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HOLBERGSKOLEN

1960-61
Til at overvare undervisningen 

tirsdag d. 20. og onsdag d. 21. juni 

indbydes børnenes forældre eller værger 

samt enhver, der har interesse for 

skolen og dens arbejde.



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.

Povl Syskind.

Forsidebilledet er Arbien’s medaille, der blev slået efter Holbergs død til ærefor hans minde. 
Stentrykket 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.

De første 2 skoleår under den ny skolelov er nu slut. Vi har ført de første klasser 
gennem a- og b-linien,og i dette skoleår har vi også en udelt 6. klasse (c-linien). 
For første gang har vi skullet sende børn til I. realklasse enten hos os selv (evt. 
en anden kommuneskole) eller på en gymnasieskole. De regler, der skulle følges, 
lod vente længe på sig (fremkom først i slutningen af februar i år). Ligeledes har vi 
skullet sende elever til de frivillige 8. klasser. En del elever i a-liniens 7. klasser har 
deltaget i den valgfri undervisning i tysk og/eller matematik. Ved siden af alt dette 
har vi videreført de resterende klasser (eksamensmellemskolen, realskolen og den 
frie mellemskole) under den gamle skolelov. For det københavnske skolevæsen er 
der nu vedtaget en ny skoleplan og undervisningsplan (byggende på den blå betænk
ning), der har virkning fra 1. august d. å. Mangt og meget vil i fremtiden skifte 
karakter i vor skole. Alle gode kræfter vil blive sat ind på fortsat at skabe de bedste 
muligheder for de børn, der betros os.

Holbergskolen er stadig en meget stor skole. De 48 klasser — ca. 1250 elever — 
med en stor overvægt af klasser over 5. grundskoleklasse (27 mod 21) giver en 
meget hård belægning. Skønt vi i dette skoleår gik 1 klasse ned, gik vi op i antallet 
af læsetimer. Den slags sætter dybe spor i skolens hverdag. Det mærkes på ske- 
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niaerne, på „klimaet“ på skolen etc. For alle parter er det at håbe, at indeværende 
skoleår har betegnet højdepunktet. Vi trænger allesammen til en roligere atmosfære.

Færdselssituationen ved skolen er fortsat meget alvorlig. Det længe lovede lys
signal i krydset Emdrupvej/Grønnemoseallé/Frederiksborgvej er en uomgængelig 
nødvendighed. Det forventes opsat i løbet af foråret. Hastighedsbegrænsningen på 
Frederiksborgvej har kun mindsket faremomentet ubetydeligt. De skolepatruljer 
(SP’er), der fra vor side posteres ved de forskellige vejkryds, har haft svært ved 
at klare deres job. Patruljeinstruktøren, hr. Bent Østerberg, forsøger en omorgani
sering af patruljesystemet.

Den sti, man fra myndighedernes side har lovet os, fra skolens grund ud til 
Nøkkerosevej for at lette forbindelsen over til Emdrup-parken har - til trods for at 
dens gennemførelse er vedtaget — ladet vente på sig. Vi har presset voldsomt på for 
at få fart i sagen.

Skolen er fortsat øvelsesskole for statsseminariet på „Emdrupborg“. Hele året 
igennem kommer de unge lærerstuderende i skiftende hold for at lære hos os, hvor
ledes man skal undervise.

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 elever 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 bringes 
der afveksling ind i arbejdet. Klasserne kommer på lejrskole, på flere dages udflugter 
(bl. a. til Bornholm), på byture, museumsbesøg, institutionsbesøg, udstillingsbesøg, 
fabriksbesøg etc. — ja. en enkelt dag om året tager hele skolen på udflugt (efter 
frit valg) i Zoo, på langtur med jernbane eller bus etc. Adskillige elever deltager i 
Dansk Skolescenes forestillinger (teater eller bio). Beklageligvis har det vist sig, 
at interessen for skolescenens teaterforestillinger er i stadig dalen. Kan forældrene 
hjælpe os her? - En del elever går til frivillig svømning, idræt, basket-ball (piger), 
musikundervisning (klaver, blokfløjte eller violin). Sidstnævnte undervisning vare
tages af fru Magda Lauesen, fru Kirsten Erichsen og hr. Gunnar Nielsen. End
videre er der orkesterinstruktion ved hr. Bent Østerberg, korsang ved hr. Kjeld 
Hansen, arbejde på læsestuen i fritiden (hr. skolebibliotekar Poul Andersen), bog
udlån i udlånsbiblioteket (børnebibliotekar fru Brønden og skolebibliotekaren) og 
sidst - men ikke mindst - besøges skolens fritidsklubber af ca. 200 elever (daglig 
ledelse hr. Felix Clausen).

Forbindelsen med børn og unge ude i verden er der ydet hjælp til gennem frem
skaffelsen af pennevenner.

Kontakten med Finland, Norge og Sverige er blevet styrket gennem foreningen 
Norden's rejselektorer. Disse har i årets løb gæstet skolen, og eleverne i 3. Fm og 
III EM har overværet forelæsningerne. Vor egen forbindelse med Majorstuaskolen 
manifesterede sig gennem et besøg deroppe af en del elever i pinsen 1960.
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Gennem salg af sparemærker (forestås af viceinspektør fru G. Kjeldsen Hansen) 
søges børnenes økonomiske forståelse udviklet (i tiden august 1960-marts 1961 
solgtes sparemærker for ca. 7600 kr.).

Vedrørende skolebespisningen og mælkedrikningen kan oplyses, at der har 
været 2 spisere (henvist af skolelægen) og 1070 mælkedrikkere.

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!

Elever fra Holbergskolen på udflugt til „Kongens Udsigt“, Tyrifjord, under gæste- 
besøget i Oslo i pinsen 1960. (Fot. Oskar Ekstrøm Knudsen, IV x).
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Elevtal.
Den 1. marts 1961 havde Holbergskolen 1223 elever, nemlig 645 drenge og 

578 piger, fordelt i. 48 klasser således : 1. kl. (3), 2. kl. (4), 3. kl. (4), 4. kl. (4), 
5. kl. (4), 6. a kl. (2), 7. a kl. (3), 3. FM (3), 4. FM (1), 6. b kl. (2), 7. b kl. 
(2), III EM kl. (4), IV EM kl. (5), realkl. (2), 6. c kl. (1) og følgende særklasser: 
3. læsekl. (1), 4. læsekl. (1), 6. læsekl. (1) og 7. hjælpeskolekl. (1).

Af forannævnte klasser er 40 blandede (fællesklasser).

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

dresen, fru Karen Bracher, fru Jytte Bruun, fru Else Crusell, fru Rosa Marie 
Lindow, fru Kirsten Ludvigsen, 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, Hermann 
Petersen, Jørgen Reim, Egon Schmidt, Harry Simonsen, Sigurd Tiensuu, 
Ernst Wulff og Bent Østerberg.

Lærerinder: fru Merete Ambak, fru Lisbeth Brogård Andersen, fru Jenny Bjerg, 
fru Tove Christensen, fru Elin Friberg, fru Karen Groth, frk. Alice Hansen, 
fru Kirsten Henningsen, fru Inge Høgh, fru Agnete Lund Jensen, frk. Valborg 
Juul, fru Bodil Kjeld, fru Else Lykkebo, fru Kristine Mortensen, fru Grethe 
Poulsen og frk. Mimi Rahr.

Skolebibliotekar: hr. 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 Ejbye.
Mælkeuddeler: fru Ester Hansen.
Musikundervisning: fru Karen Erichsen, fru Magda Lauesen og hr. Gunnar Nielsen. 
Skolebetjent: hr. Højlund Rasmussen.
Medhjælper for skolebetjenten: hr. Henning Jensen.

Følgende forandringer i lærerkollegiet 1959-60 har fundet sted: fru Ruth Dehl- 
bæk flyttede til embede i provinsen. Fru Dan-Weibel og hr. Tage Højbye-Nielsen 
fratrådte og fru Ellen Hall fik sygeorlov hele skoleåret 1960/61.

Fru Ellen Friberg forflyttedes pr. 1. september 1960 hertil fra Sjællandsgades 
skole (overtog fru Dehlbæks ledigblevne skema).
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De københavnske skolers idrætsdag — september 1960. Stævnet i Emdrup-parken 
åbnes. (Fot. Thomas O’Connor IVy).

o

Arets gang.

12. august: Det ny skoleår begyndte.

19. august: Modtagelse af de ny 1. klasser.

26. og 31. august: Færdselsundervisning ved overbetjent Scheutz.

7. september: De københavnske skolers idrætsdag.
Holbergskolen deltog med flere hold i stævnet i Emdrup-parken.
Viceskoleinspektør C. Lund Lavesen ledede dette stævne.

8. september. Skolernes færdselsdag i anledning af 25 års jubilæet for „Rådet 
for større færdselssikkerhed“. I alle klasser beskæftigede man sig 
denne dag med færdselsproblemer i mindst 1 skematime. 1.—3. 
klasse benyttede det på den lille legeplads optegnede færdselskort 
og det opstillede færdselsmateriale (lyskurv, hellefyr, skilte etc.). 
I montren arrangeredes en færdselskonkurrence, der henvendte sig 
til alle eleverne (ved hr. Felix Clausen).

13. september: Cyklistprøve. Der deltog i alt 125 elever fra 13 klasser (fra sko
lens side bistod hr. Bent Østerberg ved arrangementet).
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23. september: Det afsluttende skoleidrætsstævne i Københavns idrætspark. Fra 
Holbergskolen deltog 3 hold.

28. september: Vinderne i skolens egen færdselskonkurrence på „tur i trafikken“ 
med hr. Kjeld Hansen.

3. oktober: Fritidsklubbernes efterårssæson indledes.

24. oktober: Højtideligholdelse af FN-dagen i forbindelse med mandags-morgen
sangen.

27. oktober: Skolens 8 års fødselsdag.
Alle skolens elever trakteredes med slik. 1.-5. klasse samledes i 
2 hold til fest i hallen. Der var fødselsdagstale ved inspektøren, 
filmsforevisning samt optræden af en strålende tryllekunstner, 
redaktør, cand. jur. Povl Syskind, forfatteren af skolens sang.

29. oktober: Filmsforestillinger til fordel for skolens elevfond (overskud kr. 
218,30).

Sancta Lucia optog ad skolens trapper og gange.
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Juletræsfesten for eleverne i 1. klasserne, arrangeret af 4. fu. 
(Fot. Bjarne Dam, 4fu).

3. december: Holbergs fødselsdag. Fest i hallen for klasserne over 5. klasse. 
Skolens æreskunstner, skuespilleren Preben Neergaard, „spillede“ 
scener af „Jeppe på Bjerget“ og „Den politiske Kandestøber".
En deputation af store elever bragte skolens blomsterhilsen til 
Holbergs statue foran Det kgl. Teater.
Filmsforestillinger til fordel for elevfondet (overskud kr. 509,87).

12. december: Sancta Lucia optog (arrangeret af fru G. Kjeldsen Hansen og hr. 
Bent Østerberg).

21. december: Juletræsfest for eleverne i 1. klasserne (arrangeret af eleverne 
i 4. fu).

22. december: Juleafslutning for skolens øvrige klasser.
Fælles juletræ i hallen med juletale, korsang (hr. Kjeld Hansen) 
og musik (hr. Bent Østerberg).
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9. januar: Fritidsklubbernes vintersæson indledes.

11. januar : Sexualbelæring i 7. bu og 7. bv. (fru Else Lykkebo og hr. Ingolf 
Leth).

14. januar: Filmsforestillinger til fordel for elevfondet (overskud kr. 299,27).

14.—21. januar: Vandreudstilling fra „Lærernes Kunstforening“.

17. januar: Besøg af norsk rejselektor, lærerinde, fru Astrid Kolbjørnsen fra 
Majorstuaskolen i Oslo, vor venskabsskole. Deltagende klasser: 
3. FM og III EM.
Fruen fortalte om og læste brudstykker af værker af Bjørnstjerne 
Bjørnson samt spillede sange sunget ind på lydbånd af en klasse 
elever fra Majorstuaskolen.

18. januar: Sexualbelæring i 7. A, 7. z, 7. au og 7. av (ved fru Else Lykkebo, 
fru Inge Høgh og hr. Ingolf Leth).

23. jan.-4. febr.: Indsamling i klasserne (mælkeflasker) til Congohjælpen. Resultat: 
kr. 1161,17.

28. januar: Besøg af finsk rejselektor, lærer Volmer Bergh fra Helsingfors.
Deltagende klasser: 3. FM og III EM.
Lektoren fortalte om digteren Runeberg og oplæste digtet „Sven 
Dufva“.

4. februar: Filmsforestilhnger til fordel for Congohjælpen, arrangeret af den 
ene af skolens realklasser Ru. Overskud: kr. 659,45.

17. februar: 1. nummer af Holbergskolens eget skoleblad, „Holberg-Epistler“. 
udkommer (Redaktion: elever i IV v og IIIA, ansvarshavende: 
hr. Ernst Wulff og hr. Egon Schmidt).
Erhvervsvejledning i 7. klasserne ved erhvervsvejleder, overlærer 
Kai Sørensen.

24. og 25. febr. : Stort „Amatørslunv“ til fordel for Congohjælpen, arrangeret af 
den anden af skolens realklasser Rv. Forskellige talenter blandt 
skolens elever optrådte. Overskud: kr. 1130,35.
Skolebal (for elever i afgangsklasserne).

27. febr, og
1. marts:

Erhvervsvejledning i 7. klasserne, 3. FM kl., 4. fu og realklasserne

17. marts: Holbergskolen vinder i landskonkurrencen om de flest belønnede 
indsendte fysiske apparater til „Fysiklærerforeningen“. Præmien, 
en flot olie-luftpumpe til ca. 1000,00 kr., blev ved en højtidelighed 
i hallen overrakt skolen. Hyldet blev hr. Hermann Petersen, der 
ved sin ildhu har virket inspirerende på skolens fysik-interesserede 
elever, så apparaterne næsten „strømmede“ ind! Til stede ved 
præmieoverrækkelsen var desuden repræsentanter fra „Fysiklærer
foreningen“, pressen m. fl.
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17. marts: Skolens basketball-hold (piger fra III EM, IV EM og real) blev 
Københavns-mestre i turneringen for juniores (frk. Inge From 
Hansen, udgået af Holbergskolen med realeksamen 1960, havde 
ført holdet frem, da fru Ellen Hall måtte fratræde p. g. a. sygdom).

20. marts: Elevkoncert (fru Karen Erichsen, fru Magda Lauesen og hr. 
Gunnar Nielsen).

22. og 23. marts -.Gymnastikopvisninger (ved fru Bodil Kjeld, hr.John Larsen og hr. 
Lavesen).

13. april: Højtidelighed i anledning af „Nordens Dag“.
16. juni: Fælles udflugtsdag.
21. juni: Afslutningsfest.

Desuden er der hver mandag hele skoleåret igennem blevet holdt fælles morgen
sang i hallen i 3 hold kl. 8, 10 og 12 (sangene er blevet valgt af og musikledsagelse 
forestået af hr. Kjeld Hansen og hr. Bent Østerberg). I forbindelse med denne

Plakater, tegnet af Kai Schlosser i Ru, reklamerer for klassens 
filmsforestillinger til fordel for Congo-hjælpen.

1 1



morgensang gives der vigtige meddelelser, omtales aktuelle begivenheder, uddeles 
fysikernåle (med diplomer), skoleidrætsmærker og svømmeprøvebeviser etc. Gen
nem denne fælles morgensang skulle der være mulighed for dels at knytte eleverne 
bedre sammen, dels informere dem om, hvad der sker rundt om i den store skole.

Gaver.
Fra en villaejer i distriktet modtoges i efteråret et større parti pærer - ved 

juletid flere kasser æbler - til uddeling i en del klasser. Desuden har vi fra en familie 
modtaget 2 Holberg-billeder (kobberstik) og en gammel udgave af Holbergs komedie.

Udstillinger.
September 1960 :1 anledning af „Skolernes færdselsdag“ indbødes alle skolens elever 

til at deltage i en konkurrence vedr. færdselsproblemer gennem et 
udvalg af færdselssituationer i montren (arrangeret af hr. Felix 
Clausen).

September 1960: Propaganda for „Fritidsklubberne“ (arrangeret af hr. Felix Clausen)
Oktober I960: Lejrskole-udstilling fra Fuglsølejren, Mols (arrangeret af hr. Erling 

Lindegaard og hr. Sigurd Tiensuu samt elever i III v).
Oktober I960: FN-materiale (arrangeret af hr. Poul Andersen).
November 1960: Fysikudstilling (arrangeret af hr. Hermann Petersen og elever 

i Rv).
November 1960: Elevtegninger (arrangeret af hr. Macholm).
December I960: Holbergudstilling (billeder m. m.) i anledning af digterens fødsels

dag (arrangeret af hr. Groth).
Januar 1961: Propaganda for „Fritidsklubberne (arrangeret af hr. Felix Clausen).
Januar 1961: Congo-udstilling (plakater).
Februar 1961 : Børns og unges rygning (plakater, pjecer m. m.).
Februar 1961 : Elevtegninger (arrangeret af hr. Macholm).
Marts 1961: Arbejder fra fritidsklubbernes vintersæson (vi syr dukketøj).
April 1961: „ „ „ „ (væveklubben).

Skolebiblioteket.
Her plejer at stå et stykke om skolens bogsamlinger, om antallet af bøger og 

lånere, om hvorvidt der er sket en forøgelse siden sidst — og meget andet, der kan ud
trykkes i tal. Det skal til og kan være nyttigt for dem, der har interesse deri, men 
jeg vil i år hellere pege mere direkte på bogen og dens betydning — for forældrene!

Ja, men det er da et skole- og børnebibliotek, der er tale om, og hvad vedkom
mer det forældrene?

Jo, det gør det i flere henseender.
For det første skal forældrene jo give tilladelse til, at deres børn låner bøger i 

skolens bibliotek (være kautionister, som det hedder).
For det andet må forældrene være interesserede i, hvad deres børn læser i den 

del af fritiden, der anvendes til eller kunne anvendes til læsning. „Ja, men vort barn 
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læser ikke i -dets fritid“, vil svaret måske blive (og bliver det ofte), „vi har fjernsyn 
og ugeblade, så vort barn behøver ikke at låne bøger“. Og så er jeg ved det tredie:

Er De klar over, at med den forøgede fritid, som den moderne teknik allerede 
har givet menneskene, en fritid, som vil blive større endnu, opstår problemet om 
denne fritids anvendelse. Skal den bare slås ihjel — eller skal den udnyttes? Med ud
nyttes mener jeg ikke, at man alene skal uddanne sig i sin fritid, men i lige så høj 
grad dette, at man får tiden til at gå i godt selskab.

Og her kommer forældrene ind i billedet. Ikke som de, der giver mig ret i det 
hidtil skrevne, for det gør de sikkert gerne - og så ikke mere. Nej — men som de, 
der skal tage en gerning op og hos deres barn understrege det indtryk af bogens 
betydning, som barnet får i skolen — ved selv at læse bøger !

Vil skolen nu igen skubbe et arbejde fra sig, som naturligt hører under dens 
arbejdsområde, vil man måske spørge (og nogen gør det også!). Nej, det vil den 
ikke. Det at læse bøger, rigtige bøger altså, er en vane, en god vane, og gode vaner 
læres bedst i hjemmet — ved det gode eksempel. Her kommer forældrene igen ind i 
billedet. Læser DE skønlitterære bøger (romaner) for underholdningens skyld, og 
læser DE faglitteratur (bøger om rejser, dyr, opfindelser, berømte personer og tidens 
spørgsmål) for at supplere pressens, radioens og fjernsynets oplysninger, vil det blive 
en god vane for DERES børn at gøre det samme - eller det vil være naturligt for 
Deres barn at gøre ligeså. De vil tilmed få fælles interesser til styrkelsen af sammen
holdet i familien, netop i en tid, hvor meget kan splitte og skille.

Samtidig er DE med til at samarbejde med skolen i dens bestræbelser for at 
vise vejen til den gode bog, underholdende såvel som faglig, netop i en tid, hvor 
bogen og biblioteket er tiltænkt en øget plads i undervisningen som følge af de nye 
undervisningsplaner og de nye skoleformer.

Altså: Anskaf Dem et lånerkort på det lokale bibliotek (Filosofvænget 1 — NV) 
og brug det - og tilskynd Deres barn til at gøre det samme (på skolens bibliotek, der 
der er åbent mandag, onsdag og fredag kl. 14—1930 og tirsdag, torsdag og lørdag 
kl. 13-16). Poul Andersen,

skolebibliotekar

Fritidsklubberne.
I hele vinterhalvåret har der været travlt i skolens fritidsklubber på de lange, 

mørke vintereftermiddage. Beskæftigelsen har været alsidig: Badminton, bordtennis, 
fysikerklub, håndbold, lerarbejde, skak, smykkesløjd, vi laver julegaver, vi sy’r 
dukketøj og vævning.

For nogle har fritidsklubberne været timer med ædel kappestrid, for andre har 
manuelt arbejde skabt synlige resultater. Men uanset beskæftigelsen så har de mange 
eftermiddagstimer først og fremmest betydet fornøjeligt samvær under betryggende 
forhold. Der har været godt fremmøde hele vinteren. Der er stadig hos mange børn 
et behov for at være aktivt virksomme fremfor kun at være passivt modtagende f. eks. 
foran fjernsynsskærmen.

At der har været arbejdet godt, fik man et levende indtryk af gennem udstillinger, 
der blev arrangeret i skolens glasmontre i april måned. I de sportsprægede klubber
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har der været afholdt klubmesterskaber. Skakklubben har deltaget i en stor turnering. 
1. kamp blev vundet, medens anden kamp blev tabt med ære.

Alt ialt har fritidsklubberne i skoleåret 1960-61 haft en god sæson. Dette 
skyldes først og fremmest de mange klubledere, som har givet af deres fritid til gavn 
og glæde for børnene. Tak for godt arbejde. Felix Clausen,

daglig leder.

Fysikernåle.
Holbergskolens elever har i det forløbne år deltaget i landskonkurrencen om 

fysikernåle med meget stor iver. Konkurrencen er startet på foranledning af Fysik
lærerforeningen og administreres af Fysiklærerforeningen og Familie-Journalen i 
forening. Børnene opfordres til at konstruere forskellige fysiske apparater, og når 
læreren har godkendt dem, indsendes de til bedømmelse. Præmierne består i, at 
børnene modtager et diplom og en fysikernål, som enten kan være af bronce, sølv 
eller guld. Nålen har et billede af et atom. I særlige tilfælde, hvor man skønner, at 
apparatet er særlig godt udført, giver man en extra præmie i form af f. eks. en 
loddekolbe, et måleapparat, en skruetrækker m. m.

For hver nål, der tildeles en elev, får skolen et bestemt antal points, strækkende 
sig fra 1 point for en broncenål til 5 points for en guldnål. Den skole i landet, som 
på denne måde får flest points, får så en præmie på ca. kr. 1000,00 til indkøb af 
fysikapparater.

Holbergskolens piger og drenge har sendt så mange apparater ind, at vi i øje
blikket er førende i hele landet. Samtidig skal det nævnes, at en dreng fra Holberg- 
skolen har modtaget den største udmærkelse, der nogensinde er givet af Fysiklærer
foreningen for et apparat, nemlig guld med tillæg. Han havde lavet en vægt, som 
man først troede, han havde købt, men et nærmere eftersyn ved hjælp af eksperter 
afslørede, at den var håndlavet.

Det er en stor ære for skolen, at eleverne kan hævde sig så smukt i konkurrence 
med hele landet. Hermann Petersen
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Skolens elevfond.
Skolens elevfond har i 1960 givet tilskud til enkelte elevers rejseudgifter og 

lejrskoleophold, til forskellige arrangementer for alle skolens elever (skolens fødsels
dag, Holbergs fødselsdag, Luciaoptog og julefest), for mindre grupper (skolepatrulje 
og 1. klasserne), og for børn fra vor venskabsskole i Oslo; ialt 1305,48 kr.

Indtægterne skriver sig fra filmsforestillinger og sparemærkesalg; ialt 
1361,02 kr.

Regnskaberne balancerer med 2982,96 kr. Tove Ådal Rasmussen
kasserer.

Forældremøder m. m.
12. oktober: Forældrene til børn i 1. klasserne.

Skoleinspektør Alfred Larsen (Grøndalsvængets skole i Køben
havn) talte om emnet: „Barnets første skoleår“. Efter foredraget 
tog dansk- og regnelærerne i 1. klasserne imod i klassernes eget 
lokale.

31. oktober,
1. og 2. nov. :

Forældreuge med adgang til besøg i klasserne de første 2 undervis
ningstimer i alle klasser hver af de nævnte dage (Resultat: 193 
forældre fra 191 hjem).

2. november: Forældrekonsultationsaften. Resultat: 334 forældre fra 253 hjem 
nåede 470 henvendelser.

17. november: Forældremøde for forældrene til børn i 5. klasserne.
Skolens inspektør redegjorde for bestemmelserne i den ny skolelov 
vedrørende den milde deling af børnene efter 5. klasse (a-Iinie og 
b-linie) samt betingelserne for, at en klasse skal kunne rykke 
udelt op (c-linie).

28. november: Forældremøde for forældrene til børn i 5. x og 5. y.
Redegørelse ved skolens inspektør for skolelovens bestemmelse 
vedrørende etableringen af udelt 6. klasse (der udleveredes stem
mesedler til de fremmødte forældre, til de fraværende sendtes med 
posten).

5. december: Forældremøde: Sexualbelæringen i hjem og skole (indledning til 
diskussion ved kommunelærer, fru Else Lykkebo, Holbergskolen, 
og overlærer Ingolf Leth, Holsteinsgades skole.

15. februar: Forældremøde: Skolebiblioteksinspektør Ewald Andersen talte om 
emnet: „Børns læsning“.

13. marts: Forældremøde: Erhvervsvejleder, overlærer Kai Sørensen: Ud af 
skolen — og hvad så?

16. marts: Forældremøde: Skolens inspektør redegjorde for reglerne for 
elevers oprykning til 1. realklasse samt mulighederne for de elever, 
der rykker op i 8. klasse (bl. a. de tekniske forberedelsesklasser).

25. april: Forældrekonsultationsaften.
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Skolenævnet.

Holbergskolen har sit eget ansigt i det københavnske skolebillede, og som det 
ses af beretningen, er der sket meget i årets løb. Tilslutningen til forældremøderne 
viser, at de emner, der behandles, interesserer moderne forældre, og at de i langt 
højere grad end før følger med i det, der foregår på det skolemæssige område. Det, 
der sker i disse år, er jo ikke alene en opdragelse af børnene, men nok så meget en 
„forældreopdragelse“, for nok taler nogen røster om, at alt overlades til skolen, men 
sandheden er jo den, at skolen ikke kan løse de opgaver, der stilles den, medmindre 
forældrene er aktive og interesserede i, hvad der sker med deres børn.

Den nye skolelov har været praktiseret i 2 år, og når dette læses, er børnene 
opdelt i klasser efter den praktiske linie, realklasser - nogen bliver på Holbergskolen, 
andre er overflyttet til gymnasieskoler, og andre er gået ud af skolen.

Men i hvert fald begynder et nyt afsnit i skolelivet. Så skal det vise sig, om 
denne skolelov er heldigere i sin udformning end den, som den afløste. Forudsæt
ningen herfor er dog, at forældre og skole arbejder sammen i forståelse af børnene 
og deres forskellige anlæg, og at udviklingen af dem er det væsentlige for at få sam
arbejdsvillige, levende og interesserede mennesker.

Skolenævnet takker for godt samarbejde i det forløbne år og ønsker for alle, der 
har tilknytning til skolen, at de må få de bedste betingelser at virke under.

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. Der er 
lukket på skolefridage og i ferier.

Skolens telefon: Søborg 7275.
Skolens postadresse: Frederiksborgvej 214-216, NV.
Sygemeldinger kan afgives til skolens telefon kl. 745—8 eller kl. 12-13.

Konfirmation.
Skolens lærerråd har vedtaget, at de konfirmander, der ønsker at glæde deres 

klassekammerater m. fl. med et eller andet „traktement“, må gøre dette om mandagen 
(altså dagen efter konfirmationen), når de alligevel har deres anden-dags-tøj på, 
således at hverdagen igen kan forløbe normalt om tirsdagen.

Medvirken ved mærkesalg.
Efter lærerrådets bestemmelse gives der kun eleverne tilladelse til at medvirke 

ved mærkesalg i forbindelse med Høstblomsten, Julestjernen, Barnets dag og Evne
svages vel.

Ringetider. De første 5 dage i ugen:
1. time 8 - 8S0.
2. time 8S°- 940. Frikvarter 940- 9S0.
3. time g5o_io>o. Spisning i klasserne lO«-io55

Oprydning 1035—11 °°.
Frikvarter 1 1°°—1 l'5.

4. time 1115—12°°. Frikvarter 1200—1210.
5. time Spisning i klasserne 124s-13°°

Frikvarter 13°°-1315
6. time 131S—14°°. Frikvarter 14°°—1410.
7. time 1410-15°°.
8. time 15°°—15‘1S.

Lørdag (hele året) :
1. time 8 - 810.
2. time 840- 925. Frikvarter 925- 935.
3. time 935-1015. Frikvarter 1030—10 43.
4. time 1045-l l25.
5. time 1 125-1205. Frikvarter 1205-1215.
6. time 1215-13°°.
6. time 1215-13°°.
(1. hold børn spiser i klasserne 1015-1030).
(2. hold børn spiser i klasserne 1 150-1206).

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- 
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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.

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 Elevfonden.

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

klasser
tirsdag den 20. og onsdag 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, tirsdag aften tillige 

kl. 1830-1 930.
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

onsdag aften den 21. juni kl. 1915.
Der vil blive uddelt eksamensbeviser, standpunktsbøger, flidspræmier m. m.
Omflytning finder sted torsdag den 22. juni.

Det nye skoleår.
Der mødes første gang efter sommerferien mandag den 14. august, de ny 1. 

klasser møder dog først mandag den 21. august kl. 9 (modtagelsen foregår i første 
omgang i hallen).
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Onsdag den 21. juni kl. 1945
holdes 

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

afslutningshøjtidelighed 
i hallen

Tier vil blive uddelt 
eksamensbeviser, flidspræmier, afgangsbeviser 

m. m.
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Årsafslutningen 1961.
(Besøgsdage).

TIRSDAG DEN 20. JUNI

Lektionerne læses således:
1. lektion : 8-850, 2.lektion : 9-950, 3. lektion : 10-105".

Gæstelærer.Lærer.
1 u (nr. 5) 1.

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

fru M. Ambak 
hr. K. Poulsen

1

1

3

3

3

3

3

4

4

5

5

V 

X 

u

V 

X 

y 

A

X

A

u

X

(nr. 6)

(nr. 8)

(nr. 17)

(nr. 18)

(nr. 7)

(nr. A3)

(nr. 27)

(nr. A2)

(nr. 4)

(nr. 3)

(nr. 28)

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

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

frk.

hr.

fru

hr

fru

hr.

fru 
hr. 
fru

■hr.

fru 
hr.

frk

J. W. Jensen

M. Rahr

Poul Andersen

C. Refslund

K. Hansen

K. Ludvigsen

E. Wulff

E. Nielsen 
Pagh Andersen 
C. Refslund

S. Tiensuu

G. Poulsen 
Th. Eriksen 
J. W. Jensen 
K. Poulsen 
B. Østerberg 
A. Hansen

hr.
EJ fru

1
1 ' 
hr.

j fru

|hr.

E. Foghmar

E. Friberg

Lund Jensen

J. Lembke
J. Lembke

J. Bruun

T. Christensen

E. Foghmar

20



Gæstelærer.Lærer.
5 y (nr. Al) 1.

2.
3.

dansk ............... 1
regning .............1
historie .............

L f tru J. Bjerg

K. Ludvigsen

hr. F. Andersen

fru Lund Jensen
6 av (nr. 13) 1. dansk ............... hr. IV. Bracher I hr. E. Schmidt2. engelsk ............. - /. Reim 1

3. regning ............. frk. AI. Ruhr fru J. Bjerg
6 A (nr. 25) 1. fysik ................. hr. H. Petersen - E. Friberg

2. dansk ............... - j. Lembke - E. Nielsen
3. engelsk ............. - ]. Reim hr. B. Østerberg

7 au (nr. 15) 1. dansk ................ 1
2. regning ..............

! fru
E. Lykkebo fru Brogaard Andersen

3. naturhistorie .... 1
7 av (nr. 16) 1. dansk > - R. M. Lindow frk. A. Hansen2. historie ..............>

3. engelsk ............. hr. K. Hansen fru R. M. Lindow
3 FA (nr. 11) 1. geografi ..............1 H. Groth hr. B. Østerberg

2. dansk ................ 1 fru T. Christensen
3. regning ............. - Pagh Andersen - E. C ruseil

3 FB (nr. 2) 1. dansk ............... - F. Clausen hr. Th. Eriksen
2. fysik ................. - H. Petersen - F. Clausen
3. engelsk ............. - H. Groth - K. Poulsen

3 fa (nr. 21) 1. dansk ................ 11
2. historie ..............pru 1. Høgh fru N. Andresen
3. geografi .............. 1

4 fu (nr. 22) 1. dansk ............... - Kjeldsen-Hansen 1 E. C ruseli
2. engelsk ............. - M. Ambak J
3. regning ............. - Kjeldsen-Hansen - T. Christensen

Eksaminator. Censor.
111 A (nr. H2) 1.-3. dansk ........ .....  hr. O. Holmberg fru T. A adal Rasmussen
111 u (nr. 23) 1.-3. dansk ........ ...... - J. Larsen hr. E. Lindegaard
Ill v (nr. 4) 1.-3. historie ...... ...... frk. V. Juul - Kjeld Hansen
111 x (nr. 1) 1.-3. tysk ........... ...... fru K. Groth fru K. Bracher

For de i skole værende elever, disses forældre og andre interesserede holdes ki. 1055 
i hallen en kort afslutningshøjtidelighed.
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ONSDAG DEN 21. JUNI

Lektionerne læses således: 
1. lektion: 8-850, 2.lektion : 9-950, 3. lektion: 10-1050.

Lærer. Gæstelærer.
2 u (nr. 5) 1.

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

... hr. E. Foghmar 

... fru K. Bracher
2 V (nr. 6) 1. dansk ........... hr. F. Andersen

2. regning ........ ... fru Lund Jensen
2 X (nr. 7) 1. dansk ........... ... E. C ruseli

2. regning ........ ... hr. E. Lindegaard.
2 y (nr. 8) 1. regning ........ ... frk. A. Hansen

2. dansk ........... ... fru K. Henningsen
4 u (nr. 17) 1. dansk ........... ... Lund Jensen fru R. M. Lindow

2. geografi ........ ... hr. Pagh Andersen - K. Ludvigsen
3. regning ........ ... fru Lund Jensen - K. Henningsen

4 V (nr. 18) 1. regning ........ ... E. Nielsen - C. Refslund
2. dansk ........... ... C. Refslund E. Nielsen
3. historie ........ ... J. Bruun - J. Bjerg

4 y (nr. 27) 1. dansk ........... . . hr. E. Wulff - K. Henningsen
2. naturhistorie . 

regning ........
... frk. V. Juul }hr. K. Poulsen

3. ... hr. E. Wulff
5 V (nr. A2) 1. regning ........ ... Pagh Andersen - J. W. Jensen

2. dansk ........... ... fru R. M. Lindow - J. Reim
3. naturhistorie . ... K. Ludvigsen - E. Lindegaard

6 au (nr. 3) 1. engelsk ........ ... fru T. Aa. Rasmussen - F. Clausen
2. dansk ...........

historie ........
■k l’hr. F. Clausen fru T. Aa. Rasmussen

C. Refslund2. -
6 bu (nr. Al) 1. dansk ........... ... fru T. Christensen hr. P. Andersen

2. regning ........ ... J. Bjerg fru E. Crusell
3. engelsk ........ ... hr. P. Andersen hr. E. Foghmar

6 bv (nr. 28) 1. historie ......... - W. Brcaher - E. Schmidt
2. regning ......... ... fru E. Hall - H. Petersen
3. dansk ........... - K. Bracher - J. Reim

6 cu (nr. 16) 1. engelsk ........ ... hr. 0. Holmberg - J. Lembke
2. regning ........ - C. Lund Lavesen - F. Andersen
3. historie ........ ... frk. V. Juul - W. Bracher

7 bu (nr. 13) 1. regning ......... - V. Juul - H. Petersen
2. dansk ........... ... hr. E. Foghmar fru I. Høgh
3. fysik ............. ... E. Schmidt hr. H. Petersen
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Gæstelærer.Lærer.
7 bv (nr. Hl) 1.

2.
3.

engelsk ........
dansk ...........
regning ........

|hr. K. Hansen

- F. Andersen

hr. E. Lindegaard
E. Wulff
C. Lund Lavesen

7 z (nr. 25) 1. mundti. fag ... ... fru E. Hall fru K. Ludvigsen
2.
3.

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

- N. Andresen 
... - E. Hall

1
1 ’ A. Hansen

7 A (nr. 1) 1. dansk ........... ... hr. E. Reim hr. K. Poulsen
2. engelsk ........ - 0. Holmberg - E. Schmidt
3. geografi ........ - J. W. Jensen fru L Høgh

Eksaminator. Censor.
III A (nr. H2) 1.-3. tysk ................. . hr. B. Østerberg fru K. Groth
III u (nr. 23) 1.-3. regn. + matm. . fru E. Friberg hr. Kj. Hansen
111 V (nr. 4) 1.-3. naturhistorie ... . hr. S. Tiensuu - Th . Eriksen
III X (nr. 1) 1.-3. naturhistorie ... - J. Larsen fru E. Lykkebo

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

Holbergskolen, juni 1961.

Erik Jørgensen.
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