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SKOLENS ARBEJDE BYGGER PÅ

- det kristne livs- og menneskesyn
- samarbejde skole-hjem
- barnets evner og interesser

SKOLEN ARBEJDER FOR

- at give barnet den bedst mulige ud
rustning til det senere liv i hjemmet og 
samfundet

- at udvikle barnets selvtillid og evne til 
selvstændig tænkning

- at bevare barnets spontane glæde

SKOLENS MOTTO:

ORA ET LABORA 
BED OG ARBEJD

Skolen er en blandet skole med børnehaveklasser, 
grundskole og 10. klassetrin.

Skolens virksomhed sker på grundlag af lov om friskoler 
og private grundskoler mm. af 19.4.1989, bekendtgørelse 
om tilskud til friskoler og private grundskoler af 
30.11.1989 samt vedtægterne for den selvejende institu
tion Sankt Joseph af 7.3.1977.

Skolen har prøveret og tilbyder afgangsprøver efter fol
keskolens regler. Eleverne har efter endt skolegang ad
gang til gymnasium og andre ungdomsuddannelser på 

2 lige fod med elever fra den offentlige skole.



INSTITUT SANKT JOSEPH
1991 ;

Hvor kristent er skolens hemmelige pensum?
af Leslie Dorn

Pater Dorn er formand for skolens styrelse. Har i årtier været 
aktiv i katolsk skolearbejde i Danmark. De senere år driv
kraften bag den katolske nærradio »Radio Steno« og Katolsk 
Videoproduktion (KVIP). En samling af prædikener, »Når 
lyset brydes«, blev udgivet i 1989 i anledning af pater Dorns 
75 års dag.

Hver skole har to pensa, siges der. Det ene er det pen
sum, som udtrykkes i antallet af timer i de forskellige 
fag, som eleverne på de forskellige klassetrin nyder godt 
af.
Det andet pensum kan passende kaldes det »hemme
lige« pensum, fordi det normalt ikke offentliggøres og 
sandsynligvis sjældent omtales. Faktisk kan det være i 
den grad hemmeligt, at hverken skolens ledelse eller 
dens lærere - for ikke at tale om forældre og elever - er 
klar over, at det overhovedet findes, skønt dets ind
flydelse er med til at præge hele skolen.

På mange skoler er der sikkert nogle årvågne lærere og 
elever, som på grund af dette pensums konsekvenser for 
visse sider af skolens liv fornemmer dets tilstedeværelse 
uden nødvendigvis at kunne gøre rede for dets væsen. 
En mulig hjælp til at indkredse nogle af dette pensums 
ingredienser kunne være en analyse af, hvordan skolen 
udnytter de resurser, den på et givent tidspunkt har til 
rådighed. Det er indlysende, at dens vigtigste resurcer er 
de menneskelige, men da disse er vanskelige at evaluere, 
er det nok klogere at begynde med mere målelige størrel
ser så som tid og penge - det er jo i alle tilfælde nøglefak
torer, når man skal prioritere.
Bare for at nævne en ting, der måske kan bruges som 
indikation:
Hvor megen tid og hvor mange penge bruges der på 
bevidstgørelse af eleverne med hensyn til den kristne 
næstekærligheds udfordringer - f.eks. solidaritet med 
børn, unge og voksne, som er mindre priviligeret, end de 
selv, hvad enten der er tale om det nære samfund eller 

Udsyn til verden:
5. klassernes 
»Europa-Revy«. 3















Hanieh, 
Martine og 
Kinev fra 
bh.kl.2 er 
med i den nye 
indskoling 
næste år.

Ny indskoling på I.S.J
af Marianne Riishøj.

Marianne Riishøj har tidligere - fra 
1971 - været ansat ved Katolsk Cen
tralskole (nu Sankt Ansgars Skolej. 
Marianne Riishøj er skolebibliotekar. 
Har igennem sine år på Insitut Sankt 
Joseph haft ansvaret for fire ind
skolingsforløb.

For at skabe helhed og kontinuitet 
i børnenes indskolingsforløb vil 
indskolingslærerne (børnehaveklas
sepædagogerne, 1.- og 2. kl.-læ
rerne) fra august 1991 i fællesskab 
tilrettelægge og udføre periodevis 
aldersintegreret og tværfaglig te
maundervisning.
Den øvrige del af året vil være 
traditionelt organiseret, dog med 
løbende mulighed for fællesaktivi
teter af såvel teoretisk som prak- 

10 tisk og kreativ art.

Formålet med denne indskolings
form er
- at skabe en glidende overgang fra 

børnehavklassens leg og andre 
aktiviteter til skolens mere fagligt 
prægede undervisning.

- i højere grad at lægge under
visningen og de andre aktiviteter 
til rette efter børnenes forskellige 
udviklingstrin.

- at give de samme voksne, d.v.s. 
både børnehaveklassepædagoger 
og lærere mulighed for at følge 
børnene i de tre første år af sko
leforløbet.

- at lægge grunden til samarbejde 
imellem forældre og skole al
lerede fra skolestarten i form af 
informationsmøder, debataftener 
og forældrekonsultationer, for
uden stående invitation til foræl
drene til at deltage i det prakti
ske arbejde i emneperioderne og i 
klassens sociale liv i øvrigt.

På Institut Sankt Joseph vil ind
skolingsklasserne ved skoleårets 
start være i basisklasserne, hver 
klasse med eget undervisningsind
hold og egen undervisningsform. 
Skemaet for børnehaveklasserne, 1. 
og 2. klasserne vil dog allerede fra 
skoleårets begyndelse muliggøre 
fælleslektioner især omkring prak
tiske og musisk/kreative aktivite
ter.
Omkring efterårsferien vil ind
skolingsklasserne i fællesskab ar
bejde med det første større emne. I 
løhet af skoleåret vil der være 
yderligere 2 - 3 emneperioder å ca. 
3 ugers varighed. I disse perioder 
vil 1. og 2. klassernes skemaer være 
sat ud af funktion; i alle fag vil der 
arbejdes tværfagligt inden for em
net. Børnene vil blive inddelt i 
grupper bestående af elever fra de 
tre klassetrin og modtage under
visning, der er nøje tilpasset det 
enkelte barns udviklingstrin i høj
ere grad end klassetrin. Eleverne



får mulighed for individuel for
dybelse på forskellige niveauer 
uden at skulle sammenlignes præ
stationsmæssigt med de øvrige 
børn. Netop gennem større selv
virksomhed tror vi på, at børnene 
vil blive motiveret til at lære 
endnu mere om den verden, der 
omgiver dem, og gennem samar
bejdet og samværet med de øvrige 
indskolingsbørn føle sig trygge i 
deres skolehverdag.
I emne perioden vil vi beskæftige 
os med det pågældende emne 
(f.eks. »gamle dage«, »Grønland«, 
»vand«, »eventyr«..) på mange 
forskellige måder både teoretisk og 
praktisk.
I klasserne vil vi læse, lytte, løse 
opgaver - i »værkstederne« vil vi 
arbejde med praktiske og konkrete 
aktiviteter, lave collager, tegne, 
modellere, lave mad og meget 
mere. Måske vil vi se film om em
net, høre foredrag af en af skolens 
øvrige lærere eller af forældre eller 
bedsteforældre med særligt kend
skab til emnet. Måske vil vi besøge 
et af skolens faglokaler, lave en 
udstilling om emnet eller et lille 
teaterstykke - alt er muligt, især 
hvis der er forældre eller bedstefor
ældre, der har tid og lyst til at give 
en hjælpende hånd.
Vi håber med denne indskolings
form - en vekselvirkning mellem 
gammel fagdelt klasseundervisning 
og ny tværfaglig emneundervisning 
- at koordinere de boglige og krea
tive aktiviteter.
Vi ønsker at udvide børnenes be
grebsverden, skabe større sammen
hæng mellem skoledagens mange 
forskellige gøremål og først og 
fremmest gøre børnene trygge og 
glade for at lære og opleve noget.

»....der har jeg rod«

af Erik Balslev-Clausen.

Pastor Erik Balslev-Clausen er sogne
præst i Davids Sogn på Østerbro og 
protestantisk skolepræst på Institut 
Sankt Joseph.

»I Danmark er jeg født, der har jeg 
hjemme, der har jeg rod, derfra 
min verden går«. Sådan har man 
sunget her i landet siden H. C.
Andersen skrev sin fædrelandssang 
for snart halvanden hundrede år 
siden.
Dengang kunne man beskrive 
Danmark som et lille land, for at 
glæde sig over at kunst og kultur 
også fra så lille et land kunne på
kalde sig opmærksomhed ude i 
»den store verden«, som H.C. An
dersen selv rejste så flittigt i.
I dag ved vi alt for godt, hvor af
hængige vi er af hinanden, store og 
små lande på denne klode. Alene 
gennem det sidste år har vi også 
her i landet lært meget om, hvor 
afhængige vi alle er af hinanden i 
det vi kalder for verdenssamfundet. 
Vi ved også, at det må være sådan, 
at hvis vi ikke gør os klart, hvem 
vi selv er, og hvad der er vor bag
grund, så er det ikke sikkert, at vi 
er i stand til at medvirke til på en 
positiv måde at præge verdens
samfundet, fremme en ny og bedre 
verdensorden og værne om det 
globale miljø.
Men hvis vi på en god og positiv 
måde skal være med til at gøre 
indflydelse gældende rundt i ver
denssamfundets mange forgre
ninger, så må vi kende vor egen 
rod, vort eget udgangspunkt, vide, 
hvorfra »vor verden går«. Det er 

en forudsætning som er fælles for 
alle, uanset hvilket land, vi vokser 
op i.
Skal vi se nærmere på den helt 
nære baggrund, som er vor, så vil 
vi opdage, at den for en stor del er 
formet af de mange fællesskaber, 
som vi er med i. Nogle fællesskaber 
er vi nærmest født ind i, det kan 
være familie eller folk, mens andre 
fællesskaber er nogle vi selv vælger 
at gå ind i: Arbejdsfællesskaber, 
idrætsklub eller politisk forening. 
Kirken er et fællesskab, om hvilket 
vi med en let omskrivning kan 
sige: »I kirken er jeg døbt, der har 
jeg hjemme, der har jeg rod, derfra 
min verden går«. Her finder vi et 
fællesskab, som er en fri gave til os 
og her kaldes vi med navn ved dåben. 
Institut Sankt Joseph er som skole 
et fællesskab, der bygger på en 
kristen livsholdning. Det betyder 
også, at skolen giver hver enkelt 
forudsætninger for at leve med i 
både det nationale og i verdens
samfundets fællesskab på bag
grund af tro, håb og kærlighed. 
Hjem, skole og kirke har i Dan
mark været den treklang, som 
fortæller om, hvor hverdagslivet 
har sin rod, og hvor det er, vor 
verden udgår fra. Her er det, at vi 
henter forudsætningerne for alt, 
hvad vi ellers er og gør.
Også i årene fremover vil vi - må
ske i endnu højere grad end vi fore
stiller os i dag - få brug for at 
hjælpe hinanden med at fastholde 
de fælles forudsætninger for så at 
kunne møde vor næste, vort med
menneske ude i verdenssamfundet i 
åbenhed og tillid. Så vil vi have 
forudsætninger for, som det meget 
rigtigt er formuleret »at tænke 
globalt og handle lokalt«. 11



af D. Timmermann.

Pastor Timmermann er sognepræst 
ved den katolske domkirke Skt. Ans
gars Kirke i Bredgade, i hvis sogn 
Insitut Sankt Joseph er beliggende. 
Pastor Timmermann er skolens katol
ske præst.

Hvem er den mand, vor skole har 
fået navn efter? En gammel nisse? 
En sagnfigur? Slet ikke. Uden ham 
fandtes der måske ikke engang 
nogen kristen kirke og dermed 
heller ikke nogen kristen skole som 
for eksempel vores.
I evangelierne i Nyt Testamente 
læser vi om ham. Han var forelsket 
i Maria, der senere blev mor til 
Jesus. Han ville gerne giftes med 
hende. Men da hun så blev gravid, 
tænkte han på lige så stille at 
stikke af fra hende.
Dog kom han på bedre tanker og 
blev en trofast støtte for Maria i 
hendes vanskelige tid, da Jesus var 
lille og de måtte flygte til et fjernt 
land. Hver gang der opstod en 
faretruende situation for den lille 
familie, går der er budskab til Jo- 1 
sef. Prøv at se efter hos Matthæus 
i det første og det andet kapitel. I . 
en drøm viser Guds engel sig for 
ham, og i tillid til Guds vejledning 
påtager Josef sig ansvar og for
pligtelse til at være plejefar.
Og dermed vokser Jesus op i en 
stor familie. På hans mors side

kender vi fætteren Johannes Dø
ber. På Josefs side bliver Jesus 
medlem af den store Davids-slægt 
fra Bethlehem, og mange bliver på 
den måde søstre og brødre til ham. 
Senere er Jesus kendt som tømrer 
Josefs søn, så Josef må jo have haft 
drengen med sig, hvor han kom 
rundt på byggepladser. Han har 
ganske sikkert hjulpet Jesus med 
at finde ud af mange gavnlige og 
nyttige ting og hjulpet med til, at 
Jesus fik en god opvækst i denne 
lille kernefamilie.
Måske var det derfor, at de søstre, 
der for godt 200 år siden begyndte 
at passe og pleje og undervise børn, 
der voksede op under vanskelige 
familieforhold, kaldte sig for Sankt 
Josefs Søstre. De ville starte skoler, 
i sin tid også med skolehjem, hvor 
der ligesom i en familie skulle være 
trygge og venlige forhold.
Måske gav de dermed udtryk for, 
at det på en kristen, en katolsk 
skole gerne må være sådan, at 
Jesus ligesom kunne være en af 
skolens elever - en af de mange 
børn på skolen. Hvis Sankt Josef er 
lidt af et ideal for os her på skolen, 
så må vi nok sige om ham, hvad 
der ellers ofte siges om idealer: De 
er smukke. De er uopnåelige lige 
som stjernerne. Men lige så uund
værlige er de til at orientere sig på 
og til at styre efter, for sømanden 
der en mørk nat befinder sig på det 
åbne hav.

Sankt Josef
12



Eleverne
Velkommen til de mindste...

Bh.kl.l

Øverste række fra venstre:
Je, Ronnie Heljemo, Thomas D. Nielsen, 
Camilla Søemod, Anders Lindgreen, (Chri
stian E. Petersen), Anna Zelichowski, Adam 
Stykowski, Philip Nielsen.
Midterste række:
Benito Godtfredsen, Christian Sørensen, 
Anders Johansen, Cathrine Rahbek, Kamil 
Dyszkant, Dorthe Pedersen, Maria Bonde, 
Ka.
Nederste række:
René Rasmussen, Eva Jeppsen, Søren Vile, 
Birna Bäck, Saghar Amiri, Christian Bøegh, 
Diana Løvendahl, Lisee Tse, Mia Møller.
Ikke på billedet:
Helena Abos-Rubin, Angela Jarussi, Emil 
Brixtofte Petersen.

Bh.kl.2

Øverste række fra venstre:
Bi, Maria Brock, Maria Poulsen, Patricia 
Ågerup, Søs Skovsø Petersen, Mads Peter
sen, Su.
Midterste række:
Daniel Wakefield, Kineu Baarts, Peter Juel 
Pedersen.
Nederste række:
Kalla Bates, Camilla E. Johansen, Martine 
Lie, Patrik Eriksson, Bianca Vasconcellos, 
Christian Vyrdal.
Ikke på billedet:
Hanieh Hamel, Christoffer Pørneki, Re
becca Fevel Russell. 13



Be, Ulrich Nielsen, Karen Jessen, Alexander 
Buchvald Nielsen, Marie-Louise Amorøe, 
Zadock Me Were, Dennis Nielsen, Jan 
Siekierski, Bu.
Midterste række:
Helene Sahlertz, Aslak Rolvsen, Morten 
Møller, Maria Fog, Ditte K. Olsen, Emily 
Wedgwood.
Nederste række:
Christina Bunde, (Hanieh Hamel), Chri
stina Nielsen, Anders Salmonsen, Louisa 
Valentinus, Lasse F. Madsen, Patrick Mari- 
endal.
Ikke på billedet:
Gar Fai Pang.

Øverste række fra venstre:
Mathilde Clausen, Susanne Vinther, Kam
illa H. Petersen, Helle Voss, Anne Voss, 
Marta Wyrobzebski, Sø.
Midterste række:
Kim Pokorny, Anne-Kirstine Lygum- 
Smith, Tobias Brøgger-Jensen, Steen Johan
nessen, Melissa Møller-Jensen, Sø.
Nederste række:
Maria Olausson, Anne-Louise Andersen, 
(Amalie Pedersen), Ditte Lindhardsen, 
Maria Møgelvang, Louise Nielsen, Brinja 
Kaaber Rasmussen.
Ikke på billedet:
Nicolas Jørn Lund.14



2a
Jazmin Atrip, Sara Carstensen, Mia-Louise Christensen, Anja 
Gildum, Marc Grønlund, Martin Klæstrup Hansen, Søren Klæ- 
strup Hansen, Marc Elle Heiner, Belinda Frank Jensen, Maria 
Albek Kristensen, Stine Striegler Mortensen, Simon Azoulay Peder
sen, Charlie Pedersen, Mike Søemod, Pauline Sørensen, Kenneth 
Wong, Charlotte Østerø.

4a
Alexandra Comiotis, Aleksandar Glavas, Tina Greve, Martin 
Kragh Hansen, Alexandra Imre, Henning Jensen, Patricia Jørgen
sen, Anders Flemming Larsen, Kasper Lægring Nielsen, Sebastian 
Gammelgård Nielsen, Kristoffer Partyka, Henrik Vindevoghel 
Pedersen, Christina Radaic, Fiorella Sparta, Tine Stapelfeldt, 
Dennis Sørensen, Ra wederwang, Julie Williams, Malene Zent.

2b
Saeghe Amiri, Benjamin Hald, Lasse Holst, Søren Jørgensen, He
lena Leszkowicz, Pelle Gravers Nielsen, Jamila Sardar, Wing-See 
Tse.

4b
Anne Cecilie Arnung, Rebecca Asmussen, Esben Bäck, Sara Chri
stensen, Britta Dønvig, Viri Erdelyi, Anna Bjørnsdatter Hansen, 
Pia Hansen, Bjørn Frank Jensen, Kathrine Lassen, Daniel Buc- 
hvald Nielsen, Miriam Nygård, David Kornerup Olsen, Maria 
Orenstein-Wisniewska, Casper Rosenkrans, Andreas Sahlertz, 
Mikkel Schultz.

2c
Julie Bergmann, Majken Christiansen, Francis Dickoh, Marc Refsø 
Holm, Charlotte Holm-Nielsen, Sacha Lynard, Mette Hervé Mad
sen, Philip Monas, Erik Nordqvist, Niko Wong.

3a
Farid Atrip, Kristoffer Bartels, Jamal Bouknaitir, Ronnie Chri
stensen, Christopher Christiansen, Cecilie Eegehauge, Christian 
Engberg, Ann-Mari Klæstrup Hansen, Charlotte Bille Hansen, 
Lars Meier Jensen, Morten Jeppesen, Julie Borgen Jørgensen, Lena 
Knudsen, Mimi Loumann, René Mariendal, Patrick Mtiliga, Da
niel Park Nielsen, Dominika Sojska, Marianne Thielsen, Maria 
Tjellesen, Emil TYautner.

3b
Christina Bober, Anna Brock, Alexandra Cold, Jonas Fog, Simone 
Frei, Andrea-Anne Gluzman, Birgitte Bille Hansen, Oliver Lie, 
Christina Linnemann, Vicky Linnemann, Christian Møller, Jonat
han Azoulay Pedersen, Christina Rosenberg, Christopher Rude, 
Jalal Sarwar, Marco Scalamonti, Jesper Simsek, Ulrik Vinther, 
Philip Wedgwood, Tanya Wünsche, Catharina Zelichowski.

4c
Catherine Bak-Hansen, Camilla Bastholm Hansen, Henrik Hey, 
Julie Kristiansen, Adam Lange, Christian Lassen, Karolina Lewan
dowska, Daniel Løndahl, Christina Marte, Marek Polczynski, 
Majken Poulle, Niels Erik Kaaber Rasmussen, Sigga Kaaber Ras
mussen, Kristian Østerby.

5a
Henriette Andersen, Christine Dam, Mette Esbensen, Emilie Esp
holm, Michael Vilnov Hansen, Jesper Eide Jakobsen, Christian Lee 
Jensen, Philip Due Jensen, Teresa Raahauge Jensen, Wamwati 
Karuri, Nina Knudsen, Maria Kristensen, Nadia Ladischensky, 
Anne Lam, Uffe Larsen, Peter Andreas Møller, Lasse Hedegaard 
Nielsen, Thomas Novak, Lucia Onwu, Louise Ravn, Naabanyin 
Sarquah, Michael Simonsen, Daniel Skomorowski.

5b
Maria Borup, David Carstensen, Marc Eegehauge, Christian Ellits- 
gaard, Alice Ferdman, Christian Gambino, Michael Gatten, Anders 
Lykke Hansen, Lene Hansen, Manuela Hansen, Louise Hansson, 
Ninja Vang Jakobsen, Kasper Jørgensen, Jeanette Knudsen, Martin 
Lindholdt, Katja Krogh Nielsen, David Azoulay Pedersen, Julie 
Rafn Petersen, Christina Riber, Ulrik Svendsen, Caroline Trautner, 
Bianca Vitting.

3c
Elena Amiri, Mia Brammer-Olsen, Emil Fischer, Cecilie Folke- 
Olsen, Julie Ravneberg Hansen, Niklas Bastholm Hansen, Martin 
Wahlstrøm Jensen, Peter Andreas Kijne, Ankie Lam, Lena Bech 
Larsen, Katie Lin, Eva Maria Michaély, Sylvia Mrukot, Laura 
Mulis, Ditte Novella, Annemette Petersen, Anna Rebacz, Kristian i 
Skafte, Michal Stanczyc.

5c
Michelle Christensen, Hanna Dam-Andersen, Ernest Dickoh, 
Kristine Funch, Christoffer Hald, Trygve Ilkjær, Camilla Bogetoft 
Jensen, Anne Kirstine Larsen, Eva Lin, Jacob Lindewald, Daniel 
Martinsen, Joy Milling, Kasper Striegler Mortensen, Anders Thue 
Nielsen, Jeppe Gravers Nielsen, Rosanna Ozgoli, Christian Rahbek, 
Louise Simsek, Louise Stengade, Line Møller Sørensen, Jacob Wris
berg. 15



6a
Jesper Borg Andersen, Patrick Bøgh Andersen, Michael Blom, 
Nadia Boudergui, Dominik Czarneski, Niels Bille Hansen, Nina 
Hansen, Allan Huang, Camilla Kuklinski, Charlotte Hørvid Larsen, 
Eunice Me Were, Ninna Bo Nielsen, Povl Nielsen, Cristina Ozaki, 
Marianne Paulsen.

6b
Caroline Bech, Lena Bjørvig, Susan Breuning, Philippa Cold, Xenia 
Grigat, Christian Høecke, Julie Kjeldsen, Kristoffer Kristensen, 
Dennis Møller, Kim-Michael Nielsen, Lars Juel Pedersen, Anette 
Suarez, Anna-Karina Sørensen, Thomas Berg Sørensen, Sujato 
Wassileffsky.

6c
Marie-Louise Broberg, Steven Christensen, Tanja Ettin, Maciej 
Jarzabek, Tina Sander Jørgensen, Mikolaj Kowal, Helene la Cour, 
Lars Leholt, Patrick Lynard, Christian Michaély, Nicholas Mtiliga, 
Malene Znaty.

7a
Peter Vandsøe Christensen, Anne Dorthe Engmose, Martin Greger
sen, Peter Vilnov Hansen, Catharina Imre, Heidi Meier Jensen, 
Maria Kristina Jensen, Kristoffer Jørgensen, Magdalena Lajszner, 
Seung Han Lee, Maria Ludvigsen, Christan Kronborg Nielsen, 
Peter Pohani, Pernille Schmidt-Rasmussen, Pia Stubman, Michael 
TVojahn, Monica Wiwak, Linda Wong.

7 b
Henriette Andersen, Christina Berg-Larsen, Louise Henriksen, 
Monica Jørgensen, Martin Kaliszczuk, Rasmus Kjærgaard, Tina 
Fries Knudsen, Christina Krol, Karim Meaouia, Camilla Møgel- 
vang, Heidi Nygård, Juan José Palma-Alvarez, Lasse Poulsen, 
Stephan Sieben, Wai Yau.

7c
Peter Andersen, Frederik Barteis, Torben Dymond, Heidi Engblom, 
Dennis Eriksen, Lotte Greve, Thomas Høier, Grith Ilkjær, Ann- 
Sophie Jørgensen, Brian Kane, Allan Mulis, Maja Mulis, David 
Nybo, Dorthe Sophie Petersen, Henrik Randrup Rasmussen, Crista 
Rosenkrantz, Kweku Sarquah, Rebecca Vilgaard, Diana Weitling.

8A
Benjamin Asmussen, Farnam Bonabi, Kim Christiansen, René 
Ferdman, Laura Frederiksen, Marco Gemelli, Frederikke Heick, 
Morten Hoppe, Adam Huang, Anders Junker, Christian Kølle 
Larsen, Peter Melskens, Theis Mortensen, Malene Mourier, Lykke 
Nielsen, Thomas Jahn Paulsen, Pernille Pawlik, Hanne Markvard 
Pedersen, Jean Pierre Posselt, Cammy Wong.

8B
Kenneth Christensen, Kathrina Dauscha, Ditlev Friis, Elizabeth 
Hofstetter, Hans Henrik Høj, John Paul Jensen, Jacob Jessen, 
Henrik Krogh, Rune Kværnø, Peter Ljungberg, Diana Tørsløv 
Møller, Kenneth Møller, Mikael Møller, Søren Mogenstrup Nielsen, 
Adam Azoulay Pedersen, Julian Harpsøe Pedersen, Didde Rasmus
sen, Stephanie Surrugue, Jesper Laust Sørensen, Mikkel Thomsen, 
Jesper Willenbrock.

8C
David Brodersen, Eik Guldberg, Christine Johansen, Usman Khan, 
René Brantbjerg Madsen, Marina Kronie Pedersen, Isabella Pier- 
wieniecka, Dennis Rasmussen, Stefan Selbach, Ewa Siekierski, 
Peter Vile, Mehmet Yektas.

Lidt elevstatistik...
Antal elever Katolikker Protestanter

Bh.kl. - 2.kl. 117 24 93
3.kl. - 7.kl. 271 61 210
8.kl. - 10.kl. 133 31 102

elever i alt 521 116 405
heraf piger 266

drenge 253
Med 29 klasser giver det en gennemsnitlig klassekvotient på 18 elever.
Eleverne kommer fra 30 kommuner : 366 fra Københavns Kommune, 1 fra Albertslund, 2 Allerød, 3 Ballerup, 8 Brøndby, 
4 Dragør, 2 Farum, 29 Frederiksberg, 20 Gentofte, 10 Gladsaxe, 1 Glostrup, 11 Greve, 2 Helsingør, 1 Herlev, 1 Hillerød, 26 
Hvidovre, 3 Høje Tåstrup, 2 Ishøj, 4 Karlebo, 2 Køge, 1 Ledøje-Smørum, 5 Lyngby-Tårbæk, 5 Rødovre, 2 Stenløse, 1 
Tårnby, 2 Værløse, 2 Hørsholm, 2 Birkerød, 2 Kirke-Hyllinge og 1 fra Jægerspris.
I lighed med de andre katolske skoler har vore elever tilknytning til lande over hele verden. Ikke mindre end 45 nationer er 
repræsenteret : 19 europæiske, 3 mellemøstlige, 10 asiatiske lande, 6 nord- og sydamerikanske og 7 lande i Afrika. Vi er 
glade for det udsyn til den store verden, det giver vore elever.



Afgangsklasserne
9A

Øverste række fra venstre:
Kar Ming Fong, Jon Ebbeson, Klaus Töns- 
hoff, Norberto Atrip, Chun Man Wong, 
Claus Vandsøe Christensen, Daniel Bacca- 
lini, Stefan Due Jensen, Jason Dymond, Ts. 
Nederste række:
Christina Christensen, Karin Hindø, Stine 
Ringvig, Christina Daugbjerg Nielsen, 
Mille Grigat, Julie Nygård, Marianne 
Kronborg Nielsen, Janette Novak, Camilla 
Jørgensen.
Ikke med på billedet:
Martin Sundstrøm, Louise Kengen.

Øverste række fra venstre:
Marcus Wilmont, Lars Bruun, Anne Marie 
Christensen, Tina Jørgensen, Trine Kobbel- 
vedt, Anders Bramsen.
Midterste række:
Ge, Kristine Broberg, Caroline Espholm, 
Heidi Langdal, Tina Pedersen, Pauline 
Langeland Jensen, Luca Scalamonti.
Nederste række:
Keung Yau, Peter Schweitz, Marianne
Lassen, Charlotte Bech, David Lilledal 
Hansen.
Ikke med på billedet:
Simon Wilmont. 17



Øverste række fra venstre:
Andreas Buch, Thomas Aconis, Ann-Luise 
Folke-Olsen, Marianne Philip, Vicki Johan
sen, Anne-Marie Skau, Christina Olausson. 
Midterste række:
Bj, Mikael Kronie Pedersen, Jakob Grue 
Simonsen, Heidi Bernandt, Jibran Sarwar. 
Nederste række:
Emil Auckbur, Lilly Fong, Sophia Skou, 
Bjarke Nielsen, Frederik Cramer.
Ikke med på billedet:
Charlotte Wehage.

10. klasse

Øverste række fra venstre:
Rikke Hansen, Anne Wanek, Peter Erich
sen, Karina Hansen, Dannie Sondergaard, 
Rikke Graakjær, Trine Petersen, Raffaello 
Nilsson.
Midterste række:
Sean De Baroid, Mura Kesikoglu, Paula 
Yau, Anne Hinge, Yuri Skov, Merete Mes
serschmidt, Vicky Fong, Niels Quistgaard. 
Nederste række:
Charlotte Barcelli, Sheela Pohani, Trine 
Markvad Pedersen, Therese Hasselbalch, 
Nicolaj Holm Eriksen, Jesper Ottosen, 
Franz Orenstein Wisniewski.



Styrelsen

Leslie Dorn Torben Bang Reider Bay Bente Bille Marlene Henriksen

Pater Leslie Dorn S.J., formand
(i styrelsen fra 1975, formand fra 1982, udpeget af set. Joseph Søstrenes 
orden)
Set. Kjeldsgade 3, 2100 København 0
Tlf. 31 20 93 37
Filialdirektør Torben Bang (fra 1989, udpeget af den katolske kirkes pasto
ralråd)
Ejendomsmægler Reider Bay (fra 1988, valgt af forældrene)
Advokat Bente Bille (fra 1986, formand for forældrerepræsentantskabet)
Regnskabsfører Marlene Henrichsen (fra 1990, udpeget af den katolske 
biskop)

I personaleoversigten er angivet medarbejderens initialer, tidspunkt for tilknytning til skolen 
og evt. særlige hverv.

Ledelsen

Lilian Jespersen John Reuter

Jespersen, Lilian 
Reuter, John

(Js) - 1956 - skoleleder (fra 1973)
(Ru) - 1990 - viceskoleinspektør 19
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Præsterne

Erik Balslev-Clausen D. Timmermann

Balslev-Clausen, Erik (Bc)
Timmermann, Dietrich (Ti)

1979 - protestantisk skolepræst
1980 - katolsk skolepræst

Lærerne
Andersen, Pia 
Axberg, John 
Berg-Larsen, Kirsten 
Boje, Marianne 
Bramsen, Elisabeth 
Bregninge, Astrid 
Burchardt, Alice 
Carlsen, Henrik 
Christiansen, Inge 
Dahl, Helle 
Ender, Christel sr. 
Engmose, Peter 
Gericke, Kirsten 
Hansen, Søren 
Jensen, Vibeke B. 
Jensen, Ulla 
Kjærgaard, Annette 
Kisielewska, Krystina 
Krogh, Gitte 
Kronmann, Annette 
Kruse, Lis 
Lassen, Annelise

20 Martin, Peter

(Ad) 
(Ax) 
(Be) 
(Bj) 
(Br) 
(Bg) 
(Bu) 
(Ca) 
(Cr) 
(Da) 
(Ch) 
(En) 
(Ge) 
(Ha) 
(Jn) 
(Je) 
(Kj) 
(Ka) 
(Kg) 
(Kn) 
(Kr) 
(Ln) 
(Ma)

1984 - edb-ansvarlig
1980 - AV-ansvarlig
1989
1978 - skolevejleder
1981 - bibliotekar
1970
1969
1984
1977
1974
1971
1976 - tillidsrepræsentant FGL
1977
1979
1975
1975 - bh. klasseleder
1991
1971 - bh. klasseleder
1971
1978 - ansvar for færdseluv.
1966
1977
1987 Pia Andersen John Axberg



Kirsten Berg-Larsen Marianne Bøje E. Bramsen Astrid Bregninge Alice Burchardt

Henrik Carlsen Inge Christiansen Helle Dahl Sr. Christel Ender Peter Engmose

Mondrup, Dorrit 
Nielsen, Benny Kent 
Nørgaard, Vibeke 
Pedersen, Mathias B. 
Pedersen, Sunniva 
Philipsen, Dorte 
Ravnborg, Susanne 
Renault, Francois 
Riishøj, Marianne 
Rosenkrands, Isabelle 
Schmidt, Søren 
Sørensen, Esther 
TPaczyk, Amelie sr. 
Tscherning, Benedicte 
Vilgaard, Agnete 
Wessing, Raphaele

(Mo) - 1975 - ansvar for specialuv.
(Ni) - 1976
(Nø) - 1988
(Pe) - 1989
(Su) - 1987 - bh. klasseleder
(Ph) - 1980
(Rv) - 1987
(Re) - 1968
(Ri) - 1979 - skolebibliotekar
(Di) - 1981 - ansvar for gudstjenester
(Sc) - 1970 - sikkerhedsrepræsentant
(Sø) - 1986
(Am) - 1986
(Ts) - 1975
(Vi) - 1979 - lærerrådsformand
(Ra) - 1982 - ansvarlig for kirken

Kirsten Gericke Søren Hansen

Vibeke B. Jensen Ulla Jensen 21



Annelise Lassen Peter Martin

Mathias Pedersen Sunniva Pedersen Dorte Philipsen

Benny Nielsen

Søren Schmidt Esther Sørensen

Francois Renault

Sr. Amelie Traczyk22 Marianne Riishøj Isabelle Rosenkrands
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ABC for IJS 1991/92
Disse farvede sider er en alfabetisk ordnet oversigt over 
praktiske oplysninger, regler og bestemmelser og andet 
informationsstof gældende for skoleåret 1991/92. Der 
tages forbehold for ændringer sket efter redaktionens 
afslutning. Vi håber oversigten kan være til gavn i det 
daglige. Er der noget, oversigten ikke giver fyldest
gørende svar på, er forældrene naturligvis som altid 
velkommen til at ringe til skolen.

Adresseændringer o.lign.
Alle ændringer - også midlertidige - af navn, bopæl, 
telefonnummer, familieforhold o. lign, bedes straks 
skriftligt meddelt skolens kontor.

Befordringstilskud
Befordringstilskud til befordring mellem skolen og 
hjemmet ydes efter gældende regler (som udleveres af 
kontoret sammen med ansøgningsskema). Indtil videre 
vil ordningen blive administreret på flg. måde : Foræl
drene køber selv et HT-månedskort (døgnkort) og kan 
så efter ansøgning få udgiften delvis refunderet, såfremt 
eleven er berettiget til det.
Ansøgningen til det kommende skoleår skal, af hensyn 
til den videre procedure, afleveres inden udgangen af 
maj.
Hjemmet vil blive gjort bekendt med refusionens stør
relse ca. 1.september, hvorefter beløbet kan fratrækkes 
skolepengene i 11 rater.

Biblioteket
Biblioteket på ISJ råder over 21.000 bind skøn- og faglit
teratur, 4.000 bind i klassesæt (dansk, tysk, engelsk, 
orienteringsfag og religion), 300 bind i lærerbiblioteket. 
Biblioteket har åbent for eleverne 24 timer ugentligt og 
er altid tilgængeligt for lærerne. De fleste klasser har en 
fast ugentlig bibliotekstime, hvor de kommer med deres 
dansklærer eller faglærer for at låne bøger og opholde 
sig. Endvidere benyttes biblioteket (og anneksbiblio
teket, hvor klassesættene er anbragt) som læsestue og 
opholdsrum for gruppearbejde. De enkelte klasser har 
faste frikvarterer, hvor de har mulighed for at låne og 
opholde sig på biblioteket. Bibliotekets funktion er i 

samarbejde med lærerne at vejlede eleverne mht. valg af 
og søgning efter bøger. Der afholdes jævnligt biblio
tekskundskabskurser, så eleverne bliver orienteret om 
bibliotekets opbygning og fortrolige med brug af karto
teker og kataloger.
Ud over at administrere den anselige samling af udlåns
bøger og klassesæt formidler biblioteket kontakten til 
Kbh.s Kommunes Fællesamling. Skolens bibliotek er 
center for undervisningsmaterialer af enhver art: bøger, 
tidskrifter, brochurer, videobånd og kassettebånd. Der 
udøves en udstrakt service, og biblioteket er ikke mindst 
et hyggeligt sted at komme.

Bogudlån
Undervisningsmaterialer - bøger og papir (i rimeligt 
omfang) - stilles til rådighed af skolen. Bøgerne skal 
være forsynet med solidt omslag og påført elevens navn 
og klasse. Hjemmet er ansvarlig for de udleverede bøger 
og skal erstatte med bogens anskaffelsespris ved be
skadigelse eller bortkomst. Ikke rettidigt afleverede bø
ger skal erstattes, herunder også bøger lånt af skolen fra 
undervisningsmiddelcentraler og biblioteker. Bort
komne kontaktbøger og karakterbøger erstattes.
Flg. materialer anskaffes af hjemmet: Dansk retskriv
ningsordbog (fra 6.kl.), dansk/engelsk og engelsk/dansk 
ordbog (fra 6.kl.), atlas (fra 4.kl., skal købes på skolen). 
Hjemmet skal desuden sørge for, at eleven har de for
nødne skriveredskaber i orden (hertil hører også saks og 
lineal). Det er desuden praktisk, at eleverne senest fra og 
med 6.klasse har et A4-ringbind med 4 ringe. Fra og med 
8.klasse skal eleverne have en lommeregner og hjælpe
midler til geometriundervisningen (tegnetrekant, vin
kelmåler og passer).

Børnehaveklasse
Skolen har to børnehaveklasser: Bh. kl. I fra 8.00 til 
12.00 og bh. kl. II fra kl. 10.00 til 14.00 (begge klasser har 
20 ugentlige timer). Hensigten med børnehaveklassen er 
at skabe en afdæmpet overgang fra hjem til skole, dels 
gennem leg og andre udviklende aktiviteter, dels gen
nem periodevis samarbejde med 1. og 2. klasserne. Se i 
øvrigt under artiklen om indskoling andetsteds i års
skriftet.



INSTITUT SANKT JOSEPH
ABC for ISJ 1991/92

DUK - Danmarks Unge
Katolikker
I næsten alle sogne er der oprettet specielle klubber til 
unge katolikker. Alt efter alder deles de i Mini-, Midi- 
eller Maxi-KUK (Katolsk UngdomsKlub). De unge har 
også deres eget blad »DUK OP« og »Flyveren«. Alle 
skolens katolske børn får 4 gange årligt »DUK OP« på 
skolen. Desuden udleveres og hænges på opslagstavlen 
DUKs aktivitetesplaner (weekends, ferieophold og me
get mere). Pastor Reinhold Sahner, som børnene kender 
fra skolen, er i øvrigt netop udpeget som ny ungdoms
præst.

Edb
Skolens edb-lokale er udstyret med maskiner af mærket 
Macintosh og Commodore. Maclntosh-maskinerne er 
syv stk. model »SE Education« samt 4 stk. lidt ældre 
maskiner opgraderet til en kapacitet svarende til SE- 
maskinerne. Commodore-maskinerne er en PC-10 og en 
PC-20, foruden et større antal Commodore 64 -maski
ner. Maskinerne anvendes i edb- og etb-undervisningen, 
og står desuden til rådighed for alle skolens faglærere i 
den daglige undervisning.

Elevrådet
Elevrådet er til for at varetage elevernes interesser i 
samarbejde med styrelsen, skolens ledelse, lærerne og 
forældrene.
Klasserne fra 5. til 10.klassetrin er repræseneteret i elev
rådet med hver to repræsentanter og deres suppleanter. 
Formand, næstformand, kasserer og sekretær udgør 
elevrådets daglige ledelse, og kan desuden være til stede 
ved lærerråds- og forældrerepræsentantskabsmøder. 
Elevrådet mødes normalt to gange om måneden. Til 
hjælp og vejledning er der knyttet to kontaktlærere til 
elevrådet.
Elevrådet står for arrangementet af årets elevfester. 
Elevrådsformand er Kim Christiansen, 9a.

Erhvervspraktik
Vore elever i 9. og 10.klasse er hvert år i erhvervspraktik 
i en uge. For det kommende skoleår ligger praktik
perioden for 9. klasse i uge 44 og for 10. klasse i uge 45. 
Der bliver derudover arrangeret en ekstra uddannelses/ 
praktikuge for 10. klasse, formentlig i uge 6.
Tidligere blev erhvervspraktikken formidlet gennem ar
bejdsformidlingen, men dette arbejde er nu overgået til 
skolerne. Det betyder, at vi opfordrer vore elever til selv 
at finde en praktikplads, idet skolen selvfølgelig er be
hjælpelig med råd og vejledning. Dette har betydet, at 
næsten alle vore elever har skaffet sig en plads inden for 
et fag, som de selv havde ønske om.
Vi vil meget gerne i kontakt med forældre, der via deres 
arbejde er i stand til at skaffe én eller flere af vore elever i 
praktik (se også »Forældrebank«).

Ferieplan 1991/92
Sommerferie fra mandag d. 24.6. til fredag d. 2.8.(incl.) 
Efterårsferie fra mandag d. 14.10. til fredag d. 18.10.
Juleferie fra mandag d. 23.12.1991 til fredag d. 3.1.1992.
Vinterferie fra mandag d. 10.2. til fredag d. 14.2.
Påskeferie fra mandag d. 13.4. til mandag d. 20.4.
Fredag d. 1. maj lukker skolen kl. 12.
St.Bededag fredag d. 15.5.
Kristi Himmelfartsfri torsdag d. 28.5. og fredag d. 29.5.
Grundlovsdag d. 5.6. lukker skolen kl.12.
Pinsefri mandag d.8.6.
Sommerferien 1992 begynder mandag d.22.6.

Om fritidsordningens ferier og fridage: Se afsnit »Fri
tidsordning«),

Folkeskolens afgangsprøver
Eleverne i 9.klasse tilmelder sig Folkeskolens Afgangs
prøver i dansk, regning/matematik, fysik, engelsk og 
tysk eller fransk. Der vil desuden kunne afholdes af
gangsprøve i latin efter 9. klasse.
Eleverne i 10. klasse går som hovedregel op til Folkesko
lens Udvidede Afgangsprøve i deres fag dansk, regning/ 
matematik, fysik, engelsk og tysk eller fransk. Eleverne 
i 10. klasse har dog mulighed for i samråd med fag
læreren at indstille sig til Folkeskolens Afgangsprøve i et 
eller flere fag (samme prøveniveau som efter 9. klasse).



Forsikring
Skolen henstiller meget indtrængende til alle hjem at 
sørge for, at deres barn er omfattet af en ansvars- og 
tyveriforsikring, f.eks. i forbindelse med en familieforsi
kring. Det kan også meget anbefales at sørge for en 
ulykkesforsikring. Der findes en brochure om skolegang 
og forsikring, som kan fås på kontoret.
Skolen har en forsikring, der dækker således: Der ydes 
erstatning ved uheld, der medfører invaliditet, efter om
fanget af den varige invaliditet. Tandskader dækkes 
med et beløb på indtil 5000 kr. Volder barnet ved hænde
ligt uheld skade på genstande, der tilhører skolen, på 
skolens medarbejdere eller anden elev yder skolens for
sikring erstatning på indtil 3000 kr. (selvrisiko 200 kr.). 
Briller/kontaktlinser, der ødelægges under idræt, erstat
tes (selvrisiko 200 kr.). I øvrige tilfælde, hvor barnet kan 
pålægges et ansvar, er det forældrene (s forsikring), der 
skal dække. Forsikringen dækker desuden ved tyveri af 
værdigenstande, der er overgivet i skolens varetægt (se 
afsnit »Værdigenstande«). I alle andre tilfælde af tyveri 
kan skolen ikke pålægges ansvar, og evt. dækning skal 
ske ved hjemmets egen forsikring. Hvis der opstår et 
forsikringsspørgsmål, bedes forældrene straks henvende 
sig til skolens kontor, der står til rådighed med råd og 
vejledning.

Forældrebank
I det forløbne skoleår har vi oprettet en forældrebank på 
skolen. Den består af forældre, der har lyst til at gøre en 
ekstra indsats for skolen. Forældrebanken er led i et 
konkret og positivt samarbejde mellem skole og hjem til 
fordel for elever, lærere og forældre.
Mange forældre tilmeldte sig straks forældrebanken og 
tilbød deres hjælp, f.eks. ved klasseudflugter. Mange 
har tilbudt at skaffe erhvervspraktikpladser og har ar
rangeret elevbesøg på erhvervsvirksomheder, har været 
gæstelærere eller deltaget som praktisk hjælp ved arran
gementer på skolen. Tilbuddene har været mange og af 
meget forskellig karakter. Vi har været meget glade for 
den store tilslutning. Man kan fortsat melde sig til for
ældrebanken, alle former for hjælp modtages med tak. 
Henvendelse på skolens kontor.

Forældremøder
Der fastlægges et forældremøde til afholdelse ved skole
årets begyndelse. Klasselæreren kan desuden i årets løb 
indkalde til forældremøde, normalt efter samråd med 
forældrerepræsentanten. Forældremøde kan desuden 
indkaldes af forældrerepræsentanten og klasselæreren i 
forening eller efter begæring af forældre til mindst fem 
elever i klassen. Forældremøder på skolen skal altid 
afvikles med deltagelse af en repræsentant fra enten 
lærerkollegiet, ledelsen eller styrelsen.
Der skal desuden på klasselærerens initiativ afholdes 
mindst en forældrekonsultation, hvor forældrene og læ
rerne har lejlighed til at drøfte det enkelte barns skole
gang. Der kan derudover afholdes forældrekonsultation 
efter behov. Forældrene er i øvrigt altid velkomne til at 
rette henvendelse til klasse- og faglærere angående deres 
barns standpunkt og skolearbejde. Skolens ledelse står 
naturligvis også altid til rådighed, hvis der er problemer, 
forældrene ønsker drøftet.

Forældrerepræsentantskabet
Forældrerepræsentantskabet ved Institut Sankt Joseph 
består af en forældrerepræsentant og en suppleant for 
hver klasse på skolen. Disse medlemmer vælges på det 
første forældremøde i klasserne efter skoleårets begyn
delse. Forældrerepræsentanterne vælger ud af deres 
midte et forretningsudvalg på 5 medlemmer og to sup
pleanter. Desuden vælger forældrerepræsentantskabet 
to medlemmer til skolens styrelse. Forældrerepræsen
tantskabet holder fire ordinære møder om året. Skolens 
ledelse, lærerrådsformanden og elevrådets formand del
tager i de to af møderne.
Såvel forretningsudvalget som forældrerepræsentant
skabet udveksler gode (og nogle gange også dårlige!) 
erfaringer vedrørende skolens daglige virke, ligesom for
ældrene i dette forum kan orienteres om skolen, dens 
vilkår og muligheder.
Iflg. vedtægterne for forældrerepræsentantskabet har 
dette til formål at medvirke til det bedst mulige samar
bejde mellem skole, elever og hjem. Dette samarbejde 
kan forældrene således styrke ved møderne med ledelsen 
og lærerrådets formand samt - ikke mindst - ved de to 
valgte medlemmers deltagelse i skolens styrelse.
Forældrerepræsentantskabets vedtægter kan fås på 
skolens kontor.
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Forældrerepræsentantskabets forretningsudvalg:

Bente Bille Hansen, formand
Sortedam Dossering 95 B 2100 København 0
Tlf. 31 26 17 27

Ellen Mortensen (klasserep. 8a),
Lea Martinsen (5c),
Michael Søemod (2a),
Lene Slott Høj (8b), 
Ulla Rolvsen (la).

Fotografering
Eleverne fotograferes hvert år i november. Der laves et 
klassebillede og portrætter af de enkelte elever. Skolen 
formidler mellem Dansk Skolefoto og hjemmene ved 
uddeling af bestillingssedler og uddeling af de færdige 
billeder, men påtager sig i øvrigt intet ansvar i for
bindelse med fotograferingen og dens resultater.

Fravær
Ved kortere sygefravær gives der besked i meddelelses
bogen, når elever kommer i skole igen (anfør sygefra
værets varighed og årsag). Ved længerevarende sygdom 
bedes forældrene ringe til skolen senest på 3. sygedag. 
Ønskes en elev undtagelsesvis fritaget for skolegang, 
skal der altid forud gives besked i meddelelsesbogen med 
angivelse af årsagen til fritagelsen. Vi henstiller til foræl
drene, at de så vidt overhovedet muligt undlader at bede 
eleverne fri udover de fastlagte ferier og fridage.
Eleverne har fri skoledagen efter deres firmelse/kon- 
firmation (søskende indtil kl. 10).

Fritidsordningen »FRITTEN«
Fritidsordningen er et tilbud om pasning af børnene fra 
bh.kl. til og med 3. klasse før og efter skoletid, således at 
børnene kan være på skolen inden for tidsrummet 8.00 
til 17.00. Såfremt der er plads i fritidsordningen når 
børnene fra de fire mindste klassetrin har tilmeldt sig, vil 
der være mulighed for, at også børn fra 4. klasse kan få 
plads i FRITTEN.

Prisen er uanset timetal kr. 350 pr. måned (11 måneder). 
Pengene indbetales månedsvis sammen med skolepen
gebetalingen.
FRITTEN følger skolens ferieplan, idet FRITTEN dog 
har åbent i efterårsferien, vinterferien, hele 1. maj dagen 
og hele juni og august måned.
FRITTEN er et tilbud til børnene om en tryg, sammen
hængende og hyggelig hverdag. Der er mulighed for 
mange former for leg, hobbyprægede aktiviteter, læs
ning og lektielæsning og aktiviteter i det fri. Der er 
turdage, filmdage og forskellige andre faste program
punkter.
Der holdes to årlige forældremøder og et introduktions
møde for nye forældre ved skoleårets begyndelse. Der er 
nær kontakt mellem klasselærerne og FRITTENs per
sonale, således at evt. problemer kan tages op hurtigt og 
på en kvalificeret måde.
Skolens viceskoleinspektør har det overordnede ansvar 
for fritidsordningen.

Fritidsundervisning
Skolen tilbyder hvert år elever fritidsaktiviteter uden 
for det almindelige skema. I det forløbne skoleår har der 
bla. været tilbud om latinundervisning, skolekøkken og 
boldspil. Disse tilbud fremkommer ved skoleårets be
gyndelse, når elevernes skema er kendt.
Se også afnit »Polsk modersmålsundervisning« og »Mu
sikundervisning« .

Færdseisundervisning
Vi får i årets løb besøg af en politi- eller kriminalassistent 
fra Københavns Politi, der i de forskellige klasser for
tæller om trafik, cykler og knallerter. I de mindre klasser 
koncentrerer man sig om færdselslære, mens man i de 
ældste klasser behandler emner af kriminalpræventiv 
art. Endvidere benytter skolen Københavns politis til
bud om en cyklistprøve på 5.klassetrin.

Gabriel Jensens Ferieudflugter
Tilmelding til Gabriel Jensens Ferieudflugter kan ske på 
en tilmeldingsblanket, der uddeles til alle elever medio 
maj.



Glemte ting
Glemt tøj lægges i kurven i stuen uden for kontoret. 
Andre glemte ting : Spørg på kontoret.

Gudstjenester
Økumeniske gudstjenester for hele skolen afholdes tre 
gange årligt: ved høst, til jul og til påske.
Der er protestantisk gudstjeneste med deltagelse af 2.- 
7. kl. én gang om måneden. 8.- 10. kl. planlægger og 
afvikler i samarbejde med præst og religionslærer guds
tjenester ca. hver anden måned.
Børnehaveklasserne og 1. klasserne har lejlighedsvis be
søg af skolepræsten.
De katolske børn fra 2. til 10. klasse har hver måned en 
skolemesse, som afholdes klassetrinvis med vores katol
ske skolepræst Dietrich Timmermann.
Der er lærermesse hver torsdag kl. 7.15 - forældre og 
elever er også meget velkomne.
Alle gudstjenester og messer foregår i kirken på 2. sal.

Gymnasiet
Eleverne kan efter 9. eller 10. klasse søge om optagelse 
på gymnasium efter samme retningslinjer som elever fra 
de offentlige skoler. Ansøgningsskema udleveres af sko
len.
Som katolsk skole har vi nær kontakt med Niels Steen- 
sens Gymnasium, Sct.Kjeldsgade 3, København 0. 
Hvert år fortsætter en del af skolens elever deres videre 
skolegang på Niels Steensens Gymmnasium, som ud
byder alle sprogfag og alle valgfag på højt niveau. I løbet 
af efteråret vil der for 9.-10. klassserne og deres forældre 
blive givet orientering om gymnasiet ved repræsentan
ter for Niels Steensens Gymnasium.

Idræt
Det er absolut obligatorisk, at tøj og sko anvendt til 
idræt såvel ude som inde er skiftetøj, samt at det er 
mærket tydeligt med navn og klasse. Rød bluse med 
skolens navn samt shorts kan købes på skolen.

I september deltager 8.- 10. klasse i de københavnske 
skolers idrætsdag; det samme gør 4.-7. klasse i maj. I 
oktober sidste dag før efterårsferien deltager hele skolen 
i Skolernes Motionsløb, hvor eleverne kan vælge at løbe 
3, 5 eller 10 km.
Anmodning om fritagelse for idræt samt årsagen hertil 
skrives i kontaktbogen direkte til idrætslæreren. Frita
gelse ud over en uge kræver lægeattest. Elever, der er 
fritaget, skal opholde sig på skolen. Eleverne skal i bad 
efter idrætstimerne (1.- 3. klasse dog undtaget). Frita
gelse herfor meddeles skriftligt til idrætslæreren.

»ISJ-OLDIES«
Der er startet en forening for gamle elever. Kontingentet 
er 30 kr. årligt. Medlemmerne mødes hvert år med alle 
gamle elever den første torsdag i november.
Vi startede for alvor sidste år, og heldigvis havde mange 
hørt om november-mødet og mødte talstærkt op. Der 
blev gjort opmærksom på, at annoncerne ikke havde 
været tydelige nok, hvilket foreningen vil råde bod på 
næste år. Ved 1990-mødet havde vi besøg af elever fra 
afgangsår 1955. Det var spændende at høre om skolen 
fra dengang. Der blev snakket og hygget, og næste år vil 
nogle af skolens gamle elever stille med et band, så der 
vil blive mulighed for en lille svingom.
Husk mødedag: Første torsdag i november!

Kristendomsundervisning
Som kristen skole bygger vi på det kristne livs- og men
neskesyn. Vi prøver på at formidle børnene en kristen 
livsholdning. Vi tilbyder vore børn flere religionstimer 
end den offentlige skole. De katolske elever undervises 
af en katolsk lærer.
De katolske elever fejrer deres førstekommunion sæd
vanligvis i 2. skoleår, og deres firmelse i 7./ 8. skoleår. 
Forberedelsen til den første hellige kommunion og fir- 
melsens sakramente aftales med vores katolske skole
præst pastor Timmermann. I flere år har vi kunnet 
tilbyde vore katolske 9. klasse-elever et ophold - en 
alternativ livsform - i et tysk munkekloster (midlerne til 
turen får vi gennem et fond. Se artikel om årets tur 
andetsteds i årsskriftet).
(fortsættes efter oversigterne på midtersiderne...)
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NOTER TIL OVERSIGTERNE

Kristendomskundskab 1.-9. kl.:
Eleverne delt på protestantiske og katolske hold.
Nogle af de protestantiske hold er slået sammen af elever fra flere 
klasser.
De katolske elever udgør ét hold på hvert klassetrin.

Dansk 1. kl.:
En af timerne er to-lærertime.

Dansk 8B:
Kun 5 timer (på grund af lille klassekvotient).

Matematik 1. kl.:
En af timerne er to-lærertime.

Idræt og svømning:
På næsten alle klassetrin dannes holdene af elever fra to eller tre af 
klasserne.

Orientering:
På 8.-10. klassetrin: Samtidsorientering/historie.

Hjemkundskab/sløjd 5.kl.:
Den ene halvdel af året sløjd, den anden halvdel hjemkundskab.
Eleverne skifter altså mellem fagene til jul.

Hjemkundskab/sløjd 6.kl:
Læses med en halv klasse i et halvt år.
Eleverne skifter altså mellem fagene til jul.

2. fremmedsprog (obligatorisk):
Der vælges mellem tysk og fransk.
Holdene dannes på tværs af klasserne.

* Projekt (10. klasse):
Timerne deles af Ca, Mo og Nø.

Valgfag 8.-9. kl.:
Eleverne kan have op til 5 valgfag (å 2 timer), hvis skemateknisk 
muligt.
ETB:
Elektronisk TekstBehandling (erstatter tidligere valgfag maskin
skrivning) .
Valgfag tysk og fransk (3. fremmedsprog):
Tysk valgt af elever med fransk som 2. fremmedsprog. Fransk valgt af 
elever med tysk som 2. fremmedsprog.
Billedværksted, textilsløjd og videoværksted:
Semesterdelt, eleverne kan altså have et fag pr. halvår.

FAG/KLASSETRIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
katolsk

Kristendomskundskab 
protestantisk

1 2 2 2 2 2 2 1 1 1

Dansk 10 8 8 7 6 7 6 6 6 6
Matematik 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4

piger
Idræt

drenge
2 2 2 1 1 1 2 2 2 2

piger
Svømning

drenge
1 1 1

Musik 1 2 2 1 1
Formning 1 2 2 2 2
Orientering 3 3 3

3 3 3
Historie 2 2
Biologi 2 2
Geografi 2 2
Håndarbejde 2
Hjemkundskab 2 2
Sløjd 2 2
Engelsk 2 3 3 3 3 3 3

tysk
2. fremmedsprog

fransk
3 4 4 4

Fysik/kemi 2 2 2 2
Projekt 4
Uge-elevtimer i alt 20 20 23 25 25 26 28 29

VALGFALG 8.-9. KL.
Biologi 2 2
Klassisk matematik 2
Datalære 2
ETB 2
Elektronik 2 2
Tysk 2
Fransk 2
Billedværksted 2
Textilsløjd 2 2
Videoværksted 2
Uge-elevtimer max. 35 35
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8. kl.

H Ib 2a 2b 3a 3b 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6a 6b 6c 7a 7b 8a 8b 8c 9a 9b 9c 10 KLASSE/FAG

Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra
Mo

katolsk
Kristendomskundsk.
protestantiskBu Sø Bu Sø Sø Bu Ln Ru Ma Di Ge Di Di Kj Ge Ln Ru Ru Ru Kj Ln Ma Ln

Di Ri Bu Sø Cr Kn Ts Jn Kg Kg Ge Di Jn Bg Bj Ln Bg Ln Ge Re Da Vi Bj Mo Dansk

Ax Kr Di Ch Kj Kr Kr Ts Ch Ax Ma Kn Ad Ad Ca Ad En Bj En En Ax Ni En Ca Matematik

Ax Kr Ma Kr Kr Ax
Kr Da Da Da Kr Kr Ad Ad Da Ad Ad Ad Ad Ad Da Da Da

Ca
piger
Idræt 
drengeSc Sc Sc Sc Sc Sc Sc Sc Sc Ca Ca Ma Ma MaMa Ma Ma

Kr Kr Da Da Kr Kr Ad Ad Da piger 
Svømning 
drengeSc Sc Sc Sc Sc Sc Sc Sc Sc

Sø Sø Sø Sø Sø Sø Ln Ln Ln Ln Sø Ln Musik

Ra Ra Bu Bu Ha Ra Ph Ra Ha Ra Ph Ha Formning

Kj Kn Ph Sc Kj Ge Kn Ha
Ru Ge Ha Sc Sc En

Ca
Mo

Orientering

Sc Ad Ha Sc Ha Historie

Kj Kj Ha Nø Ha Biologi
Sc Kj Ha Ha Ru Geografi

Bu Bu Kn Håndarbejde

Bu Bu Bu Bg Bg Bg Hj emkundskab

Ca Ca Ca Ca Ca Ca Sløjd
Kn Kj Kg Kg Ma Ma Re Kn Cr Cr Cr Re Ma Kj Da Kg Da Nø Engelsk

Nø Vi Nø Vi Nø tysk
2. fremmedsprog 
franskRe Re Ts Ts Re

Ch Ch Ni Ch Ni Ch Ni Ni Ni Fysik/kemi
* Projekt

9. kl.
VALGFAG 8.-9. KL.Valgfagslærere

Nøgle til lærerinitialerne:
Se lærerfortegnelsen side 21-23.

Nø 
Ni

Ad Ax En

Nø Biologi
Klassisk matematik
Datalære

Klasselærerne er markeret 
med kursiv.

Bg
Ch I Ch

Vi

I Vi
Ha

Ph I Ph
Ax Ln

ETB
Elektronik
Tysk
Fransk
Billedværksted
Textilslöjd
Videoværksted
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Vore protestantiske elever fejrer deres konfirmation i 7./ 
8. skoleår, som regel i deres hjemsogn. På dette klas
setrin forbereder eleverne også selv temagudstjenester i 
skolens kirke.
(Se i øvrigt afsnit »Gudstjenester« og »Præster«),

Lærerrådet
Lærerrådet består af alle skolens lærere, samt skoleleder 
og viceskoleinspektør.
Hvert år i februar måned afholdes der valg af lærerråds
formand, næstformand og sekretær; dog kan skoleleder 
og viceskoleinspektør ikke vælges til disse poster. For så 
frugtbart som muligt at styrke skolens pædagogik og 
samarbejde med forældre og styrelse afholdes der lærer
rådsmøde hver måned, hvor også elevrådet har et fast 
punkt. Der kan i tilfælde af mange presserende punkter 
afholdes ekstraordinære lærerrådsmøder.
Lærerrådsformanden repræsenterer lærerrådet ved sty
relsesmøderne, dog uden stemmeret, og ved skoleårets 
første og sidste forældrerepræsentantskabsmøde.

Læseplaner
Læseplanerne, som fastlægger indholdet i de enkelte fag, 
kan fås i kopi ved henvendelse til kontoret. I de fleste fag 
afviger vore læseplaner ikke afgørende fra folkeskolens, 
dog er der i enkelte fag nogen forskel, f.eks. i kristen
domskundskab.

Meddelelsesbogen
Hver elev får en meddelelsesbog, der benyttes til med
delelser fra hjem til skole og omvendt. Den skal derfor 
være fast inventar i skoletasken. Forældrene til børn i de 
mindre klasser bedes hver dag kigge i meddelelsesbogen 
efter evt. besked fra skolen. Meddelelser fra skolen brin
ges tilbage den følgende dag i underskreven stand.

Morgensang
Der er morgensang hver mandag, onsdag, torsdag og 
fredag kl. 8.00 (ikke tirsdag, hvor alle elever tidligst 
møder kl. 8.55). Morgensangen er obligatorisk for alle de 
elever, der møder kl. 8. Forældrene er meget velkomne 
til at være til stede ved morgensangen.

Musikundervisning
Der har i det forløbne år været undervisning i blokfløjte, 
guitar og klaver. Besked om musikundervisningen frem
kommer før sommerferien. Skolen formidler kontakt 
mellem musiklærerne og hjemmene og stiller lokaler til 
rådighed. Spørgsmålet vedrørende betalingen for og for
løbet af musikundervisningen bedes rettet direkte til 
musiklæreren. Er der interesse for andre instrumenter, 
så tal med kontoret. Musikundervisningens lærere: Jens 
Overby (guitar), Elisabeth Rehling (blokfløjte), Mette 
Wengel (klaver).

Mælk
Eleverne kan to gange om året, nemlig ved skoleårets 
start i august samt i januar måned, tilslutte sig en mæl
keordning, hvor de mod betaling kan få 1/4 mælk dagligt 
(let-, sød- eller kærnemælk). Der går tilmeldingsbrev til 
hjemmene begge gange. Af hensyn til administrationen 
bør tilmeldingsfristen nøje overholdes.

Orden og opførsel
Ved siden af undervisningen har skolen også en op
dragende funktion. Eleverne skal lære at indordne sig i 
et samfund, de skal lære at tage hensyn til andre, og de 
skal lære at opfylde deres pligter. Denne opdragelse sker 
i et samarbejde mellem skole og hjem, således at hjem
met altid inddrages, hvis en elev alvorligt overtræder 
skolens regler. Det kan i sådanne tilfælde også være 
nødvendigt at retlede ved hjælp af straf i form af kort
varig bortvisning fra undervisningen og - i særligt alvor
lige tilfælde - ved bortvisning for stedse.

Skolens ordensregler
Vis altid hensyn!

1. Kom til tiden og forlad kun skolen med tilladelse fra 
klasselæreren.

2. Tag kun slik og legetøj med efter aftale med en lærer.
3. Du må ikke ryge på skolens område.
4. Drikke fra automaten må kun drikkes i aulaen.
5. Alle former for boldspil i skolegården er kun tilladt 

før kl. 8.45 og efter kl. 14.00.
6. Brug kun telefonen til vigtige og korte samtaler.
7. 9. og 10. klasserne må gerne blive i klasseværelset i 

frikvarteret.



8. Alle skal blive i klasseværelset, når der ringes to 
gange.

9. Husk altid din meddelelsesbog. I bogen skriver 
hjemmet, når du er kommet for sent, du har forsømt 
skolen eller når du vil anmode om at få fri.

10. Når du forsømmer, skal skolen omgående have be
sked.

11. Når hjemmet har underskrevet karakterbogen, af
leveres den til skolen.

12. Giv straks kontoret besked om skader på ruder, 
møbler og lignende.

13. Skolen kan ikke påtage sig ansvaret for bortkomne 
sager. Tag derfor ikke værdisager med. Kontoret kan 
dog opbevare de værdisager, som er nødvendige for 
dig at have med.

14. Hvis skolens bøger eller materiel beskadiges med 
vilje eller af letsindighed, vil skolen kræve ny værdi
erstatning.

Polsk modersmålsundervisning
Raz jeszcze przypominamy ze w kazda srode, zaraz po 
lekcjach odbywa sie nauka jezyka polskiego. Lekcje 
jezyka polskiego sa bezplatne, korzystac z nich moga 
dzieci polskiego pochodzenia jak i rowniez dzieci z mies- 
zanych malzenstw. Dokladne godziny lekcji ustalone 
zostana po rozpoczeciu roku szkolnego. Nauczycielem 
jest Maria Elzbieta Serafin, nauczycielka z Polski, od 
roku 1973 zatrudniona w dunskiej szkole.

Vi minder endnu engang om, at der hver onsdag, lige 
efter skoletid, undervises i polsk. Polskundervisningen 
er gratis, og såvel børn af polsk afstamning som børn af 
blandede ægteskaber, kan deltage. Undervisningens 
tidspunkt bliver fastlagt efter skoleårets start. Læreren 
er Maria Elzbieta Serafin, læreruddannet i Polen, ansat 
i det danske skolevæsen siden 1973.

Præsterne
Pastor Dietrich Timmermann, sognepræst ved den ka
tolske Sankt Ansgar Kirke i Bredgade, og pastor Erik 
Balslev-Clausen, sognepræst i Davids Sogn på Øster
bro, er tilknyttet skolen. Præsterne forestår skoleguds
tjenesterne. (Se også afsnit »Gudstjenester« og »Kri
stendomsundervisning«) .

Ringetider
1. time: 8.00- 8.45
2. time: 8.55- 9.40
3. time: 9.55 - 10.40
Klassespisning: 10.40 - 10.55
Stort frikvarter: 10.55 - 11.20
4. time: 11.20 - 12.05
5. time: 12.15 - 13.00
6. time: 13.10 - 13.55
7. time: 14.00 - 14.45
8. time: 14.45 - 15.30
9. time: 15.30 - 16.15

Skemafri dage
Der afsættes i løbet af året et antal (4 - 6) skemafri dage, 
hvor det almindelige skema suspenderes, og hvor ele
verne og klasselæreren i de enkelte klasser selv plan
lægger skoledagens forløb, evt. med inddragelse af klas
sens øvrige faglærere. På de skemafri dage kan der af
vikles ekskursioner og udflugter, således at antallet af 
disse begrænses på almindelige skoledage til gavn for 
den almindelige skemaundervisning. Undervisningsti
den på de skemafri dage kan afvige fra det normale, i så 
tilfælde vil der altid blive givet skriftlig besked til hjem
mene.

Skolebladet »ISJ-nyt«
Skolebladet »ISJ-nyt« udkommer 3-4 gange årligt. Bla
det har en uafhængig redaktion bestående af lærere og 
elever. Bidrag til skolebladet kan indleveres på skolens 
kontor.

Skolepenge
Ansøgningsskema til optagelse fås på skolens kontor. 
Indmeldelsesgebyret er 200 kr.
Skolepengene betales i 11 rater a kr. 620 (juli fri). Be
løbet bedes indbetalt månedsvis forud inden for de før
ste fem dage af den påbegyndte måned. Søskendemo
deration andrager kr. 70 pr. måned, således at 2. barn 
betaler kr. 550, 3. barn kr. 480, 4. barn kr. 410 osv. 
pr.måned.
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Ved skoleårets afslutning får hvert barn udleveret 11 
girokort for det kommende skoleår. Skolens gironum
mer: 6 02 73 18.
Betalingen for fritidsordningen, kr. 350 pr. måned (11 
måneder), kan indbetales sammen med skolepengene.
I henhold til gældende lov kan elever fra BH-klassen til 
10. klasse incl. søge tilskud til skolepengene. Ansøg
ningsblanketter fås på skolens kontor fra 1. maj til det 
efterfølgende skoleår. Ansøgningsfristen er 31. august. 
»Hel« friplads vil svare til, at der skal betales mini
mumsbeløbet kr. 250 pr. måned (11 måneder).
Udmeldelse bedes meddelt skolens kontor så tidligt som 
muligt. Skolepenge betales til og med den måned, hvor 
udmeldelsen finder sted.

Skolepsykologen
Skolepsykologen tilbyder pædagogisk/psykologisk råd
givning til børn og familier, som ønsker hjælp til at løse 
akutte eller mere langvarige problemer. Henvendelse til 
skolepsykologen kan f.eks. foretages af hjemmet, klas
selæreren eller eleven selv. Det er i alle tilfælde foræl
drene, der afgør, om de ønsker at modtage tilbud om 
undersøgelse af barnet samt om eventuelle foranstalt
ninger.
Har eleven faglige problemer, kan der i et vist omfang 
tilbydes specialundervisning (se afsnit herom). I andre 
tilfælde vil hovedvægten blive lagt på rådgivning og 
vejledning.
Skolepsykolog Grethe Leth træffes efter aftale på tele
fon 31384390 (bedste ringetid tirsdag kl. 9.30 - 11.00).

Skolevejledning
Skolevejledning gives til elever fra 7.-10. klasse af klas
selæreren i samråd med skolevejlederen.
Der gives vejledning både individuelt og klassevis. Der 
orienteres om de uddannelsesmuligheder, der findes, 
eksempelvis efterskole, gymnasium, EFG, HF m.m.og 
om hvilke krav, der stilles indenfor de forskellige ret
ninger. Desuden gives der orientering og vejledning om 
valgfag og obligatoriske fag, der er nødvendige for vi
deregående skolegang. Skolevejlederen er også til rådig
hed for forældre i forbindelse med elevers erhvervsvalg.

Specialundervisning
Skolen har mulighed for - i begrænset omfang - at til
byde specialundervisning i dansk, matematik og en
gelsk. Ved undervisningen anvendes metoder og materi
aler, der er afstemt efter den enkelte elevs muligheder 
efter aftale med faglæreren, for således at styrke selvtil
liden og give eleven mod og lyst til at arbejde videre. 
Undervisningen varetages af skolens egne lærere i tæt 
samarbejde med faglærerne og skolens psykolog, Grete 
Leth, som også foretager en psykologisk undersøgelse af 
eleven, inden specialundervisning i dansk iværksættes. 
Såvel lærere som forældre kan anmode om specialunder
visning til et barn, men ingen specialundervisning kan 
sættes i gang, før forældrene har givet deres tilsagn.

Standpunktsmeddelelser
1 . og 2. klasse modtager ved skoleårets afslutning en 
udtalelse (mundtlig eller skriftlig).
3 .- 7. klassetrin modtager 4 gange årligt en skriftlig 
standpunktsmeddelelse med angivelse af standpunkt og 
arbejdsindsats.
8 .- 10. klassetrin får fire gange årligt standpunktsmed
delelse i form af karakterer efter 13-skalaen.
Der afholdes desuden forældrekonsultationer på alle 
klassetrin (se afsnit »Forældremøder«).

Styrelsen
Den selvejende institution Institut Sankt Joseph har en 
styrelse, der består af 5 medlemmer. Styrelsens formand 
udpeges af Sankt Joseph Søstrenes ledelse. Herudover 
består styrelsen af et medlem udpeget af Det katolske 
Pastoralråds forretningsudvalg, et medlem udpeget af 
den katolske biskop i København, formanden for foræl
drerepræsentantskabet samt yderligere et medlem valgt 
af og blandt forældrene til børn på skolen. Styrelsen, der 
har den økonomiske og administrative ledelse af skolen, 
afholder 6 - 8 møder om året.

Sundhedstjenesten
Formålet med skolesundhedstjenesten er gennem sam
arbejde mellem børn, forældre, skolens ledelse og lærere, 
skolesundhedsplejerske, skolelæge, egen læge, skolepsy
kolog rn.fl. at være med til at sikre børnene en sund 
opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund vok
sentilværelse.



Sundhedsplejersken har en årlig kontakt til alle børn i 
forbindelse med en sundhedsorienterende samtale. Her 
kan relevante spørgsmål drøftes med det enkelte barn 
eller det kan foregå generelt i klasseregi. Ved denne 
samtale foretages der også en synsprøve af barnet.
I indskolingsklasserne foretages en grundigere under
søgelse med syns- og høreprøve, farvesansbedømmelse 
samt måling af højde og vægt. Endvidere gennemføres 
en generel helbredsundersøgelse samt vurdering af mo
denhed. Denne undersøgelse forestås af skolelægen. 
Midtvejs i skoleforløbet (5. eller 6. klasse) drøftes med 
børnene deres udvikling, motion, kostens betydning etc. 
Med grundskoleforløbets afslutning i 9. klasse tilbydes 
alle eleverne igen en helbredsorienterende, udviklings
betonet samtale og en undersøgelse, som forestås af 
skolelægen.
Forud for den årlige kontakt med eleven indhentes op
lysninger om indtryk af barnets generelle sundhedstil
stand, trivsel og almindelig velbefindende ved en sam
tale med klasselæreren og gennem et spørgeskema til 
hjemmet.
Sundhedsplejersken træffes pr. telefon på skolen hver 
tirsdag og onsdag kl. 8 til 9 og 12 til 13. Skolelægen kan 
træffes efter aftale med sundhedsplejersken.
Skolesundhedstjenesten administreres af Københavns 
Kommune.

Svømning
Eleverne fra 4.- 6. klasse får svømmeundervisning i 
Østerbro Svømmehal én time om ugen. Det tilstræbes, 
at eleverne tager både distancemærker og svømmeprø
ver. I marts deltager nogle klassetrin i de københavnske 
skolers svømmestævne. Fritagelse med angivelse af år
sag i kontaktbogen til svømmelæreren. Elever, der er 
fritaget, skal overvære svømmeundervisningen. Ele
verne betaler selv transporten til og fra svømmehallen.

Talepædagog
På begæring af forældre og/eller lærere kan en elev 
indstilles til tale- og hørepædagogisk undersøgelse og 
derefter - om nødvendigt - modtage taleundervisning. 
Taleundervisningen foregår på skolen.

Tandpleje
Elever, der har bopæl i Københavns Kommune, bliver 
automatisk tilmeldt tandplejen på Nyboder Skoles 
tandklinik. Såfremt det ikke ønskes, bedes det meddelt 
skolens kontor.
Elever fra andre kommuner skal henvende sig på det 
stedlige rådhus med anmodning om skoletandpleje.

10. klasse
Vi har i adskillige år på Institut Sankt Joseph udformet 
et 10. skoleår, som ikke er en forlængelse af de foregående 
skoleår, men i stedet fremstår som en reel valgmulighed 
på linje med andre uddannelsestilbud efter 9. klasse.

I 10. klasse tilbyder vi

- tværfaglighed og projekter
- undervisning på udvidet niveau i samtlige fag
- rejseaktivitet med fagligt indhold
- udskolings- og erhvervspraktikkurser
- introduktionsuge i kano
- selvforvaltning og øget elevmedbestemmelse

I 10. klasse forventer vi

- engagement
- ansvarsfølelse
- solid arbejdsindsats i såvel fag som projekter
- vilje og lyst til nye arbejdsformer
- social indstilling
- forældreinteresse og -opbakning

Traditioner
Ud over de traditioner, der er skrevet om andetsteds her 
i ABC’en, kan nævnes :
- adventskransen i teatersalen, der tændes hver dag til 

morgensangen i adventstiden
- emneuge, tilrettelagt af 8. klasserne og deres lærere, 

med deltagelse af alle skolens elever på hold dannet på 
tværs af klassetrin og klasser

- fastelavnsfesten, som elevrådet arrangerer for de 
mindste klasser
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- forårsmusikaften, hvor skolens musikelever kan op
træde med deres færdigheder

- julekrybberne, som sættes op i hver klasse i juletiden 
- Lucia-optog, som som regel også vises på hospitaler, 

alderdomshjem eller andre institutioner
- 5. klassernes skolekomedie
- skolens fødselsdag, der traditionelt markeres med en 

skolerevy, lavet af 10. klasse.

Ture, lejrskoler og skolerejser.
Ved ture forstås kortvarige rejser inden for landets 
grænser med normalt en eller to overnatninger.
I indskolingsklasserne kan der tages på tur med delta
gelse af to lærere.
På 3. - 9. klassetrin kan der tages på tur med deltagelse 
af en lærer. Det vil normalt være nødvendigt, at en eller 
flere forældre deltager sammen med læreren.
Ved lejrskole forstås en rejse på ca. en uges varighed 
inden for landets grænser i 7. eller 8.klasse med et særligt 
fagligt indhold. På lejrskolen deltager to lærere.
Ved en skolerejse forstås en udlandsrejse af ca. en uges 
varighed med deltagelse af to lærere. Skolerejser finder 
sted efter flg. retningslinjer:
Der kan rejses udenlands én gang i enten 8. eller 9. 
klasse. Vi anbefaler meget, at man fortrinsvis udnytter 
de pædagogiske og menneskelige udfordringer, der ligger 
i en udvekslingsrejse med jævnaldrende fra et andet 
europæisk land, især rejser til lande, hvor eleverne har 
mulighed for at udnytte deres sprogkundskaber i enten 
engelsk, tysk eller fransk. En sådan udvekslingsrejse 
kan ofte også gøres særdeles billigt. Af hensyn til ud
gifterne for hjemmene må flyrejser under alle omstæn
digheder undgås. Det er desuden en klar forudsætning 
for gennemførelsen af en skolerejse, at alle klassens ele
ver deltager. Er en elev ikke med, er det jo ikke kun i 
selve rejseperioden, det går ud over elevens undervis
ning, men også under forberedelsen og efterbehandlin
gen.
I 10. klasse er der et særligt rejseprogram, som normalt 
består af en skoleugelang intro-tur i begyndelsen af sko
leåret (med det formål at ryste eleverne sammen) og en 
udvekslingsrejse af en uges varighed til en europæisk by 
(normalt med et sprog, som eleverne kan gøre sig for
ståelige på). Disse rejser er en del af undervisningen og 
derfor obligatoriske for eleverne i 10.klasse.

Udgangstilladelse
Som en dispensation fra skolens ordensregler har ele
verne i 9.klasse tilladelse til at forlade skolen i spisefri
kvarteret. Eleverne i 10. klasse kan frit forlade skolen. 
Misbruges ordningen, f.eks. ved at eleverne kommer for 
sent til deres timer, kan den inddrages for en enkelt 
klasse eller en hel årgang. Eleverne på de øvrige klas
setrin må kun forlade skolen efter forudgående tilladelse 
fra deres klasselærer.

Vikarordning
Skolen søger at opretholde et fast vikarkorps på tre til 
fire vikarer, som børnene kan lære at kende og få et 
fortroligt forhold til. Desuden læses vikartimerne i et 
vist omfang af skolens faste lærere, især når der er 
mulighed for at lade en lærer vikariere i en klasse, lære
ren har i forvejen.
Såfremt en lærer er fraværende i en klasses ydertimer 
(om morgenen eller om eftermiddagen), vil der fra og 
med 3. klasse efter forudgående besked senest dagen før 
kunne gives eleverne fri (altid skriftlig besked til og med 
5. klasse, fra 6. kl. evt. kun mundtlig besked). Fra og 
med 6. klasse vil der kunne gives fri i ydertimer om 
eftermiddagen uden forudgående besked. Sådanne time
aflysninger meddeles ved opslag i kassen på hovedtrap
pen i stueetagen. For 6. og 7. klasses vedkommende vil 
der kun undtagelsesvis uden forudgående besked blive 
givet fri i mere end elevernes sidste time.
Klasserne og deres klasselærer opfordres til at udarbejde 
telefonkæder, således at der aftenen før eller om morge
nen kan gives besked om aflyst morgenydertime.
Henvendelse om spørgsmål vedr. vikartimer til vice
skoleinspektøren.

Værdigenstande
Det bør så vidt muligt undgås, at eleverne medbringer 
værdigenstande på skolen. Undlad også at medbringe 
dyre transportable båndafspillere, plader, compact discs 
og bånd, smykker, ure osv. Kontante penge og andre 
værdigenstande skal deponeres på skolen kontor. Skolen 
påtager sig intet ansvar for ikke-deponerede værdigen
stande.



Benedicte Tscherning Agnete Vilgaard Sr. Raphaele Wessing

Vikarerne

Birte Christensen Lise Christensen Hans Randby

Christensen, Birthe 
Christensen, Lise 
Randby, Hans

(BC) - 1990
(LC) - 1990
(HR) - 1990

Fritidsordningen

Jytte Barnå Janette Novak Jette Sebbelov

Barnå, Jytte 
Ebbesen, Birthe 
Jensen, Helle B. 
Novak, Janette 
Randby, Hans 
Sebbelov, Jette

Birthe Ebbesen

(Bå) -
(Bi)

(HR) - 
(Jt)

Helle B. Jensen

1973 - leder af Fritten
1980
1989
1990
1990
1985 23



TAPerne

Lulu Andersen Gernot Hoppe Anne Johansen Bo Johansen Jytte Kragh

Andersen, Lulu 
Hoppe, Gernot 
Johansen, Anne 
Johansen, Bo 
Kragh, Jytte

(Lu)

(JK)

1974 - bogholder
1988 - pedelmedhjælper
1987 - oldfrue
1986 - pedel
1974 - sekretær

Andre

Ejgil Brandborg

Brandborg, Ejgil
Piel Christensen, Britta 
Leth, Grethe

24 Petersen, Niels T.

- talepædagog
1989 - skolesundhedsplejerske
1983 - skolepsykolog
1991 - skolelæge
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Personalia
Vi har i ugerne efter jul haft besøg 
af to hold lærerpraktikanter fra 
Frederikberg Seminarium. Fra 
1.årgang Carsten Colling Jensen, 
Anne Mcdonald og Tina Rudnicki 
(hos Ph, Ri og Ts i 3a og Be i 7a). 
Fra 3. årgang Ulla Nedergaard 
Andersen, Lonnie Sørensen og 
Hans Vixø Hansen (med Bj i 8c, 
Ge i 9A, Ra 9. kl. kat. og Rv i 2a 
og 9C). Vi takker de dygtige prak
tikanter for deres inspirerende 
besøg.

Færdselsundervisningen i de min
dre klasser og den kriminalpræven
tive orientering i de ældste klasser 
har i år igen været varetaget af 
kriminalassistent Sten Larsen fra 
Københavns Politi.
Reinhold Sahner, præsteviet i 
marts 1990 og derefter præst ved 
Set. Ansgars menighed, har jævn
ligt hjulpet pastor Timmermann 
med skolemesserne og lærermes
serne. Vi takker for hjælpen og 
ønsker held og lykke med den 
fremtidige gerning som bispedøm
mets nyudnævnte ungdomspræst.
Som vikar har (ud over de i perso
naleoversigten nævnte) i årets løb 
virket: Kirsti Andersen og Grete 
Henriksen.

Vi siger tak for et godt år til skole
læge Jesper Kristensen og byder dr. 
Niels Tønnes Petersen velkommen 
som ny skolelæge.

Vi byder velkommen til lærer An
nette Bekker Kjærgård og tror på 
godt samarbejde.

Helle Selsøe Ebeling Grethe Henriksen Merete klenow Witt

Vi tager afsked med Helle Selsøe 
Ebeling (Se) og Susanne Ravn
borg, der begge fortsætter i andet 
erhverv, med Matthias Pedersen, 
der fortsætter som lærer på Fre
deriksberg, med Kirsten Berg- 
Larsen, der er udnævnt til skolele
der på Set. Ansgars Skole, og med

Grete Henriksen, der vil nyde sit 
otium.
Fra bestyrelsen tager vi afsked 
med Merete Klenow With og Rei
dar Bay.
Vi takker alle for, hvad I har ydet 
her på skolen og ønsker alt det 
bedste for jer fremover.

25 års jubilæum
Med udgangen af dette skoleår har 
Lis Kruse været lærer på Ins’titut 
Sankt Joseph i 25 år. Hun er en 
højt skattet medarbejder, som vi 
glæder os over at kunne fejre og 
fortsat have hos os. Tak for en 
utrolig god og engageret indsats 
gennem de mange år, aldrig har du 
svigtet. Hjertelig tillykke!

25



af Vibeke Bolten Jensen.

Lærer på Institut Sankt Joseph fra 
1975. Sammen med Pia Andersen, 
Kirsten Berg-Larsen og Astrid Breg- 
ninge initiativtager til årets skoleko
medie. Har altid interesseret sig for 
at arbejde med dramatik med børnene 
og synes, at dansk-faget og dramatik 
hører naturligt sammen.

Allerede sidste skoleår gik det med 
gru op for nuværende femte klas
sers lærere, at skolekomedien 91/92 
var deres ansvar.

I første omgang prøvede vi at til
passe eller omskrive en af de 
gængse skolekomedier, men med 
det store antal elever der ville stå 
på nakken af hinanden for alle at 
gøre sig gældende på scenen, kunne 
vi ikke i vor vildeste fantasi fore
stille os, hvordan Orla Frøsnapper, 
Pippi Langstrømpe eller lignende 
ville kunne opfylde hensigten med 
en skolekomedie.

Vi synes nemlig, at det bør være en 
periode i børnenes skoleliv, der er 
spændende, lærerig og inspirerende 
for det videre skoleforløb. Det bør 
være en periode, der får børnene til 
at erkende nye kvaliteter i sig selv 
og i deres kammerater. En tid de 
afslutter klogere, end da de be
gyndte, og meget gerne befriede for 
de sædvanlige fordomme over for 
parallelklasser.

Altså vi gik væk fra teaterstykker 
og enedes om sammen med ele
verne at stable en revy på benene, 
således at alle ville få mulighed for 
at komme til fadet afhængigt af 

26 initiativer, lyst og evner.

Europa-revyen
5. klassernes skolekome
die 17. -18. april.

Og temaet: Selvfølgelig Europa!

Vores skole har så meget spæn
dende potentiale i sig, fordi mange 
nationaliteter er repræsenteret i 
klasserne, og interessen for Europa 
har aldrig været større end nu, 
hvor Europa er blevet større og 
friere.

Jamen hvordan øve og prøve med 
65 børn uden at mindst de 50 bli
ver frustrerede over venten og 
gentagelser. Ja, det valgte vi også 
at lade være med. I stedet knyt
tede lærerne sig til forskellige af de 
12 afdelinger i revyen og øvede så 
med holdene enkeltvis rundt om på 
skolen, mens de børn, der ikke lige 
var i ilden, blev tilbage og arbej
dede selvstændigt med materialer 
til de forskellige skolefag. En en
kelt eller to lærere fløj så frem og 
tilbage mellem de 3 klasser for at 
bistå med vild- og vejledning.

De sidste par dage gik med at få de 
12 forskellige numre til at gå op i 
en helhed, en revy! Spændte var vi, 
alle krydsede fingre, og så lykkedes 
det!! Ikke mindst takket være 
Gitte Krogh, der trådte til i 11. 
time og med en stemme som en 
oversergents og en tålmodighed 
som en engels kunne få alle til at 
yde lidt mere, end de vidste, de 
kunne.

Det blev en god revy.



af Christian Lee Jensen, 5a.
Christian har gået på skolen fra bør
nehaveklassen. Optrådte som en af 
klovnerne i årets skolekomedie. Chri
stian er ikke fremmet for tanken om 
måske engang at blive noget inden for 
teatrets verden.

Det startede med, at vi havde 
planlagt at lave »Orla Frøsnap
per«. Men nogen tid efter lavede vi 
det om til en Europa Revy. Læ
rerne valgte nogle lande fra Eu
ropa, og så skulle vi lave de ting, 
landene var berømt for. Vi dansede 
og spillede teater, vi brugte også 
musik til at fortælle om de for
skellige lande. Lærerne hjalp os, 
hvis vi gjorde noget forkert. Vi var 
de tre femteklasser og nogle få 
lærere til at lave revyen. Der var 
også nogle, der var teknikere. De 
styrede lyset og skulle male Berlin
muren og styre musikken. Det 
startede med Berlinmuren, hvor 
den ene gruppe skulle danse ved 
siden af den og til sidst vælte den. 
Berlinmuren var lavet af mælke
kartoner og papkasser. Efter det 
rejste guiderne rundt og så mange 
sjove ting. Der var også et cirkus 
(der var jeg med). Der var trylle
kunstnere, klovne og en, der kørte 
på ethjulet cykel. Da man kom til 
Italien, var der en konkurrence. 
Man hentede tre voksne op, og så 
skulle man se, hvem der kunne 
spise mest spaghetti. Den 
person, der vandt, fik en flaske vin. 
Til sidst havde vi »the last Prom«, 
hvori vi altså sluttede. Vi skulle 
vifte med nogle hatte og puste en 
hel masse guirlander ud over det 
hele. Vi spillede to aftener, onsdag 
og torsdag. Torsdag sluttede vi - 
det gør jeg også. Slut. 27
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Af skoleårets krønike... 25. sep

1990

19. maj 2a på skovtur til Ermelunden med

6.jun.
forældre, Ri og Kr.
Bh.kl.II, Ib og 1c på bondegårdstur

12. jun.
(med Su,Kr og Vi).
6a på Nationalmuseets udstilling
»Arkæologen arbejder« (Ln). 26. sep.

19. jun. 7a på tur til Hven (Ln).
13. aug. 5c med Be på Toms Chokoladefa- 26. sep.-28. sep.

brik. 30. sep.- 5. okt.
12. aug.-18. aug. 10. klasse overlevede på bedste vis

en kano-safari på de svenske elve 1. okt.- 5. okt.

17. aug.-19. aug.
med Ca, Mo og Ni.
3a på weekend i Asserbo med foræl- 5. okt.
dre, Ri og Kr. 8. okt.

17. aug.-24. aug. 9B i Rom med Ge og Ha.
21. aug. 7a på skulpturudstilling i Kgs. Have 12. okt.

22. aug.-24. aug.
(Ln).
5a tur til Klitborg med forældre- 29. okt.- 2. nov.
hjælp og Jn. 5. nov.- 9. nov.

25. aug. 2a med forældre og Rv på udflugt til 9. nov.

27. aug.-31. aug.
Gribsø.
7a-lejrskolen til Tønder - udflugter i 12. nov.

3. sep.- 7. sep.

Marsken, rundt på Als, til Frøslev
lejren, Nolde-museet m.m.m.(Ln).
En og Bj med 8c på lejrskole i Tøn

5. sep.- 7. sep.
der.
3b hyttetur til Baggersminde (Jn,

8. sep.
Ts).
4b maling af klasseværelse med ele

10. sep.
ver, forældre og Ma.
(og 13. sep.) Fodbold five-a-side på

10. sep.-15. sep.

Kløvermarken og Tingbjerg Sta
dion (piger og drenge fra 5.,6.,7. og 
9. klasse med Ax, Kr og Ma).
Besøg af »Le Herapol«-skolen, Co-
cheren, Lorraine (Frankrig) 9ABC- 17. nov.
franskhold, Re, Se. Om aftenen d.
13. sep. fest for franske og 8. -10. kl.- 18. nov.
ISJ-elever. 20. nov.

28 12. sep. 6c på Rosenborg (Cr).

SKEMAFRI DAG NR.l
Af dagens aktiviteter kan nævnes: 
2a i Hørsholm Svømmehal (med 
Rv).
5c maler klasse lyseblå (Be).
6b på sjov tur til Hørsholm Svøm
mehal med Se.
Københavnske skolers idrætsdag : 
9A-piger Københavnsmestre i atle
tik på Østerbro Stadion (Kr).
Elever fra 9ABC i Den grå Hal og se 
»Medea« med Bj og Ts.
4b tur Tisvilde med Ma.
7b lejrskole Bornholm med En og 
Ge.
7b og 7c på lejrskole på Bornholm 
med Re & Ge.
Klassefest 5b (Ad).
Afprøvning af selvbyggede drager 
5b & Ad.
»Skolernes Motionsløb« for alle ele
ver i Fælledparken.
9. klasse i erhvervspraktik.
10. klasse i erhvervspraktik.
Forældrefest 3c med »Den lille Idas 
blomster« (Kg).
SKEMAFRI DAG NR.2
Af dagens aktiviteter kan nævnes:
Ib på Søemods bolsjefabrik (med 
Sø).
2b også på Søemods bolsjefabrik 
(med Kr).
3b stor fællesfødselsdagsfest hos Jn 
5abc orienteringsløb i Østre Anlæg 
(Ad, Be).
6b igen i Hørsholm Svømmehal, 
denne gang med Ni.
7B og 9AB (Ha, Ts og Ge) på Louisi
ana til Warhol-udstilling (»Han er 
bedre end ham Picasso!«).
Skolens fødselsdag - 10.kl. stod for 
underholdningen.
5b maler klasseværelse (med Ad).
Bh.kl.II, 1. og 2. kl. i Ishøj Teater : 
»Nissen på Møllergården«.



24. nov.-30. nov.

30. nov.

24. nov.- 1. dec.

27. nov.

28. nov.

9C: Dejlig tur til Prag med Bj og En 
- kom midt i historiens brændpunkt: 
Den første togstrejke i DDR i 33 år! 
Fik set Warnemünde i regnvejr i 17 
timer!
4b, 5a, 5b, 5c, 6a, 7a til operaen 
»Maskerade« på Det kongelige Tea
ter (forinden havde klasserne besøg 
af en operasanger, der fortalte, for
klarede og sang fra operaen, hvilket 
gjorde teateropleveisen ekstra god 
(Ma, Jn, Ln m.fl.).
9A, Ax og Ts i Paris. Så det hele fra 
toppen af Eiffeltårnet, Sacre Coeur 
og den nye - næsten danske - triumf
bue. Nød byernes by!
Hygge- og diskussionsaften med 
3a’s forældre, Ri, Kr og Jn.
Adventsfest og cirkusoptræden for 
forældrene bh.kl.II, Ib og 2b (Su, Sø 
og Kr).

3. dec.

10. dec.-15. dec.

11. dec.

10. dec.

11. dec.

11. dec.

Fritidsholdet i skolekøkkenet for 
3.-4. kl. på besøg i konditoriet »La 
Glace«, hvor chefkonditor Jepsen 
underviste i fremstilling af marci
pankonfekt og -figurer (som senere 
blev brugt som mandelgaver!) (Bu). 
10. klasse & Mo, Nø og Ni forlagde 
undervisningen til Rostock i det tid
ligere DDR - og fik støvet et par 
tyske gloser af ...
3c til »Syng med« på Det kongelige 
Teater (Kg).
la Lucia-fest for forældre og sø
skende. Daniel og Andrea fra 4b 
spillede til fællessangen, og 5c hjalp 
la med at synge (Bu).
Ib og 2b gik Lucia-optog for de 
gamle på Bispebjerg Hospital og for 
to vuggestuer (med Ax, Kr og Sø). 
7A på Planetariet : »Stjernen over 
Betlehem« (Ln).

Bh.kl.2, Ib og2b 
28. nov. 29
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12. dec.
14. dec.

17. dec.-21. dec.

1991

14.jan.

15.jan.

15. jan.-4. mar.

16. jan.

18. jan.-22. jan.

21.jan.

24.jan.

9C og Bj til »Gammel Jul« i Forum. 
9A på Planetariet og se »Stjernen 
over Betlehem« (Ln).
Emneuge med emnet »Jul« for alle 
skolens børn med hold dannet på 
tværs af klasser og årgange. Onsdag 
aften d. 20. 12. åbent hus med over 
200 besøgende udefra.

Offentligt orienteringsmøde om sko
len for kommende ansøgere til sko
lens børnehaveklasser og 1. klasse. 
Uddannelses- og erhversoriente- 
rende møde for 9. og 10. klassernes 
elever og forældre.
På grund af Golf-krisen må alle gå til 
skolen ad Visbygade og gennem nød
udgangen til idrætshallen. Gud ske 
tak og lov skete der ikke noget med 
os eller vores amerikanske genbo.
Orienteringsmøde om valgfag for 
6.-8. klasses elever og deres forældre. 
Nu var 10. kl., Mo, Nø og Ni værter 
for den tyske venskabsklasse fra Ro
stock - en travl uge 1
9A i Det kongelige Teater med Ge og 
3. årgangs-praktikanter - så »De for
kerte« i forbindelse med 2. verdens
krig-emne.
SKEMAFRI DAG NR.3
Af dagens aktiviteter kan nævnes: 
la på Søemods bolsjefabrik og Bota
nisk Have - vinterens smukke små
fugle spiste af hånden! (Bu).
Ib, Sø og Am besøgte Sandholmlej
ren, hvor Brinjas mor arbejder med 
flygtningebørn. Børnene sang og 
dansede sammen.
2a med 3. årgangs-praktikanter fra 
Frederiksberg Seminarium, en semi
narielærer og Rv i »Jesu fodspor« (et 
lære-i-rolle-spil).

Juleorkestret (fra venstre: Caroline 9b, Christina 9c, Claus 
9a, Jesper 8b, Michael 8b, Jesper 6a).

Julecafeen »grøn-cafe« (fra venstre Julie og Mille 9a, Vicky 
9c, Bj og Ph).30



1. feb.

5. feb.

8. feb.

21. feb.

12. mar.
15. mar.

16. apr.

Valgfagspæsentation 16. jan. textilsløjd! (fra venstre: Chri
stina 9C, Trine 9b, Karin 9a, Tina J. 9b).

3a på Zoo Museum med Ri og Ph og 
Anne, Tina og Carsten (1. års-prak
tikanter fra Frederiksberg Semina
rium) .
3c på Zoologisk Museum (Kg). 
6a og Ln på Geologisk Museum.
6b i Østerbro Skøjtehal og hos Se og 
spise burgers!
7a på Geologisk Museum (Ln).
7c på Eksperimentariet (Re).
8b på Planetariet til »De fire års
tider«, som inspirerede til meget 
personlige og smukke digte, fortæl
linger og eventyr (Vi).
9C i biografen til »Godaften, Hr. 
Wallenberg« (Bj).
3a medvirkede i TV 2’s »Sjov i 
Lorry «.
Flygtningebørnene fra Sandholm
lejren på genvisit i Ib (Sø).
SKEMAFRI DAG NR.4
Af dagens aktiviteter kan nævnes: 
Fastelavnsfest for bh. kl.-3. kl. ar
rangeret af elevrådet.
5c (Be), 6b (Se), 6c (Cr), 6a og 7a 
(Ln) samt 8B (Vi) på det nyåbnede 
E ksper imentariet.
2a på kælketur i Hillerød med Rv. 
Om aftenen diskoteksfest for 4.-7. 
klasse - stor succes!
Svømmestævne i Øbro Hallen.
Franskelever fra 7., 8. og 9. klasse 
oplevede Edith Piaf på Det ny Tea
ter med Se og Ts.
SKEMAFRI DAG nr.4
Af dagens aktiviteter kan nævnes: 
lb og 9A på Amalienborg Slotsplads 
sammen for at vinke til dronningen 
på hendes fødselsdag (Sø og Ts vin
kede også!).
2b (Kr) og 7b (Ge) var der også.
2a udsmykker klasseværelset (Rv).
3a på Planetariet med forældre og 
Ri - så filmen »Hvorfor bli’r det 
sommer?«.

31
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17. apr.-18. apr.

28. apr.- 1. maj

29. apr.

29. apr.-30. apr.

1. maj- 3. maj

6. maj

9. maj

13. maj

15. maj

21. maj-23. maj

22. maj

6b med Kj og Ru trods svigtende 
forårsvejr på dejlig tur til Dyreha
ven og kigge på gamle ege, hjorte, 
slot og andet godt - turen endte i 
Bakkens vandrutsjebane!
6c i Zoo med Cr.
7c (Re) og 9C (Bj) på Planetariet.
8B prøvede det kommende års af
gangsprøve-alvor ved at sidde »bun
det« i fire timer til »rigtig« skriftlig 
fremstilling!
»Europa-Revy« årets skolekomedie 
- 5abc med Jn, Ad, Be og Bg.
9B på »afgangsprøve-forberedelses
tur« til Tisvilde med Jytte Beck 
(forælder) og Ge.
Klassefest med »Klods Hans« og 
»Rødhætte« 4b & Ma.
2b med Kr og Sø på tur til »Bag
gersminde«.
la med Be og Bu og Helenes mor og 
far på tur til Falster.
»Femmer-fest« for 5. klasserne (af
slutningsfest efter skolekomedie- 
projektet) (Jn, Ad, Be, Bg).
105 børn og voksne holdt afskedsfest 
for 9A med bl.a. hattekonkurrence 
og optræden af lærere, forældre og 
elever. Et fint farvel og tak! (Ts og 
Ax).
Debat- og hyggeaften 3b-forældre 
med Jn.
»Syng-sammen-aften« med den 
danske sangskat og koncertindslag 
ved skolens musikelever. En dejlig 
aften som fra før verden gik af lave! 
2a på tur til Helsingør (med Rv og 
Pe).
SKEMAFRI DAG NR. 5
Af dagens aktiviteter kan nævnes: 
Ib og 2b i Zoo Have sammen med Sø 
og Kr. Om aftenen hyggesamv^j? for 
Ib og deres forældre og lærere.
3a på tur til Lejre med Ph.
3b på Zoo Museum med Sc.
3c på Magleås (Kg).

23. maj

28. maj-30. maj

7. jun.

5a »slavepisker-dansk« med Jn som 
slavepisker.
7b formningsdag med søster Rapha
ele.
9C på herlig skovtur i Dyrehaven - i 
forårsstorm! (Bj).
10. kl.’s sidste skoledag med den 
sædvanlige fest og ballade.
9A og Ts til morgenbord hos Ax.
Om aftenen middag på kinesisk re
staurant og i Tivoli.
9C til morgenkaffe hos Bj - og der
efter samme program som 9A.
Lejrtur 5b til Nykøbing Sj. med Ad 
og forældre.
Bh. kl. II med Su på trafiklegeplad
sen (afslutning på færdselsundervis
ningen) .



10. jun.-12. jun.

11. jun.
13. jun.

14. jun.

15. jun.
17. jun.

18. jun.

5c på tur med tre forældre og Be til 
»Klitborg« i Rørvig.
Sommer og afskedsfest 2c og Kn.
Økologisk bondegårdstur til bonde
gård ved Slagslunde Skov for bh. kl. 
II og 3c (Su og Kg).
5c med forældre og Cr på skovtur i 
Dyrehaven.
Skovtur for store og små 3b (Jn). 
De københavnske skolers idrætsdag 
for 4. - 7. kl.
Ib og 2b på besøg hos Skt. Joseph- 
søstrene i Mikkelborg sammen med 
søster Amelie, Kr og Sø.
3b, 3c, 4b, 4c, 5a, 5b og 5c i Zoo (Jn, 
Kg, Ma, Di, Ad, Be, Bg).

3a i oldtidsbyen, 
Lejre.

Trængsler og 
trækvind...
- årets skoleidræt

af Søren Schmidt.

Søren Schmidt har været lærer på 
skolen siden 1970. Har som ind- 
rætslærer ført utallige svømme- og 
idrætshold til sejr ved de københavn
ske idrætsdage.

Skoleåret 1990/91 var, hvad faget 
idræt angår, bemærkelsesværdigt i 
flere henseender. Golfkrigen forløb 
ikke ubemærket på Institut Sankt 
Joseph. På grund af skolens be
liggenhed over for USAs ambas
sade var vi alle udsatte. Sikker
hedsudvalget efterså skabe med 
redningsudstyr, indkøbte klæbe
strimler til vinduerne, og bestemte, 
at alle elever, skolens personale, 
forældre og andre med ærinde til 
skolen, skulle benytte gymnastik
salen som ind- og udgang.
Dette gjorde ikke idrætsunder
visningen lettere ! Den megen tra
fik frem og tilbage på de udlagte 
finerplader fik temperaturen til at 
dale i hallen, og »træ-kvinden« 
gjorde, at flere idrætslærere i den 
kolde vinter underviste iført hue og 
halstørklæde. De fodboldspillende 
elever forsøgte at ramme målet, 
men ramte af og til en forbipas
serende cyklist!
Men de små-forkølede idrætslærere 
og deres elever tog de usædvanlige 
forhold med godt humør - og efter 33



påske kunne man igen undervise 
bag lukkede døre!
Kort før påske skulle det store 
københavnske svømmestævne 
finde sted i Øbro-hallen. Men ak - 
sparekniven havde skåret konkur
rencerne, der tidligere omfattede 
elevhold fra 4. til 10. klasse, ned til 
et lille stævne, der kun bød på 
konkurrencer for elever på 4. og 5. 
trinnet, og hele stævnet skulle 
afvikles på en dag! De festlige 
finalestævners tid er forbi - i hvert 
fald foreløbig!
Vore elever fra 4. og 5. klasse kla
rede sig nu som før udmærket. En 
flot førsteplads blev hjemført af- 
drengene fra 5. klasse i den nye 
disciplin 2 x 4 x 25 meter fri svøm
ning. Brystsvømmer-drengene fra 
5.klasse fik en fin 2. plads. 
Svømning er en idrætsgren, som 
vore elever kan lide. At det er vig
tigt, at enhver pige og dreng lærer 
at svømme, er vist selvklart. Der
for fastholder skolen tre års svøm
meundervisning .
Elever fra 8., 9. og 10. klasse deltog 
i efterårets skoleidrætsstævne og 
klarede sig godt. De dygtige piger 
fra 9A vandt endog Københavns
mesterskabet i atletik, godt trænet 
af skolens 25-års-jubilar, Lis Kruse. 
Endelig skal det nævnes, at alle 
deltog i de københavnske skolers 
motionsløb fredag før efterårs
ferien, en begivenhed, der nu må 
være en tradition på Institut Sankt 
Joseph.

En alternativ livsform...
9. Klassernes katolikker på klostertur til Nütschau 4. - 7. sept. 90

af Klaus Tönshoff, 9a.

På Institut Sankt Joseph i 10 år, fra 
børnehaveklasse til 9. klasse. Efter 
sommerferien i gymnasiet. Dygtig 
klarinetist, tænker på måske at gøre 
musikerkarriere. Ledende kraft bag 
juleorkestret i årets juleemneuge.

Tirsdag d. 4. september mødtes en 
forventningsfuld gruppe, bestående 
af 10 elever og 3 lærere, under Uret 
på Københavns Hovedbanegård. 
Vi glædede os meget til at besøge 
Benediktinerklosteret i Nütschau, 
ved Lübeck i Vesttyskland. Skolen 

har knyttet kontakt til dette klo
ster for mange år siden.
Den første etape, fra banegården 
til Rødby, kørte vi i tog. På turen 
over vandet blev der indkøbt di
verse slikrationer fordi vi var ble
vet advaret om at den nærmeste 
købmand lå 6 km fra klosteret. 
Türen fra Puttgarden til Lübeck og 
herfra videre til den lille by Bad 
Oldesloe foregik også med toget. 
Derefter kørte vi de sidste seks km. 
med taxa til klosteret. Trætte men 
glade blev vi mødt af Pater Rim
bert som bød os velkommen og 
viste os Jugendherberget, hvor vi 
skulle bo. Jugendherberget lå lige34



over for klosteret, men midt imel
lem lå den lille kirke, som munkene 
brugte. Pigerne og drengene fik et 
værelse hver for sig. Vi pakkede 
ud, og om aftenen gik vi til messe. 
Næste dag skulle vi følge munke
nes måde at leve på, med alle tide- 
bønnerne og gudstjenester. Vores 
dag formede sig derfor således:

Morgenbøn kl.7.00-8.00 
(morgenmad kl.8.15) 
Middagsbøn kl.11.45-12.00 
(frokost kl.12.45) 
Eftermiddagskaffe kl.15.00 
Aftenbøn kl.17.00-18.00 
Aftensmad kl.18.15 
Natbøn kl.21.00-21.30

Den følgende dag, torsdag, gik vi 
nogle ture i det kønne landskab - 
desværre regnede det! Mange af de 
besøgende vil gerne se klosteret 
indvendigt, men for at det ikke 
skal blive en »turistattraktion« har 
munkene indbyrdes lavet den af
tale ikke at vise gæsterne rundt i 
klosteret. Munkene skal jo have ro 
til deres arbejde som f.eks. kan 
være at skrive en bog om religion, 
teologi eller fordybelse i troen. 
Alligevel tilbød pater Rimbert at 
vise tre af os rundt. Inden længe 
listede vi rundt i klosteret ledsaget 
af pater Rimbert. Han viste os 
nogle af værelserne som munkene 
bruger. Vi så munkenes spisestue, 
deres tv-rum og deres bibliotek. Et 
af værelserne fungerede som medi
tationsrum, kun for munkene.
Efter forevisningen endte vi i deres 
have. Her mødte vi pater Johan
nes, som havde til opgave at sørge 
for, at haven så præsentabel ud. 
Det gjorde den så sandelig. Bille
det forestiller pater Johannes til 
højre i arbejdstøjet, og til venstre 

står så pater Rimbert i munkekut
ten.
Om aftenen blev der i forbindelse 
med en lille afskedsfest uddelegeret 
nogle forskellige opgaver til os 
m.h.t. rengøringen den følgende 
morgen.
Fredag, den sidste dag i Tyskland, 
kom alle munkene og sagde farvel 
til os. Vi rejste derfra ved 9-tiden, 
tilbragte nogle indkøbsrige timer i

10. klasse i kano

Jesper og Murat stævner ud...

af Therese Hasselbalch, 10. kl.

Har gået på Institut Sankt Joseph i 
hele sin skoletid. Begynder næste år 
på HF. Storesøster Benedikte har 
også gået på skolen.

Lübeck inden vi drog hjem til Kø
benhavn, hvor vi var hjemme ca. 
kl. 21.
Jeg synes det har været en spæn
dende og oplevelsesrig tur, hvor 
religionsholdet har mødt hinanden 
på en anden måde. Endvidere sy
nes jeg at opholdet i Nütschau har 
løst turens »titel« fint: »Alternativ 
livsform«.

Søndag d. 12. august startede 10. 
klasses kanotur i Sverige. Vi kom 
med bus til Sverige og padlede så 
hen til første dags lejrplads.
Naturen var virkelig flot - især vel 
for en som mig, der for første gang 
oplevede Sverige. Det specielle ved 35
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den svenske natur er skovene, de 
hyggelige små åer, himmelen og 
det, som man savner mest inde i 
byen, stilheden og luften, der er fri 
for bilos. Selv om natten var det 
vidunderligt.
Men sejlturen var meget hård. Vi 
stødte på sten, kom fri igen, stødte 
så på sten igen o.s.v. Søndagen var 
slem, selv om vi »kun« padlede 5-6 
kilometer. Jeg var utrolig øm i 
armene, da vi kom frem til lejr
pladsen. Så satte vi teltene op, det 
var en af de ting, man lærte på 
turen. Og bagefter sad vi rundt om 
bålet og snakkede med hinanden. 
Næste morgen var jeg utrolig træt, 
især ved tanken om igen at skulle 
sejle mellem sten og støde på dem. 
Jeg havde heller ikke fået vasket 
mig ordentligt og børstet tænder. 
Det var noget, der irriterede på 
hele turen. Og til morgenmad - 
»hjælp« - pulvermælk og havre
gryn. Det er virkelig ikke noget, 
der kvikker op. Men heldigvis var 
jeg i en god madgruppe.
Om mandagen føltes det ikke helt 
så hårdt at padle, måske fordi vi 
var begyndt at få øvelse. Og da vi 
kom til lejrpladsen, troede jeg ikke 
mine egne øjne. En lækker strand 
med badebro....jubii.
Forventningerne var ikke særlig 
store efter lejrpladsen fra forrige 
dag, fordi den var meget lille og 
vandet var beskidt. Endelig fik vi 
teltet op og kunne begynde at lave 
mad, man bliver utrolig sulten på 
sådan en hård tur. Men maden var 
stadig ikke mit store nummer. Det 
er ikke, fordi jeg altid går og sav
ner mors mad; men pulverkartof- 
felmos og pølser er ikke ligefrem 
min livret.
Tirsdag havde vi en slags fridag. Vi 

padlede heldigvis ikke videre, men 
blev på stranden. Det var lækkert! 
Vi gik også hen til byen, hvis man 
kan kalde den det, da den kun 
består af to butikker. Men her fik 
vi endelig noget spiseligt, nemlig 
slik.
Onsdag og torsdag skulle vi padle 
ekstra langt ovenpå fridagen. Lejr
pladsen om onsdagen var igen en 

lille kedelig en. Man begyndte 
langsomt at glæde sig til et varmt 
bad og til at få noget ordentligt at 
spise.
Og torsdag kom det værste på hele 
turen. Det begyndte at styrtregne, 
samtidig med at det blæste op. Det 
var 11 km. på den måde! Vi gav 

alt, hvad vi havde i os, vi tænkte 
på, at vandet enkelte steder var 
dybt som i Kattegat.
Fredag var dagen, hvor vi skulle 
hjem. På den ene side var det rart 
at skulle hjem til de vante om
givelser, på den anden side kom jeg 
til at savne den dejlige natur.
Türen var anstrengende, men vi 
lærte også meget. Det var skægt at 

sejle, så det ikke blev den sædvan
lige lejrtur, hvor man sidder inde i 
en lejrhytte hele tiden. Det var nok 
godt for os forkælede børn fra stor
byen at leve med naturen. Millio
ner af børn over hele jorden har en 
hverdag, der er meget barskere end 
den, vi blev udsat for.



Rostock-turen

af Merete Messerschmidt, 
10. kl.

Merete begyndte på Institut Sankt 
Joseph i 6. kl. Efter sommerferien 
gælder det gymnasiet.

Allerede i slutningen af vores 
9.skoleår, var det besluttet hvortil 
10. klasse skulle på lejrtur, nemlig 
Rostock.
Dorrit og Vibeke havde via en 
bekendt fået kendskab til en vis 
Professorfrue, Eischler, som boede i 
Rostock. De kontaktede fru Eisch
ler og fik hende til at arrangere 
sovelejlighed til 25 elever hos 9. og

10. klasses elever fra Karl Lieb
knecht Oberschule. Formålet med 
turen var at opleve de sidste rester 
af østtysk præg i Rostock efter 
Berlinmurens fald, og få et lille 
indblik i dagliglivet hos de førhen 
østtyske borgere.
En tidlig morgen i december 1990 
mødte 10. klasse samt deres lærere 
op under »Uret« på Københavns 
Hovedbanegård. De 25 elever stod 
og skuttede sig, da morgenkulden 
strømmede ind i den store hal, hver 
gang en af dørene gik op. Eleverne 
var trods træthed parate til at 
drage afsted mod deres mål Ro
stock.

Godt belæsset med tøj, nydelses
midler og tysk valuta kæmpede vi 
os vej ind i toget. Toget slæbte sig 
vej ned gennem Sjælland og holdt 
sidste gang ved en lille færgehavn 
på en af de sydlige øer. Derfra fort
satte turen med færge. Der var 
ingen som blev søsyge, og vel an
komne til Tyskland igennem pa
skontrollen blev vi mødt af nys
gerrige unge tyskere.
Lugten af brændt brunkul og ben- 
sinos fra Trabanter med to-takts- 
motorer slog os i møde. Med livlig 
snak blev vi fulgt hen til toget, 
som skulle bringe os videre til Ro
stock by. Uden for stationen i Ro
stock var der et mylder af Traban
ter, men vi måtte gå den lange vej 
til skolen med vores tunge bagage. 
På skolen fandt vi hver især vores 
vært. Derefter blev vi gennet ind i 
et rum som skolen havde stillet til 
rådighed for os. Efter introduktion 
og dagsplan skulle vi spise frokost. 
Den bestod af en gryderet med 
forskellige grøntsager og muslibar 
til dessert. Det smagte godt men 
lagde sig tungt i maven. Derefter 
skulle vi hjem til vores værtsfami
lier. Pigen jeg skulle være hos hed 
Doreen, og hun boede fem minut
ters gang fra skolen. Det var et 
ældre kvarter og huset hun boede i 
var som det eneste i gaden malet 
på facaden, måske for at dække 
over diverse mangler. Lejligheden 
var rimelig stor, men ikke så pænt 
indrettet, og dog havde jeg indtryk 
af, at moderen (fraskilt) alligevel 
havde en pæn indkomst, selvom 
det var bedømt ud fra det enorme 
udvalg af mad og drikke, de havde 
i huset. Doreen må egentlig have 
en kedelig hverdag, idet hun ikke 
har nogen fritidsbeskæftigelse eller 37
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huslige pligter. Jeg tror kun, hun 
laver lektier, ser fjernsyn og spiller 
terningespil med sin lillebror efter 
skoletid. Men jeg spillede altså 
med dem, indtil vi om eftermidda
gen skulle på julemarkedet med 
vores klassekammerater.
Byen og butikkerne mindede lidt 
om dem i Lübeck eftersom der 
efter genforeningen primært sælges 
vestlige varer, men menneskerne i 
gaderne bar tydeligt præg af at 
være Rostockere, hvilket man især 
kunne se på deres anonyme, farve
løse tøj og den ubeskrivelige måde, 
hvorpå de betragtede os.
Næste morgen skulle vi møde op 
på skolen. Jeg var der allerede halv 
otte, hvor de tyske børns skoledag 
begynder. I løbet af dagen skulle vi 
rundt på skolen og følge under
visningen i forskellige fag og klas
setrin. Klasseværelserne mindede 
mig om nogle jeg har set i en fjern
synsudsendelse om Danmark i 
50'erne. Alt var pænt udefra, men 
inde i klasserne var der gammelt 
gulnet tapet på væggene og nogle 
steder afskallet maling. Under
visningen var udmærket og på 
ingen måde streng. Eleverne arbej
dede godt i timerne, men sagde 
ikke så meget, måske fordi vi sad 
og så på. Jeg var inde til en fysik
time, en engelsktime og en kemi
time.
Senere samme dag skulle vi på 
bytur med en historielærer. Han 
fortalte ivrigt alt det han kunne 
om Rostocks historie og om gamle 
bygninger. Da rundturen var forbi, 
kunne vi gå på julemarked. Dren
gene havde fundet nogle gode sky- 
detelte, hvor de vandt masser af 
papir- og plastikblomster og flasker 
med »sekt«. Der var også andre 

forlystelser samt boder, hvor man 
kunne købe mad og drikke til rime
lige priser. Et sørgeligt syn på jule
markedet var cirkusfolk fra et cir
kus med underskud, som gik rundt 
med deres dyr for at samle penge 
ind til foderet.
Om aftenen var der diskotek på 
skolen for 9. og 10. klasse, i an
ledning af at vi var der. Det var 
lidt halvkedeligt, men vi gjorde 
vores bedste for at peppe stem
ningen lidt op.
Den følgende dag skulle vi på virk
somhedsbesøg. Pigerne skulle til en 
børnehave og vuggestueinstitution 
og drengene skulle ud på et privat 
hyrevogns- og lastbilværksted/ 
vaskeri. Jeg var mest interesseret i 
det sidstnævnte, og der var flere 
drenge der ytrede, at de hellere

Tyske og danske unge mødes (Volker og 
Stephan fra Rostock yderst, i midten 
Trine og Peter fra 10. klasse).

ville have været med i børneinsti
tutionen. (Her ser vi et tydeligt 
tegn af brud på kønsrollemøn
steret) .
Om aftenen inviterede tyskerne os 
ud på diskotek »Nautillus« lidt 
uden for centrum af byen. Dis
koteket hørte ind under en ung
domsklub og var ganske »uskyl
digt«. Det var omtrent som på 
skolen, men væggene var pyntet 
med grafitti, der skulle forestille 
indersiden af en u-båd, og musik
ken de spillede var bedre. På et 
tidspunkt forlod hele gruppen af 
mennesker »Nautillus« for at gå 
hen på en andet diskotek, men de 
havde et arrangement for spasti
kere og var ved at lukke af. Derfor 
tog vi hjem igen.
Den næstsidste dag i Tyskland var 
vi på heldagsbustur til Bad Do
beran, Schwerin slot og Wismar. 
Marienkirche i Münster var fan
tastisk med sit tosidede alter og 
kors, og det store ur med kalender, 
navnedage, solens og månens posi
tion - eller hvad det nu var, samt 
de store kirkeklokker og de for
skellige gravmonumenter. Det hele 
var imponerende, men endnu bedre 
var det på Schwerin slot. Alle rum
mene var indrettede til specielle 
lejligheder efter alle kunstens reg
ler. Med tapeter af silke, møbler i 
de fineste træsorter. Det mest im
ponerende var en sal hvis gulv 
bestod af mahogni, ibenholt, elfen
ben, skildpadde m.m. og forgyld
ninger alle mulige steder. Alt var 
utrolig kostbart og uerstatteligt, 
hvis der f.eks. skulle opstå brand, 
ville restaureringsomkostningerne 
beløbe sig til svimlende summer. 
Efter busturen skulle vi besøge 
professorfruen. Hun havde disket38



op med alskens lækkerier og søde 
sager. Fjernsynet var tændt, og 
filmen der blev vist hedder »Dirty
Dancing«. Den var til stor mor
skab for klassen synkroniseret til 
tysk..
Dorrit, Vibeke og Benny havde 
arrangeret en konkurrence som gik 
ud på hvilken gruppe, der kunne 
svare rigtigt på flest spørgsmål. 
Den gruppe jeg var i vandt. Præ
mierne var chokolade og en bog. 
Senere tog de fleste afsted på dis
kotek, men jeg blev hos professor
fruen sammen med Raffaello og 
Murat. Vi spillede »Monopoly« der 
svarer til Matador. Raffaello og 
Murat rottede sig sammen, og jeg 
gik fallit, men uheld i spil - held i 

Sidste dag i Rostock skulle vi mø
des hos professorfruen kl. 9.00, 
hvorefter vi skulle til messe i den 
katolske kirke. Præsten nævnte os 
i sin prædiken. Mange af de tyske 
elever vidste ikke noget om kirke
samfund og syntes, det hele var 
underligt.

Selv kan jeg fortælle, at præcis 
samme ting sker på samme tid i de 
katolske kirker verden over. Med 
det mener jeg messens indhold og 
oplæsning af Bibelen. (Irrelevant 
for rejsebeskrivelsens indhold, men 
vigtigt for forståelsen af situatio
nen).
Efter messen gik turen mod statio
nen, med tog til færgen, fra færgen 
atter med tog mod København og 
derefter hjem.
Det var en meget fornøjelig tur. 
Rig på oplevelser, nye indtryk og 
nyetablerede venskaber. Det har 
været spændende, men jeg ville 
næsten ønske jeg havde været der 
før Berlinmurens fald, så jeg even
tuelt kunne sammenligne med situ
ationen i dag.

Fra skolebesøget i det 
tidligere DDR.
» Være flittig i skolen 
og altid have de bed
ste mennesker som 
forbillede, de, som 
har ydet mest for 
menneskeheden «. 39
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Afgangsprøverne 
for 9. og 10. klasse 1991 c.,s üo^'o£Ot

r 5©^ v.(\öe°s

Folkeskolens afgangsprøve (9. og 10. kl.):
55 elever til prøverne i dansk, matematik, engelsk og 
fysik.
22 elever til prøven i tysk, og 35 elever til prøven i 
fransk.

Årets emner i dansk, skriftlig fremstilling:
1. »Rigtigt begyndt...« - med udgangspunkt i et re

klamebillede for appelsin-juice.
2. »Budbringere for et fredeligt Europa« - om at rejse 

rundt som budbringer for fred og om forholdet 
mellem øst og vest.

3. »Forældrenasser« - om børn, der udnytter deres 

4

4.

5.

6.

forældre.
»Rør ved mig« - over et digt af J.C. Calderon (vist 
bedre kendt som dansktop-sang).
»Flaskeposten« - en fri opgave ud fra et billede 
med en flaskepost.
»Fritidsjob« - ud fra en artikel om skoleelevers 
fritidsjobs.

e

I regning/matematik, problemregning havde opga
verne overskriften »Mælk« og handlede om køb og 
salg, emballager, afregning med producenten m.m.

Folkeskolens udvidede afgangsprøve (10. 
klasse):
25 elever til prøverne i dansk og engelsk.
24 elever til regning/matematik - prøven.
23 elever til prøven i tysk.
20 elever til prøven i fysik.
Årets emner i dansk, skriftlig fremstilling til den ud
videde prøve:
1. »Røverens søde liv« - en opgave om etik og moral 

på grundlag af en artikel om en 16-årig tyv.
2. »Folkevandring i vor tid« - om immigration til 

Europa ud fra en artikel af Umberto Eco.
3. »Læn Dem ud« - om et digt af Steffen Brandt om 

4.

5.

at bryde ud af sin hverdag.
»Bryllup« - en billedopgave, hvor billedet fore
stiller et brudepar i en ødelagt, sønderbombet (?) 
gade (måske Beirut).
»Superbørn« - om sovjetiske børne - supergym
naster.

6. »Vi står sammen om alt« - på grundlag af en 
længere artikel om kinesisk familiesammenhold.

I skriftlig regning/matematik samlede opgaverne sig 
om et feriested »Sølandia« med tilhørende vandland. 
Eleverne skulle arbejde med priser på ferieophold, 
vandlandets indretning, vandets kvalitet mm.
I skriftlig engelsk tre opgaver: »It’s up to you« (om 
forurening), »Inter-rail« og »Survival« (journalist
opgave om et flystyrt).
I skriftlig tysk tre opgaver: »Projektwoche« (om pro
jektarbejde i skolen), »Eine geheimnisvolle Kiste...« 
(fantasi-opgave om en kasse fundet på en strand) og 
»Keiner will Teddy« (om glemte og forladte husdyr).40



Til lykke med den 
første hellige kommunion...

Jazmin Atrip (2a), Pauline Sørensen 
(2a), Lasse M. Holst (2b), Helena 
Leszkowicz (2b), Philip Monas (2c).

Fra 1. kommunionen i skt. Ansgars 
Kirke 7.4.1991.

Til lykke med konfirmationen...

Fra 7a (siddende): Anne Dorthe 
Engmose, Peter Vilnov Hansen, 
Maria Kristina Jensen, Maria Lud- 
vigsen, Peter Pohani, Michael Tro
jahn. Fra 7b (i midten): Christina 
Berg-Larsen, Louise Henriksen, 
Tina Fries Knudsen, Heidi Nygård, 
Stephan Sieben. Fra 7c (øverst): Pe
ter Andersen, Lotte Greve, Grith II- 
kjær, David Nybo, Rebecca Vil- 
gaard, Diana Weitling. Ikke på bille
det: Pernille Schmidt (7a), Henri
ette Andersen, Lasse Poulsen (7b), 
Torben Dymond, Heidi Engblom, 
Ann-Sophie Jørgensen (7c).
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§1.
Den selvejende institution INSTITUT 
SANKT JOSEPH har hjemsted i Køben
havns Kommune. Den er oprettet af Sankt 
Joseph Søstrenes Ordenssamfund. Skolen har 
indtil den 31/3 1976 været drevet som privat 
skole af Sankt Joseph Søstrenes Ordenssam
fund.

§2.
Institutionens formål er at drive skolevirk
somhed på katolsk grundlag i samarbejde 
med de andre katolske skoler og i særdeleshed 
med Niels Steensens Gymnasium, indenfor de 
af Folkeskolen omfattede årgange efter regler 
om friskoler og private grundskoler m.v., for 
tiden bekendtgørelse af 1. juli 1976 af lov nr. 
258 af 4. juni 1970 om friskoler og private 
grundskoler m.v., bekendtgørelse af 5. januar 
1971 af lov om statsstøtte til visse private 
skoler og undervisningsministeriets bekendt
gørelse af 6. maj 1970 om statstilskud til visse 
private skoler, som ændret ved bekendtgø
relse af 26. september 1975.

§3.
Institutionen modtager som gave fra den tid
ligere ejer, Sankt Joseph Søstrenes Ordens
samfund, vederlagsfrit skolens inventar, bø
ger, samlinger, kontorinventar m.v. løvrigt 
tilvejebringes institutionens egenkapital ved 
gaver og anden støtte fra de forældre og insti
tutioner, som står bagved eller samarbejder 
med institutionen. Endvidere overtager insti
tutionen retten til at drive skolen med dens 
elever og personale. Der gives af ordenssam
fundet institutionen ret til på særskilt aftalte 
vilkår at drive skolevirksomhed i de hidtidige 
lokaler i ejendommen matr. nr. 22, Østervold, 
beliggende Dag Hammarskiölds Allé 17, Kø
benhavn 0.
I forbindelse med stiftelsen udarbejdes en sta
tus over institutionens aktiver og passiver.

§ 4.
Skolens drift gennemføres ved tilskud fra det 
offentlige, skolepenge, private tilskud og ga
ver samt lån. Skolepenge betales efter en af 
styrelsen fastsat tarif. Eventuelt driftsover
skud opspares til imødegåelse af senere drifts

underskud eller til anden anvendelse til 
fremme for skolens formål.
Kapital, der ikke er bundet i fast ejendom, 
inventar, samlinger m.v., eller er nødvendig 
til skolens drift, skal anbringes efter reglerne 
for anbringelse af midler, der tilhører legater 
m.v. under offentlig bestyrelse eller offentligt 
tilsyn, jfr. for tiden bekendtgørelse nr. 332 af 
16. september 1966 som ændret ved bekendt
gørelse nr. 354 af 24. juli 1972.
Værdipapirer skal noteres på skolens navn, og 
det skal i det hele sikres, at midlerne kun 
anvendes i skolens øjemed.

§5.
Institutionens styrelse, der har den økonomi
ske og administrative ledelse, består af 5 med
lemmer som følger:
a. Formanden, der udpeges af Sankt Joseph 

Søstrenes ledelse for to år ad gangen.
b. Formanden for forældrerepræsentantska

bet ved skolen.
c. Et medlem, der vælges af og blandt foræl

drene til børn på skolen. Valget kan fore
tages ved det ved institutionen værende 
forældrerepræsentantskab. Valget gælder 
for to år ad gangen. Valgperioden udløber 
dog med det år, hvor forældrene ikke mere 
har børn på skolen.

d. Et medlem, udpeget for to år ad gangen af 
Det Katolske Pastoralråds Forretnings
udvalg.

e. Et medlem, udpeget for to år ad gangen af 
den katolske biskop i København.

De under a. og d. udpegede medlemmer afgår 
i ulige årstal pr. 1. november, medens de under 
c. og e. udpegede/valgte medlemmer afgår i 
lige årstal, ligeledes pr. 1. november. Med
lemmerne fungerer dog, indtil nye medlem
mer er udpeget/valgt. Genvalg/genudpegning 
er mulig.
Styrelsesmedlemmerne skal være myndige og 
ikke ude af rådighed over deres bo. De kan 
ikke modtage honorar af skolens midler. Sty
relsens medlemmer har ikke ret til nogen an
del i skolens formue eller overskud og hæfter 
ikke personligt for skolens forpligtelser.
Skolens leder, lærere og øvrige ansatte kan 
ikke være medlemmer af styrelsen eller del
tage i valget af denne, selvom de har børn i 
skolen.

Hverken skolens medarbejdere som helhed 
eller forældrekredsens medlemmer har ret til 
andel i udbyttet eller har del i de skolen på
hvilende forpligtelser.

§6.
Styrelsen vælger selv sin næstformand og 
sekretær og fastsætter selv sin forretnings
orden.
Styrelsen holder møde efter formandens skøn 
eller når to andre styrelsesmedlemmer eller 
skolelederen begærer det. Mødeindkaldelse 
sker med mindst 8 dages varsel ved forman
dens foranstaltning.
I styrelsesmøder deltager normalt skolens 
pædagogiske ledelse og lærerrådsformanden, 
dog uden stemmeret.
Styrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 
tre af dens medlemmer, herunder enten for
manden eller næstformanden er tilstede.
Styrelsens beslutninger træffes ved alminde
lig stemmeflerhed (jfr. dog § 10). Ved stemme
lighed er formandens stemme afgørende. Sty
relsen træffer beslutning om, hvorvidt et 
medlem er inhabil i en sag, således at han skal 
udelukkes fra at deltage i styrelsens forhand
ling og afstemning om sagen. Et medlem skal 
underrette styrelsen, hvis der foreligger for
hold, der kan give anledning til tvivl om hans 
habilitet.

§7.
Institutionens pædagogiske ledelse varetages 
af en af styrelsen antaget skoleleder.
Skolelederen har - med de indskrænkninger, 
der følger af de til enhver tid af undervis
ningsministeriet fastsatte regler for eksa
mensskalaer m.v. - overfor styrelsen ansvaret 
for skolens pædagogiske ledelse.
I henhold hertil udstedte revisorinstruks. Det 
reviderede årsregnskab skal forelægges sty
relsen til godkendelse. Efter at have indhen
tet lærernes og det øvrige personales ønsker 
skal skolelederen lade udarbejde et udkast til 
budget, som skal forelægges styrelsen til god
kendelse, inden det nye regnskabsår begyn
der.
Institutionens lærere samt andet fast ansat 
personale ansættes og afskediges af styrelsen 
efter indstilling fra skolelederen. Skolelederen 
kan dog antage vikarer til kortvarig tjeneste. 43
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§8.
Institutionen tegnes af styrelsens formand og 
et styrelsesmedlem i forening.
Ved køb, afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom tegner dog den samlede styrelse, og 
der kræves tillige undervisningsministeriets 
godkendelse.
Styrelsen kan meddele prokura, enkel eller 
kollektiv.

§9.
Institutionens regnskabsår er finansåret. 
Regnskabet skal revideres i overensstem
melse med regler i undervisningsministeriets 
bekendtgørelse af 6. maj 1970 om statstilskud 
til visse private skoler.

§10.
Ændringer i nærværende vedtægter kan fore
tages af styrelsen med godkendelse af under
visningsministeriet. Såfremt ændringer dre
jer sig om reglerne for skolens formål (§ 2), 
reglerne for styrelsens sammensætning (§ 5), 
reglerne for vedtægtsændringer (§ 10) eller 
vedrørende institutionens opløsning, skal sty
relsen først indhente godkendelse hertil hos 
den katolske biskop i København.
Beslutning om ophør af skolevirksomhed kan 
kun tages efter forudgående drøftelse med 
den katolske biskop.
Går ændringsforslaget ud på en ændring af 
skolens formål, skolens ophævelse eller en æn
dring af nærværende bestemmelse, fordres 
det dog, at ændringen vedtages med 4/5 ma
joritet, og at samtlige styrelsens medlemmer 
deltager i afstemningen. Er dette sidste ikke 
tilfældet, men forslaget dog vedtages med 4/5 
majoritet af den samlede bestyrelse, afholdes 
ny afstemning på et møde tidligst tre og se
nest seks uger efter, hvor forslaget kan ved
tages med samme majoritet.
Institutionens opløsning kræver undervis
ningsministeriets godkendelse.

§11.
Såfremt Sankt Joseph Søstrene ønsker eller 
tvinges til at opgive deres virksomhed her i 
landet, overdrager ordenssamfundet deres 
beføjelse til at være bestyrelsens formand til 
det katolske pastoralråds forretningsudvalg.

§ 12.
Ophører institutionen med at drive skolevirk
somhed i overensstemmelse med formålsbe
stemmelsen, skal den opløses.
Denne beslutning er først gyldig efter god
kendelse fra den katolske biskop af Køben
havn, medmindre beslutningen om institutio
nens ophør skulle være en følge af en vægring 
fra biskoppen af godkendelse i henhold til § 10 
af vedtægtsændringer, som af undervisnings
ministeriet måtte blive krævet som forud
sætning for at opnå eller fortsat oppebære 
tilskud og/eller lån fra staten.
I tilfælde af institutionens opløsning over
drages dens midler efter udredelse af de insti
tutionen påhvilende gældsforpligtelser med 
undervisningsministeriets godkendelse til 
brug for skoleformål til en eller flere katolske 
skoler, som er selvejende institutioner med 
vedtægter godkendt af undervisningsmini
steriet, og som er berettiget til at modtage 
statstilskud efter den til enhver tid gældende 
støttelov. I særlige tilfælde kan midlerne dog 
med undervisningsministeriets godkendelse 
anvendes til andre skoleformål, der støttes 
gennem loven om statsstøtte til visse private 
skoler.
Det påhviler styrelsen at give undervisnings
ministeriet meddelelse om institutionens op
løsning.
Det påhviler endvidere i tilfælde af institutio
nens opløsning den siddende bestyrelse at 
fungere videre, indtil det økonomiske opgør 
af skolens aktiver og passiver er gennemført 
efter loven eller er overgået til behandling i 
skifteretten eller ved en af undervisningsmi
nisteriet godkendt likvidation, idet styrelsen 
har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver 
og for, at det økonomiske opgør i anledning af 
skolens nedlæggelse foretages efter loven, 
samt for, at skolens nettoformue anvendes i 
overensstemmelse med vedtægtens bestem
melser herom.

§13.
På samtlige ejendomme, som institutionen 
måtte erhverve, skal bestemmelse om, at un
dervisningsministeriets godkendelse kræves 
til erhvervelse, afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom tinglyses som dispositionsind- 
skrænkning. København, den 7/3 197744



INSTITUT SANKT JOSEPH 
Årsskrift 1991

*
Redigeret af viceskoleinspektør John Reuter 

TAK til alle bidragydere
Kritik og forslag til årsskriftet er meget velkommen og bedes 

rettet til redaktøren.
*

Oplag : 1700 ekspl.
Udleveres gratis til skolens elever og forældre, ansøgere til 

kommende år, landets øvrige katolske skoler, skolens forretningsforbindelser, 
skolens venner m.fl.

*
Redaktionen sluttet d.24.5.1991

Udkommet d.17.6.1991

Grafisk tilrettelæggelse og tryk : Borch Tryk, Ringsted


