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ÅLHOLM SKOLE

MEDDELELSER FOR 1962-63
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN

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



Til hjemmene
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. 173°-1830. 
Tlf. Va. 2632. Henvendelser til skolen bedes så vidt muligt rettet 
i kontortiden.

Skolelægen dr. Selma Guldberg træffes tirsdag kl. 11|-12|. Tlf. 30 27 13.

Skolesundheds=
plejersken, frk. Betty Carit træffes bedst fra kl. 8—14.

Skoletandlægen frk. A. Neersø træffes hver dag kl. 830-1330.

Skole= 
bespisningen.

Indskrivning

Der ydes gratis mælk til elever i skolens 10 yngste klasser.
I månederne november-april udleveres endvidere vitaminpiller med 
et sådant indhold, at børnenes normale vitaminbehov dækkes.
Endelig uddeles der i månederne november-april gratis skolefro
kost til børn, som indstilles hertil af skolelægen.
Mælkeudleveringen forestås af fru Madsen.
af børn til de nye 1.-klasser begynder den 1. september 1963 og 
finder sted på skolens kontor alle skoledage kl. 12-13, samt ons
dag aften kl. 1730-1830. Undervisningspligten indtræder 1. august 
1964 for alle børn, der på dette tidspunkt er fyldt 7 år. Ved hen
vendelse til skolen om indskrivning må medbringes barnets fød
sels- 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 15. december.

Udskrivning Undervisningspligten ophører ved udgangen af det skoleår, hvori 
barnet er fyldt 14 år. Dog kan en elev udskrives efter at have 
gået 7 år i skole, når vedkommende senest den 31. januar året 
efter fylder 14 år.
Det anbefales forældrene om muligt at lade deres børn fortsætte 
skolegangen ud over den skolepligtige alder.
Elever, der overføres til klassetrin svarende til 8. skoleår, kan 
ikke udskrives i løbet af skoleåret, selv om de er over den unddr- 
visningspligtige alder, uden at skolenævnets tilladelse hertil gives.
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Konfirniations= 
forberedelse.

Sygdom.

Forsømmelser,

Badning.

Glemte sager.

Skolebøger,

Cykling

Sparemærker.

Eleverne konfirmeres fra 7. klasse, således at konfirmationsfor
beredelsen falder inden for dette klassetrin. Elever, der skal kon
firmeres i oktober fra 7. klasse, kan dog få fri for at gå til kon
firmationsforberedelse ca. medio april-juni.
Elever, der i henhold til ovenstående går til konfirmationsforbe
redelse, kan få fri kl. 13 mandag og torsdag.
Samtidig gøres opmærksom på, at elever der går til konfirmations
forberedelse, kan låne salmebog og Ny Testamente på skolen. - 
Konfirmanderne har fri fra skole mandagen efter deres konfirma
tion. Hvis hjemmet ønsker det, kan de desuden få fri den forud
gående lørdag, når anmodning herom fremsættes over for skolen.

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 
medbringes 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.
der ikke skyldes sygdom, kan kun finde sted efter forud indhentet 
tilladelse hos klasselæreren.
Byærinder, hjælp i hjemmet, indkøb m. m. beder vi indtrængende 
forældrene henlægge til fridagene.
I cirkulære fra skoledirektionen gøres der opmærksom på, at bad
ning efter gymnastiktimerne er obligatorisk fra 4. klasse.

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 iøvrigt kun 3 måneder, hvorefter det overgives 
til en velgørende institution.
Smykker og ure bør ikke medtages på skolen og penge kun, når 
det er absolut nødvendigt.
som eleverne skal bruge i den daglige undervisning, modtager de 
som lån. Bøgerne skal altid være forsynet med rent og helt bind 
med barnets navn og klasse. På skolen foretages der regelmæssige 
bogeftersyn.
Behandles bøgerne ikke pænt, kan de kræves erstattet.

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

Eleverne kan købe sparemærker på skolen; i 1962-63 blev der 
solgt for 3.200 kr.
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Älholm skoles distrikt.

Det bemærkes, at både ved dannelsen af nye klasser og ved indskrivningen 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.

Amalie Skrams Allé, Ansgars Allé, Beatevej, Blankavej, Bomstien, Brams
lykkevej, Christen Bergs Allé, Cæciliavej, Dronning Dagmars Allé, Frilands Allé, 
Gåsebækvej, Harald Kiddes Vej, J. P. E. Hartmanns Allé, Herman Bangs Plads, 
Hjalmar Bergstrøms Vej, Hjørnelodden, Horsekildevej, Højdedraget (nr. 1-7 og 
2-12), Kjærstrupvej, Kongeslusen, Langvaddam, Lukretiavej, Monrads Allé, Nak- 
skovvej (1-35 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, Tshernings Allé, Ulriksdalvej, Valborg Allé, Valbyholm, Valby 
Langgade (121-177 og lige numre fra 90), Vestervang (nr. 1-5 og 2-6B), Vestre 
Allé, Vibeholmen, Vigerslevvej (nr. 1-29 og 2-32), Vilhelm Topsøes Vej, Ålholm 
Plads, Alholmvej, Ålstrupvej. Haveforeninger: „1924“, Peter Bangs Vej 236.

Skoletid:
Normal timeplan:

1. time: kl. 8 - 850
2. - - 850- 9'°
frikvarter: - 9«_ Q50
3. time: - gso-lO«
spisning: - 1O«-1O55
frikvarter: - 1055-ll15
4. time: - 1115-12
frikvarter: - 12 -1210
5. time: - 12,0-13
frikvarter: - 13 —13ls
6. time: - 1315-14
frikvarter: - 14 —1410
7. time: - 1410-15
frikvarter: - 15 -1510
8. time: - 15l0-l 6

Ingen børn må komme i skolegården før frikvarteret begynder. Om morgenen 
kl. 8 dog ca. 10 min. før skoletid.

4



Året 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 13. august havde skolen 1055 elever, fordelt på 41 klasser på 

hovedskolen og 1 klasse på „Barnets Hus“.

Eksamen 1962. Til realeksamen indstilledes 71 elever, som alle bestod. 
Til mellemskoleeksamen indstilledes 82 elever, som alle bestod.

Oplysninger vedrørende særlige klassetrin:
6.a=klassernes elever kan fortsætte deres skolegang til 10. klasse. I 9. klasse 

afholdes statskontrolleret prøve, der er frivillig for eleverne. Er eleven dygtig 
til regning og naturlære kan undervisningen fra 8. skoleår foregå i 8. teknisk klasse 
og efter 9. teknisk klasse afslutte med teknisk forberedelseseksamen.

Fra 9. klasse kan elever, der har bestået den statskontrollerede prøve med til
fredsstillende resultat fortsætte i II. speciel realklasse og derefter fra III. speciel 
realklasse tage realeksamen.

I 7.a klasse har eleverne 4 timer valgfri fag (dansk, regning, tysk, mate
matik) .
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I 8.a klasse har eleverne i 62/63 kunnet vælge mellem følgende fag: (indtil
14 timer):

Gruppe I: engelsk 
regnskabsføring 
maskinskrivning

Gruppe III: sløjd
faglig tegning for drenge

Endvidere mellem følgende fag:
tysk 
samaritergerning 
fotolære og 
motorlære.

Gruppe II.

Gruppe IV:

naturlære 
geometrisk tegning 
produktionslære

husgerning
håndarbejde
faglig tegning for piger

I 9.a klasserne har eleverne i 62/63 kunnet vælge fag inden for de oven
nævnte fire grupper, hvortil kommer tysk, samaritergerning og matematik. (1 alt 
indtil 14 timer).
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6.b=klassernes elever stiler mod realeksamen eller gymnasiet (fra II. eller 
III. real).

I II. real er latin valgfrit.
I III. real er fransk og matematik valgfrie fag. Der holdes oprykningsprøve 

fra II. realklasse. Resultatet af denne prøve er bestemmende for elevens videre 
skolegang.

Afgangsbeviser, der udfærdiges i h. t. § 13 i skoleloven, skal bl. a. inde
holde en samlet udtalelse om elevens arbejde, standpunkt, flid og opførsel i skolen.

Det vil af det foregående kunne ses, at den ny skolelov på mange måder har 
ændret elevernes skolegang. Det er i øvrigt kun hovedtrækkene, der er gjort rede 
for. Men det er meget vigtigt, at elever og forældre gør sig bekendt med de mange 
muligheder, der foreligger. Den elev, der har evner på få eller flere områder, kan 
komme langt ved at udnytte dem fuldt ud. Hvad enten eleven efter 5. klasse fort
sætter i a- eller b-linien, er mulighederne til stede for, at den elev, der med flid 
og stadighed passer sit daglige skolearbejde, kan nå et godt standpunkt med gode 
skolekundskaber, gode arbejdsvaner og et godt forhold til sine kammerater.

Alle skolens medarbejdere har erfaret, at hvor forældrene med interesse følger 
og støtter elevernes skolearbejde, der opnår eleven det for ham eller hende bedst 
mulige resultat. I denne forbindelse er det af stor betydning at fremhæve, at selv 
om eleverne har nok så værdifulde fritidsinteresser, må disse komme i anden 
række. Skolearbejdet, der er grundlaget for uddannelsen til elevens fremtidige 
erhverv, må være det vigtigste. Ikke for skolen — men for eleven.

Stipendier: Til 21 elever fra 8. klasse og opefter er der uddelt 9800 kr. i 
stipendier i beløb fra 200 kr. til 600 kr. til hver.

Den ny skolelov har bevirket, at skolen har fået det administrative arbejde 
udvidet i meget stor målestok, og at kontakten mellem skolen og hjemmene er ud
bygget stærkt. Det har derfor afgørende værdi, at forældre og elever deltager i de 
oplysende møder og i de sammenkomster, som skolen indbyder til, bl. a.

mødet med forældre til de nye elever i 1. klasserne, 
møderne vedrørende den eventuelle deling efter 5. klasse, 
møderne for 7. klassernes forældre, 
møderne vedrørende II. realerne, 
forældredagene i november og juni, 
klasse-forældremøderne, 
erhvervsvejledningen for de store elever og deres forældre, 
og hvad det nu ellers skulle være.

Færrselsundervisningen. Skolens elever har foruden den færdselsundervis
ning, de modtager af klasselærerne, fået en udmærket instruktion af en overbetjent 
fra politiets færdselsafdeling.
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De 
den

Men skolens indsats er kun et led i færdselsopdragelsen. Som forældre har 
langt flere muligheder for at indstille barnet — både det lille og det store - på 
rette måde at færdes på som fodgænger, som cyklist eller som knallerist. Børnene 
ved som regel, hvad de bør eller skal gøre, men alt for ofte er de „chanceryttere“, 
når de er på egen hånd. Det må blive en vane hos børnene, at færdselsreglerne 
skal respekteres, og at trafikanterne må tage hensyn til hinanden.

Skolepatruljerne. I al slags vejr har de ofret deres frikvarter eller fritid før 
og efter skoletid for at hjælpe deres kammerater på skolevejen. Deres virksorrhed 
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 
Clemmensen.

L.

vis: 
har

Erhvervsvejledning. Klasselærerne har ydet deres bidrag på forskellig 
læsning, samtale, i nogle klasser besøg på forskellige virksomheder. Eleverne 
haft adgang til skolens erhvervskartotek på læsestuen, så de også på denne måde 
har kunnet skaffe sig viden om krav og muligheder inden for de forskellige erhverv.

I april havde forældre og elever fra 7. klasse og opefter lejlighed til at over
være erhvervsvejleder Kai Sørensens foredrag om problemer ved valg af erhverv.

Ligeledes i april gav erhvervsvejleder E. Kjær ved besøg i de store klasser 
oplysninger af værdi ved erhvervsvalget. Eleverne havde forinden haft et skema
med hjem, som forudsatte, at de tog mange forhold i betragtning, inden deres 
hvervsønsker blev nedskrevet.

er-
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Regnskabsføring. Viceskoleinspektør Sv. Pedersen har ved et par besøg på 
skolen i 8. og 9. klasserne fortalt eleverne om regnskabsføringens betydning for 
opsparing.

Elevrådet, der er sammensat af præfekter fra de ældste klasser, har afholdt 
møder, hvor en del spørgsmål af interesse for eleverne har været drøftet. Desuden 
har man foreslået forskellige forandringer vedrørende skolens indre forhold. Elev
rådet tog initiativ til forskellige indsamlinger bl. a. til Dyrenes dag.

Læsestuen er i tiden fra 15. september til 14. april åben tre eftermiddage om 
ugen. Her kan børnene læse såvel morskabs- som fagbøger, og de kan uden for
styrrelse arbejde med lektier eller udføre skriftligt hjemmearbejde.

Udlånsbiblioteket, der har åbent 5 timer om ugen, har i årets løb haft stigende 
besøg. Læsestuen ledes af skolebibliotekar Poul Christensen.

Rejselærere. Foreningen „Norden“ arrangerer hvert år besøg af svenske og 
norske pædagoger. Fra Sverige kom forfatteren fil. kan. fru Irene Linton, der talte 
om „De vilda djuren i Sveriges skogar“. Fra Norge kom lærerinne Oddlaug Læg
dene, der fortalte om „Hvalfangsten“. Disse besøg er et værdifuldt led i under
visningen og er medvirkende til at vække børnenes interesse for de andre nordi
ske lande.

Skolehaven. Nogle af de større klasser tilbringer sommeren igennem et par 
timer om ugen nede i skolehaven, hvor hver elev har et lille stykke jord, der dyr
kes. Disse timer i skolehaven har stor værdi for børnene, idet de ikke alene lærer
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at bruge haveredskaberne, men også får en forståelse af, hvad der foregår omkring 
dem i naturen.

Skolehaven ledes af hr. J. Gyre og hr. P. Skytte.

Dansk Skibsadoption — en afdeling af foreningen Søfartens Fremme — eta
blerer forbindelse mellem danske skibe og skoler. Vor skole har adopteret „Olga 
Mærsk“. I det forløbne år har 6. bu med hr. K. Halberg som klasselærer været i 
kontakt med „Olga Mærsk“.

Besøg i Zoologisk have og på museer samt ekskursioner har været 
foretaget som led i undervisningen.

Luciaoptog. Som optakt til julen overværede børnene i midten af decemtjer 
et luciaoptog i aulaen.

Besøg i Ålholm kirke 10. december, hvor pastor Borris talte til børnene.

Lejrskolen. Der har i år været 4 klasser med ialt 111 elever nede på vor 
lejrskole i Spjellerup. Her tilbringer børnene nogle uforglemmelige dage ved skov 
og strand - med besøg på bondegård, mejeri, kalkbrud, bryggeri m. m. Normalt 
kommer alle børnene efterhånden derned, som regel 8. skoleår. Ophold og rejse 
betales af skolevæsenet, men drift og vedligeholdelse af bygninger påhviler lejr
skoleforeningen, og vi opfordrer på det varmeste forældrene til at støtte arbejdet 
ved at melde sig ind i foreningen. Kontingentet er efter behag, dog mindst 2 kr. 
årligt, og indmeldelse kan ske gennem Deres barns klasselærer.

Hr. O. Malinovsky er lejrskoleleder og fru Hanne Bramsfort er sekretær i 
lejrskoleforeningen.

Skolen bringer hr. Outzen en varm tak for mange års dygtigt arbejde for lejr
skoleforeningen.

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. Vi vil gerne sige tak til de børn og lærere, der i årets løb er kommet 
med gaver til skolen. Foruden disse gaver har skolen i årets løb til faget motor
lære fået foræret en knallertmotor og en motorcykel af to tidligere elever. For dette 
vil skolen hermed gerne sige tak.

Skolemodenhedsprøver. I lighed med tidligere år afholdtes i foråret prøver 
med de nye elever, der var indskrevet til 1. klasserne. Skolen kan på denne måde 
vejlede forældre, hvis børn ikke er undervisningspligtige (d.v.s. fyldt 7 år efter 1. 
aug.), og foretage en jævn fordeling af eleverne i de nye klasser. Alle nyindskrevpe 
elever deltog i prøverne.
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Personalet. Den 27. juni 1962 mistede Ålholm skole en af sine mest trofaste 
medarbejdere, idet overlærer Hans Sørensen afgik ved døden. På så mange måder 
var Hans Sørensen med til at præge skolen, men klarest vil for de fleste stå min
derne om hans indsats på sangundervisningens område. Ved mange lejligheder har 
vi glædet os over hans ledelse af korsangen, således ved juletid, når vi samledes 
i aulaen. Han har efterladt sig minder om en beskeden, flittig og dygtig lærer.

8. april 1963 mistede vi atter en dygtig og trofast medarbejder, idet overlærer 
E. Ellebæk Larsen døde efter kort tids sygdom. Stor flid og dygtighed havde præget 
hans arbejde. Ud over sit undervisningsarbejde havde han gennem 20 år udført et 
betydningsfuldt og omfattende arbejde som skolebibliotekar. 1 det daglige og ved sær
lige lejligheder som „bogugerne“ mærkede vi hans dygtighed og store hjælpsomhed. 
Ålholm skole vil savne ham og mindes ham som en flittig og dygtig lærer.

Overlærer Valdemar Larsen har søgt og fået bevilget sin afsked pr. 1.8.62.
Skolen, skolenævnet og børnene har andetsteds haft lejlighed til at bringe en 

varm tak for trofast og dygtigt arbejde i skolens tjeneste.
Fast vikar Max Petersen flyttede 1.8.62 til Ryesgades skole.
Nye medarbejdere i årets løb:
Overlærer frk. Herdis Olsen, kommunelærer Poul Christensen, fast vikar fru 

Kirstin Christensen og skolesekretær fru Jytte Christensen.
Orlov er bevilget:
Hr. C. Hinz, fru Erna Sørensen og fru Alice Outzen.
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Efter skoletid.

Skolescenen og skolescenens bio bliver besøgt af elever fra 5. klassetrin 
og opefter. Fru Bramsfort, hr. Outzen, hr. Arne Olsen og hr. Marcussen har taget 
sig af det hermed forbundne arbejde. 151 piger og 72 drenge har i år været med
lemmer af skolescenen, og 125 piger og 188 drenge har besøgt skolescenens bio.

Filmsaftener. Der er i vinterens løb blevet givet 4 filmsforestillinger på sko
len under hr. Malinovskys ledelse. Derved er der skaffet knap 1100 kr., der er ind
gået i skolefonden. Vi bestræber os på at finde film, der virkelig egner sig for børn.

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

Frivillig idræt for drenge har været ledet af hr. Clemmensen.
Håndboldturneringen for drenge blev vundet af 9 a u/v, der således hjemførte 

skolens vandrepokal.
Til drengene er der uddelt 64 gymnastikmærker: 2 guld-, 32 sølv- og 30 

bronzemærker. Drengene har fået 172 idrætsmærker: sølv med emalje 25, guld 36, 
sølv 50 og bronze 61.

Fri idræt for piger har været ledet af frk. Herdis Olsen. Til pigerne uddel
tes 128 mærker. II u/v vandt skolenævnets pokal.

2. hold piger har i vintermånederne deltaget i pigernes frivillige svømme= 
undervisning på Hyltebjerg skole. Nogle har dygtiggjort sig, så de bestod fri
svømmerprøven.

Frivilligt håndarbejde har været ledet af fru Kirstin Christensen, fru Ruth 
Christensen og frk. Herdis Olsen.

Frivillig sløjd blev ledet af hr. H. Marcussen.

Musikundervisningen blev forestået af fru Guldhammer Hansen og hr. Axel 
Persson.

Indsamlinger. Af de mange indsamlinger har vi i samråd med naboskolerne 
vedtaget at deltage i følgende: Høstblomsten, Julehjertet, Barnets Hus og Lands
foreningen for evnesvages Vel - under ledelse af henholdsvis frk. Bojsen-Møller, 
fru Inger Arne, fru Amy Lauridsen og hr. Kaj Halberg.

Frk. Astrid Hansen har året igennem ledet indsamlingen af brugte frimærker 
til fordel for Røde Kors.

Elevrådet foreslog og gennemførte en indsamling til Dyrenes Dag.
Indsamlingen på Barnets Dag omfatter vi med særlig interesse, da Ålholm skole 

har en klasse på Barnets Hus. I år gav denne indsamling 2.800 kr.
Vi siger tak til lederne og de mange elever, der i årets løb har stillet sig til 

rådighed for indsamlingerne.
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Indsamlingen af gamle aviser finder sted hele året efter nærmere aftale med 
klasselærerne.

Indsamlingen har i år givet 185 kr. til skolefonden. Hr. Arne Eschelund leder 
indsamlingen.

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 børn 
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.

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. 175 af vore børn blev modtaget på disse kolo
nier, der alle er kendt for deres smukke og sunde beliggenhed. Desværre kunne vi 
ikke skaffe plads til alle de elever, der ønskede ferieophold. Frk. Hornsbjerg og hr. 
E. Ashøj har påtaget sig arbejdet med udsendelse af eleverne.

Ferie hjemme. Vi tænker også på de børn, der ikke kommer på landet. Før 
sommerferien uddelte hr. Ellebæk Larsen ca. 200 billetter til Gabriel Jensens 
ferieudflugter.

Friluftsbadet på Bellahøj besøgtes af et stort antal piger og drenge. Gymna
stiklærerne fordeler adgangskort til badet.
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For forældrene.

1. klassernes forældre var indbudt til møde 18. september. Inspektøren for
talte om skolens daglige liv, og efter en rundgang på skolen, sluttede aftenen med 
fælles kaffebord.

Forældredage. Den 5. og 6. november holdt skolen åbent hus og havde besøg 
af forældre og pårørende i klasserne. 250 hjem var repræsenteret.

5. klassernes forældre orienteredes i november om skolegangen i 6. skoleår.
I februar drøftede forældrene med klasselærerne, hvilke muligheder det enkelte 

barn havde.

7 . a og b=klassernes forældre fik i januar oplysning om de veje, der stod 
åbne for deres børn: udskrivning, 8. alm. klasse, 8. teknisk klasse og 1. real, eyt. 
7.b for elever fra 7.a. Efter inspektørens redegørelse havde forældrene lejlighed til 
at tale med klasselærerne.

Erhvervsvejledningsmøde 15. marts for forældre og elever i de store klas
ser. Erhvervsvejleder Kai Sørensen holdt foredrag og gav gode råd.

Klasseforældremøder har været afholdt for en del klassers vedkommende.

Fremvisning af håndarbejder skete i juni, hvor børnene viste, hvad de havde 
beskæftiget sig med i håndarbejdstimerne.

I tilslutning hertil var der opvisning af pigegymnastik.

Gymnastikopvisning 6bu/v drenge ved hr. Clemmensen den 23. april.
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Skolenævnet og dets virksomhed.

Alle de nævnte møder og sammenkomster er arrangeret i samråd med foræl
drenes repræsentanter, skolenævnet, der iøvrigt virker til fremme ar samarbejdet 
mellem hjem og skole.

Skolenævnet består af følgende medlemmer.

Formand: Forskningsleder Bent Andersen, Herman Bangs Plads 51, h. 
tlf. 30 52 32.

Næstformand: Tobakshandler A. Nikolaisen, Valby Langgade 192, tlf. 
Va. 842.

Sekretær.- Fru Astrid Bjørn Hansen, Stadfeldtsvej 11, tlf. Va. 5326. 
Formand Henning Pedersen, Har. Kiddesvej 1, tlf. 30 56 71.
Fuldmægtig Erhard Jensen, Nakskovvej 48.

Nævnet har haft den sorg at miste sit medlem, fru Astrid Schack Jensen, 
der i oktober afgik ved døden. Hun blev afløst af hr. Erhard Jensen.

Repræsentanter for skolen:
Overlærer fru Inger Arne-Hansen, formand for lærerrådet.
Overlærer S. Aa. Outzen, næstformand for lærerrådet.
Skolens inspektør.

Ethvert arbejdende skolenævn ser som en af sine opgaver at samle en så stor 
og interesseret forældrekreds som muligt om skolens arrangementer til gavn og 
glæde for hjem og skole. Vi har da også i det forløbne år haft godt forældrebesøg, 
bl. a. til klassemøderne. Det har været os en glæde at se forældrene møde frem; 
vi håber på fortsat tilslutning i det nye skoleår.

Da det er af stor betydning for det enkelte barns udvikling, at skole og hjem er 
i så nær kontakt med hinanden som muligt, opfordrer vi forældrene til at leve med 
i skolens liv. Er der problemer, tal da med barnets lærere, med inspektøren eller 
med skolenævnets medlemmer.

Tak til inspektør og lærerstab for deres arbejde med børnene. Vi ved, at der 
idag stilles store krav til alle skolefolk, ikke mindst i forbindelse med overgangen 
til den nye skolelov, og vi ved også, at der gøres et stort arbejde for at leve op til 
disse krav. Tak for året, der gik, vi håber på fortsat godt samarbejde i det kom
mende år.

På skolenævnets vegne
Bent Andersen, 

formand.

15



Årsprøven.

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

„Der gives forældrene lejlighed til ved skoleårets slutning at overvære den al
mindelige undervisning på to skoledage, i år torsdag den 20. og fredag 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 under
visningen finder sted.

Sløjdsager og tegninger er udstillede i de pågældende faglokaler til den 21. 
juni kl. 13. Børn har kun adgang under ledsagelse af forældre eller lærere.

Håndarbejdsfremvisning onsdag den 12. juni kl. 19. Forældre indbydes.

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

Årsafslutningen

med uddeling af eksamensbeviser og flidspræmier finder sted i skolens aula fre= 
dag den 21. juni kl. 12. Hertil er forældre og pårørende meget velkomne.

Lørdag den 22. juni er omflytningsdag.

Sommerferien begynder 23. juni og slutter 11. august. Det nye skoleår be
gynder mandag den 12. august. De nye første-klasser møder dog først tirsdag den 
20. august. Der vil blive sendt brevkort til hjemmene med meddelelse om møde
tiden.

Ålholm skole, april 1963.

Knud Chrestensen.
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Mundtlig årsprøve.
Der beregnes tid svarende til de afsluttende eksaminer.

Fredag den 14. juni.

II u (nr. 30) kl. 8
II v (nr. 28) kl. 8

Lærer.

dansk ...............  hr. Arne Olsen
historie ............. fr. Amy Lauridsen

Censor.

fr. Anna Rasmussen 
hr. Søndergaard Jensen

Mandag d. 17. juni.

8 au (nr. 25) kl. 8 orientering ....... hr. Gyre hr. Mogens Herskind
8 av (nr. 20) kl. 8 regning .............. fr. Tiemroth - Eschelund
I u (nr. 32) kl. 8 regn. + matm. . hr. Holger Andersen - Arke
I v (nr. 34) kl. 8 tysk ...................  fr. Munk-Poulsen - Ashøj
II u (nr. 30) kl. 8 tysk ...................  hr. M. Thuesen - Outzen
II v (nr. 28) kl. 8 regn. + matm. . - V. Thomsen - Skytte

Onsdag d. 19. juni.

8 au (nr. 25) kl. 8 regning .............. hr. Clemmensen hr. V. Thomsen
8 av (nr. 20) kl. 8 orientering ........ - M. Thuesen fr. Bramsfort
I u (nr. 31) kl. 8 geografi .............. - Eschelund hr. Skytte
I v (nr. 34) kl. 8 engelsk .............. fr. Hornsbjerg fr. Wennerberg-Karlsson
II u (nr. 30) kl. 8 engelsk .............. - Bojsen-Møller - Gerda Mortensen
II v (nr. 28) kl. 8 tysk .................... hr. Outzen - Munk-Poulsen

Eleverne får nærmere besked af faglærerne 
om prøvernes varighed ovennævnte tre dage.
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Forældredage 1963.

Torsdag den 20. juni

Der er time 8-85", 9-950, 1010—1 1, 1110—12.

Lærer. Gæstelæ rer.

1 u (nr. 4)

1 v (nr. 6)

1 x (nr. 8)

1 y (nr. 10)

2 u (nr. 4)

2 v (nr. 6)

2 x (nr. 8)

2 y (nr. 10) 
(nr. S)

3 u (nr. 17)

3 v (nr. 15)

3 x (nr. 5)

3 y (nr. 13)

4 AIæ(nr. 11)

kl. 8-9 dansk ...............
9-10 regning ..... 

kl. 8-9 dansk ................
9-10 regning ..... 

kl. 8-9 dansk ...............
9-10 regning ..... 

kl. 8—9 dansk ...............
9-10 regning ..... 

kl. 10-11 regning ............. 
- 11-12 dansk ..............  

kl. 10-11 regning ............. 
- 11-12 dansk .............. 

kl. 10-11 dansk ...............  
- 11-12 regning ...........  

kl. 10-11 dansk ................ 
- 11-12 gymnastik ....... 

kl. 8-9 dansk ...............
9-10 geografi ....  

kl. 8-9 dansk ................
9-10 geografi ....  

kl. 8-9 dansk ................
9-10 regning ..... 

kl. 8-9 dansk ................
9-10 geografi ..... 

kl. 8-9 dansk ...............
9-10 biologi ..............

fr. Wennerberg-Karlsson 
hr. Holger Andersen

- Poul Christensen 
fr. Inge Jørgensen

- Worm
- Krarup
- Inge Christensen
- Rønnfeldt-Olsen
- Agnes Perdrup 

hr. Ernst Larsen 
fr. Wennerberg-Karlsson 
hr. Kjeld Hansen 
fr. Inge Jørgensen 
hr. Sv. Aa. Outzen 
fr. Karen Holm

- Herdis Olsen

l - Gerda Mortensen

- Anna Rasmussen
- X. Petersen
- X. Petersen 

hr. Ashøj 
fr. E. Holm 
hr. Arke

fr. Helga Jensen hr. Holger Ai 
- Poul Chri

idersen
stensen

4 u (nr. 9) kl. 8-9 dansk ...............
9-10 regning .............

- Ruth Christensen
- E. Holm

fr. Anna Jens 
- Anna Jens

en
en

4 v (nr. 16) kl. 8-9 dansk ...............
9-10 geografi ............

- Rønnfeldt-Olsen
- Ruth Christensen

- Krarup
- Kirstin Cl ristensen

4 x (nr. 18) kl. 8-9 dansk ...............
9-10 biologi ..............

- Hornsbjerg
- Worm

- Herdis 01 
- Anna Rasi

sen
nussen

4 y (nr. 19) kl. 8-9 historie .............
9-10 dansk ...............

hr. Arke
fr. Amy Lauridsen

hr. M. Thuest 
fr. Willeberg

n

5 A (nr. 22) kl. 8-9 dansk ...............
9-10 regning .............

hr. V. Thomsen
- Clemmensen

- Willeberg 
hr. M. Thuesi'n
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Lærer. Gæstelærer.

5 a (nr. 24) kl. 8- 9 regning ......
9-10 dansk ........

jfr. Agnes Perdrup hr. Groth Larsen 
fr. E. Thomsen

5 u (nr. 27) kl. 8- 9 dansk ........
9-10 historie ......

...... hr. Ernst Larsen

...... fr. Inge Christensen
hr. Kjeld Hansen 

- V. Thomsen
5 v (nr. 29) kl. 8-9 dansk ........

9-10 historie ......
...... - Kirstin Christensen
...... - Karen Holm

fr. E. Thomsen 
- Hornsbjerg

Fredag den 21. juni

Der er time 8-850, 9-950, IO10—11, ll10-12.

6 au (nr. 29) kl. 8- 9 regning ............. fr. Inger Arne-Hansen hr. Eschelund
(nathv.) - 9-10 biologi .............. hr. Kaj Halberg - M. Herskind

6 av (nr. 22) kl. 8- 9 dansk ............... br. I. Tiemroth - Gyre
- 9-10 geografi .............. I - Eschelund

6 bu (nr. 20) kl. 8- 9 dansk ................ hr. Kaj Halberg hr. Groth Larsen
- 9-10 engelsk ............. fr. Bojsen-Møller fr. Munk-Poulsen

6 bv (nr. 27) kl. 8- 9 dansk ............... hr. Sondergaard Jensen hr. Marcussen
(nr. F) - 9-10 naturlære ........ - Arne Olsen - Skytte

7 au (nr. 32) kl. 8- 9 dansk ............... - M. Herslcind - Skytte
- 9-10 regning ............. - Clemmensen - 0. Malinovsky

7 av (nr. 23) kl. 8- 9 dansk ............... ]
geografi ............ 1 Lfr. Bramsfort - P. Sørensen

- Gyre- 9-10
7 bu (nr. 30) kl. 8- 9 tysk .................. - Munk-Poulsen fr. Bojsen Møller

- 9-10 historie ............. - Amy Lauridsen hr. Søndergaard Jensen
7 bv (nr. 25) kl. 8- 9 historie ............. hr. Ashøj - 0. Malinovsky

- 9-10 engelsk ............. - Poul Sørensen - Marcussen
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