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RADMANDSGADES
SKOLE

ÅRSBERETNING 1960-61
OG

SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN

Forældrene indbydes herved til at overvære 
undervisningen i skolen 

tirsdag den 20. og onsdag den 21. juni fra kl. 8-10.



Praktiske oplysninger.
Skolens adresse : Rådmandsgade 22, København N.

Skolens kontor er åbent: Hver almindelig skoledag kl. 12—13.
Desuden onsdag kl. 17,30—18,30.

Skolens telefon : TA 578 (i kontortiderne).

Lærerværelsets telefon: TA 35.026.

Sommerferien varer fra 23. juni til 14. august.

Rådmandsgades skoles distrikt.
Baldersgade
Balders Plads 
Borgmestervangen 
Bragesgade
Brynhildegade 1-11 og 2-10
Dagmarsgade fra 41 og 40
Fenrisgade
Hamletsgade
Haraidsgade 1-19 
Heimdalsgade 
Hothers Plads

Midgårdsgade
Mimersgade fra 55 og 52 
Nannasgade fra 13 og 18 
Nørrebrogade fra 188, de lige numre 
Ole Jørgensensgade
Overskæringen 
Slangerupgade 
Sleipnersgade
Tagensvej 93-135 og 10-180
Valkyriegade

Om konfirmationsforberedelsen

er der mellem Københavns provster og skoledirektøren opnået enighed om følgende: 
Elever fra 7. hovedskoleklasse, der går til konfirmationsforberedelse, får fri de 

pågældende dage (mandag og torsdag) kl. 13, således at de kan møde hos præsten 
kl. 1310, der er fastlagt som mødetid for 1. hold. Konfirmander fra andre klassetrin 
henvises til forberedelse uden for undervisningstiden.

Forældrene opfordres til at følge denne overenskomst, skolen har med præsterne.
De enkelte skoler sørger for, at ugeskemaet for disse klassetrin bliver lagt så

ledes, at klassernes skoletid mandag og torsdag slutter kl. 1300.
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Oplysninger om skolen.

Elevtal. Vi begyndte det nye skoleår med i alt 765 elever, fordelt i 29 klasser. 
Deraf er de 5 rene drengeklasser, 6 rene pigeklasser og 18, deriblandt eksamens
mellemskolens og realklassen, blandede klasser.

Personale: Skolens inspektør: Jørgen von Monrath, viceinspektørerne Johan
nes Nielsen og Erna Honoré.

Skolens lærerpersonale fra 1. aug. 1961: frk. Grethe Brændeskov, fru Aase 
Høgild, fru Elly Justesen, frk. K. M. Laursen, fru Inge Lerche, fru Lizzi Lütjens, 
frk. Lilian Olsen, fru Ellen E. Pedersen, fru Birthe Petersen, hr. Sigurd Anker, hr. 
Ejnar Christensen, hr. Martin Junker Christensen, hr. W. Elvius, hr. H. Hasgard, 
hr. Leo Helge, hr. Holger Jensen, hr. Philip Jensen, hr. Skarvig, hr. Col- 
ding-Jørgensen, hr. Georges Lütjens, hr. Albert Marstal, hr. Aage Mathiesen, hr. 
Th. Mortensen, hr. E. Munck og hr. Kaj Poulsen.

Skolelæge: Fru Gudrun Ortmann. Træffetid: Hver torsdag fra kl. 9—10.
Skolesundhedsplejerske: Fru Kirsti Fabricius. Træffetid: Hver tirsdag, tors

dag og lørdag kl. 12.
Skolebetjent: Hr. Hjalmar Ambrosiusen.
Skolebespisningen ledes af fru M. Jensen. Der er tilmeldt 724 elever til mæl

kedrikning. De får også deres daglige vitaminpille.
Skolebadet benyttes flittigt af så at sige alle eleverne i de forskellige klasser 

året rundt.
Renselsesbadet efter gymnastiktimen er obligatorisk, og fritagelse kan kun op

nås ved lægeattest.
Glemmeskabet passes af skolebetjenten, og henvendelser sker til ham. Det 

ville være godt, om børnene altid uden videre kunne kende deres tøj og andre ting, 
de har med i skole - og ofte glemmer. Forsyn derfor Deres barns ejendele med tyde
ligt navn. Alt for meget bliver nemlig glemt og ikke afhentet.

Skolebøger er betroet gods. De er kommunens ejendom og skal skånes ved, at 
den midlertidige ihændehaver lægger bind om dem og fornyer dette med passende 
mellemrum. Bøgerne skal også være forsynet med elevens navn og klasse. Således 
sparer kommunen penge, og kommunen, det er os allesammen.

Cykling til skolen kan normalt ikke tillades. De fleste elever har kort til sko
len, og der er ikke ret megen plads i stativerne her. Tilladelse til cykling må indhen
tes hos viceinspektør, hr. Johannes Nielsen. Bortkomne cykler erstattes ikke.

Erstatning for bortkomne ure, smykker etc. Da skolevæsenet jævnlig mod
tager ansøgninger om erstatning for værdigenstande, som elever har mistet på skolen, 
benytter man anledningen til her at gøre hjemmene opmærksom på, at skolevæsenet 
ikke yder erstatning for ure, smykker o. lign., hvorfor det frarådes hjemmene at lade 
eleverne medbringe sådanne genstande på skolen. Sker det alligevel, er det på hjem
menes 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 beklædningsgenstande; disse må af eleverne medtages i klassen.
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Skolenævnet 1960-61.

Gennem samtalekredsene er en stor del af forældrene kommet til at se nyopførte 
skolebygninger. De har frydet sig over, hvad man her får at se på det rent tekniske 
område, forhold, der gør kårene for den daglige undervisning af børnene væsentlig 
bedre.

Også skolen her, lærerne, inspektøren og skolenævnet ønsker at få en moderni
sering i gang og har derfor for et års tid siden indsendt en meget omfattende plan til 
udvidelse og forbedring af bygningerne. Vi trænger i høj grad til et par gode gymna
stiksale og en del tidssvarende faglokaler.

Det er skolenævnets håb, at man i det nye år må få gang i projektet — må få no
get positivt ud af vor henvendelse.

Fritidsklubber er nu en kendsgerning på vor skole, og på forældrenes vegne 
skal der herigennem lyde en tak til skolens inspektør og lærerpersonale derfor.

Børnene får derigennem lejlighed til at dyrke deres „hobby“, og for de mindre 
børns vedkommende er det godt for forældrene at vide deres børn beskæftiget ved no
get, der både er morsomt og belærende, men sidst og ikke mindst - under betryg
gende forhold.

Der har været overvældende tilslutning dertil, og man kan måske forvente en 
udvidelse til næste sæson.

— Hjertelig tak! -
Samtalekredse begynder først i januar og slutter midt i marts måned, og ca. 

45 forældre møder 10 aftener.
Fordelt på 2 kredse og under hyggelige former sætter man sig ind i de mange 

problemer, der er forbundet med „At gå i skole“. Der indflettes en filmaften, og et be
søg på en anden skole gjaldt i år „Hanssted skole“.

Efter at have gået skolen igennem under grundig vejledning, sluttede aftenen 
med en kaffetår, serveret i skolens hyggelige lærerværelse.

Kredsene ledes af lærere fra skolen, den ene af hr. H. Hasgard, den anden, der 
fortrinsvis bestod af forældre med børn i 1. kl., blev ledet af fru Birthe Petersen og 
hr. Mogens Johansson.

Husk at tilmelde Dem næste vinter!
Forældremødet tirsdag d. 24. januar i skolens gymnastiksal overværedes af ca. 

200 deltagere.
Skolens friske og søde sangkor under ledelse af hr. Mogens Johansson indledte 

aftenen.
Viceskoledirektør, hr. mag. art. Kr. Thomsen, gav en oversigt over Danmarks 

skolelove gennem tiderne og gennemgik i sidste halvdel af foredraget den nye skole
lov og omtalte grundigt de muligheder, som liniens 8.-9. kl. vil medføre.
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Som afslutning fremviste hr. overlærer Holger Jensen tonefilmen „Et sted at 
være“.

Kontakt med sit barns lærere er en selvfølge, hvad også stadig flere forældre 
forstår, samtidig bliver lærerens kendskab til sine elever bedre.

Skulle et problem opstå, så gør ikke som enkelte forældre, der intet foretager 
sig, men kun hører barnets udsagn, og måske derved får et dårligt indtryk af læreren.

Man bedes opsøge læreren på skolen, eller evt. ringe til denne, og i langt de 
fleste tilfælde bliver resultatet af en sådan henvendelse frugtbringende for elevens 
videre skolegang.

Skolenævnet vil gerne rette en tak til de mange forældre, der trofast møder, når 
skolen arrangerer noget. Rådmandsgades skole er kendt for sin store mødeprocent. 
Herigennem viser sig forældrenes store interesse for skolens arbejde, hvad der na- 
naturligvis glæder alle, der virker inden for skolen. Ligeledes en tak til skolens in
spektør og lærerpersonalet for godt samarbejde til løsning af fælles opgaver.

A. Hvolby.

Skolenævnet:
Hr. lagerarbejder A. Hvolby, Borgmestervangen 20, st., formand.
Hr. afdelingsleder Poul Jensen, Carl Plougsvej 102, V., sekretær.
Hr. ejendomsinspektør Svenn Carlsen, Guldbergs Plads 12'.
Fru Karen Larsen, Mariendalsvej 122.
Hr. civilarbejder J. A. Andersen, Ole Jørgensensgade 51.

Forældreugen, i hvilken forældrene som sædvanlig var indbudt til at overvære 
undervisningen, samlede mange forældre i de små klasser, og til et aftenmøde (klas
seforældremøde) for forældre til børn i 5. klasserne kunne vi tælle over 150 delta
gere. Den 21. marts holdt vi aftenmøde for alle klassers forældre og kunne ved den 
lejlighed tælle over 300 til møde i gymnastiksalen og over 150 til samtale med læ
rerne bagefter i klasseværelserne.
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Fritidsklubber.
Sidst på efteråret opstod den tanke at oprette fritidsklubber her ved skolen. 

Vi undersøgte mulighederne for etablering af klubber, og i november kunne vi ud
sende en indbydelse til eleverne om deltagelse, hvorefter børnene efter eget ønske 
kunne indmelde sig i en klub. Formålet med fritidsklubber er at beskæftige så 
mange børn som muligt i deres fritid og hjælpe dem med virkeliggørelse af eventuelle 
hobbies efter skoletid. Der meldte sig 212 elever, og der oprettedes 7 hold, der for
deltes efter interesser således:

1 basketball klub for piger med 28 deltagere. Leder: Frui Lizzi Lütjens.
1 bordtennisklub for drenge med 23 deltagere. Leder: Hr. Leo Helge.
3 eventyr- og klippeklubber med 103 deltagere. Leder: Fru E. Justesen.
1 gymnastikklub for piger med 33 deltagere. Leder: Fru Ellen Pedersen.
1 maskinskrivningsklub med 25 deltagere. Leder: Frk. G. Brændeskov.

Arbejdet har altså udelukkende været ledet af skolens egne lærerkræfter.
De 80 pct. af udgifterne til holdenes drift afholdes af stat og kommune.
Resten af udgifterne til nyanskaffelser, materialer etc. skal deltagerne selv be

tale. Derfor er det nødvendigt, at hvert barn betaler 6-8 kroner pr. 3 måneder - men 
det er meget billigt.

Arbejdsperioden i 1960/61 løb fra 1. december-31. marts, og regnskabet ba
lancerede med kr. 4340,00.

Den nye sæson 1961/62 startes 1. oktober 1961, og indbydelse og program ud
sendes midt i september. Det er vort håb, at programmet kan sammensættes så alsi
digt, at mange interesser kan blive dækket.

Leo Helge.
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Årsafslutningen.
Maj-juni 1961.

Den skriftlige årsprøve fandt sted mellem den 29. maj og den 10. juni, hen
holdsvis i dansk, regning, skrivning, maskinskrivning og bogføring.

Femteklasserne, der jo har haft vejledende prøver i begyndelsen af året 1961, 
er blevet fritaget for denne prøve.

Der er kun MUNDTLIG årsprøve for III eksamensklasse. Forældrene 
indbydes (ligesom i forældreugen) til at overvære undervisningen tirsdag den 20. 
juni og onsdag den 21. juni. Omstående skema giver oplysning om, hvilke klasser, 
der møder de to dage, og hvilke fag, der undervises i.

Udstilling af elevers arbejder i sløjd, tegning, fri øvelser og håndgerning 
finder sted dels i den lille gymnastiksal, dels i håndarbejdsværelset i dagene 20. til 
21. juni (den 19. juni er fridag.).

Onsdag den 21. juni afsluttes skoleåret med en lille højtidelighed i gymna
stiksalen kl. 20.

Ved denne lejlighed uddeles eksamensbeviser, præmier og standpunktsbøger til 
de elever, der forlader skolen.

Adgang har afgangsklasserne og deres pårørende.
Skolens sangkor vil være til stede og glæde os alle med sin sang.

Omflytning finder sted torsdag den 22. juni. Eleverne møder kl. 8 og kl. 10, 
alt efter nærmere besked fra deres klasselærer. De afleverer bøger og flytter til nyt 
lokale. Derefter holdes der sommerferie til den 14. august.

Mandag den 14. august begynder altså det nye skoleår. Mødetid og -sted 
er der givet besked om på omflytningsdagen. Der udleveres bøger og skrives skema. 
Efter to timers forløb går eleverne hjem.

Førsteklasserne møder først mandag den 21. august. Vedrørende mødetid 
og lokalenummer bliver der sendt besked ud til de pågældende hjem med posten.

Indskrivning af elever til de nye førsteklasser finder sted fra den 1. sep
tember til den 15. december. Dåbsattesten og eventuelt koppeattest medbringes. Kun 
børn, der er fyldt seks år inden den 31. januar 1962 kan indskrives i de nye første
klasser.

Med venlig hilsen 
Monrath.
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TIRSDAG DEN 20. JUNI

DRENGEKLASSER
Klasse Nr. Tid Fag Lærer. Gæstelærer.
5 A 14 8- 9 dansk hr. C. Colding-Jørgensen hr. Kaj Poulsen
5 A 14 9-10 regning hr. Junker Christensen hr. Th. Mortensen
4 A 6 8- 9 dansk hr. Sig. Anker hr. E. Munck
4 A 6 9-10 regning fru Lise Jørgensen fru Elly Justesen

PIGEKLASSER
4 fa 8 8- 9 tysk fru Lizzi Lütjens hr. W. Elvins
4 fa 8 9-10 dansk fru Lizzi Lütjens hr. Albert Marstal
5 a 17 8- 9 regning fru Birthe Petersen hr. Junker Christensen
5 a 17 9-10 dansk fru Inge Lerche fru Aase Høgild
4 a 11 8- 9 dansk fru Aase Høgild viceinsp. fru E. Honoré
4 a 11 9-10 regning frk. K. M. Laursen hr. Sig. Anker

BLANDEDE KLASSER

3 fu 20 8- 9 dansk hr. Holger Jensen hr. Albert Marstal
3 fu 20 9-10 historie hr. H. Hasgard hr. Kaj Poulsen
7 av 13 8- 9 dansk hr. Georges Lütjens fru Mauritzen
7 av 1 9-10 naturlære hr. Philip Jensen hr. Holger Jensen
6 bu 3 8- 9 regning frk. Lilian Olsen frk. K. M. Laursen
6 bu 3 9-10 historie hr. Georges Lütjens fru Mauritzen
6 av 5 8- 9 geografi hr. H. Hasard fru Inge Lerche
6 av 5 9-10 dansk hr. W. Elvius viceinsp. fru E. Honoré
5 u 15 8- 9 dansk hr. Th. Mortensen fru Elly Justesen
5 u 15 9-10 regning hr. C. Colding-Jørgensen hr. E. Munck
3 u 12 8- 9 regning fru Lise Jørgensen
3 u 12 9-10 dansk frk. Lilian Olsen
1 V 10 8- 9 regning viceinsp. Johs. Nielsen
1 V 10 9-10 dansk fru Birthe Petersen

ÅRSPRØVE
Eksaminator. Censor.

III u 9 8-11 dansk hr. Leo Helge hr. Aage Mathiesen
III V 18 8-11 tysk frk. Grete Brændeskov hr. Mogens Johanss
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ONSDAG DEN 21. JUNI

DRENGEKLASSER
Klasse Nr. Tid Fag Lærer. Gæstelærer.
4 C 2 8- 9 dansk hr. Sig. Anker hr. E. Munck
4 C 2 9-10 geografi fru Aase Høgild hr. Th. Mortensen
3 A 17 8- 9 dansk hr. H. Has gård
3 A 17 9-10 kristendomsk. fru Elly Justesen
2 A 12 8- 9 dansk hr. Junker Christensen
2 A 12 9-10 regning hr. C. Colding-Jørgensen

PIGEKLASSER

4 C 19 8- 9 geografi fru Aase Høgild frk. Lilian Olsen
4 c 19 9-10 dansk viceinsp. fru E. Honoré fru Birthe Petersen
3 a 15 8- 9 dansk frk. K. M. Laursen
3 a 15 9-10 regning fru Mauritzen
2 a 10 8- 9 dansk fru Mauritzen
2 a 10 9-10 regning fru Lise Jørgensen

BLANDEDE KLASSER

7 au 5 8- 9 regning hr. Leo Helge fru Birthe Petersen
7 au 5 9-10 historie hr. H. Hasgard fru Inge Lerche
7 bu 6 8- 9 geografi hr. Holger Jensen hr. C. Colding-Jørgensen
7 bu 6 9-10 regning frk. Lilian Olsen hr. Mogens Johansson
6 au 20 8- 9 dansk frk. Grete Brændeskov fru Inge Lerche
6 au 20 9-10 geografi fru Lizzi Lütjens hr. Holger Jensen
4 u 3 8- 9 dansk hr. Albert Marstal fru Elly Justesen
4 u 3 9-10 regning hr. Junker Christensen hr. Sig. Anker
2 u 14 8- 9 dansk hr. W. Elvius
2 u 14 9-10 regning hr. Aage Mathiesen
1 u 7 8- 9 dansk fru Lise Jørgensen
1 u 7 9-10 regning frk. K. M. Laursen
1 X 4 8- 9 dansk hr. Mogens Johansson
1 X 4 9-10 regning hr. E. Munck

ÅRSPRØVE

III u 1 8-11
III v 18 8-11

naturlære 
engelsk

Eksaminator.
insp. J. v. Monrath 
hr. Kaj Poulsen

Censor.
hr. Philip Jensen 
hr. Georges Liitjens
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Skoleåret 1960-61.

K. K. L.’s svagbørns= og feriekolonier. Efterspørslen efter pladser på svag- 
børnsholdene har i år været mindre end sidste år. 38 piger har været ude på rekrea
tion. Disse har været fordelt på 3 hold på kolonierne: Havreholm, Grønnehave, Cor- 
selitze og Gillegård.

K. K. L.’s kystsanatorium ved Hjerting har kun haft 2 af vore piger i gennem
snitlig 60 dage for anæmi.

Behovet for feriepladser til pigerne i det forløbne skoleår har stadig været stort. 
52 piger har været udsendt til kolonierne: Corselitze, Gillegård, Gilleleje, Grønne
have, Hundested, Havreholm og Bornholm.

K. K. L.’s repræsentant: Inge Lerche.

Frivillig svømning og gymnastik for piger. Fra ca. 15. maj og til 1. sep- 
tember har vore piger fra 5. klasse og opefter haft adgang til gratis svømmeundervis
ning på det nyåbnede Bellahøjbad. Mange af pigerne opnåede at få bronce-, sølv- eller 
guldnålen som en velfortjent belønning.

Efter vor gymnastikopvisning i foråret har interessen for den frivillige gymnastik 
været meget stor og børnene har måttet fordeles på 3 hold, hvoraf det ene er kommet 
ind under fritidsklub. Hold I for elever fra 3., 4. og 5. klasser. Hold II for elever 
fra 6. og 7. klasser og hold III for elever fra 8. og 9. klasser.

Fra vor skole deltog ca. 100 piger i konkurrencerne i langbold og stafetløb på 
idrætsdagene. Pigerne klarede sig nydeligt og vandt mange af kampene, og et af lang
boldholdene gik videre til semifinalen.

Ellen Pedersen.

Drengegymnastik. Fra 1. november til 15. marts har elever fra 6. klassetri
net til realklassen incl. haft lejlighed til at deltage i frivillig gymnastik efter skoletid. 
Et udvalg af de trænede spring blev vist af et hold på 14 drenge for forældrene som 
optakt til forældremødet d. 21. marts. Vinteren igennem har interesserede elever 
trænet i og spillet basketball en gang ugentlig i gymnastiksalen. Et godt samarbejde 
med Stevnsgades skole har betydet, at vi har kunnet spille flere venskabskampe i 
basketball med denne skole og derved skabe propaganda for spillet.

120 drenge fra Rådmandsgades skole deltog i september i de københavnske sko
lers idrætsdage. Disse afholdtes som en afslutning på sommersæsonens idræts- og 
boldtræning og samler på Østerbro Stadion 4700 børn til konkurrencer i alle mulige 
idrætter og boldspil skolerne imellem i en krævende turnering. Kampglæde, entusia
stisk medleven, en frisk ungdom og de mange brogede farver i de smukke omgivelser 
betyder, at idrætsdagene er en stor oplevelse, som eleverne ser hen til med glæde og 
store forventninger. Deltagerne fra vor skole i stævnet repræsenterede os på en 
sports-mæssig værdig måde og var fuldt jævnbyrdige med de bedste.

Leo Helge.
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Om sparemærkesalget, der har så stor betydning for børnenes opdragelse til 
sparsommelige borgere i det kommende samfund, meddeler viceinspektricen: Der er 
solgt for ca. 4500 kr. i årets løb.

Fra „Børnenes Kontor“ er der i sommeren 1960 uddelt 9 kort, til jul 10 kort.
Vore gode venner fra Hørsholmsgade, hr. og fru Lund=Petersen, forærede 

igen i år en mængde tøj bort: Kjoler og undertøj til 18 piger. Vi bringer dem også her 
vor tak.

„Gabriel Jensens Ferieudflugter“ benyttedes af 35 drenge og 23 piger. 
Endvidere udstedtes der 143 billetter til ferierejser.

Mandag den 14. november havde vi et udmærket, velbesøgt skolebal for klas
serne fra 7. og opefter.

Foreningen til fattige børns fodbeklædning har forsynet adskillige af vore 
børn med tiltrængt fodtøj, og herfor takker vi hjerteligt.

Sang og musik. Tidligere havde faget sang i den københavnske undervisnings
plan flere timer end nu, men man har i tidens løb ved timetalsnedskæringer ofte taget 
en bid af faget.

Med det nye skoleårs begyndelse vil der dog blive bødet herpå, idet det samlede 
timetal i nogen grad forøges. Den nye skolelov kræver dette også som en absolut nød
vendighed. Sanglærerne stilles nu over for nye øgede krav om gennemgang af nyt 
sangstof, stemmepleje, rytmeøvelser, lytteøvelser, nodelære, musikorientering o.s.v.

Sammenlignet med mange andre lande har vi i Danmark, hvad skolens sang- og 
musikundervisning angår, længe været en del tilbage.

Men faget vil i fremtiden blive mere frigjort af det. traditionsgivne sangstof og 
fremtidig vil sanglærerne få stillet de hjælpemidler til rådighed, der gør det muligt at 
opfylde de undervisningskrav, der stilles dem. Her skal blot nævnes nodetavle, node
hæfter til børnene, instrumenter, radio, båndoptager, grammofon, film o.s.v.

Sådanne hjælpemidlers antal og samarbejdet mellem faget og andre fag som 
dansk, religion og historie vil nu blive større. Med andre ord: undervisningsvejlednin
gen bliver virkelighed. Her foreslås: „Et videregående musikalsk arbejde vil i høj 
grad stimulere det daglige skolearbejde. Men det vil tillige give muligheder for, at der 
skabes en værdifuld fritidsinteresse af stor menneskelig værdi, og således pege ud 
over skolens øjeblikkelige mål.“

Skolekoret samler fortsat ca. 35 elever fra 5. klasse og opefter til en ugentlig 
ekstra sangtime, hvor den flerstemmige sang dyrkes med iver og glæde under hygge
lige former. I det forløbne år har vi bl. a. medvirket ved de to festlige aftener, der 
afholdtes til fordel for giro 607, ved årsafslutningen, ved skolens julegudstjeneste 
samt ved forældremøder i gymnastiksalen.

Mogens Johansson.
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IV u på lejrskole. I august 1960 var vi på et storartet lejrskoleophold på ferie
kolonien Nørrevang ved Rørvig. Året før havde vi fået smag for denne form for un
dervisning ved at være på lejrskole i Svaneke, hvortil kommunen og Rådmandsgades 
Skoles Venner havde givet et betydeligt tilskud, hvad vi - og ikke mindst vore for
ældre - var meget taknemmelige for. Lejrskolen på Bornholm var så stor en succes, 
at vi ville på lejrskole også i IV mellem, selv om vi alene skulle afholde alle udgifter 
til transport, leje og kost (et godt princip i øvrigt!).

Nørrevang blev alle tiders lejrskole - og på en ganske anden måde end den første. 
På Bornholm puklede arbejdsgrupperne fra morgen til sengetid - kun afbrudt af spise
tider og badning - næsten hver dag med at måle, tegne, male, interviewe, skrive, 
læse og indhente al mulig og umulig oplysning, f. eks. om det meget gamle hus, vi 
boede i, om Svaneke havn, der lignede en fæstning (alder, udvidelser, dybde, besej
ling O.S.V.), om fyret, om fiskerne og deres kuttere (hvad sådan en kostede, hvad 
man fangede og hvornår, hvad man fik for fangsten, og hvor meget skattevæsenet 
skulle have, om storm og stranding). Vi registrerede ruiner, rundkirker, kalkmale
rier og silderøgerier samt gentagne gange de lokale uddelingssteder for Krølle-Bølle- 
Is (en bornholmsk nationalret, som også vi lærte at værdsætte). I den uge, opholdet 
varede, fik vi samlet så meget materiale, at det varede et par måneder at få det be
arbejdet færdigt (PUH !), men så havde også hver deltager et digert værk, som bevis 
for sin indsats. Det var meget interessant!

På Nørrevang var vi. også delt i arbejdsgrupper - som sædvanlig drenge og pi
ger mellem hinanden - men med helt andre opgaver: indkøb af fødevarer, madplaner, 
det kolde og det varme køkken, borddækning, servering, afrydning, opvask en gros 
(vi var 29), renovation samt demonstration af rengøringsvanvid foruden en hel del 
andet. Kort sagt: klare alt ved egen hjælp og selv finde ud af arbejdsfordelingen. Det 
gik over al forventning. Alle var indstillet på, at dette noget uvante foretagende skulle 
lykkes. Selv de, der var født med for mange tommelfingre, fik antallet passende re
duceret, så opvridning af en gulvklud ikke mere var en uløselig gåde.
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I madlaboratoriet blev der jongleret med gryder så tunge, at der skulle 2 mand 
(piger) til at manøvrere dem, og stegepander, der ligesom gammeldags slagsværd var 
beregnet til begge hænder — alt på en oldsag af et komfur, der skånselsløst forlangte 
at blive fodret med brænde, for at spisetiderne blot nogenlunde kunne blive overholdt. 
I røg og damp, i hede og sved skabtes de underfuldeste retter, næsten lige så vidun
derlige, som dem „vor mor derhjemme“ præsterede. Det er svært at finde udtryk for, 
hvor stor vor appetit var, men at den, der daglig - morgen, middag og aften — betjente 
rugbrødsguillotinen, ikke fik seneskedehindebetændelse i armen, er mere end mærk
værdigt.

Det gode ved hele vor arbejdsplan var, at hvis en eller anden sløjede af, ville det 
gå ud over de andre - og så ville der blive larm. Men det skete overhovedet ikke. 
Alle var intelligente nok (eller de blev det) til at forstå, hvad samarbejde betød.

Det dejligste tidspunkt var nok om aftenen, hvor alle hyggede sig på sovesalen. 
Nogle sang alle mulige sange, ofte flerstemmigt, andre gøs i deres køje sammen med 
en kriminalroman, en gruppe diskuterede på livet løs atomteori med særligt henblik 
på rumfart og sjælens udødelighed - et par enkelte slumrede blidt og uanfægtet. En tur 
langs stranden i den mørke augustnat med bølgerne skvulpende melodisk ved vore 
fødder - med alle lysene ovre fra Hundested spejlende sig i havet og stjernernes 
mangfoldighed over vore hoveder hørte også med til lejrskolens oplevelser.

Den sidste formiddag på kolonien inden afrejsen pr. cykel til København N stod 
i det skrappe arbejdes tegn. Aldrig - ALDRIG har den koloni været så skrubbet og 
skuret og muget og i så pinlig orden, som da vi forlod den. Derfor garanterer

et par af dem, der var med!

Skolebiblioteket. Der har været en mærkbar nedgang i antallet af udlånte bø
ger, skønt antallet af indskrevne lånere er som året før. Alt for mange kort er efter få 
lån igen deponeret på biblioteket.

Er det fjernsynet, seriehæfterne eller budpladserne, der stjæler børnenes tid.
Kvaliteten af bøger, der i dag skrives for børn er glædeligt stigende, og bibliote

ket modtager så hurtigt, det er gørligt, det bedste af årets boghøst. Intet barn behø
ver at gå forgæves for at få en bog efter sin smag. Hvor bliver de så af?

Læsestuen. Kniber det ikke af og til for Deres barn at få plads og ro til at ud
føre sit hjemmearbejde? Læsestuen ville være den ideelle arbejdsplads. Her er ro, 
her er reoler fulde af bøger, der kan supplere skolebøgerne, og her er skolebiblioteka
ren, der er rede til at hjælpe eleverne til rette, så de kan blive fortrolige med et 
bibliotek.

Læsestuen er åben 3 eftermiddage om ugen i tiden 15. september- 15. april.

Cyklistprøve afholdtes den 24. august - med over 100 deltagere fra alle klas
ser over 5. —

Zoologisk Have har skolens klasser fra 2. og opefter besøgt den 19. septem
ber, d.v.s., enkelte af de store klasser var på udflugt til Charlottenlund, Helsingør, 
Sorgenfri o.s.v., ca. 400 børn var i Zoo og morede sig dejligt.
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Sandsgården.

K.K.’s feriekolonier. Traditionen tro dannede feriekolonien Sandsgård igen i 
år rammen om 50 drenges ferieoplevelser. Ledere var hr. Mogens Johansson og hr. 
W. Elvins.

Med sin dejlige beliggenhed lige ud til Vesterhavet og sin hyggelige indretning 
er kolonien stærkt eftertragtet blandt skolens drenge, og der bliver derfor tale om en 
udvælgelse blandt ansøgerne, således at opholdet kan betragtes som en belønning for 
god opførsel.

Ophold og rejse er gratis, men der foranstaltes hvert år en stor udflugt (sidste 
år til Skagen), og udgiften hertil betales naturligvis af børnene.

Feriekolonierne var også arrangører af et ganske nyt forsøg i år, som fire af sko
lens elever, 2 drenge og 2 piger fra de ældste klasser nød godt af.

Fondet for dansk-norsk samarbejde, der ejer institutionen Lysebu ved Oslo, hav
de inviteret 4 x 60 børn på vinterferie i 10 dage. Det blev en stor oplevelse for bør
nene at komme fra storbyens mørke og slud og op i sneeventyret, hvor de forsynet 
med komplet skiudstyr tumlede sig udendørs fra morgen til aften. Hr. Elvius var 
leder af første hold, der rejste midt i januar.

Foreningen Rådmandsgades skoles venner holdt sin årlige generalforsam
ling den 30. september 1960. Det af vore mangeårige revisorer godkendte regnskab, 
der bl. a. indeholder et medlemskontingent på 806 kr., slutter med en kassebehold
ning af 1547,41 kr. og balancerer med 3253,72 kr. Den årlige papirindsamling til 
fordel for denne udmærkede kasse indbragte mange penge: 1857,02 kr. Der nåedes 
rekordmængde af aviser: over 24 tons. Desuden indbragte en meget vellykket ande
spils-aften det udmærkede beløb: 935,82 kr. En hjertelig tak til alle deltagere og 
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medhjælpere. Både ved andespillet og papirindsamlingen var forældrenes interesse så 
opmuntrende, som det blot kunne ønskes. Over 20 privatbiler kunne tælles i løbet af 
den korte morgenstund, da avisbjergene stabledes op i skolegården - det var foræl
dre, der ydede kørselstjeneste. Således gik det til, at alt kunne ordnes og skolegården 
igen ryddes på ca. to timer i alt.

Skolens to aftener til fordel for giro 607 gav over 2000 kroner og Congo-indsam- 
lingen 864,65 kr.

Enhver blandt de voksne, der har deltaget i disse to foranstaltninger, må ud
trykke sin uforbeholdne beundring for børnenes offervilje.

Vor venskabs=skole i Sydslesvig, JENS JESSENs SKOLEN i Mørvig 
ved Flensborg har vi igen haft den glæde at have forbindelse med som i tidligere år: 
Fra den 3. september til den 9. kom en snes glade elever i konfirmationsalderen ud 
at se sig om i selskab med elever fra Rådmandsgades skoles III.v- og 7. b.u.-elever. 
Det blev til glade, minderige dage for begge parter. Besøget er med til at knytte gode 
venskabsbånd mellem københavnerne og vore landsmænd syd for grænsen. Vi glæ
der os til efter sommerferien at få dem genopfrisket med nye gæster så langt borte fra.

Skolepatruljerne, hvis faste stade i Mimersgade og Rådmandsgade efterhån
den simpelt hen hører med til bybilledet, har også i det skoleår, der nu er ved at være 
til ende, gjort et fint stykke arbejde, som vi alle, både skolens personale og forældrene 
til de mange børn, der på den måde trygt kan passere gaden, er meget glade for.

Læseklasse=læsehold. Det kan tit være svært for de små i første klasse at 
forstå, hvordan bogstaverne sættes sammen og danner ord, men lidt efter lidt går det 
op for dem, og i løbet af anden klasse er de fleste kommet i gang med at læse.

Hvis et barn stadig har vanskeligheder og ikke kan følge med i klassen, er der 
grund til at indstille det til undersøgelse på Skolepsykologisk Kontor.

Der findes nemlig børn, som trods normal begavelse har noget svært ved at sta
ve og læse. Man siger, at de er ordblinde eller læseretarderede. Disse børn har behov 
for mere hjælp, end man normalt kan yde dem i en almindelig klasse, og derfor har 
man oprettet de såkaldte læseklasser.

I disse klasser er der kun ca. 16 elever, og læreren får således mere tid til at 
tage sig af hvert enkelt barn. (Vi har to læseklasser ved Rådmandsgades skole).

Der undervises i de samme fag som i normalklasserne og efter de samme pla
ner. Kun i dansk er man et klassetrin lavere.

Når børnene har gået i læseklasse i nogle år, er de allerfleste kommet på ret køl 
igen, og en del vil atter kunne flyttes tilbage til normalklassen.

I de senere år er man begyndt at lade en del læseretarderede børn i alle aldre 
blive gående i deres oprindelige klasse. For at hjælpe dem kommer de på et læse= 
hold 4 timer ugl. (4 elever på holdet).

Både til læsehold og læseklasse sker ind- og udskrivningen af Skolepsykologisk 
Kontor. Også den form for læse-hjælp har vi her på skolen.

Sigurd Anker.
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Program for afslutningen.

I. Fællessang : „Som en rejselysten flåde . . . “

II. Korsang: Flemming Weis: „Den lyse nat" (Seedorf Pedersen) 
Negro Spiritual: HEA’N
R. Rodgers: „Se, det lysner igen ..." (Holger Bech)

III. Inspektørens tale til de udgående elever.

IV. Fællessang: „Der er et yndigt land ..."
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