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RÅDMANDSGADES
SKOLE

ÅRSBERETNING 1961-62
OG

SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN

Forældrene indbydes herved til at overvære
undervisningen i skolen
onsdag den 20. og torsdag 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 35.024.
Sommerferien varer fra 23. juni til 11. august (begge dage medr.).

Rådmandsgades skoles distrikt.
Baldersgade fra 13 og 24
Balders Plads
Borgmestervangen fra 8
Bragesgade fra 31 og 22
Fen risgade
Hamletsgade
Heimdalsgade fra 19 og 18
Hothers Plads
Midgårdsgade

Mimersgade
Nannasgade
Rådmandsgade 21-47 og 22-44
Overskæringen
Sleipnersgade
Tagensvej 41-135
Thorsgade fra 59 og 60
Vulkangade
Ægirsgade fra 45 og 38

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. 13°“.
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Oplysninger om skolen.
Elevtal. Vi begyndte det nye skoleår med i alt 735 elever, fordelt i 30 klasser:
Deraf er de 4 rene drengeklasser, 5 rene pigeklasser og 21, deriblandt eksamens
mellemskolens og realklasserne, blandede klasser.
Personale: Skolens inspektør: Jørgen von Monrath, viceinspektørerne Johan
nes Nielsen og Erna Honoré.
Skolens lærerpersonale: frk. Bech, fru Bronée, frk. Grethe Brændeskov, frk.
Birthe Hjorth Christensen, fru Aase Høgild, fru Elly Justesen, frk. K. M. Laursen,
fru Inge Lerche, fru Lizzi Lütjens, frk. Lilian Olsen, fru Ellen E. Pedersen, frk.
Bente Overgård Pedersen, fru Birthe Petersen, hr. Sigurd Anker, hr. Ejnar Chri
stensen, hr. Martin Junker Christensen, hr. W. Elvius, hr. H. Hasgard, hr. Leo
Helge, hr. Hornung, hr. Holger Jensen, hr. Philip Jensen, hr. Skarving, hr. Georges
Lütjens, hr. Albert Marstal, hr. Aage Mathiesen, hr. Th. Mortensen, hr. Kaj Poul
sen og hr. Kaj Sørensen.
Skolelæge: Fru Gudrun Ortmann. Træffetid: Hver torsdag fra kl. 9-10.
Skolesundhedsplejerske: Fru Kirsti Fabricius. Træffetid: Hver tirsdag, tors
dag og lørdag kl. 12.
Skolebespisningen ledes af fru A. M. Jensen. Der er tilmeldt 658 elever til
mælkedrikning. De får også deres daglige vitaminpille.
Skolebetjent: Hr. Hjalmar Ambrosiusen.
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 alle skatteborgere.
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 ansøgning om erstatning for værdigenstande, som elever har mistet på skolen,
benytter man anledningen til her at gøre hjemmene opmærksomme 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 1961-62.
Oplysningsarbejdet.
Skolenævnet har også i år medvirket ved oprettelsen af en forældrestudiekreds.
Der var ca. 30 deltagere og lederne var henholdsvis kommunelærerne frk. Grete
Brændeskov og fru Birthe Petersen.
Der har været næsten 100 % fremmøde. Dette viser, hvor stor interessen er
fra forældrenes side for denne udmærkede sag.
Blandt de behandlede emner kan navnlig nævnes:
„Hvad nyt bringer den nye skolelov?“
„Hvilke nye muligheder er der for mit barns uddannelse?“
„Hvad gøres der på vor skole for at udnytte de nye muligheder?“
Disse emner og andre spørgsmål fra forældrene blev til en uddybning af den nye form
for karaktergivning m. m. Under drøftelsen af emnet seksualundervisning fik man
forevist den nye undervisningsfilm i faget.
Bellahøj skole var den 12. februar målet for dette års skolebesøg. Efter en
grundig gennemgang og omvisning ved viceskoleinspektør, hr. Verner Petersen
sluttede denne aften med en hyggelig passiar ved kaffebordet i bibliotekssalen.
Den sidste af de 10 aftener holdtes der fest på lærerværelset under hyggelige
og fornøjelige former.
Man var enig om, at flere burde deltage i næste års forældrekreds.
Hermed en tak til kredsens to fortræffelige ledere.

Planetariet.
Skolenævnet har arrangeret en aften til planetariet på Bellahøj skole, i hvilken
ca. 40 forældre deltog.
Man ser der i den af kobberplade udskårne horisont alle byens kendte bygnin
ger og tårne i silhuet. Når solen så sænker sig bag denne horisont, ser man alle
forskellige stjernebilleder på kuppelloftet.
Efter en sådan meget interessant forevisning og forklaring ved stjernekamme
rets dygtige leder, hr. viceinspektør Ingolf Andersen har mange af deltagerne utål
modigt afventet en stjerneklar aften, hvor det blev muligt at fortsætte med studierne
på selve himlen.
Skolenævnet vil gerne til næste år medvirke til, at endnu flere forældre kan
blive delagtige i denne oplevelse. (Mod en beskeden betaling).

Fritidsklubberne.
Tilslutningen til fritidsklubberne viser også i år, at der er stort behov. Skole
nævnet vil gerne herved rette en tak til alle, der er medvirkende, ikke mindst til
den daglige leder, hr. overlærer Leo Helge.
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Klasseforældremøder.
Forældrene hilser med glæde, at der er blevet afholdt flere klasseforældre
møder. Den derved skabte kontakt med lærerne og disses orienterende oplysninger
til forældrene virker absolut fremmende for et særlig godt samarbejde.
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 på dette område. Her
igennem viser sig forældrenes store interesse for skolens arbejde, hvilket naturlig
vis glæder alle, der virker inden for skolen. Ligeledes en tak til skolens inspektør,
og til skolens lærere for godt samarbejde til løsning af fælles opgaver til gavn og
glæde for vor skole.
A. Hvolby.
Skolenævnsvalg.
Efter hvert valg til borgerrepræsentationen, altså hvert fjerde år, finder der også
skolenævnsvalg sted ved hver af byens kommunale skoler. I år er dette valg sat
til den 16. maj og anmeldelsen af kandidatlister skal finde sted senest den 16. april
1962.
Da der ikke er afleveret sådanne udover én, som det siddende nævn er kom
met med, bliver der igen i år fredsvalg ved Rådmandsgades skole.
Tre af de tidligere nævnsmedlemmer har ikke mere børn gående her på sko
len. De forlader os nu, og det nye nævns sammensætning vil blive:

1.
2.
3.
4.
5.

Hr. lagerarbejder A. Hvolby, Borgmestervangen 20 st.
Hr. kvartermester-medhj. Erik Jørgensen, Hamletsgade 30'.
Husmoder, fru Ingrid Vinæs, Mimersgade 1082.
Hr. civilarbejder Jørgen Andersen, Ole Jørgensensgade 51.
Hr. stud. mag. Ole Visti Petersen. Arresøgade 26‘.

Til de afgående medlemmer af skolenævnet, hr. afdelingsleder Poul Jensen,
hr. ejendomsinspektør Svenn Carlsen og fru dameskræderinde Karen Larsen vil
undertegnede gerne rette en hjertelig tak, dels for deres interesse for skolen, dels
for deres medarbejderskab i fordrageligt samarbejde til fremme for et godt forhold
mellem skole og hjem.

A. Hvolby,
skolenævnsformand,

Leo Helge.
lærerrådsformand,
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J. v. Monrath,
skolens inspektør.

Musikundervisningen.
o
Da undervisningen i blokfløjte-, klaver- og violinspil, som frivillige fag, blev
indført på skolen ved nytårstid 1959, meldte der sig straks et stort antal blokfløjte
elever og en del klaver- og violinelever. Alt tegnede godt, og man så med spændt
forventning hen til en hurtig oprettelse af det lille blokfløjteorkester, der længe
havde stået på ønskesedlen. - Men alle var desværre ikke lige ihærdige, og mange
startvanskeligheder måtte overvindes. — En lille kreds af særlig „spilleglade“ elever
fortsatte dog med stor iver, og efterhånden nåede vi så langt, at vi turde lade os
høre ved forskellige af skolens arrangementer. Således blæste 12 blokfløjteelever
et righoldigt repertoire ved skolens årsafslutning 1961. En lille spillegruppe med
virkede ved børnegudstjenesten i Samuels Kirken og høstede herfor stor ros og aner
kendelse. Ligeledes sørgede blokfløjteeleverne, sammen med sangkoret, for mu
sikken til skolens smukke julehøjtidelighed.
Men endnu er der lang vej før målet, det lille blokfløjteorkester, er nået. Sær
lig mangler vi tilgang af lidt større elever, der vil kunne magte de store fløjter, te
noren og bassen.
Musikundervisningen har i dette år, 1961-62, været besøgt af 17 blokfløjte
elever, 11 i klaverspil, men ingen i violinspil. Er der slet ingen, der har mod til at
gå i gang med violinspillets vanskelige kunst?
Fra det nye undervisningsårs begyndelse vil indmeldelsesblanket med oplysnin
ger kunne fås på skolens kontor.
Aage Andersen,
statsprøvet musikpædagog.
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Fritidsklubber.
I I960 oprettedes fritidsklubber her ved skolen. Formålet med disse er at be
skæftige så mange børn som muligt i deres fritid og hjælpe dem med virkeliggørelse
af eventuelle hobbies efter skoletid. Da den første sæson viste, at der var et behov
for frivillig fritidsbeskæftigelse, udsendte vi i oktober en indbydelse til eleverne
om deltagelse, hvorefter børnene efter eget ønske kunne indmelde sig i en klub for
sæsonen 1. november 61-31. marts 1962. Der meldte sig 174 elever, og der op
rettedes 11 hold, der fordeltes efter interesser således.

1
2
1
1
2
1
1
2

bordtennisklub for drenge med 18 deltagere. Leder: Hr. Leo Helge.
eventyr- og klippeklubber med 34 deltagere. Leder.- Fru E. Justesen.
eventyr- og klippeklub med 20 deltagere. Leder: Frk. B. Hjorth.
gymnastikklub for piger med 28 deltagere. Leder: Fru Ellen Pedersen.
håndboldklubber for drenge med 24 deltagere. Leder: Hr. Kaj Sørensen.
håndgerningsklub med 18 deltagere. Leder: Frk. Ruth Bech.
maskinskrivningsklub med 18 deltagere. Leder: Frk. G. Brændeskov.
formningsklubber for drenge med 14 deltagere. Leder: Hr. Skarving.

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 1961/62 løb fra 1. november-31. marts, og regnskabet ba
lancerede med kr. 10.750.
Den nye sæson 1962/63 startes 1. oktober 1962, 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 1962.

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.
Forældrene indbydes (ligesom i forældreugen) til at overvære undervisningen
onsdag den 20. juni og torsdag 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. og
21. juni (den 19. juni er fridag).
Torsdag 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 med sin sang.

Omflytning finder sted fredag 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 13. august.

Mandag den 13. 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 20. 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 1963 kan indskrives i de nye første
klasser.
Med venlig hilsen
Monrath.
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ONSDAG DEN 20. JUNI

DRENGEKLASSER
Klasse

Nr.

Tid

A
A
A
A
C
C

14
14
17
17
2
2

8- 9
9-10
8- 9
9-10
8- 9
9-10

5
5
4
4
5
5

Gæstelærer.

Lærer.

Fag

dansk
regning
dansk
biologi
geografi
dansk

hr.
frk.
hr.
hr.
fru
hr.

Sig. Anker
Ruth Bech
H. Hasgard
Fl. Skarving
Aase Høgild
Sig. Anker

frk. Bente 0. Pedersen
hr. Poul Hornung
hr. Junker Christensen
fru Elly Justesen
frk. Grete Brændeskov
hr. Albert Marstal

PIGEKLASSER
4
4
5
5

fa
fa
a
a

18
18
12
12

8- 9
9-10
8- 9
9-10

dansk
tysk
regning
dansk

hr.
hr.
frk.
fru

Holger Jensen
Georges Lütjens
K. M. Laursen
Aase Høgild

hr.
hr.
hr.
hr.

Leo Helge
W. Elvius
Kaj Sørensen
Junker Christensen

BLANDEDE KLASSER

I
I
8
8
7
7
6
6
6
6
5
5
4
4
2
2
1
1

u
u
u
u
av
av
au
au
bu
bu
u
u
u
u
u
u
X
X

8
8
20
20
5
5
15
15
3
3
6
6
13
13
7
7
4
4

8- 9
9-10
8- 9
9-10
8- 9
9-10
8- 9
9-10
8- 9
9-10
8- 9
9-10
8- 9
9-10
8- 9
9-10
8- 9
9-10

regning
dansk
dansk
regning
dansk
historie
dansk
regning
dansk
regning
dansk
regning
geografi
dansk
dansk
regning
regning
dansk

frk. Lilian Olsen
hr. Aage Mathiesen
hr. Kaj Poulsen
hr. Leo Helge
hr. W. Elvius
hr. H. Hasgard
fru Inge Lerche
fru Birthe Petersen
hr. Aage Mathiesen
hr. Philip Jensen
hr. Albert Marstal
frk. B. Hjorth Christensen
hr. Th. Mortensen
frk. Lilian Olsen
frk. Ruth Bech
frk. K. M. Laursen
frk. B. Hjorth Christensen
frk. Bente 0. Pedersen
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hr. Georges Lütjens
frk. Grete Brændeskov
fru Lizzi Lütjens
hr. Kaj Sørensen
hr. Philip Jensen
fru Lizzi Lütjens
hr. Fl. Skarving
hr. Kaj Poulsen
hr. Poul Hornung
hr. Th. Mortensen
fru Birthe Petersen
fru Inge Lerche
fru Elly Justesen
hr. Holger Jensen

TORSDAG DEN 21. JUNI

DRENGEKLASSER
Klasse

3 A
3 A

Nr.

Tid

5
5

8- 9
9-10

Lærer.

Fag

dansk
regning

Gæstelærer.

hr. Junker Christensen
fru Elly Justesen

PIGEKLASSER

5
5
4
4
3
3

c
c
a
a
a
a

19
19
13
13
12
12

8- 9
9-10
8- 9
9-10
8- 9
9-10

regning
dansk
biologi
dansk
dansk
regning

viceinsp. fru E. Honoré
viceinsp. fru E. Honoré
hr. Th. Mortensen
frk. K. M. Laursen
frk. Bente 0. Pedersen
hr. Junker Christensen

hr.
frk.
fru
fru

Sig. Anker
B. Hjorth Christensen
Aase Høgild
Inge Lerche

hr.
hr.
hr.
hr.
hr.
frk.
hr.
hr.

H. Hasgard
Albert Marstal
Leo Helge
W. Elvius
Aage Mathiesen
Ruth Bech
Kaj Poulsen
Philip Jensen

BLANDEDE KLASSER
8
8
7
7
7
7
6
6
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1

v
v
au
au
bu
bu
av
av
u
u
v
v
x
x
u
u
V
V

6
6
20
20
9
9
8
1
14
14
15
15
7
7
4
4
10
10

8- 9
9-10
8- 9
9-10
8- 9
9-10
8- 9
9-10
8- 9
9-10
8- 9
9-10
8- 9
9-10
8- 9
9-10
8- 9
9-10

dansk
engelsk
dansk
engelsk
dansk
regning
dansk
naturlære
dansk
regning
regning
dansk
dansk
regning
dansk
regning
dansk
regning

hr. Georges Lütjens
hr. Georges Lütjens
frk. Grete Brændeskov
hr. Kaj Poulsen
hr. Poul Hornung
frk. Lilian Olsen
fru Lizzi Lütjens
hr. Holger Jensen
hr. W. Elvins
hr. Aage Mathiesen
viceinsp. Johs. Nielsen
fru Birthe Petersen
hr. Kaj Sørensen
hr. Poul Hornung
frk. B. Hjorth Christensen
hr. Fl. Skarving
fru Elly Justesen
hr. Kaj Sørensen

11

I årets løb.
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.
Tillige har eleverne trænet i og spillet basketball en gang ugentlig i gymnastiksalen.
Vintertræningen slutter med at ca. 20 drenge vil få lejlighed til at aflægge de anord
nede prøver for at opnå bronze-, sølv- eller guldmærket i gymnastik for en fremmed
censor. Flere drengeklasser fik i efteråret undervisning i svømning på Bellahøj-badet. Alle drenge fra 4. klasse incl. fik tilbud om gratis adgang til badet i sommer
ferien og 2 dage om ugen i august måned. Besynderligt nok var det relativt få drenge,
der benyttede de uddelte kort.
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 3900 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
sportsmæssig værdig måde og var fuldt jævnbyrdige med de bedste.
Leo Helge.
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 Bellahøj badet. Endvidere har klasser, der havde gymnastik i ydertimer
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også fået deres gymnastiktimer henlagt hertil som svømmeundervisning. Mange af
pigerne opnåede at få bronze-, sølv- eller guldnålen.
For første gang var vore piger inviteret til at deltage i det store svømmestævne
i Øbrohallen. Vi mødte op med 3 hold: 7ende klasse, lu og realklassen og lu place
rede sig så fint, at de også deltog i finalen.
Den frivillige gymnastik har atter i år haft stor tilslutning, så pigerne måtte
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., 9. og realklassen. Vi sluttede sæsonen med en vellykket gymnastikopvisning,
som vi måtte gentage, for at alle interesserede fik lejlighed til at overvære den.
Fra vor skole deltog ca. 100 piger i konkurrencerne i langbold og stafetløb på
idrætsdagene. Pigerne klarede sig nydeligt og vandt mange af kampene. IV u og v
klarede sig så fint, at de ved finalestævnet opnåede en andenplads i københavner
mesterskabet i langbold for dette klassetrin.
Endvidere går 4 dygtige idrætspiger til træning til det fælles nordiske idræts
stævne. Træningen finder sted på Rødkilde skole.
Ellen Pedersen.
Gymnastikopvisningen (pigegymnastik) mandag og tirsdag den 9. og 10.

april.
Til fordel for „Rådmandsgades skoles Venner“ blev der afholdt en gymnastik
opvisning under ledelse af fru Ellen Pedersen, der havde lagt et stort arbejde i at
træne skolens tre hundrede piger op til at vise gymnastik efter moderne danse
rytmer.
Vi siger tak til forældrene, der viste så stor interesse ved at møde op og støtte
det gode formål. Begge aftener var salen fyldt til bristepunktet af glade og begej
strede forældre, der nød den vellykkede opvisnings mange skønne præstationer.
At man ikke sparede på bifald, tilføjes kun for fuldstændighedens skyld. Det var to
meget festlige aftener.
Johnna.

Om sparemærkesalget, der har så stor betydning for børnenes opdragelse til
sparsommelige borgere i det kommende samfund, meddeler viceinspektricen: Der er
solgt for ca. 4200 kr. i årets løb.
Fra „Bjørnenes Kontor“ er der i sommeren 1961 uddelt 14 kort, til jul 13

kort.

„Gabriel Jensens Ferieudflugter“ benyttedes af 34 drenge og 31 piger.
Endvidere udstedtes der 143 billetter til ferierejser.
Tirsdag den 28. november havde vi et udmærket, velbesøgt skolebal for klas
serne fra 7. og opefter, der dansede og legede til tonerne af hr. overlærer Sjørlunds
udmærkede orkester.
Foreningen til fattige børns fodbeklædning har forsynet adskillige af vore
børn med tiltrængt fodtøj, og herfor takker vi hjerteligt.
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Forældremøder.
Vi har - som allerede i de foregående skoleår - holdt forældremøder for femte
klassernes forældrekreds i oktober, således, som skoleloven af 1958 påbyder det.
Der blev i den forbindelse holdt tre klasseforældremøder, ét for hver af vore tre
femte-klasser, og stort set kom alle de pågældende forældre for at høre om deres
børns fremtidige vandring gennem skolens klasser, enten det så drejede sig om
linien: 6. a.-7. a.-8. og 9. klasse eller de tilsvarende b-klasser og real-afdelingen.
Rigtig forældre=uge holdt vi så i ugen 6.-10. marts. Der var som altid godt
besøgt, både når det gjaldt om at overvære undervisningen i de små børns klasser
om formiddagen og da vor lille gymnastiksal modtog aftengæster om onsdagen, den
7. Mødet her overværedes af 320, der hørte inspektørens foredrag om skolens struk
tur. Man glædedes ved at se en storartet farvefilm, som hr. overlærer Holger Jen
sen fremviste, idet han samtidig indviede skolens nye tonefilms-anlæg. Ca. 200
forældre deltog bagefter i samtale-møder med deres børns lærere rundt om i klasse
værelserne. Det blev sent, inden de sidste forlod skolen, men det var en udbytte
rig aften for alle parter.
Monrath.
IV v på lejrskole. I eftersommeren 1961 var vi på et dejligt lejrskoleophold
på Bornholm i Bølshavn, et par km fra Svaneke. Vi blev glædeligt overrasket, da
vi så, at lejren var en rigtig bondegård.
Det var en dejlig måde at gå i skole på, og det føltes næsten som en ferie. Vi
blev delt i arbejdsgrupper med 4 i hver, og så løste vi gruppevis opgaverne, som
f. eks. bestod i at tegne og måle gården op, skrive stile om de to dejlige heldags
ture, vi var på, hvor vi blandt andet så Paradisbakkerne, Ekkodalen, Hammershus’
ruiner, Due Odde, samt søgte oplysninger i havnen om en fiskerbåds størrelse,
den pris en enkelt fangst kan indbringe.
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I vor fritid kunne vi så gå tur i de smukke omgivelser og studere livet på bon
degården, kort sagt gøre, hvad vi havde lyst til (inden for rimelighedens grænser,
naturligvis).
Vi var så heldige, at de lærere og lærerinder, der var vore ledere, var kamme
ratlige over for os, uden at respekten gik fløjten. De kunne heldigvis tåle en spøg,
og de gik ikke selv af vejen for at lave „skæg“ med os. Vi mindes en aften, hvor
nattøjet var syet sammen i ærmer og bukseben, vi tænker på sko, der var bundet
sammen med snørebåndene o.m.a. Lærerne husker sikkert også endnu længe en
dunkel historie aftenen derefter med høns i soveposer.

Ellers må vi sige, at bortset fra en smule skæmt i de sene aften-timer betød
lejrskoleopholdet arbejde under frie former, men arbejde var det, slid og slæb, vi
havde lyst til at udføre og — som vi lærte en hel masse af. Vi elever er enige om,
at det, vi har set og oplevet på det vidunderligt dejlige Bornholm, har givet os stor
lyst til at komme der igen.
2 v-er.

Afsked. Afsked er et vemodigt ord, navnlig, når det drejer sig om mennesker,
man holder meget af, og som i en årrække har været én til støtte i det daglige ar
bejde på skolen. Dette gælder de tre overlærere på Rådmandsgades skole: hr. Al
bert Marstal, hr. Aage Mathiesen og hr. Th. Mortensen. I over fyrretyve år har disse
tre trofaste og dygtige pædagoger støt og roligt passet deres dont som gode lærere
i den københavnske kommuneskole. Hos dem kunne børnene være sikre på, at de
lærte noget, de senere ville få brug for i livet, enten det så var inden for faget hi
storie, naturhistorie eller dansk og regning, hvilke var deres „hovedfag“, eller det
var endnu vigtigere ting, som sans for orden, skønhed og sindets harmoni. For os,
der bliver tilbage på skolens skueplads, er det for det første næsten ufatteligt, at
disse tre gode kolleger allerede må falde for aldersgrænsen, og for det andet ikke
mindre gådefuldt, hvorledes vi skal kunne undvære dem i det daglige arbejde.
Men, der er ingen vej udenom: når skolen igen den 13. august åbner sine porte til
et nyt skoleår, vil ingen af disse tre kolleger mere være at finde blandt de aktivt
arbejdende lærere ved gamle Rådmandsgades skole. Vi takker dem også her for de
res indsats og for godt kammeratskab. Vi vil længe mindes den lykke, det var, at
have dem iblandt os, og vi håber at se dem rigtig tit som vore kære gæster, i frem
tiden.
Monrath.

Skolekoret. Skolekoret består af ca. 30 elever fra 5. klasse og opefter. Ko
ret har dog rundt regnet kun arbejdet i den første halvdel af skoleåret, idet det har
været umuligt at finde en dag, hvor alle eleverne fra de forskellige klasser kunne
samles til korsang direkte efter skoletid. Men straks efter sommerferien starter vi
påny. Så håber vi, at mulighederne for at præstere noget godt og tilfredsstillende
har undergået så store forandringer, at vi igen får et fint nyt skolekor.
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Cyklistprøve afholdtes i september - med over 100 deltagere fra alle klas
ser over 5.
Endvidere var der for skolens lærerpersonale en instruktion i færdselslære
ved politiassistent, hr. Rich. Lindebro og kommunelærer, hr. F. Clausen.
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,
Lufthavnen, Sorgenfri o.s.v., ca. 400 børn var i Zoo og morede sig dejligt.

Skolebiblioteket. Når børnene kommer i 4. klasse, kan de blive indmeldt
som selvstændige lånere. Enkelte flinke læsere er allerede begyndt at låne bøger
her, mens de går i 3. klasse.
De små nye lånere er vældig ivrige og vil gerne løbe af med reolernes tykke
ste bind, uanset indholdet. Men det lykkes os dog gerne at enes om, at de hjemfører
bøger, der passer for deres alderstrin. Pigerne elsker små hverdagshistorier og dren
gene bøger om dyr.
I 5. klasse spørger man efter spændende bøger. Det betyder ikke hårrejsende
historier, men bare bøger med megen handling. Pigerne låner strikkebøger, drengene
bøger om sport og hobby-bøger.
I 6. klasse læser man rejsebøger og bøger om 2. verdenskrig, sygeplejerske
bøger og bøger om teknik og flyvning.
Og så låner man ikke mere.
Biblioteket står med en lang række fremragende ungdomsbøger, der praktisk
talt aldrig udlånes. Drager nogle af de yngre lånere af med dem, vil de ikke forstå
dem og finde dem kedelige.
Har vore store børn — de som virkelig kan læse - slet ikke tid til at læse?
Har de noget bedre at tage sig til?
Læsestuen. I tiden fra september til påske er læsestuen åben 3 gange 2 timer
ugentlig. Men besøget er efterhånden så ringe, at dette gode tilbud til særlig de større
børn om her at kunne læse deres lektier med supplerende litteratur ved hånden,
eller dyrke deres interesser står i fare for at blive taget tilbage.
Foruden bøgerne står en lang række tidsskrifter til rådighed. Ingen ser dem.
W. Elvius.

K.K.’s feriekoloni „Sandsgård“ i Blokhus, der efterhånden er indgået i ele
vernes bevidsthed som „vores“ koloni, husede igen i sommeren 1961 et halvt hun
drede drenge, som trods den vejrmæssigt sløje sommer havde et dejligt ophold.
Et af feriens højdepunkter var busturen til Rebild og Fyrkat, Vikingeborgen
ved Hobro.
Ledere var Mogens Johansson og W. Elvius. Der er et problem, forældrene
kan hjælpe os med at bringe ud af verden: Den omsiggribende tobaksrygning blandt
kolonidrengene.
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„Sandsgård“ er en meget smuk træbygning med stråtag. Rygning - især i smug
- frembyder stor brandfare. Og brænder „Sandsgård“, bliver den ikke genopbygget,
men erstattet med barakker.
Fondet for dansk-norsk samarbejde har atter i år åbnet „Lysebu“ ved Oslo
for 2 hold københavnske børn til et 10 dages vintereventyr.
En dreng og en pige her fra skolen var blandt de heldige, der fik del i den op
levelse, det er at stå på ski i Nordmarka Oslos berømte skiterræn, og bo som gre
ver på højfjeldshotel.
W. Elvius.

Udnævnelse. Kort tid efter sommerferien udnævntes vor mangeårige og dyg
tige engelsklærer, hr. overlærer, magister E. Munck til lektor i sit fag ved sang
skolen, St. Annæ Gymnasium. I ca. 30 år har hr. Munck gjort tjeneste her ved
skolen og bl. a. i mange år været lærerrådsformand. Vi savner denne gode kollega.
Måtte det nye embede bringe ham megen glæde.
Monrath.
Besøg fra Sydslesvig. Jens Jessens skole i Mørvig ved Flensborg sendte igen
i året 1961 et hold efterårskonfirmander, som var gæster hos elever fra 8. v. og 7.
b.u. Dagene gik som en stormvind med besøg i Danmarks akvarium, Tivoli, Carlsberg-Bryggerierne, Zoologisk Have, Kronborg og Hälsingborg og sidst, men ikke
mindst: Byturen under hr. overlærer Marstals ledelse, hvor Isted-løven og Bymuseet
blev rundturens midtpunkt som sædvanlig. Vore glade og taknemmelige gæster kom
hertil den 2. september og blev til den 7. om morgenen.
Skolens Fond, foreningen Rådmandsgades skoles Venner trives i bed
ste velgående med 361 betalende medlemmer, en kassebeholdning den 1. oktober
1961 på 2181,10 kroner og indtægter fra de sædvanlige kilder: Papirindsamlingen,
der i år gav ca. 1300 kr., mens det festlige andespil gav over 1100 kr. R.S.V. takker
alle, der har bidraget til at nå så smukke resultater.

Indsamlingerne til bekæmpelse af spedalskheden og u-landshjælpen, som
begge er kommet i gang på børnenes eget initiativ, har hver givet ca. 1000 kr.
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.
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Rådmandsgades skoles sang.

Melodi: „I alle de riger og lande...”

I Nørrebros morsomste gade,
hvor hofbronzestøberen bor,
der lever bag skolens facade
en verden så rig og stor.

De sværeste ord må vi bøje
igen og igen og igen
for aldrig at lade os nøje
med halvhed som følgesvend.

Thi midt i småhusenes gade,
hvor bilstrømmen livligt nu går,
der færdes end børnene glade
hvor kundskabens tempel står.

Her slægtled på slægtled lærte
af kundskabens styrkende magt
og følte, at dybt i vort hjerte
har skolen den sandhed lagt,

Her nemmes den evige lære,
som livet må grundlægges på,
at, hvis vi vil dygtige være,
vi tingene genta’ må:

at vil vi med lykken vandre
ad dagenes slyngede sti,
må livet vi leve for andre,
i alt stå hinanden bi.

Så tak da, vor gamle skole,
for hvad du i os har nedlagt,
fordi du os lærte at stole
på sandhedens stærke magt.
Albert Marstal.

18

Program for afslutningen.
I. Fællessang: „Hvor smiler fager...“

II. Korsang:

I En buket danske folkemelodier.
II „Ferie, ferie, ferie 1“

III. Inspektørens tale til de udgående elever.

IV. Fællessang:

I „Moders navn...“
II „Der er et yndigt land . . .“
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Fællessange.
Hvor smiler fager den danske kyst.
Hvor smiler fager den danske kyst
og breder favnen, når solklar bølge
og sommerskyer og skib med lyst
står sundet ind i hinandens følge,
og Kronborg luder
ved Sjællands port
mod hvide skuder
hvor lyst! hvor stort!

Der driver høduft med krydret vind.
Igennem engen en å sig slynger.
Og lærken ringer skærsommer ind,
mens vilde blomster ved grøften gynger
Gravhøje kroner
det grønne land.
Hvor skønt fortoner
sig sø og strand!

Mod søen stunded’ vor sjæl tilforn.
Men bølgen brød med en røst derude
som vindens rislen i Danmarks korn;
da vendte mangen påny sin skude.
Den grønne ager
på Sjællands bryst!
hvor smiler fager
den danske kyst!

Alvorlig taler ved alfarvej
med grønsvær tækket de gamle grave.
Henfarne slægter - forglem dem ej!
i arv de gav dig en ædel gave,
henfarne slægter
i landets marv
sig ej fornægter.
Bevar din arv!
Johs. V. Jensen.

Modersmålet.
Moders navn er en himmelsk lyd.
så vide som bølgen blåner.
Moders røst er den spædes fryd
og glæder, når issen gråner,
sødt i lyst og sødt i nød,
sødt i liv og sødt i død,
sødt i eftermælet.

Modersmål er vort hjertesprog,
kun løs er al fremmed tale,
det alene i mund og bog
kan vække et folk af dvale.
Sødt i lyst og sødt i nød,
sødt i liv og sødt i død,
sødt i eftermælet.

Modersmål er det rosenbånd,
som store og små omslynger,
i det lever kun fædres ånd,
og deri kun hjertet gynger.
Sødt i lyst og sødt i nød,
sødt i liv og sødt i død,
sødt i eftermælet.

Modersmålet ved Øresund
og trindt i de grønne lunde
dejligt klinger i allen stund,
men dejligst i pigemunde.
Sødt i lyst og sødt i nød,
sødt i liv og sødt i død,
sødt i eftermælet.
N. F. S. Grundtvig.

Der er et yndigt land.
Der er et yndigt land,
det står med brede bøge
:/: nær salten østerstrand; :/:
det bugter sig i bakke, dal,
det hedder gamle Danmark,
:/: og det er Frejas sal. :/:
Og gamle Danmark skal bestå
så længe bøgen spejler
:/: sin top i bølgen blå. :/:
Adam Oehlenschläger.
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