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GUNNAR JÖRGENSENS SKOLE



KAMMERATSKABSSANGEN

Ingen ved, hvor vejen ender 
for en vandrelysten flok, 
men vi ved, at vi er venner 
- og den viden er os nok! 
Vi er ikke grå soldater, 
- vi er kærne-kammerater, 
der står sammen, når det gælder 
- under fælles krav og kår - 
og som lærer af hinanden, mens vi går.
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SKOLEN

Den selvejende institution Gunnar Jørgensens Skole, der grundlagdes 
1936 af Gunnar Jørgensen, er en statsanerkendt privat skole, der om
fatter børnehaveklasse, en 9-årig grundskole samt 10. klasse.
Efter 9. klasse kan eleverne aflægge Folkeskolens afsluttende prøve, 

og ved afslutningen af 10. klasse kan de aflægge Folkeskolens afslut
tende prøve og Folkeskolens udvidede afgangsprøve.

I 10. skoleår er der niveaudelt undervisning i visse fag.
Optagelse i gymnasium kan søges efter 9. og 10. skoleår.
Skolen modtog eksamensret i 1943.
Til skolen er knyttet en pasningsordning for eleverne fra børnehave-
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klassen til og med 3. klasse.
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GUNNAR JØRG NSENS SKOLE

I overensstemmelse med Gunnar Jørgen
sens ønske er skolens formål at skabe 
en personligt præget skole, hvor ele
verne samtidig med, at de erhverver 
kundskaber i forhold til medfødte evner 
og anlæg, lever et trygt og glad barn
domsliv, hvis grundtone er menneske
lighed og forståelse, og hvor det dag
lige samvær præges af en venlig om
gangstone mellem børn og voksne.

Således er formålet formuleret i sko
lens vedtægter, og herudfra har vi i 
dag en skole, der lægger vægt på

tid til det enkelte barn 
solide faglige kundskaber 
opdragelse til ansvar og tolerance 
nær kontakt mellem skole og hjem 
overskuelige fysiske rammer

Den pædagogiske konsekvens af disse 
mål er en undervisning med betoning af 
det faglige indhold, hvorfor hjemmear
bejde i et vist omfang ikke kan undgås.

For de store elever går vi ind for en 
traditionel, årgangsdelt undervisning, 
men således, at klasserne har få lærere 
i mange timer, dette muliggør en større 
integration mellem fagene og giver 
større ro og fordybelse i emnerne.
Med hensyn til de mindre elever 

(børnehaveklasse til 6. klasse) har vi 
etableret en ordning, der på en gang 
sikrer dem ro og tryghed i hverdagen, 
samt udfordringer, der giver dem mulig
hed for at udvikle sig efter deres 
evner og anlæg. Dette gør vi ved at la
de klasserne arbejde niveaudelt sammen 

i tre adskilte grupper, med hver deres 
etage at boltre sig på og med så få læ
rere som muligt.

Vi har fundet det både pædagogisk og 
socialt udbytterigt at lade klasserne 
arbejde sammen og komme på fælles ture 
- det skaber tryghed for den enkelte og 
styrker sammenholdet.

For yderligere at fremme denne udvik
ling arrangerer vi fællesaktiviteter på 
tværs af klasserne - se afsnit om sko
lens traditionsrige aktiviteter som 
f.eks. Udedag og Alternativ idrætsdag.

Vi tilstræber, at eleverne i deres 
adfærd og sprog udviser en opførsel, 
som tager hensyn til omgivelserne, så
vel de menneskelige som fysiske, og vi 
accepterer ikke en adfærd, der er til 
skade for helheden.

Vi forventer af vore elever, at de 
lever op til skolens idegrundlag, at de 
passer deres skolegang, deltager posi
tivt i undervisningen, løser de opga
ver, de bliver pålagt, og hver på deres 
personlige måde bidrager til at gøre 
skolen til et sted, hvor man trives 
sammen med andre, og hvor det at lære 
er væsentligt og positivt.

Sådan er det grundlag, hvorpå skolen 
og dens lærere virker, og det er dette, 
vi forpligter vore elever og deres for
ældre på. En gensidig accept heraf er 
forudsætningen for, at Gunnar Jørgen
sens Skole kan løse den opgave, som er 
opstillet i formålsparagraffen.

Henrik. S



SKOLENS PERSONALE 1990 
(ansættelsesår ved skolen)

Abildtrup, Hannet 1973. (dansk, gymnastik, orienteringsfag, religion) telefon:

Christiansen, Martin, 1968. (matematik, orienteringsfag, skolevejleder)

Duelund, Steen, 1975. (data, matematik, orienteringsfag, pedel)

Hagemann, Grethe R., 1988. (engelsk, sekretær)

Johannsen, Therese, 1976. (børnehaveklasse, hjemkundskab, orienteringsfag, religion)

Johansson, Agnes, 1977. (dansk, specialundervisning)

Kofod, John, 1978. (bibliotekar, engelsk, fransk)

Larsen, Annelise, 1990. (legestue)

Lestrup, Bente, 1973. (dansk, tysk)

Linde-Laursen, Kirsten, (Laura), 1955. (dansk, engelsk)

Salomonsen, Michael, 1987. (dansk, gymnastik, matematik, orienteringsfag)

Schmidt, Kyosti, 1984. (fysik, matematik)

Sevaldsen, Henrik, 1976. (dansk)

Steenstrup, Bente, 1964.- (dansk, engelsk, specialundervisning)

Steenstrup, Erik Otto, 1962. (gymnastik, matematik, specialundervisning)

Tønsberg, Vibeke, 1977. (dansk, orienteringsfag, specialundervisning)
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SKOLESTART

Børnehaveklassen:

Det er en børnehaveklasses mål at ud
jævne overgangen fra det frie legeliv 
til skoletidens mere regelmæssige tilvæ
relse .
Med bekendtgørelsen af 25. marts 1986 

om børnehaveklasser er det blevet til
ladt at undervise eleverne, og derved 
inddrage klassen i den indskolings- og 
samlæsningsordning, vi har lavet her på 
skolen.
Undervisningen i børnehaveklassen skal 

hovedsagelig gives i form af leg og an
dre udviklende aktiviteter, men det er 
tilladt at tage hul på de egentlige sko
lefag. Derved får børnene lov til at be
skæftige sig med alle de ting, de synes 
er spændende ved at gå i skole 
selvfølgelig på et niveau, der svarer 
til deres evner og udvikling. På den må
de gøres børnene fortrolige med skolens 
daglige liv, samtidig med at de stimule
res og får et fælles grundlag, der kan 
bygges videre på i de følgende år.

Forældre kan lade deres barn optage i 
børnehaveklassen fra det kalenderår, 
hvor barnet inden 1. oktober fylder 5 o ar.

LEGESTUE

Legestuen er åben alle skoledage fra 
kl. 12.30 til 17.00.

I ferier og på fridage er den åben ef
ter aftale.

Der er lukket hele juli måned og mel
lem jul og nytår.
Dagen er inddelt således:

12.30 - 14.15: blandede aktiviteter.
14.15 - 14.45: eftermiddagsmad 

og historie
14.45 - 17.00: fri leg

Vi beder om, at børnene ikke bliver 
hentet imellem kl. 14.15 og kl. 14.45, 
hvor de spiser og hører historie.

Betaling af legestueplads foregår pr. 
postgiro på nummer 8 03 25 48 og an
drager kr. 500,- månedlig.

Ved ind- og udmeldelse til legestuen 
gælder skolens almindelige regler.
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Indmeldelse finder sted ved henvendel
se til skolebestyrer Henrik Sevaldsen, 
der træffes alle hverdage i kontortiden 
kl. 12.45 - 13.30 samt efter aftale.

Telefon 31 61 13 95.

For nyindmeldte elever betales et ind
meldelsesgebyr på 100 kr.

Indmeldelsen har først gyldighed, når 
indbetalingen er sket. Gebyret tilbage
betales ikke, selv om indmeldelsen siden 
annulleres.

Alle forandringer af bopæl, telefon
nummer, stillings- eller titelbetegnelse 
samt forsørger- og navneforhold bedes 
meddelt skolen snarest og helst skrift
ligt.

B O G L Å N

Udmeldelse skal ske skriftligt og kan 
kun finde sted med mindst 2 måneders 
varsel; der betales altså for den måned, 
i hvilken udmeldelsen sker, og for de to 
følgende.
Udmeldelse til slutningen af et skole

år må dog være skolen i hænde senest den 
1. april.

Skolens elever kan låne lærebøger på skolen ved at indbeta
le et engangsbeløb på kr 150, der betales ved indmeldelsen.

Boglån omfatter ikke ordbøger og atlas. Hjemmet bedes der
for anskaffe nedenstående bøger:
Nudansk ordbog 
(Politikens Forlag, nyeste udgave).
Hellner, W.F. og K.W. Larsen Atlas 2
(Gyldendal, nyeste udgave, kan købes gennem skolen).
Bøgerne skal 

omhu.
Bøger, der i 

tilskrivelser,

forsynes med et solidt omslag og behandles med 

årets løb bliver beskadiget eller forsynes med 
skal erstattes til nyværdiprisen. Ved gentagen 

‘.^overtrædelse af foranstående bestemmelse vil boglån for elev
en blive inddraget.

Stile-, regne- og kladdehæfter kan købes på skolen.



godi. du A pø'Æ -

^ådan, man. gø/t, '
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GUNNAR J 0 R G E NSENS SKOLE

-nu og f e m o v e r

Et skoleår er nu ved at være slut, og 
mens vi planlægger et nyt, er det tid at 
gøre status. Det forløbne år har både 
vist kontinuiteten i skolens liv og åb
net for fornyelse - en fornyelse, der 
skal medvirke til fortsat at gøre Gunnar 
Jørgensens Skole til et sted, hvor det 
er godt at være elev.

Bygning
Skolebygningens andensal er blevet re

noveret og malet.
I skolegården er vi ved at iværksætte 

en ny etape, i hvilken vi har inviteret 
interesserede forældre til at deltage. 
Arbejdet med at forny alle lamperne i 
klasselokalerne - dels for at bedre lys
forholdene, dels for at spare elektrici
tet, er desværre gået i stå, men vi 
regner med at fortsætte i efteråret.

Elever
I årets løb har vi haft en pæn elev

tilgang - især til de mindre klasser - 
og denne positive udvikling lover godt 
for fremtiden.

Lærere
Med udgangen af skoleåret 1989/90 måt

te skolen tage afsked med Gerda Hede- 
gaard, der ønskede at trække sig tilba
ge, mens kræfterne til at engagere sig i 
andet end skolearbejde var intakte.

Skolen takker hende for hendes mange 
år ved skolen og ønsker hende alt godt 
fremover.

Samtidig er Ole Klein fratrådt, og og
så ham følger vore bedste ønsker for 
fremtiden.

Legestue
Skolens legestue har i det forløbne 

skoleår haft ca. 20 elever i pasnings
ordningen, og derfor har to voksne pæda
goger, Annelise Larsen og Klavs Juncker, 
været tilknyttet ordningen som igangsæt
tere og opsyn.

I årets løb er arbejdet med at indret
te en helt ny legestue med køkkenfacili
teter og bedre legemuligheder, afslut
tet.



Økonomi
Med de store besparelser, der har ramt 

privatskolerne i de forløbne år, har det 
været nødvendigt at indskrænke visse ak
tiviteter .
Med de allerede foretagne besparelser, 

og hvad der er planlagt i det kommende 
skoleår, mener vi fortsat at have sikret 
skolens eksistens på et solidt økonomisk 
grundlag.

Skolens regnskab ligger til gennemsyn 
på skolen.

Skolepenge
Skolepenge for året 1991/92 er endnu 

ikke fastlagt, men oplysning herom vil 
vi udsende særskilt første gang sammen 
med girokortene.

Kontakt skole-hjem
På traditionel vis har der i årets løb 

været afholdt en række velbesøgte foræl
dreaftener og konsultationseftermiddage, 
hvor forældrene har haft mulighed for 
indbyrdes samtale om deres børn og lej
lighed til personlig kontakt med lærerne 
og skolens bestyrer.

Ud over de almindelige kontakter mel
lem skole og hjem har vi udsendt en ræk
ke 'Nyhedsbreve' efter behov, og det er 
tanken at fortsætte med disse.

Morgensamling
Den månedlige morgensamling, hvor alle 

skolens elever mødes i gymnastiksalen, 
har vi fortsat. Ud over fælles beskeder 
og almindelige oplysninger om livet på 
skolen, optræder klasserne på skift - en 
klasse hver gang - med et af dem selv 

lavet 'show', og selv om ikke alle gør 
et lige stort forarbejde, har samlinger
ne været et hyggeligt mødepunkt.

Ideen med morgensamlingerne er at væn
ne eleverne til at optræde for hinanden, 
at udtrykke sig dramatisk gennem musik, 
dans og skuespil, og derved lære hinan
den at kende fra en ny side.

Undervisningens rammer
Sidste år gjorde vi her rede for de 

tanker og ideer, der fik os til at ændre 
den struktur, undervisningen hidtil var 
foregået i. Underskolen har i indeværen
de skoleår været delt op i to grupper, 
bestående af børnehaveklasse, 1. og 2. 
klasse samt 3., 4. og 5. klasse. I løbet 
af året har vi fået en lang række erfa
ringer, og hovedindtrykket er positivt, 
såvel fagligt som socialt. Selvfølgelig 
har der været forhold, der skulle juste
res undervejs, men et hovedproblem har 
været den store udviklingsmæssige af
stand i gruppen af elever fra børnehave
klasse til 2. klasse. For at bevare den 
velindarbejdede gruppe 3. til 5. klasse 
og tage større hensyn til det enkelte 
barns udvikling i de nederste klasser 
har vi for det kommende år valgt at dele 
undervisningen i 3 grupper:

Børnehaveklasse og 1. klasse
2. og 3. klasse
4. , 5. og 6. klasse
Børnehaveklasse og 1. klasse danner en 

gruppe, således at indskolingen og be
gynderundervisningen foregår i en mindre 
gruppe og følger barnets udvikling både 
med hensyn til leg og indlæring.



På dette niveau, som på alle andre, får hvert klassetrin sin egen klasselærer.
2. og 3. klasse udgør en anden gruppe. I begge grupper veksles der mellem fag

lig undervisning og værkstedsundervisning. De ydre fysiske rammer støtter grup
pernes fornemmelse af enhed og nærhed.

Stueetagen er indrettet til denne aldersgruppe, og børnene kan nemt komme ud 
til legeområderne.

4. - 6. klasse bliver en tredje gruppe. Undervisningen her er tilrettelagt som 
en vekselvirkning mellem basisundervisning i klasserne og emneundervisning på 
tværs af klassetrinene. Fra 4. klasse har eleverne engelsk og fra 6. klasse 
naturvidenskab. De kreative fag, som f.eks. drama, musik og formning, der er en 
naturlig del af undervisningen, får skolens øvrige elever glæde af gennem optræ
den og teaterstykker. Denne gruppe har ligeledes en nyordnet etage til sin rå
dighed .

I alle tre grupper er lektionerne søgt lagt i blokke på 2 timer ad gangen, og 
intet klassetrin har mindre end 4 timer dagligt.



For 7., 8. og 9. klasses vedkommende 
beholder vi et traditionelt skoleforløb.

I 10. klasse arbejder eleverne udad
rettet med henblik på kommende uddannel
sesforløb og arbejdslivet. 10. klasse er 
her på skolen bogligt orienteret og lagt 
an på de, der ønsker at tilegne sig fag
lig kunnen. De traditionelle skolefag 
placeres på 4 af ugens dage for at kon
centrere arbejdet med projekter/temaer 
på en hel ugedag, som kan anvendes til 
ekskursioner, uden at de prøveorientere
de fag påvirkes. På et fællesmøde for 
elever, forældre og lærere har vi fast
sat en række emner for det kommende sko
leårs arbejde, ligesom det blev vedtaget 
at arbejde videre med en ide om en klas
serejse til Pakistan i foråret.

På alle klassetrin er skolerejser, 
lejrskoler og faglige udflugter en na
turlig del af skolelivet.

Der er fortløbende en pædagogisk debat 
på skolen. I år har lærerne især disku
teret skolens struktur og skolens ønske 
om målet for arbejdet med eleverne.

Denne har resulteret i en liste på 10 
punkter, hvoraf en del går på at lære 
eleverne grundlæggende færdigheder, mens 
andre focuserer på områder, vi ved vil 
spille en stor rolle i fremtiden.

Eleverne skal lære at undres og stille 
spørgsmål, lære, hvordan kundskaber og 
svar søges. De skal derigennem lære at 
samarbejde og opbygge sociale kontakter 
- og de skal gives mulighed for kreativt 
at udvikle sig.

Lærerne er enige om, at de i den pæda
gogiske planlægning af det kommende sko
leår skal tage hensyn til alle disse 

punkter på en sådan måde, at såvel elev
er som forældre umiddelbart kan se, at 
tankerne også vil blive omsat i praksis.

For at styrke samarbejdet imellem sko
le og hjem er forældrene velkomne til at 
komme med ideer og forslag til emner og 
færdigheder, som de måtte mene relevante 
at inddrage i undervisningen.

I begyndelsen af det nye skoleår vil 
forældrene blive præsenteret for de pla
ner, der er lagt, og her få mulighed for 
at komme med gode ideer til den praktis
ke udførelse af det kommende års under
visning med hensyn til materialer, kund
skaber og andet, man i kraft af arbejde 
eller hobby måtte have.

Bestyrelse
I april 1989 blev en ny bestyrelse for 

skolen valgt, og foruden 2 repræsentan
ter for kredse med interesse for skolen 
sidder der 3 forældre til nuværende ele
ver. Bestyrelsens 5 faste medlemmer har 
vedtaget, at også suppleanterne, der 
alle er forældre til elever på skolen, 
skal deltage i bestyrelsesmøderne, for 
at bestyrelsen samlet, aktivt kan med
virke til at skabe de bedst mulige ram
mer for skolens virke.

Der har i dette skoleår været afholdt 
6 møder.

Miels Christian Haugaard er i løbet af 
året udtrådt som suppleant.

1
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Inge. Dalgaand Hennlk SevaleL^en

bestyrelsesformand skolebestyrer





IN ME M 0 R I A M

Henrik Sevaldsen 
har bedt mig om at 
skrive mindeord om 
to gamle kolleger, 
der døde i efterår
et .

Jeg er den ældste 
i anciennitet på 
lærerværelset, der
for skulle det være 
mig, og derfor er 
det ekstra svært.

Poul Falk Hansen 
var lærer på skolen
de første år, jeg var her. 'Polle' var 
teolog og underviste i religion og hi
storie. 'Polle' sluttede sin lærerger
ning i 1972, da han gik ind i præsteger
ning og politisk arbejde.

'Polle' var altid i strålende humør, 
hvilket trøstede den meget unge lærer - 
nemlig undertegnede.

Senere blev Poul Falk Hansen formand 
for skolens bestyrelse, en post han be
stred i 7 år.

Det var en tung dag den 19. september, 
da Henrik ringede og fortalte, at hans 
mor, Grethe Sevaldsen, var død.

Grethe døde alt for tidligt, havde må
ske først lige lært at nyde sit otium og 
sine børnebørn.

Grethe Sevaldsen 
var også på skolen, 
da jeg begyndte for 
mange år siden.

Grethe var en god 
kollega, men jeg 
tror ikke, jeg lær
te hende at kende, 
før, jeg selv blev 
rigtig voksen.

Grethe indgød re
spekt og tillid 
og mange gange, in
den jeg vendte næ

sen hjem om eftermiddagen, fandt jeg 
kontoret for at se, om Grethe stadig var 
på skolen. Hun var altid parat til en 
sludder, naturligvis ofte om skolen, men 
også om personlige problemer, mand, 
børn, hus og have - og opskrifter.

Jeg indledte med at nævne, at jeg har 
vanskeligt ved at skrive om en kollega - 
specielt naturligvis om Grethe, som jeg 
har arbejdet sammen med i 33 år.

Når man kender et menneske meget godt, 
bliver ordene for fattige. Derfor vil 
jeg slutte med at sige: tak, fordi jeg 
har lært så mange dejlige, glade og var
me mennesker at kende på Gunnar Jørgen
sens skole.
Grethe Sevaldsen er en af dem, hun var 

en god kollega og en god ven.

Linde-Laun/> en (LaunaJ
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MØDEPLIGT OG
EKSTRAFERIER

Eleverne skal være på skolen alle 
undervisningsdage. Der kan kun efter 
ansøgning gives fri herfor. Ekstra fri
hed gives for enkelte dage af klasselæ
reren, for flere dage af skolelederen. 
Anmodning om frihed skrives i kontakt
bogen. I alle tilfælde anføres frihedens 
varighed og begrundelsen herfor.

Elever, der får fri i skoletiden, skal 
selv udføre det arbejde, som klassen be
skæftiger sig med, mens vedkommende har 
fri og skal selv søge oplyst hos faglær
eren hvilket pensum, det drejer sig om.

FRITAGELSE
FOR GYMNASTIK

Ønskes fritagelse for gymnastik i mere 
end en uge, kræves der ifølge undervis
ningsministeriets cirkulære lægeattest.

Elever, der er fritaget, skal opholde 
sig på skolen.

MÆLK

Eleverne i børnehaveklassen og 1.- 10. 
klasse kan hver dag få en kvart liter 
sød-, let- eller skummetmælk mod beta
ling til Frederiksberg Mælkeforsyning. 
Indbetalingskort udsendes så snart sko
len modtager dem.
Husk at anføre elevens navn og klasse 

på giroindbetalingskortet

FORSØMMELSER M.V.

Forsømmelser af længere varighed end 3 
dage bedes meddelt skolen. Efter enhver 
forsømmelse skal eleven medbringe sin 
kontaktbog med meddelelse om grunden til 
forsømmelsen og dens varighed. Kontakt
bogen skal forevises klasselæreren.

Når en elev af en eller anden grund 
kommer senere eller ikke har kunnet nå 
sit hjemmearbejde, bedes dette meddelt 
skriftligt.

Det er ikke tilladt eleverne at for
lade skolen i skoletiden. I spisefri
kvarteret gælder særlige regler for 9. 
og 10. klasse.

RYGNING

Det er ikke tilladt skolens elever at 
ryge i skolebygningen - hverken i klas
selokalerne eller på trapper, gange og 
toiletter.

Elever i 8.-10.klasse må ryge i skole
gården .

KONFIRMATIONS
FORBEREDELSE

Da skolens elever går til præst på me
get forskellige tider, er det ikke sko
len muligt at tage hensyn hertil ved 
skemalægningen, hverken i 7. eller 8. 
klasse.

Elever, der skal konfirmeres, kan få 
fri dagen efter konfirmationen.



SVØMMEUNDERVISNING

For eleverne i 3. - 5. klasse har der 
som led i gymnastikundervisningen været 
arrangeret en ugentlig times svømmeun
dervisning i Kildeskovshallen. Undervis
ningen forestås af klassens gymnastik
lærere. Fra skoleåret 1991/92 omfatter 
svømmeundervisningen 4. - 6. klasse.

Igen i år har mange af 4. og 5. klas
sernes elever taget svømmemærker. Især 
distancesvømningen har haft elevernes 
interesse, og der er udleveret mærker 
fra 25 m til 100 m.

SPECIALUNDERVISNING

I læseklinikken, hvor undervisningen 
er varetaget af Agnes Johansson, Bente 
Steenstrup og Vibeke Tønsberg kan læse/ 
staveretarderede elever få undervisning 
i kortere eller længere perioder, alt 
efter den enkelte elevs behov.

Der er også mulighed for i et vist om
fang at modtage ekstrahjælp i engelsk og 
matematik.

GLEMTE TING

Ved skoletidens ophør medtager elever
ne alle deres ting. Alle skolesager og 
løse klædningsstykker (frakker, huer, 
gymnastiktøj m.v.) bør være forsynet 
med tydeligt navn eller mærke, således 
at forbytning kan undgås.

Vi henstiller, at eleverne ikke har 
større pengebeløb med på skolen, uden at 
det er absolut nødvendigt.

Større pengebeløb skal straks om mor
genen afleveres til klasselæreren.
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FORSIKRINGER

Det kan ikke undgås, at der mellem år 
og dag sker ting og sager, når så mange 
mennesker færdes dagligt sammen. Ting 
forsvinder, briller går itu, tøj bliver 
ødelagt, vinduer, døre og inventar be
skadiges .

Som hovedregel træder familie- eller 
indboforsikringen først til.

Genstande, der bliver stjålet, og som 
er anbragt efter skolens anvisning, bli
ver som regel erstattet af hjemmets ty
veriforsikring .

Har elever uagtsomt knust en rude el
ler beskadiget en dør eller andet inven
tar, træder hjemmets ansvarsforsikring 
til.

Hvis en kammerat forårsager skade på 
ens tøj, briller eller lignende, er det 
kammeratens ansvarsforsikring, der må 
holde for.

Skolens ansvarsforsikring må erstatte, 
når skolens personale har ansvaret for 
skaden, f.eks. en jakke, der er iturevet 
på et søm fra en midlertidig reparation
eller en trøje ødelagt af maling ved en 
uagtsom hændelse i en formningstime.





NEDSÆTTELSE AF
SKOLEPENGE

Staten har i skoleåret 1991/92 stillet 
en bevilling på godt 14 mill, kroner til 
rådighed. De uddeles som fripladstilskud 
til elever i børnehaveklasse - 10. klas
se i friskoler og private grundskoler.
Uddelingen foretages af et udvalg un

der Frie Grundskolers Fællesråd, der 
beregner fordelingen til de enkelte sko
ler på grundlag af ansøgningsskemaer fra 
elevernes forældre. Det vedlagte ansøg
ningsskema udfyldes af forældrene og af
leveres på skolen sammen med en fotokopi 
af årsopgørelsen for 1989

senest den 31. august 1991.

Alle forældre kan søge, men tildelin
gen afhænger af indkomst- og familiefor
hold og antallet af søskende under 18 o ar.

Eksempelvis kan anføres, at for ansø
gere med 1 barn skal indtægtsgrundlaget 
være mindre end 182.000 kr, og for ansø
gere med 2 børn skal indtægtsgrundlaget 
være mindre end 192.000 kr for at få en 
vis skolepengenedsættelse.

Fordelingen finder sted i januar 1992, 
hvorefter der vil tilgå samtlige ansøge
re skriftlig meddelelse herom. Det til
delte beløb 'udstedes' ved at nedsætte 
de månedlige skolepenge i den resterende 
del af skoleåret.

For elever, der er fyldt 18 år, gæl
der, at de henhører under Statens Uddan
nelsesstøttes område. De 16-17 årige kan 
oppebære en ungdomsydelse, om hvilken 
der må søges oplysning i hjemkommunen.

BEFORDRINGSGODT
GØRELSE

Befordringsgodtgørelse ydes til befor
dring mellem hjem og skole, hvis afstan
den er følgende:

Bhkl., 1.- 3. klasse ....  mindst 2? km.
højst 12? km.

4 .- 6. klasse ............ mindst 6 km.
højst 16 km.

7 .- 9. klasse ........... mindst 7 km.
højst 16 km.

10 . klasse .............. mindst 9 km.
højst 17 km.

Ved opmåling af skolevejen er det den 
nærmeste vej eller sti, som børnene kan 
færdes på til fods, på cykel eller knal
lert hele året, der lægges til grund.

Befordringsansøgningen, der er vedlagt 
årsskriftet, bedes udfyldt præcist på 
alle punkter (afstand, buslinier, zoner) 
og returneret til skolen

senest den 14, juni.

Skolen behandler derefter ansøgningen 
og konstaterer, hvilket skolekort eleven 
er berettiget til, og hvad dette skole
kort koster.

For de forældre, der ønsker alminde
ligt 'skolekort', som gælder på hverdage 
indtil kl.17.00, foregår udstedelse der
efter automatisk af HT.

For de forældre, der ønsker et normalt 
HT-kort, er proceduren følgende:
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Den godkendte ansøgning returneres til 
forældrene, der derefter selv sørger for 
udstedelse af et HT-kort, der giver ret 
til kørsel inden for kortets område på 
alle dage og på alle tidspunkter.

Disse kort er lidt dyrere end 'skole
kort', men er så til gengæld mere anven
delige.

Værdien af det 'skolekort', som eleven 
er berettiget til, modregnes herefter i 
nedsættelse af de månedlige skolepenge.

For syge og invaliderede elever gælder 
særlige regler (lægeattest).

SKOLETANDPLEJE

Tandplejen er gratis og omfatter alle 
elever indtil udgangen af det skoleår, i 
hvilket eleven fylder 16 år.

Efter overenskomst med Gentofte kommu
nes skolevæsen kan der ydes elever, der 
er hjemmehørende i Gentofte kommune, 
tandpleje på Centralklinikken, Hellerup- 
ve j 5.

De af skolens elever, som er bosidden
de i Københavns og Lyngby-Tårbæk kommu
ne, er omfattet af disse kommuners tand
plejeordning.

Forældre til elever bosiddende i andre 
kommuner end de to nævnte, kan ved hen
vendelse til hjemkommunen søge oplysning 
om deres adgang til den kommunale tand
plejeordning.

SKOLESUNDHEDS
TJENESTE

Formålet med skolesundhedstjenesten er 
gennem tværfagligt samarbejde at sikre 
børnene en sund opvækst og skabe gode 
forudsætninger for en sund voksentilvæ
relse .

Følgende undersøgelser foretages:

1. klasse:
Lægeundersøgelse, måling af højde og 

vægt, synsprøve med farvesansbedømmelse 
og høreprøve.

Bhkl.- 10. klasse:
Syns- og høreprøve samt måling af høj

de og vægt.

Forud for den årlige kontakt med 
eleven indhentes oplysninger om barnets 
sundhedstilstand ved en samtale med 
klasselæreren, og ved at eleven får et 
spørgeskema med hjem, hvor der kan oply
ses om forhold, som har betydning for 
barnets sundhed, og om særlige emner, 
der ønskes drøftet med sundhedsplejer
sken ved den sundhedsorienterende samta
le .

I de små klasser er det væsentligt, at 
en af forældrene er med til undersøgel
sen, således at skolelægen/skolesund- 
hedsplejersken får de rette betingelser 
for at skaffe sig det bedst mulige kend
skab til barnet.
Ved den årlige samtale forsøger skole

sundhedsplejersken at give jeres barn en 
mulighed for at kende sin egen sundheds
mæssige situation.
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Det er stadig familiens egen læge, der 
forestår behandlingen af børn. Skolelæ
gens opgave er forebyggende og rådgiven
de .

Børnene vil fortsat have kontakt med 
skolelægen, hvis der skønnes at være be
hov derfor.

Skolesundhedsplejersken møder på sko
len om torsdagen og kan træffes på tele
fonnummer: 31 61 14 48
Skolesundhedsplejerske:
Kirsten Gravesen
Skolelæge:
Lise-Lotte Mia Andersen.

SKOLEVEJLEDNING

Med den gældende skolelov er skolevej
ledning en integreret del af arbejdet på 
7.-10. klassetrin, hvor der skal gives 
uddannelses- og erhvervsorientering.

Skolevejlederen skal bistå klasselæ
reren i denne undervisning og vejledning 
med ideer og forslag til materialer.

Skolevejlederen skal i samarbejde med 
erhvervskonsulenten forestå planlægnin
gen af praktikophold og studiebesøg i 
virksomheder og institutioner.

Rent praktisk kommer alle eleverne i 
9. og 10. klasserne ud i erhvervspraktik 
i uge 46 (11/11 - 15/11 1991).

Eleverne er velkomne til selv at skaf
fe deres praktikpladser - ellers skaffer 
skolen en praktikplads efter elevens 
ønske, i det omfang det er muligt.

Udover den fælles praktikuge kan elev
er, især fra 10. klasse, individuelt og 
efter eget ønske komme i en uges "drop
praktik" valgt i samråd med skolen.

Skolevejlederen skal rådgive elever 
individuelt.
Den individuelle rådgivning af elever 

ved valg af uddannelse og erhverv sker 
under hensyntagen til elevens interes
ser, evner, anlæg og personlige proble
mer. I nogle tilfælde rådfører skole
vejlederen sig med klasselæreren, skole
lægen, skolepsykologen og skolelederen 
for at indhente oplysninger til hjælp 
for vejledningen. Skolevejlederen er og
så til rådighed for forældre i forbin
delse med elevers erhvervsvalg.

Målet for vejledningen er:
Skolevejleder: Martin Christiansen.

at hjælpe den enkelte elev til at finde 
sig sådan til rette i hjem og skole, 
at han/hun kan få det bedst mulige ud 
af skolegangen.

at bidrage til større indsigt i og bed
re forståelse af den enkelte elevs 
egenart hos eleven selv.

at forberede elevens uddannelse og til
pasning i arbejds- og samfundslivet.
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KINESIOLOGI

Som lærere ser vi ofte, at enkelte af 
eleverne i skolen har svært ved at kon
centrere sig, hvilket nedsætter barnets 
indlæringsmuligheder.
Erfaringsmæssigt hører disse problemer 

sammen med større eller mindre problemer 
med motorikken.

For at hjælpe elever med sådanne pro
blemer har undertegnede lærere på Gunnar 
Jørgensens skole for et par år siden ta
get undervisning i pædagogisk kinesio- 
logi, og skolen kan nu tilbyde undervis
ning, der kan hjælpe disse elever.

Pædagogisk kinesiologi er bestemte fy
siske øvelser, der opøver et bedre sam
arbejde mellem venstre og højre hjerne
halvdel. Dette giver en forbedret moto
rik og samtidig en større koncentrati
onsevne, som øger elevernes muligheder 
for at følge undervisningen og derved få 
en bedre indlæring.

De sidste to år er vi ofte af forældre 
til børn med læse-, stave- og koncentra
tionsproblemer blevet opfordret til at 
hjælpe. Efter vor erfaring er de fleste 
elever blevet mere frie og har haft 
glæde af vores øvelser, som vi gennemgår 
grundigt med den pågældende.

Forløbet vil typisk være, at eleverne 
'viser' os deres øvelser ca. hver tredje 
uge, og vi følger fortløbende med i, om 
der er fremskridt i stavning og læsning.

Dette foregår i et tæt samarbejde med 
klasselæreren, der sædvanligvis også er 
dansklæreren.

Hanne, og Launa



SKOLEBIBLIOTEK

Skolen råder over en tidssvarende sam
ling udlånsbøger til frilæsning samt op
slagsbøger til brug på'skolen.

Biblioteket, der åbnede i august 1988, 
har haft stor tilstrømning i de forløbne o ar.

Bogbestanden bliver løbende revideret 
og suppleret med nyudgivelser samt bøger 
efter elevernes ønsker.
Åbningstider bekendtgøres ved opslag.

Skolebibliotekar: John Kofod.

ELEVFORENING

For at bevare den gode kontakt mellem 
gamle elever og skolen, blev der i 1988 
stiftet en elevforening, der fik navnet 
'Gunnar Jørgensens Skoles Elevforening', 
hvori der allerede nu er over tohundrede 
aktive medlemmer.

Skolen vil hvert år den tredje fredag 
i september holde 'aftenåbent' fra klok
ken 19.00, således at de gamle elever og 
lærerne vil kunne mødes under hyggelige 
former.
Vi håber, at eleverne fra afgangsklas

serne vil melde sig ind i elevforeningen 
for derved at bevare kontakten med gamle 
skolekammerater.

Indmeldelse i elevforeningen kan ske 
ved henvendelse til Martin Christiansen.
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RINGE T I D E R

lektion: 8 30 - 9 —

lektion: 9 30 - 11

lektion: 11 35 - 12 —

lektion: 12 25 - 13

lektion: 13 20 - 14

lektion: 14 05 - 14 S«
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FÆRDSELSUNDERVISNING

Ud over det 
arbejde, som de 
enkelte lærere 
udfører ved at 
lære eleverne at 
færdes sikkert i 
trafikken, får 
skolen flere 
gange i årets 
løb besøg fra 
Gentofte Politi 
af politiassi
stent Jørgen 
Dam, der i de 
forskellige 
klasser fortæl
ler om trafik, 
cykler og knal
lerter .

WILLI NAUMANNS
MINDEGAVE

Uddeles hvert år ved skoleafslutningen 
til en eller flere elever, der året el
ler årene igennem ved sin færden og 
holdning har ydet en særlig fortjenst
fuld indsats for skolelivet.

1990 modtoges den af:

Sussie Bratbjerg og
Kim Wetche, 10. klasse.

FØDSELSDAGSLEGATET

I 1976 indstiftede skolens lærere et 
fødselsdagslegat, der gives til en eller 
flere elever i 9. klasse, der på en po
sitiv måde har medvirket til at videre
føre skolens traditioner for et tolerant 
og tvangfrit skoleliv og derved har vist 
sig som en god elev og kammerat.

GUNNAR JØRGENSENS
MINDEGAVE

Uddeles ved hvert skoleårs afslutning 
til en pige eller dreng i en af afgangs
klasserne, der efter lærernes skøn har 
været en god elev i ordets bedste for
stand .
Gunnar Jørgensens navn knyttes til 

denne særlige udmærkelse, fordi det er 
modtagerens personlige karakteregenska
ber over for såvel lærere som kammera
ter, der påskønnes.

1990 modtoges den af:

Rashid-Syed Ali, 10. klasse.

1990 modtoges det af:

Sebastian Sindby-Larsen, 9.y - og
Christina Lunow, 9.x
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EFTERÅRSFEST

Lørdag den 8. september blev der holdt 
stor fest på skolen. En gruppe af initi
ativrige forældre havde månederne i for
vejen slidt for at stable det store ar
rangement på benene.

Lærere og elever skulle prøve at være 
gæster på deres egen skole - en uvant, 
men lærerig situation.

Det var strålende solskin og humøret 
var i top. Om eftermiddagen var der en 
række aktiviteter, som forældre og børn 
stod for, f.eks. skydning, flødebolle
kastning, tombola, portrætfotografering, 
instruktioner i lambada-dans for blot at 
nævne nogle. Cafeteria og bar var åben 
til at stille sulten med hjemmebagte ka
ger og slukke tørsten.

Sidst på eftermiddagen blev der tændt 
op i den store grill. Her fik man gril
let steaks eller bøffer, som derpå blev 
nydt med sundt tilbehør i hyggeligt sam
vær ved bordene i skolegården.

Dagen sluttede med.dans til rock-musik 
fra de glade 60'ere, og det blev sent, 
før der atter blev ro i den gamle skole.

Fremmødet var enormt og glæden stor 
både blandt deltagere og arrangører, som 
mødtes næste formiddag til oprydning ef
ter gårsdagens strabadser.
Arrangementet var så stor en succes, 

at mange blev enige om en gentagelse i 
det kommende skoleår.

Det vil skolen se frem til og her sam
tidig sige TAK til de energiske forældre 
for deres iderige initiativ.
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DECEMBERUGEN 1990

Skolens 'Udedag' blev i år afholdt den 
19. september, og vi var begunstiget af 
godt vejr.

Børnehaveklassen - 2. klasse var i
Danmarks Akvarium og på strandtur.

For 3. - 10. klasse var der forskelli
ge valgmuligheder:

Zoologisk have,
cykeltur i Dyrehaven,
bytur med besøg på Holografisk samling 

og Planetarium,
Frilandsmuseet, 
fisketur - og 
bytur med besøg på Legetøjsmuseet og 

Voksmuseet.
Dagen forløb uden ulykker, og alle kom 

glade og tilfredse hjem.

MOTIONSLØB

Fredag den 12. oktober deltog skolens 
elever, på opfordring af Hjerteforenin
gen, i et nordisk motionsløb for alle 
skoleelever.

Eleverne kunne selv vælge, om de ville 
gå, jogge eller løbe 3, 6 eller 10 km., 
og skolens gymnastiklærere havde fundet 
en god strækning ved skolen. På ruten 
var der servering af juice, hver gang 
man passerede skolen. Alle deltog med 
liv og lyst og fik et fællesnordisk 
diplom med angivelse af den tilbagelagte 
strækning, hvorefter de kunne begynde på 
efterårsferien.

Efter sonderinger i klasserne blev det 
besluttet at genoplive skolens så tradi
tionsrige 'Decemberuge', og den 4. - 7. 
december løb den af stablen.

Ugen gik i korte træk ud på, at sko
lens normale undervisning fra 3. klasse 
og opefter faldt bort, og i stedet valg
te eleverne sig ind på en række emne
hold, som de sammen med lærerne havde 
opstillet. . Det forlangtes dog, at hver 
elev havde 5 timer om dagen.

Der var ca. 50 emner at vælge imellem, 
og de strakte sig fra sport over alle 
former for kreative fag til lynkurser i 
forskellige sprog samt diverse former 
for madlavning.

Ud over at udvide elevernes, og lærer
nes, kendskab til de mange emner var det 
med denne uge skolens håb at bringe ele
verne sammmen på tværs af klassegrænser
ne. Det var den almindelige opfattelse 
blandt lærere og elever, at skolens øn
ske med 'Decemberugen' i det store og 
hele blev opnået.

AKTIVITETSDAG

I arbejdet med at underbygge det gode 
samvær mellem såvel store som små elever 
besluttede skolens lærere at gentage den 
succesrige aktivitetsdag.

Ideen var at gennemføre en anderledes 
idrætsdag, hvor alle kunne deltage på 
lige fod. Skolens elever blev delt på 13 
hold, og hvert hold skulle bestå af ele
ver fra alle klassetrin - med en elev
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fra 10. klasse som holdleder. Blandt de 
13 discipliner, der skulle dystes i, var 
trillebørskørsel, keglekastning, ballon
oppustning, slalomcykling på 3-hjulet 
cykel, allesammen discipliner, hvor del
tagerne havde lige så gode som dårlige 
forudsætninger for at være med.
Selvfølgelig blev der ført regnskab og 

fundet et vinderhold, men for flertal
let var det morskab og hyggeligt samvær 
helt efter formålet.

men det sjoveste var en skive, man 
kunne dreje rundt på. Efter vi havde gå
et rundt et par timer, satte vi os og 
spiste vores frokost, som vi selv havde 
medbragt, og så fik vi sodavand. Klok
ken 14.00 gik vi, men inden vi skulle 
hjem, gik vi ud og så havnen, der lå 
bagved. Da vi havde gået lidt, tog vi 
hjem. Det var en god og spændende tur.

6.x
Vejret var med os den 1. maj, hvor vi 

lod det hele løbe af stablen. Det blev 
en stor succes, der yderligere styrkede 
det gode forhold mellem skolens elever.

EKSPERIMENTARIUMTUR

Den 16/12 tog 6.x på tur til Eksperi- 
mentariet. Vi mødtes på Hellerup Station 
om morgenen, og så gik vi derover. Det 
tog ca. et kvarter. Da vi kom derover, 
mødtes vi med Toms far. Vi havde det he
le for os selv, for der var slet ikke 
åbnet for andre endnu, men ulempen ved 
det var, at ikke alle tingene var færdi
ge endnu, men der var alligevel mange 
spændende ting. Vi prøvede bl.a. en com
puter, hvor man skulle huske farver og 
en maskine, hvor man kunne se, om man 
spiste for usundt, men der var mange an
dre ting, f.eks. en fjeder, der gik frem 
og tilbage, en maskine, der pustede 
kraftig luft op, en maskine, som fik no
get sand til at lægge sig i mønstre, en 
maskine, som kunne tage ens blodtryk;

TUREN TIL SVERIGE

SÖDERAASEN

Mandag den 25/2 tog 6. klasse af sted 
til Sverige på lejrtur. Vi mødtes ved 
Tuborg havn om morgenen for at tage fær
gen. På færgen var der næsten ikke andre 
end os, så turen med færgen var meget 
god.

En time senere kom vi til Hälsingborg. 
Michael og ungerne tog bussen derfra, 
Kyösti og Flemming tog bilen. Da vi an
kom, og bussen kørte, fandt vi ud af, at 
vi var stået af på det forkerte sted. 
Senere fandt vi Kyösti og Flemming, som 
kørte i bilen. De kørte vores bagage til 
det sted, hvor vi skulle sove, og vi an
dre skulle gå derhen. Den første aften 
fik vi spaghetti og kødsovs at spise. 
Der var nogle, der skulle sove i shel
ter, men de fleste sov i bivuak.



Næste morgen fik vi havregrød, spejl
æg, bacon, ristet brød og te til morgen
mad; først efter store protester fik vi 
det spist. Senere skulle Michael, Kyösti 
og klassen ud at gå til det næste sted, 
hvor vi skulle sove. Turen gik igennem 
Ulvedalene til Hojehal samt Snuvestuan, 
der er en grotte, hvor der engang havde 
boet stenaldermennesker. Vi gik også hen 
over en mose, som der var is på. Det var 
en lang tur, så da vi ankom til lejren, 
var vi godt trætte, men vi skulle ud at 
samle brænde. Det endte med, at Kyösti 
og Flemming fældede et gammelt, vissent 
træ. Vi byggede to bivuakker, en pige- 
og drengebivuak. Senere fik vi indisk 
risrets-filijonggonggong, og til dessert 
fik vi pandekager. Derefter sov vi.

Trine var blevet uvenner med de andre 
piger, så hun sov hos drengene.

Næste morgen var der is over det hele. 
På termometret kunne vi se, at det frøs 
13 grader. Til morgenmad fik vi te, brød 
og havregrød, og så gik vi hjemad ca. 20 
km. Der var meget flot. Vi gik igennem 
Skaralid, hvor nogle prøvede at bestige 
en af klippesiderne. Nogle var så træt
te, at de kun kom halvvejs. Vi så også 
en fiskehejre og drak af kildevand. Se
nere kom vi til det sted, hvor vi skulle 
med bussen til færgen, og mens vi ven
tede, fik vi cola og kiks. Vi synes, at 
det var synd, at der var nogle, der ikke 
var kommet med, da det var så sjovt.

Alle forældrene var kommet for at mø
de os på Tuborg havn, og Trine var så 
glad, fordi hun skulle have pizza til 
aftensmad.

6. x
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10. KLASSES TUR TIL PRAG

Lørdag den 6. april tog 10. klasse med Duelund, Ebba og Martin af sted fra Hoved
banegården med kurs mod Centraleuropa. Efter en 16 timers spændende og interessant 
togrejse nåede vi Prag.

Togrejsen gik igennem det gamle Østtyskland, hvor bygningerne virkede grå og ned
slidte, og man kan forstå, at der ligger mange års genopbygning forude.

Hotel Junior, vi boede på, lå i Prags bymidte, så vi kunne hurtigt komme rundt i 
den spændende by. Man blev sat 30 år tilbage i tiden af sporvognene, forretningerne 
og befolkningens levevis, og 100 - ja, århundreder! - på grund af et væld af gamle 
bygninger, da Prag var den eneste østeuropæiske hovedstad, der undgik større øde
læggelser under 2. verdenskrig. Byen emmede af da- og nutidig historie og kultur.
Lommepengene strakte godt til, da alt var billigt. Man kunne f.eks. købe is for 

20 øre og CD'ere for 20 kr. Øllet var vist nok også billigt......
Efter fem indholdsrige dage i Prag vendte vi igen næsen mod nord - og efter endnu 

en lang togrejse med et ophold på nynazisternes samlingssted Lichtenfeld i Berlin, 
hvor Duelund blev verbalt overfaldet af en af de unge tilhængere, kom vi rejsetræt
te, men glade og opløftede tilbage til København.

70, og ^a/vt-Ln

U Stare'ho Hrbitova, 
den jødiske kirke
gård, blev benyttet 
frem til 1787.
Ifølge den jødiske 
tro må gravene al
drig sløjfes, så de 
ligger i 12 lag, og 
12.000 gravsten dæk
ker kirkegården. En 
grav var større end 
andre, nemlig graven 
over skaberen af den 
evige jøde 'Golem' - 
den kendte filosof 
Rabbilöw, der stadig 
tillægges helbreden
de kræfter.



AeJt ud på vesiden -

3
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MAJ

28 6. klasse var i Botanisk Have med Kirsten Teising og Bente Lestrup.
30 Børnehaveklassen - 2. klasse besøgte Trafiklegepladsen med Berit Bruman, 

Agnes Johansson og Kirsten Teising.

JUNI

1 8. klasse var i biografen med Laura og så 'Døde Poeters Klub'.
12 4. klasse var med Hanne Abildtrup og Therese Johannsen på Frilandsmuseet.
20 Arsafslutning for børnehaveklassen - 7. klasse med skovtur i Dyrehaven.
22 Arsafslutning for 8. - 10. klasse med den traditionelle uddeling af afgangs

beviser til 9. og 10. klasserne.

AUGUST

9 Det nye skoleår begyndte. Vi samledes i gymnastiksalen, sang skolesangen og 
bød hinanden velkommen tilbage, inden vi gik i klasserne, skrev skema og ud
leverede bøger.

13 Første skoledag for børnehaveklassen og 1. klasse.
17 Skolen fejrede sin 54 års fødselsdag. Om morgenen mødtes vi i gymnastiksalen 

til morgensamling, hvor vi sang vor nye fødselsdagssang og hyldede skolen. 
Bagefter så de store den amerikanske gang-i-den film 'Kong Salomons miner', 
og de små nød den klassiske Disney-film 'Lady og Vagabonden'.

SEPTEMBER

7 Et udvalgt hold deltog i Ekstra Bladets fodboldturnering. Desværre tabte vi.
8 Efterårsfest arrangeret af en gruppe af skolens forældre.
19 Udedag.
21 3. - 5. klasse besøgte Arbejdermuseet sammen med Vibeke Tønsberg og Hanne

Abildtrup.
27 3. - 5. klasse var på bytur med Martin Christiansen og Michael Salomonsen,

hvor de så Hovedbanegården, Kastellet og Nyboder



OKT

12
26

NOV

7

8

8-9 
12-16 
16

20
21

DEC

4-6
16

19

21

JAN

9

22
28

OBER

Skolernes Motionsdag, hvor alle skolens elever deltog.
Børnehaveklassen - 2. klasse var i Jan Zangenbergs Teater sammen med Therese 
Johannsen og Agnes Johansson og så med megen fornøjelse 'Gummitarzan'.

EMBER

10. klasse var sammen med Henrik Sevaldsen i biografen for at se nyindspil
ningen af 'Fluernes Herre'.
Børnehaveklassen - 5. klasse havde besøg af Trio Rococo, der fortalte og 
spillede.
8. klasse besøgte med Therese Johannsen en politistation.
9. og 10. klasserne var i erhvervspraktik.
Hele skolen var i biografen for at se den snart klassiske danske tegnefilm 
'Valhalla' på invitation fra Park Bio.
3. - 5. klasse besøgte Louisiana med Hanne Abildtrup og Vibeke Tønsberg.
3. - 5. klasse var i Park Bio til 'Brødrene Løvehjerte' med Hanne Abildtrup, 
Bente Steenstrup og Vibeke Tønsberg.

EMBER

Decemberuge.
6. klasse samt Michael Salomonsen og Kyosti Schmidt var af en forælder invi
teret til afprøvning af det endnu ikke åbnede Eksperimentarium.
5 . klasse var i biografen med Hanne Abildtrup for at se fortsættelsen af den 
eventyrlige børnefilm 'Den Uendelige Historie'.
Juleafslutning for hele skolen i gymnastiksalen med smukt juletræ og festlig 
underholdning af skolens elever.

U A R

9 .- 10. klasse tog med Martin Christiansen og Erik Steenstrup til udstilling 
på Lyngby Rådhus om uddannelse/erhverv.
Børnehaveklassen - 2. klasse havde besøg af tandlæge.
7. klasse var i biografen med Bente Lestrup for at se 'Fluernes Herre'.
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FEBRUAR

1 3.-5. klasse var med Hanne Abildtrup og Bente - og Erik Steenstrup i Tivo
li for at se dinosauer-udstillingen.

8 Fastelavn med festligt udklædte børn og kølleslag på ophængte tønder.

Kattekonger:
Tim Klyver, 2. klasse
Richard Løkkegaard, 4. klasse
Morten Gundelach, 5. klasse
Martin Sahlberg, 6. klasse

Kattedronninger:
Nicklas Hartvig, 1. klasse
Carsten Albertsen, 4. klasse
Morten Gundelach, 5. klasse
Thomas Klyver, 6. klasse

Fra en venlig forælder havde vi fået lækre fastelavnsboller til hele skolen 
“ hyggeligt.

21 Børnehaveklassen og 8. klasse besøgte Eksperimentariet med Therese Johannsen 
og Annelise Larsen.

25-27 6. klasse var på overlevelsestur til og i Sverige med Flemming Bank, Michael
Salomonsen og Kyösti Schmidt.

MARTS

7 Som afslutning på 2 ugers hårdt, men spændende arbejde opførte 3., 4. og 5.
klasse stykket 'Stjernefolket' for familie og venner.

8 3.-5. klasse opførte 1 Stjernefolket1 for hele skolen.
11 Børnehaveklassen - 2. klasse var på dinosauer-udstilling sammen med Therese 

Johannsen, Steen Duelund og Agnes Johansson.
13 9. klasse var med Laura i biografen for at se 'Vilde hjerter'.
15 3.-5. klasse var med Hanne Abildtrup og Vibeke Tønsberg inde og se filmen

'Alene hjemme' i Park Bio.

APRIL

6-12 10. klasse var i Prag med Martin Christiansen og Steen Duelund.
8-11 9. klasse var på lejrtur i Gilleleje med Laura og Henrik Sevaldsen.
19 Finalerne i den årlige bordtennisturnering, arrangeret af 10. klasse, blev 

afviklet.
Vindere blev: Martin Johansen, 6. klasse og Bjørn Sjølander, 9. klasse.

22 9. klasse og Laura besøgte Eksperimentariet.



MAJ

1 Alternativ idrætsdag.
13 4. og 5. klasse var med Hanne Abildtrup og Michael Salomonsen til cykeltræ

ning hos politiassistent Jørgen Dam .
24 Sidste skoledag for 9. og 10. klasse.
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ÅRSAFSLUTNING for skoleåret
1 9 9 0 - 9 1

Onsdag den 19. juni er sidste skoledag for børnehaveklassen og 1. - 7. klasse. 
Klasselærerne hygger sig med deres klasser, inden vi ønsker hinanden god sommerferie.

Fredag den 21. juni kl. 10 finder årsafslutningen sted for 8. - 10. klasse.

Det nye skoleår begynder:

ONSDAG d. 7. AUGUST KL. 10

1. klasse møder:

MANDAG d. 12. AUGUST KL. 10

Børnehaveklassen møder:

MANDAG d. 12. AUGUST KL. 9
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SKOLESANGEN
Arne Bertelsen

Her har vi leget i vekslende vejr 
og drukket af kundskabens kilde, 
faldt os til tider en lektie lidt svær, 
det hjalp, når kun ærligt vi ville.
I solskin og byger, i snevejr og blæst 
blev hverdagen glæde og hojtiden fest, 
når blot vi stod sammen som venner.

Muntert vi hilser hver morgen med sang, 
med smil går vi dagen i mode, 
lytter til ekko af tidernes gang 
og lærer af slægter, som døde.
I solskin og byger, i snevejr og blæst 
blev hverdagen glæde og højtiden fest, 
når blot vi stod sammen som venner.

Drømme vi drømte, mens dagene svandt, 
og gavmildt blev gaverne givet, 
frihed og ansvar var løsnet, der bandt, 
vor skole blev skole for livet.
I solskin og byger, i snevejr og blæst 
blev hverdagen glæde og højtiden fest, 
når blot vi stod sammen som venner.

Gunnar før gen s en.

Vignetten er tegnet af Asger Riber.



VEDTÆGTER 

for

den selvejende institution

'Gunnar Jørgensens Skole'

§ 1

Den selvejende institution 'Gunnar Jørgensens 
Skole' er en juridisk person. Den er ejer af sko
leejendommen Gersonsvej 43, Hellerup og de til 
denne hørende formuegenstande. Med hensyn til ak
tiver og passiver henvises til vedlagte status pr. 
31. marts 1962.

§ 2

Institutionens formål er at fortsætte den af 
Gunnar Jørgensen skabte skole, der rummer en hoved
skole og realafdeling opbygget i overensstemmelse 
med reglerne i folkeskoleloven (lovbekendtgørelse 
nr. 220 af 18. juni 1958). I overensstemmelse med 
stifterens ønske er det hensigten at drive skolen 
som en personlig præget skole, hvor eleverne sam
tidig med, at de erhverver kundskaber i forhold til 
medfødte evner og anlæg, lever et trygt og glad 
barndomsliv, hvis grundtone er menneskelighed og 
forståelse, og hvor det daglige samvær præges af en 
venlig omgangstone mellem børn og voksne, således 
som stifteren har givet udtryk for i skolens års
skrifter.

Stifterens motto 'PRØV MED KÆRLIGHEDENS STÆRKE 

ARM', der er indskrevet over skolens indgang, 
forventes fulgt, sålænge institutionen består som 
skole.

§ 3

Institutionen ledes af en bestyrelse på mindst 5 
medlemmer, og den sammensættes af

a) 2 repræsentanter fra forældrekredsen eller 
kredse af gamle elever,

b) 1 regnskabsmæssig eller økonomisk sagkyndig 
og

c) resten af bestyrelsen er repræsentanter fra 
kredse, der har særlig interesse for skolen og 
dens virke.

Der vælges endvidere 3 suppleanter for seks år 
ad gangen.

Såfremt en eller flere af bestyrelsens medlemmer 
i valgperioden udtræder af bestyrelsen eller i 
længere tid bliver forhindret, bestemmer bestyrel
sen, hvilken eller hvilke suppleanter, der skal 
træde i stedet.
Bestyrelsen vælges af forældrekredsen. Ved valg 

af bestyrelse sker dette efter indstilling og for
slag fra den siddende bestyrelse, således at de 
under a) nævnte medlemmer vælges for 4 år ad 
gangen, og de under b) og c) anførte medlemmer for 
6 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Forældre har kun en stemme uanset antallet af 

børn i skolen. I tilfælde af forældres separation, 
skilsmisse eller andre forhold er det indehaveren 
af forældremyndigheden, der er stemmeberettiget.
Valg af de under a) nævnte bestyrelsesmedlemmer 

til supplering af den siddende bestyrelse 
foretoges første gang i skoleåret 1963-64.
Bestyrelsesmøde afholdes mindst en gang årligt 

og i øvrigt, når det er påkrævet.
Bestyrelsen fastlægger selv sin forretnings

orden.
Skolens leder eller lærere kan ikke være medlem 

af bestyrelsen, selv om de har børn i skolen. 
Skolens leder kan deltage i bestyrelsens møder, 
men uden stemmeret.
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Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. Der 
påhviler ikke bestyrelsens medlemmer nogen person
lig forpligtelse, og de har ikke ret til andel af 
institutionens formue eller eventuelle udbytte, 
der alene kan komme institutionen til gode.

§ 4

Bestyrelsen varetager den økonomiske og admini
strative ledelse af skolen i overensstemmelse med 
formålsbestemmelserne i § 2.

Til at forpligtige institutionen kræves under
skrift af en eller flere dertil skriftligt af 
bestyrelsen bemyndigede personer. Ved køb, salg 
eller pantsætning af fast ejendom kræves udover 
bestyrelsens beslutning undervisningsministeriets 
samtykke.
Kapital, der ikke er bundet i institutionens 

faste ejendom eller dens drift, skal anbringes ef
ter reglerne for anbringelse af umyndiges midler.

§ 5

Efter forslag fra skolens leder træffer besty
relsen afgørelse om ansættelse eller afskedigelse 
af skolens lærere og andre til skolen knyttede 
personer.

Skolens leder, hvis ansættelse kræver undervis
ningsministeriets godkendelse, har over for besty
relsen det fulde ansvar for skolens pædagogiske 
ledelse, og kan kun fortsætte som leder, sålænge 
eksamensretten bevares af denne, medmindre under
visningsministeriet træffer anden bestemmelse 
herom.

§ 6

Skolens leder, dens lærere og øvrige personale 
lønnes, sålænge skolen modtager statstilskud til 
deres lønning, i overensstemmelse med de herom 
givne bestemmelser.

§ 7

Institutionens regnskabsår er finansåret. Regn
skabet revideres af en statsautoriseret revisor.

§ 8

Skulle institutionen ikke kunne fortsætte med 
skolevirksomhed, vil ophør hermed kun kunne ske 
med undervisningsministeriets godkendelse, og den 
ved skolevirksomhedens ophør konstaterede formue 
anvendes til skole- og uddannelsesmæssige formål 
efter bestyrelsens nærmere bestemmelse med under- 
visnigsministeriets godkendelse.

§ 9

Æhdringer i nærværende vedtægter, der træder i 
stedet for skolens tidligere vedtægter af 2. juli 
1954, kan kun foretages af bestyrelsen med under
visningsministeriets godkendelse.



God sommerferie

på glædeligt gensyn



Hvor to dage er nævnt, er begge fridage 

1991:

Efterårsferie 12. oktober - 20. oktober 
Juleferie 21. december - 5. januar 

1992:

Vinterferie 8. februar - 16. februar-
Påskeferie 11. april - 20. april
St. Bededag 15. maj
Kristi Himmelfartsdag 28. maj - 31. maj
Grundlovsdag 5. juni
Pinseferie 6. juni - 8. juni
Sommerferie 20. juni - 4. august
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