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HOLBERGSKOLEN

Meddelelser til forældrene 1962-63



Elevtal
Den 1. maj 1963 havde Holbergskolen 1034 elever, nemlig 535 drenge 

og 499 piger, fordelt i 42 klasser således:

4 1. kl...............................................................
4 2. kl...............................................................
3 3. kl...............................................................
4 4. kl...............................................................
4 5. kl...............................................................
1 5A (læseklasse) .........................................
2 6a kl..............................................................
2 6b kl..............................................................
1 6A (læseklasse) .........................................
2 7a kl..............................................................
1 7b kl..............................................................
1 7c kl..............................................................
2 8a kl..............................................................
1 8. teknisk ..................................................
1 8A (læseklasse) .......................................
1 9a kl..............................................................
1 9. teknisk ..................................................
2 I real ........................................................
2 II real ........................................................
1 IV ns ...........................................................
2 Realklasser ...............................................

ialt 42 klasser .............................................

drenge piger ialt
50 51 101
54 44 98
54 40 94
45 58 103
62 63 125
16 — 16
23 36 59
25 33 58
14 — 14
21 23 44
13 19 32
15 9 24
19 36 55
16 2 18
10 — 10

8 11 19
15 — 15
28 21 49
15 26 41
10 4 14
22 23 45

535 499 1034

Som man ser, var de tre læseklasser, 5A, 6A og 8A, rene drengeklasser.
Desuden var 9. teknisk en ren drengeklasse.
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Aret, der gik

Hvis man spørger: Er der sket noget i skoleåret 1962—63, så kan man 
jo altid svare, at der hver uge er undervist ca. 1050 elever af 50 lærere i 34 
ugentlige undervisningstimer. Det er meget. Det er vigtigt! Men det var nok 
ikke det, man spurgte efter. Det var vel nærmere de usædvanlige begiven
heder, dem man kan give beretning om.

Vi har i år valgt i denne årsberetning særlig at behandle den del af 
skolen, som er organiseret i 8a og 9a og i 8t og 9t, og til gengæld gøre den 
almindelige årsoversigt ganske kort. Dette er så meget desto mere rimeligt, 
som skolen allerede to gange gennem den spæde begyndelse til et forældre- 
blad har haft lejlighed til at fortælle, hvad der er sket.

Ejendommen Nøkkerosevej 12 er købt af kommunen, og der er mulig
hed for, at arbejdet med at lave en hovedindgang her bliver påbegyndt i 
løbet af sommeren. Særlig i sommertiden vil den nye indgang betyde meget, 
ikke mindst for en ordentlig udnyttelse af gymnastiktimerne i Emdrup- 
parken.

Mange forældre har allerede set hallen i dens nye skikkelse og har 
oplevet lysanlægget i funktion på scenen. Det er fremskridt i de ydre 
arbejdsbetingelser, som vi kun kan være glade for.

I slutningen af skoleåret modtog skolen klassehåndbiblioteker i alle de 
store klasser fra 6. og opefter. Vi arbejder her som led i et forsøg, hvori 
deltager to andre skoler. I løbet af et år skulle vi kunne bedømme, hvilke 
bøger (eller bogtyper) vi særlig har brug for i klassehåndbiblioteket. Når 
vi tænker på, at mange klasser i øjeblikket ikke har de skolebøger, som de 
har brug for, enten fordi de egnede bøger endnu ikke er udkommet, eller 
også fordi skolens undervisningskonto ikke er stor nok til at klare alle de 
nødvendige anskaffelser, ja så er det vigtigt, at vi i hvert tilfælde kan gribe 
til anvendelse af klassebiblioteket i de aktuelle situationer, hvor f. eks. lære
bogen svigter.

Gennem forældrebladet har man erfaret lidt om et kontaktudvalg be
stående af repræsentanter for klasserne fra 6. klassetrin og opefter og 
fra lærerne. Det har været samlet til nogle møder, som lover godt for det 
fremtidige arbejde.
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Juni 1963 — altså ved dette skoleårs afslutning — har de første elever 
fra Holbergskolen været oppe til den helt nye statseksamen efter 9. skoleår. 
Vi har også elever, der har taget teknisk forberedelseseksamen, men den 
bliver omtalt andetsteds i denne beretning, så jeg skal nøjes med at fortælle 
lidt om, hvad der er gået forud for 9a’s statseksamen, og hvad jeg håber 
skal komme efter.

Den gamle skoleordnings adskillelse i eksamensmellemskole og eks
amensfri mellemskole medførte et voldsomt pres på eksamensmellemsko
len, således at der i den blev optaget for mange elever, der ikke kunne 
nå at få hverken mellemskoleeksamen eller realeksamen. Frafaldet var 
ofte meget stort, det svingede nogle år mellem 25 og 35 %. Erhvervene fore
trak også børn med eksamen.

Den nye skoleordning har skabt et helt nyt skolebillede, idet børnene 
først behøver at deles efter 7. skoleår. Den treårige realafdeling fører til 
realeksamen (mellemskoleeksamen er helt afskaffet), og 8a og 9a kan 
afsluttes med en statseksamen d.v.s. en eksamen, der ordnes af undervis
ningsministeriet.

Der er altså ikke mere nogen skoleafdeling, der kan karakteriseres med, 
at den er eksamensfri.

Det er imidlertid ikke kun den nye eksamen, der er det særlige ved 
den nye afdeling. Det er (heldigvis) heller ikke eksamen, der bestemmer, 
hvad der skal undervises i, eller hvorledes der skal undervises. Det bliver 
undervisningen, der kommer til at bestemme eksamen!

Et særkende ved undervisningen i 8a og 9a er for det første, at eleverne 
i en vis udstrækning kan bestemme, hvilke fag de vil have. Dette er ordnet 
sådan, at alle elever i klassen har 21 timer sammen: dansk, regning (med 
regnskabsføring), religion, gymnastik og det nye fag orientering. Dette 
sidste fag erstatter historie, geografi og biologi, idet man så vidt gørligt 
vil få disse fag til at støtte hinanden og gjort så aktuelle som muligt.

Hver elev vælger mellem 3 grupper specialfag, der hver omfatter 2 eller 
3 fag med ialt 8 ugentlige timer.

Gruppe 3

Gruppe 1 Gruppe 2
Engelsk ........................... 4 timer Naturlære ........................ . 4 timer
Regnskabsføring ........... 2 timer Geometrisk tegning ....... . 2 timer
Maskinskrivning ........... 2 timer Produktionslære ........... . 2 timer

Faglig tegning ................. 2 timer

Piger Drenge
Husgerning ................... 4 timer Sløjd ................................ 6 timer
Håndarbejde ................. 2 timer Faglig tegning ............... 2 timer
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Herudover kan hver elev deltage i supplerende fag (0—7 timer) efter 
eget (og forældres) valg. Ved Holbergskolen har der i skoleåret 1962—63 
været mulighed for at deltage i følgende fag: engelsk, tysk, matematik, ma
skinskrivning, keramik, kjolesyning, motorlære, filmkundskab, barneplejc 
og samaritergerning.

Selv om det ikke altid er muligt at sætte de ønskede fag sammen, be
tyder denne ordning dog, at hver elev har en mulighed for at være med
bestemmende i valg af fag i indtil 15 af 36 timer, og at nogle uønskede fag 
kan undgås. Ordningen betyder ikke alene, at der stilles store krav til 
skolen (i organiseringen) og til læreren (i tilrettelæggelsen) af denne del 
af undervisningen. Det betyder også, at forældrene må være med til at lade 
børnene tage et ansvar for valgene.

I de fælles timer er det meningen, at der efterhånden indarbejdes en 
hel del emner fra emnekredse som familiekundskab og erhvervsorientering, 
hvilket skulle give mulighed for en større livsnærhed end den man ellers 
har haft i fagene. Mange gange har klasserne været på virksomhedsbesøg 
og andre udflugter, der betyder, at undervisningen kommer til at behandle 
det virkelige livs problemer i langt højere grad end vi, der nu er voksne, fik 
lejlighed til.

Hvis den nye ordning skal blive en succes, må erhvervslivet og de an
sættende offentlige myndigheder anerkende det arbejde, der udføres i denne 
skoleafdeling. De børn, der går ud af 9a med statseksamen, får et eksamens
bevis. På dette eksamensbevis er der ikke regnet et gennemsnit ud —■ 
gennemsnit er efter den nye karakterskala ikke noget, der skal regnes med. 
Man må altså studere enkeltheder i hver enkelt ansøgers papirer for at se, 
hvad han eller hun kan og er dygtig i.

Vi fra skolens side tror, at disse elever er bedre rustede til at begynde 
deres erhvervsuddannelse, end mange af de elever, vi sendte ud fra den 
eksamensfrie mellemskole, og at de vil have lettere ved at finde arbejds
områder, som de passer til.

Torben Gregersen

Overlærer Rosa Marie Lindow
21. april 1910 — 1. juni 1963.

Den første dag i pinseferien modtog vi det smertelige budskab, at en af 
skolens pligtopfyldende medarbejdere, fru R. M. Lindow, efter to dage før at 
være blevet ramt af et pludseligt sygdomstilfælde var afgået ved døden. Sko
len vil altid mindes fru Lindow som den uhyre samvittighedsfulde og varm
hjertede lærerinde, hun var, og den både venlige og hjælpsomme kollega.

Æret være hendes minde.
Torben Gregersen



3. linie — teknikerlinien
I år indstilles de første elever på Holbergskolen til teknisk forberedel

seseksamen. Mens dette skrives, er det naturligvis endnu uvist, hvor mange 
af de femten elever, der består, men da de alle er indstillede, vil det sige, 
at skolen forventer, at de alle skulle have gode muligheder for at klare 
den krævende prøve.

I den såkaldte „tekniske linie“ får man intet forærende. I 1961 startede 
klassen med 24 elever. I den forløbne tid er altså 9 elevei- tabt af feltet, og 
det må noteres, at ingen, af de 9 drenge gik frivilligt. Det ligger iøvrigt helt 
klart, at teknikerklasserne ikke må betragtes som „venteklasser“, hvorfra 
man kan udmelde sig, hvis en læreplads eller lignende pludselig dukker 
op. Afgangen skyldes altså manglende interesse, evner eller flid.

De krav, der stilles til eleverne i 8. og 9.t koncentrerer sig især om 
regning-matematik og fysik-kemi. Der må her kræves særlige evner og en 
ikke ringe interesse for fagene. Den store vægt, der lægges på disse fag, 
afspejler sig tydeligt i klassernes ugentlige timefordeling, hvor regning
matematik er repræsenteret med 9 timer og naturlære med 6 timer. Her
udover er der afsat 6 timer til dansk m/litteratur, 6 til engelsk-tysk, 4 til 
orienteringsfag og tre til religion og gymnastik.

Ikke blot er dette års eksamen for teknikere den første af sin art i 
skolens historie, men skolen tager også for første gang ved denne lejlighed 
den nye karakterskala i brug ved en afsluttende prøve. Skalaen er ti-delt 
og går fra 0—13. Grænsen for „bestået“ ligger ved gennemsnittet 5,5, men 
tillige er der for disse klassers vedkommende indført den bestemmelse, at 
summen af karaktererne i mundtlig og skriftlig regning-matematik og ka
rakteren i naturlære skal være mindst 17.

Efter det hårde slid er vejen banet for en række uddannelser, der alle 
gør eleverne til „mellemteknikere“. Videreuddannelserne former sig for-
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skelligt inden for de forskellige erhverv, men stort set kræves to-tre års 
teoretisk og praktisk undervisning. Mellemteknikernes funktion på en virk
somhed er arbejdslederens, idet han i arbejdsområde, ansvar og løn er tænkt 
placeret mellem ingeniøren og den faglærte arbejder. løvrigt er mellem
teknikeruddannelsen en naturlig vej mod teknikumkursus.

Blandt mange muligheder inden for mellemtekniker-gruppen kan næv
nes: teknisk assistent (dvs. beregner, tegner eller driftsassistent), elektro
tekniker, værkfører, maskintekniker, laboratoriemedhjælper, kemisk og 
biologisk laboratorietekniker, tekstiltekniker, farvetekniker og kemotekni
ker. I øvrigt kan erhvervsvejledningskontorerne give alle oplysninger og un
dertiden skaffe arbejde.

Det er efterhånden blevet almindeligt, at elever ved ansøgning om lære
plads bliver spurgt om fritidsinteresser. Søger man f. eks. stilling inden for 
radiobranchen, har man betydelig større chancer, hvis man har radio
bygning som hobby. Det er derfor heldigt, at Danmarks Fysiklærerforening 
og Familie-Journalen for en del år siden startede organisationen „Fysiker
nålen“, der netop animerer til selvvirksomhed inden for naturlære. Ved ind
sendelse af fritidsarbejder inden for fysik og kemi deltager eleverne i ud
delingen af bronze-, sølv- og guldnåle (med tilhørende smukke diplomer) 
samt i en årlig konkurrence.

For to år siden vandt Holbergskolen som bekendt konkurrencen, og 
atter i år meldte skolen sig som vinder. 9tu vandt den landsomfattende 
konkurrence, som denne gang gik ud på at finde landets mest aktive „nåle
klasse“. De 15 elever indsendte ca. 40 projekter, som indbragte bl. a. 5 guld
nåle og 8 sølvnåle.

Præmien er en seks dages tur Danmark rundt med besøg på en række 
af landets største og mest interessante virksomheder. Undervejs uddeles 
studielegater på ialt 5000 kr. blandt deltagerne. — En dejlig oplevelse for 
den energiske klasse.

Egon Schmidt
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Filmkundskab
Filmkundskab er et valgfrit fag med to ugentlige timer.
Da film er en af de faktorer, der stærkest påvirker vore unge, er det 

af stor betydning, at ungdommen opdrages til at have en kritisk sans 
over for filmenes indhold og virkemidler.

Det er nødvendigt at se både gode og dårlige film for at nå til en for
ståelse for, hvorfor en film er god, eller hvorfor den ikke er. Denne forståelse 
kan man kun nå til, hvis filmen diskuteres bagefter.

Vi har beskæftiget os med kortfilm af alle slags, oplysende film, trick
film og eksperimentalfilm, og vi har set spillefilm. Lidt om filmens historie 
og om filmproduktionen har også været på programmet.

Det er min tro, at en sådan orientering om filmens problemer vil gøre 
det lettere for vore unge at møde filmen i alle dens former med en kritisk 
og vurderende sans, hvor som helst i livet de træffer på den, i biograferne, 
i foreninger og hjemme på TV-skærmen. „Kultur er vaner“, har en af vore 
tidligere undervisningsministre sagt. Men det har hidtil i alt for høj grad 
været en vane herhjemme at forholde sig passivt og ukritisk over for fil
men. Faget „Filmkundskab“ er et forsøg på at bryde denne vane og erstatte 
den med en bedre. Else Lykkebo

Motorlære
Formålet med faget er — gennem 2 ugentlige timer — at give eleverne 

et elementært kendskab til de almindeligst forekommende typer motorer.
Dette søges opnået på flere måder. Dels benyttes en lærebog, der gen

nemgår de vigtigste principper og hoveddele i en motor, dels anvendes 
film i så stor udstrækning som muligt, og dels besøges større firmaer, 
samlefabrikker etc.
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Endelig arbejder eleverne rent praktisk med knallerter og motorcykler 
og — forhåbentlig en dag — med en bilmotor. Et kælderrum er indrettet 
hertil med arbejdsbord, skabe, skruestikke og godt værktøj.

I denne sammenhæng er det naturligt at sige tak for de knallerter og 
motorcykler, vi har modtaget. Uanset hvor gammelt et sådant køretøj er, er 
der altid dele, der kan bruges.

Ole Holmberg

Barnepleje i skolen
I august 1962 startedes et nyt fag i 8.—9. klasserne, idet eleverne i 

disse klasser fik tilbudt 2 timers ugentlig undervisning i barnepleje. 24 piger 
meldte sig, de blev delt i 2 hold.

Formålet med undervisningen var at give eleverne grundreglerne i 
barnepleje, samt forsøge at give dem forståelse af, at en sund og harmonisk 
opvækst er det bedste, man kan give et barn

Vi startede med et mindre barnevagtskursus, hvor pigerne lærte at 
lægge ble, give flaske og lidt om pasning og beskæftigelse af det større barn.

Derefter fulgte det egentlige barneplejekursus, hvor vi har gennemgået 
følgende:

Barnet ventes
Barnet er født
Barnets første år
Barnets vask og bad
Naturlig ernæring
Kunstig ernæring
Det syge barn
Forebyggelse af ulykker
Hvad gør samfundet for at forebygge sygdomme?
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I tilslutning til afsnittet „Barnet ventes“ vistes filmen: „Menneske
fostrets udvikling“, og til „Barnets første år“ filmen: „Spædbarnet“ og 
„Sund Kost“. Endvidere vistes „Et stykke på vej“, der omhandler den en
lige mors problemer.

Eleverne har desuden i arbejdsmapper udarbejdet deres egen lille lære
bog, og alle har gjort et stort og fint arbejde.

Hos Dansk Røde Kors har vi lånt en dukke med alt udstyr, men da 
det jo er lidt anderledes at have med et rigtigt levende barn at gøre, har vi 
været så heldige, at en ung mor en dag stillede sit lille barn på 6 mdr. til 
rådighed, en elev på hvert hold fik lov at bade og en anden at made hende.

Endvidere har vi besøgt Københavns kommunes vuggestue i Filosof
vænget.

Kursus har været tilrettelagt efter planen fra Dansk Røde Kors. Som 
følge deraf får eleverne ved en afsluttende prøve et bevis fra Dansk Røde 
Kors på, at de har gennemgået kursus i „det spæde barns pleje“.

Ida Sommer Andersen

Skolemodenhedsprøve
I maj 1962 afholdtes der for første gang skolemodenhedsprøve på Hol- 

bergskolen. De 110 børn, som var indskrevet til de nye 1.-klasser, var ind
budt, og af disse 110 børn mødte de 100 til prøven.

Intet er vigtigere, end at den lille elev, der møder i 1. klasse, får en 
god start på sin skolegang. Den gode start afhænger af mange ting. Givet ei
det, at det er af afgørende betydning, om barnet er skolemodent den dag, 
det begynder i skolen. Og det er netop det, denne prøve kan give et finger
peg om. Skolemodenhedsprøven er hverken en intelligensprøve eller en 
kundskabsprøve, men er kun bestemt til at gøre opmærksom på en eventuel 
manglende skolemodenhed.

Hos 7 af de 100 prøvede børn var der tegn på manglende modenhed, og 
efter samtale mellem hjem og skole valgte de 5 hjem at holde deres barn 
hjemme endnu et år, mens 2 hjem ikke ønskede at følge skolens råd.

Fra skolens side håber man, at der fremover vil være lige så stor til
slutning til denne prøve, som tilfældet var i 1962. For gennem denne prøve 
har man ikke alene, mulighed for at finde frem til de børn, som vil have 
fordel af at vente med at komme i skole endnu et år, men læreren kan sam
tidig få lidt at vide om de børn, han i de kommende år skal arbejde sammen 
med.

John Larsen
Fritidsklubberne

Holbergskolens fritidsklubber kan igen i år se tilbage på en god sæson. 
God fordi klubberne har været velbesøgte, og fordi børnene har været glade 
og aktive. De har tilbragt mange fornøjelige og hyggelige timer sammen
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HOLBERGSKOLEN

PRAKTISKE OPLYSNINGER
TIL HJEMMENE

Gem disse midtersider,

De får sikkert brug for dem før eller senere.



Skolens kontor
er åbent hver skoledag kl. 12—13 og tillige onsdag aften kl. 17.30- 18.30. 
Skolens telefon: SØ 7275.
Skolens adresse: Frederiksborgvej 216, NV.
Lægeværelsets telefon: 69 28 16.
Tandlægens telefon: 69 47 81.

Skolens personale :
Skoleinspektør: Torben Gregersen.

Viceskoleinspektører: G. Kjeldsen-Hansen, C. Lund Lavesen.

M. Ambak, F. Andersen, J. Pagh Andersen, L. Brogård Andersen, P. 
Andersen, N. Andresen, K. Bracher, W. Bracher, J. Bruun, T. Christensen, 
F. Clausen, E. Crusell, Th. Eriksen, E. Foghmar, E. Friberg, H. Groth, 
K. Groth, A. Hansen, Kj. Hansen, K. Hansen, O. Holmberg, I. Hugh, J. Inger- 
slev, A. Lund Jensen, J. W. Jensen, V. Juul, B. Kjeld, J. Larsen, J. Lembke, 
R. M. Lindow*),  E. Lindegaard, K. Ludvigsen, E. Lykkebo, E. Nielsen, 
G. Poulsen, K. Poulsen, M. Rahr, J. Reim, T. Aadal Rasmussen, C. Refslund, 
E. Schmidt, H. Simonsen, S. Tiensuu, B. Østerberg.

* Fru Lindow afgik ved døden 1. juni 1963.

B. Howard Hansen tiltræder aug. 1963.

Faste vikarer: B. Bjerregård, T. Hansen, W. Møller.

Skolens sekretær: O. Lønskov (træffes i regelen daglig 8—13).

Børnebibliotekar: H. Gettrup.

Talepædagog: G. Jessen Jensen.

Skolelæge: dr. med. Sigrid Holm (fra aug. 1963).

Skolesundhedsplejerske: I. Sommer Andersen.

Skoletandlæger: G. Hanke, T. Wagner.

Mælkeuddeler: E. Hansen.

Musikundervisning: M. Lauesen.

Skolebetjent: K. Højlund Rasmussen.
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Forsømmelser og fritagelser.
En af skolens vigtigste opgaver er at vænne børnene til at passe deres 

arbejde punktligt og have deres ting i orden, men hertil er hjemmenes bi
stand nødvendig på mange måder — blandt andet på følgende:

Forældrene må straks — enten pr. brev eller pr. telefon — sende med
delelse til skolen, hvis børnene må forsømme p. g. a. sygdom. Forsømmelser 
i anden anledning end sygdom kan kun finde sted efter forud indhentet til
ladelse hos barnets klasselærer — for længere tid hos skolens inspektør.

Fritagelse for deltagelse i gymnastik og gymnastikbad (dette sidste er 
obligatorisk fra 4. kl.) kan for mere end en uge kun ske på grundlag af læge
attest.

Skolesundhedsplejen.
Skolesundhedsplejersken frk. I. Sommer Andersen træffes hver dag i 

12-frikvarteret, hvor elever kan blive behandlet for deres „småskavanker“. 
Men i øvrigt er hun at træffe hver dag i skoletiden.

Meddelelsesbogen.
Meddelelsesbogen tilhører skolen og udleveres ikke ved barnets ud

skrivning af skolen. Denne bog er det naturlige meddelelsesmiddel fra 
skolen til hjemmet, og herved skabes en samlet oversigt over de forskellige 
bemærkninger til barnets forhold, skolen har at give.

Bogen hjemsendes fire gange om året, nemlig i oktober, december, 
marts og ved skoleårets slutning.

Skolens bøger.
Alle de af skolen udleverede bøger skal forsynes med barnets navn og 

klasse — skrevet med blæk — i det dertil beregnede firkantede stempel 
foran i bogen. Der skal desuden lægges smudsbind om dem, og skolen kan 
kræve erstatning, når der foreligger forsætlig beskadigelse af bøgerne, eller 
de bortkastes.

Cykler.
Tilladelse til at cykle til skole gives kun til de elever, der bor længst 

borte fra skolen, og kun efter skriftlig anmodning fra hjemmet. Cyklerne 
skal trækkes til og fra cyklestalden på skolens område, og de skal henstilles 
aflåsede i denne. Skolen fralægger sig ethvert ansvar for børnenes cykler. 
Tyveri af cykler må omgående meldes til politiet.

Disse regler gælder også for store elever, der kører på knallert til skole.
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Om konfirmationsforberedelsen
er der mellem Københavns provster og skoledirektøren opnået enighed om 
følgende ordning (cirk. til skolerne 25. marts 1961):

1. Eleverne konfirmeres fra 7. klasse, således at konfirmationsforberedel
sen falder inden for dette klassetrin. Elever, der skal konfirmeres i 
oktober fra 7. klasse, skal have fri til at gå til konfirmationsforbere
delse ca. medio april—juni samme år.

2. Elever, der går til konfirmationsforberedelse, skal have fri de pågæl
dende dage (mandag og torsdag) kl. 13.
Skoledirektionen har bestemt, at konfirmander har fri mandagen efter 

konfirmationen, men såfremt hjemmet over for skolen fremsætter ønske om, 
at konfirmanden også fritages for skolegang lørdagen før konfirmationen, 
skal dette imødekommes.

Konfirmandens søskende møder først til skolegang om mandagen kl. 11, 
men såfremt hjemmet over for skolen anmoder derom, kan barnet helt 
fritages for skolegang om mandagen.

Skolens distrikt.
Bispebjerg Parkallé fra nr. 31 og 54, Bispebjergvej fra nr. 59 og 60, 

Bispebjerg Torv, Bispeparken, Blåmunkevej nr. 1—19 og 6—70, C. J. 
Brandts Vej, Dalmosevej, Dunhammervej, Emdrup Engvej, Emdrupgårds- 
vej, Emdrupvej fra nr. 143 og 114, Engblommevej, Filosofgangen, Filosof- 
vænget, Firkløvervej, Fladstjernevej, C. J. Frandsens Vej, Frederiksborgvej 
fra nr. 131 og 114, Grønnemose Allé nr. 1—49 og 4—30, Guldstjernevej, 
Gulkløvervej, Henriksvej, Hvidklø vervej, Højmosevej, Jacob Lindbergs Vej, 
Jeppes Allé, Moseskellet, Mosesvinget nr. 98—102, Nøkkerosevej nr. 1—53 
og 2—46, Oldfuxvej ulige nr., Orgelbyggervej, Peter Rørdams Vej ulige nr., 
Pragtstjernevej, På Bjerget, Rismosevej, Rosmarinvej, Rødkløvervej, Røn- 
ningsvej, Rørmosevej, Rådvadvej fra nr. 55 og 50, Skovstjernevej, Sten
kløvervej, 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.

Ingen erstatning for bortkomne ure, smukker etc.
Da skolevæsenet jævnlig modtager ansøgning om erstatning for værdi

genstande, 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 genstande på skolen. Sker det alligevel, er det på hjem
menes eget ansvar, og erstatningskrav vil ikke kunne gøres gældende. Sam
tidig 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.
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med kammerater og klubledere om fælles interesser, og da vi sluttede, lød 
det fra de fleste af børnene: Jeg skal være med, når klubberne begynder 
igen.

Denne udtalelse har vi hørt hvert år, når vi sluttede sæsonen, og det 
huskede vi i efteråret, da vi på et møde drøftede starten af de nye klubber. 
Enkelte mente, at vi nu snart helt kunne undvære dette arbejde, men vi 
andre vidste, at de mindre børn ville blive meget skuffede, hvis klubberne 
ikke kom i gang.

De kom i gang. Klubbernes antal blev halveret, men deltagernes antal 
var næsten det samme som før, og det har naturligvis været en stor fordel: 
flere medlemmer i de enkelte klubber og bedre mødedeltagelse.

Klubberne var følgende: Vi leger med ler, Bordtennis, Vi syr dukketøj, 
Vi laver julegaver, Filmklub, Maskinskrivning, Sang og spil.

Filmklubben har haft endnu flere deltagere end sidste år. Den var 
altså ikke en komet, som straks igen forsvandt. Klubben Sang og spil star
tede i år og fik mange deltagere, som har været meget glade for den. Hr. 
Østerberg har da også lovet at føre den videre til næste sæson.

Der er grund til at nævne, at vi med det nærliggende fritidshjem har 
den aftale, at de børn, som går der, kun i ganske særlige tilfælde kan ind
meldes i vore klubber. De helt små børn tilbydes i fritidshjemmet nøjagtig 
de samme ting, som de gerne vil gå til hos os. Men det er naturligvis ikke 
meningen, at vi skal konkurrere med denne faste institution.

Vi kan endelig meddele, at klublederne har lovet at genoptage arbejdet 
til efteråret. Det siger vi hermed tak for — også tak for det gode samarbejde 
i den forløbne vinter. r, e.H. Simonsen, 

daglig leder.

Holbergskolens elevfond
Holbergskolens elevfond har i det forløbne år ydet tilskud til følgende 

større arrangementer: skolebal, skolepatruljeskovtur, skolens fødselsdags
fest og julearrangementerne.

Derudover er der givet tilskud eller lån til enkelte elever til klasserejser.
Fondets indtægter hidhører blandt andet fra overskud fra gymnastik

opvisninger, sparemærkesalg, filmsforestillinger og skolens fødselsdagsfest 
for forældrene.

rinn Andersen

Forfremmelse
Fra næste skoleårs begyndelse flytter hr. Felix Clausen til Frederiks- 

sundsvejens skole, hvor han er blevet udnævnt til viceinspektør. Vi siger tak 
for årene på Holbergskolen og ønsker held og lykke i den ny stilling.

Torben Gregersen
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Skolebiblioteket
Thi den, der læser, lever mer

Johs. V. Jensen

Statistik er ofte kedelig og siger sjældent ret meget; derfor ikke nogen 
lang opremsning af tal for bøger, lånere og udlån her. Det må være nok at 
slå fast, at der står mange gode bøger til rådighed for skolens elever i det 
kombinerede skole- og kredsbørnebibliotek, og at mange er flittige lånere, 
men også at mange kun sjældent eller aldrig viser sig.

Gennem skoletiden indføres børnene planmæssigt i de forskellige bi
blioteksformer (klassebibliotek, skole- og børnebibliotek, læsestue og vok
senbibliotek). Når mange alligevel ikke bliver faste lånere, skyldes det 
utvivlsomt den skarpe konkurrence fra klubber, fjernsyn og meget andet.

Det behøver dog ikke at være sådan, at det ene udelukker det andet. En 
udsendelse i fjernsynet kan i mange tilfælde uddybes gennem læsning. Bi
bliotekets hobbybøger giver mange gode ideer, der kan udnyttes i fritids
klubben. Det gælder om at lære børnene at være kritiske over for det, de ser 
og hører, at lære dem at vælge og vrage. I det stykke kan en mor eller far 
betyde overordentlig meget. Interessér Dem for Deres børns læsning. Til
skynd Deres pige eller dreng til at gå på biblioteket. Der er åbent mandag, 
onsdag og fredag kl. 14—19.30 og tirsdag, torsdag og lørdag kl. 13—16. 
Og De er da for resten også selv hjertelig velkommen som forældrelåner. 
Vi giver gerne vejledning f. eks. med henblik på højtlæsning for de små.

Noget nyt og spændende var jo forsøget med klassehåndbiblioteker i 
en snes af de større klasser. Det løb af stabelen først i februar, og forhå
bentlig vil der i næste årsberetning kunne fortælles om mange gode erfa
ringer.

Ved skoleårets begyndelse afløste børnebibliotekar frk. H. Gettrup fru 
Brønden som leder af børnebiblioteket. Der skal her lyde en varm tak for 
godt samarbejde i det først forløbne år til gavn for skolens elever.

J. Pagh Andersen
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»Wenn jemand eine Reise tut.....«
I de senere år er det blevet økonomisk muligt at arrangere skolerejser 

til udlandet med rejsemål, som tidligere lå langt uden for rækkevidde. Da 
IVA, hr. Holmberg og undertegnede afsatte 16 dage og 420 kr. hver til en 
sommerferietur i 1962, lå derfor en stor del af Europa åben for os.

Økonomien sikres uden besvær, når man, som vi gjorde det, sparer op 
hver uge i to år. Derimod tårner problemerne sig op, når man skal vælge 
rejserute og rejseform. Man kommer her ofte ud for en interessekonflikt 
mellem elever og lærere. Lærerne går ind for et begrænset antal rejsemål, 
lange ophold og mulighed for fordybelse i en egns og dens befolknings sær
egenheder. Eleverne derimod ønsker korte ophold, mange rejsemål og en 
hel serie af isolerede indtryk, helst af stærkt varierende art. Vi besluttede 
os til at forsøge at kombinere de to synspunkter på følgende måde:

Børnenes ønsker blev imødekommet ved at benytte det mobile trans
portmiddel bussen fremfor det hurtigere, men dyrere og mindre elastiske 
tog. Rejseruten Tønder — Köln — Rhinen — Luxembourg — Frankrig — 
Schweiz — Liechtenstein — Østrig — Merano (Italien) — Mittenwald — 
Rothenburg — Tønder (altså i store træk på „langs“ ad Alperne) sikrede 
den ønskede afveksling i indtrykkenes art.

Til gengæld slog lærernes synspunkter igennem ved udvælgelsen af 
rejsemålene. Ligeledes arrangerede vi 3 og 4 dages ophold ved Rhinen— 
Mosel og i den sydbayerske bjergby Mittenwald.

Det viste sig, at kombinationen fungerede tilfredsstillende. Vi kørte i 
gennemsnit ca. 200 km pr. dag, hvilket levnede tid til også at se noget hver 
dag. Det er naturligvis svært at trække enkelte oplevelser frem og udnævne 
dem til de største, men efter elevernes udsagn at dømme kan man gøre 
følgende regnskab op:
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Rhinbyen Bacharach og Merano, Italien, faldt i alles smag. Vejret og 
omgivelserne var begge steder i særklasse. I Bacharach boede vi i en mid
delalderborg højt oppe over Rhinen med udsigt ned over den idylliske by, 
vinmarkerne og et langt stykke af den smukkeste del af den evigt travle 
Rhin. I Merano oplevede vi den store luksus på „Hotel Scandinavia“ og nød 
den sydlandske stemning i Italiens nordligste by med ægte palmer, lune af
tener og farvestrålende, fremmedartet vareopbud.

Schweiz bød på en lang køretur gennem nogle af Europas smukkeste 
bjergpas, en oplevelse især for den store del af eleverne, som aldrig tidligere 
havde set bjerge. Vi var så heldige, at vejret var det bedst tænkelige til en 
sådan tur: strålende solskin, der lod landskabets farver komme helt til 
deres ret. Køreturen den dag endte forøvrigt i Lech, Østrig, efter en impo
nerende optur ad det stejle Arlberg—Flexenpas.

Bestigningen af Zugspitze pr. tog og gondol i snestorm og af Brunn- 
steinspitze ved Mittenwald til fods (kun for „Schwindelfreie“) var i bog
staveligste forstand turens højdepunkter, hvorimod Luxembourg—Frankrig 
turen godt kunne undværes. Lad os ikke glemme turen langs Mosel, Züricher 
See, middelalderbyen Rothenburg og den uovertrufne, helt ideelle chauffør, 
Gerlach fra Tønder.

Enkelte af turens deltagere vil måske driste sig til at gøre turens regn
skab op på en anden måde, idet de ud fra vore to fodboldkampe kan tillade 
sig at hævde, at vi forsvarede Holbergskolens fodboldære på det smukkeste 
over for Tyskland. Ganske vist tabte vi 1—8 til divisionsholdet fra Mitten
wald, men til gengæld vandt vi 8—0 over et midttysk hold i Bacharach. 
Altså dog 9-8 i vor favør! Egon Schmidt
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Skolenævnet
Om skoleåret redegøres der i den øvrige beretning. Skolenævnets virk

somhed har som tidligere været at hjælpe forældre og skole, hvor der var 
brug for det. Det var jo navnlig i forbindelse med Emdrupskolen, som man 
havde til hensigt delvis at nedlægge som folkeskole og overlade Set. Annæ 
gymnasium. Distriktsskolerne protesterede, og vort skolenævn anførte i 
sin protest, at det ville være uforsvarligt at flytte børn fra Emdrupskolen 
til Holbergskolen, som i forvejen har flere børn, end den oprindelig er 
bygget til. Protesterne har hjulpet — heldigvis, og forhåbentlig får Set. 
Annæ et helt nyt gymnasium.

For at skaffe penge til skolens støttefond arrangeredes i samarbejde 
med børn og lærere et par amatørforestillinger, hvor skolens elever viste 
deres storartede evner for skuespil, sang og musik, og amerikansk lotteri 
i forbindelse hermed gav midler til den slunkne støttefond. Et foredrag om 
„Ungdomskriminalitet“ af universitetslektor, dr. jur. Karl O. Christiansen 
burde have samlet større tilslutning — det havde både foredragsholder og 
emne fortjent.

Med hensyn til forsømmelser har skolenævnet haft en let opgave, men 
der er dog et par tilfælde, hvor de ulovlige forsømmelser er helt urimelige. 
Skolen kan selvfølgelig ikke tolerere, at enkelte forældre er med til på denne 
måde at svække respekten for gældende regler.

Som altid har samarbejdet med inspektør og lærerstab været upåklage
ligt, og skolenævnet takker herfor. Børn og forældre, der hører til Holberg
skolen, ved jo bedst, hvor meget det betyder, at deres skole har dygtige, ven
lige og forstående medarbejdere.

Solveig Christensen

Skolenævnet består af følgende medlemmer:

Kontorleder Solveig Christensen, Magistervej 232, NV, Ægir 1140.
Bankbetjent Eigil Rasmussen, På Bjerget 8, NV, Taga 159.
Husmoder Jytte Neergaard, Dalmosevej 26, NV, Søborg 1425.
Kriminaloverbetjent Preben Andersen, Emdrupgårdsvej 1, NV, 69 04 72.
Husmoder Alice G. Jørgensen, Blåmunkevej 271, NV.
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Afslutning på skoleåret
Der gives forældrene lejlighed til at overvære undervisningen i de for

skellige klasser

torsdag den 20. og fredag 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 på håndarbejdslokalet.

Sløjdarbejder er udstillet i sløjdlokalet.

Udstillingerne kan beses begge besøgsdage kl. 10—12, onsdag aften til
lige kl. IS30- 1930.

Omtlytningsdag
lørdag den 22. juni.

Flg. klasser møder ikke: l.u, v, x, y, 8.A, 9.au, 9.tek., IV.em, Ru, Rv.

Kl. 8 møder:
2. v
2. y
3. v
4. v
4. x
5. u
5. y
5. A
6. av
6. bv
7. av
7. bu
8. au
I. u
I. v
II. u
II. v

Kl. 9 møder:
2. u
2. x
3. u
3. x
4. u
4. y
5. v
5. x
6. au
6. bu
6. A
7. au
7. cu
8. tu

AFHENTNING AF UDSTILLEDE ARBEJDER SKER 
PÅ OMFLYTNINGSDAGEN.
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Arsafslutningen 1963.

Årsprøver

FREDAG DEN 14. JUNI

IL u
IL v

(nr. 13) kl. 8
(nr. 14) kl. 8

geografi .........
historie ...........

Eksaminator.
M. Rahr 
W. Bracher

Censor.
H. Groth
J. Pagh Andersen

MANDAG DEN 17. JUNI

IL u (nr. 13) kl. 8 tysk ................. J. Lembke B. Østerberg
IL v (nr. 14) kl. 8 biologi ........... J. Larsen S. Tiensuu

ONSDAG DEN 19. JUNI

II. u (nr. 13) kl. 8 dansk ............... E. Foghmar T. Christensen
IL v (nr. 14) kl. 8 engelsk ........... K. Hansen T. A adal Rasmussen
I. u (nr. 1) kl. 8 historie ........... P. Andersen V. Juul
I. V (nr. 12) kl. 8 tysk ................. K. Bracher K. Groth
8. au (nr. 3) kl. 8 dansk ............. F. Clausen J. Ingerslev
8. av (nr. 21) kl. 8 regning ........... C. L. Lavesen Kj. Hansen
8. A (nr. 4) kl. 8 regning ........... Th. Eriksen E. Lindegård
8. tu (nr. 22) kl. 8 orientering .... J. W. Jensen 0. Holmberg
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Besøgsdage.

TORSDAG DEN 20. JUNI
Lærer. Gæstelærer.

1. u (nr. 5) 1. dansk ............. hr. H. Groth
2. regning ........... fru G. Poulsen

1. V (nr. 6) 1. dansk ............. hr. J. Larsen
2. regning ........... frk. M. Rahr

1. X (nr. 7) 1. dansk ............. fru A. L. Jensen
2. regning ........... hr. F. Clausen

1. y (nr. 8) 1. dansk ............. fru R. M. Lindow
2. regning ........... hr. E. Lindegaard

2. u (nr. Hl) 1. dansk ............. - Kj. Hansen
2. regning ........... fru K. Ludviffsen

2. y (nr. H2) 1. regning ........... - J. Høgh
2. dansk ............. - Brogård Andersen

3. u (nr. 16) 1. dansk ............. - M. Ambak
2. regning ........... hr. K. Poulsen

3.x (nr. 17) 1. dansk ............. frk. M. Rahr
2. regning ........... fru E. Friberg

4. u (nr. 18) 1. dansk ............. hr. E. Foghmar fru E. Crusell
2. regning ........... fru K. Bracher - A. L. Jensen

4. x (nr. 26) 1. regning ........... hr. E. Lindegaard - K. Bracher
2. dansk ............. fru E. Crusell - R. M. Lindow

5. u (nr. 27) 1. regning ........... - K. Ludvigsen - E. Friberg
2. dansk ............. hr. P. Andersen hr. E. Foghmar

5. v (nr. 25) 1.
2.

dansk ............. ]
regning ........... J

[ fru C. Refslund - J. Reim

5. x (nr. 28) 1.
2.

dansk ............. ]
regning ........... ]

1 hr. Kurt Hansen fru E. Nielsen

5. A (nr. A3) 1. dansk .............. - K. Poulsen - G. Poulsen
2. biologi ............ - 0. Holmberg hr. J. Larsen

6. bv (nr. 15) 1.
2.

dansk .............
regning ........... fru

W. Bracher ]
J. Ingerslev J fru N. Andresen

7. au (nr. Al) 1.
2.

dansk ..............
regning ........... hr.

J. Ingerslev ]
Kj. Hansen J1- J. Bruun

7. bu (nr. A2) 1. dansk ............. - J. Pagh Andersen hr. 0. Holmberg
2. regning ........... - F. Andersen - J. Pagh Andersen

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

orientering ...... ]
orientering ..... J

1
f ■ J. Lembke - J. W. Jensen
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Gæstelærer.Lærer.
8. tu (nr. 21) 1.

2.
tysk ............... ]
tysk ............... J (■hr. B. Østerberg fru K. Groth

I. u (nr. 1) 1.
2.

regning ........... ]
regning ........... J - Th. Eriksen fru T. Christensen

I. V (nr. 12) 1.
2.

biologi .............)
biologi .............J nru E. Lykkebo hr. S. Tiensuu

FREDAG DEN 21. JUNI
2. v (nr. Hl) 1. dansk ............. fru N. Andresen

2. regning ........... hr. IL Groth
2.x (nr. H2) 1. dansk ............. fru G. Poulsen

2. regning ........... hr. E. Lindegaard
3. v (nr. 16) 1. dansk ............. - J. W. Jensen

2. regning ........... fru V. Juul
4. v. (nr. 18) 1. dansk .............. hr. F. Andersen fru M. Ambak

2. regning ........... - E. Foghmar hr. F. Andersen
4-y (nr. 26) 1. dansk ............. fru J. Bruun fru L. Brog. Andersen

2. regning ........... hr. J. Pagh Andersen - J. Bruun
5. y (nr. 28) 1. dansk ............. fru K. Ludvigsen hr. J. Pagh Andersen

2. regning ........... - K. Groth fru N. Andresen
6. au (nr. 27) 1. dansk ............. - E. Nielsen hr. E. Foghmar

2. engelsk ........... - M. Ambak fru K. Ludvigsen
6. av (nr. 25) 1. regning ........... hr. C. L. Lavesen hr. H. Groth

2. dansk ............. fru C. Refslund fru R. M. Lindoiv
6. bu (nr. 15) 1.

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

hr.
fru

0. Holmberg 1
E. Friberg J f - W. Møller

6. A (nr. A3) 1.
2.

dansk ............. 1
regning .........../ hr. S. Tiensuu hr. J. Lembke

7. av (nr. Al) 1. dansk .............. fru R. M. Lindow fru V. Juul
2. engelsk ........... - Brogård Andersen hr. J. W. Jensen

7. cu (nr. A2) 1.
2.

dansk ............... |
historie ............. 1 hr. Østerberg fru Aadal Rasmussen

8. au (nr. 3) 1.
2.

orientering ...... 1
orientering ..... J - F. Clausen hr. P. Andersen

8. av (nr. 21) 1.
2.

orientering ...... 1
orientering ..... J frk. M. Rahr fru E. Lykkebo

Lektionerne læses således:
1. lektion: 8—850, 2. lektion: 9—950

Holbergskolen, juni 1963.

Torben Gregersen
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Afslutningshøjtidelighed

for alle udgående elever med forældre 

afholdes

i skolens festsal

fredag d. 21. juni

kl. 19

Der uddeles eksamens- og udskrivningsbeviser 

samt flidspræmier

Skolens kor medvirker
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