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1957-58
Til al overvære undervisningen

torsdag d. 19- og fredag d. 20. juni indbydes 

børnenes forældre eller værger

samt enhver, der har interesse for

skolen og dens arbejde.
DANMARKS

PÆDAGOGISKE 
bibliotek



SKOLEDIREKTØREN
København Marts 1958.

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.

I 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.

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

Poul Syskind.
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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 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 er prydhave, og her står skolens flagstang (20 m).
Foran blok V er legepladsen for de mindre elever, foran blok IV for de store.
N edkørselsrampen fra Frederiksborgvej fører langs blok III, ned til de 2 legepladser.
Skolens hovedindgang, der ligger i den østre ende af blok 1, 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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Meddelelser til hjemmene.

Holbergskolen har med sine ca. 1350 elever placeret sig blandt byens store 
skoler, og det ser ikke ud til, at den nedgang i børnetallet, der så småt er begyndt 
at gøre sig gældende andre steder, vil komme til at spores nævneværdigt næste skoleår 
ved denne skole. Det kan derfor ikke undgås, at det er mærkbart i det daglige skole
liv, at skolen skal rumme så mange elever. Mange klasser har „takkede“ skemaer, 
d. v. s., mødetiden er skiftende ugen igennem, der må vandres en del fra det ene 
ledige lokale til det næste, og enkelte klasser må af og til undervises i lokaler, der 
ikke er beregnet til undervisning (rengøringsdamernes lokale og udlånsbiblioteket).

Men trods overfyldningen leves der et rigt skoleliv; der arbejdes i hverdagen, 
og til tider festes der. Nye ting er dukket op, bl. a. indførelse af „ordensvagter“ og 
forsøg med erhvervspraktik (udstationering af eleverne i 3 FA og 3 fa). Ordningen 
med ordensvagter valgt af eleverne selv i de ældste klasser skulle bane vejen for op
rettelse af et elevråd. Foreløbig mødes et 5-mandsudvalg af ordensvagter med et lærer
nes kontaktudvalg (heri sidder bl. a. skolens inspektør, viceinspektøren og vicein- 
spektricen) og drøfter på lige fod forskellige af hverdagens problemer i skolen.

Flere klasser har været på lejrskole i Fuglsø-lejren på Mols, adskillige elever 
deltager i Dansk Skolescenes forestillinger (teater og bio), en del går til frivillig 
svømning, basketball (piger), musikundervisning (85 elever til klaver, blokfløjte og 
violin fordelt mellem fru Magda Lauesen, fru Karen Erichsen og Gunnar Nielsen), 
korsang, orkester (skolen er så småt begyndt at få sit eget orkester!!) — og sidst, 
men ikke mindst, besøges vore fritidsklubber af henved 300 elever.

Forbindelsen med vort broderland, Norge, er fortsat blevet styrket gennem ud
vekslingsrejserne mellem Majorstuaskolen og Holbergskolen. I pinsen 1957 var det 
nordmændenes tur til at besøge os. Det blev uforglemmelige dage.
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Foreningen „Norden“ sendte såvel en norsk som en svensk rejselektor på besøg. 
Eleverne i III em- og 3 fri mellemklasserne overværede disse lektorers foredrag m.m.

Gennem salg af sparemærker (forestås af viceinspektricen) søges børnenes øko
nomiske forståelse udviklet, idet de nu kan hæve deres opsparede beløb, når de kan 
få deres sparemål opfyldt.

Skolebespisningen kunne d. 6. febr. fejre sit 75-års jubilæum. Fra en spæd be
gyndelse med ca. 1100 spisende børn, fattige børn, er antallet nu helt oppe på ca. 
30.000 børn, et tilbud til alle børn i de 7 første klasser. For Holbergskolen ser tal
lene således ud: eftersommeren 1957 talte 1150 mælkedrikkere, vinterhalvåret 
1957-58 talte 607 mælkedrikkere og 560 spisere; 60 børn køber mælk, 6 mad.

Da badeanstalten ved hallen kun er disponibel for 14-dags badningen mandage 
og lørdage, bader kun de børn, der af hjemmene tilmeldes. Der er kun tilmeldt ca. 
100 børn, og det kniber at få dem til at møde hver gang (vi appellerer hermed til for
ældrene !)

Kun den ene af tandklinikerne er i drift, hvorfor det i dette skoleår vil knibe at 
nå det ønskelige: at tandbehandle alle børn 2 gange i hvert skoleår.

Skolen har ved siden af sit egentlige brug været benyttet som omklædningscenter 
for de elever, der deltog i stævnet i Emdrup-parken ved De københavnske skolers 
idrætsdag, og ved valget til Folketinget og til Borgerrepræsentationen fungerede sko
len som valgsted.

Selv om vi tilsyneladende intet mangler på skolen, har vi dog stadig nogle bræn
dende ønsker, som vi er sikre på også næres af forældrekredsen: belysningsanlæg til 
tribunen (scenen) i hallen, etablering af adgangssti til Nøkkerosevej af hensyn til 
brugen af Emdrup-parken i sommermånederne og trafikregulering ved lyskurver i 
krydset Emdrupvej-Grønnemose allé/Frederiksborgvej. Hvem kan hjælpe os med 
snarest muligt at få disse ønsker opfyldt? Vi har haft den glæde, at man fra myndig
hedernes side (i det kommende skoleår) vil etablere fodgængerovergang med lysende 
„appelsiner“ over Frederiksborgvej ved Nøkkerosevej. Flere års arbejde har endelig 
givet bonus!

Vore ualmindelig flinke skolepatruljepiger og -drenge fra 4. fu og 3. FA fortjener 
den hjerteligste tak for deres udmærkede arbejde til gavn for kammeraterne i skolen. 
Forældrene opfordres til at hjælpe med at styrke respekten hos deres børn for disse 
skolepatruljebørns arbejde.

Til slut skal der lyde den varmeste tak til alle hjemmene for godt samarbejde. 
Tak for forståelse og overbærenhed. Desuden takkes skolenævnets medlemmer, vort 
første skolenævn, for godt samarbejde og for den viste tillid. Der skal nu vælges nyt 
skolenævn d. 6. maj. Forhåbentlig lykkes det igen at få et skolenævn, der i fællig 
med skolens lærerkollegium kan skabe de bedst mulige kår for Holbergskolens mange 
børn.

Tak for i år!
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Elevtal.
Den 1. marts 1958 havde Holbergskolen 1320 elever, nemlig 726 drenge og 

594 piger, fordelt i 48 klasser således : 1. kl. (4), 2. kl. (4), 3. kl. (4), 4. kl. (5), 
5. kl. (6), 1. fri mellem (4), 2. fri mellem (4), 3. fri mellem (2), 4. fri mellem 
(1), 1. eksamensmellem (4.), 2. eksamensmellem (3), 3. eksamensmellem (2), 
4. eksamensmellem (1) og følgende særklasser: 3. læsekl. (1), 4. læsekl. (1), 1. 
fri mellem læsekl. (1) og 4. hjælpeskolekl. (1).

Af ovennævnte klasser er 36 blandede.

Personalia.
Skolens leder: Skoleinspektør Erik Jørgensen.
Viceskoleinspektør: C. Lund Lavesen.
Viceskoleinspektrice: fru G. Kjeldsen-Hansen.
Overlærere: Willy Bracher, Th. Eriksen, Erik Foghmar, Børge Hartmann, fru Jytte 

Bruun, fru Rose Marie Lindow, fru Ellen Nielsen og fru C. Refslund.
Lærere: Finn Andersen, Jørgen Pagh Andersen, Poul Andersen, Felix Clausen, Hen

ning Groth, Kjeld Hansen, Kurt Hansen, Bjarne Hedtoft, John W. Jensen, Jørn 
Lembke, Erling Lindegaard, Bent Madsen, Tage Højby Nielsen, Hermann Pe
tersen, Poul V. Petersen, Jørgen Reim, Harry Simonsen, Sigurd Tiensuu og 
Bent Østerberg.

Lærerinder: fru Merete Ambæk, fru N. Andresen, fru Karen Bracher, fru Else Cru- 
sell, frk. Dagmar Engberg, fru Ellen Hall, frk. Alice Hansen, fru Inge Høgh, 
fru Agnete Lund Jensen, fru Agnete Jespersen, fru Birgitta Lange, fru Kirsten 
Ludvigsen, fru Else Lykkebo, fru Grete Poulsen, frk. Mimi Rahr, fru Tove 
Aadal Rasmussen, fru H. Rose og fru Gerda Schierff.

Skolebibliotekar: Poul Andersen.
Børnebibliotekar: fru Birthe Rump.
Skolelæge: fru dr. Elin Fog.
Skolesundhedsplejerske: frk. Ida Sommer Andersen
Skoletandlæge: fru Hancke.
Klinikassistent: fru Møller Jensen.
Maduddeler: fru Ester Hansen.
Medhjælper ved maduddeling: fru Sand.
Musikundervisning: Gunnar Nielsen, fru Erichsen og fru Magda Lauesen.
Skolebetjent: Højlund Rasmussen.
Medhjælper for skolebetjenten: Henning Jensen.
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Udstillinger.

I årets løb har der i montren på hovedtrappen været skiftende udstillinger, bl. a.
følgende:

September: „Spilselv“ (Musikugen).
Oktober: „F.N.“.
November: Elevarbejder (Tegninger, lerarbejder m. m.).
Februar: Kongo-kunst (Mellemfolkeligt samvirke).
Februar: Materiale vedr. arbejdet for større færdselssikkerhed.
Marts: Skolekøkkenet.
April: H. C. Andersen.
Maj: Fra fritidsklubbernes arbejdsmark.
Juni: Elevarbejder.

Gaver.
1 årets løb har skolen modtaget forskellige gaver til samlingerne, bl. a. en flyve

fisk, to levende gekkoer, en haj, en barde fra en hval, en ræv (skudt i hønsehuset 
på „Emdrupgård“), forskellige mineraler (koralkalk m. m.) samt et stykke træ fra 
Skrydstrup-pigens kiste. Giverne bedes endnu en gang modtage skolens bedste tak.
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Færdselsundervisning.
Når lejlighed gives, drøftes færdselsproblemer med eleverne. Et supplement 

hertil er politiets færdselsundervisning i alle klasser fra og med 2. kl.
Mandag d. 25. nov. lånte „Rådet for større færdselssikkerhed“ vor 2x til en 

demonstrationstime i Studenterforeningen.
Torsdag d. 13. febr. indviedes et nyt hjælpemiddel til brug i skolens færdsels

undervisning. Skolens gamle skånegulv fra drengegymnastiksalen havde fået påmalet 
en „færdselsby“, en tro kopi af en „stoppenål“ var indkøbt, og fa. Dansk Shell (ved 
afdelingsleder Breitenstein) havde skænket skolen 3 små 3-hjulede cykler samt et 
smukt udvalg af færdselstavler på solide fødder. For denne gave skal her lyde endnu
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en tak. Ved værdifuld hjælp af politiassistent Richard Lindebro lykkedes det med en 
2. kl. at gøre færdselsbyen „levende“ til stor glæde for en stor kreds af indbudte 
skole- og politifolk fra København og Gentofte. En righoldig og farvestrålende udstil
ling i montren samt en fortræffelig demonstration af færdselsundervisning i en 5. kl. 
markerede yderligere, at også færdselsundervisningen har skolens store interesse.

Lejrskole.
En elev fra III em fortæller om en dag på lejrskole i „Fuglsø“-lejren på Mols:

Rundtur på Mols.
Mandag d. 16. sept. rullede en bus ind i lejren for at hente os til en rundtur på 

Mols.
Vi begav os, straks efter afgangen fra lejren, til Posekjær stenhus. På denne 

runddysse, der er landets bedst bevarede, vejer den øverste sten alene op imod de 
30 tons.

Efter besøget på runddyssen kørte vi til Thorsager rundkirke. Men på vejen hertil 
passerede vi Kalø slotsruin, som vi grundet den mudrede vej ikke kunne komme ud 
at se. Rundkirken er bygget i romansk stil, og det er almindeligt munkeskifte. Vindel
trappen, der fører op til klokketårnet, er bygget til forsvar, så den drejer, når man 
kommer nedefra, til højre.

Fra Thorsager kørte vi til Rosenholm. Det er bygget i året 1559 af rigsråd Jørgen 
Rosenkrantz, medens sønnen „Lærde Holger“ fuldførte det ca. 1600. Denne byggede 
også Jyllands første universitet, der rummede 16 adelssønner. På Rosenholm var vi 
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først nede i en kælder og se kapellet, der sikkert har virket som kirke for herregårdens 
folk. I vinterstuen findes det originale maleri af Eleonora Christine, der sad som 
fange i Blåtårn i 23 år, og over kommoden hænger et billede af Rosenholms nuvæ
rende ejer. I samme stue findes et tapet, der er lavet af vildsvinehud, og i det tapet 
sad en løndør, hvorigennem herremændene kunne lukke sig ind, hvis de ville være 
alene. Fra vinterstuen gik vi ind i riddersalen, hvor der hang nogle 200 år gamle 
venezianske lamper, der var lavet af krystal. Også her hang et kostbart maleri, nemlig 
Frederik V i kroningsdragt. Så gik vi ind i rokokkostuen, hvor der opbevaredes nogle 
gobeliner, der er lavet i Beuveis i Frankrig. Det havde taget et år at lave en kvadrat
alen, så det var tålmodighedsarbejde. Disse gobeliner var derfor også i brandassu
rance vurderet til 80.000 kr.

Fra Rosenholm kørte vi til Kalø hovedgård. Her var vi inde at se en svinestald, 
i hvilken de havde 600 svin fordelt i 3 etager med de yngste øverst, de ældste ne
derst.

Derpå kørte vi til Femmøller. Her var der ikke så meget at se af de gamle vand
møller, hvorfor vi hurtigt forlod stedet for at nå frem til Æbeltoft. Det var meningen, 
at vi her skulle have spist med det samme; men da der ikke var plads straks, måtte 
vi gå rundt i byen en halv times tid først. I denne „pause“ købte vi postkort og wiener
brød. Derpå spiste vi på en restaurant, vel at mærke en afholdsrestauration! Bagefter 
fik vi igen lov at gå rundt i byen en times tid. Jeg mødte da en privatchauffør fra Kø
benhavn, og sammen med nogle kammerater underholdt vi os med ham, indtil vi 
skulle på besøg i Farvergården.

Her fik vi forevist de redskaber, hvormed man farvede tøjet i ældre tid. Farver
gården er det eneste landfarveri i Norden, og tapetet i forstuen er lavet af spåner. 
Selve Farvergården er 300 år gammel og bliver kun brugt som museum. Inde i Far
vergården står et gammelt gingkotræ; det er et løvfældende nåletræ, som godt kan 
trives her i landet, men blot ikke sætte frø.

Derefter fortsatte vi til byens berømte rådhus. Det er landets mindste, er bygget 
i 1576, ombygget i 1749. I 1840 indviedes det ny rådhus, og det gamle blev museum. 
Klokketårnet på taget er der, fordi kirken ligger i den ene ende af byen, og klokkerne 
kan ikke høres i den anden ende af byen. Under rådhuset er der fangekælder, og 
oppe i selve rådhuset er der indrettet en molbostue, hvor alle figurerne er af voks.

I samme museum er den siamesiske samling, der er samlet af en ingeniør fra 
Ø.K.. Rs. Havmøller, der i mange år har boet i Siam som tin-mine-ejer. Han har i 
den tid indsamlet en mængde smukke ting, bl. a. tigerskind, smukke vaser, elefant
tænder, store trommer, sølvting, opiumspiber o.m.a. Bag den siamesiske samling 
lå en postlade, i hvilken Ebeltofts brandsprøjte fra år 1700 stod.

Efter endnu et kig ind i byen kørte vi hjem til Fuglsø-lejren, hvortil vi ankom 
kl. 1630 efter en dejlig dag.
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Erhvervspraktik.

Som en mere udvidet form for erhvervsvejledning forsøgtes i det forløbne skole
år det såkaldte erhvervspraktik for 3. fa og 3. FA. 3 gange med en måneds mellem
rum blev alle eleverne på de pågældende klassetrin sendt ud i erhvervslivet og skulle 
herude følge arbejdet fra morgen til aften en hel uge.

Ca. 55 elever fik „anvist arbejde“ hver gang og ingen elev ønskede sig fritaget 
selv om muligheden forelå. Det blev stærkt pointeret overfor erhvervene, at eleverne 
ikke måtte modtage egentlig løn for den tid, de var der, da dette rimeligvis ville 
forflygtige ideen med udstationeringen. Alle eleverne var af Københavns Kommune 
forsikret mod event, skade forvoldt „af, på og ved eleverne“.

Da udstationeringen på nuværende tidspunkt ikke er tilendebragt er det vanske
ligt at udtale sig om event, resultater, blot skal det her nævnes og det kan samtidig 
være en tak til de pågældende elever og forældre, at alle har under udstationeringen 
ved deres personlige optræden, høflighed og redelighed gjort skolen stor ære og 
bidraget til, at erhvervspraktiken her på skolen indtil nu har været en sukces.

Hermann Petersen. 
leder af erhvervspraktiken.

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 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.

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 låne i timen fra deres klasselærere, der 
modtager en lille samling småbørnsbøger fra skolebibliotekaren. Også 3. kl. har et 
sådant bibliotek.

Af skolens låneberettigede elever, ialt 1087 børn, er 838 lånere på skolens ud
lånsbibliotek, d.v.s. 77 %, en ringe nedgang på ca. 2%.

Småbørnsbibliotekets (1.—3. kl.) bogbestand er 729 bd. Udlånets bogbestand 
er 3990 bd., fordelt på faglitteratur med 1352 bd. og skønlitteratur med 2638 bd., 
en forøgelse på 329 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,
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tusch, farver og viskelæder er til rådighed for eleverne. Besøget svinger fra 20-22 
til 40-45 elever, gennemsnitlig 28 elever pr. gang, en lille stigning fra sidste år.

Læsestuens bogbestand er 631 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 117 klassesæt, omfattende 4115 bd., en forøgelse 
på 8 sæt med 275 bd.

Lærerbiblioteket på lærerværelset er til rådighed for skolens lærerpersonale 
og består af lærebøger og håndbøger og rummer ialt 543 bd.; endvidere findes her 
et højtlæsningsbibliotek på 82 bd.

Endvidere har skolens lærere fra bibliotekernes fællesbogsamling til udvidet 
læsning i timen rekvireret 38 bogsæt med ialt 878 bd.

Det kan på det bedste tilrådes forældrene at lade deres børn benytte skolebiblio
tekets store samling af gode bøger - derved bistår De skolen i dens bestræbelser 
for at føre eleverne ind i den udbytterige verden, de gode bøger er.

Poul Andersen, 
skolebibliotekar.

Fritidsklubberne,

Den 31. marts 1958 sluttede fritidsklubberne deres 3. vintersæson. Endnu en 
vinter gik med mange hyggelige timer blandt kammerater, som havde samme in
teresse som én selv: bordtennis, badminton, musik, sang, arbejde med ler, foto, 
peddigrør m. m. Ialt deltog omkring 300 elever fordelt på 20 hold.

Og at der er blevet bestilt noget i klubberne, fik man et levende indtryk af gen
nem de udstillinger, der blev arrangeret i skolens store glasmontre de første uger af 
april.

Desuden sluttede Dramatisk Klub som sædvanlig med at indbyde til forestilling 
i skolens sal, hvor man den 22. og 23. marts spillede „Familien Jobbe“ og „Onkel 
Toms hytte“. Ikke mindst det sidste stykke krævede — på grund af sit alvorlige emne 
- overordentligt meget af de optrædende, men de løste den vanskelige opgave meget 
smukt.

At hele dette arbejde med børns fritidsbeskæftigelse har offentlighedens inter
esse, fik vi et bevis for, da et af Københavns største dagblade en dag ofrede en hel 
bagside, hvor man i billeder og tekst fik et indtryk af livet i klubberne. Det er 3 af 
de billeder, som ved den lejlighed blev taget, De ser på disse sider.

Kjeld Hansen, 
daglig leder.
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Fritidsklubberne 

arbejder.
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Holbergskolens elevfond.
Elevfonden har i det forløbne år givet tilskud til enkelte elevers lejrskoleophold 

og iøvrigt sat kulør på hverdagen ved helt eller delvis at dække udgifterne til skolens 
festarrangementer. Desuden har skolepatruljens medlemmer været inviteret på en 
skovtur som tak for deres gode arbejde.

Fondens beholdning er forøget gennem overskuddet fra filmforestillinger i vin
terhalvåret, amatørshow og anden optræden af børnene samt bonus fra sparemærke- 
salg.

T. Aadal Rasmussen, 
kasserer.

Årets gang.
Aug.
A/S Nordisk film’s optagelser til filmen „Cyklisten“.
Sept.
11. Idrætsstævne i Emdrup-parken.
21. Ved Kong Håkon’s død mindehøjtidelighed på legepladsen.
Okt.
28. Skolens 5-års fødselsdag.

Flaghejsning — Filmen „Bæverdalen“ for 1.—5. kl., kgl. skuespiller Henrik 
Malberg optrådte for de øvrige klasser.

Nov.
15. Cyklistprøve (125 deltagere).
30. Tysk marionet-teater-trup spillede for bl. a. vor IV u.
Dec.
3. Holbergs fødselsdag.

Skuespiller Ove Sprogøe optrådte for de mindre klasser, skolens æreskunstner, 
Preben Neergaard, for de større. Blomsterhilsen til Holbergs statue foran Det 
kgl. Teater.

16. Set. Lucia-optog.
21. Juleafslutning (ved denne lejlighed hørtes skolens eget orkester for første gang).

Febr.
13. Færdselsdag (indvielse af „færdselsgulvet“ ).

Marts.
1. Skolefest (film, amatør-show, skolebal m.m.).
2. Amatørshow.

22. -23. Dramatisk klub’s opførelse af „Familien Jobbe" og „Onkel Toms hytte“.
27. Elevkoncert.
Juni.

3. Fælles udflugtsdag.
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Majorstuaskolens besøg i pinsen 1957 indledtes med flaghejsning 
(Peikguttene spillede til).

Holbergskolens hold ved det afsluttende stævne i forbindelse med 
„De københavnske skolers idrætsdag” (sept. 1957).
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Forældremøder m. m.
Okt.
8. Forældre til elever i 1. kl.

Skoleinspektør Rasmus Jakobsen: „Det er så svært at få det lært“.
28. Forældre til elever i 5. kl. (1 FM og 3 FM).

Skolens inspektør: Optagelsesprøven til 1. eksamensmellemskolekl. og 3. 
eksamensmellemskolekl.

Nov.

11.-13. Forældreuge med „åbent hus“ i alle klassers 2 første undervisningstimer. Re
sultat: 225 besøgende fra 209 hjem.

13. Forældrekonsultationsaften. Resultat: 397 henvendelser, repræsenterende 275 
besøgende fra 216 hjem.

Dec.
11. Forældre til elever i 3 FA og 3 fa.

Kommunelærer Hermann Petersen og erhvervsvejleder Kai Sørensen redegjorde 
for det planlagte forsøg med „erhvervspraktik“.

Febr.
20. 1) Forældre til børn i 5. kl. og 1 FM til konference med klasselærerne.

2) Forældremøde i hallen, hvor forsorgssekretær, stud, theol. Erling Lund talte 
om emnet: „Børn og homoseksualitet“.

April.
23. Erfaringerne med forsøget med erhvervspraktik ved lederen, kmlæ. Hermann 

Petersen, og personalechef hos Skandinavisk Motor Co., Victor Elvang. Ele
verne i de 2 udstationerede klasser havde arrangeret morsomme udstillinger i 
deres klasseværelser.
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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.

Lørdags=tiderne :
1. time 8 - 8‘".
2. time 84“- 925.
3. time 935-10’5.
4. time 104s—112“.
5. time 1 125-1205.

Frikvarter 925— 935.
Frikvarter IO3’—1045.

Frikvarter 1205-1215.
6. time 1215—13.
(1. hold børn spiser i klasserne 1O15-1O30) 
(2. hold børn spiser i klasserne 1 150-1205)

Skolens distrikt.
Bispebjerg Parkallé fra nr. 41 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 nuværende skolenævns funktionstid udløber nu til maj, og nyt skal vælges, 
som så skal virke i de kommende 4 år. Den forløbne tid har været begivenhedsrig — 
skolen blev færdigbygget og indviet og har nu fået sit eget ansigt i det københavnske 
skolebillede. Den fremtræder som en smuk og velindrettet skole, der for de ca. 1350 
børn, som går der, danner rammen om et virksomt liv - både i skoletiden og udenfor, 
når fritidsklubberne i vinterhalvåret samler 3-400 børn til forskelligt hobbyarbejde.

For skolenævnet har det været værdifuldt at følge hele denne udvikling, og 
samarbejdet mellem skole og nævn har været godt. Det kan jo ikke undgås, at 
nævnsmedlemmerne i visse tilfælde har en anden opfattelse end skolen, og det ville 
være betænkeligt, om man så ens på alle spørgsmål, der vedrører et så vigtigt 
område som børnenes trivsel. Som skolenævnsformand har jeg den opfattelse, at 
det i langt højere grad end det nu er tilfældet, må være forældrene selv, der direkte 
arbejder sammen med lærerne. Det er ikke ligegyldigt, hvem børnene får som lærere 
al den stund, de i afgørende år har stor indflydelse på børnenes udvikling, og skal 
den blive mere harmonisk, er det nødvendigt, at skole og hjem arbejder mere sammen.

Vi er kommet langt i den retning - den gamle autoritære indstilling overfor 
skolen er næsten forsvundet, og Holbergskolen selv har da også med sit „Åbent hus“ 
de to sidste år stillet sig meget positivt i denne udvikling. Men skal det være andet 
end en frase med samarbejdet mellem hjem og skole, må der også fra forældrenes 
side vises større aktivitet og interesse for det daglige arbejde i skolen - skolenævn 
alene gør det ikke. Det vil bl. a. også vise sig, hvis det skolelovsforslag, man drøfter 
i øjeblikket, bliver til lov.

Det afgående skolenævn siger tak til inspektør, lærerkræfter og forældre for 
godt og værdifuldt samarbejde i den forløbne tid og håber, at det nye skolenævn vil 
få anledning til at udbygge samarbejdet i den kommende 4-års periode.

Solveig Christensen, 
skolenævnets formand.

Efter „valget“ i maj 1958 består skolenævnet af følgende medlemmer:

Egon Andersen, Filosofvænget 61, NV.
Preben Andersen, Oldfuxvej 9, NV (næstfmd.), TA 9620.
Erik Eriksen, Fensmarksgade 43, N (sekretær).
Solveig Christensen, Magistervej 232, NV (fmd), ÆG 1140.
Eigil Hagemann Rasmussen, På Bjerget 8, NV, TA 159.
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Afslutning på skoleåret.
Der gives forældrene lejlighed til at overvære undervisningen i de forskellige 

klasser
torsdag den 19. og fredag den 20. juni (besøgsdage) 

efter omstående skema.

Elevernes opgaver fra de skriftlige prøver er fremlagt i de lokaler, hvor under
visningen finder sted på besøgsdagene.

Sløjdarbejder, tegninger m. m. er udstillet i drengenes gymnastiksal.

Håndarbejder er fremlagt i pigernes gymnastiksal.

De 2 udstillinger kan beses begge besøgsdage kl. 10-12, torsdag aften tillige 
kl. IS30-!^0.

Begge besøgsdage holdes der kl. 1050 en kort afslutning i hallen 
for de i skolen værende elever, disses forældre og andre interesserede.

Afslutning for de udgående elever, disses forældre og alle med interesse 
for skolen, afholdes i hallen torsdag den 19. juni kl. 193°. Der vil blive uddelt 
eksamensbeviser, flidspræmier m. m.

Lørdag den 21. juni er omflytningsdag.

Det nye skoleår.
Der mødes 1. gang efter sommerferien tirsdag den 12. august; de ny 1. klasser 

møder dog først tirsdag den 19. august kl. 9 i hallen.
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Torsdag den 19. juni kl. 1930
holdes

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

afslutningshøjtidelighed
i hallen

Der vil blive uddelt
eksamensbeviser, flidspræmier, afgangsbeviser

m. m.
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Arsafslutningen 1958.
(Besøgsdage).

TORSDAG DEN 19. JUNI

Lektionerne bliver læst således:
1. lektion: 8-850. 2. lektion: 855-940. 3. lektion: 950-10'°.

Lærer. Gæstelærer.
1 u (nr. 5) 1.

2.
dansk ...........
regning ........

... fru A. Lund Jensen 

... hr. B. Hedtoft
1 V

1 X

1 y

2 u

2 v

3 u

(nr. 6)

(nr. 7)

(nr. 8)

(nr. 15)

(nr. 17)

(nr. 18)

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

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

... fru C. Refslund
- E. Nielsen
- E. Nielsen
- G. Poulsen

... hr. B. Hedtoft

... fru A. Lund Jensen
- G. Poulsen
- A. Jespersen
- R. M. Lindow

... hr. J. Pagh Andersen

I - C. Lund Lavesen

4 A (nr. 16) 1 .
2.
3.

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

- Bent Madsen fru A. Jespersen
... - Poul Petersen frk. D. Engberg
... fru E. Nielsen - A. Hansen

4 a (nr. 26) 1.
2
3.

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

hr. Poul Petersen j frk. A. Hansen
„ . , , , (fru N. Andresen... fru A. Lund Jensen 1

4 u (nr. 27) 1.
2.
3.

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

... - E. Hall hr. Pagh Andersen

... hr. E. Foghmar |
„ c t 11 i i fru E. Hall... fru E. Lykkebo 1

4 y (nr. A2) 1.
2.
3.

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

..J „ , ,, , hr. B. Hartmann( - E. Lykkebo...I -Kurt Hansen

... frk. D. Engberg fru M. Ambak
5 B (nr. H2) 1.

2.
3.

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

... hr. H. Groth hr. E. Foghmar

j - E. Lindegård - B. Østerberg
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Lærer. Gæstelærer.
5 C (nr. Al) 1. dansk ................1(nr. r. Clausen2. regning ............. )

3. naturhistorie .... - B. Madsen

fru N. Andresen

j - R. M. Lindow

1 FMA (nr. 13) 1. dansk ................ - W. Bracher
2. regning .............. - B. Madsen
3. engelsk .............. - B. Hedtoft

- J. Bruun 
} - J. Høgh

1 fma (nr. 14) 1. historie ............. fru I. Høgh
2. engelsk ............. - M. Ambak
3. dansk ................ - G. Kjeldsen-Hansen

- G. Schier ff
- Aa. Rasmussen 

hr. Pagh Andersen
2 FMA (nr. 1) 1. dansk ................ 1

„ . (hr. J. W. Jensen2. regning ............. )
3. historie ............. - Poul Andersen

- H. Simonsen 
fru H. Rose

- A. Jespersen
2 FMB (nr. 22) 1. dansk ................. - Kurt Hansen

2. fysik ................... - B. Hartmann
3. engelsk .............. - Kurt Hansen

|hr. J. Lembke

- H. Petersen
2 fma (nr. 4) 1. dansk ................

2. regning ............. frk. M. Ralir
3. engelsk .............

fru H. Rose

1 - J. Bruun

2 fmu (nr. 3) 1. dansk ................ hr. S. Tiensuu
2. sang ................. - Højby Nielsen
3. geografi ............. - F. Clausen

hr. B. Østerberg
fru G. Kjeldsen-Hansen 
hr. W. Bracher

3 FMA (nr. 2) 1. fysik .................... hr. H. Petersen
2. dansk ................... - H. Groth
3. regning ................ - J. Reim

- Højby Nielsen 
- S. Tiensuu

fru B. Lange
3 fma (nr.A5) 1. engelsk ............. fru M. Ambak

2. dansk ................1
_ . ( - E. Crusell3. regning ............. J

hr. Th. Eriksen

fru G. Schier ff

4 fmu (nr. 21) 1. regning ............. - G. Kjeldsen-Hansen
2. dansk ................ hr. J. Reim
3. tysk .................. - J. Lembke

- E. Crusell

1 - C. Refslund

I X (nr. 11) 1. dansk ................. fru Aa. Rasmussen
2. historie .............. hr. IV. Bracher
3. engelsk .............. fru Aa. Rasmussen

frk. D. Engberg 
fru B. Lange 
hr. J. W. Jensen

I V (nr. 12) 1. engelsk ............... hr. Poul Andersen
2. fysik ..................... - H. Petersen
3. dansk ................... - Poul Petersen

*
Eksaminator.

fru B. Lange 
hr. Poul Andersen 
fru G. Poulsen

Censor.
III v (nr. 24) 1.-3. regning ............. hr. Finn Andersen hr. Kjeld Hansen
III u (nr. 23) 1.-3. tysk ..................  fru K. Ludvigsen fru K. Bracher

For de i skole værende elever, disses forældre og andre interesserede holdes kl. 10s 
i hallen er kort afskitningshøjtidelighed.
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FREDAG DEN 20. JUNI
I

Lektionerne bliver læst således:
1. lektion: 8-8’°. 2. lektion: 855-9'°. 3. lektion: g^-lO1".

Lærer. Gæstelærer.

2 X (nr. 7) 1. dansk ................ 1
regning ........ ....1 hr. B. Østerberg

2.
2 y (nr. 8) 1. dansk ............... fru B. Lange

2. regning .............
3 A (nr. Hl) 1. dansk ................

hr. J. Lembke
2. regning .............
3. historie ............. frk. D. Engberg

3 V (nr. 18) 1. dansk ................ D. Engberg
2. historie .............
3. geografi ............. hr. B. Hartmann

3 X (nr. 5) 1. dansk ................
geografi ..............

p fru M. Ambak2.
3. regning ............. - N. Andresen

3 y (nr. 6) 1. regning ............. hr. Poul Petersen
2. dansk ............... fru K. Ludvigsen
3. geografi .............

4 V (nr. 17) 1. dansk ............... - R. M. Lindow hr. J. Reim
2. naturhistorie .... - A. Jespersen fru A. Lund Jensen
3. regning ............. - B. Lange hr. S. Tiensuu

4 X (nr. 25) 1. dansk ............... hr. Finn Andersen - E. Foghmar
2. regning ............. - J. W. Jensen fru G. Schierff
3. historie ............. fru I. Høgh hr. John W. Jensen

4 z (nr. 15) 1. dansk ............... N. Andresen frk. A. Hansen
2. regning ............. hr. B. Madsen
3. naturhistorie .... - G. Poulsen - B. Hedtoft

5 A (nr. 27) 1. dansk ............... - G. Schierff fru E. Crusell
2. regning ............. - E. Crusell hr. E. Foghmar
3. geografi ............. hr. E. Lindegård - H. Groth

5 a (nr. 16) 1. dansk ................
' fru I. Høgh fru G. Poulsen2. naturhistorie ....

(nr. A3) 3. tegning ............. - H. Rose - A. Jespersen
5 u (nr. 26) 1. geografi ............. - K. Ludvigsen hr. F. Clausen

2. religion ............. frk A. Hansen - Poul Petersen
(nr. A4) 3. sang ................. hr. Højby Nielsen frk A. Hansen

5 V (nr. 28) 1. dansk ................ hr. B. Hedtoft
2. historie ............. fru C. Refslund - B. Hartmann
3. regning ............. - 1 Lembke

25



Lærer. Gæstelærer.
1 FMB (nr. 2) 1. engelsk ........

2. dansk ...........
3. regning ........

... hr. B. Madsen
- Kjeld Hansen
- Poul Petersen

hr. Kjeld Hansen 
fru R. M. Lindow 

- E. Hall
1 FMC (nr. 3) 1. dansk ...........

2. regning ........
3. historie ........

j - S. Tiensuu

- Pagh Andersen

hr. Kurt Hansen 
fru K. Bracher 
hr. J. Reim

1 fmb (nr. 14) 1. dansk ...........
2. fysik .............
3. geografi ........

... fru J. Bruun

... hr. H. Petersen

... frk. M. Rahr

fru A. Lund Jensen 
hr. B. Hedtoft 
fru A. Lund Jensen

lu (nr. 11) 1. dansk ...........
2. regning ........
3. engelsk ........

jhr. E. Lindegård 

- Kurt Hansen

hr. W. Bracher 

j - F. Clausen

ly (nr. 12) 1. geografi .........
2. regning ........
3. dansk ...........

- J. W. Jensen
... fru E. Hall
... hr. B. Madsen

- B. Hartmann
- Finn Andersen 

fru R. M. Lindow
11 A (nr. 13) 1. dansk ...........

2. historie ........
3. regning ........

j - Pagh Andersen

- H. Petersen

hr. H. Petersen 
frk. M. Rahr 
hr. Finn Andersen

11 u (nr. 21) 1. geografi .........
2. dansk ...........
3. tysk ..............

- H. Groth 
... fru J. Bruun 
... hr. B. Østerberg

fru E. Hall 
hr. H. Groth 
fru K. Bracher

Il v (nr. 22) 1. dansk ...........
2. historie ........
3. regning ........

... fru K. Bracher

... hr. W. Bracher 
- Kjeld Hansen

Eksaminator.

frk. M. Rahr 
hr. J. Reim 
fru M. Am bak

Censor.
Ill u (nr. 23) 1.-3. naturhistorie . ... fru E. Lykkebo fru E. Nielsen
111 v (nr. 23) 1.-3. engelsk ........ ... hr. Poul Andersen - Aa. Rasmussen

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

Holbergskolen, juni 1958.

Erik Jørgensen.O
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