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1955-56
Til at overvære undervisningen

lørdag d. 16. og mandag d. 18. juni indbydes 

børnenes foraldre eller værger

samt enhver, der har interesse for

skolen og dens arbejde.

etatens pædagogiske Studiesamling
il



Den gamle kro, „Emdruplund“, der måtte vige pladsen 1952/53 
for opførelsen af Holbergskolen.
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Meddelelser til hjemmene.

Skolens færdiggørelse.
Det var med megen spænding, vi imødeså den første skoledag efter sommer

ferien 1955. Var den sidste fløj af skolen med alle faglokalerne mon færdig? Kunne 
vi tage den store legeplads i brug? Var nedkørselsrampen i orden? Gårdtoiletterne? 
Cyklestalden? Ak, nej!! Endnu dagen før skolen atter skulle i gang tvivlede man 
på, at det virkelig kunne lade sig gøre at drive skole i det tilsyneladende håbløse 
virvar, der rådede på byggepladsen op mod Frederiksborgvej. Men underet skete! 
Vi kom virkelig i gang til trods for, at intet af alt det nye var hverken helt eller 
halvt færdig. Førstesalen rykkede vi ind i, men det var drøjt. Hverken inspektørens 
nye kontor, viceinspektørens, lærerværelset, garderobe, toiletter, 2 nye klassevæ
relser, sløjdsalen, trapper eller gange, intet var blot nogenlunde færdigt. Det er 
egentlig forbløffende at tænke på nu bagefter, at det virkelig lod sig gøre at få en 
stor skole med ca. 1250 børn til at fungere under de temmelig hårde betingelser. 
At det gik, skyldes frem for alt lærerkollegiets enestående kraftindsats, elevernes 
tilpasningsevne og forældrenes næsten uudtømmelige tålmodighed. Alt dette skal der 
her lyde en hjertelig tak for!

I månederne derefter gik det rask fremad; der skete noget glædeligt hver dag, 
selv om larm og støj fra håndværkere næsten gjorde det umuligt at undervise. 
Somme tider syntes vi, det ikke gik rask nok med at få gjort skolen færdig. Lige 
efter efterårsferien kunne sløjdsalen tages i brug, men først efter juleferien fik vi 
overdraget skolekøkkenet, læsestuen, håndarbejdssalen, fysikværelset, tegnesalen 
og de øvrige klasseværelser i hovedbygningen. Skolelæge og tandlæge rykkede ind 
i deres nye lokaler, og omkring midten af januar 1956 åbnedes udlånsbiblioteket. 
Efterhånden blev forholdene på legepladsen tålelige, der kom asfalt, bænke, toiletter 
etc. I begyndelsen af marts kunne udlevering af skolefrokosten og mælken flyttes fra 
„gravkammeret“ i kælderen i blok V til et lille lokale i vindfanget i blok I. Her er 
lys og luft, men blot for lidt plads.

Midt i april var skolebadeanstalten klar, sidst af alt kunne hallen (rytmiksa
len) tages i brug.

Det sidste, der blev færdigt, var cyklestalden.
Da landet klædte sig i sommerpragt i slutningen af maj, kunne Københavns 

kommune endelig indvi Holbergskolen ved en meget smuk højtidelighed, der over- 
væredes af 3—400 indbudte. Ved en „rundskuedag“ åbnedes der adgang for foræl
drene til at bese hele skolekomplekset. Mandag d. 4. juni fulgte børnenes indvielses
fest.

Nu glæder vi os alle til endelig at få lov til at begynde på et normalt skoleår 
den 13. august i en fuldt færdig skole.

Det skal blive dejligt!
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Situationsplan over skolekomplekset.
Skolens arkitekt: Carl H. Nimb, M.A.A.

Blok I. Fyrkælder (oliefyr), bolig for skolebetjent, sløjdsal, madudleveringslokale, samlings
rum (den naturhistoriske præparatsamling), udlånsbibliotek, læsestue, magasin for klassesæt, 
fysiklokale, viceskoleinspektricens kontor og håndarbejdsværelse.
Blok II. Skolebad (renselsesbad), hal (rytmiksal), opholdsrum for rengøringsarbejdersker, 
kontor for skoleinspektør og viceskoleinspektør, arkiv, lærerværelse med garderobe og toi
letter, skolekøkken (2-delt), 2 klasseværelser og tegnesal.
Blok III. Gårdtoiletter, omklædningsrum for optrædende (hallen), 2 klasseværelser, lokaler 
for tandlægestue (2 stole), skolelæge og skolesundhedsplejerske.
Blok IV. 12 klasseværelser, 1 samlingsrum (depot), 1 arkiv og toiletter.
Blok V. 12 klasseværelser, kontor for skolepsykolog m.m., 1 arkiv og toiletter.
Blok VI. Drengenes gymnastiksal.
Blok VII. Omklædningsrum og gymnastikbad.
Blok VIII. 2 klasseværelser (hobbyrum).
Blok IX. Omklædningsrum og gymnastikbad.
Blok X. Pigernes gymnastiksal.

Alt i alt indeholder skolen 39 undervisningslokaler (31 aim. klasseværelser, 5 faglokaler og 
3 gymnastiksale).

Arealet mellem blok VI, VIII og X udlægges som prydhave, og her placeres skolens flag
stang (20 m).

Foran blok V er legepladsen for de mindre elever, foran blok IV for de store.
Nedkørselsrampen fra Frederiksborgvej fører langs blok III, ned til de 2 legepladser.
Skolens hovedindgang, der ligger i den østre ende af blok I, når man ved fra Frederiks

borgvej at gå ned langs blok I. Længere fremme ligger skolens cyklestald.
Sportsplads findes ikke. I sommermånederne lejer kommunen sig ind i K.F.U.M.’s sports

anlæg, Emdrup-parken, på Nøkkerosevej. Forhåbentlig lykkes det snarest muligt at få skaffet 
en sti, der kan lette forbindelsen mellem skolen og sportsanlægget og samtidig sikre, at ele
verne ved hjemgangen fra skolen ikke slippes direkte ud på Frederiksborgvej.
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Detailtegning af et klasseværelse.
Alle de almindelige klasseværelser på Holbergskolen er udformet efter et helt nye 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.
5. Bord til arbejdsgruppe.
4. Reoler med forskydelige hylder.
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 1192 elever, nemlig 701 drenge og 491 

piger, fordelt i 41 klasser: 1. kl. (4), 2. kl. (6), 3. kl. (6), 4. kl. (9), 5. kl. 
(5), 1. fri mellem (5), 2. fri mellem (3), 1. eksamensmellem (2) og 2. eksa
mensmellem (1). Af grundskoleklasserne er der en 2. hjælpeklasse, en 4. og en 
5. læseklasse (læseretarderede børn).

Af ovennævnte klasser er de 15 blandede.

Personalia.
Skolens leder: Skoleinspektør Erik Jørgensen.
Viceskoleinspektør: C. Lund Lavesen.
Viceskoleinspektrice: G. Kjeldsen Hansen.
Overlærere: Willy Bracher, fru Rose Marie Lindow, fru Ellen Nielsen og 

fru C. Refslund.
Lærere: Finn Andersen, Jørgen Pagh Andersen, Poul Andersen, Erik Fogh- 

mar, Henning Groth, Kjeld Hansen, Kurt Hansen, Ejnar Hartby, Børge Hartmann, 
Tage Højby Nielsen, Poul Petersen, Jørgen Reim, Niels Erik Rekvad, Harry Si
monsen, Sigurd Tiensuu, Bent Østerberg.

Lærerinder: Fru N. Andresen, fru K. Bracher, fru E. Crusell, frk. Dagmar 
Engberg, frk. Ellen Ganneskov, frk. Alice Hansen, fru Inge Høgh, fru Agnete 
Jespersen, frk. Birgitte Johansen, fru Kirsten Ludvigsen, fru Else Lykkebo, fru 
Gerda Marstrand, frk. Merete Juul Pedersen, fru Grete Poulsen, frk. Mimi Rahr, 
fru Tove Aadal Rasmussen, fru Hildur Rose, fru Gerda Schierff.

Skolebibliotekar: Poul Andersen.
Børnebibliotekar: Fru Birthe Rump.
Skolelæge: Dr. Elin Fog.
Skolesundhedsplejerske: Frk. Ida Sommer Andersen.
Skoletandlæger: Fru Hancke og fru Østergaard.
Klinikassistenter: Fru Fels og fru Møller Jensen.
Maduddeler: Fru Ester Hansen.
Medhjælper ved maduddelingen: Fru Sand.
Skolebetjent: Højlund Rasmussen.
Den 31. januar fratrådte en af skolens unge lærerinder, fru Ellen Petersen, 

sin tjeneste ved Københavns skolevæsen, idet hun havde fået embede i provinsen.

Sociale forhold.
Skolebespisning m. m.

I tiden aug.—okt. fik i alt 1160 børn mælk på skolen. I tiden nov.—april fik 
633 børn skolefrokost og 528 mælkeydelse.

Tandbehandling.
Skolen har nu 2 tandlægestole, således at ikke blot skolens egne elever kan 

blive behandlet, men det er også muligt at behandle alle eleverne fra Emdrupborg

6



Rejsegildet 
torsdag den 2. juni 1955.

A Fornemme gæster
(fra venstre: Direktør Thorsen, skolens bygmester, arkitekt Carl H. Nimb, 
hans konduktør, arkitekt Vagn Nielsen, borgmester Ove Weikop
og skoledirektør Olaf Petersen.

x Gæster og håndværkere i rytmiksalen.

X- Højt at flyve . ..

V Der arbejdes i klassen! 
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kommuneskole; denne har ingen tandklinik. Alle elever bliver behandlet een gang 
om året, men man stiler imod at nå til at kunne behandle dem 2 gange pr. år.

Sparemærker.
Salget forestås af viceskoleinspektricen. I tidsrummet april 1955—31. marts 

1956 er der udleveret mærker (5 øres og 25 øres) for i alt ca. 7700 kr.
Fra og med det kommende skoleår vil der kun blive forhandlet 25 øres mærker.

Holbergskolens elevfond.
Elevfondet har i det forløbne år ydet tilskud til festligheder for børnene i an

ledning af Holbergs fødselsdag den 3. december, og til en film, der skal vise det 
daglige liv på skolen.

Overskudet fra en fodboldkamp mellem lærere fra Bispebjerg skole og Hol- 
bergskolen tilfaldt elevfondet, således at kassebeholdningen pr. 20. marts er 1015,13 
kr.

Livet i skolen.
Undervisning i færdselslære.

Overbetjentene Feddersen og Knudsen underviste i slutningen af februar alle 
skolens klasser i færdselslære.

Skolepatruljer.
Piger fra 2 fb og drenge fra 2 FA har hele året udført patruljetjeneste såvel i 

det farlige kryds Frederiksborgvej/Emdrupvej/Grønnemose allé — som på Frede- 
riksborgvej ved Nøkkerosevejs udmunding i denne. Disse elever har udført et for- 
tjenstfuldt arbejde til gavn for deres kammerater; forældre og skole bringer den 
varmeste tak herfor.

Ved skolens to udgange til Frederiksborgvej opstiller politiet spærrebomme, 
således at den risiko for, at enkelte børn i ubesindighed styrter lige ud på kørebanen 
og måske lemlæstes, formindskes.

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

65 af skolens elever i klaverspil, blokfløjtespil m. m. Desuden har fruen altid, når 
skolen kaldte, beredvilligt bistået ved sangprøver og optræden ved forældremøder, 
hvorfor hun fortjener skolens bedste tak. Fru Erichsen har bistået fru Lauesen og 
undervist 7 elever i klaverspil. Musikstuderende, Gunnar Nielsen, har taget sig af 
elevernes undervisning i violinspil. 4 elever har deltaget.

Frivillig svømning.
5 hold drenge med 8 på hvert hold har i tiden nov.-—april fået svømmeundervis

ning I time pr. uge.
I alt 60 drenge har deltaget i denne undervisning. Det har desværre kun været 

muligt at lade drenge fra 5. kl. og opefter deltage.

Dansk skolescene.
122 piger og 107 drenge har været tilmeldt forestillingerne.
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Endelig faldt plankeværket.

Giv tid, giv tid!!
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Skolescenens bio.
Her har 86 piger og 175 drenge været med.

Besøg af norsk rejselektor.
Gennem foreningen Norden modtog skolen lørdag den 28. jan. besøg af lærer 

Ivar Skotte fra Skien; han fortalte i et meget tydeligt og velklingende norsk om 
Finmarken og viste pragtfulde båndfilmsoptagelser deroppe fra. Eleverne i vore 4 
ældste klasser deltog.

Fester o. lign.
Onsdag den 12. okt. Færdselsdag. Rådet for „Større færdselssikkerhed“ havde 

tilsendt alle landets skoler en masse forskelligt materiale og i samtlige klasser taltes 
der denne dag trafik.

Mandag den 24. okt. FN-dag. Skolen var smykket med farvestrålende plakater 
og FN’s arbejde omtaltes for eleverne. En pige i 3a, der havde fødselsdag denne 
dag var — sammen med andre „fødselsdagsbørn“ fra hovedstaden — til fest på 
Rådhuset hos overborgmester H. P. Sørensen.

Lørdag den 3. december: Holbergs fødselsdag. Alle skolens elever var til „fød
selsdagsfest“. De små sang, og viceinspektøren læste op for dem om Holberg.

For de store optrådte kongelig skuespiller Preben Neergaard, der ved denne 
lejlighed udnævntes til skolens æreskunstner (fik overrakt et meget smukt perga
ment-dokument med laksegl).

I forbindelse med fødselsdagen var der i det store lokale i tagetagen arrangeret 
en udstilling af sceneoptagelser fra Det kgl. Teater’s bedste Holberg-forestillinger.

Tirsdag den 13. december: Set. Lucia-optog.
Ugen før jul spillede elever fra 3. og 4. klasser dels eventyrspil, dels krybbe

spil for kammeraterne i lokalet i tagetagen.
Torsdag den 22. december: Julefest.
Tirsdag den 24. april afholdtes cyklistprøve. 114 elever deltog. 69,30 % be

stod. 2 elever skal med til en prøve den 8. juni, i hvilken de bedste fra hele byen 
deltager.

Fredag den 4. maj: Om aftenen var hele skolen smukt illumineret med levende 
lys i alle vinduer.

Mandag den 4. juni: Børnenes store indvielsesfest. Der festedes fra morgen 
til aften!

Flere gange i årets løb arrangeredes films-forestillinger om lørdagen til fordel 
for en fest for eleverne i forbindelse med skolens indvielse.

Norges=tur.
Før sommerferien 1955 gæstedes skolen af ca. 100 elever fra Majorstuaskolen 

i Oslo. Det blev en strålende oplevelse for alle parter. Resultatet blev, at der fra 
Oslo kom en indbydelse til en genvisit. I tiden 14.-—21. maj drager 134 elever led
saget af 14 voksne (skolens inspektør, 5 lærere og lærerinder og 5 mødre til del
tagende elever) af sted til Norge.

10



Afslutningshøjtidelighed i drengesalen.

Udstilling af elevarbejder.

Færdselsundervisning i klasseværelset.
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Skolebiblioteket.
Efter mange genvordigheder var arbejdet med skolens bibliotek så vidt at dette 

kunne åbne den 16. jan. I modsætning til andre skoler, hvor skolebiblioteket er 
selvstændigt og ledes af en skolebibliotekar, der samtidig er lærer ved skolen, er 
vort bibliotek et offentligt kredsbørnebibliotek med en børnebibliotekar (fru Rump) 
som leder. Samtidig er biblioteket tillige skolebibliotek, hvor skolebibliotekaren 
(kml. Poul Andersen) foruden tilsynet med skolens øvrige bogsamlinger og læse
stuen bistår ved udlånet 4 timer ugentlig og fungerer som forbindelsesled mellem 
skolen og børnebiblioteket og biblioteksvæsenet.

Biblioteket er åbent alle hverdage (også på skolens fridage) således: mandag, 
onsdag og fredag kl. 14—19,30 og tirsdag, torsdag og lørdag kl. 13—16, skole
bibliotekaren er til stede i udlånet mandag, fredag og lørdag kl. 14—15 og torsdag 
kl. 13—14.

Biblioteket er åbent for skolens elever fra 3. kl. og opefter, medens eleverne 
i 1. og 2. kl. er henvist til at hjemlåne fra klassebiblioteket hos deres klasselærere, 
der modtager en lille samling småbørnsbøger fra skolebibliotekaren. Også 3. kl. 
har et sådant bibliotek.

Småbørnsbibliotekets (1.—3. kl.) bogbestand er 633 bd. Udlånets bogbestand 
er ca. 3000 bd., og lidt over 700 af skolens elever er lånere, d.v.s. ca. 81 % af 
de låneberettigede elever.

Skolelæsestuen, hvor klasserne fra 5. kl. og opefter hver har 2 undervisnings
timer ugentlig, er tillige åben i elevernes fritid. Her gives der eleverne lejlighed til 
at uddybe skolens emner og fag ved hjælp af håndbogssamlingen; her er tillige 
fremlagt blade og tidsskrifter, ligesom eleverne ved opgaver og konkurrencer opøves 
i håndbøgers og kartotekers brug, medens andre udnytter bøgerne i deres lektie
forberedelse. Blæk og penne, papir og blyanter, farver og viskelæder er til rådighed 
for eleverne. Læsestuen er kun for skolens elever og er åben 3 gange om ugen i 
fritiden, nemlig mandag og onsdag kl. 15—17 og torsdag kl. 14—16; besøget svin
ger fra 10—12 til 34—35 elever, gennemsnitlig omkring 22 elever pr. gang.

Læsestuens bogbestand er 555 bd., der ikke kan hjemlånes.
Klassesætsamlingen, der består af bogsæt på 20 eller 40 eksemplarer af samme 

bog, er til rådighed i undervisningen til supplering af elevernes bøger og lærerens 
gennemgang. Samlingen består af 105 klassesæt, omfattende 3760 bd.

Lærerbiblioteket på lærerværelset er til rådighed for skolens lærerpersonale 
og består af lærebøger og håndbøger og rummer i alt 398 bd.; endvidere findes her 
et højtlæsningsbibliotek på 82 bd. Poul Andersen

skolebibliotekar.
Forsøg med fyldepenne.

Efter ønske fra skoledirektionen har der i dette skoleår været anstillet forsøg 
med en særlig skolefyldepen i fire klasser her på skolen. Eleverne har haft fylde
pennen med hjem og brugt den til alt skriftligt arbejde skolen vedr. både hjemme og 
på skolen. På grundlag af rapporter over denne skoles forsøg samt lignende forsøg 
ved 3 andre skoler i hovedstaden vil det vise sig, om skolevæsenet i fremtiden vil 
gå over til at anskaffe fyldepenne til samtlige elever i skolerne.
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Majorstuaskoleti i Oslo på besøg. 
(Pinsen 1955).

Strygeorkestret.



Fritidsklubber.
Det kan være svært for mange børn at finde noget interessant at beskæftige sig 

med i den mørke vintertid. Dertil kommer, at mange er henvist til at tilbringe efter
middagen enten på gaden eller alene hjemme, fordi far og mor begge går på arbejde.

Man følte derfor, at der her i kvarteret virkelig var behov for klubber, hvortil 
børnene — når skoledagen var endt ■— kunne søge hen og hygge sig og dyrke deres 
forskellige hobbies under betryggende forhold.

Derfor startedes den 1. november 1955 Holbergskolens fritidsklubber, og man 
indbød til deltagelse i 12 forskellige emnekredse, hvilket man formodede ville svare 
til 225 deltagere. Men indmeldelserne sprængte alle rammer. I løbet af 7 dage var 
der indløbet 500!

Gennem kolleger, der trådte hjælpende til, samt dublering af næsten samtlige 
hold, lykkedes det dog alligevel at opfylde så godt som alle ønsker. 30—40 elever 
anmodede man dog om at „ønske om“.

Sæsonen 1. januar—31. marts startede klubberne i noget udvidet form. Der 
var 22 hold at vælge imellem, og der indkom i alt 450 indmeldelser.

Følgende interesser kunne man vælge imellem: lerarbejde, kartoffel- og lino
leumstryk, foto, bordtennis, dramatik, håndbold, papmaché, sløjd, frie øvelser, 
håndarbejde, badminton, frimærker og folkedans. —

Nu holder vi „ferie“ fra 1. april—30. september, men skulle der være en eller 
anden „forælder“, der går rundt med en idé m.h.t. oprettelse af klubber med andre 
emner, end de oven for nævnte, vil man selvfølgelig være særdeles velkommen til 
at føre dette forslag frem, og forhåbentlig vil vi kunne opfylde ønsket. — Tak for 
i år!

Daglig leder af klubberne.
Kjeld Hansen,

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 bl. a. om følgende:
Borekerne af bly fra Mestersvig på Grønland, forskellige danske mineraler og 

forsteninger, hvaltand, konkylier, udstoppet musvåge, skildpaddeskjold, savfisk og 
sugefisk. Alle de nævnte ting er indlemmet i skolens samlinger.

Forældreuge.
Denne holdtes i 7., 8. og 9. november med „åbent hus“ i samtlige klassers 

2 første undervisningstimer hver af de nævnte dage. I alt 358 besøgende fra 345 
hjem benyttede sig af lejligheden til at kunne følge undervisningen og tale med 
klasselærerne. I tilslutning til forældreugen holdtes den 8. maj forældremøde, hvor 
skoleinspektør H. Bahne Jensen talte om emnet „Skolens struktur“. — Hvilket for
slag er det rigtige?“
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H. C. Andersen’s festen april 1955.

Holberg’s fødselsdag den 3. december 1955.

Kgl. skuespiller
Preben Neergaard læste op — 
og udnævntes til 
skolens æreskunstner.
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Forældremøder.
Onsdag den 28. september. Skolens inspektør: „Optagelsesprøven til 1. eksa

mensmellemskoleklasse“ (forældrene til børn i 5. klasserne).
Tirsdag den 4. oktober. Afdelingsleder ved Pædagogisk forskningsinstitut, cand. 

psych. Carl Aage Larsen: „Hvad er grunden til, at børn klarer sig så forskelligt i 
skolen?“ (forældrene til børn i 1. klasserne).

Tirsdag den 8. november. Skoleinspektør H. Bahne Jensen: „Skolens struktur.
-— Hvilket forslag er det rigtige?“

Tirsdag den 28. februar. Norgesaften. Skoleinspektør Stig Hansen fortalte om 
og viste farvefilm fra Norge (forældrene og børnene, der skal deltage i skolens 
udvekslingsrejse til Oslo).

Tirsdag den 6. marts. Erhvervsvejleder Kaj Sørensen: „Deres barns valg af 
livsstilling“ (forældrene og børn i afgangsklasserne).

Onsdag den 11. april. Overbetjent Lindebro: „Børn og trafik“.
Søndag den 21. maj. „Rundskuedag“ på skolen.

Personalets egne pædagogiske sammenkomster m. m.
Tirsdag d. 11. oktober: Pædagogisk distriktdag („Lærerdag“) på Emdrupborg 

skole.
• Torsdag d. 3. november: Fællesmøde med skolenævnet (sidstnævnte var vært).

Onsdag den 15. februar: Viceskoledirektør Otto V. Nielsen: „ Brugen af ar- 
bejdskrogene“.

Onsdag d. 21. marts: Overlærer E. Ottesen: „Præfekter og elevråd i skolen“.

Der er skam et hul! Fra udlånsbiblioteket.
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Skoledirektør Olaf Petersen på besøg.

Der skrives med fyldepen.

Fyldepennene modtages med jubel.
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Afslutning på skoleåret.
Der gives forældrene lejlighed til at overvære undervisningen i de forskellige 

klasser
lørdag den 16. og mandag den 18. 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 drengenes gymnastiksal. Udstillingen kan beses lørdag den 16. og 
mandag den 18. juni kl. 9,30—11,30. Børn har kun adgang til udstillingen ifølge 
med voksne.

Begge „besøgsdage“ holdes der kl. 10,45 i hallen en lille afslutningshøjtide
lighed for eleverne. Forældre og andre interesserede indbydes venligst til at over
være denne.

Tirsdag den 19. juni er omflytningsdag.

Det nye skoleår.
begynder mandag den 13. august. De nye 1. klasser møder dog først tirsdag den 14. 
august kl. 9 og vil blive budt velkommen i hallen

18



Praktiske oplysninger.
Skolens kontor
er åbent hver skoledag kl. 12—13 og desuden onsdag aften kl. 17,30—18,30. 
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 forud 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 til klasselæreren, kan et barn rent undtagelsesvist få tilladelse til at opholde 
sig uden for inspektørens kontor. Forkølelse 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 at 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 forsynet 

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 hos viceinspektør og viceinspektrice.
Alle øvrige glemte sager opbevares i „glemmekassen“, der indtil videre er an

bragt i kælderetagen neden for mellemtrappen. Der vil blive draget omsorg for, at 
alle klasser — også i skoleåret 1956—57 ■— vil få lejlighed til mindst een dag om 
ugen at kunne komme til „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 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. De elever, der opnår cykletilladelse, 
får udleveret et metalskilt med nummer („cyklemærke"). Dette skilt skal anbringes 
i sadlen, og der betales et depositum på 1 kr. for det.

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 cyklekørslen 
til skole, kan tilladelsen tages tilbage enten for bestandig eller for en kortere eller 
længere tid. I sådanne tilfælde vil hjemmet få skriftlig meddelelse.

Skolens distrikt.
Bispebjerg Parkallé fra nr. 31 og 54, Bispebjergvej fra nr. 59 og 60, Bispe

bjerg Torv, Bispeparken, Blåmunkevej nr. 1—19 og 6—70, C. J. Brandts Vej, Dal- 
mosevej, Dunhammervej, Emdrup Engvej, Emdrupgårdsvej, Emdrupvej fra nr. 143 
og 114, Engblommevej, Filosofgangen, Filosofvænget, Firkløvervej, Fladstjernevej, 
C. J. Frandsens Vej, Frederiksborgvej fra nr. 131 og 114, Grønnemose Allé nr. 
1—49 og 4—30, Guldstjernevej, Gulkløvervej, Henriksvej, Hvidkløvervej, Høj
mosevej, Jacob Lindbergs Vej, Jeppes Allé, Moseskellet, Mosesvinget nr. 98—102, 
Nøkkerosevej nr. 1—53 og 2—46, Oldfuxvej ulige nr., Orgelbyggervej, Peter Rør
dams Vej ulige nr., Pragtstjernevej, På Bjerget, Rismosevej, Rosmarinvej, Rødklø
vervej, Rønningsvej, Rådvadsvej fra nr. 55 og 50, Skovstjernevej, Stenkløvervej, 
Støvnæs Allé nr. 44—52, Søborghus Park, Tagensvej fra nr. 227 og 200, Toneme- 
stervej, Trekløvervej, Tuborgvej nr. 250—266, Ved Vigen, Vilhelm Birkedals Vej 
samt Haveforeningen „Emdrupvang“ v. Vigen.
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Skolenævnet.

Det lykkedes heller ikke ved dette skoleårs begyndelse at tage en færdig skole i 
brug, og skolens inspektør og lærere måtte på 3. år arbejde med nødskema under 
hammerslag og anden uro og ubehageligheder i forbindelse med det resterende byg
geri. Det har været enerverende for de implicerede — det gælder inspektør, lærer
kræfter, børn og forældre, mens andre, der ved forskellige lejligheder har besøgt 
skolen, har beundret det humør og den arbejdsglæde, der trods alt har været rådende. 
Skolenævnet har i det omfang, det har haft mulighed derfor, ydet sit bidrag til at 
hjælpe skolen gennem dette år, og det har været et positivt og godt samarbejde. Hol- 
bergskolen har, selvom den endnu ikke er indviet ■— fået sit særpræg med sine for
skellige festdage, der knytter børn og forældre til den. Der er startet og gennemført 
en fin fritidsklubvirksomhed, der ikke alene har pædagogisk værdi, men styrker 
sammenholdet mellem børnene og de lærere, der har påtaget sig at være med i klub
virksomheden.

Udover de store forældremøder, som er omtalt andetsteds, er der afholdt ad
skillige klasseforældremøder, og skolenævnet er af den opfattelse, at der gennem 
disse møder opnås en kontakt af stor værdi for alle parter, og det må ønskes, at 
endnu flere holder sådanne møder, selvom det er frivilligt og gøres i fritiden.

Der har været et par forsømmelsessager af alvorlig karakter, men ved inspek
tørens hjælpsomhed og forståelse er de blevet klaret til gavn for de børn, det har 
drejet sig om.

Holbergskolen er en køn og moderne skole — smukt indrettet med dejlige far
ver og hensigtsmæssigt inventar, og når portene slås op til næste år er den indviet og 
færdig, nye børn rykker ind og gamle fortsætter — forhåbentlig i samme gode og 
humørfyldte ånd, som har præget dem hidtil. Skolenævnet siger hjertelig tak for godt 
samarbejde til inspektør, lærerkræfter og forældre.

Solveig Christensen, 
skolenævnets formand.

Skolenævnet består af:
Preben Andersen, Oldfuxvej 9, NV.
Solveig Christensen, Magistervej 23, NV.
Jens Schiermer Nielsen, Filosofvænget 22, NV.
Hertha Nielsen, Skovløbervej 3, NV.
Eigil Hagemann Rasmussen, På Bjerget 8, NV.
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Arsafslutningen 1956.
(Besøgsdage).

LØRDAG DEN 16. JUNI

Lærer. Gæstelærer.
1 u (nr. 5) kl. 8 — 850 dansk ................ 1

- 855— 9« regning ............. >hr. C. Lund Lavesen

1 V (nr. 6) kl. 8 — 850 dansk ................ frk D. Engberg
- 855— 910 regning ............. fru E. Lykkebo

1 X (nr. 7) kl. 8 — 850 dansk ................ frk B. Juul Petersen
- 855— 9“ ° regning ............. fru N. Andresen

1 y (nr. 8) kl. 8 — 850 dansk ................ hr. P. Petersen
- 855— 910 regning ............. fru K. Ludvigsen

2 A (nr. 26) kl. 8 — 850 dansk ................ hr. J. Reim
- 855— 910 regning ............. - P. Petersen

3 a (nr. 16) kl. 8 — 850 dansk ................
- 85s— 94° regning ............. fru I. Høgh
- 950— 1040 naturhistorie ....

3 v (nr. 18) kl. 8 — 850 dansk ................
- 855— 940 regning ............. - C. Refstund
- 9S0— 1040 historie .............

3 A (nr. 25) kl. 8 — 850 regning ............. - E. Crusell
- 8s5— 940 dansk ............... - G. Schierff
- 95"— IO40 geografi ............. - G. Poulsen

4 a (nr. 11) kl. 8 — 850 dansk ................ - G. Kj.-Hansen hr. F. Andersen
- 855— 940 regning ............. frk. D. Engberg - E. Foghmar
- 9S0— IO40 kristendomsk. .. fru K. Ludvigsen fru G. Marstrand

4 u (nr. 15) kl. 8 — 850 dansk ................
T. Ådal Rasmussen hr. E. Hartby- 8*’”— 9 regning .............

- 950— 10« naturhistorie .... - A. Jespersen - S. Tiensuu
4 C (nr. 27) kl. 8 — 8=0 dansk ................ hr. ... „ , fru A. JespersenW. Bracher F- 8M— g4 0 regning ............. hr. J. Reim

- 950— 1O‘O naturhistorie .... - E. Hartby - E. Rekvad
4 F (nr. Hl) kl. 8 — 850 dansk ................ - S. Tiensuu fru E. Nielsen- 8'1"— 910 regning ..............J

- 9S0— 1Q40 kristendomsk. .. fru H. Rose hr. Kjeld Hansen
5 a (nr. 28) kl. 8 — 8=0 dansk ................ ) „ „ - Kjeld HansenK. Bracher- 855— 94° regning ..............) fru H. Rose

- 950— 1Q40 geografi ............. - E. Nielsen hr. J. Reim
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Lærer. Gæstelærer.
5 A (nr. A2) kl. 8 — 850 dansk ................ hr. Poul Andersen

B. Juul Petersen
J hr.

frk.

E. Rekvad

E. Ganneskov
- 855— 940 naturhistorie .... frk.
- 950—1040 regning ............. hr. Poul Andersen

5 B

5 D

(nr. Al)

(nr. H2)
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1 
1

regning .............
geografi ............. fru
dansk ................ hr.
regning ............. fru
dansk ............... 1 „ ,

o (frk.geografi ............. J

Kurt Hansen 
A. Jespersen 
Kurt Hansen 
R. Lindow

Alice Hansen

fru 
hr.

fru

N. Andresen 
Kurt Hansen 
Poul Petersen

Pagh Andersen

N. Andresen
1 fa (nr. 21)
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 O O naturhistorie .... fru 
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E. Lykkebo

E. Crusell

hr. B. Hartmann

B. Østerberg

1 fb (nr. 22)
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00 dansk ................ frk.
fysik ................. fru
engelsk ............. frk.

E. Ganneskov
G. Marstrand
B. Juul Petersen

fru 
} hr.

G. Schierff

B. Hartmann
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H. Groth

Pagh Andersen
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hr.

B. Østerberg
E. Ganneskov
E. Foghmar

2 fb (nr. 24)

' 1 “ ©
 00 

CO
 

f Is
 1 

o c
p co

 
o © 

c dansk ............... 1 f fruregning ............ )
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G. Poulsen

G. Schier ff

fru H. Rose
R. Lindow
T. Ådal Rasmussen

II u (nr. 14)

' ' - CO
 00 

oo
 

Cl
 

Cl
O

 
C

l

i 1 
1

o 
co

 
co

>U
 

»U
 

C
l

o 
©
 

© dansk ...............  hr.
regning .............
geografi .............

E. Foghmar 
Kjeld Hansen 
H. Groth

frk.
hr.
fru

Alice Hansen 
Finn Andersen
R. Lindow

2 z (nr. 18) kl. 8 — 850 dansk ................ 1 ,„ . ( - N. Andresen- 8 — 9 regning ............. I
3 u (nr. 17) kl. 8 — 8S0 regning ............. - A. Jespersen

- 855— 940 dansk ...............  hr. Poul Andersen
- 950—1040 historie ............... fru G. Marstrand

3 B (nr. 11) kl. 8 ■— 8M regning ............... hr. C. Lund Lavesen
- 855— 940 dansk .................. - H. Groth
- 950—1040 geografi ............... fru E. Crusell

Kl. 10,45 holdes i hallen en lille afslutningshøjtidelighed for eleverne. 
Forældre og andre interesserede indbydes venligst til at overvære denne.

MANDAG DEN 18. JUNI

2 u (nr. 5) kl. 8 — 850 dansk ...............  hr. E. Foghmar
- 855— 940 regning ............. frk. E. Ganneskov

2 v (nr. 6) kl. 8 — 850 dansk ............... 1 „ r. J„ . ?fru R. Lindow- 8 — 9 regning .............)
2 x (nr. 7) kl. 8 ■— 850 dansk ...............  hr. Finn Andersen

- g55— 940 regning ............. fru A. Jespersen
2 y (nr. 8) kl. 8 — 850 dansk ............... I ,,,,,,„ . { - E. Lykkebo- 8— 9 regning .............. I
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Lærer. Gæstelærer.
3 C

4 b

4 c

4 A

4 B

4 D

5 C

1 FA

1 FC

2 fa

2 FA

I u

I v

(nr. 27)

(nr. 17)

(nr. 16)

(nr. 25)

(nr. 26)

(nr. 15)

(nr. A2)

(nr. 1)

(nr. 3)

(nr. 23)

(nr. 4)

(nr. 12)

(nr. 13)

kl. 8 —■ 85°
- 855— g4°

- 930— 1040
kl. 8 —- 83°
- 853—■ 940
- 950—■1040

kl. 8 —■ 850
- 855—• 940
- 95°—■1040

kl. 8 —■ 850
- 855— 940
- 93“— 1040

kl. 8 —• 850
- 835— 9“°
- 93°— 1040

kl. 8 — 850
- 835— 940
- 950— 1040

kl. 8 —■ 830
- 855— 940
- 930— 104«

kl. 8 — 85°
- 853— 910
- 930— 1040

kl. 8 —850
- 855— 940
- 930— 1040

kl. 8 — 850
- 855— 940
- 950— io«

kl. 8 — 850
- 855— 94°

- 93°— 10«
kl. 8 — 830
- 855— 040

- 950— 1040
kl. 8 — 8S0
- 855— g40

- 930— 10«

regning ............  
dansk ...............  
historie ............  
dansk ...............  
regning ............  
geografi ............  
dansk ...............  
regning ............  
historie ............  
dansk ...............  
regning ............  
historie ............  
dansk ...............  
regning ............  
naturhistorie .... 
dansk ...............  
geografi ............  
regning ............  
dansk ...............  
regning ............  
geografi ............  
dansk ...............  
geografi ............. 
regning ............  
dansk ...............  
regning ............. 
engelsk ............. 
dansk ...............  
historie ............  
regning ............. 
dansk ...............  
engelsk ............. 
regning ............. 
regning ............  
dansk ...............  
geografi ............. 
dansk ...............  
regning ............. 
engelsk .............

fru G. Poulsen

’hr. E. Hartby

fru E. Nielsen

' - K. Ludvigsen

’hr. E. Rekvad

fru A. Jespersen

hr. Poul Petersen

■ - Kjeld Hansen

fru E. Lykkebo
hr. S. Tiensuu
fru G. Marstrand

- G. Schierff

hr. Pagh Andersen

- E. Rekvad

B. Østerberg

- Østerberg

fru C. Refslund

- T. Ådal Rasmussen

’hr. J. Reim

- Finn Andersen
frk. E. Ganneskov
hr. Kurt Hansen

- H. Groth
frk. Alice Hansen
hr. Finn Andersen

- Poul Andersen

fru G. Schierff

- G. Poulsen

hr. E. Hartby 
- Poul Andersen

fru K. Bracher 
hr. H. Groth 
fru G. Schierff

- C. Refslund

- I. Høgh

hr. B. Hartmann

fru T. Ådal Rasmussen

hr. H. Simonsen
- W. Bracher
- S. Tiensuu 

fru R. Lindow 
hr. Kurt Hansen

- H. Simonsen 
- S. Tiensuu

fru K. Bracher

hr. J. Reim

fru E. Crusell

frk. D. Engberg 
hr. B. Hartmann 
frk. B. Juul Petersen 
hr. Kjeld Hansen 
frk. D. Engberg

- Alice Hansen 
hr. IV. Bracher

- D. Engberg 
fru I. Høgh 
frk. B. Juul Petersen

Kl. 10,45 holdes i hallen en lille afslutningshøjtidelighed for eleverne.
Forældre og andre interesserede indbydes venligst til at overvære denne.

Holbergskolen, juni 1956.
Erik Jørgensen.
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