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ÅLHOLM SKOLE

Meddelelser for 1966-67
samt skema over årsafslutningen

Til at overvære undervisningen tirsdag d. 20. og onsdag d. 21. juni indbydes 
forældre eller værger samt i øvrigt enhver, der har interesse for skolen.



Rygning
Skolen gør sit yderste for at begrænse rygningen blandt alle ele

verne - og det er blandt alle aldersklasser, der ryges, også blandt de 
helt små. Der ryges på toiletterne og på vej til og fra skole. Det er 
overraskende at erfare, at nogle forældre endog tillader de små at ryge.

Uden hensyn til Deres indstilling til rygning i øvrigt beder vi 
forældrene forbyde eleverne at have tobak, tændstikker og fyrtøj med 
i skolen. Derved arbejder De sammen med lærerne på at begrænse 
rygningens skadelige virkninger, lærer børnene god økonomi og lærer 
børnene at respektere skolens ordensbestemmelser også på dette område.

Skæve rygge m. v.
Her er de sidste tal, der er offentliggjort vedrørende den gennem

snitlige udgift pr. elev for regnskabsåret 1965-66:

1 .-5. hovedskoleklasse........................ 3040,- kr.
6 .—10- hovedskoleklasse..................... 4472,— kr.
Realklasser ............................................ 4450,- kr.
Læseklasser............................................ 6445,- kr.

Alle nye skolebøger er dyre. De ældste elever har med sig hjem 
for 4-500 kr. bøger. Hjælp derfor med til, at bøgerne skånes med hele 
omslag, og at de behandles godt. Det er upraktisk og unødvendigt, at 
eleverne hver dag tager alle bøgerne med i skole. Tasken bliver alt 
for tung. Prøv at veje den. Skolelægen hævder, at alt for mange elever 
har skæve rygge, fordi de slæber for meget med i skole.

Skolelægen råder til en taske, der kan bæres på ryggen over begge 
skuldre.

Skolen fraråder brug af »bløde« tasker, der ikke kan beskytte 
bøgerne.
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Årsprøven

Skoledirektionen har vedtaget følgende bestemmelser vedrørende formen for 
besøgsdagene og mundtlig årsprøve.

»Der gives forældrene lejlighed til ved skoleårets slutning at overvære den 
almindelige undervisning på skoledage, i år tirsdag den 20. juni og onsdag den 
21. juni. Fra 4- klasse og opefter overværer en kollega undervisningen som gæst.

Se omstående plan for årsafslutningen.

Elevernes skriftlige arbejder er fremlagt i det klasseværelse, hvor undervis
ningen finder sted.

Elevarbejder fra sløjd, formning og håndarbejde er udstillet i drengegymna
stiksalen tirsdag den 20. juni om aftenen kl. 18-20. Udstillingen er også tilgænge
lig på besøgsdagene den 20. og 21. juni kl. 13.

Børn har kun adgang under ledsagelse af forældre eller lærere.

På besøgsdagene må ingen børn opholde sig i skolebygningen under frikvar
tererne.

Årsafslutningen 1967

Uddeling af eksamensbeviser og flidspræmier finder sted i skolens aula onsdag 
den 21. juni kl. 20. Hertil er forældre og pårørende meget velkomne.

Torsdag den 22. juni er omflytningsdag. Alel møder kl. 9.

Sommerferien begynder den 23. juni og slutter den 12- august. Det nye skoleår 
begynder mandag den 14. august. Mødetider bekendtgøres senere. De nye første
klasser møder dog først mandag den 21. august kl. 9. Til elever fra andre skoler 
og til eleverne i de nye første-klasser vil der blive sendt skriftlig meddelelse til 
hjemmene.

Ålholm skole, marts 1967.
Knud Chrestensen.
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I il hjemmenc
Så længe De har skolesøgende børn, er der en del oplysninger, De tid efter anden 

vil få brug for. Skolen beder Dem derfor i Deres egen interesse læse disse

praktiske oplysninger
og gemme hæftet.

Skolens kontor er åbent hver skoledag kl. 12—13 samt onsdag aften kl. 17,30-18,30.
Inspektør Knud Ghrestensen træffes på disse tider.
Skolesekretær: fru Jytte Christensen. Tlf. VA 2632-
Henvendelser til skolen bedes så vidt muligt ske i kontortiden.

Vice- frk. Astrid Hansen og hr. Henri Jensen har daglig kontortid, der
inspektørerne meddeles ved skoleårets begyndelse.

Skolelægen dr. Selma Guldberg træffes onsdag kl. 11,30-12,30. Tlf. 30 27 13.

Skolesundheds- frk. Betty Carit træffes bedst tirsdag, onsdag, torsdag kl. 8-14 og 
plejersken lørdag kl. 8-12. Tlf. 30 27 13.

Skoletandlægen frk. A- Neersø træffes hver dag kl. 8,30—13,30.

Ålholm skoles distrikt
Amalie Skrams Allé, Ansgars Allé, Beatevej, Blankavej, Bomstien, Bramslykke

vej, Christen Bergs Allé, Cæciliavej, Dronnings Dagmars Allé, Frilands Allé, Gåse- 
bækvej, Harald Kiddes Vej, J. P. E. Hartmanns Allé, Herman Bangs Plads, Hjal
mar Bergstrøms Vej, Hjørnelodden, Horsekildevej, Højdedraget (nr. 1-7 og 2-12), 
Kjærstrupvej, Kongeslusen, Langvaddam, Lukretiavej, Monrads Allé, Nakskowej 
(1-33 og 2-28), Nordre Allé, Nybovej, Nørretofte Allé, Overbys Allé, Peter Bangs 
Vej (fra nr. 165 og 226), Roskildevej (nr. 139-261 og 130-178), Saxhøjvej, Selveje 
Allé, Skellet (lige numre), Sylviavej, Sæbyholmsvej, Søndre Allé, Traps Allé, Tscher- 
nings Allé, Ulrikdalsvej, Valborg Allé, Valbyholm, Valby Langgade (121-177 og 
lige numre fra 90), Vestervang (nr. 1-5 og 2-6 B), Vestre Allé, Vibeholmen,
Vigerslewej (nr. 1-29 og 2-32), Vilhelm Topsøes Vej, Ålholm Plads, Ålholmvej,
Ålstrupvej. Haveforeninger: »1924«, Peter Bangs Vej 236.

Indskrivningsregler
Det bemærkes, at både ved dannelsen af nye klasser og ved indskrivning i 

årets løb kan det blive nødvendigt for den enkelte skole af pladshensyn at henvise 
til naboskolen. Men henvendelsen om indskrivning rettes i alle tilfælde til distrikts
skolen.

Alle klasser: Eleven må være bosiddende i Københavns kommune (tilmeldt 
folkeregistret)-
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1. klasse: Følgende aldersbetingelser m. v. må iagttages:
1. Børn, der er fyldt 7 år inden skoleårets begyndelse (1. august) er undervisnings

pligtige.
2. Børn, der fylder 7 år i skoleårets første seks måneder (1. august-31. januar), 

skal optages, såfremt forældrene ønsker det.
3. Børn, der fylder 7 år i skoleårets sidste seks måneder (1. februar-31. juli), skal 

optages, såfremt forældrene ønsker det, og en ved skolens foranstaltning afholdt 
skolemodenhedsprøve viser tilfredsstillende resultat.

Ved henvendelse til skolen om indskrivning må medbringes barnets fødsels
eller dåbsattest samt koppeattest eller bevis for udsættelse med eller fritagelse for 
vaccination.

Af hensyn til planlæggelsen af klasserne må indskrivningen så vidt muligt ske 
inden den 15. december-

U dskrivningsregler
A. Alder:

1. Børn, der påbegyndte skolegangen, da de var over 6^ år, kan udskrives 
efter syv års skolegang.

2. Børn, der påbegyndte skolegangen, inden de var 6J/2 år gamle, kan først 
udskrives efter otte års skolegang. Disse børn kan dog — som værende ikke 
undervisningspligtige - forlanges udskrevet i løbet af det 1- skoleår, hvor
efter undervisningspligten indtræder på normal vis det følgende år.

3. Børn, der har påbegyndt undervisningen i 8. hovedskoleklasse, kan ikke ud
skrives af skolen før skoleårets udløb uden skolenævnets samtykke.

B. Bopæl:
1. Udskrivning finder normalt sted ved flytning fra kommunen.
2. Hvis forældrene ønsker det, og forholdene i øvrigt taler derfor, kan skole

lederen dog tillade, at udskrivningen udskydes efter følgende regler:
a. Alle klassetrin til skoleårets udgang.
b. 6. klasse til og med 7. klasse.
c. 8. og 9. klasse til og med 10. klasse-
d. 2. realklasse til og med 3. realklasse.
e. 1. realklasse til og med 3. realklasse, 

hvis eleven flytter til en af følgende kommuner:

Ballerup-M åløv 
Brøndbyerne 
Gladsaxe 
Glostrup 
Herlev

Hvidovre
Lyngby-T årbæk 
Rødovre 
Søllerød 
Tårnby

f. Gymnasieskolernes real- og gymnasieklasser til skolegangens afslutning.
g. Alle klassetrin til skolegangens afslutning, når elever flytter til (og bliver 

boende i) Frederiksberg eller Gentofte kommune.
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Konfirmations
forberedelse.

Normalt finder denne sted, medens eleverne går i 7. klasse, uanset 
hvornår konfirmationen finder sted. Konfirmationsforberedelse af 
elever, der ikke går i 7. klasse, sker uden for skoletiden- Eleverne 
kan låne salmebog og Ny Testamente på skolen. Konfirmanderne 
har fri fra skole .mandagen efter konfirmationen. Hvis hjemmet 
fremsætter anmodning derom, kan konfirmanden desuden få fri 
den forudgående lørdag.

Sygdom. Dersom en elev bliver syg, bedes det meddelt skolen så vidt mu
ligt samme dag eller senest dagen efter. Det kan ske ved en 
voksens personlige henvendelse eller ved brev, der gerne må med
bringes af en kammerat.
Lægeattest skal ikke fremskaffes, før skolen tilsender hjemmet en 
trykt blanket til brug for lægen.
Drejer det sig om en epidemisk sygdom, udsteder lægen dog straks 
attest.

Forsømmelser, der ikke skyldes sygdom, kan kun finde sted efter forud indhentet 
tilladelse hos klasselæreren.
Læge- og tandlægebesøg bedes om muligt henlagt uden for under
visningstiden.
Byærinder, hjælp i hjemmet, indkøb m. v. beder vi indtrængende 
forældrene henlægge til fridagene.

I cirkulære fra skoledirektionen gøres der opmærksom på, at bad
Badning. ning efter gymnastiktimerne er obligatorisk fra 4. klasse.

Glemte sager. Skolens »glemmerum« vidner om, at for mange af vore elever 
ikke er omhyggelige med deres tøj. Skolen anmoder forældrene 
om at mærke børnenes tøj med navn og klasse, så er der størst 
chance for at få de glemte sager igen.
Tøjet opbevares i øvrigt kun tre måneder, hvorefter det overgives 
til en velgørende institution.
Smykker og ure bør ikke medtages på skolen og penge kun, nar 
det er absolut nødvendigt

Skolebøger, som eleverne skal bruge i den daglige undervsining, modtager cle 
som lån. Bøgerne skal altid være forsynet med rent og helt bind 
med barnets navn og klasse. På skolen foretages der regelmæssigt 
bogeftersyn.
Behandles bøgerne ikke pænt, kan de kræves erstattet.

Cykling til skolen må kun finde sted efter aftale med viceinspektøren. De 
udleverede kontrolnumre skal anbringes på cyklen.

Sparemærker. Eleverne kan købe sparemærker på skolen; i 1966-67 blev der 
solgt for 2.350 kr.
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Skoletid:
Normal timeplan:

1. time: kl. goo- 850
2. time: kl. 850- 940

frikvarter: kl- 940- 950

3. time: kl. 950-1040

spisepause: kl. 1040—1055 
frikvarter: kl. 1055-ll15

4. time: kl. 1115-1200

frikvarter: kl. 12°°-1210

5. time: kl- 1210-1300

frikvarter: kl. 1300-1315

6. time: kl. 1315-1400

frikvarter: kl. 14°0-14]0

7. time: kl. 1410-1500

frikvarter: kl. 15°°-1510

8. time: kl. 1510-1600

Ingen børn må komme i skolegården, før frikvarteret begynder. Om morgenen 
kl. 8 dog ca. 10 minutter før skoletid.
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Aret der gik
Da dette hefte sendes til trykning tidligt på foråret, må beretningen spænde 

over tiden fra april til marts.

I tilslutning til undervisningen
Eleverne. Den 12. august 1966 havde skolen 908 elever, fordelt i 41 klasser.

Eksamen og prøver 1966

Realeksamen: 32 elever indstilledes; 31 bestod og 1 elev opnåede ikke det nød
vendige gennemsnit.

Statskontrollerede prøver: Prøverne er frivillige for eleverne.
Fra 9. klasse gennemførte 33 elever prøverne.
Fra 10. klasse gennemførte 8 elever prøverne.

Præmier m. v. Ved årsafslutningen tildeltes præmier for flid og god opførsel 
til flg. elever:

III u: Karin Nielsen, Margit Danielsen, Kirsten Lindsel, Helle Rasmussen, 
og Nancy Jensen.

III v: Anne Borello, Bente Brandt, Sonja Sørensen, Jytte Unger og Ronald 
Karlsen-

10 au: Birgit Fabiansen, Leif Jensen og Lisbeth Krogh-Rasmussen.
9 au: Flemming Lund Petersen og Birthe Bille Petersen.
9 av: Jørn Poulsen, Niels Petersen og Lisa Johnsen.
Foreningen Nordens boggave tildeltes Solvejg Jørgensen III u.
Vinderen af konkurrencen i enkeltmandsgymnastik, Allan Kristensen, 6 au, 

modtog skolefondens pokal.
»Gabriel Jensens Ferieudflugter« tildelte Lisbeth Svare, III u, en præmie for 

udkast til en plakat.

Stipendier. Efter meddelelse fra skoledirektøren søgte i august 1966 35 elever 
at komme i betragtning ved uddelingen af stipendier til elever, der fortsætter deres 
skolegang ud over 7. klasse. Stipendium tildeltes af skoledirektoratet i portioner 
fra 600-800 kr. til 20 elever, hvis forældres indtægtsforhold berettigede dem til at 
komme i betragtning, nemlig 7 elever fra 8. klasse, 3 elever fra 9. klasse, 3 elever 
fra 10. klasse, 2 elever fra I. real, 3 elever fra II. real og 2 elever fra III. real.
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Oplysninger vedrørende særlige klassetrin:
De nye førsteklasser. Skolemodenhedsprøver. I lighed med tidligere år af

holdtes i foråret prøver med de nye elever, der var indskrevet til 1. klasserne. 
Skolen kan på denne måde vejlede forældre og foretage en jævn fordeling af 
eleverne i de nye klasser.

5. klasser. I januar-februar afholdtes vejledende prøver i skriftlig dansk og 
skriftlig regning. Det store flertal af forældrene ønskede, at eleverne skulle fort
sætte i udelte 6. klasser (6c). Nogle forældre ønskede imidlertid, at eleverne 
skulle gå videre i delte klasser (6 b)- Med støtte i de vejledende prøver kunne 
skolen imødekomme ønsker om fortsat skolegang i 6 b klasser. I de senere år er 
der flere og flere skoler, der kun får udelte 6. klasser, hvorfor elever, der ønskes 
i 6 b klasser, må henvises til andre skoler. Dette skete også i år for Ålholm skoles 
vedkommende, og da der ikke kunne skaffes plads til disse børn på de syv Valby- 
skoler, da disse kun får to 6 b klasser 1967-68, måtte enkelte elever henvises til 
Vesterbro-skoler.

I 7 a klasserne har eleverne fire timer valgfri fag. Der kunne i år vælges 
mellem litteraturlæsning, nutidsorientering, tysk og matematik.

I 8 a klasserne kunne eleverne vælge mellem følgende fag:

engelsk 
regnskabsføring 
maskinskrivning 
naturlære 
produktionslære

husgerning
håndarbejde
faglig tegning for piger
sløjd
faglig tegning for drenge

I 9 a klasserne var der valgfrihed blandt følgende fag:

engelsk 
regnskabsføring 
maskinskrivning 
naturlære 
geometrisk tegning 
produktionslære

husgerning
håndarbejde
faglig tegning for piger
sløjd
faglig tegning for drenge 
motorlære

motorlære 
tysk 
matematik 
stenografi og 
træningsdansk.

tysk 
formning 
keramik 
bamepleje 
fotolære og 
matematik.

1 10 a klassen var der følgende valgfri fag:

engelsk 
maskinskrivning 
husgerning

håndarbejde 
tysk og 
matematik.

I II real er latin valgfrit fag. Elever, der vælger latin, kan fritages for sang 
og/eller formning. I skoleåret 1967-68 forventes det, at latin lægges ind i det 
almindelige skema, medens det tidligere har ligget uden for det normale skema. 
Det bliver afgjort en lettelse for latin-eleverne, men de har så ikke mulighed for 
at deltage i sang og formning.
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I III real er fransk og matematik valgfrie fag. Elever, der ikke har mlate- 
matik, undervises særskilt i regning.

Københavns skolevæsen har på visse skoler 8., 9. og 10. tekniske klasser. 
Undervisningen fører frem til teknisk forberedelseseksamen efter 9. klasse.

Afgangsbeviser, der udfærdiges i henhold til § 13 i skoleloven, skal bl. a. 
indeholde en samlet udtalelse om elevens arbejde, standpunkt, flid og opførsel 
i skolen. Det er skolens almindelige indtryk, at de store elever har forståelsen af 
den betydning, dette afgangsbevis kan have for dem, og at de ved, at deres egen 
indsats er afgørende for udtalelsens udformning.

Erhvervsvejledning. Den egentlige erhvervsorientering begynder i 7- klasse, 
men det er dog i 8., 9., 10., II og III real, at eleverne har den fornødne moden
hed, så de kan få et godt udbytte af orienteringen om samfundets og arbejds
markedets forhold, derunder uddannelsessystemer. Denne orientering gives af 
klasselæreren.

Eleverne har også mulighed for på biblioteket i Skolegade og på skolens 
læsestue at låne bøger om de forskellige uddannelsesmuligheder og i erhvervs
kartoteket at søge oplysninger om de krav, der stilles, og de muligheder de har.

Eleverne i 9. klasse var to gange en uge og 10. klasse samt III real hver 
en uge ude i erhvervspraktik.

Centralarbejdsanvisningens kontor for erhvervsvejledning, H. C. Ørstedsvej 4, 
telefon Hilda 970, har gjort et stort arbejde for at imødekomme elevernes ønsker 
om at komme ud i bestemte fag. Eleverne har været glade for disse udstatione
ringer, og det har i mange tilfælde hjulpet dem på vej til valget af det rette erhverv.

Skolen har fra mange arbejdsgivere modtaget rosende udtalelser om eleverhes 
arbejdsindsats og væremåde.

Erhvervspraktikkens formål er at hjælpe eleverne med at forberede valget af 
erhverv eller fortsat uddannelse. Den skal bringe harmoni mellem de krav, er
hvervene stiller til de unge efter skolegangen og den enkeltes mulighed for at 
opfylde kravene. Praktikken skal give et realistisk billede af forholdene på arbejds
pladsen. Erhvervspraktikken skal ikke skaffe stillinger til de unge eller skaffe unge 
mennesker til de stillinger, erhvervene skal have besat.

Henri Jensen-

Samarbejdet med forældrene. Ud over de samtaler, der føres mellem de 
enkelte lærere og forældrene, har der i en del klasser været afholdt klasseforældre
møder, og der har blandt andet været følgende arangementer:

18. maj: Sang- og musikskoen gav koncet.
21. juni: Uddeling af eksamensbeviser og præmier.
21. september: Sammenkomst med forældre til de nye elever i 1. klasse.
11. oktober: Møde for 5. klassernes forældre.
31. oktober og 1. november: Forældre kan overvære undervisningen.
1. november: Aftenmøde — klasseforældremøder eller enkeltkonsultationer.
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20. november: Feature-ugens udstilling forevises forældrene. Emne FN-
24. november: Lejrskoleforeningen afholder andespil til fordel for lejrskolen.
29. og 30. januar: Skolekomedie.
16. marts: Møde om skolegang efter 7. klasse.

Færdselsundervisningen. Skolens elever har foruden den færdselsundervisning, 
de modtager af klasselærerne, fået en udmærket instruktion af overbetjent Schjern 
fra politiets færdselsafdeling.

I betragtning af de mange færdselsuheld i København, hvori børn er impli
cerede, ønsker skolen at understrege den store værdi, forældrenes vejledning 
af børnene kan have, specielt respekten for gå- og cyklereglerne og påpegen af 
jarerne ved leg på gaden.

31. marts havde skolen besøg af politiets færdselsteater, der med en Casper- 
forestilling glædede og underviste 1. og 2. klasserne.

Skolepatruljerne. I al slags vejr har de ofret deres frikvarter eller fritid før 
og efter skoletid for at hjælpe deres kammerater på skolevejen. Deres virksomhed 
sker i nøje samarbejde med færdselspolitiet- Deres arbejde er meget påkrævet og 
ansvarsfuldt, og det indskærpes derfor, at alle elever fra 1. klasse til realklassen 
skal rette sig efter skolepatruljernes anvisninger. Skolepatruljerne ledes af hr. L. 
Clemmensen. Både piger og drenge danner skolepatruljerne.

Skolebibliotek. I det forløbne år har skolen igen som forsøg slået læsestue 
og udlånsvirksomhed sammen og fortsat med åbningstiden kl. 12-14. Lærerrådet 
har været tilfreds med forsøget og konfirmeret dette.

Børnenes fritidslæsning bliver mere og mere draget ind i undervisningen, 
så både klasselærerne og faglærerne har i rigt mål kunnet drage nytte af skolens 
righoldige bogbestand ved jævnligt at gå på biblioteket med skolens elever.

Poul Christensen, skolebibliotekar.

Biblioteksbesøg. 5. og 7. klasserne har besøgt kredsbiblioteket i Skolegade, 
hvor de på udmærket vis har fået orientering af bibliotekspersonalet i henholdsvis 
børnebibliotek og de voksnes bibliotek.

I

Foreningen Nordens rejselærere. I februar besøg af den norske lærerinde 
Elisabeth Nagel Dahl, der fortalte om Norges nomader. I marts fortalte den 
svenske studierektor Jan Björk om den svenske idræt. Eleverne i 7., 8- og I real 
overværede de nordiske repræsentanters oplæsning og foredrag. Disse besøg kan 
være et vigtigt led i undervisningen og medvirkende til at vække børnenes inter
esse for andre lande.

Henri Jensen.
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Andre gæster. Turistchef Ole G. Jacobsen, Lillehammer, fortalte i november 
om Norge og Gudbrandsdalen.

Raja Larfray Ali fra Pakistan talte i september om sit land.
I februar foredrag om Australien af mr. Ryan fra Sidney.

»Olga Mærsk«. I det forløbne år er korrespondancen med vort »adoptivbarn« 
gennem Dansk Skibsadoption fortsat. Skolen har modtaget flere breve fra be
sætningen, og vi har udvekslet båndoptagelser med hilsner og oplysninger om det 
daglige liv på skib og i skole. Korrespondancen ledes af hr. Ole Bendt Christensen. 
Kaptajn K. Schoubye fra Dansk Skibsadoption besøgte skolen og fortalte om lijvet 
på søen.

Fællesarrangementer. En gang om ugen samles skolens elever til fællessang. 
Der veksles mellem salmer og sange og med et repertoire, der tager hesyn til 
både små og store. Derudover samles vi, når lejlighed gives- Her kan nævnes:

1. april: Gymnastik turnering, arrangør hr. Bjerring.
21. april: Danseaften for de store elever.
4. maj: Om aftenen lys i alle vinduer i facaden mod Vibeholmen. Eleverne 

havde selv bekostet arrangementet.
2. september: Besøg i Zoologisk have.
13. september: Idrætsstævne på Valby stadion.
20. september: Skovture, museums- og virksomhedsbesøg.
6. oktober: Nordens dag fejredes.
7. -13- oktober: Børnebogsuge.
10. oktober: Lokal idrætskonkurrence.
24. oktober: FN dag. De store elever deltager i indsamlingen »Flygtning 66«. 

Resultat: 6160 kr. Organiseredes af hr. Ole Bent Christensen og hr. W. Chri
stiansen.

27. oktober: Erhvervsvejledningsmøde for elever og forældre.
14. -19. november: Feature-uge. I denne uge samlede så godt som hele under

visningen sig om FN-emner. Hr. Ole Bent Christensen og hr- Erik Lauridsen 
havde gjort et betydeligt forarbejde, der kom alle til del. Der blev fortalt, læst, 
skrevet og illustreret om FNs mangesidede arbejde. Både lærere og elever lagde 
mange kræfter i, og noget af resultatet vistes ved en omfattende udstilling, sbm 
forældrene havde lejlighed til at se. Det var meget glædeligt at se, hvordan en 
sådan fælles opgave kunne interessere og engagere store og små og give et godt 
udbytte.

9. december: Skolens fødselsdag fejret med underholdning og traktement om 
formiddagen og med skolebal for 3.-5. klasserne om eftermiddagen, mens elever 
fra 6. klasse og opefter havde bal om aftenen. Hr. Poul Christensen tilrettelagde 
»Fyrtøjet«, der opførtes som underholdnings-forestilling. Frk. El. Høyer og hr. 
Kjærulff gennemførte arrangementet på fortrinlig måde.

13. december: Lucia-optog, ledet af frk- Herdis Olsen, frk. Høyer og hr. 
Kjærulff.
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22. december: Juleafslutning i klasserne og i aulaen.
29. og 30. januar: Skolekomedie. Elever fra 8. klasse og I real opførte to 

stykker af Soya under hr. Erik Lauridsens ledelse.
4. februar: 1. og 2. klasserne slog katten af tønden.
5. februar: Karneval for elever fra 3. klasse og opefter. Et fornøjeligt og vel 

tilrettelagt arrangement under hr. Taubers ledelse-
21. marts: Besøg i Ålholm kirke, hvor pastor Borris talte til eleverne.
3. april: »Gamle elevers aften«, hvor mange elever af forskellige årgange 

mødtes med kammerater og lærere. Mange gæster, der ikke havde set hinanden 
siden skoletiden, genopfriskede bekendtskabet og fortalte nyt.

Besøg på museer, udstillinger og virksomheder er foretaget som led i under
visningen.

Lejrskole. I dette skoleår har 74 elever fordelt på fire klasser her fra Ålholm 
skole været på lejrskole i Spjellerup. I otte dejlige dage har eleverne haft lej
lighed til sammen med deres klasselærer at gå på opdagelse i den smukke natur 
og til at besøge forskellige virksomheder og institutioner. Alt dette er et meget 
værdifuldt supplement til den daglige undervisning, og når man så tillige tænker 
på, hvilken betydning en sådan fælles oplevelse kan have med hensyn til kam
meratskab og sammenhold i en klasse ,må man erkende, at lejrskolen er en insti
tution, man må værne om.

Såfremt intet særligt hindrer det, afholdes »Gamle elevers aften« den 
første mandag i april måned. Indbydelse finder sted gennem distrikts
bladene.
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Der skal her rettes en tak til de mange forældre, som år efter år gennem 
deres medlemskab af »Lejrskoleforeningen for Ålholm og Vigerslev Allé skoler« 
er medvirkende til, at vi stadig kan drive vor lejrskole i Spjellerup. Der er i de 
senere år foretaget væsentlige udvidelser og forbedringer i de gamle bygninger. 
Dette har kun kunnet gennemføres ved velvillig bistand fra forældre og læfere.

I december måned afholdtes på Ålholm skole et bankospil til fordel for lejr
skoleforeningen. Det gav et pænt overskud, og der arbejdes med planer om at 
arrangere endnu et bankospil en gang i det nye skoleår.

For en ordens skyld anføres, at alle, der vil støtte bestræbelserne for at be
vare lejrskolen i Spjellerup, kan blive medlem af lejrskoleforeningen. Kontin
gentet er efter behag — dog mindst 5 kr- årlig.

Fru Hanne Bramsfort er sekretær i lejrskoleforeningen, og hr. Erik Laurid
sen er lejrskoleleder.

Erik Lauridsen.

Svagbørnskolonier. På lærerforeningernes svagbørnskolonier har et antal børn, 
hvis sundhedstilstand gjorde det ønskeligt, at de kom så meget i frisk luft som 
muligt, genvundet kræfter og sundhed.

Gaver. Fra hr. Kaj Halberg har skolens biologiske samling modtaget nogle 
smukke og instruktive præparater.

Skolen takker for gaverne.

Elevrådet, der er sammensat af præfekter fra de ældste klasser, har afholdt 
en række møder, hvor forskellige spørgsmål og forslag fra eleverne har været 
behandlet. Elevrådet har deltaget aktivt i en forbedring af ordenen i gårdene 
og på toiletterne. Desuden har det deltaget i arrangementet af det årlige skolebal
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og karneval. For afgangsklasserne har elevrådet fået gennemført, at disse må 
forlade skolen i 11-frikvarteret for at gå hjem og spise. Tilladelsen hertil blev givet 
af skoledirektoratet. På bredere basis har skoledirektionen behandlet spørgsmålet 
om en sådan tilladelses juridiske baggrund, selv om forældrene har påtaget sig 
ansvaret for elevernes færden uden for skolen. Tilladelsen blev inddraget marts 
1967, og skoledirektionen vil senere tage spørgsmålet op igen, når undervisnings
ministeriets nye ordensbestemmelser fremkommer.

Elevrådets ledelse: Formand: Bente Petersen, III u, næstformand: Susann 
Bille, II u, sekretær: Marianne Sørensen, I u.

Lærerrådets kontaktlærere: Frk. Hornsbjerg og hr. Marcussen.

»Barnets Hus«. Igennem mange år har skoleafdelingen på »Barnets Hus« i 
Rødovre administrativt hørt under Ålholm skole- Undervisningen har været fore
stået af hr. overlærer K. Lynge, idet undervisningen i legemsøvelser har været 
gennemført af fru Gudrun Andersen og hr. overlærer L. Clemmensen. Skole
afdelingen havde 1.-4. klassetrin samlet i én klasse. Imidlertid har nye bestem
melser fastsat, at den kommune, hvori en sådan institution er beliggende, skal 
påtage sig undervisningen. Derfor overgik børnenes undervisning fra 1. august 
1966 til Rødovre kommune, hvor børnene frekventerer de forskellige skoler, da 
skoleafdelingen på »Barnets Hus« er nedlagt.

Ålholm skole er ked af, at det mangeårige særdeles gode samarbejde med de 
nævnte lærere og forstander S. Schrøder og fru må ophøre under denne form.

Personalet. Pr. 1. august måtte skolen tage afsked med overlærer frk. Per- 
drup, hr. overlærer Jens Gyre og hr. overlærer W- Lau. Den 1. januar 1967 måtte 
vi sige farvel til overlærer frk. M. Rønnfeldt-Olsen. Børnene, lærerpersonalet og 
skolen har på anden måde haft lejlighed til at bringe en varm tak til disse kol
leger. Hr. W. Lau har fået embede i provinsen, medens de øvrige kolleger har 
søgt og fået bevilget deres afsked på grund af alder. Det med alderen er nu ikke 
noget, der trykker vore kolleger, og vi ville meget gerne have set samarbejdet 
fortsat. Alle har - hver på sin måde — ydet en lang og meget værdifuld indsats 
for børnenes undervisning og opdragelse, og Ålholm skole vil savne dem i den 
daglige gerning.

I skoleåret 1966-67 har hr. Bjerring orlov for at søge videreuddannelse på 
Statens Lærerhøjskole. Tiltrådt er fru J. Johnsen, fru Vibe Larsen, fru Hanne 
Due, hr. Bent Larsen og hr. Tauber, der er nyansatte, medens fru Erna Sørensen 
er vendt tilbage efter orlovs ophør.

Skolens medhjælpere er hr. H. Christiansen og hr. Olausson.
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Efter skoletid
Skolescenen og skolescenens bio bliver besøgt af elever fra 5. klassetrin og 

opefter. Fru Bramsfort, hr. Outzen, hr. Erik Lauridsen og hr. Marcussen har taget 
sig af det hermed forbundne arbejde. Skolescenen har desuden arrangeret en fore
stilling for elever fra 1.-4. klasse.

Frivillig undervisning.
Frivillig gymnastik har været ledet af hr. Skytte.

Frivillig idræt for drenge har været ledet af hr. Clemmensen.
Drengene har fået 57 idrætsmærker: Guld med emalje 2, sølv med emalje 8, 

guld 12, sølv 10 og bronce 25.

Fri idræt for piger. Til pigerne er i år uddelt 65 mærker: Guld med emalje* 3, 
sølv med emalje 6, guld 10, sølv 18 og bronce 28.

Frivillig svømmeundervisning. Vi kan ikke give svømmeundervisning i det 
omfang, der er ønskeligt, men vi fik til rådighed for skolens piger tildelt to timer 
ugentlig med 30 elever på hvert hold. Et hold fra 3—4. klasse til første time, et 
hold fra 5., 6. og 7. klasse til anden time. Børnene har trænet med stor flid og 
interesse og har nået fine resultater. Undervisningen fandt sted på Hyltebjerg 
skole. En del af pigerne har fået svømmemærker. Skolen arbejder for, at også 
drengene i 1967-68 kan få tilbud i samme omfang.

Frivilligt håndarbejde (broderi) har fundet sted under fru Alice Outzens 
ledelse.

Frivillig sang- og musikundervisning er forestået af musikpædagog fru Elin 
Guldhammer Hansen og frk. Elisabeth Høyer.

Indsamlinger. Skolen kan langt fra imødekomme alle de mange anmodninger 
om bistand ved indsamlinger, som den modtager. Elever og lærere har medvirket 
ved følgende indsamlinger:

Hele året samles brugte frimærker til Røde Kors. Hjemmene opfordres til 
at støtte denne indsamling.

På de for indsamlingerne fastsatte dage har eleverne desuden medvirket til 
fordel for:

Sukkersygedagen 
V aldemarsdagen 
Høstblomstdagen 
Kræftdagen 
Flygtning 66 
Julehjertet 
Barnets Hus 
Dyrenes dag
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Nogle indsamlinger er foregået på skolefridage. Indsamlinger på skoledage 
foretages således, at forskellige klasser medvirker på forskellige dage, for at under
visningen skal forstyrres mindst muligt. Skolen har en aftale med naboskolerne 
om, hvilke indsamlinger vi har påtaget os.

Vi siger tak til ledere og de mange elever, der i årets løb har stillet sig til 
rådighed for indsamlingerne og derved vist, at de har tanke for dem, der har 
brug for hjælp, og at de også har villet ofre tid og kræfter for de gode formål.

Indsamling af gamle aviser. Indsamligen finder sted hele året efter nærmere 
aftale med klasselærerne. Der indkom ved salget 1887 kr. til skolefonden. Hr. 
Arne Eschelund leder indsamlingen.

Skolens fødselsdag fejredes den 9- december med underholdning og trakte
ment om formiddagen. Bal om eftermiddagen og om aftenen.

Igen i år havde hr. Poul Christensen sammen med sin 5. klasse indstuderet 
en komedie, som blev opført for de mindre elever på skolens fødselsdag og for 
forældrene ved en aftenforestilling. Det var en dramatisering af H. C. Andersens 
æventyr »Fyrtøjet«. Hr. Poul Christensen og hans elever havde megen glæde af 
forestillingen, som gjorde vældig lykke.

Skolekomedie. Ved tre forestillinger den 29. og 30. januar opførte elever 
fra 8. klasse og I real to små stykker af Soya: »Den røde væske« og »En ærgrelse 
på vandring«. Det var to muntre stykker, som de medvirkende sammen med mig 
havde haft megen fornøjelse af at arbejde med. Ved forestillingerne indspilledes 
et pænt beløb til skolefonden. Udover de medvirkende skuespillere, teknikere og 
så videre hjalp en del lærere og elever med ved fremstilling af dekorationer og 
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ved opstilling og nedtagning af scenen. Det skal lige nævnes, at de nye, smukke 
dekorationer på prosceniet er udført af Hans Jørgen Berger, 9 au.

Erik Lauridsen.

Fastelavn. 1. og 2. klasserne havde tøndeslagning i gymnastiksalen og fik 
nogle festlige timer ud af det sammen med klasselærerne. Fastelavnssøndag var 
der karneval for elever fra 3. klasse og opefter. Elever og lærere var kostumerede. 
Mod forventning gik ballet strålende, selv om der aldersmæssigt var så stor for
skel på eleverne. Elevrådet tog sammen med hr. Tauber initiativet til dette 
karneval. Trods den meget korte frist, elevrådet havde levnet lærerne, medvirkede 
mange lærere på forskellig vis. Som ved skoleballerne tog viceinspektør frk. Astrid 
Hansen og fru Inger Arne sig af »kroen«, hvis overskud sammen med festens 
øvrige overskud kunne indgå i skolefonden.

Skolens kor under ledelse af frk. Elisabeth Høyer har glædet os ved forskellige 
lejligheder og har sunget i Ålholm kirke og for ældre medborgere i »Toveklubben« 
i Toftegårds bio.

Alholm skolefond. Formålet er at yde bidrag til børnene, når midlerne ikke 
kan skaffes ad anden vej. Eksempler på udgifter er anført nedenfor. Skolen har 
stærkt brug for, at fondens virkemidler kan forøges, og forældrene anmodes om 
at støtte fonden, så dens bestyrelse kan træde til, når det skønnes nødvendigt 
at yde bidrag til opgaver, som vi ikke kan få penge til ad anden vej.

Nogle midler kan vi skaffe gennem skolekomedie, papirindsamling og andre 
arrangementer, men ikke nok. Hjælp os derfor venligst nu.

Af udgifterne kan nævnes:

Lejrskolen i Spjellerup.......................................... 2500,- kr.
Scenen ................................................................... 524,- kr.
Til eleverne skolens fødselsdag .......................... 404,- kr.
Til eleverne fastelavnsfest.................................... 110— kr.
Rejsehjælp til elev i erhvervspraktik .............. 86,- kr.

Skolebladet (Løveungernes blad). Ved skoleårets begyndelse så et nyt skole
blad dagens lys. Det blev startet på initiativ af et par lærere, men efter kort tid 
blev arbejdet overtaget af nogle af de store elever. Bladet blev godt modtaget, 
og man har indtryk af, at der er stor interesse for det. Vi ønsker »Løveungernes 
blad« en god fremtid og håber, at endnu flere vil være med, når der skal tegnes 
abonnement for det nye skoleår. Vi takker annoncører og abonnenter. Ek. L.

Skolefonden foretager ingen indsamling blandt børnene, men vi beder
forældrene og andre interesserede om at benytte

Giro 1141.52. Ålholm skolefond, Vibeholm 1.

Kasserer er hr. viceinspektør Henri Jensen-
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Frimærkeklubben »Frimærket«. Klubben blev startet gennem skolebladet den 
23. januar 1967. Møde hver mandag kl. 15-16 på nr- 5. Eleverne klarer det hele 
selv på udmærket måde. For den indviede rummer filatelien så mange mulig
heder, der kan opnås for meget beskedne midler. Det er en god hobby, som 
også kan tilføre undervisningen megen værdifuld og interessant viden. Formand 
for klubben er Lars Lundsten, 7 bv.

Skolenævnet og dets virksomhed
Skolenævnet ved Ålholm skole vælges af og blandt forældre (tre medlem

mer) og af borgerrepræsentationen (to medlemmer). Efter skolenævnsvalget i 
1966 består nævnet af følgende medlemmer:

Formand: Fuldmægtig Gregers Winkel Pedersen, Ålholmvej 142, VA 3466 v.
Næstformand og sekretær: Elektroinstallatør Helge Hudlebusch Andersen, 

Valby Langgade 184.
Veterinærbetjent Verner Larsen, Panumsvej 7 B.
Kontrolmester Gerner Nielsen, Nakskovvej 92.
Formand Bodil Hansen, Blankavej 273.
Repræsentanter for skolen:
Overlærer S. Aa. Outzen, formand for lærerrådet.
Overlærer Marcussen, næstformand for lærerrådet.
Skolens inspektør.

Nævnets hovedopgave er at styrke samarbejdet mellem hjem og skole, at 
gøre sig bekendt med skolens alsidige virksomhed og føre tilsyn med at undervis
ningen følges af børnene, samt at modarbejde skoleforsømmelser.

Den linie, der blev lagt af tidligere nævn, vil i store træk blive fulgt.
Skolenævnets tilsynsopgaver overfor skolen har været lettet af den samvittig

hedsfuldhed, der præger skolens medarbejdere.
Skolenævnet takker skolens medarbejdere og forældrene for godt samarbejde 

til gavn for elever og skole.
På skolenævnets vegne,

G. Winkel Pedersen 
formand.

Fra skolens side bringes her en oprigtig tak for det gode samarbejde, der har 
været med skolenævnet. Det er af stor betydning for skolen at mærke, at skolenævnet 
følger vort arbejde med interesse og udstrakt beredvillighed til at fremme sam
arbejdet mellem hjem og skole. I det forløbne år har der været flere lejligheder, 
hvor skolen har mærket, at nævnet har gjort en stor indsats for de børn, der er 
betroet os.

På skolens vegne på lærerrådets vegne
Knud Chrestensen S. Outzen
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I ferien

I de sidste dage før skoleafslutningen er der travlhed med at få de forskellige 
feriearrangementer bragt i orden. Vi vil nemlig gerne prøve på at hjælpe vore hørn 
til at få det bedst mulige ud af den lange sommerferie.

Ferierejser. Sidste år fik alle elever, der ønskede det billetter til jernbane 
og skib gennem skolen. Det er viceinspektør Henri Jensen, der forestår det store 
arbejde med uddeling af feriebilletter.

Berettiget til feriebilletter er alle skolesøgende børn. Elever, hvis skolegang op
hører, kan få billet, medens børn, der først begynder skolegangen efter sommer
ferien, ikke kan få billet i år. Man kan selv vælge rejsedagen.

Feriekolonier. Kommunelærer- og lærerindeforeningen i København har op
rettet en række feriekolonier, hvor skoleelever, der ellers ikke ville komme på 
landet, kan få frit ophold nogle uger. 94 af vore børn blev modtaget på disse kolo
nier, der alle er kendte for deres smukke og sunde beliggenhed- Desværre kunne vi 
ikke skaffe plads til alle de elever, der ønskede ferieophold.

Fru Kirstin Christensen og hr. John Petersen har påtaget sig arbejdet ped 
udsendelse af eleverne i ferien 1967. Henvendelse i første omgang til klaselærerne.

Ferie hjemme. Der tænkes også på de børn, der ikke kommer på landet. Ved 
henvendelse til klasselærerne kan eleverne få billetter til Gabriel Jensen’s Feriéud- 
flugter, som arrangerer dagudflugter for de hjemmeværende. I 1966 uddeltes 123 
billetter. Hr. W. Christiansen har påtaget sig at uddele billetterne.

Friluftsbadet på Bellahøj besøgtes af et stort antal piger og drenge. Gymnastik
lærerne fordeler adgangskort til badet.
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Besøgsdage

TIRSDAG DEN 20. JUNI

Der er time 8-850, 9-950, 10-11 og ll10-12.

Lærer Gæstelærer
1 u (nr. 10) kl.

kl.
8- 9 
9-10

dansk 
regning

fr. Anna Rasmussen 
hr. Sv. Aa. Outzen

1 V (nr. 8) kl. 8- 9 regning hr. Ernst Larsen
kl- 9-10 dansk fr. Jenny Johnsen

1 X (nr. 6) kl. 8- 9 dansk fr. Marianne Larsen
kl. 9-10 regning fr. Ruth Christensen

ly (nr. 4) kl. 8- 9 dansk fr. Hanne Due
kl. 9-10 regning fr. Hanne Krarup

2u (nr. 22) kl. 8- 9 dansk fr. Estrid Holm
kl. 9-10 regning hr. John Petersen

2v (nr. 24) kl. 8- 9 dansk hr. Tauber
kl. 9-10 regning fr. Eli Bojsen-Møller

2x (nr. 20) kl. 8- 9 dansk fr. Inge Jørgensen
kl. 9-10 regning fr- Nina Worm

2y (nr. 15) kl. 8- 9 dansk fr. Ruth Toft
kl. 9-10 regning hr. Børge Kjærulff

3 u (nr. 14) kl. 8- 9 dansk fr. Gerda Mortensen
kl. 9-10 regning fr. Inge Christensen

(nr. 21) kl- 10-11 geografi fr. Inge Christensen
3 v (nr. 9) kl. 8- 9 dansk fr. Ruth Christensen

(N) kl. 9-10 biologi fr. Hanne Due
(nr. 9) kl. 10-11 regning fr. John Petersen

3x (nr. 18) kl. 8- 9 dansk fr. Hanne Krarup
(nr. 21) kl. 9-10 geografi hr. Poul Skytte
(nr. 18) kl. 10-11 regning fr. Eli Bojsen-Møller

3y (nr. 19) kl. 8- 9 regning fr. Astrid Hansen
kl. 9-10 dansk fr. Erna Sørensen
kl. 10-11 historie fr. Erna Sørensen

3 A (nr. 3) kl. 8- 9 dansk hr. Bent Larsen
kl. 9-10 regning fr. Kirstin Christensen
kl. 10-11 biologi hr. Bent Larsen

4 u (nr. 12) kl- 8- 9 historie hr. Børge Kjærulff fr. Munk-Poulsen
kl. 9-10 dansk fr. Astrid Hansen fr. Gerda Mortensen

(N) kl. 10-11 biologi fr. Marianne Larsen fr. Herdis Olsen
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GæstelærerLærer
4v (N)

(nr. 16)
kl. 8- 9 
kl. 9-10
kl. 10-11

biologi 
regning 
dansk

fr- Jenny Johnsen 
fr. Estrid Holm 
hr. V. Thomsen

fr. Herdis Olsen
hr. Tauber
fr. Ruth Christensen

4 X (nr.26)

(N)

kl. 9-10 
kl. 10-11 
kl. 11-12

regning 
dansk 
biologi

hr. 0. Wettergren 
hr. Ernst Larsen 
fr. Ruth Toft

hr. E. Ashøj
hr. Poul Christensen 
hr. W. Christiansen

4 y (nr. 13)

(nr. 21)

kl. 9-10 
kl. 10-11 
kl. 11-12

regning 
dansk 
geografi

hr. O. B. Christensen 
fr. Wennerberg Karlsson 
hr- Poul Sørensen

hr. M. Thuesen 
hr. M. Thuesen 
fr. Inga Hornsbjerg

4A (nr. 5) kl. 9-10 
kl. 10-11 
kl. 11-12

regning 
dansk 
historie

hr. Kaj Halberg
fr. Kirsten Christensen 
fr. Kirsten Christensen

hr. Bent Larsen 
fr. Inge Jørgensen 
fr. Willeberg

I u (F)
(nr. 32)

kl. 9-10 
kl. 10-11 
kl. 11-12

naturlære 
historie 
geografi

hr. Otto Malinovsky 
hr. Søndergaard Jensen 
hr. Poul Skytte

hr. Marcussen
hr- O. B. Christensen 
hr. Poul Christensen

I V (nr. 27)

(F)

kl. 9-10 
kl. 10-11 
kl. 11-12

regn. 4-mat. hr. V. Thomsen 
engelsk fr. Inga Hornsbjerg
naturlære hr. Otto Malinovsky

ONSDAG DEN 21. JUNI

Der er time 8-850, 9-950j lØiO-H

Lærer

hr. Erik Lauridsen 
fr. Willeberg 
hr. Marcussen

Gæstelærer
5 u (nr. 28) kl. 8- 9 

kl. 9-10 
kl. 10-11

regning 
historie 
dansk

hr. Tauber 
hr. E. As høj 
fr. Kirsten Miinnecke

hr. W. Christiansen 
hr. W. Christiansen 
fr. Wennerberg Karlsson

5 V (nr. 26) kl. 8- 9 
kl. 9-10
kl. 10-11

regning 
historie 
dansk

fr. Estrid Holm 
hr. M. Thuesen 
hr. Poul Christensen

hr. Clemmensen 
hr. Poul Christensen 
hr- Ernst Larsen

5 X (nr. 9)
(N)

(nr. 9)

kl. 8- 9
kl. 9-10
kl. 10-11

sang 
biologi 
dansk

fr. Krarup 
fc. Ruth Toft 
fr. Nina Worm

fr. E. Thomsen 
fr. E. Thomsen 
fr. E. Thomsen

5 y (nr- 13) kl. 8- 9
kl. 9-10
kl. 10-11

dansk 
regning 
geografi

fr- Inge Christensen 
fr. Erna Sørensen 
fr. Inge Christensen

fr. Elisabeth Høyer 
fr. Kirsten Miinnecke 
fr. Kirsten Christensen

6 au (nr. 27) kl. 8- 9 
kl. 9-10 
kl. 10-11

engelsk 
regning 
dansk

fr. Gerda Mortensen 
hr. Arne Eskelund 
fr. Hanne Bramsfort

hr. Arne Eschelund 
hr. Wettergren 
hr. Poul Skytte

6 av (nr. 25) kl. 8- 9 
kl. 9-10 
kl. 10-11

historie 
regning 
dansk

hr. Børge Kjærulff 
fr. Inger Arne-H ansen 
hr. M. Thuesen

hr. Søndergaard Jensen 
hr. Erik Lauridsen 
hr. Erik Lauridsen
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6 bu (nr. 23) kl. 8- 9 regning
(nr. 21) kl. 9-10 geografi

(F) kl. 10-11 naturlære
6 bv (nr. 29) kl. 8- 9 dansk

kl. 9-10 historie
kl. 10-11 engelsk

7 au (F) kl. 8- 9 naturlære
(nr. 34) kl. 9-10 dansk

kl. 10-11 regning
7 av (nr. 32) kl. 8- 9 engelsk

(F) kl. 9-10 naturlære
(nr. 32) kl- 10-11 dansk

7 bu (N) kl. 8- 9 biologi
(nr. 14) kl. 9-10 dansk

kl. 10-11 tysk
7 bv (nr. 30) kl. 8- 9 tysk

(nr. 30) kl. 9-10 regning
(nr. 21) kl. 10-11 geografi

Lærer
fr. Kirsten Münnecke 
hr. Poul Skytte 
hr. Otto Malinovsky 
fr. Birthe Louis Jensen 
hr. Sondergaard Jensen 
fr. Gerda Mortensen 
hr. O. B. Christensen 
hr- Børge Kjærulff 
hr. E. Ashø i
fr. Hanne Bramsfort 
hr. O. B. Christensen 
fr. Elisabeth Høyer 
hr. Kaj Halberg 
hr. Kaj Halberg 
fr. Munk-Poulsen 
hr. M. Thuesen 
hr. H. Marcussen 
hr. Arne Eschelund

Gæstelærer 
hr. Poul Skytte 
fr. Marianne Larsen 
hr. O. B. Christensen 
fr. Inga Hornsbjerg 
hr. Tauber 
fr. Eli Bojsen-Møller 
hr- Otto Malinovsky 
fr. Hanne Bramsfort 
hr. Clemmensen 
hr. Poul Christensen 
hr. John Petersen 
hr. Wettergren 
fr. Hanne Due 
fr. Birthe Louis Jensen 
hr. Poul Sørensen 
fr. Munk-Poulsen 
hr. Clemmensen 
fr. Inger Arne-Hansen

Billederne i årsberetningen er efter elevarbejder fra fotoholdet
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