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HOLBERGSKOLEN

1959-60
Til at overvære undervisningen 

mandag d. 20. og tirsdag d. 21. juni 

indbydes børnenes forældre eller værger 

samt enhver, der har interesse for 

skolen og dens arbejde.
DANMARKS 

PÆDAGOGISKE
BIBLIOTEK



SKOLEDIREKTØREN
København Marts 1960.

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: 7. hovedskoleklasse 
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 7. hovedskoleklasse og III EM, skal have fri til at gå til konfirma
tionsforberedelse ca. medio april-juni samme år.

2. Elever fra 7. hovedskoleklasse og III EM, der går til konfirmationsforberedelse, 
får fri de pågældende dage (mandag og torsdag) kl. 13, således at de kan 
møde hos præsten kl. 1310, der er fastlagt som mødetid for 1. hold. Konfir
mander fra andre klassetrin inden for eksamensmellemskolen henvises til for
beredelse uden for undervisningstiden.
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 erstatnings
krav vil ikke kunne gøres gældende. Samtidig gør man opmærksom på, at der heller 
ikke ydes erstatning for huer, vanter, tørklæder og lignende mindre beklædnings
genstande; disse må af eleverne medtages i klassen.

Smitsomme sygdomme.
Uddrag af regler for skolernes forhold i tilfælde af smitsomme sygdomme 

(undervisningsministeriets bekendtgørelse af 27. maj 1950).
En elev eller lærer må ikke modtages i skolen:

1. før 10 dage efter sygdommens begyndelse (ikke efter udslættets fremkomst) 
ved mæslinger,

2. før 4 uger efter hosteanfaldenes begyndelse ved kighoste,
3. før det akutte stadium er overstået ved røde hunde, skoldkopper, rosen, influenza, 

fåresyge og halsbetændelse,
4. før der foreligger smittefrihedsattest fra læge ved tyfus, paratyfus, paradysen- 

teri, difteri, skarlagensfeber, smitsom hjernerygmarvsbetændelse (epidemisk 
meningitis) samt børnelammelse. — For de under 4. nævnte sygdomme kræves 
også smittefrihedsattest efter sygdommens optræden i elevens eller lærerens hjem.

Olaf Petersen.



Se, et lærdomstempel knejser 
stolt fra dal og bakketop. 
Se, dets røde tegl og mure 
lyser rent mod himlen op. 
Her har fremtid 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.

Foi sidebilledet er A biens medaille, der blev slået efter Holbergs død til ære for hans minde. 
Originalfotografiet er skænket skolen af en god ven, hr. Henning Holm. Denne medaille vil i 
årene fremover pryde skolens årsprogram.
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Meddelelser til hjemmene.

Det første skoleår under den ny skolelov er nu ved at ebbe ud. Vi har ført 
6. a og 6. b klasser gennem deres første år. Allerede hen på efteråret 1959 gjorde 
vi brug af bestemmelsen i skoleloven om, at elever, når skolen skønner disse egnede 
dertil, kan overflyttes fra den ene linie til den anden. Vi flyttede en elev fra den 
almene linie (a-linien) til den boglige linie (b-linien). Der vil - efter al sandsynlig
hed - ved skoleårets slutning ske enkelte flytninger — også den modsatte vej. Med 
spænding venter vi på de ny læseplaner, der — forhåbentlig — i en længere årrække 
skal være gældende i vor skole, ligesom vi også er spændt på, hvorledes det vil 
lykkes at give de særligt egnede elever i 7. a-klasserne næste år undervisning i tysk 
og (eller) matematik.

Holbergskolen er stadig en meget stor skole. De 49 klasser — ca. 1300 elever 
— med en stor overvægt af klasser over 5. grundskoleklasse (27 mod 22) giver en 
meget hård belægning. Det kan mærkes på mange måder, på skemaerne, på „klimaet“ 
på skolen o.s.v. Flere ting synes dog at tyde på, at skoleåret 1959—60 har været 
højdepunktet, således at klassetallet fremover skulle begynde at falde. Vi trænger 
meget til det!

Desværre lykkedes det ikke at holde liv i hverken elevråd eller ordensvagter - 
interessen manglede. Lærerrådet besluttede da at afskaffe begge dele indtil videre.
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Skolepatruljesystemet har vi derimod fortsat. De flinke SP’er fortjener skolens 
bedste tak for vel udført og trofast arbejde. Arbejdet som patruljeinstruktør er blevet 
overtaget af hr. Bent Østerberg.

Færdselssituationen ved skolen er stadig meget alvorlig. Et stort lyspunkt er 
det dog, at skolens anstrengelser gennem ca. 7 år for at få krydset Emdrupvej/ 
Grønnemose Allé/Frederiksborgvej reguleret med lyssignal nu er kronet med held. 
Færdselschefen har meddelt, at det kommer. Indtil det er etableret, vil der i myldre- 
timerne være posteret betjent i gadekrydset. Der vil endvidere snarest muligt blive 
søgt gennemført hastighedsbegrænsning (50 km i timen) på strækningen Grundt- 
vigskirken/Søborghus.

En anden glædelig ting er det lykkedes at få løfte om: etablering af en sti 
fra skolens nordside (cyklestalden) ud til Nøkkerosevej. Det vil lette adgangen til 
skolens benyttelse af idrætsanlægget i KFUM-parken („Emdrupparken“). Vi takker 
alle, der på den ene eller den anden måde har bistået os i arbejdet med løsningen 
af de nævnte ting.

Skolen er fortsat øvelsesskole for statsseminariet på „Emdrupborg“. I årets løb 
kommer adskillige unge mennesker i skiftende hold og lærer hos os, hvorledes man 
skal undervise.

Københavns skolevæsen har flyttet et af sine talecentrer ud til os. Talepædagog, 
fru Gudrun Jessen Jensen, giver ambulant talebehandling til elever fra skolerne i 
nord-vest kvarteret.

I årets løb har Pædagogisk Forskningsinstitut foretaget undersøgelse af børns 
rygevaner i enkelte klasser. Lignende undersøgelser er foretaget ved en del skoler 
ud over landet.

Endvidere har et af skolevæsenets latinhold (for gymnasieaspiranter i 4. eksa
mensmellemskoleklasse) været indlogeret på Holbergskolen. Vore egne elever samt 
elever fra Klostervængets skole og Bispebjerg skole har gået til latin 4 å 5 gange 
om ugen om eftermiddagen efter normal skoletid.

Der leves fremdeles et rigt skoleliv på Holbergskolen. På forskellig måde brin
ges der afveksling ind i arbejdet. Klasser kommer på lejrskole, på flere-dages udflug
ter, på byture, museumsbesøg, institutionsbesøg, udstillingsbesøg etc.—ja, en enkelt 
dag hvert år tager hele skolen på udflugt (efter frit valg) i Zoo, på langtur med 
jernbane, på bustur el. lign. Adskillige elever deltager i Dansk Skolescenes forestil
linger (teater eller bio) - en del går til frivillig svømning, idræt, basket ball (piger), 
musikundervisning (klaver, blokfløjte eller violin). Sidstnævnte undervisning vare
tages af fru Magda Lauesen, fru Kirsten Erichsen, hr. Gunnar Nielsen og afløser 
for denne, hr. Folmer Jensen. Endvidere er der orkesterøvelser (ved d’herrer Højby 
Nielsen og Bent Østerberg), arbejde på læsestuen i fritiden (skolebibliotekar Poul 
Andersen), bogudlån i udlånsbiblioteket (børnebibliotekar fru Brønden og skole
bibliotekaren) og sidst — men ikke mindst — besøges skolens fritidsklubber af ca. 
300 elever (daglig leder hr. Felix Clausen).

Forbindelsen med børn og unge ude i verden er der ydet hjælp til gennem 
fremskaffelsen af pennevenner. Adskillige er kommet i kontakt med jævnaldrende 
i USA ved kommunelærer Hermann Petersens hjælp.
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Kontakten med Norge og Sverige er blevet styrket gennem foreningen „Nor
den1^ rejselektorer. Disse har i februar/marts gæstet skolen, og eleverne i 3. FM 
og III EM har overværet forelæsningerne. Vor egen forbindelse med Majorstua- 
skolen i Oslo har i år manifesteret sig derigennem, at der er planlagt et gæstebesøg 
deroppe i pinsen.

Et incitament i engelsk-undervisningen fik vi, da skolevæsenet placerede den 
ene af sine 2 indfødte engelske undervisningsassistenter, Mr. Spiers, ved vor skole 
i ca. 2| måned.

Gennem salg af sparemærker (forestås af den kvindelige viceinspektør) søges 
børnenes økonomiske forståelse udviklet (i tiden august 1959-marts 1960 solgtes 
sparemærker for ca. 7800 kr.).

I skolebespisningen deltog i eftersommeren 1959 i alt 643 elever som mælke- 
drikkere, i vinterhalvåret fik 348 skolefrokost.

Som en hjælp til eleverne ved valg af erhverv er der i alle afgangsklasser ydet 
erhvervsvejledning og erhvervsorientering.

Til slut skal der lyde den varmeste tak til alle hjemmene for godt samarbejde. 
Tak for den forståelse og overbærenhed, vi altid mærker. Skolenævnet takkes for 
upåklageligt samarbejde og varmende tillid.

Forhåbentlig vil det bestandig lykkes for forældre, skolenævn og lærerkolle
gium at gøre Holbergskolen til en god skole, et sundt og godt grosted for børn 
og unge.

Tak for i år!
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Skolepatruljerne (S.P.’erne) instrueres i deres meget vigtige job.

Der arbejdes i marken på lejrskole.
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Elevtal.
Den 1. marts 1960 havde Holbergskolen 1291 elever, nemlig 681 drenge og 

610 piger, fordelt i 49 klasser således: 1. kl. (4), 2. kl. (4), 3. kl. (4), 4. kl. (4), 
5. kl. (4), 6. a kl. (3), 2. fri mellem (3), 3. fri mellem (3), 4. fri mellem (2), 
6. b kl. (2), 2. eksamensmellem (3), 3. eksamensmellem (5), 4. eksamensmellem 
(4), realklasse (1), og følgende særklasser: 3. læsekl. (1), 5. læsekl. (1) og 
6. hjælpekl. (1). Af forannævnte klasser er 37 blandede (fællesklasser).

Personalia.
Skolens leder: skoleinspektør Erik Jørgensen.
Viceinspektører: fru G. Kjeldsen Hansen og C. Lund Lavesen.
Overlærere: Willy Bracher, Th. Eriksen, Erik Foghmar, Knud Poulsen, fru Jytte 

Bruun, fru Else Crusell, fru Rose Marie Lindow, fru Ellen Nielsen, fru Tove 
Aadal Rasmussen og fru C. Refslund.

Lærere: Finn Andersen, Jørgen Pagh Andersen, Poul Andersen, Felix Clausen, 
Henning Groth, Kjeld Hansen, Kurt Hansen, Ole Holmberg, John W. Jensen, 
John Larsen, Jørn Lembke, Erling Lindegaard, Niels Macholm, Tage Højby 
Nielsen, Jørgen Reim, Egon Schmidt, 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 Dan-Weibel, fru Ruth Dehlbæk, fru Karen 
Groth, fru Ellen Hall, frk. Alice Hansen, fru Kirsten Henningsen, fru Inge 
Høgh, fru Agnete Lund Jensen, frk. Valborg Juul, fru Bodil Kjeld, fru Kirsten 
Ludvigsen, fru Else Lykkebo, fru Kristine Mortensen, fru Grethe Poulsen og 
frk. Mimi Rahr.

Skolebibliotekar: Poul Andersen.
Børnebibliotekar: fru Brønden.
Talepædagog: fru Gudrun Jessen Jensen.
Skolelæge: fru dr. Elin Fog.
Skolesundhedsplejerske: frk. Ida Sommer Andersen.
Skoletandlæge: fru Hancke.
Klinikassistent: fru Møller Jensen.
Maduddeler: fru Ester Hansen.
Medhjælper ved maduddelingen: fru Sand.
Musikundervisning: Gunnar Nielsen, afløser for denne: Birger Folmer Jensen, fru 

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

Følgende forandringer i lærerkollegiet 1958/59 har fundet sted: Børge Hart
mann, Bent Jensen og Bent Madsen flyttede alle til andre skoler. Hermann Petersen 
har tilbragt hele indeværende skoleår i staten Kansas i USA. Her har han virket 
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som lærer i matematik m. m. ved High School i byen Garnett. Hermann Petersen 
har sin familie med sig. Det er en meget fin anerkendelse til en dansk lærer, at man 
fra amerikansk side har tildelt ham dette ophold. I mange fornøjelige breve har 
Hermann Petersen skildret sine indtryk af Amerika og dagliglivet på den skole, ved 
hvilken han virker. Københavns skolevæsen har bevilget ham orlov hele skoleåret.

Hermann Petersens skema læstes i tiden august-december 59 af hr. Axel Kidal, 
resten af året af hr. Egon Schmidt.

Pr. 1. august 59 tiltrådte Jens Juel Schrum, men allerede ved udgangen af 
december flyttede han til andet embede i provinsen. Det ledige skema overtoges 
pr. 1. januar 60 af hr. John Larsen.

Hilsen fra Amerika.
Modtag hermed en hilsen fra Garnett Highschool i Kansas, USA.
Jeg glæder mig meget til at komme hjem til Holbergskolen og til at se kendte 

ansigter igen. Vi har lært meget herovre, bl. a. at vi tilhører et lille, stort land, som 
er respekteret og beundret for sin retfærdige samfundsorden og sit effektive skole
system. Utallige gange har jeg hørt og læst herovre om danskere, som kom hertil 
som nybyggere og i dag er agtede mennesker i gode stillinger og med mange tillids
hverv.

Jeg vil håbe for jer piger og drenge på Holbergskolen, at I i jeres fremtidige 
arbejde må leve op til det ry, der er om danskerens jævne, beskedne, men dygtige 
virke. På gensyn næste skoleår! Held og lykke med jeres eksaminer og god sommer
ferie ! sign./ Hermann Petersen og familie.

Relieffet, kaldet „Ungdom“, hænger på skolens hovedtrappe. Det er skænket os af enken 
efter billedhuggeren, professor Johs, ßjerg.
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Præsidenten 
for Røde Kors, 
professor Louis le Mair, 
på Holbergskolen.

Arets gang.

1 9. august: De ny 1. klasser begyndte (modtagelse i hallen).

20.-28. august: læstes efter „varmeskema“ (lektioner).

8. september: De københavnske skolers idrætsdag (deltagelse i stævnet i Em- 
drup-parken).

25. september: Afsluttende idrætsstævne i Københavns idrætspark. Holbergsko
len deltog med 3 hold.

26.-30.sept.: Røde Kors indsamling i alle klasser. Der indkom i alt kr. 322,66.

5. oktober: Fritidsklubberne lagde ud med efterårssæsonen (12 klubber).

10. oktober: Filmsforestillinger i hallen til fordel for Elevfondet (overskud 
i alt kr. 232,50).

14. oktober: Præsidenten for Røde Kors, professor Louis le Maire, rettede fra 
Holbergskolen en tak til de danske skolebørn for det smukke re
sultat af indsamlingen til mælkefondet (der indkom i alt kroner 
150.000), og vinderen af gættekonkurrencen i „Mælkeposten“ 
blev udtrukket.

27. oktober: Skolens 7 års fødselsdag.
Underholdning i hallen for eleverne i 1.-5. klasse (oplæsning, 
film m. m.).

28. oktober: Filmsforestillinger i hallen til fordel for Elevfondet (overskud ialt 
kr. 250).
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3. december: Holbergs fødselsdag.
Underholdning i hallen for alle elever over 5. klasse. Elever fra 
III u opførte „Erasmus Montanus“ (forkortet udgave ved hr. Kurt 
Hansen - instruktion ved hr. Erling Lindegaard).
Blomsterhilsen bragtes til Holbergs statue foran Det kgl. Teater 
af skuespillerne i kostumer.

12. december: Sancta Lucia optog.

22. december: Juleafslutning.
Fælles juletræ i hallen. Her fremførtes bl. a. en kantate, forfattet 
af d'herrer Højby Nielsen og Bent Østerberg. Skolens kor sang 
under ledelse af hr. Kjeld Hansen.

7. januar: Fritidsklubberne lagde ud med vintersæsonen (11 klubber).

27. jan.-3. febr. : Færdselsundervisning i samtlige klasser ved overpolitibetjentene 
Jacobsen og Schirmer.

13. februar: Besøg af norsk rejselektor fra foreningen „Norden“ (alle 3. fm- 
og III em-klasser deltog).

17. februar: Social Evening i anledning af besøget af undervisningsassistent 
Mr. Spiers (indfødt englænder). Alle elever i Ru og IV em-klas- 
serne var indbudt til at deltage. Aftenen var arrangeret af hr. Poul 
Andersen.

27. februar: Filmsforestillinger til fordel for Elevfondet (overskud kr. 212).

7. marts-5. april: Indsamling til Flygtningehjælpen (klassevis).

10. marts: Skolebal.

21. marts: Gymnastikopvisning arrangeret af fru Bodil Kjeld.

26. marts: Besøg af svensk rejselektor fra foreningen „Norden“.

4.-12. april: Vandreudstilling fra Lærernes Kunstforening.

22. og 23. april: Filmsforestillinger til fordel for Flygtningehjælpen (arrangeret af 
IV v). - Ved forskellige indsamlinger indkom i alt 1000 kr.

26. april: Gymnastikopvisning arrangeret af hr. viciskoleinspektør C. Lund 
Lavesen.

1. juni: Gæstebesøg af en 7. klasse fra vor venskabsskole i Oslo (Major- 
stuaskolen).

2.-7. juni: Genbesøg af ca. 40 elever og 3 lærere på Majorstuaskolen.
15. juni: Fælles udflugtsdag.
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Den store, 4-delte adventskrans på hovedtrappen.
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Gaver.
En udgave af Holbergs komedier fra 1876 og et kasseret radioapparat.

Udstillinger.
I montren har der i årets løb været følgende udstillinger:

September: III v’s lejrskolearbejder fra Tønder.
Fritidsklubberne.
Albert Schweitzer (arrangeret af 3. fa, II v og IV u).

Oktober: Røde Kors (arrangeret af 4. fa og 4. FA).
FN.

November: Afleverede elevtegninger i forbindelse med et par tegnekonkurrencer.
December: Ludvig Holberg (arrangeret af III v).
Januar: Fritidsklubberne.

Norge.
Bekendtgørelse af skoleballet.

Marts: Plakattegninger (elevarbejder).
April: Smykkesløjdarbejder fra Fritidsklubberne.

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

kredsbørnebibliotek, ledet af en børnebibliotekar (fru Brønden). 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. 14-1930 og tirsdag, torsdag og lørdag kl. 13-16.

Biblioteket er åbent for skolens elever fra 4. kl. og opefter, medens eleverne 
i 1., 2. og 3. kl. er henvist til at låne hjem eller låne i timen fra deres klasselærere, 
der modtager en lille samling småbørnsbøger fra skolebibliotekaren. Børn i 3. kl. (og 
undtagelsesvis tillige 2. kl.) kan også låne på biblioteket, når de har læst klassens 
småbørnsbøger; dog kun efter aftale med klasselæreren.

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 håndbogsamlingen, 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 10—15 
til 30-35 elever, gennemsnitlig 20 elever pr. gang.

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.
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Fritidsklubberne.
I de mørke vintereftermiddage har fritidsklubberne også i skoleåret 1959-60 

samlet en stor del af skolens elever til forskellige former for hobbyarbejde og sport. 
Beskæftigelserne har fordelt sig over følgende emner: Musik, Vi syr julegaver, 
Badminton, Lerarbejde, Vi syr dukketøj, Linoleumssnit og stoftryk, Håndbold, 
Smykkesløjd, Madlavning, Bordtennis, Skønhedspleje og Åben klub. At der har 
været arbejdet med liv og lyst i mange klubber, fik man blandt andet et indtryk af 
ved at se udstillingen i begyndelsen af april i skolens store glasmontre.

Med udgangen af dette skoleår kan fritidsklubberne fejre 5 års beståen. Selv 
om det kun er et meget beskedent „jubilæum“, kan der være anledning til et tilbage
blik og til et par betragtninger om tiden fremover.

I løbet af de 5 år der er gået, har der vist sig en mærkbar nedgang i tilslutnin
gen. Der er flere medvirkende årsager hertil, og deriblandt også fjernsynets børne- 
udsendelser, som utvivlsomt har afholdt mange børn, især på de små klassetrin, fra 
at være med i fritidsklubberne. Behovet for børnenes trygge anbringelse uden for 
hjemmet synes i det hele taget at være blevet noget mindre. Alligevel viser interes
sen og tilslutningen — også i dette skoleår — at fritidsklubberne har deres store beret
tigelse. Beskæftigelserne i klubberne understreger dette synspunkt. Fra overvejende 
sports- og underholdningsvirksomhed er hovedparten af beskæftigelserne blevet sta
dig mere præget af emner, der udvikler børnenes producerende kræfter. En glædelig 
og på længere sigt heldig udvikling i vor underholdningsprægede tid.

Det er et stort socialt gode, at børnene har et trygt sted at kunne være i fri
tiden, men det er endnu bedre, når de samtidig kan beskæftiges med lystbetonet 
arbejde, som udvikler evner og interesser. Jeg tror, fritidsklubbernes berettigelse 
fremover i meget høj grad vil afhænge af, om vi kan tilbyde børnene aktivt udviklende 
fritidsbeskæftigelse, og ikke kun underholdning, hvortil man kan forholde sig mere
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eller mindre passivt modtagende. Til et sådant arbejde kræves en stor indsats af de 
lærere, der påtager sig ledelsen af de enkelte klubber, og det kan — også for lærere 
- være svært efter en arbejdsdags byrder, at have det nødvendige overskud af 
kræfter til dette arbejde. Derfor tak til klublederne for godt samarbejde til gavn og 
glæde for børnene. Felix Clausen,

daglig leder.

Skolens elevfond.
Skolefondens kassebeholdning var pr. 31. december 1959 1631,96 kr.
Der er som de foregående år givet tilskud til elevers lejrskoleophold og ud

flugter, ligesom turen for skolepatruljens medlemmer og arrangementer på skolens 
festdage er betalt af fonden. De samlede udgifter har været 1101,97 kr., mens 
indtægterne, skaffet ved filmforestillinger, fodboldkamp mellem elever og lærere, 
bonus på sparemærkesalg og salg af bomærker har beløbet sig til 1211,59 kr.

20. februar 1960. Tove Aadal Rasmussen, 
kasserer.

Forældremøder m. m.
Foruden talrige klasseforældremøder har der i skolens hal været arrangeret 

flere store forældremøder.

14. oktober: Møde for forældre til elever i 5. grundskoleklasse. Skolens inspek
tør redegjorde for delingen af eleverne til a- og b-linien samt be
tingelserne for, at en 5-klasse kan fortsætte som udelt klasse 
(c-linien).

29. oktober: Elevkoncert (fru Erichsen, fru Lauesen og hr. Gunnar Nielsen 
præsenterede deres flinke elever).

2.-4. nov.: Forældreuge med åbent hus i alle klasser i disses 2 første under
visningstimer. Der kom i alt 192 besøgende fra 188 hjem.

4. november: Forældrekonsultationsaften. Der skete 390 henvendelser, der re
præsenterede 291 besøgende fra 228 hjem.

13. januar: Møde for forældre til børn i 1. og 2. klasse. Skoleinspektør Erik 
Danielsen fra Sølvgades skole i København talte om „Barnets før
ste skoleår“.

22. marts: Erhvervsvejledningsmøde med bl. a. erhvervsvejleder, overlærer 
Kai Sørensen og en række erhvervsfolk, der beredvilligt havde 
stillet sig til disposition. Mødet var arrangeret i fællesskab med 
Emdrup skole.

5. april: Elevkoncert.
11. april: Forældrekonsultationsaften. Der skete 393 henvendelser, der re

præsenterede 304 besøgende fra 239 hjem.
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Skolenævnet.

Det har været et stille år for skolenævnet - der har ikke været „sager“ af 
betydning, og det kan måske ses som et tegn på, at forældre og skole, er i mere 
direkte samarbejde om de problemer, som kan opstå i forbindelse med børn og 
skole. Hvis det er tilfældet, er det kun glædeligt.

Men for skolen som helhed er der sket ting af stor betydning. Den nye skolelov 
er gennemført på papiret — nu skal den ud i praksis. Den kan skabe store overgangs
vanskeligheder, navnlig for skolens ledende folk, men kan den betyde, at skolen 
nu bliver sådan, at alle børn føler, at skolen er til for deres skyld og ikke omvendt, 
er meget nået.

Som det vil ses af det foranstående, er der sket meget af betydning for skolens 
liv — og traditionerne er faste - det er noget, børnene kan lide. Fritidsklubberne 
har haft tilslutning - kammeratskabet mellem børn og lærere styrkes derved - nye 
interesser vækkes — sådan skal det være.

Skolenævnet siger tak for året, der gik — og ønsker alt det bedste for dem, der 
hører Holbergskolen til.

Solveig Christensen, 
skolenævnets formand.

Skolenævnet har følgende medlemmer:

Formand: fru Solveig Christensen, Magistervej 232, NV, Ægir 1140.
Næstformand: Preben Andersen, Emdrupgårdsvej 1, NV, 69 04 72.
Sekretær: Erik Eriksen, Fensmarksgade 43, N.
Egon Andersen, Gravervænget 94 tv., NV.
Eigil Hagemann Rasmussen, På Bjerget 8, NV, Taga 159.
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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 214-216, NV.

Ringetider.
De første 5 dage i ugen:

1. time 8 - 850.
2. time 850- 940. Frikvarter 940- 950.
3. time 95°-1040. Spisning i klasserne 104°-1055

Oprydning 1055-ll°°
Frikvarter 11°°—1143

4. time 1115—12°°. Frikvarter 12°°-1210.
5. time 1210—13°°. Spisning i klasserne 1245-1300

Frikvarter 13°°-1315
6. time 131S-1400. Frikvarter 1400—1410
7. time 1410—15°°.
8. time 15°o-l545_

Lørdag (hele året) :
1. time 8 - 840.
2. time 8«_ g25_ Frikvarter 925- 935.
3. time 935-1015. Frikvarter 103°-1045.
4. time 1045-l l25.
5. time 1 l“s—1205. Frikvarter 120ä-1215.
6. time 1215-13°°.
6. time 1215-13°°.
(1. hold børn spiser i klasserne 1015-103°).
(2. hold børn spiser i klasserne Iis°_i2os).

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, Højmose
vej, Jacob Lindbergs Vej, Jeppes Allé, Moseskellet, Mosesvinget nr. 98—102, Nøkke- 
rosevej nr. 1-53 og 2-46, Oldfuxvej ulige nr., Orgelbyggervej, Peter Rørdams 
Vej ulige nr., Pragtstjernevej, På Bjerget, Rismosevej, Rosmarinvej, Rødkløvervej, 
Rønningsvej, Rådvadsvej fra nr. 55 og 50, Skovstjernevej, Stenkløvervej, Støvnæs 
Allé nr. 44-52, Søborghus Park, Tagensvej fra nr. 227 og 200, Tonemestervej, 
Trekløvervej, Tuborgvej nr. 250-266, Ved Vigen, Vilhelm Birkedals Vej samt 
Haveforeningen „Emdrupvang“ v. Vigen.
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Skolens bomærke.
For kr. 1,50 kan de elever, der måtte ønske det, erhverve skolens bomærke 

(vævet på stof). Henvendelse herom må rettes til klasselæreren. Det ved salget 
indkomne beløb tilfalder Elevfondet.

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

klasser
mandag den 20. og tirsdag den 21. juni („besøgsdage“) 

efter omstående skema.

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

Tegninger m. m. er udstillet i drengenes gymnastiksal.

Håndarbejder er fremlagt i pigernes gymnastiksal.

Sløjdarbejder er udstillet i sløjdlokalet.

Udstillingerne kan beses begge besøgsdage kl. 10-12, mandag aften tillige 
kl. 1830-193°.

Begge besøgsdage holdes der kl. 1055 en kort afslutning i hallen 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

tirsdag aften den 21. juni kl. 1915.

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

Omflytning finder sted onsdag den 22. juni.

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

ser møder dog først fredag den 19. august kl. 9 i hallen.
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Tirsdag den 21. juni kl. 1945
holdes

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

afslutning shøjtidelighed 
i hallen

Der vil blive uddelt 
eksamensbeviser, flidspræmier, afgangsbeviser 

m. m.
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Årsafslutningen 1960.
(Besøgsdage).

MANDAG DEN 20. JUNI

Lektionerne læses således:
1. lektion: 8-850, 2. lektion: 9-950, 3. lektion: 10—10S0, 

4. lektion: 1 1 10-1200, 5. lektion: 1210-1300.

Lærer. Gæstelærer.
1 u (nr. 5) 1. dansk .............

2. regning ..........
1 v (nr. 6) 1. dansk .............

2. regning ..........
3 A (nr. A3) 1. dansk ............

2. regning ........
3 u (nr. 17) 3. dansk ...........

4. regning ..........
3 v (nr. 18) 1. dansk .............

2. regning ..........
3 x (nr. A2) 1. dansk .............

2. regning ..........

.. hr. E. Foghmar

.. fr. K. Bracher

.. hr. F. Andersen

.. fr. A. L. Jensen 
Jhr. S. Tiensuu 

|fr. A. L. Jensen 

- C. Refsland 
- E. Nielsen 
- E. Nielsen 
- C. Refslund

4 u (nr. 8) 1. historie ..........
2. dansk .............
3. geografi ..........

.. hr. J. W. Jensen

.. fr. G. Poulsen

.. hr. J. W. Jensen

fr. K. Mortensen 
- N. Andresen 
- C. Refslund

4 y (nr. 27) 1. dansk .............
2. regning ..........
3. geografi ..........

.. fr. J. Bjerg

f - K. Ludvigsen

- G. Poulsen

- K. Mortensen

5 A (nr. A3) 3. dansk .............
4. regning ..........
5. naturhistorie ..

.. hr. /. Lembke
-O. Holmberg 
- J. Reim

hr. C. L. Lavesen 
- J. Lembke 
- J. Larsen

5 v (nr. H2) 1. regning ..........
2. dansk ............
3. kristendomsk.

.. fr. E. Lykkebo 
J - Dan-Weibel

fr. A. L. Jensen 
hr. H. Groth

- E. Foghmar
5 x (nr. Al) 1. dansk ............

2. historie ..........
3. naturhistorie .

- M. Ambak 
... hr. F. Clausen 
... fr. M. Ambak

fr. E. Crusell 
hr. F. Andersen 

- Th. Eriksen
6 A (nr. 26) 1. dansk ............

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

... hr. E. Reim
- K. Poulsen
- O. Holmberg

fr. Dan-Weibel 
jhr. E. Reim
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Lærer. Gæstelærer.
6 au (nr. Hl) 1.

2.
3.

engelsk .............
dansk ...............
naturhistorie ....

fr. K. Henningsen

E. Lykkebo

fr. K. Bracher

- R. M. Lindow

2 FB (nr. 2) 1. dansk ............... hr. F. Clausen hr. H. Groth
2. regning ............. - J. Larsen fr. E. Hall
3. geografi ............. - F. Clausen

2 fa (nr. 28) 1. dansk ............... - R. M. Lindow
2. historie ............. ■fr. I. Høgh hr. W. Bracher
3. geografi ............. fr. R. Dehlbæk

3 FA (nr. 1) 1. dansk ............... hr. W. Bracher 1
} - G. Kj.-Hansen

2. regning ............. - 0. Holmberg 1
3. fysik ................. - E. Schmidt hr. K. Poulsen

3 fa (nr. 15) 1. engelsk ............. - J. Larsen fr. T. Christensen
2. dansk ................ fr. J. Bruun 1
3. regning ............. E. Nielsen J - J. Bjerg

3 fu (nr. 4) 1. regning ............. hr. Th. Eriksen 1 hr. ]. Lembke2. engelsk ............. fr. M. Ambak J
3. dansk ................ - G. Kj.-Hansen - C. L. Lavesen

4 FA (nr. 21) 2. dansk ............... hr. J. W. Jensen fr. R. Dehlbæk
3. tysk .................. fr. K. Bracher
4. regning ............. hr. J. W. Jensen ■ - K. Henningsen

4 fa (nr. 22) 1. dansk ............... - N. AndresenHrk M. Rahr
2. regning ............. - K. Henningsen
3. tysk .................. fr. E. Crusell hr. Kjeld Hansen

6 bu (nr. 13) 1. fysik ................. hr. E. Schmidt - Kjeld Hansen
2. dansk ............... - E. Foghmar fr. E. Crusell
3. geografi ............. frk M. Rahr - N. Andresen

II A (nr. 16) 1. dansk ............... hr. 0. Holmberg - K. Ludvigsen
2. naturhistorie .... - Th. Eriksen hr. Kjeld Hansen
3. fysik ................. fr. T. Christensen - F. Andersen

Il V (nr. 14) 1. dansk ............... - J. Bruun fr. R. Dehlbæk
2. fysik ................. - T. Christensen hr. E. Schmidt
3. naturhistorie .... hr. S. Tiensuu fr. G. Poulsen

Eksaminator. Censor.
III u (nr. 25) 1 -3. dansk ............... hr. E. Lindegård hr. Pagh Andersen
III V (nr. 24) 1 -3. dansk ............... - E. Wulff frk. A. Hansen
III X (nr. 3) 1 -3. dansk ............... fr. T. Aadal Rasmussen hr. Kurt Hansen
III y (nr. 11) 1 -3. historie ............. frk V. Juul - P. Andersen
111 z (nr. 12) 1 -3. tysk .................. fr. K. Groth - B. Østerberg

For de i skole værende elever, disses forældre og andre interesserede holdes kl. 1055 
i hallen en kort afslutningsliøjtidelighed.

21



TIRSDAG DEN 21. JUNI

Lektionerne læses således:
1. lektion: 8-8”, 2. lektion: 9-9”, 3. lektion: 10-10”, 

4. lektion: ll10-12, 5. lektion: 1210-13rj°.

Gæstelærer.Lærer.
1 X (nr. 7) 4. regning ......... ... hr. E. Lindegård

5. dansk ........... ... fr. E. Crusell
1 y (nr. 8) 4. dansk ........... - K. Henningsen

5. regning ......... ... frk. A. Hansen
2 u (nr. 5) 1. dansk ........... ... hr. P. Andersen

2. regning ......... ... fr. I. Høgh
2 V (nr. 6) 1.

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

J - C. Refsland

2 X (nr. 7) 1.
2.

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

Ihr. Kurt Hansen

2 y (nr. 28) 4. dansk ........... ... fr. K. Ludvigsen
5. regning ......... - K. Groth

3 y (nr. 27) 1.
2.

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

Jhr. E. Wulff

4 V (nr. 17) 1. dansk ........... ... fr. R. M. Lindow fr. J. Bjerg
2. regning ........ ... hr. Pagh Andersen hr. P. Andersen
3. historie ......... - F. Andersen - Pagh Andersen

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

dansk ...........
historie ........
geografi ........

J - B. Østerberg .

- K. Poulsen j

fr. A. L. Jensen

r - E. Nielsen

5 u (nr. 28) 1. dansk ........... - C. L. Lavesen hr. E. Foghmar
2. historie ......... ... frk. V. Juul fr. J. Bjerg
3. regning ......... ... fr. I. Høgh - G. Poulsen

5 y (nr. 14) 1.
2.

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

-] 1
• f - Ludvigsen J

jhr. 0. Holmberg

3. naturhistorie . fr. E. Lykkebo
6 av (nr. Hl) 1. engelsk ......... - R. Dehlbæk - T. Aadal Rasmussen

2.
3.

dansk ...........
geografi ........ 1 - R. M. Lindow - E. Lykkebo 

hr. E. Wulff
6 z (nr. Al) 1. dansk ........... - N. Andresen - F. Andersen

2.
3.

regning .........
mundti. fag ... - K. Henningsen - H. Groth

2 FA (nr. 26) 1. dansk ........... ... hr. H. Groth fr. M. Ambak
2. fysik ............. - K. Poulsen - T. Christensen
3. regning ........ - C. L. Lavesen hr. E. Schmidt
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Lærer. Gæstelærer.
6 bv (nr. 13) 1. historie .... ....... hr. W. Bracher hr. S. Tiensuu

2. regning .... ....... - F. Andersen - E. Schmidt
3. dansk ....... ....... - Kurt Hansen - E. Lindegård

II u (nr. 16) 1. historie .... ....... - Pagh Andersen frk. V. Juul
2. regning .... fr. E. Hall
3. dansk ....... J fr. R. Dehlbæk hr. 0. Holmberg

Eksaminator. Censor.
III u (nr. 24) 1.-3. tysk ........... ...... fr. E. Crusell fr. K. Groth
III v (nr. 25) 1.-3. geografi ...... ...... frk. M. Rahr hr. Th. Eriksen
Ill x (nr. 4) 1.-3. tysk ........... ...... hr. J. Lembke fr. K. Bracher
III y (nr. 3) 1.-3. geografi ...... ...... - J. W. Jensen hr. F. Clausen
III z (nr. 12) 1.-3. historie ...... ...... frk. A. Hansen - Kjeld Hansen

For de i skole værende elever, disses forældre og andre interesserede holdes kl. 1055 
i hallen en kort afslutningsliøjtidelighed.

Holbergskolen, juni 1960.

Erik Jørgensen.
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