste en sjippeøvelse.
Det er altid morsomt at være med til
opvisning og efter mange hyggelige træ
ningstimer at slutte med et godt re
sultat.
Lilian Staugård.

Mange drenge har i skoleårets løb
taget skoleidrætsmærker, fordelt således:
bronze 67, sølv 58, guld 37, sølv med
emalje 28, guld med emalje 19, i alt
209 idrætsmærker.
På Bellahøj-badet har vi i tiden 16.
maj-22. juni samt 13. august-31. au
gust gennemført vor 7. sæson med obli
gatorisk svømmeundervisning for dren
ge fra 4. kl. til II real. Samtidig har
hver eneste dreng på de pågældende
klassetrin fået udleveret 1 partoutkort
til frivillig svømning i Bellahøj-badet.
Det drejer sig om i alt ca. 500 kort,
skænket af Københavns kommunale
skolevæsen, der således betaler samtlige
frivillige svømme-besøg gennem hele
sæsonen.
Der er taget svømmeprøver, fordelt
således: Svømmeprøven (bronze) 108,
frisvømmerprøven (sølv) 87, livredderprøven (guld) 36, samt den udvidede
bjærgeprøve 9, i alt 240 beståede svøm
meprøver.
I gymnastik har drengene bestået
gymnastikmærkeprøven, fordelt således:
bronze 23, sølv 22 og guld 10, i alt 55
gymnastikmærkeprøver.
Jørgen Klarskov Andersen
Cay Bjerrekær
Poul Frølich

Legemsøvelser — drenge 1966/67
I skoleåret 1966/67 har et udvalgt
drengehold deltaget i de københavnske
skolers svømmestævne i Østerbro’s
svømmehal. Holdet fra 7.vub kvalifi
cerede sig til deltagelse i finalen og
blev blandt samtlige københavnske hold
placeret som nr. 3.
»De københavnske skolers idrætsdag«,
stævnet på Genforeningspladsen, blev
vi jo også i denne sæson desværre nødt
til at aflyse på grund af dårligt vejr,
men stævnet gennemførtes senere på
erstatningsdage. 7.auv, og III real blev
nr. 1 i håndbold og kvalificerede sig
dermed til deltagelse i slutstævnet på
Østerbro’s stadion.

Skolebiblioteket
Det traditionelle skolebibliotek består
groft sagt af en udlåns- og en ikke-udlånsafdeling.
Udlån foregår fra 4. klasse i det der
til indrettede lokale og for 1.-3. klasse
ved klasselærerens foranstaltning i klas
seværelset.
Resten af skolebibliotekets bogbestand
er stort set beregnet til at skulle forblive
på skolen. Det gælder læsestuebøger,
klassesæt, gruppesæt, klassebiblioteker,
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Smedejerns-gitteret fra »Ungdomsbyen« i Rødovre, hvor Statens pædagogiske Forsøgscenter har
til huse. Hvert år oprettes forsøgsklasser, 8. kl. Også her fra skolen er der kommet elever derud.

visningstiden, og at skolebibliotekaren
i et omfang, der skønnes hensigtsmæs
sigt, bør være til stede som vejleder.
Dette kan ikke opfyldes i et skole
bibliotek, der åbner sit udlån ved sko
letidens afslutning og sin læsestue om
eftermiddagen en del af skoleåret.
I erkendelse heraf er der på nogle
skoler forsøg i gang med begrebet bib
liotekstimer, hvilket stort set vil sige,
at udlån og læsestue er åbne samtidig
og i skoletiden. Dette må være et stort
skridt i den rigtige retning. Et andet
skridt vil være at slå læsestue- og ud
lånsbogsamlingerne sammen til én. Et
tredje flere bibliotekstimer.
Her på skolen har der i dette skoleår
været praktiseret bibliotekstimer i et
antal af 9 pr. uge.
Der er for mig ingen tvivl om, at
denne ordning giver højere udnyttel
sesgrad og bedre anvendelse af skole
biblioteket. Hvis skolens lærere og ele

klassehåndbiblioteker og lærerbibliote
ket. Udover disse lokale muligheder fin
des fællesbogsamlingen, der - ligesom
skolens lokale klassesæt- og gruppesæt
samling - består af faglige eller litteræ
re bogsæt med et antal eksemplarer af
samme titel.
Disse afdelinger skal tilsammen dæk
ke skolens behov for periodisk læsning,
men i fremtiden må skolebiblioteket
dog i langt højere grad være et natur
ligt hjælpemiddel i skoledagen. Det er
ikke nok, at der står en masse brugbare
bøger på hylderne, hvis de ikke er til
gængelige i det øjeblik, der er brug for
dem. Skolen er nået dertil, at den på
mange områder afstår fra at plage ele
verne med huskestof og i stedet prøver
at lære dem, hvordan de kan skaffe sig
oplysninger, de har brug for. Samtidig
står der skrevet, at skolebiblioteket så
vidt muligt skal være til rådighed for
skolens elever og lærere i hele under
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i maj i forbindelse med »Sangens og
Musikkens Uke« der.
Først i det nye skoleår vil der blive
optagelsesprøve for nye medlemmer.
Anders Jørgensen.
Forældrekoret
Forældrekorets medlemmer er trofast
mødt op til prøverne hver torsdag af
ten. Vi er glade for sangen og samvæ
ret, men vi kunne godt tænke os at
blive lidt flere, så hvis De kan lide at
synge, så kom og vær med. Vi synger
hver torsdag aften kl. 19,30 i sports
hallens foyer.
Anders Jørgensen.

ver vil det, kan skolebiblioteket med
bibliotekstimer i langt højere grad end
uden udføre sin opgave.
Det kan allerede konstateres, at man
ge større elever gerne benytter skolebib
lioteket nu, hvor det kan lade sig gøre,
mens de er her, som studiebibliotek.
Bøgerne på læsestuen bliver nu brugt
af elever, hvor de før kun blev afhen
tet af lærere.
Antallet af udlån er steget. Det er
antallet af udlånstimer naturligvis også,
men antallet af åbningsdage er det
samme, der er blevet bedre tid og plads
nu, hvor besøgene kan fordeles over et
par timer hver dag. Flere lånere kan
vejledes. Resultatet er ganske vist ofte
færre udlån pr. gang pr. elev, men
oftere besøg og forøget anvendelse af
faglitteraturen.
Nu sigter vi imod at slå afdelinger
nes bogbestand sammen, også med ét
kartotek, eller snarere katalog. Så er der
håb om, at vi kan nå den smidighed
og hurtige effektivitet, der skal til, hvis
det skal blive en selvfølge for elever
og lærere, at man henter hjælp — og
får det — på skolebiblioteket, når det er
nødvendigt.
Chr. Gundelach,
skolebibliotekar.

Københavns kommunelærerforenings
feriekolonier
Heldigvis har det sidste år været
muligt at sende alle drenge, for hvem
der ikke stilledes krav om tidspunkt og
kolonisted, der ikke kunne opfyldes,
ud på 3 ugers ferieophold. Fristen for
aflevering af ansøgningsblanketter med
deles eleverne i god tid af klasselære
ren. Hvis man søger efter fristens ud
løb, kommer man på reservelisten, og
det er yderst tvivlsomt, om man kom
mer ud.
Det kan ikke på forhånd siges, hvil
ken koloni eleverne kommer på, idet
vi simpelthen ikke ved, hvilke kolonier
vi får tildelt pladser på, ligesom vi ikke
på forhånd ved noget om tidspunktet.
Vi ser gerne, at man påfører ønsker på
ansøgningsskemaet og vil opfylde dem
i videst muligt omfang; men hvis der
mere er tale om en betingelse, end om et
ønske, bør man alvorligt overveje, om
man skal ansøge om en plads.
I sommeren 1966 havde vi 32 drenge
ude fordelt på kolonierne »Hjortebak
ken« (Lohals), »Eriksminde« (Rør
vig) og »Skansen« (Rørvig).
Bent Bayer.

Elevkoret
Elevkoret har i vinter arbejdet godt,
mødeprocenten har været god, og der
har været så stor tilgang til koret, at
det nu tæller ca. 50 medlemmer. Koret
har sunget ved skolens morgensang i
Grøndalskirken ved det nye kirkeårs
begyndelse, ved Lucia-optoget på sko
len, ved en Lucia-fest i Københavns
bøme- og ungdomsværns forældrestudiekreds, ved skolens juleafslutning, og
vi vil forsøge arrangeret en tur til Oslo
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På lejrskolen bliver eleverne specialister i '»gnidetryk«. Her afgnides en gravsten fra Karrebæk
kirke (se også forsiden).

Gabriel Jensens ferieudflugter
For de elever, der helt eller delvis
skal være hjemme i sommerferien, er
der mulighed for at få udleveret et
G.J.F.-kort gennem klasselæreren. Det
giver adgang til en række én-dags-udflugter og arrangementer, som bliver
meddelt i dagbladene.
Hvis en elev har en søster eller bror
på 6 år, som ikke går i skole, kan han
eller hun ved direkte henvendelse til
G.J.F.’s kontor få udleveret et kort der.
Da vi har erfaring for, at en del
elever udbeder sig et G.J.F.-kort, selv
om de ikke får brug for det, beder vi
om, at kun elever, som virkelig bruger
kortet, tager imod tilbudet; så opnår
vi flest mulige ture for deltagerne.
Jeg vil benytte lejligheden til at tak
ke for den venlige og positive modtagel
se, G.J.F.-viften (lodseddelhæftet å 1
kr.) fik i efteråret og håber, at det vil

gentage sig i år. G.J.F.-viften indbrin
ger sammen med indsamlinger på ar
bejdspladser et stort beløb, der er nød
vendigt for at de mange elever kan
nyde godt af G.J.F.’s arrangementer.

Bent Bayer.
Feriebilletter
Gennem klasselæreren kan feriebillet
ter rekvireres, hvis eleven medbringer
en seddel med ferieværtens navn og
adresse samt navnet på den station,
hvortil billetten skal udstedes. Bestil
lingen skal helst være gjort i god tid det vil sige inden 1. juni.
Dansk Skolescene
De yngste (1.-4. klasse) samt led
sagende forældre, i alt 329, har i år
set skolescenens forestilling »Av, for
katten!«
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6-8 numre af medlemsbladet, som brin
ger aktuelle artikler, instruktioner og
konkurrencer.
Poul Frølich.

5. klasses forestillinger »Kjærlighed
uden strømper« og »Nej« blev set af
22 elever.
5. klasses bio-forestillinger »Hesten
uden hoved«, »Briggen »TRE LIL
JER«« og »Den eventyrlige rejse« blev
set af 39 elever.
Repertoiret for 6., 7., 8. og I real var:
Teater: »Kjærlighed uden strømper«,
»Nej« og »Kivfuglen«. Bio: »Kaptajn
Grants børn«, »Der kom en dag« og
»Den tavse mand«.
Tilmeldingen på disse klassetrin var
i alt: Teater: 93 elever, Bio: 208 elever.
Repertoiret for 9. kl. og II real: Te
ater: »En fod i hånden«, »Spillemand
på en tagryg« og »Kjærlighed uden
strømper«. Bio: »Hamlet«, »Sejr eller
nederlag«, »Den sidste chance« og »Der
kom en dag«. Tilmeldinger: teater: 12
elever; bio: 43 tilm.
Endelig så III realerne: teater: »Bal
i den borgelige«, »Forundersøgelsen« og
»Et dukkehjem«; bio: »Hamlet«, »Sejr
eller nederlag«, »Barnevognen« og
»DET — og hvordan man får det«.
Tilmeldelsestallet var her: teater: 13
elever; bio: 34 elever.
Som tillidsmand fungerer for det yng
ste hold hr. Bent Bayer, for det mel
lemste hr. Johs. K. Jepsen og for det
ældste hr. Poul Frølich.

Avisindsamlingen
foregik i G-salen den 22. og 23. marts.
Alle de indkomne penge går i elevrå
dets kasse. På nuværende tidspunkt
(ved redaktionens slutning: først i
april) kan det kun siges, at vi aldrig
tidligere har set så mange aviser; men
da prisen på gamle aviser er faldende,
skal vi nok ikke regne med, at det øko
nomiske resultat bliver tilsvarende stort.
Men der blev bestilt noget i begge grup
per. I gruppe I (1.-5. kl.) stod kam
pen om. 1. pladsen, (der i præmie gav
5 % af det indkomne beløb) mellem
følgende klasser: 2y, 3u, 3v, 3x, 3y og
4u. Det blev 3y, der løb af med sejren,
tæt fulgt af 4u, men også de ikke nævn
te klasser i denne gruppe tog fat med
energi.
I gruppe II stod kampen mellem 8.v
og 6.cu! Her gik sejren til 6.cu. Herud
over var 6.au, 6.bu og 7.av flinke til at
samle aviser. Kort sagt: vi havde alle
travlt med at samle — undtagen blæsten
eller rettere stormen!
Bent Bayer.
Af møder og begivenheder, der ikke
er nævnt andre steder i bladet, kan no
teres :

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 1966-1967 242
medlemmer. Årskontingentet er 1,00 kr.,
og hvert medlem modtager i årets løb

September:
Udflugtsdag, hvor de små - und
tagen 1. klasserne, der havde fri — var
i Zoo. Fra 6. klasse og opefter tog man
på længere ture, f. eks. til Helsingør med et trip til Sverige, til Humlebæk
(Louisiana), Frilandsmuseet, Roskilde
og Frederikssund (Willumsen-museet).
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Oktober:
Forældre-dagene, hvor mange flere
forældre-besøg - især i de større klasser
(det er vist sagt mange gange før!) —
kunne ønskes. Aftenmødet, hvor foræl
dre og lærere kan få diskuteret eventu
elle problemer.
Globetrotteren Jens Bjerre viste film
i sportshallen i forbindelse med FNdagen den 24. oktober. Det var næsten
for-premiere på hans nye Kina-film.

Februar:
Tøndeslagning for de mindste klasser.

Marts:
Skolebal for elever fra 7. kl. og op
efter. Arrangør: Elevrådet.

April:
Skriftlig eksamen begyndte den 26.
Maj:
27. maj - skolens fødselsdag.
Igen i år slog de store elever i af
gangsklasserne gækken løs sidste skole
dag før mundtlig eksamen. Der var
arrangeret fodboldkamp mellem elever
og lærere, og eleverne fik hævnet det
forsmædelige nederlag, de hentede sig
forrige år!

November:
Bankospil i sportshallen.

December:
Advents-morgenandagt i Grøndals
kirken. Luciaoptog på skolen. Juleaf
slutning i sportshallen.

Besøg på »Louisiana«.
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Skoleballet forberedes.

Skolenævnets beretning
viden ikke er et mål i sig selv. Opdra
gelse med henblik på at kunne leve
som aktive mennesker i et demokratisk
samfund er lige så vigtig en side af ud
dannelsen som kundskabstilegnelsen.
De unge i dag vil ikke acceptere auto
ritære metoder, hverken i hjem, skole
eller på arbejdspladsen. Desuden vil de,
i kraft af den forlængede og forbedrede
uddannelse, blive dygtigere end deres
forældre — for ikke at tale om deres
beds teforældre.
Når der alligevel tid efter anden ta
les om disciplinkrise, er det glædeligt
at kunne fastslå, at skolenævnet i det
forløbne skoleår ikke har været invol
veret i alvorlige sager vedrørende ulov
lige forsømmelser. Skolenævnets arbejde
har været let, og vi vil gerne påskønne
skoleinspektørens og lærerpersonalets
indsats i skolearbejdet.

I mere end 300 år har København
haft sit eget skolevæsen, og det kan
måske forlede nogen til at tro, at ud
viklingen for længst er gået i stå; det
er den imidlertid ikke.
Den fulde beskæftigelse har medført,
at den enkelte selv kan vælge sin ar
bejdsplads. Samtidig medfører den tek
niske udvikling i erhvervslivet et sta
dig øget krav om uddannelse. Gennem
de senere år har der fundet en rivende
udvikling sted på uddannelsesområdet
lige fra folkeskolen til de højere lære
anstalter. Denne udvikling vil blive for
stærket i de kommende år. Flere menne
sker får i dag en længere uddannelse
end på noget tidligere tidspunkt i vor
historie. Samtidig med dette sker der
imidlertid også en ændring af uddan
nelsens indhold. Der er ved at blive
skabt en forståelse for, at tilegnelsen af

14

De elever, der nu forlader skolen,
beder vi modtage skolenævnets bedste
ønsker om alt godt i fremtiden. I håb
om, at det trods den rivende udvikling
vil være muligt at bevare de gamle
traditioner, bringer vi på forældrenes

og skolenævnets vegne skolens ledelse
og lærerstab vor hjerteligste tak for
dygtigt skolearbejde til gavn for ele
verne på Rødkilde skole.
Ove Richardt Nielsen,
skolenævnsformand.

Elevrådsformandens beretning
I år har elevrådet ikke været særlig
brugt, da mange klasser ikke interesse
rer sig ret meget for elevrådsarbejdet.
Derfor er det blevet sådan, at vi ikke
har noget at prale med. Trods den
manglende interesse for sagen lavede
lærerne og elevrådet en fastelavnsfest
for de yngste klasser. Der blev slået
katten af tønden, og eleverne gik op i
det med liv og lyst.
Senere kom skoleballet, som mange
af os havde glædet os til. Det blev også
en hyggelig og fornøjelig aften.
Som sagt før er interessen ved mø
derne ikke så stor. Det er desværre
blevet sådan, at det kun er repræsen

tanterne fra de ældste klasser, der kom
mer med forslag. Sådan noget er kede
ligt, fordi de yngste klasser har lige så
meget at sige, som de ældste.
Jeg håber at høre lidt mere fra de
yngste klasser for fremtiden; det ville
være dejligt.
Til sidst en tak til alle de klasser,
som så flittigt har støttet avisindsamlin
gen. Der blev ca. 700 kr. i overskud til
elevrådet, og det synes jeg er et pænt
resultat.

Med venlig hilsen
Allan Lundby Hansen,
elevrådsformand.
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Rødkilde skole
Kml. Else Jepsen
Ovl. Nanna Jørgensen
Ovl. G. Klint
Kml. Karin Kolbe
Ovl. Ester Larsen
Kml. Birthe Loiborg
Ovl. Inger Morin
Kml. Vibeke Mouritzen
Ovl. Ellen Moustgård
Ovl. I. Hildebrandt Nielsen
Kml. Sonja Ovesen
Ovl. Elly Pedersen
Ovl. Ingeborg Rasmussen
Vak. Lilian Staugård
Ovl. Eva Eiler Sørensen
Kml. Lendis E. Sørensen
Ovl. M. Screiber Sørensen
Ovl. Helga Tingsgård
Kml. Annelise Toft-Nielsen
Sundhedsplejerske G. Leerbech
Sørensen
Skolebetjent Erik Andersen

Skolenævnet:
Afdelingsformand Ove Richard Niel
sen (formand), Ved Bellahøj 24 B,
Brønshøj.
Snedker Stig Urban Petersen, Rønne
bærvej 92, NV.
Speditør Otto Jeppesen, Borups Allé
217 A, NV.
Kommunelærer Flemming Thomsen
(sekretær), Hindbærvej 5, NV.
Ejendomsmægler Elly Kirkestrup, Hul
gårdsvej 42, NV.
Skolens personale:
Skoleinspektør Alex Schnack
Faginspektør P. Egede Andersen
Vic.inspektør H. E. Mertz
K. Bruun de Neergård
Ovl. Bent Bayer
Ovl. Gay Bjerrekær
Kml. Flemming Garoc
Kml. Bent Buhl Kristiansen
Ovl. Poul Frølich
Kml. Chr. Gundelach
Ovl. T. Juul Hansen
Ovl. Johs. K. Jepsen
Vak. Anders Jørgensen
Kml. Jørgen Klarskov Andersen
Ovl. Ejner Markeprand
Ovl. Gunnar Nyborg-Jensen
Ovl. V. Nørbæk Pedersen
Ovl. K. Grove-Rasmussen
Ovl. Erik Rønn
Ovl. Ghr. Simonsen
Ovl. Louis Vedelsby
Ovl. Helga Bielefeldt
Ovl. A. Boye
Ovl. Agnete Christiansen
Ovl. I. M. Dresing
Kml. Birthe Foersom
Kml. Annelise Groth
Ovl. Rita G. Jensen

Forandringer i årets løb
Der er ikke sket de store ændringer
i skolens lærerstab. Men der manglede
alligevel efter sommerferien to af vore
yngre lærerinder. Fru Lis Dam havde
vraget os og var rejst til Det kgl. Tea
ters Balletskole, medens fru Inge Jen
sen var rejst til LI. Værløse.
Nyansat på Rødkilde skole blev hr.
Bent Buhl Kristiansen. Vi ønsker også
på dette sted hjerteligt velkommen.

Eleverne
Det ser ud til, at elevtallet på skolen
nu er nogenlunde konstant. Pr. 1. april
1967 er det 928 — det laveste det endnu
har været! Det er 39 mindre end sid
ste år. Men ca. 900 børn er også, hvad
skolen er projekteret til.
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De 928 børn var fordelt i 26 grund
skoleklasser (684) 1.-7. klasse, to 8.
klasser (46), to 9. klasser (29), to I
real-klasser (47), tre II real-klasser
(67) og tre III real-klasser (55).
Ved eksamen juni 1966 bestod 26
piger og 13 drenge realeksamen.
30 piger og 11 drenge bestod den
statskontrollerede prøve efter 9. klasse.

Eleverne
Det ser ud til, at Rødkilde skoles
elevtal er ved at have fundet sit leje,
selv om der er en mindre nedgang i
elevtallet også i år — 928 mod 967 sid
ste år. Muligvis kommer vi lidt læn
gere ned endnu, da der til næste år
- 1967-68 - kun bliver 37 klasser (mod
38 i år).
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Arsafslutningen 1967
Mundtlig årsprøve
MANDAG DEN 12. JUNI KL. 8
Eksaminator

II u
II V
Ils
8v

(nr. 26)
(nr. 27)
(nr. 28)
(Læsest.)

kl. 8
kl. 8
kl. 8
kl. 10

geografi
historie
tysk
orientering

hr.
fru
hr.
hr.

E. Markeprand
H. Tingsgaard
E. Rnn
G. Nyborg-]ensen

Censor

hr. T. Juul Hansen
fru A. Groth
frk. M.Schreiber Sørensen
fru B. Foersom

ONSDAG DEN 14. JUNI KL. 8

II u
II V
Ils
8u

(nr.
(nr.
(nr.
(nr.

26)
27)
20)
25)

kl.
kl.
kl.
kl.

8
8
8
8

dansk
regning
geografi
regning

fru
hr.
hr.
hr.

V. Mouritzen
T. ]uul Hansen
G. Nyborg-]ensen
F. Caroc

fru
hr.
hr.
fru

H. Tingsgaard
C. Simonsen
E. Markeprand
B. Foersom

frk.
hr.
fru
fru

I. Rasmussen
Grove-Rasmussen
E. Eiler Sørensen
B. Foersom

FREDAG DEN 16. JUNI KL. 8

II u
II V
Ils
8v

(nr. 26)
(Biologi)
(nr. 28)
(Læsest.)

kl.
kl.
kl.
kl.

8
8
8
8

tysk
biologi
dansk
orientering

frk. M. Schreiber Sørensen
hr. P. Frølich
frk. I. Hildebrandt Nielsen
hr. G. Nyborg-]ensen

LØRDAG DEN 17. JUNI KL. 8

8u

(nr. 28)

kl. 8

dansk

hr. V. Norbæk Pedersen

hr. /. Klarskov Andersen

Besøgsdage
TIRSDAG DEN 20. JUNI
Lærer

lu (nr. 21) kl.
I V (nr. 18) kl.
7 au (nr. 15) kl.
kl.
7 av (nr. 19) kl.
kl.
6 au (nr. 20) kl.
(læsest.) kl.
6 cu (nr. 17) kl.
kl.
5 u (nr. 13) kl.
kl.
4 u (nr. 12) kl.
kl.

800_1040
800-1040
800- 850
850- 940
800- 850
850- 940
850- 940
950-1040
800- 850
850- 940
800- 850
850- 940
800- 850
850- 940

engelsk
tysk
dansk
geografi
regning
dansk
geografi
engelsk
regning
dansk
dansk
historie
regning
dansk

frk. E. Moustgaard
frk. M. Schreiber Sørensen
hr. H. E. Adertz
hr. B. Bayer
frk. A. Christiansen
hr. J. Jepsen
hr. J. Klarskov Andersen
frk. E. Pedersen
hr. J. Jepsen
frk. L. Sørensen
fru N. Jørgensen
fru N. Jørgensen
fru I. M. Dresing
fru A. Toft Nielsen
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Gæstelærer

hr. E. Rønn
hr. C. Gundelach
fru B. Loiborg
hr. F. Caroc
fru B. Foersom
hr. V. Nørbæk Pedersen
fru H. Tingsgaard
fru G. Klint
fru E. Larsen
hr. G. Nyborg-]ensen
fru E. Jepsen
hr. B. Kristiansen
frk. K. Kolbe
hr. Skytte Pedersen

Lærer

4v

3v
3x

3y
2u
1u

(nr. 17) kl. 950_1040
kl.1115-1200
(Biol.v.) kl. 800- 850
(nr. 5) kl. 855_ g40
(nr. 9) kl. 800- 850
kl. 855- 940
(nr. 6) kl. 800- 850
kl. 855- 940
(nr. 7) kl. 800- 850
kl. 855- 940
(nr. 1) kl. 800- 850
kl. 855- 940

dansk
regning
biologi
dansk
dansk
regning
regning
geografi
regning
dansk
dansk
regning

frk. L. Sørensen
frk. I. Rasmussen
hr. Grove-Rasmussen
fru I. Morin
fru E. Eiler Sørensen
fru Rita Jensen
frk. L. Sørensen
hr. T. Juul Hansen
hr. C. Simonsen
frk. K. Kolbe
hr. 13. Kristiansen
hr. E. Markeprand

Gæstelærer

hr. V. Nørbæk Pedersen
frk. E. Pedersen

ONSDAG DEN 21. JUNI

lu (nr. 21) kl.
I V (nr. 18) kl.
7 bu (nr. 19) kl.
kl.
7 bv (nr. 22) kl.
(Fysikv.) kl.
6 bu (Fysikv.) kl.
(nr. 17) kl.
5 v (nr. 12) kl.
kl.
5x (nr. 11) kl.
(nr. 20) kl.
4 x (nr. 15) kl.
kl.
4 y (nr. 13) kl.
kl.
3 u (nr. 10) kl.
kl.
2v (nr. 2) kl.
kl.
2x (nr. 8) kl.
kl.
2y (nr. 6) kl.
kl.
1 V (nr. 3) kl.
kl.
1 X (nr. 5) kl.
kl.
1 y (nr. 4) kl.
kl.

800-1Q40
800-1Q40
800- 850
850- 940
800- 850
850- 940
800- 850
850- 940
800- 350
850- 940
800- 850
850- 940
800- 850
850- 940
800_ 850
850- 940
800- 850
855- 940
800- 850
855- 940
800- 850
855_ 940
800- 850
855- 940
800- 850
855- 940
800- 850
855- 940
800- 850
855- 940

dansk
regning
tysk
historie
dansk
naturlære
naturlære
dansk
regning
dansk
dansk
geografi
dansk
regning
dansk
regning
dansk
regning
dansk
regning
regning
dansk
dansk
regning
regning
dansk
regning
dansk
dansk
kristendomskundskab

hr. T. Juul Hansen
hr. C. Bjerre kær
frk. I. Rasmussen
fru H. Tingsgaard
frk. A. Christiansen
hr. Grove-Rasmussen
hr. Grove-Rasmussen
fru A. Groth
fru A. Groth
fru Rita Jensen
hr. Skytte Pedersen
hr. B. Kristiansen
fru V. Mouritzen
fru G. Klint
fru B. Foersom
hr. F. Caroc
fru K. Neergaard
hr. E. Markeprand
frk. E. Moustgaard
frk. A. Christiansen
fru G. Klint
fru E. Jepsen
frk. K. Kolbe
fru N. Jørgensen
fru N. Jørgensen
fru I. M. Dresing
fru Rita Jensen
fru I. Morin
fru G. Stamhus
frk. I. Rasmussen

frk. I.Hildebrandt Nielsen
hr. C. Simonsen
hr. C. Gundelach
hr. E. Rønn
fru E. Jepsen
hr. L. Vedelsby
hr. L. Vedelsby
frk. L. Sørensen
hr. E. Markeprand
frk. K. Kolbe
hr. G. Nyborg- Jensen
hr. B. Bayer
hr. J. Klarskov Andersen
hr. J. Klarskov Andersen
hr. B. Kristiansen
hr. Skytte Pedersen

Alex Schnack.

Rødkilde skole, april 1967.
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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
Fordregårdsvej
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

JD QV1ST4K0MF BOGTRYKKER!
AKTIESELSKAB-KØBENHAVN K

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

