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JAGTVEJENS SKOLE
Meddelelser for 1966-67 

samt skema over årsafslutningen



Om konfirmationsforberedelsen

1. Eleverne konfirmeres fra 7. klasse, således at konfirmationsforberedelsen falder 
inden for dette klassetrin.
Elever, der skal konfirmeres i oktober fra 7. klasse, skal dog have fri til at gå til 
konfirmationsforberedelse ca. medio april-juni.

2. Elever, der i henhold til ovenstående går til konfirmationsforberedelse, kan få 
fri kl. 13 mandag og torsdag.

3. Såfremt forældrene ønsker konfirmation inden for andre klassetrin, må eleven 
henvises til forberedelsen efter skoletid.

4. Elever, der går til konfirmationsforberedelse, kan på skolen låne en salmebog 
og et nyt testamente. Lånte bøger skal afleveres umiddelbart efter konfirma
tionen.

Erstatning for bortkomne ure, smykker etc.

Da skolevæsenet jævnligt modtager ansøgninger om erstatning for værdigen
stande, som elever har mistet på skolen, benytter man anledningen til her at gøre 
hjemmene opmærksom på, at skolevæsenet ikke yder erstatning for ure, smykker 
o. lign., hvorfor det frarådes hjemmene at lade eleverne medbringe sådanne gen
stande på skolen. Sker det alligevel, er det på hjemmenes eget ansvar, og erstatnings
krav vil ikke kunne gøres gældende. Samtidig gør man opmærksom på, at der heller 
ikke ydes erstatning for huer, vanter, tørklæder og lignende mindre beklædnings
genstande; disse må af eleverne medtages i klassen.

Forsømmelser

Skolen kan give et barn tilladelse til at forsømme enkelte dage, men forsøm
melsen kan kun betragtes som lovlig, hvis skolens tilladelse er indhentet forud. Hvis 
et barn forsømmer skolen på grund af sygdom, skal der så vidt muligt samme dag 
gives skriftlig eller ved en voksens henvendelse på skolen mundtlig meddelelse. Hvis 
sygdommen strækker sig over mere end 3 dage, kan skolen forlange, at hjemmet 
skaffer en tilsendt sygeattest påtegnet af lægen og forevist på skolen.

Hvis et barn mere end én gang i samme måned forsømmer på grund af syg
dom, kan skolen straks kræve sygeattest udstedt af lægen.

Hvis hjemmene ikke overholder disse bestemmelser, kan skolen betragte for
sømmelserne som ulovlige.



Skoleårets afslutning
Mandag den 19. juni har eleverne 

fri.
Tirsdag den 20. juni og onsdag den 

21. juni indbydes forældrene til at 
overvære undervisningen i klasserne 
efter omstående skema.

De samme dage vil elevarbejder i 
håndarbejde, sløjd, formning m. m. 
være fremlagt i pigegymnastiksalen.

Torsdag den 22. juni er omflytnings
dag. Børnene skal medbringe alle de 
bøger, der ikke skal anvendes i næste 
skoleår.

Sommerferien begynder fredag den 
23. juni og slutter lørdag den 12. aug.

Nyt skoleår begynder mandag den 
14. aug. undtagen for 1. klasse, der 
først skal møde mandag den 21. aug.

Afslutningshøjtidelighed 

tirsdag den 20. juni kl. 19 for elever, 
der forlader skolen.

Forældrene er hjertelig velkomne til at over
være højtideligheden i gymnastiksalen.
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Beretning om skoleåret 1966-67
Skolen startede 12. aug. med 636 

elever, fprdelt i 28 klasser, heraf 1 
8. klasse, 3 9. klasser og 1 10. klasse. 
Det er første gang i skolens historie, vi 
har haft 10. klasse. Den består af 13 
elever, alle piger, og det har været en 
fornøjelse at arbejde med disse elever. 
Næste år har 20 elever meldt sig til 
10. klasse.

Den 15. maj måtte skolen tage af
sked med en af vore meget dygtige 
lærere, hr. J. Døør, der efter bestået 
magisterkonferens fik stilling som ama- 
muensis ved det nye Odense Universi
tet.

I juni skete det ikke uventede, at 
viceinspektør Knud Skytte blev ud
nævnt til skoleinspektør fra 1. aug. 
Hr. Skytte har i de 7 år, han var 
viceinspektør, i høj grad været med 
til at præge Jagtvejens skole som en 
dygtig og meget afholdt lærer og vice
inspektør og en storartet kollega; som 
vi, selv om det er beklageligt at miste 
ham, kun kan lykønske Vanløse skole 
med. Som hans afløser kunne vi den 
1. okt. byde velkommen til hr. Knud 
M. Nielsen, der ved sin udnævnelse var 
overlærer ved Hans Tavsensgade skole.

1. maj måtte skolebetjent Ernst 
Wulff på grund af sygdom tage sin af
sked fra skolevæsenet efter 36 år i 
kommunens tjeneste, heraf 24 år ved 
Jagtvejens skole. Vi takker hr. Wulff 

for de mange år og håber, hans hel
bred må kunne genvindes efterhånden. 
Hans afløser er endnu ikke udnævnt, 
men i hans lange sygdomsperiode har 
hr. V. Lindberg fungeret som skole
betjent på udmærket måde.

I en moderne skole er det nødven
digt, at det regelbundne skema af og 
til fraviges, specielt for de større klas
ser. Der har da også her på skolen 
været en række foranstaltninger, der 
stort set tager sigte på at forberede 
eleverne til livet uden for skolen. Er
hvervspraktik, virksomhedsbesøg, lejr
skole, museumsbesøg etc. er et led i 
dette arbejde. Skolekpmedie, skolebal 
og andre festligheder hører også til i 
det moderne skolebillede, dog ligger 
dette i elevers og læreres fritid. Det 
kræver et stort forarbejde, og der er 
grund til at takke de elever, der bru
ger deres fritid til at gøre et sådant 
arbejde, også for at glæde deres kam
merater. En meget stor tak skal også 
de lærere have, der helt uden veder
lag ofrer tid og somme tider penge, 
for at skolens elever kan få del i et 
fornøjeligt samvær.

På de følgende sider kan De læse 
en del beretninger om noget af oven
stående, skrevet af deltagere og i deres 
eget sprogbrug.

Ernst Mølleri
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II. Reals lejrskole i Telemark, Norge. 
15.-24. august 1966.

Referat af: Birgitte Knudsen, 
Birgit Svensson og Frank An
dersen.

II. real’s lejrskole startede mandag 
den 15. august fra Københavns Ho
vedbanegård, hvorfra 22 elever og 2 
lærere drog af sted mod Norge. Tog
rejsen gik over Korsør-Nyborg til Fre
derikshavn. Ved 22-tiden ankom vi til 
Frederikshavn og sejlede så af sted til 
Larvik, hvor vi ankom næste morgen. 
Lidt trætte gik vi i land, da vi alle 
havde sovet på forunderlige og ikke 
altid lige bekvemme steder som: tele- 
fon-boxe, kufferthylder, baby-rooms, 
flugtstole på dækket og på flygel-plat
formen.

Vi havde strålende vejr næsten hele 
turen undtagen en af de sidste dage, 
hvor vi havde lidt regnvejr. Vi sejlede 
10 timer med et passagerskib op ad de 
norske elve, gennem kanaler og sluser 
til rejsens mål: Dalen. Det var en dej
lig, men trættende tur, og vi fik set en 
hel del af den dejlige norske natur, som 
er helt forskellig fra den danske.

Fra Dalen besøgte vi: Rjukan med 
kraftværket, Tungtvandsstationen, Mu
seet for Anna Grimdalen og i Skien 
museet for Vest-Telemark og Gren
land.

Vi besøgte Gausta-toppen, som er 
1883 m høj, men vi blev meget forbav
sede, da vi endelig langt om længe 
nåede derop. Vi havde kun regnet med 
en mindre travetur, men der tog vi 
fejl; det blev en ordentlig bjergbestig
ning, vi kom ud på. Vi var ret trætte 

efter den tur, da vi dagen før havde 
besteget et andet mindre fjeld.

Vi overværede en højmesse i Eids- 
borg Stavkirke, en ret ejendommelig 
kirke.

Den 24. august kl. 7,22 om morge
nen ankom vi til Københavns Hoved
banegård, hvor vi blev modtaget af 
forældre og søskende, som umuligt kun
ne være i tvivl om, hvilket tog vi kom 
med, da hele toget rystede af sang og 
råb.

Vi har oplevet og set så meget, at 
det virkelig var en meget vellykket 
lejrskole, som umuligt kunne være 
bedre.

Illu på klassetur til Teknisk Museum, 
Helsingør.

Da HIu altid er blevet opdraget til 
at betragte tekniske museer og lignen
de med stor interesse, var det ganske 
naturligt, at Teknisk Museum i Hel
singør blevet målet for en klassetur. - 
Museet er ganske nyt og endnu ikke 
helt færdigbygget, men alligevel så vi 
en masse. På museet er der alverdens 
ting, lige fra en „oldnordisk“ brandbil 
til mere moderne finesser. Mange af 
de udstillede genstande udmærkede sig 
ved, at de fungerer ved tryk på diverse 
knapper, dog ikke brandbilen. Vi til
bragte ca. 2 timer med at udforske mu
seets to etager. I den nederste etage 
var der udstillet motorkøretøjer af alle 
typer. På anden etage var de udstille
de genstande af en noget mindre stør
relse, mange af dem var ret gamle, 
men af den grund ikke mindre spæn
dende.

Per Sabroe.
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10. klasses besøg i „Ungdomsbyen“ i 
Rødovre.

Vi startede fra skolen mandag den 
13. februar 1967 kl. 7,45. Ankomst til 
„Ungdomsbyen“ kl. 8,30. Vi blev vist 
ind i „Oliens hus“, hvor vi blev mod
taget af lederen frk. Hanne Engstrøm, 
som fortalte os lidt af „Ungdomsby
en'^ historie.

Derefter gik vi over i »forsikrings
huset«, hvor frk. Jette Wærling bad os 
tænge tøjet og viste os ind i lokalet, 
som var indrettet til et forsikrings
kontor. Et af de store hovedpunkter 
indenfor forsikring drejer sig om vor 
nedsatte arbejdsevne, og det beskæfti
gede vi os længe med. På vores bord lå 
en mappe, der handlede om forsik
ring, og i den skulle vi løse nogle op
gaver. Efter spisepausen viste hun os 
en film, der handlede om det første 
forsikringsselskab, og om hvordan det 
blev startet.

Vi gik tilbage til „forsikringshuset“, 
hvor vi udfyldte et skema, der viste os, 
at invaliditetserstatning eller invalide
pension retter sig efter, hvor mange 
procent, man bliver invalid. Til sidst 
skulle vi selv udfylde en forsikringspo
lice om indbo- og ansvarsforsikring. Da 
papirerne jo skal skrives under, blev 
nogle af os sat til at agere henholdsvis 
assurandør, personalechef, og hvad der 
ellers findes indenfor denne branche.

Kurset var meget interessant, men 
hvis opholdet i »Ungdomsbyen« hav
de strakt sig over to dage, kunne man 
have fået tid til at diskutere flere 
emner.

Marianne T. Birgit.

Risø.
En lørdag i december holdt der en 

bus uden for skolen. Efter en lille ti

mes tid ankom vi til bestemmelses
stedet: Atomstation Risø. Efter modta
gelsen kørte vi hurtigt ud til reaktor 
DR 2, hvor vi blev vist rundt og fik 
forklaret enkelthederne. - Reaktoren, 
som er købt i U.S.A., blev taget i briig 
i 1958. Den indeholder 36 brændsels
elementer i kernen. Reaktoren bruger 
ca. 5 kg uran. Der benyttes uran med 
90 pct. U-235. Når 30 pct. er brugt, 
bliver det sendt til udlandet, hvor det 
bliver oparbejdet til nye brændsels
elementer. I forsøgsreaktorerne udsæt
tes stof for bestråling f. eks. for at 
fremstille radioaktive isotoper. Efter at 
vi var blevet betydelig klogere, kørte 
vi til acceleratoranlægget, hvor vi ik
fremvist nogle steriliserede genstande, 
der særlig benyttes på hospitalerne, så
som kunstige lunger og diverse sprøj
ter. Til sidst kørte vi til landbrugsfpr- 
søgsafdelingen, hvor vi så forskellige 
kornsorter, der var bestrålet mere eller 
mindre for at fremme udbyttet. Der
næst vendte vi hjemad beriget med 
endnu en oplevelse.

Jan Krona, Ilir.

9. og 10. klasses besøg på Louisiana.
Fredag den 24. februar besøgte 9. 

og 10. klasse Peggy Guggenheim-sam- 
lingen på Louisiana i Humlebæk.

Louisiana var oprindelig en gammel 
sydstatsvilla, som blev ombygget af ar
kitekterne Jørgen Bo og Vilhelm Woji- 
lert i 1957-58. Manden bag det hele 
var Knud W. Jensen.

De første billeder, vi så, var malet 
af Salvador Dali, som havde hentet 
inspiration fra H. C. Andersens even
tyr. Det billigste maleri kostede 26.000 
kr., og litografierne kostede fra 1.300 
kr. til 1.700 kr.

6



Vi gik videre og kom ind i en lang 
gang med malerier malet af kubisten 
Wilhelm Lundstrøm. Mange kender 
ham måske fra Frederiksberg Svøm
mehal, hvor han har dekoreret begge 
endevægge med store mosaikker.

De første abstrakte billeder så vi i 
det næste store rum. Nogle af de kende
ste abstrakte kunstnere var Jean Arp 
og amerikaneren Jackson Pollock.

Den største kunstner, der havde ud
stillet billeder deroppe, var Picasso, og 
hans billeder kunne man se i det næ
ste rum. Endvidere så vi på skulpturer, 
de fleste af schweizeren Giacometti. En 
enkelt af spanieren Gonzales.

Den sidste gruppe malerier var de 
surrealistiske. Den største kunstner i 
den surrealistiske samling er Max 
Ernst. Pegge Guggenheim fortæller, at 
hun havde været været ked af, at Max 
Ernst aldrig havde malet hendes por
træt. „En dag, da jeg kom ind i hans 
atelier, fik jeg et helt chok. På staffe
liet sad der et lille billede, hvorpå der 
var et portræt af mig, men ikke af mig 
som Max nogen sinde har set mig, for 
det var mit ansigt i 8 års-alderen. Jeg 
brast i gråd og sagde til Max, at han 
endelig havde malet mit portræt. Han 
blev meget overrasket, for han havde 
aldrig set billeder fra min barndom.“

Senere malede han et billede magen 
til, og de fik begge samme navn: „My
stisk ægteskab“.

Efter at vi havde spist, så vi Carl 
Th. Dreyers udstilling fra hans film, 
vi så glimt fra de franske film „Jean 
d’Arc“ og „Vampyren“.

Eva John
Marianne T Marianne H 

Anne-Mette

Et skolebal er for eleverne som re
gel årets vigtigste begivenhed, så det 
var med en smule ængstelse, elevrådet 
for første gang påtog sig at arrangere 
det næsten helt alene. Der var ingen, 
der i sin vildeste fantasi havde forestil
let sig, at et skolebal krævede så mange 
forberedelser. Vi måtte gennemgå man
ge forhindringer, før ballet endelig kun
ne afholdes. F. eks. var der overhovedet 
intet orkester, der var godt nok. Det 
var lige før, vi var nødt til at kontakte 
The Beatles manager, for at få dem 
til at spille, men da vi mente, at det 
sikkert ville overskride vort budget en 
smule, lod vi være. I stedet engagerede 
vi et dansk pigtrådsorkester, „The 
Combination Five“, som viste sig at 
være udmærket, de spillede i hvert fald 
højt, efter nogens mening endda for 
højt.

Ca. 170 elever deltog i ballet, og de 
fleste så ud til at more sig, selv „de 
små“ fra 6. og 7. klasse, der var med 
for første gang, dansede hele aftenen. 
Denne store tilstrømning var skyld i, 
at skoleballet ikke alene blev en suc
ces, men også for første gang gav 
overskud.

Henny Olsen, Illr.

Fastelavnsfest.
Lørdag den 4. februar 1967 var der 

fastelavn på skolen. De var allesammen 
klædt ud. Det gælte om at få tønden 
ned. Den, der blev kattedronning, var 
en kanin. Og hun hed Mette. Og så 
gik vi over i drengenes gymnastiksal, 
og der fik vi boller og chokolademælk, 
og da jeg var ved at drikke min choko
lademælk spildte jeg. Men jeg sagde 
bare pyt. Så skulle vi se om hvem der
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var sjovest, og det var Anders And. 
Og der var også en neger, hun fik præ
mie og det var et fastelavnsris.

Janne, 2v.

Gymnastik og Idræt.
Traditionen tro havde den årlige 

gymnastikopvisning fyldt drengesalen 
til bristepunktet.

Forældre og kammerater kvitterede 
med bifald til de mange piger og dren
ge i alle aldre, der fremførte sig med 
afvekslende øvelser.

Opvisningen overværedes af næsten 
hele lærerpersonalet, og gymnastikin
spektør Povl Jørgensen udtrykte sin 
glæde over den interesse, der her ved 
skolen vises gymnastikken.

På grund af de københavnske sko
lers gymnastikturnering blev indendørs- 
sæsonen forlænget en smule, og vi nå
ede hen i maj måned, før vi kunne 
samles til præmieoverrækkelse.

Skolen var tilmeldt gymnastikturne
ringen med et B-hold og et C-hold. 
Sidstnævnte nåede frem til semifinalen, 
og B-holdet gik helt igennem og blev 
finalevinder.

Enkeltmands- og klassemesterskaber 
blev afviklet tillige med mærkeprøver 
efter gymnastikturneringen.

Skolemester blev Erling Hansen, 
Illu.

Klassemesterskabet 7. kl. og opefter 
vandtes af Illu.

Klassemesterskabet 6. kl. og nedefter 
vandtes af 6au/v.

Ved præmieoverrækkelsen og mær
keuddelingen, der foretoges af skolens 
inspektør, tog eleverne afsked med hr. 
J. Döör, der flyttede til Odense uni- 
versitet.

I samtlige klasser fra 5. og opefter 
har der været afholdt mærkeprøv^r. 
Resultatet blev:

Drenge: sølv 9 
bronce 24

Piger: bronce 6 
sølv 5

I lighed med de tidligere år har der 
for drengene været frivillig gymnastik. 
Ga. 70 drenge fra 3. kl. og opefter f ar 
deltaget i vinter under ledelse af hr. 
Frede Larsen og hr. Ove Sørensen.

I årets gymnastikturnering er skolen 
tilmeldt med et B-hold og et G-hold. 
C-holdet blev slået ud i første omgartg, 
mens B-holdet nåede semifinalen.

Skolens muligheder for at tilbyde 
eleverne lejlighed til at dyrke idræt 
er meget ringe. Ingen drenge har væ-
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ret indstillet til skoleidrætsmærkeprø
ve.

I Bellahøjbadets åbningstid har sko
lens elever haft mulighed for gratis at 
benytte badet 2 gange ugentlig i skole
året og daglig i sommerferien.

Mange af skolens piger og drenge 
har taget mod dette tilbud, og en del 
af dem har deltaget i den gratis un
dervisning og aflagt svømmeprøver. 3 
drenge har aflagt svømmeprøven, 2 
frisvømmerprøven og 4 livredderprø- 
ven.

Ved skoleidrætsdagen var skolen til
meldt stævnet på Genforeningsplads 
med 7 drengehold og 5 pigehpld.

Frede Larsen.

Skolepatruljerne
har hver morgen og hvert frikvarter 
besat de farlige overgange over Jagt
vej og Hans Egedesgade for at hjælpe 
deres kammerater trygt over gaden. 
Det er et arbejde, som fortjener på
skønnelse og støtte, og vi appellerer 
til hjemmene om, når lejlighed gives, 
at tale med børnene om vigtigheden af 
nøje at følge patruljernes anvisninger. 
Heldigvis er synet af patruljerne et så 
almindeligt gadebillede, at også voks

ne, skolen uvedkommende trafikanter, 
i almindelighed venter på signalet fra 
patruljen. Det hænder dog, at større 
elever lader, som om de er blevet for 
store til at indordne sig, og værre 
er det, når en mor følger sit lille barn 
til skole og selv påtager sig at føre 
barnet over gaden på trods af de ud
satte vagter.

Møder.
I forbindelse med forældreugen 

mødte samtlige skolens lærere en aften 
til forældrekonsultation, hvor man hav
de lejlighed til i enrum at drøfte pro
blemer med klasselæreren eller fag
lærerne. Vi opfordrer forældrene til i 
endnu højere grad at benytte sig af 
dette tilbud. Naturligvis er man til 
enhver tid velkommen, men den aften 
kan man altså træffe alle lærerne, og 
man er fri for en fornemmelse af, at 
man forstyrrer i undervisningstiden.

I forbindelse med oprykning til 6. 
klasse har der været afholdt forældre
møder, der resulterede i en afstemning, 
som gav til resultat, at for udelt klasse 
stemte i: 5u 84,2 pct., 5v 77,3 pct., 
5x 90,9 pct. Dette betyder, at alle sko- 
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lens 3 5. klasser bliver ført udelt op 
som 6.C klasser 1967/68.

I februar afholdtes møde for 7. klas
sernes elever med deres forældre, hvor 
skolens leder orienterede om mulighe
derne for fortsat undervisning efter un- 
dervisningspligtens ophør. 88 pct. ryk
ker op i 8. klasse.

Frk. Jette Hansen, der har forsøgs
undervisning i regning i 1. klasse, har 
holdt et par orienterende møder for 
klassens forældre om denne undervis
ning.

Herr Aggerbeck har holdt møde med 
forældrene til eleverne i II real efter 
klassens lejrskoleophold i Norge.

Erhvervspraktik.
Skolens tre 9. klasser har i 2 gange 

1 uge været i praktik. 8. klasse har 
været i virksomhedsbesøg. 10. klasse 
har besøgt ungdomsbyen i Rødovre. 
Ill real har haft erhvervspraktik i 8 
dage.

Elevråd.
Et elevudvalg og et lærerudvalg har 

på en række møder i løbet af skole
året behandlet love for elevråd og or
densregler for skolen. Begge sæt regjer 
er vedtaget på lærerrådsmøder og f:n- 
des aftrykt på omstående sider.
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Love
for elevrådet ved Jagtvejens skole

1. Elevrådets formål er at medvirke 
til bevarelsen af det gode forhold 
mellem elev og skole, at varetage 
elevinteresser samt, til gavn for 
eleverne, at formidle en god kon
takt mellem ældre og yngre klasser 
i den hensigt at gøre skolelivet så 
positivt og udbytterigt som muligt.

2. Elevrådet består af et A-råd og et 
B-råd.
A-rådet sammensættes af 2 repræ
sentanter for hver klasse på 6., 7., 
8., 9. og 10. klassetrin. En repræ
sentant for B-rådet overværer A- 
rådets møder.
B-rådet sammensættes af 2 repræ
sentanter for hver klasse på 1., 2., 
3., 4. og 5. klassetrin samt en lærer, 
der er formand for B-rådet. En re
præsentant for A-rådet overværer 
B-rådets møder.

3. Valget af de to klasserepræsentan
ter for hver klasse foregår ved hem
melig afstemning inden for en for
ud fastsat uge.

4. På A-rådets første møde vælges 
formand, næstformand, kasserer og 
sekretær. Sammen med endnu et 
medlem, valgt af rådet, udgør disse 
A-rådets forretningsudvalg.

5. På B-rådets første møde vælges 
næstformand, sekretær og kasserer, 
som sammen med formanden udgør 
B-rådets forretningsudvalg.

6. Med 3 dages varsel indkalder for
retningsudvalget A-rådet til møde i 
skoletiden efter sommerferien, ved 
efterårsferien, ved juleferien, i ja
nuar og i marts.
Øvrige A-rådsmøder afholdes i fri
kvartererne eller uden for skoletid. 
Med 3 dages varsel indkalder B- 
rådets forretningsudvalg B-rådet til 
møde i skoletiden 1 gang hver må
ned.

7. Klasserepræsentanterne har møde
pligt til elevrådsmøderne.

8. Formanden leder elevrådsmøderne. 
Næstformanden er formandens sted
fortræder.
Sekretæren referer møderne.
Kassereren holder regnskab over 
indtægt og udgifter. Kontante be
løb opbevares på skolens kontor.

9. Efter hvert elevrådsmøde aflægger 
klasserepræsentanterne rapport til 
deres klasse.

10. Til særlige formål kan nedsættes 
special-udvalg, f. eks. sports-udvalg, 
fest-udvalg o. 1. Disse udvalg skal 
bestå af et ulige antal medlemmer.

11. Det påhviler elevrådet blandt andet 
at deltage i arrangement af fester i 
årets løb, at deltage i arrangement 
af fritidsprogrammer, at deltage i 
tilrettelæggelse af indsamlinger.

12. Revision af elevrådslovene kan fo
regå hvert år i januar.
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Ordensregler
For at alle skal befinde sig godt og 

for at skabe de bedst mulige forhold 
på skolen, arbejdsro, god orden og na
turlig disciplin, er det nødvendigt, at 
følgende regler overholdes:

1. Skolepatruljens anvisninger skal re
spekteres.

2. I samlingstiden 7,50-8,00 opholder 
eleverne sig i skolegården — IKKE 
i udgange eller på fortov.

3. Elever, der møder kl. 9 eller senere, 
må ikke opholde sig i selve skole
gården, før frikvarteret begynder.

4. Cykler anbringes på trekanten.
5. På legepladsen er slagsmål og vold

som leg ikke tilladt.
Det er forbudt at lege med sne og 
lave glidebaner.

6. Leg og unødvendigt ophold på toi
letterne er ikke tilladt.

7. 1 skoletiden må eleverne ikke for
lade skolen uden en lærers tilladelse.

8. Når klokken ringer, stiller eleverne 
op klassevis to og to ud for det 
nummer, de skal være på.

9. På trapper og gange er det nød
vendigt at færdes stilfærdigt.

10. Timen afsluttes, når læreren givér
besked.
Ved timens afslutning går klassen
samlet ned.

11. I frikvartererne må eleverne ikke 
være i skolebygningen uden særlig 
tilladelse.

12. Tyggegummi er forbudt på skolen.

13. Forsætlig beskadigelse af skolens el
ler kammeraternes ejendele påtales. 
Uforsætlig beskadigelse skal straks 
anmeldes af vedkommende selv til 
skolens inspektør eller en af skolens 
lærere.

14. De af skolen udleverede bøger be
tragtes som lån, for hvilke hjemme
ne er ansvarlige.

15. Fundne sager afleveres til vice-in- 
spektørerne.
Glemt tøj lægges i »glemmekassen«. 
Udlevering hver dag i 12-frikvart^- 
ret.
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Beretning fra Skolenævnet
I samarbejde med skolen arrangere

des igen i år en forældreaften, hvor 
forældrene havde lejlighed til at tale 
med børnenes lærere.

Derefter var der fælles kaffebord og 
foredrag, hvor medlem af skoledirek
tionen fru Astrid Skjoldbo holdt et in
spirerende foredrag om børn i vel
færdssamfundet; der var som sædvanlig 
god tilslutning.

Skolenævnet har i nært samarbejde 
med skolens ledelse ved flere henven
delser til skolemyndighederne gjort op
mærksom på de meget dårlige forhold 
for fysikundervisningen på skolen, ef

ter de sidste samtaler ser det ud til, 
at der er ved at komme skred i tin
gene.

Vi håbede, at vi i år kunne have 
startet en samtalekreds for forældrene, 
men tilslutningen var desværre ikke 
stor nok til, at vi turde begynde. Skole
nævnet har også i det forløbne år måt
tet tage sig af børn, som forsømmer 
skolegangen uden tilladelse, dette sker 
blandt andet ved besøg i hjemmene og 
samtaler med forældrene.

Aa. Schmidt, 
Fmd. for skolenævnet.
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Praktiske
Personalet:
Skoleinspektør: Ernst Møller.

Vice-skoleinspek  tører: Knud M.
Nielsen og fru R. Jacobsen.

Overlærer: Fru Ebba Christensen, 
frk. E. Jacobsen, frk. Valborg Juul, 
frk. Aase Klausen, frk. A. Macke
prang, fru A. S. Møller, frk. Edel 
Nielsen, frk. Minora Pedersen, Axel 
Andersen, Henning Jensen, V. Kallen- 
dorf, Helge Pedersen, Bent Rasmus
sen.

Lærere: Fru E. Aagesen, frk. A. An
dreasen, fru Dorete Fabricius, frk. 
Birgitte Hansen, frk. Ingelise Hansen, 
frk. Jette Hansen, frk. Lis Jönsson, fru 
L. A. Rosendahl, frk. Jette Troest, fru 
Inger Vedersø, Preben Aggerbeck, 
Axel Kemp, K. Frede Larsen, Bjarne 
Nåbye, E. Ovesen, Poul Petersen, Ove 
Sørensen, Aage Thomsen.

Skolesekretær: Fru Jytte Otendal.

Skolebetjent: Osvald Pedersen.
Medhjælper: N. P. Jensen.

Skolelæge: Børnelæge Gunnar Niel
sen.

Sundhedsplejerske: Fru Signe Møn- 
sted.

Økonoma: Fru Ingeborg Petersen.

oplysninger
Skolens distrikt:

Til skolens distrikt hører følgende 
gader: Ågade, Ahlmannsgade, Borups 
Allé (1-33, 41-45 og 2-24), Borups 
plads, Florsgade, Gilbjerggade, Helle- 
bækgade, Hiort Lorenzens Gade, 
Hornbækgade, Humlebækgade (ulige 
nr. og fra 2-20), Hørsholmsgade, 
Jagtvej (1-41 og 2—10), Jægersborg
gade, Kronborggade, Krügersgade, 
Laurids Skausgade, Nivågade, Rant- 
zausgade (fra 70-74), Skotterupgade, 
Stefansgade (fra 53 og 48).

Eleverne:
Den 1. september 1966 var der 

skolen 631 elever, 305 drenge og S 
pa
26

piger, der er fordelt i 28 klasser. Til 
realeksamen i juni 1966 indstilledes 11
piger og 14 drenge, og til den stats
kontrollerede prøve for 9. klasse ind
stilledes 20 piger og 8 drenge, der alle 
bestod.

Ved årsafslutningen uddeltes præ
mier for flid og god opførsel.

Indskrivning:
1. klasse: Følgende aldersbetin

gelser m. v. må iagttages:
1) Et barn, der er fyldt 7 år inden 

skoleårets begyndelse (1. august) er 
undervisningspligtigt.
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2) Et barn, der fylder 7 år i skole
årets første 6 måneder (1. august-31. 
januar), skal optages, såfremt forældre
ne ønsker det.

3) Et barn, der fylder 7 år i skole
årets sidste 6 måneder (1. februar- 31. 
juli), skal optages, såfremt forældrene 
ønsker det, og barnet skønnes egnet til 
at begynde skolegangen.

Som et led i vurderingen af barnets 
egnethed indgår den for denne alders
gruppe obligatoriske skolemodenheds
prøve.

U dskriuningsregler.

A. Alder:

1) Undervisningspligten ophører med 
udgangen af det skoleår, i hvilket 
barnet fylder 14 år.

2) Børn, der har påbegyndt skolegan
gen som 61/2-7-årige, kan udskri
ves med udgangen af det skoleår, 
i hvilket de fylder 13 år, d.v.s. efter 
7 års skolegang.

3) Børn, der påbegyndte skolegangen 
som ö-öi/g-årige, kan først udskri
ves med udgangen af det skoleår, i 
hvilket de fylder 14 år, d.v.s. efter 
8 års skolegang.

For elever i 8. klasse gælder særlige 
udskrivningsregler. De kan kun ud
skrives af skolen med skolenævnets 
tilladelse, og kun hvis det iøvrigt op
fylder ovenstående betingelser.

Fra. disse udskrivningsregler kan ikke 
dispenseres.

T ræffetider:
Inspektøren træffes hver Skoledag 

mellem 12-13 og tillige onsdag aften 
mellem kl. 17,30-18,30.

Skolelægen træffes almindeligvis ons
dag og lørdag mellem kl. 11-13 og 
sundhedsplejersken tirsdag, onsdag, 
fredag og lørdag kl. 8-15.

Mælkeydelse.
Efter ønske kan eleverne hver dag 

fra gratis mælkeydelse. Mælkeydelsen 
består af % liter sødmælk eller J4 
liter kærnemælk, og næsten alle elever 
har benyttet sig af tilbuddet.

Der uddeles vitaminpiller til alle 
børn.

Sparemærkesalg.
Der er i år solgt sparemærker til 

ca. kr. 5.000,-.

Skolebadning.
Hver 14. dag kan skolens elever gra

tis få varmt brusebad. I de senere år 
har tilslutningen været mindre end før, 
hvilket vi må tage som et tegn på, at 
der er skabt bedre hygiejniske forhold 
i en række hjem. Når hjemmet skrift
ligt anmoder derom, kan eleven frita
ges, enten i kortere tid eller for hele 
skoleåret, for deltagelse i dette rensel
sesbad. Badet lægges så vidt muligt 
uden for skoletiden, men dog i umid
delbar tilknytning til elevens skema, 
idet undervisningen da ikke behøver 
at lide derunder.

Gymnastikbadet.
Dette er i modsætning til renselses

badet obligatorisk og finder sted efter 
hver gymnastiktime. Vandets tempe
ratur er ca. 37° og daler langsomt til 
18°. Der er altså ikke tale om, at 
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eleverne tvinges ind under en kold 
bruse, således som det hænder, at en
kelte giver udtryk for. Hvis et barn 
er forkølet, kan gymnastiklæreren på 
hjemmets skriftlige anmodning 
fritage barnet for gymnastikbadet i op 
til en uge, men barnet skal medbringe 
håndklæde og frottere sig samt vaske 
hænder og ansigt. Længere fritagelse 
kan kun ske med lægeattest.

Feriepladser.
Klasselærerne modtager ansøgninger 

om feriepladser, d. v. s. ophold i et 
landbohjem i næsten hele sommerfe
rien. Det lykkedes i år at imødekomme 
alle ansøgninger. Disse pladser er ude
lukkende forbeholdt børn fra små 
hjem.

Til disse ferieophold på koloni eller 
i landbohjem vil skolen kun anvise
pladser til dem, der har vist god op
førsel.

Feriekolonierne.
På lærerforeningernes feriekolonier 

optages børn fra ubemidlede hjem på 
sommerferieophold, varighed ca. 3 
uger. I april meddeles det i alle klas
ser fra 3. klassetrin. Børnene skal af
levere en skriftlig anmodning fra hjem
met til klasselæreren.

Jagtvejens Skoles Fond.
Fondets formål er at støtte forskel

lige arrangementer til gavn og glæde 
for eleverne. Fonden bestyres af lærer
råd og skolenævn.
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Besøgsdage 1967

TIRSDAG DEN 20. JUNI

Lærer Gæstelærer
7 au (nr. 33) kl. 8- 9 geografi hr. P. Petersen fru V. Juul

kl. 9-10 dansk hr. F. Larsen hr. A. Andersen
kl. 10-11 regning hr. P. Aggerbeck hr. H. Pedersen

7av (nr. 36) kl. 8- 9 regning vic. hr. K. Nielsen hr. F. Larsen
kl. 9-10 geografi fru V. Juul hr. Å. Thomsen
kl. 10-11 engelsk hr. B. Nåbye hr. F. Larsen

5 au (nr. 16) kl. 8- 9 dansk hr. A. Andersen hr. O. Sørensen
historie hr. P. Petersen hr. E. Ovesen

(nr. 32) kl. 10-11 naturhistorie hr. A. Thomsen hr. O. Sørensen
5v (nr. 14) kl. 8- 9 dansk fru E. Christensen hr. B. Nåbye

(nr. 21) kl. 9-10 biologi hr. B. Nåbye frk. B. Hansen
(nr. 14) kl. 10-11 regning hr. E. Ovesen fru I. Vedersø

4v (nr. 26) kl. 8- 9 dansk frk. B. Hansen frk. I. Hansen
kl. 9-10 biologi frk. /. T roest frk. Å. Klausen

3u (nr. 22) kl. 8- 9 dansk frk. E. Jacobsen
kl. 9-10 regning frk. I. Hansen

3v (nr. 24) kl. 8- 9 regning frk. J. Hansen
kl. 9-10 dansk hr. H. Pedersen

2v (nr. 25) kl. 8- 9 dansk frk. J. Troest
kl. 9-10 regning frk. J. Hansen

lu (nr. 5) kl. 8- 9 dansk frk. Å. Klausen
kl. 9-10 regning fru E. Christensen

Iv (nr. 23) kl. 8- 9 dansk fru I. Vedersø
kl. 9-10 regning frk. E. Jacobsen

Tilsyn i salen

kl. 8- 9 frk. A. Andreasen og fru R. Jacobsen 
kl. 9—10 hr. O. Sørensen og fru I. Vedersø
kl. 10—11 hr. A. Andersen og fru A. Andreasen
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ONSDAG DEN 21. JUNI

Lærer Gæstelærer

I (nr. 16) kl. 8- S dansk fru A. S. Møller frk. E. Nie Isen
(nr. 32) kl. 9-10 naturlære hr. P. Aggerbeck frk. J. Troest
(nr. 16) kl. 10-11 geografi hr. V. Kallendorf fru R. Jacobsen

7b (nr. 33) kl. 8- 9 dansk frk. M. Pedersen hr. P. Agger beck
kl. 9-10 historie hr. V. Kallendorf frk. E. Nie Isen
kl. 10-11 tysk fru A. S. Møller frk. M. Pedersen

6b (nr. 34) kl. 8- 9 dansk fru V. Juul hr. V. Kailendorf
kl. 9-10 regning hr. H. E. Jensen f ru D. Fab ricius
kl. 10-11 engelsk frk. E. Nielsen frk. J. Troest

5u (nr. 15) kl. 8- 9 dansk hr. Å. Thomsen hr. H. Pedørsen
kl. 9-10 regning fru V. Juul frk. Ad. Pe dersen
kl. 10-11 historie hr. E. Ovesen fru D. Fab ricius

5x (nr. 31) kl. 8- 9 dansk fru D. Fabricius hr. B. Rasinussen
kl. 9-10 regning frk. L. Jönsson frk. A. An Jreasen
kl. 10-11 historie fru A. Rosendahl fru E. Åge en

4u (nr. 21) kl. 8-9 biologi fru R. Jacobsen hr. H. E. J ensen
(nr. 24) kl. 9-10 regning hr. B. Rasmussen fru E. Åge sen

4x (nr. 22) kl. 8- 9 dansk frk. J. Hansen hr. A. Ken
kl. 9-10 regning hr. H. Pedersen fru A. S. A ''øller

3x (nr. 26) kl. 8- 9 regning frk. A. Mackeprang
kl. 9-10 dansk hr. E. Ovesen

2u (nr. 5) kl. 8- 9 dansk frk. L. Jönsson
kl. 9-10 regning hr. Å. Thomsen

2x (nr. 23) kl. 8- 9 dansk frk. I. Hansen
kl. 9-10 regning fru A. Rosendahl

Ix (nr. 25) kl. 8- 9 dansk fru A. Rosendahl
kl. 9-10 regning frk. A. Mackeprang

Tilsyn i salen

kl. 8- 9 frk. A. Andreasen og fru E. Ågesen 
kl. 9-10 hr. A. Kemp og frk. Ingelise Hansen 
kl. 10-11 hr. A. Kemp og fru R. Jacobsen
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