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1954
Til at overvare undervisningen

torsdag d. 16. og fredag d. 77. juni indbydes 

børnenes foraldre eller værger

samt enhver, der har interesse for

skolen og dens arbejde.

DANMARKS
PÆDAGOGISKE 

BIBLIOTEK



Meddelelser til hjemmene.
Skolens videreførelse.

2. afsnit og skolen (14 klasseværelser og 1 gymnastiksal), der fra arkitektens 
side var lovet færdigt til ibrugtagen den 12. august 1954, blev på grund af forskel
lige omstændigheder (den lange frostperiode i februar—marts, den regnfulde som
mer, mangel på snedkere m. m.) meget stærkt forsinket. Da det en overgang så 
ud til, at lokalerne kunne færdiggøres til aflevering efter efterårsferien, omlagdes de 
før sommerferien lagte skemaer for alle 36 klassers vedkommende til „nødskemaer“. 
Det betød meget stærkt nedskårne skemaer. Fra skolens side blev man dog ret hur
tigt klar over, at det ville vare endnu længere, inden de lovede lokaler kunne tages 
ibrug. Det ville derfor være uforsvarligt at fortsætte med de stærkt nedskårne ske
maer, hvorfor man greb til den udvej at leje 5 lokaler i K.F.U.M.-parken og ind
rette disse til undervisningslokaler. For yderligere at hjælpe på forholdet blev såvel 
den allerede eksisterende gymnastiksal som det tilhørende omklædningsrum indret
tet til almindelige undervisningslokaler (al undervisning i gymnastik måtte derfor 
sløjfes). Alt i alt kom skolen herved til at råde over 18 lokaler. I efterårsferien blev 
så skolens skemaer lagt om for anden gang (de forhånden værende lokaler skulle 
udnyttes effektivt hele dagen), og den 1. november trådte de i kraft. Alle klasser 
havde fået deres ugentlige timetal sat betydeligt op, men det var stadig et meget 
krævende og opslidende arbejde for lærerpersonalet at tilrettelægge og gennemføre 
undervisningen på sådan en måde, at der kunne komme det mest mulige ud af ti
merne. Det betød også en yderligere belastning for lærerstaben, at der skulle under
vises snart i et lejet lokale i parken, snart hjemme på hovedskolen. Men det gik, 
og det gik meget fint. Der bør her lyde en varm tak til lærerpersonalet for den ind
sats, der blev ydet. Også til børnene og forældrene skal der lyde en tak for, at det 
ved fælles hjælp kom til at gå.

Det blev stillet i udsigt, at nogle af de under opførelse værende lokaler skulle 
kunne færdiggøres inden juleferien, men det skete ikke. Først den 1. februar i år 
kunne vi rykke ind i de nye lokaler; dog var gymnastiksalen ikke færdig. Atter måtte 
skemaerne omlægges. Alle klasser fik nu stort set deres normal-skema, dog måtte 
antallet af gymnastiktimer reduceres, da vi kun havde 1. sal til rådighed. Men det 
var en dejlig dag, da vi rykkede ind i de nye lokaler, selv om de så langt fra var helt 
færdige. Nu kunne vi igen føle os som en enhed. Det var også på høje tid, at leje
målet i K.F.U.M.-parken ophørte, da den strenge vinterkulde gjorde det helt uud
holdeligt at opholde sig i klublokalerne derovre. Der skal også ved denne lejlighed 
lyde en tak til parktilsynet, hr. og fru Knudsen, fordi de af bedste evne stræbte 
efter at gøre det så godt for os derovre som muligt. Den 2. maj tog vi gymnastiksal 
nr. 2 i brug, og nu fik alle klasser gymnastik i fuldt omfang.

Nu venter vi alle spændt på, om det vil lykkes for arkitekten at få den reste
rende del af skolekomplekset færdigt til den 12. august, således at skolen kan få sin 
officielle indvielse hen på eftersommeren.

Vi længes alle efter at komme til at udføre vor gerning i en fuldt færdig skole, 
således at skolelivet i alle dets afskygninger kan komme til at folde sig ud og blom
stre. Vi takker endnu en gang forældrekredsen for den store interesse, der altid — 
både i hverdag og i fest — vises skolen og dens arbejde.
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Det blev ikke
den 12. august 1954!

I de lejede lokaler i 
K.F.U.M.-parken.
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Situationsplan over det fuldt færdige skolekompleks.
Skolens arkitekt: Carl H. Nimb.

Færdigbygget 1952/53:
Blok V 12 klasseværelser + 1 samlingsrum (depot) + 1 arkiv. Indtil blok II tages i brug 

er 1 klasseværelse dog ombygget til kontor for skoleinspektøren, kontor for vice- 
skoleinspektricen og viceskoleinspektøren m. m., 1 klasseværelse anvendes som 
lærerværelse, og samlingsrummet benyttes som lægeværelse.
I arkivet foregår fru Magda Lauesens undervisning af de musikinteresserede elever.

Blok VI Gymnastiksal nr. 1.
Blok VII Omklædningsrum med gymnastikbad.
Færdigbygget 1954/55:
Blok IV 12 klasseværelser + 1 samlingsrum (depot) + 1 arkiv. Indtil blok I tages i brug 

anvendes samlingsrummet som opholdsrum for skolebetjenten.
Blok VIII 2 klasseværelser (hobbyrum). Indtil blok III er færdig, har skolen afgivet den ene 

halvdel af det ene af disse lokaler til tandklinik.
Blok IX Omklædningsrum med gymnastikbad.
Blok X Gymnastiksal nr. 2.
Ventes færdigbygget august 1955:
Blok I Fyrkælder (oliefyr), bolig for skolebetjent, kontor for viceskoleinspektrice, skole

bibliotek (læsestue + udlån + magasin for samling af klassesæt), faglokaler for 
sløjd, håndgerning og fysik samt 1 samlingsrum (depot).

Blok II Skolebad, rytmiksal (forsamlingssal), kontorer for skoleinspektør og viceskolein
spektør, arkiv, lærerværelse, skolekøkken (2-delt) og 1 klasseværelse.

Blok III Lokaler for skolelæge, skolesundhedsplejerske og tandlæge samt 2 klasseværelser. 
Endvidere kommer blokken til i nederste etage at rumme gårdtoiletter.

Arealet mellem de 2 gymnastiksale udlægges som prydhave med græs, buske etc., og her 
placeres skolens flagstang (14 m høj).

Foran blok V bliver legepladsen for de mindre elever, foran blok IV for de „store“. Ned- 
kørselsramper fra gaden fører ned til de 2 legepladser.

Skolens hovedindgang bliver fra Frederiksborgvej langs blok I, i fortsættelse af denne 
indrettes cyklestalden. Forhåbentlig lykkes det at få åbnet en permanent sti ud til Nøkkerose- 
vej samt at få anlagt en Wolley-ball-bane bag blok V.
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Detailtegning af et klasseværelse.
Alle de almindelige klasseværelser på Holbergskolen er udformet efter et helt nyt princip. 

Planerne til skolen blev udarbejdet af arkitekter og skoleautoriteter i forening. Man var blevet 
klar over, at der var et pædagogisk behov for en ny type klasseværelser. Resultatet blev, som 
tegningen viser. Man har opnået meget større mulighed for at kunne realisere de mere mo
derne undervisningsmetoder, dels fordi man har indrettet 2 arbejdskroge (den ene inde i klas
seværelset i en særlig udbygning ud på gangen), den anden ude på selve gangarealet, dels fordi 
man har forsynet klasseværelserne med mere hensigtsmæssigt inventar.

De på tegningen anførte numre angiver følgende:
1. Fast arbejdsbord (over bordet vindue ud til gangen).
2. Brede, rummelige skabe med skydedøre.
3. Bord til arbejdsgruppe.
4. Reoler med forskydelige hylder.
5. Bord til arbejdsgruppe.
6. Fast bænk.
7. Håndvask.
8. Vægtavle (grøn!).
9. Stor opslagstavle.

10. Lærerens arbejdsbord.

De moderne elevborde med løse stole muliggør ændrede bordopstillinger, f. eks. som vist 
på planen.

Endvidere skal det lige nævnes, at luften i klasseværelserne fornyes 3—4 gange i hver 
time, takket være et udmærket elektrisk udsugningsanlæg, og at der såvel inde i klasseværel
serne som på gangene uden for er opsat lydabsorberende plader for at skabe de bedst mulige 
akustiske forhold.
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Elevtal.
Den 1. marts havde Holbergskolen 1029 elever, nemlig 612 drenge og 417 

piger, fordelt i 36 klasser: 1. kl. (5), 2. kl. (6), 3. kl. (10), 4. kl. (5), 5. kl (5), 
1. fri mellem (4) og 1. eksamensmellem (1).

Af ovennævnte klasser er de 8 blandede.

Personalia.
Skolens leder: Skoleinspektør Erik Jørgensen.
Viceskoleinspektør: C. Lund Lavesen.
Viceskoleinspektrice: Fru G. Kjeldsen Hansen
Lærere: Finn Andersen, Poul Andersen, Willy Bracher, Erik Foghmar, Hen

ning Groth, Kjeld Hansen, Kurt Flansen, Ejnar Hartby, Poul Petersen, Jørgen Reim, 
Niels Erik Rekvad, Harry Simonsen, Sigurd Tiensuu, Bent Østerberg (vikar).

Lærerinder: Frk. Ellen Andersen, fru Karen Bracher, frk. Dagmar Engberg 
(vikar), frk. Ellen Ganneskov, frk. Alice Hansen, fru Inge Høgh, fru Lindow, fru 
Kirsten Ludvigsen, fru Else Lykkebo, fru Ellen Nielsen, frk. Juul Pedersen (vikar), 
fru Lund Petersen, fru Grete Poulsen (vikar), fru Tove Aadal Rasmussen, fru C. 
Refslund og fru Hildur Rose.

Skolelæge: Dr. Elin Fog.
Skolesundhedsplejerske: Frk. Ida Sommer Andersen.
Skoletandlæge: Fru Hanke.
Klinikassistent: Fru Møller Jensen.
Maduddeler: Fru Ester Hansen.
Skolebetjent: Højlund Rasmussen.
Ved udgangen af skoleåret 1953—54 forflyttedes hr. Olaf Hansen — efter 

eget ønske — til et embede i provinsen.

Sociale forhold.
Skolebespisning m. m.

I tiden august—oktober fik i alt 1005 børn mælk på skolen. I tiden november— 
april fik 581 børn skolefrokost og 385 mælkeydelse.

Tandbehandling.
Kort efter de ny lokalers ibrugtagen åbnedes skolens egen tandklinik. Det er 

nu muligt at behandle vore elever her på skolen i stedet for at skulle sende dem til 
Emdrup skole.
Sparemærker.

Salget forestås af viceskoleinspektricen. I tidsrummet 1. april 1954—31. marts 
1955 er der udleveret mærker (5 øres og 25 øres) for i alt ca. 6500 kr.

Holbergskolens elevfond.
Lærerrådet har ladet udarbejde statutter for midlernes anvendelse. Disse sta

tutter er blevet tiltrådt af skolenævnet. Der er ligeledes blevet valgt en bestyrelse 
for fondet, bestående af repræsentanter fra såvel lærerråd som skolenævn. Ved 
overskuddet fra forskellige arrangementer i årets løb er det lykkedes at forøge fon
dets størrelse, således at det pr. 31. marts i år udgør kr. 896,38.
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Arbejdskrogen på gangen.

Arbejdskrogen inde i klasseværelset.

Holbergs buste.
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Livet i skolen.
Undervisning i færdselslære.

Overbetjent Feddersen underviste i begyndelsen af marts alle skolens klasser 
fra 2. kl. og opefter i færdselslære.

Skolepatruljer.
Piger fra 1 fb og drenge fra 1 FB har hele året udført patruljetjeneste såvel i 

det farlige kryds Frederiksborgvej/Emdrupvej/Grønnemose allé — som ved krydset 
Pragtstjernevej/Frandsensvej/Emdrupvej. Disse elever fortjener den bedste tak for 
det arbejde, de så trofast har udført for at hjælpe deres små kammerater.

M usikundervisning.
Statsprøvet musikpædagog, fru Magda Lauesen, har i dette skoleår undervist 

62 af skolens elever i klaverspil, blokfløjtespil m. m. Ved amatørforestillingerne i 
februar havde forældrene lejlighed til at høre det store rytmeorkester, som fruen 
har sammensat af sine elever.

Frivillig svømning.
57 af vore piger har gået til svømning i Østerbro svømmehal, 50 drenge i 

svømmehallen ved Statens gymnastikhøjskole i Nørre allé.

Dansk skolescene.
82 piger og 56 drenge har været tilmeldt forestillingerne.

Skolescenens bio.
Her har 75 piger og 75 drenge været med.

Besøg af norsk rejselektor.
Gennem foreningen „Norden“ arrangeredes torsdag den 10. februar besøg af 

fru Harmer, der holdt foredrag om Norge og viste et par gode film deroppe fra for 
eleverne i I u og nogle af 1 f-klasserne.

Fester o. lign.
Lørdag den 14. august: Indsættelse af skolens inspektør.
Onsdag den 27. oktober: Skolens fødselsdag. På grund af „nødskemaerne“ 

enedes man om denne gang at fejre dagen i stilhed. Eleverne fik dog hver en choko
ladefrø og fødselsdagshistorie.

Lørdag den 6. november: Filmsforestillinger (overskuddet tilfaldt elevfondet).
Fredag den 3. december: Holbergs fødselsdag. Skuespilleren Ove Sprogøe 

læste op af Holbergs komedier, og der sendtes en blomsterhilsen til Kongens Nytorv.
Mandag den 13. december: Set. Lucia-optog.
Ugen før jul: Piger fra 3 c spillede „Svinedrengen“ ved gæsteoptræden i for

skellige klasser.
Onsdag den 22. december: Julefest.
Lørdag den 26. og søndag den 27. februar: Amatørforestillinger. (Overskud

det tilfaldt elevfondet).
Lørdag den 19. marts: Skolebal. Om eftermiddagen for elever fra 4. og 5. 

klasserne, om aftenen for alle de „store“.
Lørdag den 2. april: 150-året for H. C. Andersens fødsel fejredes.
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Holbergs fødselsdag den 3. december 1954:

Skuespilleren Ove Sprogøe læser op. Blomsterhilsenen fra skolen overbringes digteren.

Julemåneden:

Sancta Lucia festen den 13. december 1954. Julefesten den 22. december 1954.
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Skolebiblioteket.
Dette består fortsat kun af en småbørnsafdeling, men med skolens færdiggørelse 

til august d. å. kan udvidelsen finde sted. Der vil da blive bibliotek med småbørns-, 
børne- og ungdomsbøger samt læsestue med diverse håndbøger, blade og tidsskrifter.

Desværre rækker bogsamlingen ikke til højere klassetrin end 3. kl., og selv på 
disse trin er bogsamlingen for lille. For de større børn er savnet af bibliotek og læse
stue stort, da der ikke i kvarteret eller dets nærhed findes noget offentligt bibliotek.

Samlingen rummer 569 bind (148 forskellige titler). Disse lånes af børnene 
med hjem hos deres klasselærerinde eller -lærer. Siden 1. april 1954 har der af 
792 børn været i alt 7528 hjemlån.

Desuden rummer skolens biblioteker 85 klassesæt (med 2847 bind), et lærer
bibliotek (med 333 bind) og en højtlæsningsbogsamling (med 66 bind).

Gaver.
I årets løb har vi fra en række af skolens elever modtaget forskellige gaver, 

som vi endnu en gang siger hjertelig tak for. Det drejer sig om følgende:
Hermelin, hugorm, konkylier, koraller, mineraler (bl. a. grønlandsk grafit), 

muslingeskaller, pindsvineunge, skovskade, sneglehuse, snogeunge, spætte, stålorm, 
væderhorn og vættelys.

Alle de nævnte ting er indlemmet i skolens samlinger.
Endvidere har musikpædagog fru Magda Lauesen og hendes mand skænket 

skolen 15 dejlige træ-nodestativer til brug for rytmeorkestret.
Skolenævnets formand har foræret en del udmærkede bøger til småbørnsbiblio- 

teket og til lærerbiblioteket.

Forældreuge.
Denne skulle have været afholdt i begyndelsen af november, som på byens 

øvrige skoler, men da vi ikke havde normale skolegangsforhold, vedtoges det at ud
sætte dens afholdelse til efter indrykningen i de ny lokaler.

Den holdtes derefter i dagene tirsdag den 21., onsdag den 22. og torsdag den 
23. februar med „åbent hus“ i samtlige klassers 2 første undervisningstimer hver 
af de nævnte dage. I alt 364 besøgende fra 355 hjem benyttede sig af lejligheden til 
at kunne følge undervisningen og tale med klasselærerne.

Der holdtes ikke noget stort forældremøde i forbindelse med forældreugen, 
men derimod arrangeredes der klasseforældremøder om aftenen i ikke mindre end 
13 klasser (i enkelte tilfælde på den måde, at eleverne var med henne på skolen, 
og forældrene fik lejlighed til at overvære et par „timers“ undervisning). Tilslut
ningen fra forældrene var her 237 besøgende fra 163 hjem. I et par enkelte klasser 
havde der tidligere på året været afholdt klasseforældremøder.

Forældremøder.
I årets løb har der været afholdt 3 store møder med meget stor tilslutning 

hver gang.
Mandag den 8. november: Skolens inspektør: Optagelsesprøven til 1. eksamens- 

mellemskoleklasse.
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Fra
amatørforestillingerne 
i februar 1955.

Det store kor.

3 „cowboys“.

Rytmeorkestret.
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Torsdag den 2. december: Direktør Bjørn Moe (Dansk skolescene) talte om 
„Børn og teater“.

Onsdag den 23. marts: Hvis jeg havde ham her! (Forældrene fik forskellige 
spørgsmål skolen vedr. besvaret).

Samtalekredse.
Da vi i efteråret indbød forældrene til deltagelse i samtalekredse om skole- og 

opdragelsesproblemer, meldte der sig ca. 100 deltagere, der fordeltes i 4 kredse, 
som alle lededes af lærere fra skolen. I vinterens løb svandt deltagerantallet noget 
ind, således at to af kredsene blev slået sammen til een.

I slutningen af februar sluttedes der af i de 3 kredse med et fællesmøde (der 
vistes først en pædagogisk film, og bagefter samledes de ca. 60 deltagere om kaffe
bordene) .

Alle parter var enige om, at disse samtalekredse har den allerstørste betydning 
for et frugtbart samarbejde mellem hjem og skole.

Personalets egne pædagogiske sammenkomster m. m.
Onsdag den 6. oktober: „Hvorledes skabes bedst kontakt mellem hjem og 

skole?“ (Fællesmøde med skolenævnets medlemmer).
Tirsdag den 23. november: Drøftelse af skolens ordensregler.
Mandag den 24. januar: Skrivning.
Tirsdag den 15. marts: Overlærer Mejising (Emdrupborg) talte om „Regne

undervisningen i de små klasser“ og demonstrerede forskelligt materiale fra „Lærer
foreningernes materialeudvalg“.

Onsdag den 4.—fredag den 6. maj: Studietur til Göteborg (skolebesøg m. m.).
Disse møder har givet friske impulser og styrket fællesskabet.
Lørdag den 5. marts: Pædagogisk distriktsmøde („Lærerdag“) for skolerne i 

nord-vest-kvarteret. Mødet holdtes på Emdrup skole. Rektor Arvin demonstrerede 
og talte om regneundervisningen i grundskolen.
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Afslutning på skoleåret.
Der gives forældrene lejlighed til at overvære undervisningen i de forskellige 

klasser
torsdag den 16. og fredag den 17. juni („besøgsdage“)

efter omstående skema.
Elevernes opgaver fra de skriftlige prøver er fremlagt i de lokaler, hvor under

visningen finder sted på besøgsdagene.
Tegninger, håndarbejder, sløjdarbejder m. m. er fremlagt i den ny gymnastik

sal. Udstillingen kan beses torsdag den 16. juni kl. 9,40—11,30 og tillige om afte
nen kl. 19—20, desuden fredag den 17. juni kl. 9,40—11,30.

Begge „besøgsdagene“ holdes der kl. 10,45 i den gamle gymnastiksal en lille 
afslutningshøjtidelighed for eleverne. Forældre og andre interesserede indbydes ven
ligst til at overvære denne.

Lørdag den 18. juni er omflytningsdag.

Det nye skoleår

begynder fredag den 12. august. De nye 1. klasser møder dog først lørdag den 13. 
august kl. 9.
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Praktiske oplysninger.
Skolens kontor
er åbent hver skoledag kl. 12—13 og desuden onsdag aften kl. 18—19. Skolens 
telefon: Søborg 7275. Skolens postadresse: Frederiksborgvej 214, NV.

Forsømmelser og fritagelser.
Forældrene bedes straks — enten pr. brev eller pr. telefon — sende medde

lelse til skolen, hvis børnene må forsømme p. g. a. sygdom. Bortset fra visse epide
miske sygdomme, forlanges der kun lægeattest, når skolen tilsender hjemmet en 
blanket til udfyldning af lægen. Hvis et barn mere end een gang inden for en måned 
forsømmer på grund af sygdom, kan skolen straks kræve sygemelding med læge
påtegning.

Forsømmelser i anden anledning end sygdom kan kun finde sted efter fortid ind
hentet tilladelse hos barnets klasselærer.

Fritagelse for deltagelse i gymnastik og gymnastikbad (dette sidste er obliga
torisk fra 4. kl. og opefter) kan i reglen kun ske på grundlag af lægeattest.

Det tillades i almindelighed ikke eleverne at blive inde i bygningen i frikvar
tererne. Når særlige grunde taler for det, og skriftlig anmodning fra hjemmet med
bringes, kan et barn få tilladelse til at opholde sig i gangen uden for kontoret. For
kølelse er ikke tilstrækkelig grund til at opnå denne tilladelse.

Meddelelsesbogen.
Karakterbogen hedder nu meddelelsesbog. Den tilhører skolen og udleveres ikke 

ved barnets udskrivning af skolen. Denne bog er det naturlige meddelelsesmiddel 
fra skolen til hjemmet, således at der herved skabes en samlet oversigt over de for
skellige bemærkninger til barnets forhold, skolen har et give.

Bogen hjemsendes regelmæssigt hver måned. Fire gange om året, nemlig inden 
efterårsferien, inden juleferien, i slutningen af marts og efter årsprøven, indeholder 
meddelelsesbogen tillige standpunktskarakterer i de forskellige fag.

Glemte sager.
Alt over- og hovedtøj bør mærkes med navn — og alle frakker desuden forsynes 

med en stærk strop, så de kan hænge på børnenes knager. Værdisager (armbånds
ure, fyldepenne, smykker etc.) bør børnene ikke medtage på skolen, og denne fra
lægger sig ethvert ansvar over for sådanne sager (skolen kan altså ikke erstatte dem, 
hvis de mistes).

Glemte værdisager opbevares på kontoret.
Alle øvrige glemte sager opbevares i „glemmekassen“, der indtil videre er an

bragt i kælderetagen neden for trappen. Der vil blive draget omsorg for, at alle klas
ser — også i skoleåret 1955—56 — vil få lejlighed til mindst een dag om ugen at 
kunne komme til at „se“ i „glemmekassen“.
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Skolens bøger.
Alle de af skolen udleverede bøger skal forsynes med barnets navn og klasse 

samt årstal i det dertil beregnede firkantede stempel foran i bøgerne. Der skal des
uden lægges smudsbind (ikke de dyre, farvestrålende, da de smitter af) om dem, og 
skolen kan kræve erstatning, når der foreligger forsætlig beskadigelse af bøgerne, 
eller de bortkastes.

Et par af de vigtigste ordensregler.
1. Børnene må tidligst møde i frikvarteret umiddelbart før deres første time, om 

morgenen tidligst kl. 7,45 (klokken markerer tidspunktet).
2. Kasten med snebolde el. lign, er forbudt. Det er heller ikke tilladt at lave glide

baner.
3. Hinkeruder må kun tegnes med en rå kartoffel; sjipning og enhver form for bold

spil er forbudt. Det er tilladt at spille med kugler.
4. Ved hjemgangen fra skolen skal børnene vise respekt for villaejernes hegn og 

haver, ligesom de ikke må skrå over det lille anlæg ved C. J. Frandsensvej.

Tilladelse til at cykle til skole.
En sådan tilladelse gives kun til de elever, der bor længst borte fra skolen, og 

kun efter skriftlig anmodning fra hjemmet til skolen. Cyklerne skal trækkes til og 
fra cyklestalden på skolens område, og de skal henstilles aflåsede i denne. Skolen 
fralægger sig ethvert ansvar for børnenes cykler. Tyveri af cykler må omgående 
meldes til politiet.

Hvis et barn ikke overholder de oven for skitserede regler for cyklingen til 
skole, kan tilladelsen tages tilbage enten for bestandig eller for en kortere eller læn
gere tid. I sådanne tilfælde vil hjemmet få skriftlig meddelelse.

Week-end ordning.
Al undervisning standser om lørdagen kl. 14 hele året rundt.

15



Skolenævnet.

Skoleåret indledtes på festlig måde med indsættelse af hr. Erik Jørgensen som 
skoleinspektør den 14. august og med udnævnelse af to af skolens egne lærerkræfter 
til henholdsvis viceskoleinspektrice og viceskoleinspektør, men ellers tegnede skole
årets begyndelse sig meget vanskeligt. De 14 lokaler, man havde lovet færdige, 
kunne absolut ikke tages i brug, og nogen som helst udsigt til, at de kunne blive det 
efter oktoberferien, var der heller ikke. Skolen måtte have nødskema — leje sig ind 
i KFUM’s klublokaler, skolegangen nedskæres — i nogle tilfælde indtil det halve, 
så det var næsten utålelige forhold for alle parter. At det er gået så godt, som det 
er, skyldes et forbilledligt samarbejde mellem skolens inspektør, lærerkræfter, børn 
og forældrenes tålmodighed, og det må man være alle parter taknemmelig for. Først 
den 31. januar i år kunne de nye lokaler tages i brug, og alle håber nu, at skolen kan 
være fuldt færdig efter sommerferien.

Samarbejdet mellem skole og forældre er godt — det viser tilslutningen til de 
foredrag, der har været indbudt til — klassemøder, samtalekredse (der er gennem
ført tre med ca. 60 deltagere) og forældreugen, som på grund af lokaleforholdene 
først kunne gennemføres den 22., 23. og 24. februar.

For skolenævnet har der kun i få tilfælde været anledning til at træde til på 
grund af ulovlige forsømmelser.

Efter skolenævnsvalget (der finder sted hvert 4. år), maj 1954 består skole
nævnet nu af følgende:

Preben Andersen, Oldfuxvej 9, NV.
Kirsten Christensen, Emdrup Engvej 2, NV.
Solveig Christensen, Magistervej 23, NV. (formand).
Jens Schiermer Nielsen, Filosofvænget 22, NV.
Hertha Nielsen, Skovløbervej 3, NV.

Skolenævnet vil gerne her sige tak til skolen og forældrene for godt samarbejde 
i det forløbne år og udtrykke ønsket om, at børn og forældre stadig vil værne om 
Holbergskolen.

Solveig Christensen, 
skolenævnets formand.
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Årsafslutningen 1955.
(Besøgsdage).

TORSDAG DEN 16. JUNI
Lærer.

1

1

1

1

1

2

2

3

3

3

3

3

3

A (nr. 1) 

x (nr. 3) 

y (nr. 2) 

u (nr. 7) 

v (nr. 4) 

u (nr.15) 

v (nr.14) 

a (nr.13)

c (nr.12)

C (nr.18)

D (nr. 11) 

F (nr.Hl) 

u (nr.17)

kl. 8 — 850 dansk hr. Poul Petersen

kl.

kl.

kl.

kl.

kl.

kl.

kl.

kl.

kl.

kl.

kl.

kl.

855— 940
8 — 850
85S— 940
8 — 850
855— 940

regning ..............  
dansk .................  
regning ..............  
dansk .................  
regning ..............

- J. Reim

fru Lund Petersen

- E. Lykkebo

8 — 850 dansk ................. hr. E. Foghmar
855— 940 regning ..............
8 -— 850 dansk .................
855— 94° regning ..............
8 — 850 dansk .................
855— 940 regning ..............
8 — 850 dansk .................
855— 940 regning ..............

frk. E. Ganneskov

fru R. Lindow

hr. P. Andersen

fru C. Refslund

8 — 850 regning .............. frk. D. Engberg
855— 94° naturhistorie .... fru E. Nielsen
950—1040 dansk ................. -
8 — 850 regning .............. '
855— 940 geografi .............. > -
95"—1040 dansk ..................
8 — 8™ dansk ................ I
855— 94° regning ..............I™”

950—1040 naturhistorie ....
8 — 85° dansk ................)
855— 9io historie ............./

Kjeldsen Hansen

K. Ludvigsen

W. Bracher

E. Hartby

Kjeld Hansen

930—1 q« geografi .............. fru B. Meyer’s vikar
8 — 850 dansk .................  
855— 940 naturhistorie ....
95°—1040 regning .............. fru E. Lykkebo
8 -— 8S0 dansk ................1 _
„„ „,n „ ? - T. Aadal Rasmussen
8— 9 geografi ................J
950— 1Q’° regning .............. - E. Nielsen

hr. S. Tiensuu
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Lærer. Gæstelærer.
4 D (nr.23) kl. 8 — 85u dansk ............. j frk. Alice Hansen . fru E. Nielsen

prk. E. Andersen
8SS—
9=o_

940
10«

naturhistorie . 
regning ......... ... fru R. Lindow 1

4 A (nr. 8) kl. 8 — 8=° dansk ............. ... hr. C. L. Lavesen hr. H. Groth
- 855— 9« religion ......... ... E. Hartby fru H. Rose
- 9=°_ 10« regning ......... ... Kjeld Hansen hr. C. L. Lavesen

I u (nr.24) kl. 8 — 8=0 engelsk .......... ... fru K. Bracher - Kurt Hansen
85S— 9« naturhistorie .

hr. E. Foghmar
fru K. Bracher

- 950— 10*0 dansk ............. frk. A. Hansen
1 FMB(nr.25) kl. 8 — 8=o dansk ............. - N. Rekvad - E. Ganneskov

- 85S— 9” regning ......... ... C. L. Lavesen hr. F. Andersen
- 9=o_ IO« engelsk ......... ... P. Andersen fru Poulsen

1 FMA(nr.26) kl. 8 — 8=o dansk ............. ... J. Reim hr. F. Andersen
- 855—

9=°_
94°

1040
engelsk ......... ... Kurt Hansen |

P. Petersen- regning ......... ... F. Andersen )
1 fmb (nr.21) kl. 8 — 8=° dansk ............. ... fru Poulsen - E. Hartby

- 855—
950—

940
1040

regning .........
geografi .........

...} ’
I. Høgh - N. Rekvad

Kl. 10,45 holdes der i den gamle gymnastiksal en lille afslutningshøjtidelighed 
for eleverne. Forældrene og andre interesserede indbydes venligst til at overvære 
denne.

FREDAG DEN 17. JUNI
2 A

2 B

2 C

2 a

3 A

3 B

3 E

3 b

(nr. 4) kl.

(nr. 3) kl.

(nr. 2) kl.

(nr. 7) kl.

(nr. 8) kl.

(nr. 1) kl.

(nr. 11) kl.

(nr.17) kl.

8 — 850 dansk frk. E. Andersen
855— 940 regning .............. fru H. Rose
8 — 850 dansk ................. hr. H. Groth
855— 940 regning ..............  
8 — 850 dansk .................  
855— 940 regning ..............
8 — 8ü0 dansk .................  
8M— 940 regning ..............  
8 — 85° dansk .................  
855— 940 regning ..............  
95"—1040 geografi ..............
8 — 8M dansk .................

- C. L. Lavesen 
- E. Hartby 
- H. Simonsen

J fru /. Høgh

J hr. N. Rekvad 

fru H. Rose 
hr. P. Petersen

855— 9« 
9=0—10« 
8 — 850 
8”— 9‘° 
9=0—10« 
8 — 85° 
8“---  g40
9=°—io«

naturhistorie .... 
regning ..............  
dansk .................  
naturhistorie .... 
regning ..............  
dansk .................  
regning ..............  
historie ..............

fru 
hr.

fru

Lund Petersen
P.
F.
E.
F.

E.

Petersen 
Andersen
Hartby 
Andersen

Nielsen
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Lærer. Gæstelærer.
hr.4 A (nr. 15) kl. 8 — 850 dansk ...... . .........

regning ............... |
naturhistorie ....1

855— 9'10
950—1040

4 B (nr.27) kl.

©
 

o
 

o
>O 

T? 
T?

co o
 o

i 
i 

7
 

m
 

c
oo ® o

dansk ..................|
regning .............. 1
geografi ..............

4 C (nr.18) kl.

C
D

 CO 
00

O
t Oi O
 Ot 11

 1 
o c

o oo
 

it*
 ot

©
 c o regning ..............

dansk ...................|
naturhistorie .... 1

4 a (nr. 16) kl.

C
O

 00 
C

O
O

t Ol ©
 

O
l

11
 1

O
 CD 

C
O

ft*
 Ot 

©
 © © regning ..............

dansk ................. 1
historie .............. J

5 B (nr.28) kl.

o 
©

 
©

00 Ö o
 

i 
i 

7
 

io 
© 

oo 
'oo o

naturhistorie ....
dansk ................. |
geografi ..............i

5 a (nr.23) kl.

© 
O 

O
 

oo o o
1

J J
 

00 
’do ö

dansk ..................I
regning .............. /
geografi ..............

5 b (nr.13) kl.

C
O

 00 
00

O
t 

O
l

©
 Ot 11 ■ O
 CO 

00
©

 © © dansk .................  
naturhistorie .... 
regning ..............

5 C (nr.12) kl. 8 — 850
855— 940
950—1040

dansk .................
regning ..............
geografi ..............

1 fma (nr.22) kl.

C
O

 oo 
co

 
O

l 
01

©
 Ot 11 1 o c

©
 co 

ft*
 Ol 

©
 © © dansk .................

regning ..............
naturhistorie ....

P. Andersen

E. Lykkebo

hr. Kurt Hansen

Lund Petersen

fru

fru 
hr.

fru

hr.

fru 
hr.

E. Lykkebo

P. Andersen

W. Bracher

Simonsen

S. Tiensuu

K. Ludvigsen
S. Tiensuu 
Kjeld Hansen

H.

- N. Rekvad
fru H. Rose

- K. Bracher

fru K. Bracher 
- K. Ludvigsen 

hr. E. Hartby
- Lund Petersen

hr. H. Groth

fru Poulsen 
frk. E. Ganneskov 
hr. J. Reim

frk. Alice Hansen fru R. Lindow

hr. Kjeld Hansen hr. Kurt Hansen
frk. E. Ganneskov 
hr. J. Reim 
fru Kjeldsen-Hansen

- E. Foghmar

j fru B. Meyer's vikar

- K. Ludvigsen hr. J. Reim
hr. P. Petersen - Finn Andersen
fru I. Høgh frk. Alice Hansen

- C. Refslund fru Aadal Rasmussen
- T. Aadal Rasmussen - C. Refslund
- C. Refslund frk. E. Andersen

Kl. 10,45 holdes der i den gamle gymnastiksal en lille afslutningshøjtidelighed 
for eleverne. Forældrene og andre interesserede indbydes venligst til at overvære 
denne.

Holbergskolen, juni 1955.

Erik Jørgensen.
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