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GUNNAR JØRGENSENS
SKOLE
1953—54



Det attende år —

En sommerferie-hilsen
til elever, lærere og forældre



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 højtiden fest, når blot vi stod sammen som venner.Muntert vi hilser hver morgen med sang, med smil går vi dagen i møde, 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.



»Skoleliv er menneskeliv. . .«
H. C. FREDERIKSEN

T holde skole er ikke gjort med at læse ABC med småbørn og lære unge mennesker sprog og matematik. Hvis det var tilfældet, var den stillede opgave forholdsvis enkel. Da gjaldt det hovedsageligt om at tylle »kendsgerninger« i børnene, som man hælder saft på flasker. Men børn er nu engang ikke flasker, der bare skal fyldes, men små levende væsener, der gror. Og unge mennesker har andre og større behov end blot at sanke viden og kundskab.Naturligvis må en skole se det som en af sine hovedopgaver at dygtiggøre eleverne. Det daglige skemas mange fag må ske fyldest og årets arbejde sætte frugt i en nyttig og positiv viden, erhvervet i overensstemmelse med den enkeltes evner og flid. Men når dette — ret selvfølgelige — er sagt, er der grund til at understrege, at barnets verden er så rig og så stor, at man trods alt kom til kort, hvis man kun regnede med det, der kunne måles med karakterprotokollens alen.I gamle dage var læreren nærmest en »hører«. I vor børne- psykologiske tidsalder skulle han gerne samtidig være noget af en lytter, der midt i den daglige rutine giver sig tid til at »læse mellem linierne«. Han bør ikke være blind for, at når Peter en dag er uoplagt — eller når Sofie i en time sidder og kigger ud ad vinduet i stedet for at følge med — så kan det have sine særegne grunde. Hvem véd, om ikke Peters lille kat netop i morges, inden han gik hjemmefra, blev kørt over af en bil? Og hvem ved, om ikke Sofies gule kanariefugl i går eftermiddags fløj bort gennem et åbentstående vindue? — »Barnehjerte kan også banke!« siger H. C. Andersen. — Og den, der underviser børn, bør undertiden være varsom med alt for hastigt at fælde kategorisk dom over »synderen«. Opmuntring og forståelse gør større undergerninger end bebrejdelser og skældud.



Men også far og mor bør erindre, at der er en verden uden for fagenes Verona. Vel er det ønskeligt, at drengen og pigen i det daglige arbejde yder, hvad de evner, men alt er ikke kortlagt med vidnesbyrdbogens ug’er, mg’er og tg’er. De mange hjerterødder, der binder et barn til dets skole, henter dog dagen igennem også næring fra andre og langt dybere liggende muldlag. Megen skoleviden glemmes, men hvad et barn og en ung med hjerte og følelse opsuger af rent menneskelige værdier -— det være sig i en alsangstime, under en morgensang, på en sol- beskinnet legeplads — det ligger som spirende kim i sindet og bærer frugt ud over dagen og vejen.
Skoleliv er menneskeliv —Måtte dette min egen skolemesters motto altid lyse som en ledestjerne over Gersonsvej 43!Mangt og meget har ændret sig, siden han for år tilbage vandrede sine morgenture på de idylliske villaveje i Ordrup — den gamle, hvidhårede skolemester med slængkappen og det flagrende kunstnerslips — men målet for dansk skoleliv er og bliver dog nu som før det samme: En skare glad ungdom, der med flid søger at dygtiggøre sig til fremtidens gerning, og som med ungdommens ukuelige lyssyn i behold oplever den travle hverdag som glæde og den stille højtidsstund som fest.En ungdom, der gror!

Gunnar Jørgensen























Forskelligt
I årets løb har enkelte klasser foretaget botaniske ekskursioner under 

ledelse af hr. Steiner og hr. Asgar Pedersen. — Mange af skolens elever 
har med forældrenes tilladelse medvirket ved mærkesalg på forskellige 
»dage«. — 3. og 4. klasse har ved politiets velvilje modtaget en god og 
grundig (og fornøjelig!) færdse Isundervisning. — Hovedparten af skolens 
elever har overværet Skolescenens og Skolebioens forestillinger. — Også 
skoleradioen har af og til været aflyttet. — Endvidere har enkelte klas
ser aflagt besøg på Tuborg, hos Bing og Grøndal og på den kinesiske ud
stilling. — Som de foregående år har så godt som alle klasser i årets 
løb afholdt muntre og hyggelige klasseaftener.

Willi Naumanns mindegave
Hvert år uddeles en bog til en elev, som året igennem har ydet en 

særlig fortjenstfuld indsats for skolelivet. I 1953 blev det Eric Gjerulff 
fra IV mellem.

Gaver
I årets løb har vi haft den glæde at modtage følgende gaver til skolen 

og dens samlinger: Kandebærer (Svend Otto), kank, (Hans Ulrich P.), 
skildpaddeskjold (Per Børge), gevirer (Birgitte K.), saltsten (Vicki), edel
weis (Steen R.), naturhistoriske præparater (Erik Wiese), lava (Kirsten 
W.), sten fra Frankrig, løvsangerrede (Annette R.), marmor fra Akro
polis (Erik B.), svampe fra Middelhavet (Poul B.) — For disse — og 
muligt ikke nævnte — gaver siger vi hjertelig tak.

Nyt „adoptivbarn"
I det forløbne år har skolen haft den sorg at miste sit »adoptivbarn«, 

»Grete Mærsk, der blev solgt til udlandet. Heldigvis forblev vi ikke barn
løse i mange måneder, idet Dansk 
Skibsadoption til erstatning til
delte os 0. K.’s ms »Poona«. Dette 
skib på godt 10.000 tons kommer 
efter hver tur tilbage til dansk 
havn, og i marts måned blev IV 
m indbudt til at besøge »barnet«, 
mens det lå i Frihavnen. Vi fik 
forevist skibet fra for til agter og 
tilbragte en fornøjelig eftermid
dag om bord.

Dette besøg har knyttet skib og 
skole nærmere sammen, og den 
fremtidige korrespondance skal 
nok blive til glæde for begge par
ter. p. ,,Poona" i København.




