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GUNNAR JØRGENSENS SKOLE 1989-90



• •

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

G.J,



SKOLESANGEN
Arne Bertelsen

Her har vi leget i vekslende vejr 
og drukket af kundskabens kilde, 
faldt os til tider en lektie lidt svar, 
det hjalp, når kun arligt vi ville.
I solskin og byger, i snevejr og blast 
blev hverdagen glade og højtiden 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 larer af slagter, som døde.
I solskin og byger, i snevejr og blast 
blev hverdagen glade 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 blast 
blev hverdagen glade og højtiden fest, 
når blot vi stod sammen som venner.

Gunnar Jørgensen.

'Vignetten er tegnet af Asger Riber.



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 9. og 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

klassen til og med 3. klasse.

BESTYRELSE: Jette Andreasen
Hans Verner Christiansen
Inge Dalgaard (formand)
Torben Møller
Niels Møller-Petersen

SUPPLEANTER: Lea Groth-Andersen 
Niels Chr. Haugaard 
Jette Sebbelov

TILSYNSFØRENDE: Agnes Kartholm

LEDELSE: Skolebestyrer Henrik Sevaldsen

KONTORTID: Skolebestyreren træffes alle dage fra 
kl. 12.45 til 13.30 samt efter aftale

POSTGIRO: 8 03 25 48

TELEFONER: Kontoret: 31 61 13 95
Lærerværelset: 31 61 00 42
Skolesekretær: 31 61 18 48
Elevtelefon: 31 62 74 43

ADRESSE: Gersonsvej 43, 2900 Hellerup
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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 5., 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 

tre og tre, med hver deres etage at 
boltre sig på og med så få lærere 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.

Hejut-ik Se.ua£déerL



SKOLENS PERSONALE 1989

(ansættelsesår ved skolen)

Abildtrup, Hanne, 1973. (dansk, gymnastik, religion)

Bruman, Berit, 1988. (børnehaveklasse, legestue, sang)

Christiansen, Martin, 1968. (matematik, orienteringsfag)

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

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

Hedegaard, Gerda, 1970. (dansk, engelsk)

Jakobsen, Niels Thomas, 1989. (legestue)

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

Johansson, Agnes, 1977. (dansk, specialundervisning)

Klein, Ole, 1963. (engelsk, historie, tysk)

Kofod, John, 1978. (engelsk, fotolære)

Lestrup, Bente, 1973. (dansk, tysk)

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

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

Schmidt, Kyösti, 1984. (fysik, matematik, specialundervisning)

Sevaldsen, Henrik, 1976. (dansk, matematik)

Sevaldsen, Karin, 1982. (specialundervisning)

Steenstrup, Bente, 1964. (dansk, specialundervisning)

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

Teising, Kirsten, 1980. (dansk, orienteringsfag, religion)

Lærerrådsformand John Kofod.

Som vikarer har virket: Flemming Bank, Linda Lindberg og Jesper Steenstrup.





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 stimu
leres 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.

For videre information henvises der 
til afsnittet 'Pædagogiske planer', som 
står på side 11.

LEGESTUE

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

I ferier og på fridage er der åbent 
efter aftale.

Der er lukket hele juli måned og mel
lem jul og nytår.

Dagen er inddelt således:

12.30 - 13.30: dagens emne
13.30 - 14.15: fri leg
14.15 - 14.45: eftermiddagsmad 

og historie
14.45 - 17.00: fri leg

Af hensyn til planlægningen er det 
vigtigt, at børnene ikke bliver hentet 
før kl. 14.30.

Betaling af legestueplads foregår pr. 
postgiro på nummer 8 03 25 48 og 
andrager kr. 500,- månedlig.
Med hensyn til ind- og udmeldelse af 

legestuen gælder skolens almindelige 
regler.



INDMELDELSE I SKOLEN

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 titelbetegnel
se, forsørger- og navneforhold bedes 
meddelt skolen snarest muligt og helst 
skriftligt.

UDMELDELSE AF SKOLEN

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 

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

B O G L Å N

Skolens elever kan låne lærebøger på 
skolen.

Depositum 1. til 5. klasse .. 100 kr.
Depositum 6. klasse og opefter 150 kr.

Depositum betales ved indmeldelsen.
Boglånet omfatter ikke ordbøger og 

atlas, derfor bedes hjemmene anskaffe 
følgende 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 forsynes med et solidt 
omslag og behandles med omhu.

Bøger, der i årets løb bliver beskadi
get eller forsynes med tilskrivelser, må 
straks erstattes til nyværdipris. Gen
tagne overtrædelser af foranstående be
stemmelser medfører ophævelse af boglån 
for vedkommende elev.
Tilbagebetaling af depositum vil af 

hensyn til kontrollen med de tilbagele
verede bøger først kunne finde sted om
kring 1. oktober.

Stilehæfter samt regne- og kladdehæf
ter kan købes på skolen.



GUNNAR JØRGENSENS SKOLE O
-nu og f r e m o v

Et skoleår er ved at være slut, og et 
nyt skal begynde. Det forløbne år har 
både vist kontinuiteten i skolens liv og 
åbnet 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 førstesal er blevet 

renoveret og malet ved elevers og lære
res aktive medvirken.

I skolegården er der opsat to hockey
mål og en meget benyttet rutchebane; 
legehusenes tage er udskiftet, og det er 
fortsat hensigten at gøre skolegården 
mere brugervenlig.

Det er planen at istandsætte anden 
etage i sommerferien, og desuden vil vi 
lidt efter lidt forny alle lamper i 
klasselokalerne - dels for at bedre lys
forholdene, dels for at spare elektrici
tet. Arets 'Aktivitetsuge', der fandt 
sted i september, havde til formål at 
forskønne skolens ydre og indre ved ele
vers, læreres og mange forældres fælles 
indsats - og vi nåede langt.

Elever
Det erklærede mål at gøre skolen en

sporet opnår vi i skoleåret 1990/91. I 
årets løb har vi haft'en pæn elevtilgang 

især til de mindre klasser - og denne 
positive udvikling lover godt for frem
tiden .

Vinduerne får en omgang 
fransk vask og strygning

Lærere
I begyndelsen af skoleåret 1989/90 

måtte skolen tage afsked med børnehave
klasseleder Janne Lange, der på grund af 
sygdom måtte holde op. Skolen takker 
hende for hendes mange år ved skolen og 
ønsker hende alt godt fremover.

Desuden er Karin Sevaldsen, der har 
undervist i specialundervisning, fra
trådt for at arbejde andetsteds, og også 
hende følger vore bedste ønsker for 
fremtiden.



o
Legestue
Skolens legestue har i det forløbne 

skoleår haft ca. 20 elever i pasnings
ordningen. Der har derfor været knyttet 
to voksne pædagoger til ordningen, Berit 
Bruman og Niels T. Jakobsen, som igang
sættere og opsyn.

Skolen er iøvrigt igang med at indret
te en helt ny legestue med køkkenfacili
teter og bedre legemuligheder.

Økonomi
Med de store besparelser, der har ramt 

privatskolerne i de forløbne år, har det 
været nødvendigt at indskrænke visse ak
tiviteter. Heldigvis har vi kunnet undgå 
at bortspare undervisningstimer, og den 
linje vil vi fortsætte - se under Pæda
gogiske planer.
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 1990/91 er endnu 

ikke fastlagt, men oplysning om derom 
udsendes 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, når der var 
behov, udsendt en række "Nyhedsbreve", 
og det er tanken at fortsætte med disse.

Forældrebank
I det forløbne skoleår har vi på sko

len haft glæde af den forældrebank, vi 
etablerede i 1988. Forældrebanken består 
af forældre, der gerne vil hjælpe skolen 
på en række områder - fra at være gæste
lærer og deltage i ekskursioner til at 
hjælpe med praktisk, håndværksmæssigt 
arbejde. Vi har været glade for tilslut
ningen og vil fortsat anmode om bankens 
hjælp, når og hvor, der er opgaver, vi 
kan løse sammen.

Bestyrelse
I april 1989 blev en ny bestyrelse for 

skolen valgt, og foruden 3 repræsentan
ter for kredse med interesse for skolen 
sidder der 2 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 skoleåret været afholdt 6 
møder.

Med virkning fra maj 1990 er Hans 
Verner Christiansen udtrådt af bestyrel
sen og erstattes som ordinært medlem af 
Lea Groth-Andersen.



Vi takker Hans Verner Christiansen for 
de mange år, han har arbejdet for 
skolen.

Morgensamling
Som noget nyt har vi i år indført en 

månedlig morgensamling, hvor alle sko
lens elever mødes i gymnastiksalen. Ud 
over almindelige oplysninger om livet på 
skolen og fælles beskeder, optræder 
klasserne på skift - en klasse hver gang 
- med et af dem selv lavet 'show'.

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.

Pædagogiske planer

Underskolen
Pædagogik er ikke og må ikke være no

get statisk. Hele tiden må vi være op
mærksomme på den udvikling, der finder 
sted i samfundet, med vore børn, med de 
opvækstvilkår, samfundet byder børn og 
unge, og med de krav, der stilles til 
dem, når de forlader skolen. Samtidig må 
vi løbende justere den pædagogik, vi 
bruger, og den struktur, vi lader under
visningen foregå i, idet vi holder os 
skolens målsætning for øje.

Samtidig med at børn af i dag har et 
voldsomt behov for ro, tryghed og faste 
rammer, må vi konstatere, at det sam
fund, der skal modtage dem senere, stil
ler store krav om at kunne arbejde selv
stændigt, indgå i større arbejdsgrupper, 
beherske flere fremmedsprog, være krea
tive, og på Gunnar Jørgensens skole har 
vi længe diskuteret, hvordan vi bedst 
tilrettelægger undervisningen, så vi gi
ver vore elever en tryg skoletilværelse 
og samtidig forbereder dem på den verden 
og de krav, der venter dem uden for sko
len.



I forhold til vor nuværende pædagogis
ke praksis med skarp opdeling i fag og 
lektioner og med relativt små klasser, 
sigter vi mod en større fagintegration, 
færre lærere, længere undervisningsmodu
ler og større grupper.
For at sikre en høj faglig kvalitet i 

grundfagene dansk og matematik fasthol
der vi, at klasserne får rutinerede læ
rere helt fra starten. Disse lærere 
integrerer samtidig de kreative fag 
(formning, sang, drama) og står i fæl
lesskab for den tematiserede undervis
ning, ligesom de i gruppen for 3. - 5. 
klasse står for orienteringsfagene.

Vi opnår en bedre integration af fage
ne ved hjælp af de færre lærere og vil 
derigennem skabe mere ro og tryghed for 
børnene. Vi forstærker dette ved at æn
dre skolens ringetider, så timerne kan 
hænge sammen i moduler af op til 90 mi
nutter, hvor man kan arbejde uforstyrret 
eller lave småpauser efter behov.

Dette lettes yderligere af, at 
børnehaveklasse - 2. klasse og 3.-5. 
klasse får en etage hver, hvor de alene 
har hjemme.

For at give eleverne det mod- og med
spil, vi finder nødvendigt for at udvik
le dem til socialt ansvarsbevidste indi
vider, vil vi derfor opdele underskolen 
i to grupper:

børnehaveklasse - 2. klasse
3. - 5. klasse

som så igen vil blive delt i to afde
linger efter faglige kriterier.

Samtidig med at medvirke til den soci
ale udvikling giver det mulighed for at 
tage individuelle hensyn i undervisnin
gen .

Et positivt særkende ved den nuværende 
skolestruktur - og en forudsætning for 
at give eleverne tryghed - er klasselæ
rersystemet, som vi vil bevare i den nye 
ordning.

I gruppen børnehaveklasse - 2. klasse 
vil matematik- og dansklæreren fungere 
som klasselærer i henholdsvis 1. og 2. 
klasse, mens børnehaveklassen vil få sin 
egen lærer i de 8 timer om ugen, hvor de 
to andre klasser har basistimer i dansk 
og matematik.

I gruppen 3. - 5. klasse vil 3. og 4. 
klasse få samme klasselærer i 1990/91, 
mens 5. klasse får sin egen. Klasselære
ren følger med klassen op gennem skole
systemet. På den måde bevarer eleverne 
følelsen af at have en stamklasse, sam
tidig med at de indgår i en større grup
pe.



Rent skemateknisk har gruppen børnehaveklasse - 2. klasse 20 timer 
ugentlig, hvoraf klasselærerne har tilsammen 16 timer, mens 2 faglærere 
med speciale i kinesiologi og bevægelseslære har gymnastik i 3 timer. 
Religionstimen lægges sidst på dagen af hensyn til elever, der har en 
anden religion.

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

idreet basis basis basis basis
idræt n i zvo Ir cf r ri > cf prf
idræt U te LA/ Lr&ü t fx 'O 0 UOV

evaluering og skrivn ing af dagbog _ _ spisning
basis basis basis basis

Gruppen 3. - 5. klasse har henholdsvis 
24, 26 og 27 timer ugentlig, hvor dansk
og matematiklærerne har 18 timer til
sammen i hver afdeling. Derudover under
vises der på alle klassetrin i engelsk, 
svømning, gymnastik og i 4. og 5. klasse 
tillige i hjemkundskab.
Undervisningen i basisfagene vil tage 

udgangspunkt i anerkendte lærebogssyste
mer - taskebøgerne opgives ikke - og i 
det hele taget vil der løbende ske en 
vurdering af den enkelte og gruppen for 
at sikre, at de faglige mål, der er op
stillet af undervisningsministeriet, 
bliver nået. Denne vurdering vil blive 
videregivet til forældrene skriftligt 
eller ved konsultationer 3-4 gange år
ligt, eller når forældre/lærere finder 
det hensigtsmæssigt.

I temaundervisningen vil foruden ori
enteringsfagene de kreative fag blive 
prioriteret højt, og vi vil lægge vægt 
på, at eleverne får mulighed for at ud
vikle deres kreative færdigheder, ekspe
rimentere med forskellige materialer, se 
tingene fra nye sider og bruge deres 
krop til at udtrykke sig.

Som et vigtigt element indgår gymna
stik. Mange undersøgelser har vist, at 
motoriske vanskeligheder i høj grad hæm
mer indlæringsevnen, og vi vil derfor 
lige fra starten bevidst arbejde med at 
træne elevernes motorik for herigennem 
at lette indlæringsarbejdet. Dette er 
også grunden til, at alle klasserne nu 
får tre ugentlige gymnastiktimer.



Fra i år vil undervisningen i engelsk 
begynde i tredie klasse. Eleverne i 3. - 
4.klasse vil gennem sang, leg, eventyr, 
m.m. lære at forstå engelsk på et helt 
elementært plan og få lyst til at prøve 
at udtrykke sig på sproget.

5. klasse, der allerede har haft en
gelsk i et år, vil blive undervist for 
sig selv.

8. - 10. klasse.
For 8. og 9. klasses vedkommende vil 

vi fortsat undlade at dele i grund- og 
udvidet kursus, således at klasserne un
dervises samlet. De hidtige erfaringer 
bekræfter, at dette både socialt og fag
ligt er en god løsning.

10. klasse er her på skolen bogligt 
orienteret og lagt an på dem, der ønsker 
at tilegne sig faglig kunnen. I skoleå
ret 1989/90 har vi haft en ugentlig pro
jektdag med temaer inden for samfunds/ 
erhvervsorientering og kommunikation/me- 
dier - to emneområder af stor betydning 
for elevernes udskoling og hele fremti
dige tilværelse. Ud fra erfaringer med 
dette vil skoleåret 1990/91 få en til
svarende ordning, hvor vi yderligere sø
ger at inddrage de andre fag i temaerne. 
De traditionelle fag bevares med fuldt 
timetal på 4 af ugens dage, og når vi 
koncentrerer alle projekttimer på en 
dag, er det for at give klassen mulighed 
for ekskursioner, uden at de eksamens
orienterede fag oåvirkes.

Inge. Balgaand 
bestyrelsesformand

Hennlk. Sevald^en 
skolebestyrer



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, må 
påregne selvstændigt at udføre det 
arbejde, som klassen beskæftiger sig 
med, mens den pågældende er væk. Eleven 
må selv sørge for hos faglæreren at få 
opgivet, hvilket arbejde det drejer sig 
om.

FORSØMMELSER M.V.

Forsømmelser af længere varighed end 3 
dage bedes meddelt skolen. Efter enhver 
forsømmelse må eleven medbringe sin 
kontaktbog med meddelelse fra hjemmet om 
grunden til forsømmelsen og dennes 
varighed. Kontaktbogen skal forevises 
klasselæreren.

Skriftlig motivering fra hjemmet skal 
medbringes, når en elev af en eller an
den grund kommer senere eller ikke har 
kunnet nå sit hjemmearbejde.

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

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.

5
MÆLK

Eleverne i børnehaveklassen og 1.- 10. 
klasse kan daglig få en kvart liter 
sød-, let- eller skummetmælk mod beta
ling til Gentofte kommune. Indbfetalings- 
kort er vedlagt tilmeldelsen.

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 
meget forskellige tider, er det ikke 
skolen muligt at tage hensyn hertil ved 
skemalægningen, hverken i 7. eller 8. 
klasse.

Elever, der skal konfirmeres, vil 
kunne få fri fra skole dagen efter 
konfirmationen.



SVØMMEUNDERVISNING

For eleverne i 4. og 5. klasse har der 
som led i gymnastikundervisningen varet 
arrangeret en ugentlig times svømmeun
dervisning i Kildeskovshallen. Undervis
ningen forestås af klassens gymnastik- 
lærere. Fra skoleåret 1990/91 er svøm
meundervisningen udvidet til at omfatte 
3. - 5. klasse.

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

Derudover har Mark Watson fra 4. 
klasse og Just Weber Bech fra 5. klasse 
deltaget i DUKA-svømmestævner, hvor Mark 
Watson kvalificerede sig til amtsfina
len. Flot - flot 1!!!

SPECIALUNDERVISNING

I læseklinikken, hvor undervisningen 
er varetaget af Agnes Johansson, Karin 
Sevaldsen og Bente Steenstrup kan 
læse/staveretarderede elever få under
visning i kortere eller længere perio
der, alt efter den enkelte elevs behov.

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.

Det henstilles, 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.

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 
eller beskadiget en dør eller inventar, 
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 revet 
itu på et søm fra en midlertidig repara
tion eller en trøje, der er ødelagt af 
maling ved en uagtsom hændelse i en 
formningstime, osv.



NEDSÆTTELSE AF
SKOLEPENGE

BEFORDRINGS
GODTGØRELSE

Staten har i skoleåret 1990/91 stillet 
en bevilling på 14 mill, kroner til rå
dighed til uddeling til 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 1988 på skolen 
senest den 31. august 1990.
Alle forældre kan søge, men tildelin

gen afhænger af indkomst- og familiefor
hold og antallet af søskende under 18 o ar.

Ansøgere med 1 barn og med et ind
tægtsgrundlag under 180.000 kr samt 
ansøgere med 2 børn og et indtægts
grundlag under 190.000 kr har chance for 
at få en vis skolepengenedsættelse.

Fordelingen finder sted i januar 1991, 
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.

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

Bhkl., 1.-3.klasse ......  mindst 2J km.
højst 12i 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 15. 
juni .
Skolen behandler derefter ansøgningen og 
konstaterer, hvilket skolekort eleven er 
berettiget til, og hvad dette skolekort 
koster.
For de forældre, der ønsker almindeligt 
'skolekort', som kun gælder på hverdage 
indtil kl. 17.00, foregår udstedelsen 
derefter automatisk af HT.
For de forældre, der ønsker HT-kort, er 
proceduren følgende: Den godkendte 
ansøgning returneres til forældrene, der 
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derefter går til et af HTs kortudstedel
sessteder og får udstedt et HT-kort (3 
zoner,. 6 zoner eller net-kort), der gi
ver ret til kørsel inden for kortets om
råde på alle dage og på alle tidspunk
ter .
Disse kort er lidt dyrere end 'skole
kort', men er så til gengæld mere brug
bare.
Værdien af det 'skolekort', som eleven 
er berettiget til, udbetales herefter 
til forældrene ved en nedsættelse i 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 bo
siddende i Københavns og Lyngby-Tårbæk 
kommune, er omfattet af disse kommuners 
tandplej eordning.

Forældre til elever, der bor i andre 
kommuner end de to nævnte, kan få oplys
ninger om deres .eventuelle adgang til 
den kommunale tandplejeordning ved at 
rette henvendelse til den pågældende 
kommune.

SKOLESUNDHEDS
TJENESTE

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

Der vil blive foretaget følgende 
undersøgelser:

1. klasse:
Lægeundersøgelse, måling af højde og 

vægt, synsprøve incl. farvesansbedøm- 
melse og høreprøve.

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

højde 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 meget 
væsentligt, at en af forældrene er med 
til undersøgelsen, således at skolelæ- 
gen/skolesundhedsplejersken får de rette 
betingelser for at skaffe sig det bedst 
mulige kendskab til barnet. I den årlige 
samtale forsøger skolesundhedsplejersken 
at give jeres barn mulighed for at for
stå sin egen sundhedsmæssige situation.



Det er familiens egen læge, der skal 
forestå behandlingen af børn. Skole
lægens opgave er forebyggende og råd
givende .

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

Skolesundhedsplejersken er på skolen 
om torsdagen og kan træffes på 
telefonnummer 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 klasselæreren 
i denne undervisning og vejledning med 
ideer og forslag til materialer.

Målet for vejledningen er:

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 (12/11 - 16/11 1990).
Eleverne er velkomne til selv at skaf

fe deres praktikpladser - ellers skaffer 
skolen en praktikplads efter elevens 
ønske, i det omfang det er muligt.

Foruden den fælles praktikuge er der 
mulighed for at elever, især fra 10. 
klasse, kan komme individuelt i 'drop
praktik', dvs. at de efter eget ønske 
kan komme i praktik i en uge - 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.

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 elevep. selv.

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

Skolevejleder: Martin Christiansen.
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SKOLEBIBLIOTEK ELEVFORENING

Skolen råder over en repræsentativ 
samling af udlånsbøger til frilæsning 
samt en samling opslagsbøger til brug på 
skolen.

Biblioteket, der blev åbnet i august 
1988, har i de forløbne skoleår haft en 
stor tilstrømning, og bogbestanden vil 
løbende blive revideret og suppleret med 
nyudgivelser samt bøger efter elevernes 
ønsker.
Åbningstider vil blive bekendtgjort 

ved opslag.

Skolebibliotekar: John Kofod.

For at udbygge den gode kontaktflade 
mellem gamle elever og skolen, blev der 
i 1988 stiftet en elevforening med nav
net 'Gunnar Jørgensens Skoles Elevfore
ning', og allerede nu er der hundrede 
aktive medlemmer.

Her i foråret afholdt elevforeningen 
sin anden succesfulde fest på skolen, 
hvor ældre såvel som yngre elever mød
tes, og det ser ud til, at foreningens 
håb om, at en sådan fest må blive en år
ligt tilbagevendende tradition, går i 
opfyldelse.

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

Vi håber, at eleverne fra afgangsklas
serne vil melde sig ind i elevforeningen 
og derved bevare kontakten med gamle 
skolekammerater.
Elevforeningen har her i foråret givet 

skolen en ovn til brug ved specielle ar
rangementer .

Indmeldelse i elevforeningen kan ske 
ved henvendelse til Martin Christiansen 
eller Erik Steenstrup.
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FÆRDSELSUNDERVISNING WILLI NAUMANNS 
MINDEGAVE

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 •

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.

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.

1989 modtoges den af:
Casper Stærk Jensen, 10. klasse.

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 
forstand.
Gunnar Jørgensens navn knyttes til 

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

1989 modtoges den af:
Judith Sobiecki, 10. klasse.

1989 modtoges det af:

Signe Steerup, 9.y
Ulrik Drost, 9.x

- og
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4 Dagene onsdag d. 6. til lørdag d. 9. 
september stod skolen på den anden en
de. Alle elever var engageret i at 
udsmykke, male eller reparere skolen. 
De små lavede tegninger og dekoratio
ner, medens de store svingede maler
pensler. Fredag og lørdag deltog mange 
forældre frivilligt, og da ugen var 
forbi, var resultatet imponerende: næs
ten alle klasselokaler og en stor del 
af skolens vinduer var færdigmalede.

Gymnastiksalen havde fået nye, hvide 
gardiner, og de fugtskjoldede murstens
vægge var klar til at blive hvidmalede. 
En række elektriske installationer var 
blevet bragt i orden, og i stueetagen 
var der opsat rammer til billederne af 
afgangsklasserne. I skolegården blev 
bunkeren omdannet til en virkelig god 
legeplads.
Da en stor del af arbejdet foregik 

udendørs, var vi heldige, at vejret 
holdt sig. Stemningen var høj og resul
tatet til glæde for os alle.

MOTIONSLØB

Fredag den 13. 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 sko
len. På ruten var der servering af jui
ce, hver gang man passerede et kon
trolsted. Alle deltog med liv og lyst 
og fik et fællesnordisk diplom med 
angivelse af den tilbagelagte stræk
ning, hvorefter de kunne begynde på ef
terårsferien .

U D E D A G

Efter ønske fra eleverne genindførte 
vi i år den tidligere så traditionrige 
'Udedag', hvor eleverne frit kunne vælge 
mellem forskellige udflugtsmål.

'Udedagen' var i år henlagt til mandag 
den 21. september, og vi var begunstiget 
af strålende solskin.

Børnehaveklassen - 2. kl. var i 
Danmarks Akvarium.

3. kl. var på bytur, i Rundetårn og på 
Legetøjsmuseet.

For elever fra 4. kl. og opefter var 
der arrangeret følgende 6 valgmulighe
der :

Zoologisk Have - cykeltur i Dyrehaven 
- Besøg på Teknisk museum - fisketur - 
besøg i Rådhustårnet m.m. - og på
Frilandsmuseet.



AKTIVITETSDAG

For at bringe eleverne sammen på tværs 
af klasserne besluttede skolens lærere 
at gentage succesen med en samlet akti
vitetsdag.

Ideen var at gennemføre en anderledes 
idrætsdag, hvor alle kunne deltage på 
lige fod. Skolens elever blev delt på 18 
hold, og hvert hold skulle bestå af ele
ver fra alle klassetrin - med en elev 
fra 9. eller 10. klasse som holdleder. 
Blandt de 18 discipliner, der skulle 
dystes i, var trillebørskørsel, kegle
kastning, ballonoppustning, slalomcyk
ling på 3-hjulet cykel - allesammen 
discipliner, hvor deltagerne havde lige 
gode/dårlige forudsætninger for at være 
med. Selvfølgelig blev der ført regnskab 
og fundet et vinderhold, men for de 
fleste var det morskab og hyggeligt 
samvær - helt efter formålet.
Vejret var med os den 1. maj, da vi 

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

Illi W
g /



TUR TIL NORGE
MED 8. KLASSE

Den 11. februar mødtes vi 
ved færgen Dana Regina, som 
skulle sejle os til Oslo. Vi 
overnattede på færgen, der 
var helt fin, bortset fra at 
vi ikke kunne købe sprut og 
cigaretter ombord. Klokken 9 
om morgenen var vi i Oslo - 
ingen sne!

Da bussen bragte os højere 
og højere op i Norge, begynd
te landskabet at skifte farve 
fra gråt til hvidt, klokken 
15 ankom vi til vores hygge
lige lejrhytte i Brennabu - 
der var der 80 cm sne.

Da vi havde fået anvist vores x-klusi-
ve gemakker, trak vi straks i skitøjet 
og gik op til løjperne, der lå ca. 500 m 
væk. Der fik vi vores lejede ski, og de 
første skiinstruktioner af vores skilæ
rer Audun. Alle Skulle have slalomski, 
undtagen Laura, der ville have langrend. 
De fleste af os kom hurtigt efter det og 
var snart næsten lige så gode som de, 
der kunne i forvejen. Vi stod på ski 
hver dag, og om .aftenen hyggede vi os 
med spil og musik - ingen fjernsyn. 
Maden var næsten uspiselig (sidste dag: 
blanding af resten af ugens mad, f.eks. 
pølser, bøf, suppe, kartofler og bønner 
rodet sammen til en slem gang misk- 
-mask). Der var nogen, der legede heste, 
og Kirstine var suveræn til at jagte 
drengene, inclusive Michael, ind i sne
driverne. Hver aften ved aftensmåltidet 

kårede Michael 'dagens styrt', det gik 
bl.a. ud over Martin, Mischa og Nikolaj. 
Der var også skarp konkurrence mellem 
Ulrik og Michael, der kæmpede om titlen 
'ugens mr. show-off'. Da de endelige 
resultater forelå: Martin 'ugens styrt', 
Ulrik 'ugens mr. show-off.

Efter 5i dag i de norske fjelde på den 
fedeste lejrtur, vi nogen sinde har 
været på, skulle vi vende næsen hjemad. 
Lørdag eftermiddag blev vi hentet af en 
bus, der kørte os til Helsingborg, hvor
fra vi sejlede med færgen til Helsingør.

Vi ankom kl. 7 søndag morgen på Helle
rup station, hvor vi blev afhentet af 
vores respektive forældre, trætte og ud
mattede, men vi kunne nu godt allesammen 
have brugt en uge mere i Norge.

ÆoZ &



Lørdag d.
10. juni 1989 drog
5. klasse, John Kofod 
og undertegnede til Bornholm, 
hvor vi skulle på cykeltur øen rundt.

Humøret var højt og stemningen god. 
Efter en - som sædvanlig - næsten søvn
løs nat ankom vi i strålende sol til 
'solskinsøen1, der virkelig levede op 
til sit navn. Her hentede vi vore lejede 
cykler i Rønne, og af sted gik det i en 
lang række som perler på en snor - Kofod 
forest og jeg bagest.

Først kørte vi til Arnager havn og 
derfra til Dueodde, hvor de modigste ba
dede i den kolde Østersø. Turen gik 
videre til Snogebæk, hvor vi overnattede 
på 'Skolegården', som er et dejligt sted 
med god mad og rare værtsfolk.

Næste destination var Gudhjem via 
Svaneke, hvor vi besøgte silderøgeriet, 
spiste frokost på klipperne og tilbragte 
eftermiddagen i Brændesgårdshaven med 
det nyopførte vandland. Derfra gik det 
ad mange og lange bakker til Gudhjem, 
hvor Kofod lokkede de mest ivrige til en 
hæsblæsende aftenvandring på klipperne.

Næste dag kørte vi mod Allinge via 
Østerlars rundkirke, Helligdomsklipperne 
og Den sorte Gryde.

efterfølgende
morgen var vi i bøl
gebadet i Sandvig, hvorfra 
ungerne næsten ikke var til at ha
le op. Men vi skulle videre til Hammers
hus og Jons Kapel. På vejen til kapellet 
oplevede vi, faktisk den eneste gang, at 
vi måtte stå af cyklerne på grund af de 
meget stejle bakker, og det både op - og 
ned! Dagen sluttede i Hasle hvor vi 
tilbragte natten på vandrerhjemmet, som 
ligger utrolig godt. Området er stort og 
frit, så eleverne kan tumle sig overalt 
og få afløb for deres mange kræfter, 
medens lærerne kan samle deres siddende 
på klipperne - meget afsides - og nyde 
den stille fred, mens solen går ned i 
Østersøen.

Efter fire dage med brændende sol, 
hvor ungerne stønnede af varme og blev 
godt solskoldede, skiftede vejret. Det 
blev blæsende, gråt og overskyet, mens 
vi cyklede til Rønne, hvor eleverne fik



lov til at gå på byvandring. 
Da vi mødtes igen, var solen 
kommet.tilbage, så vi tog på 
stranden, inden cyklerne 
skulle tilbageleveres.

370 skoleelever skulle 
hjem med samme båd, så jeg 
forudså vildt kaos, men alle 
var åbentbart trætte efter 
en begivenhedsrig uge, for 
efter kl. 24 var der ro i 
lejren.

Præcis kl 6.30 kom båden 
til København, hvor vi blev 
modtaget af forventningfulde 
forældre, hvoraf flere blev 
instrueret om at købe dul
mende salver mod solskold
ning .

En lejrskoletur på cykler 
er bare alle tiders! Ingen 
sløve børn i bussen! Alle er 
aktive og foretagsomme, man 
kan færdes, hver man vil - 
og man får . en glubende appe
tit .

Det kan varmt anbefales!!

I

111
BH

Bejrbt Le-A&uip



TUREN TIL LØJT

Den 23. april 1990 tog både 9.x og y af sted til Løjt 
feriecenter i Sønderjylland sammen med Ebba, Martin og 
Duelund.

Vi startede fra Hovedbanegården kl. 8.00 om morgenen, 
og efter en hyggelig togrejse ankom vi til Løjt, hvor vi 
blev indkvarteret i 6 huse. Der var mange, der fik noget 
af et chock, da det gik op for dem, at der var 4 km til 
den nærmeste by.

Da vi selv skulle lave maden, stod den mest på pølser, 
spaghetti og pizzaer. Nogle ventede med rengøring til 
sidste morgen, andre passede pænt husene og vaskede op 
(lærerne). Det blev Også til mere eller mindre frivillige 
svømmeture i den udendørs swimmingpool.

Ny proviant fik vi, da vi var en tur til Flensborg - 
godt nok mest cola'er og slik, men alligevel.

På busture rundt i Søn
derjylland fik vi set 
sluser i massevis, Hær
vejen, Ribe, Rømø, leven
de storke osv.

Vejret var så fint, at 
vi næsten hver aften kun
ne sidde på stranden og 
med Mikkels spejderkneb 
kunne få gang i bålet.

Fredag blev vi purret 
kl 6.00, så vi kunne nå 
at få pakket og rengjort 
husene inden afrejsen kl. 
8.00.

Efter en god hjemtur 
vendte vi tilbage til Ho
vedbanegården med minder
ne om en ’fed tur' med 
godt kammeratskab - men 
det var nu også dejligt, 
at komme hjem og få ser
veret mors de hjemmelave
de .

9.x og y



o
10. KLASSES TUR TIL LALANDIA

Mandag d. 12. marts rejste 10. klasse til Lalandiacentret ved Rødby sammen med 
Bente og Erik Steenstrup.

Da vores finanser var dårlige, og de fleste seværdigheder i omradet var sæsonluk
kede, kunne alle hengive sig til sportslige og fornøjelige aktivteter i 'Badelan
det'. Desuden var vi flere gange på Tysklandsture, da prisen for en returbillet pa 
det tidspunkt var 5. kr. Vi var indkvarteret i nogle ganske lækre feriehuse med 
fa.rve-TV og gode køkkenfaciliteter, og hele centret var som en mindre by med fine 
indkøbsmuligheder og adskillige sportslige gøremål.

Ellers var centret bygget op omkring 'Badelandet', hvor intet manglede - alle for
mer for 'vandgange' var mulige, og klimaet var subtropisk. Da vi ligesom i Løjt boe
de i huse med egen husholdning, brugte vi mange timer til fælles samvær.

Dagene gik alt for hurtigt, og fredag d. 16. marts måtte vi hjemad igen efter end
nu engang at have konstateret, at en sådan tur er god for sammenholdet i klassen.

10. klasse.
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7. klasse, Kirsten Teising og Michael Salomonsen var i Botanisk Have.
7. klasse og Laura var i 'Laden'.
5. klasse cyklede Bornholm rundt med Bente Lestrup og den hjemmevante John 
Kofod.
2. klasse var i 'Laden' med Laura.
Børnehaveklassen og 2. klasse var med Vibeke Tønsberg og Janne Lange på tur 
i Dyrehaven.
Arsafslutning med den traditionelle uddeling af afgangsbeviser til 9. - 10. 
klasserne.

U S T

Det nye skoleår begyndte. Vi samledes i gymnastiksalen, sang skolegangen og 
bød hinanden velkommen tilbage, inden vi gik i klasserne, skrev skema og 
udleverede bøger.
Første skoledag for børnehaveklassen og 1. klasse.
Skolen fejrede sin 53 års fødselsdag. Om morgenen mødtes vi i gymnastiksalen 
til morgensamling, hvor vi hyldede skolen og samtidig lykønskede Bente 
Steenstrup, der fejrede sit 25-års jubilæum ved skolen. Bagefter så de store 
fremtidsfilmen 'Den Sidste Starfighter' - og de små nød filmen 'Kidnappet' 
efter Bjarne Reuters roman.

T E M B E R

10. klasse opførte en sketch om en skoletime.
Forskønnelsesugen.
4. klasse besøgte sammen med Hanne Abildtrup og Therese Johannsen bryggeriet 
Tuborg.
4. klasse tog med Hanne Abildtrup og Therese Johannsen på bytur.
Udedag.
6. klasse var til cyklistprøve med politiassistent Jørgen Dam.

OBER

9. klasserne optrådte med sang og dans.
8. klasse og Laura besøgte Tuborg-bryggeriet.
Skolernes Motionsdag, hvor alle skolens elever deltog.



30 Børnehaveklassen, 1. og 2. klasse var med Berit Bruman, Agnes Johansson og 
Kirsten Teising i Jan Zangenbergs teater for at se 'Den tabre skrædder'.

31 8. klasse fremførte eventyret 'Klods Hans'.

NOVEMBER

3 9. klasse - 10. klasse besøgte med Martin Christiansen og Steen Duelund
udstillingen i Frederiksberg Rådhushal om uddannelse/erhverv.
Børnehaveklassen, 1. og 2. klasse besøgte sammen med Berit Bruman, Agnes 
Johansson og Kirsten Teising en bondegård i Græsted.

13-17 9. klasserne og 10. klasse var i erhvervspraktik.
13 8. klasse og Laura var i biografen og så 'Great Balls of Fire'.
22 3. klasse og 4. klasse var sammen med Hanne Abildtrup og Laura i Jytte

Abildstrøms teater i Riddersalen for at se 'Tornerose'.
23 7. klasse med Gerda Hedegaard og Kirsten Teising besøgte et rensningsanlæg på

Amager.

DECEMBER

6 7. klasse optrådte med dans og musik.
7 Skolefest for børnehaveklassen -4. klasse.
11 Besøg af handicappet ung mand, der rammende fortalte om den trafikulykke, der 

invaliderede ham på livstid.
12 9.y og Steen Duelund besøgte det nyåbnede Tycho Brahe Planetarium og derefter

den holografiske udstilling i Tivoli.
13 7. klasse besøgte sammen med Therese Johannsen og Gerda Hedegaard

Frihedsmuseet.
22 Juleafslutning for hele skolen i gymnastiksalen med smukt juletræ og festlig 

underholdning af skolens elever.

JANUAR

18 'Morgenstund har guld i mund', et spil om timen, før man møder i skolen, blev 
livligt opført af 6. klasse.

23 4. klasse besøgte Therese Johannsen.



FEB

9 
11-18
12

14
16
20

23

MAR

12-16
12

16

27
28

R U A R

5. klasse lavede en sketch og optrådte med dans og gymnastik.
8. klasse og Laura og Michael Salomonsen var på skitur til Norge.
Børnehaveklassen, 1. og 2. klasse var til 'Vintercirkus 1990' med Berit 
Bruman, Agnes Johansson og Kirsten Teising i Forum.
7. klasse og Gerda Hedegaard tog i biografen til 'Når isbjørnene danser'.
6. klasse og Bente Lestrup så 'Når isbjørnene danser'.
4. klasse og Hanne Abildtrup besøgte Scala og så 'Prinsessen og den flyvende 
skomager'.
Fastelavn med festligt udklædte børn og kølleslag på ophængte tønder.

Kattekonger: Kattedronninger:
Henrik Rasmussen, 1. klasse Luise Andersen, børnehaveklassen
Rasmus Andersen, 2. klasse Philip Simonsen, 3. klasse
Just Weber Bech, 5. klasse Just Weber Bech, 5. klasse'
Henrik Hejlesen, 6. klasse Henrik Albert, 6. klasse

Cacao og lune croissanter med chokoladefyld blev efter tøndeslagningen 
serveret til hele skolen - hyggeligt.

T S

10. klasse tog med Bente Steenstrup og Erik Steenstrup på tur til Lalandia.
Ved denne måneds morgensamling opførte børnehaveklassen, 1. og 2. klasse et 
teaterstykke om cowboys og indianere.
9. klasserne tog med Laura og Martin Christiansen i biografen for at se 'De 
Døde Poeters Klub'.
13-15 5. klasse var på lejrtur til Oppe Sundby ved Ølstykke med Michael
Salomonsen og Kyosti Schmidt.
Børnehaveklassen, 1. og 2. klasse opførte et teaterstykke om cowboys og 
indianere for deres forældre og inviterede børnehaver.
6. klasse og Bente Lestrup besøgte Tycho Brahe Planetarium.
Børnehaveklassen på bytur med Niels Thomas Jakobsen for at fejre dronning 
Ingrid.



APRIL

3 . 3. og 4. klasse spillede små eventyr.
4 10. klasse tog John Kofod på bytur.
21-22 Udvalgte hold deltog i håndboldturneringen 'Hellerup Bank Cup'.
23-27 9. klasse var på lejrtur til Løjt med Martin Christiansen og Steen Duelund.
26 5. klasse, Kyosti Schmidt og Michael Salomonsen besøgte Næstved Kaserne, hvor

de så på heste, prøvede at ride, se våben, køre i militærkøretøjer m.m.
27 6. klasse, Bente Lestrup og Kyosti Schmidt besøgte et elektronikfirma i

Allerød.
30 Orienteringsmøde om nyordningen for børnehaveklassen - 5. klasse.

MAJ

1 Alternativ idrætsdag.
3 Triathlon-løb for frivillige deltagere fra 7. klasse - 10. klasse arrangeret 

af Kim Wetche fra 10. klasse og Michael Salomonsen.
8 4. klasse og 7. klasse tog med Therese Johannsen, Hanne Abildtrup og Gerda

Hedegaard på Louisiana for at se Chagall-udstillingen.
23 Sidste skoledag for 9. klasse og 10. klasse.

---oooOooo---

FERIER OG FRIDAGE I SKOLEÅRET 1990-1991

Hvor to dage er nævnt, er begge fridage.
1990 : Efterårsferie 13. oktober - 21. oktober 

Juleferie 22. december - 6. januar
1991 : Vinterferie 9. februar - 17. februar

Påskeferie 23. marts - 2. april
Dronning Margrethe Ils fødselsdag 16. april
St. Bededag 26. april
Kristi Himmelfartsdag 9. maj - 12. maj
Pinseferie 18. maj - 20. maj
Grundlovsdag 5. juni
Sommerferie 22. juni - 8. august



ÅRSAFSLUTNING FOR SKOLEÅRET

1 9 8 9 - 9 0

Onsdag den 20. juni er sidste skoledag for børnehaveklassen og 1.-7. klasse. Klasse
lærerne hygger sig med deres klasser, inden vi ønsker hinanden god sommerferie.
Fredag den 22. juni kl. 10 finder årsafslutningen sted for 8. - 10 klasse.

Det nye skoleår begynder:
TORSDAG D. 9. AUGUST KL. 10

1. klasse møder:
MANDAG D. 13. AUGUST KL. 10

Børnehaveklassen møder:
MANDAG D. 13. AUGUST KL. 9

God sommerferie 
og på glædeligt gensyn



§ 3

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.

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.



Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. Der 
påhviler ikke bestyrelsens medlemmer nogen person
lig forpligtelse, og de har ilcke ret til andel af 
institutionens formue eller eventuelle udbytte, 
der alene kan komme institutionen til gode.

§ 6
Skolens leder, dens lærere og øvrige personale 

lønnes, sålænge skolen modtager statstilskud til 
deres lønning, i overensstemmelse med de herom 
givne bestemmelser.

§ 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.

§ 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
Ændringer i nærværende vedtægter, der træder i 

stedet for skolens tidligere vedtægter af 2. juli 
1954, kan kun foretages af bestyrelsen med under
visningsministeriets godkendelse.



TELEFONLISTE OVER 

SKOLENS LÆRERE 

( skoleåret 90-91 )

Abildtrup, Hanne: 31 65 03 07

Christiansen, Martin: 31 22 83 41

Duelund, Steen: 31 19 36 98, 
(træffes bedst på 31 61 00 42)

Hagemann, Grethe R.: 42 91 33 93

Johannsen, Therese: 31 64 33 40

Johansson, Agnes: 42 73 67 11

Kofod, John: 31 86 11 81

Lestrup, Bente: 42 89 21 89

Linde-Laursen, Kirsten, (Laura): 42 80 55 04

Salomonsen, Michael: 31 78 18 85

Schmidt, Kyösti: 42 91 34 04

Sevaldsen, Henrik: 31 68 34 93

Steenstrup, Bente: 31 62 78 33

Steenstrup, Erik Otto: 31 62 78 33

Tønsberg, Vibeke: 31 67 70 23
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