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RÅDMANDSGADES 
SKOLE

ÅRSBERETNING 1962—63
OG

SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN

Forældre indbydes herved til at overvære 
undervisningen i skolen

torsdag den 20. og fredag 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.

Sundhedsplejersken: TA 6651.

Sommerferien varer fra 24. juni til 10. august (begge dage medr.).

Rådmandsgades skoles distrikt
Baldersgade fra 13 og 24
Balders Plads
Borgmestervangen fra 8
Bragesgade fra 31 og 22
Fenrisgade
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 707 elever, fordelt i 29 klasser: 

Deraf er de 3 rene drengeklasser, 3 rene pigeklasser og 23, deriblandt den boglige 
afdeling og realklassen efter gammelt system, blandede klasser.

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

Skolens lærerpersonale: fru Kirsten Andersen, frk. Grete Brændeskov, fru 
Gitta Hansen, fru Aase Høgild, fru Elly Justesen, frk. K. M. Laursen, fru Birthe 
Lindgren, fru Lizzi Lütjens, frk. Lilian Olsen, frk. Bente Overgaard Pedersen, fru 
Ellen Pedersen, fru Birthe Petersen, fru Anne Lise Vandborg, hr. Sigurd Anker, 
hr. Bjarne Christensen, hr. Einar Christensen, hr. M. Junker Christensen, hr. W. 
Elvius, hr. Holger Hasgard, hr. Leo Helge, hr. P. Hornung, hr. Holger Jensen, 
hr. Ph. Jensen, hr. Georges Lütjens, hr. Kaj Poulsen, hr. P. R. Rasmussen, hr. 
Flemming Skarving, hr. Kaj Sørensen og hr. Finn Widriksen.

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 691 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 vej til 
skole, og der er ikke ret megen plads i stativerne her. Tilladelse til cykling må ind
hentes 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 1962 — 63.

Oplysningsarbejdet.
I samarbejde med skolens inspektør og lærerrådet har skolenævnet medvir

ket ved oprettelsen af 2 forældresamtalekredse med tilsammen ca. 50 deltagere.

Samtalekreds nr. 1.

Leder: hr. overlærer Holger Jensen.

Mødedag: torsdag.

Eksempler på emner: „Den nye skolelov og dens udformning“, „Elevernes 
chancer i erhvervslivet efter endt skolegang“, „Skolens målsætning: Uddannelse og 
eller opdragelse“, „Nye ideer inden for undervisningsfagenes række“.

Samtalekreds nr. 2: (Især for forældre til børn i de første skoleår).

Leder: kommunelærer, fru Birthe Petersen.

Mødedag: tirsdag.

Eksempler på emner: „Tiltro til børns udsagn“, „Børns tilpasningsevne“, „Sko
lemodenhed“, „Nye synspunkter for begynderundervisningen“, „Fritid - leg - in
teresser“, „Børn og penge“, „Skole og hjem“.

Udover disse emner har der været mange andre spørgsmål, man har fået be
lyst og drøftet, og lærerne har i tilknytning hertil fremvist flere fortræffelige pæda
gogiske film. Alt i alt 10 gode og lærerige aftener.

Til trods for den hårde vinter og konkurrencen fra fjernsynet har fremmødet 
været næsten 100 %. Ved en fornøjelig afslutningsfest lød der mange lovord til 
kredsens 2 udmærkede ledere, hvortil skolenævnet gerne vil føje sin hjerteligste tak.

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.

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.
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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.

1. Hr. lagerarbejder A. Hvolby, Borgmestervangen 20 st., Ægir 8362.

2. Hr. laborant O. H. Bjorkman, Gothersgade 130, K.

3. Husmoder, fru Ingrid Vinæs, Mimersgade 1082.

4. Hr. civilarbejder Jørgen Andersen, Ole Jørgensensgade 51.

5. Hr. stud mag. Ole Visti Petersen, Arresøgade 264.
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Skolesundhedsplejen.
Denne, der må ses som en fortsættelse af de årlige børneundersøgelser i før

skolealderen, udøves af skolelæge og skolesundhedsplejerske. — Skolesundheds
plejersken der er på skolerne to, tre eller flere dage om ugen alt efter skolernes 
størrelse, foretager vejning og måling af børnene, tuberkulinprøver og urinprøver 
efter nærmere fastsatte regler, høreprøver (undtaget Iste-klasserne, hvor skole
lægen selv gør det) samt blodprøver, hvor lægen skønner det nødvendigt. Blodprøve 
tages på alle børn, hvis udseende har ledt tanken hen på eventuel blodmangel, på 
børn, der klager over træthed, svimmelhed, hovedpine eller appetitløshed, og 
på børn, der har haft sygdomme eller fået medicin, der erfaringsmæssigt giver an
ledning til blodmangel.

Lægen, der kommer på skolen en til to gange ugentlig rettende sig efter elev
antallet, foretager en almindelig grundig lægeundersøgelse omfattende også syns
prøve på hvert barn een gang årligt, samt kontrollerer de børn, der har frembudt 
symptomer af den ene eller den anden karakter, hvis disse da ikke har krævet hen
visning til deres egen læge straks. - Endvidere tager sygeplejerske og læge sig 
af småskader sket på skolen; de større skader henvises til skadestue eller egen 
læge.

Frembyder et barn psykiske vanskeligheder, kan lærer eller læge indstille det 
til undersøgelse hos skolepsykolog eller psykiater. - I tilfælde af talefejl henvises 
til taleundersøgelse; ordblinde eller læsesvage børn henvises til ekstra læseundervis
ning evt. læseklasse. - Børn, der trænger til et landophold eller blot til for en 
kortere tid at være lidt hjemmefra, indstilles til svagbørnskoloni eller anden form 
for rekreationshjem.

Det er umuligt her at komme nærmere ind på alle disse punkter i skolesund
hedsplejen; jeg vil nøjes med at omtale et par enkelte ting, som f. eks de nye høre
prøver.

Høreprøver har tidligere altid været foretaget ved hjælp af hviskestemme. 
Nu har man på en række skoler - og skal efterhånden have det på dem alle - 
indført høreprøver ved hjælp af et såkaldt audiometer. Med dette apparat måler 
man barnets evne til at høre lyde af forskellig frekvens og styrke. Prøven udføres 
af skolesundhedsplejersker, der med dette for øje har gennemgået et specialkursus. 
— Børn, hvis hørelse findes nedsat, sendes først til behandling hos egen ørelæge. 
Een gang årligt henvises alle børn med nedsat hørelse til hørecentralen, hvor de 
kontrolleres af en ørelæge. Denne meddeler skolelægen undersøgelsens resultat, 
og tilråder — om nødvendigt — eventuel behandling, giver råd m. h. t. barnets place
ring i klassen, evt. anvendelse af høreapparat el. oplæring i mundaflæsning.
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I tidligere tider var det ikke ualmindeligt at børn gik med „flydende ører“ i 
årevis og til stadighed måtte have ørerne skyllet. Efter penicillinets fremkomst hører 
det heldigvis til sjældenhederne. — Af andre ørelidelser, som kan få alvorlige føl
ger for barnets hørelse, er de såkaldte ørekatarrher, der ofte optræder i tilslut
ning til en almindelig forkølelse og let giver anledning til hørenedsættelse, der 
kan blive kronisk hvis den ikke behandles i tide - oftest med „pustning“. — Det er 
bl. a. til kontrollen med disse former for hørenedsættelse, at audiometrien er til så 
stor hjælp, idet man undersøger hørelsen efter pustningen, og igen et stykke tid 
senere for at sikre sig, at virkningen heraf holder sig.

En anden, og ikke ualmindelig årsag til hørenedsættelse, kan forvoldes af 
nytårsskyderi som kan give en ganske anselig nedsættelse i følsomheden for lyde 
af et mere eller mindre begrænset område. — Man forbavses over, at børn, der en 
gang er advaret i den henseende, glædeligt atter næste nytår deltager i affyring af 
kraftigt fyrværkeri. — På dette punkt bør alle forældre sætte deres autoritet ind.

For at få et så fuldgyldigt resultat af skolesundhedsplejen som muligt, er na
turligvis først og fremmest samarbejdet mellem sundhedsplejerske og læge af 
betydning; men dernæst må også alle, i barnets udvikling og trivsel interesserede 
parter, vise samarbejdsvilje, hvilket først og fremmest ventes af hjemmene. — 
Alle forældre får opfordring til at give møde ved den årlige undersøgelse af deres 
barn. Overvejende for de mindre børn — børnene i underskolen, men også for de 
størres vedkommende, kan der være ting af interesse at diskutere, det være sig 
af legemlig eller psykisk art. En samtale med forældrene om tingene vil altid let
tere kunne bringe klarhed over eventuelle problemer. - Problemer som f. eks. 
gennemgåede sygdomme, klager af forskellig art fra barnets side, dets appetit og 
spisevaner, ophold i frisk luft, sengetid, væremåde overfor forældre, søskende og 
kammerater o.s.v.; altsammen ting som barnet ikke selv rigtig kan gøre rede for, 
og som det tit vil være af stor betydning at kunne tale med forældrene om. — Blot 
et lille spørgsmål som dette: „Hvad tid kommer du i seng?“, besvares næsten al
tid med: „Det er så forskelligt“. Dog er dette svar i de senere år for de fleste 
børns vedkommende erstattet af den noget præcisere tidsangivelse: „Når „Aktuelt“ 
er forbi,“ eller efter evt. senere udsendelse. — Men selv „efter „Aktuelt““ d.v.s. 
klokken 20,20, vil for mange skolebørns vedkommende være for sent at begive 
sig i seng. Hvis yderligere udsendelsen nu skal drøftes lidt, og der også skal være tid 
til afklædning, vask, tandbørstning etc. vil normal sengetid ofte være overskredet. 
Endvidere ligger der også et problem deri, at mange, særlig følsomme børn, vil 
have svært ved at falde til ro efter en aften med mere eller mindre oprivende ting 
på skærmen, eller blot ting der har fængslet dem meget. - Jeg mener derfor, at 
man bør indskrænke fjernsyn om aftenen til lørdage eller dagen før en fridag. - 
Tilstrækkelig søvn er så overordentlig vigtig for barnet, både hvad angår dets legem
lige udvikling, hjernefunktion og koncentrationsevne, og dermed for dets præstation 
i klassen og udbytte af lektielæsningen.

Foruden med forældrene, vil et samarbejde med barnets lærere, spec, klasselæ
reren, være af stor betydning. Klasselæreren, der som regel flere timer dagligt, har 
lejlighed til at iagttage de enkelte børn, vil ofte kunne finde symptomer, som lægen 
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ved sit forholdsvis kortvarige samvær med barnet, ikke er i stand til at observere 
som f. eks. særlig uro og nervøsitet, væremåde i klassen overfor lærere og kam
merater, specielle karaktertræk, evner, arbejdsmåde, koncentrationsevne etc. — 
Lægen kan have meget udbytte af lærerens erfaringer med det enkelte barn, ligesom 
jeg også mener, at læreren ved lægeundersøgelsen kan få oplysninger til forståelse 
af barnet.

Man må håbe, at dette „teamwork“ må kunne udvikle sig på den mest frugtbrin
gende måde til gavn for dem, det er baseret på, nemlig børnene, så det måske kan 
bidrage til at give dem den åndelige og legemlige styrke, der er den bedste ballast 
for deres videre færd i livet.

G. Ortmann,
skolelæge
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Musikundervisningen.
fly

Indbydelsen til at deltage i musikundervisningen, der ved skoleårets begyn
delse blev uddelt til samtlige elever ved skolen, resulterede i god tilgang. Det kan 
derfor, som en særlig heldig begivenhed bemærkes, at det nu endelig er lykkedes 
at danne et lille blokfløjteorkester. Suppleret med piano og guitar tæller det alle
rede 14 deltagere. — Forberedelserne til sammenspil har i det forløbne år været 
dyrket med megen flid.

Den lille musikaften, vi længe har tænkt på, hvor vi, sammen med skolens 
sangkor, kan vise, hvad vi er nået til, håber vi snart vil kunne blive til virkelighed.

Ved årsafslutningen 1962 gav en lille fløjtegruppe prøver på 3- og 4-stemmigt 
sammenspil og ved julehøjtideligheden blev fællessangen for første gang ledsaget 
af det 4-stemmige blokfløjteorkester. A. W. Mozart’s „Ave verum“ blev blæst som 
solo for alt-fløjte og 6 småpiger fra 4 a og 5 a sang, med lyse og klare stemmer, 2 
julesalmer med obligat fløjteledsagelse.

Årsafslutningen og julehøjtideligheden, hvor musikken får lejlighed til at ud
folde sig, er to værdifulde begivenheder for sangkoret og skolens store og små 
musikudøvere.

Rådmandsgades skoles blokfløjteorkester.
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Deltagerne i orkestret vil gerne have flere spillekammerater. — Husk! Vor skole 
har jubilæum til næste år. Vi, som ved den lejlighed skal sørge for musikken, må 
i tide vise sagen interesse. Hvem vil ikke være med til at ære sin gamle skole på 
den dag?

Fra det nye skoleårs begyndelse vil indmeidelsesblanket med oplysninger kunne 
fås på skolens kontor.

/Uge Andersen 
statsprøvet musikpædagog.

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. I sæsonen 1962/63 meldte der sig 96 elever, 
og der blev oprettet 4 klubber, der fordeltes efter interesser således:

1 eventyr- og klippeklub. Leder: Hr. Bjarne Christensen.

1 gymnastikklub. Leder: Fru Ellen Pedersen.

1 maskinskrivningsklub. Leder: Frk. Grete Brændeskov.
1 klub for ordnede lege. Leder: Fru Birthe Lindgren.

Arbejdet har altså udelukkende været ledet af skolens egne lærerkræfter.
De 80 pct. af udgifterne til holdenes drift afholdes af stat og kommune.

Det kan være svært.
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Mon det lykkes?

Resten af udgifterne til nyanskaffelser, materialer etc. skal deltagerne selv be
tale. Gebyret har derfor i år været 14 kr. for 5 måneder. Det er billigt.

Arbejdsperioden i 1962/63 løb fra 1. november-31. marts, og regnskabet ba
lancerede med ca. 8.000 kr.

Den nye sæson 1963/64 startes 1. oktober 1963, 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 1963.
Maj — Juni

Den skriftlige årsprøve fandt sted mellem den 24. maj og den 11. juni, hen
holdsvis i dansk, regning, skrivning, maskinskrivning og bogføring.

Femteklasserne, der jo har haft vejledende prøver i begyndelsen af året 1963, 
er blevet fritaget for denne prøve.

Forældrene indbydes (ligesom i forældreugen) til at overvære undervisningen 
torsdag den 20. juni og fredag 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).

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

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

2 . real under ledelse af fru Vandbong har lovet at synge for os.
Adgang har afgangsklasserne og deres pårørende.
Omflytning finder sted lørdag 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 og med den 10. august.

Mandag den 12. 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 19. 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 1964 kan indskrives i de nye første
klasser. „ ,Med venlig hilsen

Monrath.

ÅRSPRØVEN FOR II u.
Nr. Eksaminator. Censor.

Fred.
Mand.
Onsd.

d. 14. juni 3 8—11
d. 17. juni 3 8-11
d. 19. juni 1 8-11

regn. & matm. . frk. Lilian Olsen
dansk ...............  frk. Grete Brændeskov
naturlære ........  insp. J. v. Monrath

hr. Philip Jensen 
fru Kirsten Andersen 
hr. Finn Widriksen

13



TORSDAG DEN 20. JUNI

DRENGEKLASSER

Lærer. Gæstelærer.
5 A 14 8- 9 historie ... ........  hr. Kaj Sørensen hr. Georges Lütjens
5 A 14 9-10 regning ... ........  hr. FL Skarving fru Aase Høgild
4 A 17 8- 9 dansk ..... ........  hr. Junker Christensen hr. Kaj Poulsen
4 A 17 9-10 regning ... ........  hr. Finn Widriksen frk. Bente 0. Pedersen

PIGEKLASSER

5 a 12 8- 9 regning ... ........  fru Elly Justesen fru Birthe Lindgren
5 a 12 9-10 dansk ..... ........  frk. K. M. Laursen fru Gitta Hansen

BLANDEDE KLASSER

7 au 5 8- 9 dansk ...... ........  fru Gitta Hansen hr. W. Elvius
7 au 5 9-10 regning ... ........  fru Birthe Petersen hr. Georges Lütjens
6 au 6 8- 9 dansk ...... ........  fru Aase Høgild frk. Bente 0. Pedersen
6 au 1 9—10 naturlære ........  hr. Holger Jensen hr. Kaj Poulsen
6 av 11 8- 9 dansk ..... ........  hr. S. Anker fru Anne Lise Vandborg
6 av 11 9-10 historie ... ........  hr. Kaj Sørensen hr. Junker Christensen
4 u 20 8- 9 regning ... ........ fru Kirsten Andersen frk. Grete Brændeskov
4 u 20 9-10 dansk ..... ........  hr. W. Elvins fru Anne Lise Vandborg
3 u 13 8- 9 regning ... ........  frk. K. M. Laursen
3 u 13 9-10 dansk ..... ........  hr. Per Rasmussen
2 u 7 8- 9 regning ... ........  hr. Fl. Skarving
2 u 7 9-10 dansk ..... ........  fru Birthe Lindgren
1 V 10 8- 9 regning ... ........  hr. Per Rasmussen
1 V 10 9-10 dansk ..... ........  fru Kirsten Andersen
1 X 4 8- 9 dansk ..... ........  hr. Finn Widriksen
1 X 4 9-10 regning ... ........  fru Elly Justesen

ÅRSPRØVE
Eksaminator. Censor.

I u 3 8-11 dansk ..... ........  hr. Poul Hornung hr. Leo Helge
8 u 15 8-11 orientering ....... fru Lizzi Lütjens hr. H. Hasgard
8 v 8 8-11 regning ... ........  viceinsp. Johs. Nielsen hr. Bjarne Christensen
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FREDAG DEN 21. JUNI

6
6

C
C

2
2

DRENGEKLASSER

Lærer. Gæstelærer.
Elly Justesen
Kaj Sørensen

8- 9 
9-10

dansk . 
regning

.............. hr. S. Anker
............. hr. S. Anker

fru 
hr.

PIGEKLASSER

6 C 19 8- 9 dansk . .............. viceinsp. fru E. Honoré fru Birthe Lindgren
6 c 19 9-10 historie ............. fru A ase Høgild frk. K. M. Laursen
4 a 13 8- 9 dansk . .............. frk. Bente 0. Pedersen hr. Per Rasmussen
4 a 13 9-10 regning ............. hr. Junker Christensen fru Ellen Pedersen

BLANDEDE KLASSER

7
7

av
av

5
5

8- 9 
9-10

dansk . 
geografi

|fru Lizzi Lütjens fru 
frk.

Gitta Hansen
Lilian Olsen

7 bu 11 8- 9 regning ............. hr. Philip Jensen fru Birthe Petersen
7 bu 11 9-10 dansk . .............. fru Gitta Hansen hr. Per Rasmussen
6 bu 8 8- 9 biologi .............. hr. Finn Widriksen fru Aase Høgild
6 bu 8 9-10 regning ............. hr. Philip Jensen hr. Leo Helge
5 u 20 8- 9 dansk . .............. frk. Lilian Olsen hr. Junker Christensen
5 u 20 9-10 regning ............. hr. Bjarne Christensen viceinsp. fru E. Honoré
3 V 12 8- 9 regning ............. viceinsp. Johs. Nielsen
3 V 12 9-10 dansk . .............. fru Birthe Petersen
3 X 17 8- 9 dansk . .............. hr. Kaj Sørensen
3 X 17 9-10 kristendomsk. .. fru Elly Justesen
2 u 14 8- 9 regning ............. hr. Fl. Skarving
2 u 14 9-10 dansk . .............. fru Birthe Lindgren
2 X 4 8- 9 regning ............. frk. K. M. Laursen
2 X 4 9-10 dansk . .............. frk. Bente 0. Pedersen
1 u 7 8- 9 dansk . .............. hr. Bjarne Christensen
1 u 7 9-10 regning ............. fru Anne Lise Vandborg

ÅRSPRØVE
Eksaminator. Censor.

I u 3 8-11 geografi ............. hr. H. Hasgard hr. Holger Jensen
8 u 15 8-11 regning ............. hr. Georges Lütjens hr. Poul Hornung
8 V 6 8-11 dansk . .............. hr. W. Elvius hr. Kaj Poulsen
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I årets løb.

Legemsøvelser. Flere klasser fik i august undervisning i svømning på Bella- 
høj-badet. Alle drenge fra 4. klasse incl. fik tilbud om gratis adgang til badet i som
merferien og i august måned med mulighed for vederlagsfri instruktion i svømning, 
og der blev uddelt ca. 250 kort.

Imidlertid blev disse kort udnyttet i ringe udstrækning.
120 drenge fra skolen var udtaget til at deltage i de københavnske skolers 

idrætsdage i september måned. Og alle havde set hen til disse stævner med forvent
ning. Men desværre druknede dagene i regn, og stævnerne måtte aflyses.

Leo Helge.

Frivillig gymnastik og svømning for piger. På grund af dårligt vejr blev 
idrætsdagen i år aflyst. Skuffelsen var naturligvis stor hos de ca. 150 piger, der 
skulle have deltaget i langbold og stafetløb.

For anden gang blev vi inviteret til at deltage i svømmestævnet i Øbrohallen. 
2 hold stillede op, og Ilu placerede sig så fint, at de atter i år deltog i finalen.

Efter gymnastikopvisningen i foråret, hvor 2 hold blev udvalgt til at deltage i 
et stort gymnastikstævne på Rødkilde skole, tog vi atter fat på den frivillige gymna
stik 1. november. Hold I: elever fra 3.-5. klasse (fritidsklub) og hold II for elever 
fra 6. klasse og opefter. Igen i år slutter vi med en gymnastikopvisning den 6. maj.

Fra 15. maj til 1. september har vore piger fra 4. klasse og opefter haft adgang 
til gratis svømmeundervisning på Bellahøj-badet. Større klasser, der havde gymna
stik i ydertimer, har fået deres gymnastiktimer henlagt hertil som svømmeundervis
ning. Mange af pigerne opnåede at få bronze-, sølv- eller guldnålen. Endvidere har 
30 elever gået til svømmeundervisning i Nørreallé hele vinterhalvåret.

4 dygtige idrætspiger går til træning til det fælles nordiske idrætsstævne. Træ-
ningen finder sted på Rødkilde skole. Ellen Pedersen.

Gymnastikopvisningen (pigegymnastik). Den 6. maj blev der afholdt en 
gymnastikopvisning i Otto Mønsted hallen under ledelse af fru Ellen Pedersen, der 
havde lagt et stort arbejde i at træne skolens tre hundrede piger op til at vise gym
nastik efter moderne danserytmer.

Om sparemærkesalget, der har så stor betydning for børnenes opdragelse til 
sparsommelige borgere i det kommende samfund, meddeler viceinspektricen: Der er 
solgt for ca. 3900 kr. i årets løb.

Fra „Børnenes Kontor“ er der i sommeren 1962 uddelt 18 kort, til jul 12 
kort.
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„Gabriel Jensens Ferieudflugter“ benyttedes af 28 drenge og 26 piger. 
Endvidere udstedtes der 145 billetter til ferierejser.

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

Skolebal. I september havde skolen arrangeret et skolebal for eleverne fra 
7. klasserne inch og opefter. Ca. 120 deltog og vred sig efter tidens rytmer på en 
frisk og fornøjelig måde. En aften, hvor stemningen var så god, at man nødigt ville 
slutte kl. 23. Leo Heigg

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.

Desuden er der holdt udmærket besøgte klasseforældremøder med forældrene 
til børn i førsteklasserne, i 7. klasserne, 8. klasserne, 9. klasse, 1. real og II. real - 
alt med det formål at drøfte fremtiden og oprykning i næste klasse med de talrigt 
fremmødte forældre.

Desuden holdt vi et meget stærkt besøgt forældremøde den 13. marts, hvor 
inspektøren talte om den ny karakterskala 0-13 og om vore børns opdragelse. Mødet 
her overværedes af 320 forældre, der hørte inspektørens foredrag med stor interesse.

Ca. 200 forældre deltog bagefter i samtale-møder med deres børns lærere rundt 
om i klasseværelserne. Det blev sent, inden de sidste forlod skolen, men det var en 
udbytterig aften for alle parter. Monrath

8u på lejrskole. Den 28. august 1962 tog 8u sammen med frk. Brændeskov 
og fru Lütjens på et lejrskoleophold til Bornholm. Vi blev glædeligt overrasket, da 
vi så, at lejren var en rigtig bondegård.

Det var en god måde at gå i skole på. Vi blev delt op i grupper og udførte for
skellige opgaver. Vi skrev dagbog, vi lavede en tegning af gårdens forskellige byg
ninger, og en dag blev vi gruppevis sendt til havnen i Listed, hvor vi skulle finde en 
fiskekutter og spørge dens mandskab ud om båd og fiskeri.

Vi kom på 2 dejlige heldagsture. På nordturen besøgte vi et silderøgeri, Hellig
domsklipperne, Hammershus ruiner og Østerlars kirke. På sydturen så vi Neksø 
by, Due Odde, Rytterknægten og Rønne, hvor vi besøgte keramikfabrikken: Michael 
Andersen.

På halvdagsturen var vi i Brændegårdshaven, hvor vi morede os herligt.
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På sådan en tur lærer man sine kammerater og sine lærere at kende på en helt 
ny måde. Man lærer kammeratskabets betydning, og sammenholdet i klassen er i 
alle tilfælde ikke blevet mindre efter den tur.

Den 7. september, da vi igen stod i København, var vi alle enige om 2 ting: 
det havde været en dejlig tur, og vi ønskede alle at komme til Bornholm igen.

Per.

Zoologisk Have har skolens klasser fra 2. og opefter besøgt den 18. 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 det regnede slet ikke, hvil
ket for denne sommers vedkommende var et særsyn.

Skolebiblioteket. Bibliotekaren plejer hvert år at udstøde et hjertesuk. I år 
bliver det to.

Det første angår hygiejnen. Bare alle børn ville være lige så omhyggelige med 
håndvask som Deres barn, før de gav sig i lag med bibliotekets bøger, så ville 
de pæne, nye bøger, der flere gange årlig indgår i bibliotekets bestand, ikke så 
hurtigt blive fulde af skæmmende, sorte fingeraftryk.

Det andet er af en helt anden art.

Det synes, som kvaliteten af læsere er dalende, sådan at forstå, at en meget 
stor part af lånerskarens læsning er for tilfældig, for spredt. Læsning med en vis 
plan, at man fordyber sig i en serie, et forfatterskab, en genre og finder fagbøger, 
der uddyber det læste, er et næsten ukendt fænomen.

En vis rastløshed præger mange af børnene i deres læsning. Kun bøger med 
et maximum af handling finder nåde.
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Stadig spørges der efter kriminalromaner, og når bibliotekaren fremviser, hvad 
biblioteket kan præstere i den genre, bøger om børn og unge, der er kommet på 
afveje — uden dog at kunne betegnes som forbrydere, afvises de som for tamme, 
blottede for råheder og mord som de er.

Har De nogen sabotagebøger? lyder spørgsmålet ofte.
Besættelsestiden er blevet en spændende Gøngehøvding-affære, og der skrives 

en masse bøger, der spekulerer i den sensation, der står om emnet, forløjede skil
dringer, der forherliger eventyrere, for hvem den ulykkelige tid blev en anledning 
til heroisk poseren.

Sådanne bøger står ikke på skolebibliotekets hylder. Det gør derimod en række 
virkelighedsskildringer, skrevet af modstandsfolk eller af historikere. Disse bøger 
er altid udlånt.

Men - der er desværre grund til at frygte, at for en hel del af lånerne er selve 
ødelæggelserne af materiel og de aflivninger, der nødvendiggjordes af omstændig
hederne, blevet det essentielle, det der nydes.

Biblioteket står med ryggen mod væggen og kæmper mod seriehæfterne, billige 
seriebøger uden litterær værdi, der trives i kraft af børns samlermani — og mod TV. 
I små lejligheder er der intet valg. Er der åbnet for TV, må bogen vige.

Gid der måtte skabes et mildere klima for den gode bog, så børnene kunne 
vokse op med den, lære noget om sig selv og deres verden af den, modnes med 
den og slutte et venskab med den, som må vare for livet. Elvius

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 har i 20 år huset 50 drenge fra Råd
mandsgades skole i den sidste halvdel af ferien.

For drenge, der holder af fællesskabet, er det en ideel ferie. End ikke en våd 
og kold ferie som den sidste kan ødelægge successen. Den årlige bustur gik denne 
gang til Svinkløv, Bulbjerg og Hanstholm. Kolonien blev ledet af Mogens Johansson 
og W. Elvius.

P.S. Tobaksrygning er stadig forbudt på kolonien.

Fondet for dansk-norsk samarbejde har atter i år åbnet „Lysebu“ ved Oslo 
for 3 hold københavnske børn til et 10 dages vintereventyr.

En pige her fra skolen var blandt de heldige, der fik del i den oplevelse, det 
er at stå på ski i Nordmarka - Oslos berømte skiterræn, og bo på højfjeldshotel.

W. Elvius.
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Skolens Fond, foreningen Rådmandsgades skoles Venner trives i bed
ste velgående med 360 betalende medlemmer, en kassebeholdning den 1. oktober 
1962 på 3048,74 kroner og indtægter fra de sædvanlige kilder: Papirindsamlingen, 
der i år gav ca. 584 kr., mens det festlige andespil gav 1157,58 kr. R.S.V. 
takker alle, der har bidraget til at nå så smukke resultater. Generalforsamlingen var 
præget af, at foreningen holdt 25-års jubilæum. Den var meget hyggelig og godt 
besøgt.

Indsamlingerne til bekæmpelse af spedalskheden og u-landshjælpen har vi 
fortsat. De har igen givet en del penge: ca. 300 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.

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

Thi her i vor Rådmandsgade 
et kundskabens tempel jo står. 
Her færdes vi børn så glade 
og viden i eje får.

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

Her nemmes den evige lære, 
som fremtid må grundlægges på, 
at, hvis vi vil dygtige være, 
vi genta’ og genta’ må.

Så tak da, vor gamle skole, 
for alt, hvad du til os har sagt, 
og tak, at vi lærte at stole 
på sandhedens stærke magt.

Albert Marstal.
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Program for afslutningen.

I. Fællessang: „Den danske sang...“

II. Inspektørens tale til de udgående elever.

III. 2. real synger under ledelse af fru Vandborg:

1. Når egene knoppes
2. For alle de små blomster
3. Kom og dans.

IV. Fællessang: 1. „Venner ser på Danmarks kort...“

II. „Skolesangen...“
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Fællessange.

Den danske sang er en ung, blond pige.

Den danske sang er en ung blond pige, 
der går og nynner i Danmarks hus; 
hun er et barn af det havblå rige, 
hvor bøge lytter til bølgers brus.
Den danske sang, når den dybest klinger, 
har klang af klokke, af sværd og skjold; 
imod os bruser på brede vinger 
en sagatone fra hedenold.

Al Sjællands ynde og Jyllands vælde, 
de tvende klange af blidt og hårdt, 
skal sangen rumme for ret at melde 
om, hvad der inderst er os og vort. 
Og tider skifter, og sæder mildnes, 
men kunst og kamp kræver stadig stål; 
det alterbål, hvor vor sjæl skal ildnes 
det flammer hedest i bjarkemål.

Så syng da, Danmark, lad hjertet tale 
thi hjertesproget er vers og sang, 
og lære kan vi af nattergale, 
af lærken over den grønne vang. 
Og blæsten suser sin vilde vise, 
og stranden drøner sit højtidskvad; 
fra hedens lyng som fra stadens flise 
skal sangen løfte sig, ung og glad.

K. Hoffmann.

Venner, ser på Danmarks kort.

Venner, ser på Danmarks kort, 
ser, så aldrig I det glemmer, 
til hver plet har fået stemmer, 
thi det fædreland er vort.
Målt med verden er det lille, 
derfor ingen plet at spilde.
Målt med hjertet er det stort, 
der er Danmarks saga gjort.

Danmark mellem hav og hav 
har ej stærke fjældes værge, 
få og små er vore bjerge, 
klint og klit er skør og lav. 
Men des længer kan vi skue 
over markens lærketue, 
følge desto mere frit 
fuglesving og soleridt.

Disse Øer, store, små, 
dette fastland, disse vige, 
disse kyster, krumme, lige, 
som dit øje hviler på, - 
disse skove, bakker, heder, 
de har været voksesteder 
gennem vinter, gennem vår 
for vort folk i tusind år.

Venner, ser på Danmarks kort, 
ser, så aldrig I det glemmer, 
til hver plet har fået stemmer, 
klingende, snart blødt, snart hårdt, 
til I ender med at bede: 
„Skærme Gud vor gamle rede - 
skænke os et Danmarks kort, 
hvor alt dansk igen er vort.“

Chr. Richardt.
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