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Særnummer
Dette nummer af BARN OG SKOLE er helt igennem helliget Grådybskolen, og der er flere årsager hertil.
At ikke mindre end 15.000 medborgere besøgte skolen i løbet af de seks timer, den holdt åbent hus søn

dag den 15. august, bestyrkede os i opfattelsen af, at Grådybskolen har hele byens interesse, og at man derfor 
skylder i hvert fald forældrene den fyldigst mulige oplysning.

Hertil kommer de mange officielle besøg fra andre byer, ved hvilke lejligheder en fyldig »tryksag« altid er 
kærkommen — og yderligere at der til skolevæsenet jævnlig indløber anmodninger om at få tilsendt oplysnin
ger om denne nykonstruktion af en skole.

N. P. A.

2



INDVIELSESPROGRAMMET

Hvor er de dage, der gik
Musik: Henning Smith. Tekst: N. P. Andersen.

Arrangement ved Peder Holm.

Medvirkende: Karen Kirkegaard, Agnete Vang Madsen, Ejvin Lau 
samt skolevæsenets strygerorkester og pigekor under ledelse af Viggo Birch.

Velkomst ved skoleudvalgets formand.

SKOLENS SANG

Mel.: „Danmark, dejligst vang og vænge“

Skolehus i arv fra fædre 
vore slægter fik.
Ingen sinde nogen bedre 
arv til afkom gik. — 
Landets fremtid, folkets lykke, 
slægters vilje, Danmarks smykke, 
kirkekald og klokkekimen 
er i skoletimen. —

Skolen øger hvermands viden 
gennem skrift og bog, 
fremmer evnerne, som tiden 
i sit virke tog. —
Ranke rygge, rene tanker, 
hjerter, som i ømhed banker, 
fællesvirke, viljer stærke 
er vor skoles mærke. —

Nye slægter, nye tider, 
stadig samme rod. 
Livets bog får nye sider, 
fremad, fod for fod! 
Må da skolen her få lykke 
til at skabe blot et stykke 
rodfast fremtid! Må den evne 
selve livets stævne!
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Skoleudvalgets formand, viceskoleinspektør Arne Jørgensen taler.

Borgmester L. Høyer-Nielsen taler.

UD I

Nu er skoletiden endt, 
bogens sidste blad er vendt, 
vi er fri. —
Indenfor er slidte sæder, 
udenfor er sommerglæder. 
— Vi er fri! —

Vi har fået mer end nok 
af røde stregers skumle flok, 
vi er fri. —
Bag os ligger tyske gloser, 
ikke mere lærerskoser.
— Vi er fri! —

SOLEN

Brøker, x-er og procent 
er til glemmebogen sendt, 
vi er fri. —
Glemt er nu Pythagorasser, 
gemt er stregpapir og passer. 
— Vi er fri! —

»Passe på« og retteri, 
»Ikke må« — forbi, forbi! 
Vi er fri!
Endt er slideri i skolen, 
ud at finde plads i solen! 
— Vi er fri! —

SEND TANKE TILBAGE

Men når I så finder en plads i solen 
i det store samfundsmaskineri, 
send da en tanke tilbage til skolen 
og tiden, I nu ser med glæde forbi. —-

Vel gav de røde streger dig en følelse af ubehag; 
men om det skulle ske, at chefen dig en dag 
gav ros for godt og rigtigt skrevet handelsbrev, 
tænk da tilbage på det første, som du skrev: 
Hvad gjorde skriften rigtig, vel? — Mon ej 
—- den røde streg? —

Eller om I i samfundsmaskinen biir sat 
til at tumle med tal, så tænk på, at 
ingen kan mestre de store tabeller, 
førend den lille blev lært. —

Drengens drøm det er manddoms gerning;
store mål skal du stræbe imod: 
Broer skal spændes i fjerne lande, 
dæmninger stemme den brusende flod. — 
Kommer du med i det store virke, 
finder i fjerne lande din plads, 
da får du brug for de fremmede gloser, 
for x-er og for — Pythagoras. —

Stille stunder der kommer vel også, 
også dem skal du tage imod.
Sæt dig i stilhed derhenne i krogen, 
prøv på at blive venner med bogen; 
følg med dens ord gennem rummet og tiden, 
berig din ånd og forøg din viden, 
følg fantasien mod tindernes top. —
Pris den, der lærte dig at lukke bogen op. —

Glade går I fra skolens port 
ud for at finde en plads i solen 
ud i en verden så sort, så sort, 
bort fra det værn, I havde i skolen. — 
Og når vi retted, og når vi formaned, 
var det, fordi vi forud aned, 
at kampen derude den bliver hård. —

Skolen kalder vi »Skolen for livet«, 
og gid det da har været os givet 
gennem vor mildhed, gennem vor strenghed 
stadig at give jer lidt af det, 
der baner vejen videre for jer 
fremad og opad! —
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Skønhed, ro og harmoni giver barnet gode grobetingelser.

Faglokale: Auditorium og laboratorium i en harmonisk helhed.



13. august 1954. 
Flaget sættes 
som synligt tegn på, 
at skolen er taget 
i besiddelse.







SØNDERGADE — Grådybskolens »udstillingsgang«.

Skolens samlingssal.




