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1958-59
Til at overvære undervisningen 

fredag d. 19. og lørdag d. 20. juni indbydes 

børnenes foraldre eller værger 

samt enhver, der har interesse for 

skolen og dens arbejde. DANMARKS 
PÆDAGOGISKE 

OtuiLSo rczK



SKOLEDIREKTØREN
København Marts 1959.

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.

Erstatning for bortkomne ure, smykker etc.
Da skolevæsenet jævnlig modtager ansøgninger om erstatning for værdigen

stande, som elever har mistet på skolen, benytter man anledningen til her at gøre 
hjemmene opmærksom på, at skolevæsenet ikke yder erstatning for ure, smykker 
o. lign., hvorfor det frarådes hjemmene at lade eleverne medbringe sådanne gen
stande på skolen.

Sker det alligevel, er det på hjemmenes eget ansvar, og erstatningskrav vil ikke 
kunne gøres gældende.

Samtidig gør man opmærksom på, at der heller ikke ydes erstatning for huer, 
vanter, tørklæder og lignende mindre beklædningsgenstande; disse må af eleverne 
medtages i klassen.

Olaf Petersen.



Se, et lærdomstempel knejser 
stolt fra dal og bakketop. 
Se, dets 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.

Poul Syskind.
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Meddelelser til hjemmene.

Holbergskolen er nu — hvad de forskellige former for klasser angår - fuldt 
udbygget, idet vi i indeværende skoleår også har realklasse samt en af de særlige 
III eksamensmellemskoleklasser, hvori elever fra 3. fri mellem kan optages, når en 
speciel optagelsesprøve er bestået. De mange klasser - 49 ialt med ca. 1400 børn 
— lægger beslag på skolens lokaler dagen igennem i en sådan grad, at mange klasser 
har „takkede“ skemaer, d.v. s., at mødetiden varierer ugen igennem, og intet lo
kale må stå ubenyttet hen, ja, undertiden må også lokaler, der ikke er indrettet til 
undervisning, tages i anvendelse (f. eks. rengøringsdamernes lokale).

Et så stort „maskineri“ kan kun fungere „smertefrit“, når alle yder en positiv 
indsats hver eneste dag. Vi har søgt at drage eleverne med ind i arbejdet for dan
nelsen af skolens „ansigt“ ved for det første at lade dem vælge særlige ordensvagter 
(„præfekter“) - dette skete i skoleåret 1957/58 - og ved oprettelsen af elevråd - 
dette sidste skete i indeværende skoleår. Skolens 6 ældste klasser vælger repræ
sentanter til elevrådet (9 ialt), der holder et ugentligt møde og med mellemrum 
mødes med et af lærerrådet valgt kontaktudvalg (med viceskoleinspektør Lavesen 
som formand) for at drøfte forskellige problemer. Elevrådet er således noget nyt i 
Holbergskolens liv. Vi håber, det må vokse med opgaven, at skolens øvrige elever 
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må lære at respektere det og at benytte det samt blive klar over, at elevrådet ikke 
blot skal arbejde for arrangement af fester (skoleballer), men også gøre sig gæl
dende i skolens daglige liv.

Endvidere har skolen sin skolepatrulje, rekrutteret fra 3 fa og 3 FA med 
hr. Jørgen Reim som patruljeinstruktør. Alle i dette arbejde fortjener skolens 
bedste tak for trofasthed og hjælpsomhed. Dag efter dag hjælper de deres kamme
rater, så de i sikkerhed kan krydse de stærkt trafikerede gader omkring skolen. På 
10-års jubilæumsdagen den 10. januar i år hyldedes skolepatruljerne i hele landet 
og systemets stiftere. Holbergskolen har været med siden 1952.

Der leves et rigt skoleliv på vor skole. Det daglige skolearbejde får på fortræf
felig måde sit tilskud af „vitaminer“. Klasser kommer på lejrskole, på flere-dages- 
udflugter, på byture, museumsbesøg, institutionsbesøg, besøg på udstillinger etc., 
ja, én dag om året tager hele skolen på udflugt (efter frit valg). Til styrkelse af 
sammenholdet i den enkelte klasse holdes klassefester om aftenen. Adskillige elever 
deltager i Dansk Skolescenes forestillinger (teater og bio), en del går til frivillig 
svømning, gymnastik, idræt, basketball (piger), musikundervisning (klaver, blok
fløjte eller violin; alt dette tager fru Magda Lauesen, fru Karen Erichsen og hr. 
Gunnar Nielsen sig af), korsang (hr. Kjeld Hansen), orkester (d’herrer Højby 
Nielsen og Østerberg), arbejde på læsestuen i fritiden (skolebibliotekar hr. Poul An
dersen), bogudlån i børnebiblioteket (skolebibliotekaren og fru Rump) og sidst, 
men ikke mindst, besøger ca. 300 af vore elever skolens fritidsklubber (daglig 
leder, hr. Felix Clausen).

Forbindelsen med børn og unge ude i verden er der ydet hjælp til gennem 
fremskaffelsen af pennevenner. Kontakten med Norge og Sverige styrkedes gennem 
foreningen „Norden“s rejselektorer, der besøgte skolen i vinterens løb. Eleverne 
i III EM og 3 FM overværede disse lektorers foredrag m. m.

Gennem salg af sparemærker (forestås af viceinspektricen) søges børnenes 
økonomiske forståelse udviklet (i tiden august 1958-marts 1959 solgtes spare
mærker for ca. 4900 kr.).

I skolebespisningen deltog i eftersommeren 1958 ialt 1126 elever som mælke- 
drikkere (168 købte mælk), i vinterhalvåret fik 622 mælk (88 købte), 476 fik 
frokost (21 købte).

Som en hjælp til eleverne ved valg af erhverv er der i alle afgangsklasser ydet 
erhvervsvejledning og erhvervsorientering. Desuden har eleverne i 3 fa og 3 FA 
været udstationeret i erhvervspraktik (dette arbejde har været ledet af hr. Hermann 
Petersen).

To brændende ønsker presser sig stadig på: etablering af en sti ud til Nøkke- 
rosevej, så forbindelsen til sportspladsen i Emdrup-parken lettes (borgmester Weikop 
har i vinter besigtiget forholdene og er gået ind for, at problemet søges løst) - samt 
ophængning af lyssignal i krydset Emdrupvej/Grønnemoseallé/Frederiksborgvej (for 
at give vort sidste fremstød vægt har vi fået støtte fra flere hundrede forældre gen
nem underskrift på en henvendelse til myndighederne).

Vi står nu over for at skulle føre den nye skolelov ud i livet; den træder i kraft 
pr. 1. august 1959.
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Vinter.

Forår.
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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 Else Crusell, 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, Ole Holmberg, Bent Jensen, John 
W. Jensen, Jørgen Lembke, Erling Lindegaard, Niels Macholm, Bent Madsen, 
Tage Højby Nielsen, Hermann Petersen, Jørgen Reim, Harry Simonsen, Sigurd 
Tiensuu, Ernst Wulff og Bent Østerberg.

Lærerinder: fru Merete Ambak, fru N. Andresen, fru Jenny Bjerg, fru Karen 
Bracher, fru Tove Christensen, fru Ruth Dehlbæk, frk. Dagmar Engberg, fru 
Karen Groth, fru Ellen Hall, frk. Alice Hansen, fru Kirsten Henningsen, fru 
Inge Høgh, fru Agnete Lund Jensen, fru Bodil Kjeld, fru Kirsten Ludvigsen, 
fru Else Lykkebo, fru Grethe Poulsen, frk. Mimi Rahr og fru Tove Aadal 
Rasmussen.

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 Karen Erichsen og fru Magda Lauesen.
Skolebetjent: Højlund Rasmussen.
Medhjælper for skolebetjenten: Henning Jensen.

Følgende omplaceringer i lærerkollegiet 1957/58 har fundet sted: Poul V. 
Petersen, fru Jespersen, fru Lange og fru Rose flyttede alle efter eget ønske til andre 
skoler. Fru Schierff fratrådte skolevæsenet for at flytte til Fyn.

Pr. 1. september 1958 fik Bjarne Hedtoft orlov indtil videre.
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„Det arabiske pulver”.

Årets gang.
19. august.
10. sept.

13. -15. sept.
24. sept.

28. sept.

1. og 8. okt.
6.-11. okt.
27. okt.

17.-22. nov.
24.-29. nov.
3. dec.

6. dec.
13. dec.

Modtagelse af eleverne i de nye 1. klasser.
De københavnske skolers idrætsstævne (deltagelse i stævnet i Em- 
drup-parken).
Papirindsamling til fordel for Elevfondet.
Afsluttende idrætsstævne i Københavns Idrætspark (stævnet måtte 
desværre afbrydes p. gr. a. regn).
Koncert i Tivolis koncertsal (medvirkende elever fra Holbergskolen). 
— Propaganda for den levende musik.
Svømmestævne i Københavns svømmehal (Østerbro).
Eleverne i 3 FA og 3 fa udstationeret 1. gang i erhvervspraktik.
Skolens fødselsdag (6 år).
Fest i hallen for 1.—6. klasse arrangeret af skolens elevråd. Elever 
fra skolen underholdt.
Eleverne i 3 FA udstationeret i erhvervspraktik 2. gang.
Elever i 3 fa udstationeret 2. gang.
Holbergs fødselsdag.
Fest i hallen for elever i 1. kl.-Realkl. Elever opførte Holbergs 
komedie „Det arabiske pulver“ (i stærkt sammentrængt form) i de 
skønneste kostumer og med de smukkeste dekorationer som ramme. 
Desuden optrådte skolens æreskunstner, Preben Neergaard. En de
putation af store elever sendtes til Holbergs statue foran Det kgl. 
Teater med en blomsterhilsen. Om aftenen skolebal for de ældste 
elever (arrangeret af elevrådet).
Filmforestilling til fordel for Elevfondet.
Sancta-Luciaoptog gennem skolens gange.
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22. dec. Juleafslutning (juletræ i hallen).
Der opførtes en kantate af d’herrer Højby Nielsen og Østerberg, og 
såvel skolens kor (hr. Kjeld Hansen), orkester (hr. Højby Nielsen 
og hr. Østerberg) samt rytmeorkester (fru Lauesen) medvirkede.

31. jan. Besøg af norsk rejselektor. - Om eftermiddagen filmforestilling til 
fordel for Elevfondet.

16. -21. febr. Indsamling til Grønlandsfondet (indkom ca. 52 kr.).
17. febr. Besøg af svensk rejselektor.
23.-28. febr. 3 FA udstationeret i erhvervspraktik for 3. gang.
28. febr. Direktør Jørgen Jørgensen fra A/S Nordafar foreviste en pragtfuld 

farvefilm fra Grønland (fiskeristationen Færingehavn i Vestgrønland) 
2 gange i hallen. Indsamlingen til hjælp til efterladte efter omkomne 
ved „Hans Hedtoft“s forlis (der indkom ca. 45 kr.).

10. marts. Elevkoncert.
11. marts. Filmforestilling til fordel for efterladte efter omkomne ved „Hans 

Hedtoft“s forlis.
21. marts. Lysbilledforedrag om Grønland ved hr. Jørgen Jacobsen (1.—4. kl.).
13. -18. april 3 fa udstationeret i erhvervspraktik for 3. gang.
25. april. Fodboldkamp (lærere og elever) — langboldkamp (lærerinder og ele

ver) til fordel for Elevfondet.

Blomsterhilsen til „Fader Holberg”.
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Elevrådet.
I de syv år, skolen har bestået, er der for første gang blevet oprettet et elevråd. 

Repræsentanterne dertil blev valgt ud af skolens største klasser. Elevrådet virker 
som et mellemled mellem eleverne og lærerne.

Eleverne på skolen kan stille deres forslag skriftligt, og på elevrådets møde 
bliver disse drøftet. Er der mening i forslagene, går de videre til kontaktudvalget 
bestående af bl. a. inspektøren, viceinspektøren og viceinspektricen.

Synes elevrådet derimod ikke om forslaget, bliver der sagt til den, der har stillet 
forslaget, hvorfor det ikke blev vedtaget.

Elevrådet har behandlet flere sager, f. eks. forslag om skolebal, skoleavis, 
realens udgang i frikvarteret o. s. v.

Desuden har elevrådet været med til at arrangere filmforestillinger og lavet 
udstillinger i montren.

Niels Glavind, 
realkl., formand.

Gaver.
Følgende naturhistoriske præparater: krabbedykker, silkehale, 2 havliter (han 

og hun), rødkælk og stor krabbe samt et stort skildpaddeskjold fra De vestindiske øer.

Udstillinger.
I montren på hovedtrappen har der været følgende udstillinger:

AugUSt: Elevarbejder (tegninger, keramik, stoftryk etc.).
September: Propaganda for fritidsklubbernes 1. sæson.
Oktober: Lejrskolemateriale (Bornholm-Gilleleje) - arrangeret af III v og 2 fb.
November: 1) FN-materiale (FN-dagen den 24. oktober).

2) Lejrskolemateriale (Fuglsølejren) —arrangeret af III A og 2FB.
December: Holberg-udstilling (arrangeret af elevrådet).
Januar: Propaganda for fritidsklubbernes 2. sæson.
Februar: Erhvervsvalg (arrangeret af 3 FA).
Marts: Grønland (arrangeret af elevrådet).
April: Fra fritidsklubbernes arbejdsmark.

Byggeplaner, modelhuse, geometriske tegninger m. m. fra 3 FA og 4fu.
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Erhvervspraktik.
Forsøget med erhvervspraktik på Holbergskolen slutter til sommerferien.

I snart to år har vi her på skolen deltaget i forsøget med udstationering af elever 
fra 3 FM og 3 fm i virksomheder som en mere grundig erhvervsvejledning og står 
snart overfor at skulle indgive rapport om forsøget til skoledirektionen. I denne for
bindelse kunne det måske have en vis interesse at høre lidt om forsøgets forløb og 
resultater, selv om det må blive i en noget summarisk form.

Foruden Holbergskolen har følgende skoler i København deltaget i forsøget: 
Emdrup skole, Emdrupborg skole, Husum skole og Klostervængets skole.

Det er givet, at en uges ophold på en københavnsk arbejdsplads for børn i alde
ren 14-15 år må rumme visse faremomenter. Derfor blev der af Københavns kom
mune tegnet en forsikring for alle børnene, som deltog, der dækkede både det bør
nene eventuelt ødelagde derude af værktøj m. m. og også den skade, der kunne 
opstå, på børnene. Her må jeg lige nævne, at ingen børn under hele forsøget er 
kommet til skade eller har ødelagt noget, som en virksomhed har krævet erstattet. 
Jeg kan tilføje, at dette også gælder for de andre skoler, der har været med i forsøget.

Først et par ord om rammen om forsøget.
Forsøget startede hvert år med, at forældre til de pågældende børn blev orien

teret om forsøget ved et møde i skolens hal. Dernæst indhentedes skriftlige tilladel
ser fra forældrene til den påtænkte udstationering samtidig med, at børnene fik 
diverse skemaer til udfyldning. Forud for (hver udstationering) første udstationering 
havde en erhvervsvejleder fra Centralarbejdsanvisningen i Nørregade været ude på 
skolen og gennemgået svarene i ovennævnte spørgeskemaer med børnene. Ved denne 
lejlighed orienteredes børnene også om de mere generelle ting ved erhvervsvalg og 
om erhvervslivet i det hele taget. Børnene fik derefter lov til at vælge et fag eller 
en beskæftigelse, som de ville orienteres mere indgående om gennem et besøg i en 
uge i den pågældende virksomhed. Undertegnede udfærdigede da en såkaldt udsta
tioneringsliste på grundlag af børnenes ønsker og måtte nu i gang med telefonen 
eller med at besøge forskellige virksomheder. I langt de fleste tilfælde var man yderst 
forstående og hjælpsom over for planen, selv om det kostede nogle timers arbejde, 
før alle eleverne var anbragt. Før børnene drog afsted på „arbejde“, blev de på et 
instruktionsmøde på skolen gjort bekendt med visse forhold, som de ville møde 
derude, f. eks. arbejdstid, arbejdstøj, løn, sygdom m. m. Med hensyn til løn blev 
eleverne gjort opmærksom på, at de ikke kunne forvente nogen, samtidig med, at 
virksomhederne blev bedt om helst ikke at lønne børnene, da dette muligvis kunne 
forflygtige det egentlige mål med udstationeringen, nemlig erhvervsvejledningen. 
I den uge, udstationeringen varede, blev undertegnede frigjort i det omfang, det var 
muligt, med henblik på besøg i virksomhederne. Når børnene mødte op på arbejds
pladsen, medbragte de et brev fra skolen, som dels indeholdt en tak fra skolen for 
deres interesse for planen og dels en instruktion eller vejledning samt et spørge
skema, som man venligst bad virksomheden om at udfylde, når ugen var ovre. 
Spørgeskemaet indeholdt spørgsmål om elevernes adfærd, egnethed for det pågæl
dende fag m. m. Da alle 3 udstationeringer var forbi, samledes forældre og repræ- 

13



sentanter fra de implicerede virksomheder til en slags afslutningsfest på skolen. Der 
blev ved denne lejlighed talt af erhvervsfolk, forældre og undertegnede, og børnene 
havde i dagens anledning lavet en udstilling i deres klasseværelse, som de kaldte 
„Mit fag og jeg“.

Dernæst nogle mere statistiske oplysninger.
I de to år har ialt 110 børn besøgt ca. 100 forskellige erhverv. Der har været 

ca. 330 udstationeringer, der med ganske enkelte undtagelser har ligget i Stor
københavn.

Fordelingen af de enkelte fag eller beskæftigelser hos drengene ser således ud:
Maskinarbejder, elektriker, automekaniker, hver 15 %, d. v. s. 45 % af alle 

ønsker falder inden for denne gruppe. Dernæst radiomekaniker 12 % og værktøjs- 
mager med 8 %. Under 8 % har vi snedker, slagter, fotograf, brandmand, trykker, 
kok m. fl.

Spredningen af erhvervsønsker var lille ved første udstationering (13-14 fag), 
men stærkt stigende ved de 2 følgende udstationeringer (22-25 fag). Dog faldt 
de følgende ønsker for drengenes vedkommende inden for beslægtede fagområder. 
Samlet viste drengene en større stabilitet ved erhvervsønskerne end pigerne. Af de 
55 drenge, der har været udstationeret, modtog 20 tilbud om læreplads efter endt 
skolegang, medens 2 fik plads omgående og blev udskrevet af skolen. Efter den 
første udstationering havde børnene modtaget samlet som løn ca. 800 kr. Disse 
penge fik børnene lov til at beholde. Senere dalede „honorarerne“.

Hos pigerne ser det således ud:
Barnepleje, ekspeditrice og damefrisør hver 14 %, til denne gruppe går altså 

ca. 40 % af ønskerne, under 10 % har vi sygeplejerske, porcelænsmaling, fotograf, 
kontor m. fl. Spredningen af fagene hos pigerne var lille (12—15 fag under hele 
perioden), og pigerne prøvede ofte i modsætning til drengene vidt forskellige fag.

Ved første udstationering var der for begge hold piger en voldsom ophobning 
af ønsker omkring barnepleje, hvorimod interessen faldt påfaldende hurtigt til fordel 
for damefrisør og ekspeditrice. Dette forhold kunne være tankevækkende.

Med hensyn til tilbud om lærepladser følger det her hos pigerne nogenlunde 
det samme som hos drengene.

Samlet for alle børnene kan jeg sige:
Jeg har ikke modtaget klager fra elever eller forældre.
Børnene har til punkt og prikke fulgt de anvisninger, som de har fået på skolen 

før udstationeringen.
Sygdomme har kun vist sig i det omfang, man kunne forvente det.
Til forsøget har der til hver klasse været brugt ca. 200 undervisningstimer af et 

samlet antal undervisningstimer årligt på dette klassetrin af ca. 2700 timer, d. v. s. 
lidt under 10 %.

Pressehuset i København har været stærkt interesseret i forsøgene og har lavet 
en større billedreportage, som vil komme både herhjemme og i England.

Af interessante udstationeringer kan nævnes følgende:
En dreng var landmand på en gård i Skibby, en anden var landmand på en gård 

ved Hillerød og boede deroppe hele ugen, en var flyvemekaniker hos SAS i Kastrup
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Fritidsklubberne.
I skoleåret 1958-59 har fritidsklubberne - i lighed med foregående år - samlet 

en stor del af skolens elever til hyggelige eftermiddagstimer med sport, underhold
ning eller hobbyarbejde. 320 børn, fordelt i 18 klubber, har været beskæftiget med: 
Badminton, bordtennis, dramatik, fotografering, frimærker, håndarbejde, lerarbejde, 
musik, peddigrør og smykkesløjd. En nydannelse var de såkaldte „Åbne klubber“, 
beregnet for børn, der ikke har nogen speciel interesse. I de Åbne klubber har 
børnene været beskæftiget med: Bob, dam, skak o. 1. samt med lerarbejde, oplæs
ning, lysbilleder og film.

At der er blevet arbejdet flittigt i klubberne, fik man et levende indtryk af gen
nem de udstillinger, der blev arrangeret i skolens store glasmontre de første uger 
af april.

Alt i alt en sæson, som børn og klubledere har haft megen glæde og udbytte af.

Felix Clausen, 
daglig leder af fritidsklubberne.
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Elevfondet.
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 og ordensvagterne væ
ret inviteret på en skovtur som tak for deres gode arbejde.

Fondens beholdning er forøget gennem overskuddet fra filmforestillinger i vin
terhalvåret, papirindsamling, salg af skolens bomærker, amatørshow og anden op
træden af børnene samt bonus fra sparemærkesalget.

T. Aadal Rasmussen, 
kasserer.

Forældremøder m. m
30. Sept. Erhvervspraktik.

Personalechef i Daell’s varehus, fru Seidel og personalechef Victor 
Elvang i Skandinavisk Motor Co. talte.
Mødet lededes af kommunelærer Hermann Petersen. Piger og drenge 
sang under ledelse af hr. Kjeld Hansen.

30. okt. Fællesmøde i Grundtvigskolens aula, arrangeret af skolenævnene 
ved Bispebjerg skole, Grundtvigskolen, Holbergskolen og Utterslev 
skole i fællesskab med Socialpædagogisk forening. - Viceskoledirek- 
tør Kr. Thomsen Jensen talte om „Trivsel i skolen“.

3. , 4. og5. nov. „Forældreuge“ med åbent hus i alle klasser. Der kom ialt 234 be
søgende fra 226 hjem.

5. nov. Aftenkonsultation, hvor så at sige alle Holbergskolens lærere og 
lærerinder tog imod. Der kom 401 henvendelser (repræsenterende 
306 besøgende fra 228 hjem).

19. jan. Skolens inspektør talte om „Den ny skolelov og dens muligheder“. 
Efter foredraget forældrekonsultation i 5. klasserne (klasselærerne).

11. febr. Skolens inspektør gentog sit foredrag om „Den ny skolelov og dens 
muligheder“.

21 .-25. febr. Forældrehenvendelser angående placeringen af eleverne fra 5. kl. 
på A- eller B-linie (skolens skøn meddeltes).

24 . febr. Erhvervsvejleder, overlærer Kai Sørensen talte om emnet: „Ud af 
skolen - og hvad så?“. I tilslutning til foredraget vistes 2 tonefilm.

Desuden har en af skolens lærere, hr. Felix Clausen, haft en samtalekreds 
med forældre om opdragelsesproblemer. Der har været afholdt møder hver 14. dag 
vinteren igennem.
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Skolenævnet.

Skolenævnets arbejde i det forløbne år har været af samme art som tidligere, 
nemlig i det omfang, det har mulighed derfor at støtte skolens virksomhed, hvor det 
gælder samarbejdet med forældrene, bl. a. ved afholdelse af møder, besøg i hjem
mene angående børns ulovlige forsømmelser o. 1.

I betragtning af skolens størrelse er de forsømmelsessager, der har været, kun 
små. Andre alvorligere forseelser har fundet en løsning, som under de givne forhold 
må anses for gavnlige både for de pågældende elever, for hjemmene og for skolen.

Ved afholdelse af klasseforældremøder, „Åbent hus“-aftenen, ved fritidsklub
virksomheden og ved skolefester er der de bedste muligheder for det samarbejde 
mellem forældre og skole, som efterlyses så meget - det er herigennem, at begge 
parter kan forstå hinanden og arbejde på, at børnene opvokser i harmoni og tryghed.

I den henseende er den ny skolelov et stort fremskridt. Den indebærer så mange 
muligheder for, at børnene kan finde den rigtige melodi i skoletiden til gavn for deres 
tilværelse senere hen, uanset om de er kommet i a- eller b-linien, og her er det jo 
af stor værdi, at overgangen fra den ene til den anden linie er betydelig lempeligere 
end før under den gamle skolelov. Men forudsætningen for, at den ny lov skal blive 
en succes, beror i høj grad på forældrenes medleven i, hvad der sker i skolen, ikke 
mindst forståelse for, at den også stiller store krav til lærerkræfterne.

Skolenævnet siger tak for godt samarbejde i det forløbne år - med skole og 
forældre, - et samarbejde, som vi håber stadig må udbygges.

Solveig Christensen, 
skolenævnets formand.

Skolenævnet har følgende medlemmer:

Egon Andersen, Filosofvænget 61, NV.
Preben Andersen. Emdrupgårdsvej 1, NV (næstfmd.), 69 04 72.
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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Praktiske oplysninger.
Skolens kontor
er åbent hver skoledag kl. 12—13 og desuden onsdag aften kl. 1 730—183°. Skolens 
telefon: Søborg 7275. Skolens postadresse: Frederiksborgvej 214, NV.

Ringetider.
De -første 5 dage i ugen:

1. time 8 - 850.
2. time 850- 940. Frikvarter 94"- 950.
3. time 950—1040. Spisning i klasserne 104"-1055.

Oprydning 1055—1 1°°.
Frikvarter 11°°-1115.

4. time li15—12°°. Frikvarter 12°°-1210.
5. time 1210-13°°. Spisning i klasserne 1245-1300.

Frikvarter 13°°-1315.
6. time 1315-14°°. Frikvarter 14°°-1410.
7. time 1410-1500.
8. time 15°°-1 545.

Lørdag (hele året):
1. time 8 - 8'10.
2. time 8“°- 925. Frikvarter 925- 935.
3. time 935-1013. Frikvarter 103°-1045.
4. time 1045-ll25.
5. time H25-1205. Frikvarter 1205-1215.
6. time 1215-13°°.
(1. hold børn spiser i klasserne 1013-103°)
(2. hold børn spiser i klasserne 1150-l205)

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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Nye bestemmelser vedrørende tandbehandlingen.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget — på grund af personalemangel - indtil vi
dere at begrænse skoletandplejen til kun at omfatte elever i 1.-5. grundskoleklasse 
samt eleverne i 1. frimellem og 1. eksamensmellem (efter 1. aug. altså 6 A og 6 B).

Afslutning på skoleåret.
Der gives forældrene lejlighed til at overvære undervisningen i de forskellige 

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

efter omstående skema.

Elevernes opgaver fra de skriftlige årsprøver er fremlagt i de lokaler, 
hvor undervisningen finder sted på besøgsdagene.

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

Håndarbejder er fremlagt i pigernes gymnastiksal.

Udstillingerne kan beses begge besøgsdage kl. 10-12, fredag aften tillige 
kl. 830-1930.

Begge besøgsdage holdes der kl. 1050 en kort afslutning i skolen for 
de i skolen på det tidspunkt 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 19. juni kl. 1945.

Der vil blive uddelt eksamensbeviser, standpunktsbøger, flidspræmier m. m.

Omflytning finder sted mandag den 22. juni.

Det nye skoleår.
Der mødes første gang efter sommerferien onsdag den 12. august; de ny 1. klas

ser møder dog først onsdag den 19. august kl. 9 i hallen.
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Fredag den 19. juni kl. 1945
holdes

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

afslu tningshøj tideligh ed 
i hallen

Der vil blive uddelt 
eksamensbeviser, flidspræmier, afgangsbeviser 

m. m.
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Årsafslutningen 1959.
(Besøgsdage.)

FREDAG DEN 19. JUNI
Lektionerne læses således:

1. lektion: 8-850, 2. lektion: 85S-910, 3. lektion: g^-lO10.

Lærer. Gæstelærer.
2 y (nr. 23) 1.

2.
dansk ...........
regning ........ ,Jhr E. Wulff

3 V (nr. 28) 1. dansk ........... ... fru R. M. Lindow
2. historie ........ ... K. Groth

3 X (nr. 17) 1.
2.

dansk ...........
regning ........ ...Ihr- B. Østerberg

3 y (nr. Hl) 1. regning ........ ... fru K. Ludvigsen
2. dansk ........... ... J. Bjerg

4 u (nr. 18) 1. dansk ........... ... hr. C. L. Lavesen hr. Kurt Hansen
2. regning ........ ... fru I. Høgh fru K. Ludvigsen
3. sang ............. ... hr. C. L. Lavesen frk. A. Hansen

4 V (nr. A5) 1.
2.

geografi ........
dansk ........... ... frk.

Pagh Andersen 
D. Engberg j fru C. Refsland

3. regning ........ ... fru E. Lykkebo - E. Nielsen
4 X (nr. 22) 1. dansk ........... - M. Ambak - K. Groth

2. regning ........ ... hr. Pagh Andersen hr. Kurt Hansen
3. geografi ........ ... fru M. Ambak fru R. Dehlbæk

5 A (nr. H2) 1. dansk ........... ... hr. J. Reim hr. W. Bracher
2. naturhistorie . Th. Eriksen - B. Jensen
3. historie ........ - Pagh Andersen - E. Foghmar

5 u (nr. Al) 1. regning ........ ... fru E. Hall - Kj. Hansen
2. dansk ........... ... hr. E. Foghmar fru M. Ambak
3. historie ........ - F. Clausen hr. B. Jensen

5 X (nr. A2) 1. dansk ........... ... F. Andersen fru G. Poulsen
2. geografi ......... ... 0. Holmberg frk. A. Hansen
3. regning ........ ... J. W. Jensen hr. E. Lindegård

5 y (nr. 16) 1.
2.

dansk ...........
naturhistorie .

jfru E. Lykkebo fru A. L. Jensen

3. geografi ......... ... frk. D. Engberg - M. Ambak
5 z (nr. A3) 1.

2.
dansk ...........
regning ........ 1 fru N. Andresen hr. J. Lembke

P. Andersen
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Lærer. Gæstelærer.
1 FA (nr. 1) 1. dansk ...........

2. regning .........
3. engelsk ........

... hr. H. Groth

... - C. L. Lavesen

... - B. Madsen

fru J. Bjerg 
hr. H. Groth 

- P. Andersen
1 FB (nr. 2) 1. dansk ...........

2. fysik .............
3. regning ........

... - F. Clausen

... - B. Hartmann

... - J. Reim

frk. D. Engberg 
fru E. Nielsen

- J. Bjerg
1 fa (nr. 25) 1. dansk ...........

2. engelsk ........
3. historie ........

... fru I. Høgh

... hr. E. Lindegård

... fru I. Høgh

- K. Henningsen
- T. Aa. Rasmussen
- N. Andresen

2 FA (nr. 3) 1. fysik .............
2. regning .........
3. historie ........

... hr. B. Hartmann

... - B. Madsen

... - 0. Holmberg

hr. 0. Holmberg 
fru K. Henningsen 
hr. Th. Eriksen

3 FA (nr. 4) 1. dansk ...........
2. regning .........
3. fysik .............

1 - J. W. Jensen

... - B. Hartmann

- B. Jensen 
fru G. Poulsen

- E. Hall
3 fa (nr. 15) 1. dansk ...........

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

jfrk. M. Rahr 

... hr. E. Wulff

hr. B. Madsen 
fru M. Ambak 
hr. W. Bracher

4 fu (nr. 21) 1. dansk ...........
2. regning .........
3. tysk ..............

... fru E. Crusell

... hr. J. Reim

... fru E. Crusell

fru K. Bracher 
hr. W. Bracher 
fru K. Ludvigsen

I A (nr. 26) 1. naturhistorie .
2. regning .........

(nr. A4) 3. sang .............

... hr. Th. Eriksen

... - F. Clausen

... - B. Østerberg

- E. Nielsen
- R. M. Lindow 

hr. Kj. Hansen
lu (nr. 24) 1. dansk ...........

2. regning ........
3. geografi .........

|f ru R. Dehlbæk

... frk. M. Rahr

- E. Foghmar 
fru E. Hall 
hr. H. Groth

11 u (nr. 12) 1. dansk ...........
2. tysk ..............
3. engelsk .........

... hr. E. Lindegård

... fru E. Crusell

... hr. Kurt Hansen

frk. A. Hansen 
fru K. Bracher

- T. Aa. Rasmussen
II x (nr. 14) 1. dansk ...........

2. regning ........
3. tysk ..............

... fru T. Aa. Rasmussen

... hr. Finn Andersen
- J. Lembke

- G. Kj.-Hansen 
hr. Kj. Hansen 
fru Bracher

Eksaminator. Censor.
III u (fysiks.) 1.-3. fysik ........ ....... fru T. Christensen hr. H. Petersen
III x (nr. 13) 1.-3. dansk ....... ....... hr. S. Tiensuu fru J. Bruun

For de i skole værende elever, disses forældre og andre interesserede holdes kl. 1050 
i hallen en kort afslutningshøjtidelighed.
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Lærer. Gæstelærer.
2 fb (nr. 15) 1. geografi ...... ...... hr. E. Lindegård hr. J. W. Jensen

2. dansk ........ ...... fru ]. Bruun fru T. Aa. Rasmussen
3. engelsk ...... ...... hr. Kurt Hansen hr. J. Reim

I v (nr. 16) 1. dansk ......... ...... fru ]. Bruun fru K. Bracher
2. engelsk ...... ...... - M. Ambak - !■ Bjerg
3. regning ...... ...... hr. E. Lindegård hr. F. Clausen

II v (nr. 12) 1. regning ...... ...... - Kj. Hansen fru R. Dehlbæk
2. dansk ........ ...... - E. Wulff hr. B. Madsen
3. geografi ...... ...... - B. Hartmann - B. Østerberg

II y (nr. 25) 1. dansk ........ ...... - B. Madsen - F. Clausen
2. tysk ........... ...... fru K. Bracher - J. Lembke
3. historie ..... ...... hr. B. Madsen - Kj. Hansen

Eksaminator. Censor.
Ill A (nr. 4) 1.-3. historie ...... ...... hr. Pagh Andersen hr. W. Bracher
Ill v (fysiks.) 1.-3. fysik .......... ...... - H. Petersen fru T. Christensen

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

Holbergskolen, juni 1959.

Erik Jørgensen.
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