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SKOLEDIREKTØREN
København

Maj 1957.

Om konfirmationsforberedelsen
er der mellem Københavns provster og skoledirektøren opnået enighed om følgende 
ordning (cirk. til skolerne 1. oktober 1948 og 20. marts 1954) :

1. Eleverne konfirmeres hovedsagelig fra følgende klassetrin: 2 FM og III EM, 
således at den væsentlige del af konfirmationsforberedelsen falder inden for 
disse klassetrin. Dog må det bemærkes, at elever, der skal konfirmeres i oktober 
fra 2 FM og III EM, skal have fri til at gå til konfirmationsforberedelse ca. medio 
april—juni samme år.

2. Elever fra 2 FM og III EM, der går til konfirmationsforberedelse, får fri de pågæl
dende dage (mandag og torsdag) kl. 13, således at de kan møde hos præsten 
kl. 1310, der er fastlagt som mødetid for 1. hold. Konfirmander fra andre klasse
trin inden for eksamensmellemskolen henvises til forberedelse uden for under
visningstiden.

Forældrene opfordres til at følge denne overenskomst.

De enkelte skoler sørger for, at ugeskemaet for disse to klassetrin bliver lagt 
således, at klassernes skoletid slutter mandag og torsdag kl. 13.

Klasseudflugter, museumsbesøg, opvisninger etc. må henlægges til andre dage 
end mandag og torsdag. Hvis det ganske undtagelsesvis ikke kan undgås at anvende 
en af disse „præstedage“, må meddelelse herom gives af skolen til hver enkelt præst.

Skolerne opfordres til at vise smidighed og imødekommenhed over for beret
tigede ønsker.

1 forbindelse hermed skal også nævnes de såkaldte konfirmandrejser, der 
som regel strækker sig over 10 dage.

Skolen har ingen hjemmel til at give eleverne fri for skolegang til sådanne 
rejser. Kun hvis rejsen er tilrettelagt således, at det største antal rejsedage ligger 
i påske- eller efterårsferien, giver skolen — i tilslutning hertil — fri i indtil 3 dage. 
Men i så fald bortfalder al anden frihed i anledning af konfirmationen.

Olaf Petersen.

JD.QVIST&KOMP.BOGTRYKKBRI
AKTIESELSKAB-KØBENHAVN  K



Holbergskolens sang

Mel.: „Der er ingenting, der maner—”

Se, et lærdomstempel knejser 
stolt fra dal og bakketop. 
Se, det røde tegl og mure 
lyser rent mod himlen op. 
Her har fremsyn frodigt luet 
underfuldt i pagt med nuet. 
Her er fortid, nutid, fremtid 
knyttet fast i samme favn. 
Lærdomstemplet — det er vort, og 
Holbergskolen er dets navn.

Holbergskolen for os åbner 
første del af livets bog, 
og taknemmeligt vi lærer 
kærlighed til Danmarks sprog. 
Det er Fader Holbergs stemme, 
som vi aldrig må forglemme. 
Det er fortid, som med nutid 
lægger grund for vor kultur, 
mens vor fremtid bygges op bag 
Holbergskolens trygge mur.

Med vor lærdom vokser minder 
om en frejdig skolegang. 
Alvorsfuldt imellem muntert 
toner med harmonisk klang. 
I vor skole vækkes tanker, 
som bestandigt sindet ranker. 
Derfor tænker vi på skolen 
som på egen fødestavn. 
Derfor priser vi af hjerte 
Holbergskolens stolte navn.

Poul Syskind.

I forbindelse med skolens indvielse maj—juni 1956 udskrev skolen en konkur
rence om en „Skolens sang“. Ovenstående, skrevet af en fader til børn i skolen, 
blev den foretrukne.
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Meddelelser til hjemmene.

En færdig skole.
Holbergskolens femte skoleår skulle blive det første i en færdig skole. Det er 

derfor forståeligt, at det er blevet nydt med velfortjent glæde af alle parter. Den ro 
og fred, der har hersket inde som ude, har præget livet i skolen på velgørende vis.

Vi er begyndt at finde frem til at udnytte alle de muligheder, Københavns smuk
keste skole byder såvel voksne som børn. Udstillingsmontren vis a vis hovedindgan
gen har på den smukkeste måde „arbejdet i takt“ med aktuelle begivenheder og i 
perioder vist resultatet af børnenes manuelle formåen. Skolens dejlige hal har ikke 
blot været rammen om børnenes fælles morgensang hver mandag, og alle de fester 
og arrangementer, der har skabt afveksling i den daglige tilværelse, men flere klas
ser har her med stor dygtighed opført dramatiseringer af forskellig art. Dette sidste 
tillægges stor pædagogisk værdi. 1 visse tilfælde har opførelserne fundet sted på 
den lille scene i filmssalen. Den særlige udformning af klasseværelserne vil på den 
naturligste måde — alt efter muligheder og behov — lidt efter lidt give anledning 
til, at den traditionelle undervisningsform i visse tilfælde fraviges kortere eller læn
gere tid.

Det pædagogiske forskningsinstitut har i det forløbne år i forståelse med skolen 
foretaget visse undersøgelser i 1. klasserne, denne skoles beskedne bidrag til det 
institut, hvis arbejdsresultater vil få den allerstørste betydning for alt pædagogisk 
skolearbejde i vort land i fremtiden.

Fra Statsseminariet på Emdrupborg modtages vordende lærere og lærerinder 
til praktikuddannelse.

I årets løb blev det muligt at indføre lukning af skolen kl. 15,45 så børnene 
kan nå bort fra hovedfærdselsårerne på deres vej hjem inden det store ryk kl. 16, 
ligesom lørdagslukning kl. 13 hele året blev indført, da skoledirektionen havde ved
taget dette.

Tilbage står det stadig uopfyldte ønske: stien til Nøkkerosevej. Alle gode be
stræbelser har tilsyneladende endnu ikke frugtet. Da alt må sættes ind på at beskytte 
vore børn under deres færden til og fra skolen, må det kræves, at der uanset om 
stien etableres eller ej, ophænges en lyskurv i krydset Grønnemoseallé — Emdrup- 
vej -— Frederiksborgvej samt laves en moderne fodgængerovergang med de lysende 
„appelsiner“ ved Nøkkerosevej. Frederiksborgvej indebærer i myldretiderne den 
alvorligste fare for vore børns liv og sikkerhed. Skolepatruljerne gør et beundrings
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værdigt stykke arbejde for deres kammerater skoleåret igennem; men forældrene 
må huske, at disse patruljer ingen myndighed har til at standse den kørende trafik.

Der skal til slut lyde den varmeste tak til forældrekredsen for godt samarbejde 
også i dette skoleår.

Ligeledes skal forældrenes valgte repræsentanter, skolenævnet, takkes for den 
interesse, hvormed skolen og dens arbejde omfattes.

Skolens vækst 1952-57.
1952—53 ..................................... 463 elever i 16 klasser
1953—54 ..................................... 689 — - 24 —
1954—55 ...................................... 1029 — - 36 —
1955—56 ..................................... 1192 — - 41 —
1956—57 ...................................... 1350 — - 47 —

Forhåbentlig går det nu atter nedad med såvel klasse- som elevtal i de kom
mende år — også i denne bydel.
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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 toiletter, 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 samlingsstue (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 er prydhave, og her står skolens flagstang (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 at få skaffet en sti, der kan 
lette forbindelsen mellem skolen og sportsanlægget og samtidig sikre, at eleverne ved hjem
gangen 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 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
seværelse 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 1957 havde Holbergskolen 1312 elever, nemlig 746 drenge og 

566 piger, fordelt i 47 klasser: 1. kl. (4), 2. kl. (4), 3. kl. (7), 4. kl. (6), 5. kl. 
(9), 1. fri mellem (4), 2. fri mellem (4), 3. fri mellem (3), 1. eksamensmellem 
(3), 2. eksamensmellem (2) og 3. eksamensmellem (1). Af grundskoleklasserne 
er der en 3. hjælpeklasse, en 3. og en 5. læseklasse.

Af ovennævnte klasser er de 22 blandede.

Personalia.
Skolens leder: Skoleinspektør Erik Jørgensen.
Viceskoleinspektør: C. Lund Lavesen.
Viceskoleinspektrice: G. Kjeldsen-Hansen.
Overlærere: Willy Bracher, fru Jytte Bruun, B. Hartmann, fru Rose Marie 

Lindow, fru Ellen Nielsen, fru C. Refslund.
Lærere: Finn Andersen, Jørgen Pagh Andersen, Poul Andersen, Erik Foghmar, 

Henning Groth, Kjeld Hansen, Kurt Hansen, Bjarne Hedtoft, Felix Clausen, John 
W. Jensen, Jørn Lembke, Erling Lindegård, Bent Madsen, Tage Højby Nielsen, 
Herman Pedersen, Poul V. Petersen, Jørgen Reim, Harry Simonsen, Sigurd Tiensuu, 
Bent Østerberg.

Lærerinder: Fru N. Andresen, fru K. Bracher, fru E. Crusell, frk. D. Eng
berg, fru Bodil Fabricius, frk. Ellen Ganneskov, frk. Alice Hansen, fru Inge Høgh, 
fru Agnete Jensen, fru Agnete Jespersen, fru Birgitta Lange, fru Kirsten Ludvigsen, 
fru Else Lykkebo, 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 Fogh.
Skolesundhedsplejerske: Frk. Ida Sommer Andersen.
Skoletandlæger: Fru Hancke og fru Østergård.
Klinikassistenter: Fru Fels og fru Møller Jensen.
Maduddeler: Fru Ester Hansen.
Medhjælp ved maduddeling: Fru Sand.
Skolebetjent: Højlund Rasmussen.
Pr. 31. juli fratrådte Niels E. Rekvad og pr. 31. august fratrådte E. Harthy; 

begge har fået embede i provinsen.
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Sociale forhold.
Skolebespisning.

I tiden aug.—okt. fik i alt 1208 børn mælk på skolen. I tiden nov.—april fik 
605 børn skolefrokost og 528 mælk alene. I 3. FM. og III EM, hvor eleverne ikke 
får gratis mælk og mad, var der 45 børn, der købte mælk, og 6 børn der købte mad.

Tandbehandling.
Tandklinikken på Holbergskolen havde den 8. februar 1957 eksisteret i 2 år. 

Siden januar 1956 med 2 tandlæger.
Da tandlægerne skal behandle både Emdrupborg skoles og Holbergskolens ele

ver kan det knibe meget at få efterset børnenes tænder to gange om året. Indtil nu 
har vi i dette skoleår behandlet 31 klasser fra Emdrupborg og ca. 38 klasser fra 
Holbergskolen.

Tandlægerne sætter alt ind på at kunne nå at behandle Holbergskolens elever 
2 gange i næste skoleår.

Som sørgeligt faktum kan vi konstatere, at børnene får flere og flere huller i 
tænderne, navnlig i fortænderne, og vi har en bøn ■— eller to — til forældrene:

1. Indskrænk slikspisning til en dag om ugen — det er småslikkeriet dag ud 
og dag ind, der er farligt.

2. Sørg for at børnene børster tænderne lige inden de går i seng.

Badningen („14-dages-badet“).
I denne badning har der deltaget 136 drenge og 50 piger.

Sparemærker.
Skolen sælger kun 25 øres-mærker, og der er i tiden 1. april 1956—31. marts 

1957 udleveret mærker for ca. 7000 kr. Fra sparekassen modtager skolen 3 % af 
beløbet i sparepræmie og disse penge overføres til elevfondet.

Holbergskolens elevfond.
Elevfondens kassebeholdning er i det forløbne år vokset ganske betydeligt, tak

ket være interesse og initiativ fra såvel forældre som børn og lærere.
Papirindsamlingen i oktober 1956 gav et klækkeligt overskud på 1224,10 kr., 

og sammen med sportskampen i aug. 1956 og to filmforestillinger har denne bragt 
fondens kassebeholdning op på ca. 2000 kr.

Fonden har ydet tilskud til lejrskoleophold, norges-turen, en skovtur for skole
patruljebørnene som anerkendelse for deres store, samvittighedsfulde arbejde, for
uden til festarrangementer for alle skolens børn: Skolens fødselsdag, Holbergfesten 
og Luciafesten og julefesten.

Tove Aadal Rasmussen.
kasserer.
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„Ludvig Holberg" besøgte sin skole 
dagen før den officielle indvielse 
(26. maj 1956) for at se, om alt var 
i orden til den store begivenhed, — 
og det var det!



Livet i skolen.
Undervisning i færdselslære.

Overbetjentene Feddersen og Knudsen underviste i begyndelsen af februar alle 
skolens klasser fra 2. klasse og opefter i færdselslære.

Skolepatruljer.
I skoleåret 1956—57 har 10 piger fra 3. f.a., 11 drenge fra 2. F.A. og 11 

drenge fra 3. F.A. fungeret som skolepatruljer. Disse piger og drenge fortjener den 
største ros og tak for den pligtopfyldende måde, hvorpå de har løst deres opgave. 
Drengene fra 2. F.A. tiltrådte først i midten af skoleåret som ekstra skolepatruljer 
på grund af det af den voksende trafik fremkaldte større behov. Skolen havde den 
glæde, at 3 piger fra 3. f.a., Kirsten Nielsen, Laila Rode og Lis Maibom, blev ind
stillet til og opnåede udmærkelsestegnet som skolepatruljer.

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

63 af skolens elever i klaverspil, blokfløjtespil m. m.
Fru Lauesen har altid beredvilligt bistået ved sangprøver og optræden ved for

ældremøder, og det skylder skolen hende sin bedste tak for. I begyndelsen af marts 
arrangerede fru Lauesen en vellykket elevkoncert.

Hr. Gunnar Nielsen har taget sig af elevernes undervisning i violinspil. 4 elever 
har deltaget.

Frivillig svømning.
57 af vore piger har gået til svømning i svømmehallen.

Udstillinger.
I montren i skolens forhal har der i årets løb været forskellige udstillinger i for

bindelse med forskellige „dage“, f. eks. 4. maj-dagen, FN-dagen, Nordens dag, Hol
bergs fødselsdag og verdensspejderchefen Baden-Powells 100-års fødselsdag, lige
som der også i forbindelse med Bogugen i september var arrangeret en opstilling af 
børnebogskatalogets bøger (med velvillig bistand fra en af skolens boghandlere, 
Esger Koefoed).

Skolescene og skolebio.
I skoleåret 1956—57 var 163 piger og 170 drenge medlemmer af skolescenen, 

medens 143 piger og 195 drenge var medlemmer af skolescenens bio.

Besøg af norsk og svensk rejselektor.
Gennem foreningen „Norden“ modtog skolen i februar besøg af en norsk rejse

lektor, og i marts måned besøgte en svensk lektor vor skole.
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Om aftenen den 4. maj 
var skolen illumineret med 
levende lys i alle vinduer. 
Eleverne i I lu stod for det 
omfattende arrangement.

På Holbergs fødselsdag d. 3. december 
sendtes en elev-deputation med en 

blomsterhilsen ind til digterens statue 
foran Det kgl. teater.
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Fester og lignende.
Lørdag den 22. september: Bogparade i forbindelse med børnebogsugen.
24. oktober: FN-dagen.
27. oktober: Skolens fødselsdag.
30. oktober: Nordens dag.
8. november: 2 minutters stilhed for Ungarn.
3. december: Holbergs fødselsdag, fejredes ved oplæsning af skolens æres- 

kunstner, kgl. skuespiller hr. Preben Neergård.
17. december: Set. Lucia-optog.
22. december: Julefest.
30. marts: Amatøraften.
6. april: Skolebal.
29. maj: Udflugtsdag.
6. —11. juni: Besøg af Majorstuaskolen i Oslo.
Foruden disse særlige arrangementer har flere klasser opført små komedier for 

deres kammerater. Således kan nævnes, at 5u har opført „Svinedrengen“, 5a har 
opført scener af „Nøddebo Præstegaard“ og „Svinedrengen“, 4 a „Niels Ebbesen“ 
og endelig har 4 a på dukketeater opført „Genboerne“.

Desuden har skoleopsparingsudvalgets konsulent, kommunelærer Svend Petersen 
talt om „Penge“ for skolens 3. fm-klasser og erhvervsvejleder, overlærer Kai Søren
sen haft erhvervsvejledning for alle skolens 3. FM-klasser.

Skolebiblioteket.
Skolens bibliotek, der ledes af en af skolens lærere, er samtidig et offentligt 

kredsbørnebibliotek, ledet af en børnebibliotekar (fru Rump). Skolebibliotekaren 
bistår ved udlånet 4 timer ugentlig og fungerer som forbindelsesled mellem skolen 
og børnebibliotek 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.

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

Småbørnsbibliotekets (1.—3. kl.) bogbestand er 692 bd. Udlånets bogbestand 
er 3661 bd., fordelt på faglitteratur med 1182 bd. og skønlitteratur med 2445 bd., 
en forøgelse på 606 bd. siden sidste år.

Skolelæsestuen, hvor klasserne fra 5. kl. og opefter hver har 2 undervisnings
timer ugentlig, er tillige åben i elevernes fritid i tiden 15. sept.'—15. april. Åbnings
tiderne er angivet ved indgangen til læsestuen. Her gives der eleverne lejlighed til at 
uddybe skolens emner og fag ved hjælp af håndbogssamlingen, der ikke kan hjem
lånes. Her er tillige fremlagt blade og tidsskrifter, ligesom papir, pen, blæk, blyant, 
tusch, farver og viskelæder er til rådighed for eleverne. Besøget svinger fra 18—20 
til 38—40 elever, gennemsnitlig 27 elever pr. gang.
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Sankta Lucia-optog 
i hallen
mandag d. 17. december.

Julefest i hallen, 
lørdag d. 22. december. 
Det smukke bagtæppe på 
scenen, Vise mænd fra 
Østerland, dannede en meget 
smuk baggrund for 
højtideligheden.
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Læsestuens bogbestand er 594 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 109 klassesæt, omfattende 3840 bd., en forøgelse 
på 4 sæt med 80 bd.

Lærerbiblioteket på lærerværelset er til rådighed for skolens lærerpersonale 
og består af lærebøger og håndbøger og rummer ialt 468 bd.; endvidere findes her 
et højtlæsningsbibliotek på 82 bd.

Endvidere har skolens lærere fra bibliotekernes fællesbogsamling til udvidet 
læsning i timen rekvireret 31 bogsæt med ialt 410 bd.

Poul Andersen, 
skolebibliotekar.

Fritidsklubberne.
Også i sæsonen 1956—57 har der været fin tilslutning til klubberne. Det gen

nemsnitlige medlemstal for de to halvsæsoner har været på ca. 310, fordelt på 
18—20 hold.

Blandt det nye, der i år blev budt på, kan nævnes peddigrør og bensløjd og hus
gerning (fortrinsvis for de større børn). De forskellige klubber har tillige på for
skellig vis markeret sæsonens afslutning: Bordtennisklubben ved en kamp mod 
Grundtvigsskolen (selv om vi tabte 1—91), peddigrør og bensløjd samt lerklubben 
og fotoklubben ved smukke udstillinger i montren. Der er endvidere afholdt mester
skab i badminton i pige- og drengesingle, dramatisk klub fremførte Hostrups „Gen
boerne“ på dukketeater og sluttede af med en festlig opførelse af H. C. Andersens 
„Fyrtøjet“ i Kai Rosenbergs bearbejdelse, spillet for alle 1.—4. klasserne den 13. 
april.

Alt i alt en sæson, som børn og lærere har haft megen glæde og stort udbytte af.
Kjeld Hansen, 

daglig leder af klubberne.

Gaver.
I årets løb har vi fra en række af skolens elever og venner modtaget forskellige 

gaver, som vi endnu en gang siger tak for.
Det drejer sig bl. a. om følgende: En konkylie, 2 kasser med insekter, en då

dyrtak m. m.
Endvidere har skolen gennem skolevæsenet som gave efter afdøde professor 

Johs. Bjerg modtaget et relief, forestillende en gruppe drenge og piger. Dette er 
ophængt på væggen på etagen ved skolens kontor.

Forældreuge.
Denne holdtes i dagene mandag den 5., tirsdag den 6. og onsdag den 7. no

vember. Alle tre dage var der „åbent hus“ i samtlige klasser i disses 2 første under
visningstimer.
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Tilslutningen var således:
Mandag den 5. november 77 besøgende fra 75 hjem
Tirsdag den 6. november 119 besøgende fra 110 hjem
Onsdag den 7. november 112 besøgende fra 111 hjem

I alt ... 308 besøgende fra 296 hjem

I forbindelse med forældreugen holdtes der i skolens hal et forældremøde, hvor 
skoleinspektør Vagn Petersen fra Søndermarksskolen på Frederiksberg talte om 
„Læseproblemer hos børn“.

Forældremøder.
Der har i årets løb været afholdt flere velbesøgte møder, således kan nævnes: 

Mandag den 24. september.- Børnebogsforfatteren, skoleinspektør Dines Skafte Jes
persen: „Børn og bøger“.

Onsdag den 3. oktober: Skolebibliotekar Poul Andersen og børnebibliotekar Birthe 
Rump: Gennemgang af det udsendte børnebogskatalog — samt orientering i 
bogsamlingen i skolebiblioteket.

Mandag den 5., tirsdag den 6. og onsdag den 7. november.- Forældreuge.
Onsdag den 7. november.- Skoleinspektør Vagn Petersen: Læseproblemer hos børn.
Onsdag den 21. november: Skolens inspektør: Optagelsesprøven til 1. eksamens

mellemskoleklasse.
Onsdag den 5. december: Møde for forældrene til børn i 1. klasserne. Skolepsykolog

Ejvind Jensen talte om „Barnets første skoletid“.
Tirsdag den 22. januar: Forældrekonsultationsaften
Mandag den 25. februar: Forældre til børn i 5. kl. og 1. Fm mødte hos klasselære

ren for at få en samtale med denne om deres børns muligheder.
Torsdag den 28. februar: Skoleopsparingskonsulent, kommunelærer Svend Peder

sen : „Børn og penge“.

Personalets egne pædagogiske sammenkomster
er blevet fortsat. Disse virker inspirerende i det daglige skolearbejde og styrker 
sammenholdet. Torsdag den 7. marts holdtes på Holbergskolen „pædagogisk lærer
dag“ for personalet fra de 6 skoler i Nordvest-kvarteret.
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Afslutning på skoleåret.
Der gives forældrene lejlighed til at overvære undervisningen i de forskellige 

klasser
torsdag den 20. og fredag den 21. 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 pigernes gymnastik
sal. Udstillingen kan beses torsdag den 20. juni kl. 10—12 og fredag kl. 10—12, 
og tillige torsdag kl. 19—21.

Begge besøgsdage holdes der kl. 10,50 en afslutning i hallen 
for de i skole værende elever, disses forældre og andre interesserede.

Afslutning for de udgående elever, disses forældre og alle med interesse 
for skolen, afholdes i hallen fredag den 21. kl. 19,30. Der vil blive uddeling af 
flidspræmier, afgangsbeviser m. m.

Lørdag den 22. juni er omflytningsdag.

Det nye skoleår.
begynder mandag den 12. august. De nye første klasser møder dog først mandag 
den 19. august kl. 9 i hallen.
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Praktiske oplysninger.
Skolens kontor.
er åbent hver skoledag kl. 12—13 og desuden onsdag aften kl. 1730—1830. 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 undtagelsesvis få tilladelse til at opholde 
sig uden for klasseværelse nr. 4. 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.

tilemte 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 viceinspektøren.
Alle øvrige glemte sager opbevares i „glemmeskabet“, der indtil videre er an

bragt i kælderetagen neden for mellemtrappen. Der vil blive draget omsorg for, at 
alle klasser ■— også i skoleåret 1957—-58 — vil få lejlighed til mindst een dag om 
ugen at kunne komme til „se“ i „glemmeskabet“.
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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. 745 (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.

Lørdags=tiderne:
1. time 8 — 8'“
2. time 840— 925 frikvarter 923— 9”
3. time 935—1013. Frikvarter 1030—104s
4. time 10«—H2S
5. time 1123—12°'. Frikvarter 1203—12«
6. time 1215—13
(1 . hold børn spiser i klasserne 1015—103°)
(2 . hold børn spiser i klasserne 1 150—1203)

Konfirmationsforberedelse.
For at det kan gå mindst muligt ud over børnenes skoleundervisning, når kon

firmationsalderen indtræder, og præstegangen skal begyndes, er det meget vigtigt, 
at denne finder sted, medens konfirmanderne går i 2. fm eller i III em, i hvilke 
klasser undervisningen er lagt til rette med særligt hensyn til konfirmationsfor
beredelsen.

Forældrene bedes have dette i erindring.
På konfirmationsforberedelsesdage (mandag og torsdag) får elever fra oven

nævnte klasser fri kl. 13 for at kunne møde hos præsten kl. 1310, der er mødetid 
for første hold.

Konfirmander fra andre klassetrin indenfor eksamensmellemskolen henvises 
til forberedelse uden for skolernes undervisningetid.

Samtidig gøres opmærksom på, at elever, der går til konfirmationsforberedelse 
mod et depositum på 2 kr. hos viceskoleinspektøren kan låne salmebog, ny testa
mente samt katekismus.
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Det er naturligt, at konfirmander har fri fra skole mandagen efter deres konfir
mation ; men hvis hjemmet ønsker det, kan konfirmanden også få fri lørdagen før 
konfirmationen, når anmodning herom fremsættes skriftlig over for skolen.

Konfirmandens søskende har kun fri om mandagen til kl. 11; men ønsker 
hjemmet også sådanne fri hele mandagen, må der ligeledes herom rettes skriftlig 
henvendelse til skolen.

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 cykle- 
tilladelse, 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.

Holbergskolen blev indviet under festlige former i maj 1956 og er altså nu en 
helt udbygget, smuk og moderne skole. Rigtig udnyttet kan den danne rammen om 
en undervisning, hvor hovedvægten lægges på gruppearbejde og fællesskab mellem 
eleverne indbyrdes og elever og lærerkræfter.

Det kan vel næppe bestrides, at man — da skolenævnene afløste forældre
rådene — havde den tanke, at deres indflydelse på skolens indre liv skulle øges, og 
det er da også rigtigt, at mulighederne herfor er tilstede, således at nævnet ikke 
alene beskæftiger sig med forsømmelsessager, men også kommer med forslag og 
synspunkter vedr. skolens indre liv. Men det naturligste og rigtigste er, at forældre 
og skole har den direkte kontakt med hinanden, og at skolenævnet kun i særlige 
tilfælde kommer ind i billedet. Holbergskolen har også i det forløbne skoleår gjort 
sit til at styrke denne kontakt — både gennem afholdelse af klasseforældremøder, 
fællesmøder, fester o.s.v. og har også arrangeret en „åbent hus-aften“, hvor adskil
lige forældre mødte frem og talte med deres børne lærere om spørgsmål af fælles 
interesse.

Skolenævnet siger tak for godt samarbejde til alle sider i det forløbne år og 
ønsker, at forældrene stadig vil vise skolen den samme levende og vågne interesse 
som hidtil.

Solveig Christensen, 
skolenævnets formand.

Skolenævnet har følgende medlemmer:

Preben Andersen, Oldfuxvej 9, NV., Taga 9620.
Solveig Christensen, Magistervej 23, NV., Ægir 1140.
Jens Schiermer Nielsen, Filosofvænget 22, NV.
Hertha Nielsen, Skovløbervej 3, NV., Taga 3185.
Eigil Hagemann Rasmussen, På Bjerget 8, NV., Taga 159.
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Arsafslutningen 1957.
(Besøgsdage).

TORSDAG DEN 20. JUNI

Lektionerne bliver læst således:

1

1

1

1

2

3

3

4

4

5

5

5

1. lektion: 8—850. 2. lektion: 855—910. 3. lektion: 95°—lO40.

Lærer. Gæstelærer.
u 

V

X 

y 

u 

u

(nr. 5)

(nr. 6)

(nr. 7)

(nr. 8)

(nr. 18)

(nr. A 1)

1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

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

fru

hr.

■fru

hr.

G. Poulsen
A. Jespersen
A. Jespersen
R. Lindow

B. Østerberg

B. Lange

C. L. Lavesen

E. Foghmar
Poul Andersen

y

c

(nr. 17)

(nr. 28)

3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

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

■ fru

frk. 
hr.

fru

F. Clausen

E. Lykkebo

D. Engberg
F. Clausen

G. Poulsen

jhr. S. Tiensuu

B. Østerberg
a (nr. 25) 1.

2.
3.

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

■ - I. Høgh
J fru N. Andresen

H. Rose
B 

a 

b

(nr. H 1)

(nr. 15)

(nr. 26)

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

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

hr.

fru 
frk 
fru

Poul Petersen

G. Kjeldsen-Hansen
M. Rahr
A. Jespersen

E. Nielsen

Jhr.

fru

f ’
frk 
hr. 
fru

H. Groth

C. Refslund

G. Schierff

A. Hansen
B. Madsen
G. Kjeldsen-Hansen
N. Andresen
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Lærer. Gæstelærer.
5 c (nr. 27) 1. dansk ................1 „ , , . hr.. /fru K. Ludvigsen .2. regning .............) I

3. naturhistorie .... - B. Lange f

H. Petersen

W. Bracher

5

1

u (nr. 4) 1. dansk ................... - Aadal Rasmussen fru
2. geografi ............... frk. D. Engberg hr.
3. historie ............... fru Aadal Rasmussen fru

FMA (nr. 1) 1. dansk ................. 1. /hr. 1. W. lensen hr.2. regning .............. )
3. fysik ..................... - B. Hartmann

A. Lund Jensen
E. Foghmar
R. Lindow

B. Hedtoft

H. Petersen
1 FMC (nr. 3) 1. regning ............. - E. Lindegård

2. engelsk ............. - J. Reim
3. dansk ................ - S. Tiensuu fru

B. Hartmann
F. Clausen
G. Schierff

1 fma (nr. 2) 1. dansk .................. frk. M. Rahr ]
2. engelsk ............... fru A. Lund Jensen 1
3. regning ...............  frk. M. Rahr

H. Rose

J. Bruun
2 fmb (nr. 13) 1. dansk .................| _ „ , frk.. ( - E. Cjiinneskov2. regning ............ ) fru

3. naturhistorie .... - M. Juul Petersen

D. Engberg 
Aadal Rasmussen 
K. Ludvigsen

3

3

FMA (nr. 14) 1. dansk ................ hr. J. Reim 1} hr.2. regning ............. - E. Lindegård J
3. engelsk ............. - ]. Reim

fma (nr. 21) 1. dansk ............... 1 fru C. Refslund fru2. regning ............ 1
3. fysik ................. hr. B. Madsen hr.

J. Pagh Andersen

B. Hedtoft

E. Crusell

J. W. Jensen
I u (nr. 11) 1. historie .............. - Poul Andersen

2. dansk ................. fru J. Bruun frk.
3. geografi .............. hr. H. Groth hr.

W. Bracher
A. Hansen
Poul Andersen

I v (nr. 12) 1. engelsk ............... frk. M. Juul Petersen fru
2. geografi ............... hr. B. Hartmann hr.
3. dansk .................. fru K. Bracher

K. Bracher
H. Petersen
J. Pagh Andersen

II u (nr. 23) 1. dansk ............... 1 fru, , fhr. Kurt Hansen2. engelsk ............ 1 frk.
3. regning ............. frk. E. Ganneskov hr.

R. Lindow
M. Juul Petersen 
Kurt Hansen

II v (nr. 24) 1. dansk ................ - A. Hansen fru
2. tysk ..................  fru K. Bracher hr.
3. naturhistorie .... - E. Lykkebo

Eksaminator.

J. Bruun
B. Madsen 
E. Foghmar

Censor.
ILI u (nr. A 5) 1.-—3. regning ............. hr. Kjeld Hansen hr. Finn Andersen

For de i skole værende elever, disses forældre og andre interesserede holdes 
kl. 10™ i hallen en mindre afslutningshøjtidelighed.
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FREDAG DEN 21. JUNI

Lektionerne bliver læst således:
1. lektion: 8—8". 2. lektion: 855—9'°. 3. lektion: 9'0—10"'.

Lærer. Gæstelærer.
2 V (nr. 18) 1. dansk ................ frk. D. Engberg

2. regning ............. fru E. Lykkebo
2 X (nr. 7) 1. regning ............. - N. Andresen

2. dansk ............... frk. M. Juni Petersen
2 y (nr. 8) 1. regning ............. hr. Poul Petersen

2. dansk ............... fru K. Ludvigsen
3 A (nr. H 1) 1. regning ............. hr. J. Reim

2. dansk ................ - Poul Petersen
3. geografi ............. fru B. Lange

3 a (nr. 28) 1. dansk ................ frk A. Hansen
2. regning ............. fru A. Lund Jensen

3 v (nr. 6) 1. dansk ................ - R. Lindow
2. regning ............. - B. Lange
3. naturhistorie .... - A. Jespersen

3 x (nr. 5) 1. dansk ................ hr. Finn Andersen
2. regning ............. fru A. Jespersen
3. naturhistorie .... hr. B. Madsen

3 z (nr. 17) 2. dansk ................ fru N. Andresen
3. regning .............

4 A (nr. 16) 1. dansk ............... - G. Schierff fru A. Lund Jensen
2. historie ............. hr. B. Madsen - R. Lindow
3. regning ............. fru E. Crusell frk E. Ganneskov

4 u (nr. 27) 1. dansk ............... ■hr. Poul Andersen fru Aadal Rasmussen
2. regning ............
3. geografi ............. fru I. Høgh hr. Hartmann

4 V (nr. A 2) 1.
2.

dansk ................
regning ............. > - C. Refslund

} ■ E. Foghmar

3. historie ............ - J. W. Jensen
4 B (nr. 15) 1. regning ............ hr. C. L. Lavesen fru E. Nielsen

2.
3.

dansk ...............
geografi .............

• - H. Groth hr. Finn Andersen

5 A (nr. H 2) 1. dansk ................ - Kurt Hansen
2.
3.

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

’ - B. Hedtoft |fru J. Bruun

5 C (nr. 12) 1.
2.

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

l
■ W. Bracher hr.

K. Ludvigsen
Kjeld Hansen

3. historie ............. - Poul Andersen fru E. Nielsen
5 D (nr. 25) 1. dansk ............... - Kjeld Hansen hr. S. Tiensuu

2. regning ............. - E. Lindegård fru G. Schierff
3. geografi ............. - Kjeld Hansen frk A. Hansen
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Lærer. Gæstelærer.
5 F (nr. 3) 1. geografi ............. hr. E. Lindegård

2. dansk ................. 1 „ _.? - S. Ttensuu3. regning .............. J

hr. H. Petersen 
frk. A. Hansen 
hr. H. Petersen

1

2

FMB (nr. 13) 1. regning ............. - B. Madsen
2. engelsk ............. 1, ( - Kurt Hansen3. dansk ................ )

FMA (nr. 1) 1. dansk ...............
2. historie ............. - J. Pagh Andersen
3. geografi ............

fru G. Poulsen

hr. F. Clausen

|fru I. Høgh

- A. Lund Jensen
2 FMB (nr. 2) 1. dansk ................. - H. Groth

2. engelsk .............. - J. Reim
3. historie .............. - E. Lindegård

frk. M. Rahr 
pru G. Poulsen

2 fma (nr. 11) 1. dansk .................. fru E. Crusell
2. fysik .................... hr. B. Hartmann
3. engelsk ...............  frk. D. Engberg

- E. Lykkebo 
hr. J. W. Jensen 
fru K. Ludvigsen

3 fmu (nr. 21) 1. dansk .................. fru J. Bruun
2. regning ...............  frk. M. Rahr
3. engelsk ...............  hr. E. Jørgensen

frk. E. Ganneskov 
fru E. Nielsen 
frk. M. Juul Petersen

I A (nr. 14) 1. geografi ............... - B. Hartmann
2. regning ............... - H. Petersen
3. engelsk ............... - J. Reim

hr. F. Clausen 
frk. E. Ganneskov 
fru A adal Rasmussen

Ill u (nr. A 5) 1.—3. tysk hr.
Eksaminator.

B. Østerberg
Censor.

fru K. Bracher

For de i skole værende elever, disses forældre og andre interesserede holdes 
kl. 10™ i hallen en mindre afslutningshøjtidelighed.

Holbergskolen, juni 1957.

Erik Jørgensen.
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Fredag den 21. juni kl. 19 30
holdes

for alle udgående elever, disses forældre 
og alle med interesse for skolen en

afslutningsh øj tidelighed 
i hallen

Der vil blive uddelt 
flidspræmier, afgangsbeviser 

m. m.
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