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GUNNAR JØRGENSENS
SKOLE
1964



Glad og ubevidst du kom i verden ind, 
med naturens egen tone i dit sind. 
Aldrig skinner sol som barnets sol igen. 
Lys dit hele liv du får fra den.

Johannes V. Jensen.



VELKOMMEN I EN NY TID

Johanne Louise Heiberg lader i »En søndag på Amager« den gamle 
bonde Jeppesen sige til den unge københavner Hermansen om Kon
gelunden: »Hvad der plantes i kærlighed, gror i herlighed«. Og så
ledes tænker vi jo også om vore børn, at de må få lov at gro netop 
på denne måde. — Den lærer bedst børnene, som elsker dem, og 
navnlig når der ved kærlighed ikke forstås svaghed, men styrke: 
styrke til også at kunne gøre de svære ting, at kunne lade følelser 
og fornuft skiftes til at sidde i højsædet. Det er pædagogens krævende 
opgave, fordi skolens lune drivhus ikke må komme til at stå i for 
skarp kontrast til den verden, der ligger udenfor og venter.

Skolen er ikke mindst i vort århundrede den nødvendige omformer 
af mennesket fra barn til ansvarsbevidst borger i et samfund med 
strenge love og store krav til den enkelte, et forhold, vi ikke mindst 
i dag må erkende.

Vi går nye tider i møde. Et generations-skifte har fundet sted på 
Gunnar Jørgensens Skole, hvor også nye tanker og ideer må gennem
føres for at indfri de krav, en skole af i dag skal leve op til.

Vi medgiver skolens ledelse og øvrige personale vore bedste ønsker 
for fremtiden og håber, at Gunnar Jørgensens Skole i de kommende 
år må blive stedet, hvor der plantes i kærlighed og vokses i herlighed.

Bestyrelsen.
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Skolebestyrer fru Grethe Sevaldsen.
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— OG VELKOMMEN TIL VOR NYE LEDER

Bestyrelsen for den selvejende institution Gunnar Jørgensens Skole 
har herved den glæde at kunne meddele skolens forældrekreds, at 
overlærer, fru Grethe Sevaldsen, med Undervisnigsministeriets god
kendelse, pr. 1. februar 1964 er udnævnt til leder af skolen.

Det var et stort ønske, der med udsendelsen af denne meddelelse 
gik i opfyldelse, ikke blot for forældrekredsen, men også for lærere 
og elever. Bestyrelsen kunne efter vor opfattelse ikke have truffet 
noget bedre valg.

Nogen nærmere præsentation behøver vor nye skolebestyrer unæg
telig ikke. Gennem 20 år har fru Grethe Sevaldsen været knyttet til 
skolen og har med sin faglige dygtighed og menneskelige egenskaber 
i stedse stigende grad forstået at gøre sig afholdt og respekteret.

Det var derfor ganske naturligt, at det måtte blive fru Sevaldsen, 
der i begyndelsen af 1963 konstitueredes og året efter modtog endelig 
udnævnelse til leder af skolen — en udnævnelse, der ikke blot byg
gede på tillid hos elever, forældre og kolleger, men i lige så høj grad 
hos skoleautoriteterne.

Det viste sig da også meget snart, at man havde set rigtigt: fru 
Sevaldsen er en udmærket leder, en personlighed præget af ro og 
balance, af realitetssans og med den samlende evne, der betyder så 
meget.

Over for fru Sevaldsen kan man føle sig tryg. Lunefuldhed eller 
begreber som »yndlinge« eller det modsatte ligger hende fjernt, præ
get som hun er af viljen til. retfærdighed, den egenskab, der hos en 
pædagog måske betyder mest af alt.

Alt dette vidste fru Sevaldsens elever naturligvis i forvejen; nu op
dagede de tillige, at hun er et menneske, man åbent kan komme til 
med sine små og store problemer, sikker på at blive mødt med lyd
hørhed og venlighed.

Og elevernes forældre — ja, også de blev hurtigt klar over, at man 
ikke forgæves henvender sig til fru Sevaldsen. Er der en sag, der 

5



skal klares, ved man, at fru Sevaldsens tilsagn ikke fortoner sig i den 
blå luft. Der bliver gjort noget ved den, handlekraftigt og med det 
samme.

Som elever og forældre føler, at skolen i fru Sevaldsen har fået en 
leder, den kan være tjent med, gør lærerne det ikke mindre. Også for 
os har hun skabt gode vilkår. Under rimeligt hensyn til den fælles 
sag gives der os en udstrakt frihed, så hver enkelt får lov at udfolde 
sig på sit særlige felt, hvor han eller hun nu føler, de efter evne kan 
gøre lidt gavn. Det er den slags ting, der skaber arbejdsglæde.

Vi er skolens bestyrelse og forældrekreds taknemmelige for deres 
valg og hilser vor mangeårige kollega velkommen i det nye, krævende, 
men rige arbejde og tilsiger hende fremdeles den loyalitet og støtte, 
som det er vort håb, hun har mærket indtil nu.

Ib Torrild.

OVERLÆRER FRU ELLEN MEYLING

Det var med sorg, vi den 21. september sidste år modtog meddel
elsen om, at overlærer, fru Ellen Meyling pludselig var afgået ved 
døden.

Fru Meyling, der var en søster til Gunnar Jørgensen, skolens 
grundlægger, havde været ansat ved skolen lige siden dens opret
telse i 1936 og således tjent den trofast i ikke mindre end 27 år.

Under den tidligere skoleordning var fru Meyling leder af forbe
redelsesskolen, og også under den nye ordning, der indførtes for få 
år siden og skabte den udelte hovedskole, vedblev hun at være den, 
der i særlig grad tog sig af eleverne i 1.-5. klasse.

Fru Meyling omfattede skolen og dens liv med en aldrig svigtende 
interesse. Flittig og pligttro var hun gennem alle de mange år den 
første, der mødte om morgenen, altid frisk og veloplagt til at tage 
fat på sin gerning og arbejdede utrættet med sin undervisning og 
øvrige opgaver dagen igennem. Med enestående grundighed og venlig 
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myndighed hjalp hun sine elever det første svære stykke vej mod 
forståelse i læsningens, skrivningens og grammatikkens mysterier, så
ledes at de lærere, der på et senere trin overtog fru Meylings elever, 
altid kunne være sikre på, at der var lagt det bedst mulige grund
lag. Mange er derfor også de forældre, der har givet udtryk for tak
nemmelighed over fru Meylings omhyggelige undervisning og glædet 
sig over, hvor langt det lykkedes hende at nå med deres børn.

Var det således skolens yngste elever, der nød godt af fru Meylings 
evner og indsats, glemte hun dem dog ikke, når de nåede op i de 
højere klasser, men fulgte dem trofast og interesseret hele skoletiden 
igennem — ja, i mange tilfælde år efter de havde forladt skolen. 
Hendes hukommelse var legendarisk. Hun huskede tydeligt så at sige 
enhver elev, der havde gået i skolen, og var med sit omfattende per
sonkendskab en stor hjælp for mere glemsomme kolleger.

Med fru Meylings død i samme år som Gunnar Jørgensens er en 
epoke slut. Andre har nu overtaget hendes gerning, og livet går 
videre. Men vi vil mindes fru Ellen Meyling som det energiske, hjælp
somme og venlige menneske, hun var.
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Aldrig færdig, 
altid på vej...

En syvårs purk ved en skoleport, 
et morgenunder — hvor helligt, stort!

Med Mor ved hånden de første skridt, 
og rummet åbner sig himmelvidt.

Han knuger hånden, den lille fyr: 
»Har skolen bøger med eventyr!

Og må man lege! Og må man le!« 
Mor smiler vidende: »Vent og se!«

Og pogen vokser sig klog og stor 
blandt sagn og sange og tal og ord.

Der skinner sol. Og det regner, sner.
Et forår grønnes. Et vårbrud sker.

Og før det anes, har — fyldt med ånd — 
det ene år rakt det andet hånd.

Farvel til livet bag skoleport, 
påny et morgengry, ungt og stort!

Gunnar Jørgensen.



SKOLEN

Den selvejende institution Gunnar Jørgensens Skole, der grund
lagdes 1936 af Gunnar Jørgensen, er en statsanerkendt privat real
skole. Skolen omfatter hovedskole med 8. og 9. klasse samt realafde
ling. Skolen modtog eksamensret 1943.

BESTYRELSE: Konsulent Paul Christiansen (formand) 
Fru Vibeke Hother
Landsretssagfører Arne Mortensen 
Professor, dr. phil. E. Rancke-M adsen
Fru Kirsten Weis-Fogh

LEDELSE: Skolebestyrer, fru Grethe Sevaldsen.

KONTORTID: Skolebestyreren træffes mandag, tirsdag, torsdag og 
fredag i kontortiden kl. 12,30-13,30 samt efter 
aftale.

TELEFONER: Kontoret: HE 4395. — Lærerværelse: HE 35.042.

POSTGIRO: 325 48.

LÆRERNE

(Ansættelsesår ved skolen. Fagkreds.)

Andersen, Georg, lærer. 1963. Dansk, regning, biologi, religion.
Bech, Marianne, frk., lærerinde. 1964. Dansk, regning, tysk, religion.
Bertelsen, Arne, organist. 1944. Sang.
Falk-Hansen, Poul, præst. 1957. Historie, religion, latin.
Heinberg, Hugo, larer. 1957. Dansk, engelsk, tysk, historie, geografi.
Jacobsen, Erik, overlærer. 1949. Dansk, tysk, fransk, latin.
Klein, Ole, lærer. 1963. Dansk, tysk, regning, religion, skrivning.
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Koch Thomsen, Alice, fru, lærerinde. 1956. Gymnastik, geografi, 
skrivning, håndgerning.

Linde-Laursen, Kirsten, fru, lærerinde. 1955. Dansk, biologi, religion, 
boliglære, skrivning, håndgerning.

Pedersen, Aksel, overlærer. 1937. Matematik, gymnastik.
Riber, Asger, overlærer. 1947. Historie, formning, anskuelse.
Sevaldsen, Grethe, fru, skolebestyrer. 1944. Matematik, tysk, fransk.
Steenstrup, Erik Otto, lærer. 1962. Matematik, biologi, naturlære, 

geografi, religion, gymnastik.
Steiner, Hans-Frederik Grønnegaard, overlærer. 1936. Biologi, 

naturlære, geografi.
Thomsen, Jens Palle, lærer. 1957. Dansk, engelsk, fransk, latin, histo

rie, geografi.
Torrild, Ib, overlærer, inspector. 1936. Engelsk, dansk.

Pastor Poul Falk-Hansen er lærerrådets formand.

På grund af sygdom har overlærer, fru Olga Pedersen søgt og fået 
bevilget afsked fra indeværende skoleårs afslutning. Siden 1944, da 
fru Pedersen ansattes ved skolen, har hun ydet et stort og dygtigt ar
bejde, for hvilket skolen siger hende tak.

Under hr. Steenstrups orlov fra 1. januar til 1. april har hr. Kjeld 
Ersted Sørensen vikarieret. Andre vikariater er udført af hr. Jørgen 
Clausen og stud. mag. Ole Henningsen.

Efter overlærer, fru Ellen Meylings død er hendes timer overtaget 
af hr. Georg Andersen.
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EKSAMINER

Realeksamen 1963:

Thorkild Beier Steen Flensmark
Bo Brandt Ole Hiort
Ea Brandt Malene Holm
Bibi Byriel Jørgen Huus-Henriksen
Eva Christoffersen Birthe Høyer
Jan Frederiksen Lars Damm Jensen
Nicolai Gjerulff Morten Johansen
Per Henriques Lars Kliim
Marianne Jespersen Annette Kølving
Jane Lanng Peter Lorentzen
Peter Møller Kirsten Madsen
Ulla Neumann Peter Meldal
Jette Petersen Jan Ruben Møller
Jan Riemann Mogens Steen Nielsen
Kirsten Sode Bettine Nyrop
Bente Sørensen Dorrit Pedersen
Susanne Thrane Elisabeth Raffel
Bitten Ørsted Helga Rancke-Madsen
Lise Christensen Ann-Mari Thrane
Troels Engel Lone Vain

Følgende elever sluttede skolegangen efter 9. klasse:

Henrik Bonlov 
Claus Frank 
Ulla Helger 
Michael Jenning 
Lisbeth Lundborg 
Michael v. Magius

Bente Molbech
Anni Neertoft
Henrik Nørregaard-Madsen
Gert Rueløkke
Susie Thygesen
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ERHVERVSORIENTERING

I Undervisningsministeriets vejledning, den såkaldte »Blå betænk
ning«, står om erhvervsvejledning bl. a., at dens »hovedformål er at 
hjælpe eleverne med at forberede deres valg af erhverv ved at give 
dem kendskab til valgmulighederne, deres egne forudsætninger og de 
praktiske problemer, der knytter sig til at træffe en bestemmelse på 
dette område og føre den ud i livet. Derudover rummer erhvervs
orienteringen et almendannende sigte, ikke blot gennem den egent
lige samfundsorientering, men også i forbindelse med den konkrete 
viden om de forskellige erhverv og uddannelser. Erhvervsorientering 
kan være dels teoretisk, byggende på samtaler, læsestof m. v., dels 
praktisk, således at eleverne kommer i direkte kontakt med arbejds
livet enten ved virksomhedsbesøg eller ved i nogen tid at tage del i 
praktisk arbejde.«

I overensstemmelse med ovenstående har forskellige klasser derfor 
— som omtalt under »Skolens dagbog« (side 16-20) — aflagt besøg 
i et par store virksomheder, medens eleverne i 9. klasse under hr. 
Thomsens ledelse, i forbindelse med den teoretiske undervisning i 
erhvervsorientering, har været udsendt i erhvervspraktik, så de kunne 
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danne sig et førstehåndsindtryk af et eventuelt fremtidigt arbejde. 
Eleverne fremsatte selv ønske om, hvad de kunne tænke sig, og disse 
ønsker blev i videst muligt omfang imødekommet. Resultatet blev, at 
vore elever hentede indtryk fra så vidt forskellige stillinger som bl. a. 
automekaniker, barneplejerske, blikkenslager, damefrisør, kok og 
kommis.

Udsendelsen blev vellykket, idet såvel arbejdsgivere som elever 
var særdeles tilfredse. Det kan yderligere tilføjes, at eleverne foruden 
at vinde nyttige erfaringer til deres overvejelser angående fremtidigt 
erhverv ved deres gode opførsel og interesse for arbejdet var udmær
kede repræsentanter for deres skole.

Når eleverne fra 8. klasse ikke udsendes i erhvervspraktik, er 
grunden den, at erhvervene ikke er særlig interesserede i at modtage 
disse, da man, i lighed med den opfattelse, der gør sig gældende rundt 
om på skolerne, ikke mener, at eleverne i denne klasse endnu er til
strækkeligt modne til at få virkeligt udbytte af at blive sendt ud i 
praktisk virksomhed. Til gengæld vil vi i det kommende skoleår for
søge at få eleverne fra 9. klasse sendt ud i to perioder å en uge.

Skolen skylder hr. Thomsen tak for hans arbejde med dette vigtige 
spørgsmål.

Fotos: Jan Ivar Metz
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NOGLE PRAKTISKE OPLYSNINGER

Ferier og fridage i skoleåret 1964-65:
1964 Efterårsferie 19.-24. oktober.

Juleferie 22. december 1964 - 5. januar 1965.
1965 Fastelavnsmandag 1. marts.

Kongens fødselsdag 11. marts.
Dronningens fødselsdag falder 1965 på en søndag, hvorfor der 

formentlig fra skolemyndighederne vil tilgå skolerne med
delelse om fridag den tilsluttende lørdag eller mandag.

Påskeferie 14.-20. april.
Store Bededagsferie 14.-15. maj.
Kristi Himmelfartsdag 27. maj.
Pinseferie 5.-8. juni.
Sommerferie ca. 20. juni til ca. 15. august.
Endvidere gives en fridag i november og februar. Den sædvan

lige fridag i september bortfalder, hvis der af andre grunde 
gives fridag(e) i denne måned.

Hvor to dage er nævnt er begge fridage.

Forsømmelser:
Forsømmelser af længere varighed end 3 dage bedes meddelt sko

len. Efter enhver forsømmelse må eleven medbringe en seddel fra 
hjemmet med angivelse af grunden til forsømmelsen og dennes varig
hed. Sedlen afleveres til klasselæreren.

Fritagelse for gymnastik:
Ønskes fritagelse for gymnastik ud over en uge kræves ifølge Un

dervisningsministeriets cirkulære lægeattest. Elever, der er fritaget, 
skal opholde sig på skolen.

Indmeldelse i skolen:
Indmeldelse finder sted ved henvendelse til skolebestyrer, fru 

Grethe Sevaldsen. Skolebestyreren træffes mandag, tirsdag, torsdag 
og fredag i kontortiden kl. 12,30 - 13,30 samt efter aftale. Telefon 
HE 4395.
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Mælk:
Mælk kan købes på skolen i frikvarteret mellem første og anden 

time.

Skolelæge:
Skolens læge er dr. Mogens Krasilnikoff.

Skolepenge:
Betaling af skolepenge foregår kun pr. postgiro 325 48. Der betales 

pr. måned i 12 måneder:
1 .-2. klasse kr. 35 pr. md.
3 .-5. klasse kr. 45 pr. md.
6 .-9. klasse kr. 60 pr. md.
1 ., 2. og 3. realklasse kr. 65 pr. md.
For søskende ydes moderation. Denne udgør for barn nr. 2 kr. 15, 
for barn nr. 3 kr. 30 pr. måned.

Skoletandpleje:
Efter overenskomst med Gentofte Kommunes Skolevæsen kan der 

ydes elever, der er hjemmehørende i Gentofte Kommune, vederlags
fri tandpleje på kommunens skoletandklinik.

Stilehæfter:
Stilehæfter med skolens navn samt regne- og kladdehæfter kan kø

bes på skolen hos de forskellige faglærere.

Udmeldelse af skolen:
Udmeldelse kan kun finde sted med mindst 2 måneders varsel, 

dog ikke til juni eller juli.

Det er ikke tilladt eleverne at forlade skolen i skoletiden. 1 spisefri
kvarteret gælder dog forsøgsvis særlige regler for 3. realklasse og 9. 
klasse.
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GAVER

Skolen har i årets løb modtaget følgende (og andre muligt ikke 
nævnte) gaver, for hvilke vi siger hjertelig tak:

Musefælde (Poul Alstrup). — Planche og forstenet træ (Anni Han
sen). — Korsedderkopper (Ole Michael Juul Larsen). — Natur- 
gummi, kemibog (Lars Kampmann). — Varmluftmaskine (Astrid 
Mickelsen). — 2 kolibrier (Merete Mickelsen). — Cikade (Poul Mor
tensen). — Fysikbog (Sune Mønnike). — Musefælde (Olai Sabro 
Nielsen). — Bikage fra A. Gubbengaard (Inge Falk-Petersen). — 
2 pegepinde (Marianne Sølbeck). — Fysiske plancher (hr. Kjeld 
Ersted Sørensen). — Mineraler, radiodele, lægebog, hylde (Carl Jacob 
Weis-Fogh).

WILLI NAUMANNS MINDEGAVE

uddeles hvert år ved skoleafslutningen til en eller flere elever, der har 
ydet en særlig fortjenstfuld indsats. 1963 modtoges den af Marianne 
Jespersen.

AF SKOLENS DAGBOG 
(fotos: Jan Ivar Met^J

15. maj. Realisternes sidste skoledag. Traditionen tro spilledes 
håndboldkamp mod et lærerhold, som til de begejstrede tilskueres til
fredshed — lige så traditionelt — led et forsmædeligt nederlag.

20. juni. Årsafslutning for 1.-8. klasse. Skuespiller ved Det konge
lige Teater Henry Lohmann glædede os med oplæsning, hr. Bertelsens 
kor med sang.

20. juni. Efter vel overstået eksamen var realisterne, sammen med 
lærerne, skolens gæster ved en hyggelig aften. Ved smørrebrødsbordet 
holdt hr. Falk-Hansen hovedtalen og gav på sin charmerende måde, 
i en blanding af spøg og alvor, de unge »et ord med på vejen«. Afte
nen sluttede med dans.

22. juni. Afslutning for realisterne og 9. klasse. Også her medvir
kede koret, medens oplæsningen varetoges af skuespiller Benny 
Juhlin.
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15. august. Det nye skoleår begynder.
17. september. Hr. Klein med 8x og y på Otto Mønsteds Fabrik

ker.
18. september. Hr. Thomsen med 2. real og 9. klasse samme sted.
24. september. Som led i faget boliglære var fru Laursen med 9. 

klasses piger på besøg i F.D.B.’s møbellager i Glostrup.
5. oktober. 9. klasse på tur til Dyrehaven med hr. Jacobsen.
15. oktober. Resultaterne af den stilekonkurrence, som var ud

skrevet af Otto Mønsteds Fabrikker i forbindelse med de ovenfor 
omtalte besøg foreligger. Præmierne vandtes af følgende:

9. klasse:
1. præmie, kr. 25: Lars Gjødvad.
2. præmie, kr. 15: Lisbet Bredahl.
3. præmie, kr. 10: Susanne Brandt Jensen og Birgitte Høegh- 

Guldberg, der hver modtog nævnte beløb.
2. realklasse:
1. præmie, kr. 25: Annelise Wagn Hansen.
2. præmie, kr. 15: Carl Jacob Weis-Fogh.
3. præmie, kr. 10: Marianne Sølbeck og Ina Ostermann 

Petersen, der hver modtog nævnte beløb.
27. november afholdtes forældrekredsmøde.

Store og små i dansen ved juleballet
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Fra juleafslutningen for de yngre klasser

9. december. Underholdning og bal for 6. klasse og opefter. De 
forskellige klasser havde indstuderet en række sketches og dialoger, 
som under hr. Thomsens ledelse gik let og ubesværet over scenen til 
publikums udelte tilfredshed. Efter pausen, hvor man forfriskede sig 
med pølser, is og sodavand, gik dansen lystigt til en gammel elev, Jan 
Riemanns orkester, der havde sin store andel i aftenens succes. Alle,

Sancta Lucia . . .
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der deltog, vil sikkert forenes i ønsket om, at kommende skoleballer 
må få et lige så festligt forløb som juleballet 1963.

19. december holdtes juleafslutning for 1.-5. klasse med juletræ og 
lege. Dagen efter var der afslutning for de store elever. Ved den sid
ste holdtes juletalen af pastor Falk-Hansen. Begge dage medvirkede 
skolens Lucia-piger og bidrog med deres optog og sang til den meget 
smukke stemning.

13. januar til 18. januar var 9. klasse en uge ude i erhvervspraktik. 
Se nærmere herom side 12-13.

Formanden for skolens bestyrelse, konsulent Paul Christiansen, 
byder ved morgensangen 1. februar vor nye leder velkommen

1. februar blev ikke blot en mærkedag, men en festdag i skolens 
historie ved meddelelsen om fru Sevaldsens udnævnelse til skolebesty
rer. Til morgensangen havde skolens samlede bestyrelse indfundet 
sig, og i en smuk tale henvendte formanden, konsulent Paul Christi
ansen, sig til fru Sevaldsen og overbragte bestyrelsens bedste ønsker 
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for hendes fremtidige gerning for til slut at overrække vor nye leder 
ansættelsesbrevet. På lærernes og elevernes vegne ønskede den da
værende formand for lærerrådet, overlærer Ib Torrild, fru Sevaldsen 
til lykke, hvorefter den nye skolebestyrer takkede og gav den beha
gelige meddelelse, at skolen i dagens anledning havde fri fra kl. 11.

8. februar. Fastelavnslørdag med tøndeslagning i gymnastiksalen 
for 1.-5. klasse med efterfølgende traktement i tegnelokalet hos hr. 
Riber.

25. februar aflagde pigerne fra 8x og y samt 1. realklasse som led 
i faget boliglære med fru Laursen besøg i et »drømmehus«.

13. marts. 3. realklasse var med hr. Falk-Hansen på besøg i Han
delsbankens hovedsæde i Holmens Kanal.

18. april var 9. klasse med hr. Jacobsen på Lyngby Rådhus for at 
se en udstilling af arkitekturtegninger.

Der har i vinterens løb været afholdt en række forældre-aftener 
for forældre til elever i 6., 7. og 8. klasserne samt 1. og 2. realklasse. 
Ved disse aftener har forældrene haft lejlighed til personlige samtalet 
med deres børns lærere og skolens bestyrer. Da det er vort indtryk, 
at forældrene har været lige så glade for disse samtale-aftener som 
lærerne, vil de i fremtiden ikke blot blive fortsat, men udvidet til at 
omfatte alle skolens klasser.

En stor del af eleverne har i vinterens løb overværet forestillin
gerne i Dansk Skolescene og i Skolescenens Bio.

ÅRSAFSLUTNINGEN
for skoleåret 1963-64 finder sted for 1.-7. klasse fredag 19. juni kl. 10 
— for 8. og 9. klasse samt realklasserne lørdag 20. juni kl. 10.

DET NYE SKOLEÅR BEGYNDER MANDAG 17. AUGUST 
KL. 10.
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BOGLISTE 1964-1965

1. klasse:
Alle bøger anskaffes i nyeste udgave. Kladde- og tegnehæfter kan 
om ønskes købes på skolen hos faglærerne.

Hoffmann Jensen, Mikkelsen og Sørensen: Læs rigtigt. (1. skoleår).
Hermansen og Jensen: Vi læser og maler.
Hermansen og Jensen: Søren og Mette.
Bisgaard og Nielsen: Systemskrift 1.
Kromann Clausen og Jensen: Regnetimen 1 a og Ib. (Formskrift).
Høgsted-Jensen og Kildegaard Nielsen: Tegninger til religions

timen I og II.
Kladdehæfte med linier.
Tegnehæfte uden linier.
Blyanter. — Farvekridt. ■— Viskelæder.

2. klasse:
Alle bøger anskaffes i nyeste tidgave. Kladde- og tegnehæfter kan 
om ønskes købes på skolen hos faglærerne.

Hoffmann Jensen, Mikkelsen og Sørensen: Læs rigtigt. (2. skoleår).
Jensen, Noesgaard og Engelbrechtsen: Øvelser i skriftlig dansk.

(2. skoleår). 13. udgave.
Gjellerups sproglære 1.
Bisgaard og Nielsen: Systemskrift 2.
Andersen, Bo, Nielsen og Damgaard Sørensen: Hovedskolens regne

bog 2.
Høgsted-Jensen og Kildegaard Nielsen: Tegninger til religionstimen 

I og II.
Hegelund, Jacobsen m. fl.: Den danske sang.
Kladdehæfte med linier.
Tegnehæfte uden linier.
Farvekridt.
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3. klasse:
Alle bøger anskaffes i nyeste udgave. Kladdehæfter samt skrive
hæfter med skolens navn kan om ønskes købes på skolen hos 
faglærerne.

Hoffmann Jensen, Mikkelsen og Sørensen: Læs rigtigt. (3. skoleår).
Jensen, Noesgaard og Engelbrechtsen: Øvelser i skriftlig dansk.

(3. skoleår).
Gjellerups sproglære 1.
Bisgaard og Nielsen: Systemskrift 3.
Andersen, Bo, Nielsen og Damgaard Sørensen: Hovedskolens regne

bog 3.
Mogens Møller: Vi læser historie 1.
Karl Bruun: Geografi for grundskolen. Arbejdshæfte nr. 1 til samme.
Christensen og Krogsgaard: Atlas for folkeskolen.
Holm Joensen: Min egen naturhistorie. A. (3. skoleår).
Axel Nielsen: Naturhistorisk tegne- og arbejdsbog I.
Aage Nørfelt: Børnenes bibelhistorie.
Hegelund, Jacobsen m. fl.: Den danske sang.
Tegneblok (kardus). — Farvekridt.

4. klasse:
Alle bøger anskaffes i nyeste udgave. Kladdehæfter samt skrive
hæfter med skolens navn kan om ønskes købes på skolen hos 
faglærerne.

Hoffmann Jensen, Mikkelsen og Sørensen: Læs rigtigt. (4. skoleår).
Jensen, Noesgaard og Engelbrechtsen: Øvelser i skriftlig dansk.

(4. skoleår).
Gjellerups sproglære 1.
Bisgaard og Nielsen: Systemskrift 4.
Andersen, Bo, Nielsen og Damgaard Sørensen: Hovedskolens regne

bog 4.
Mogens Møller: Vi læser historie 2.
Karl Bruun: Geografi for grundskolen. Arbejdshæfte nr. 2 til samme.
Christensen og Krogsgaard: Atlas for folkeskolen.
Dragsholt og Skjold Larsen: Dyrene omkring os.
Axel Nielsen: Naturhistorisk tegne- og arbejdsbog II.
Aage Nørfelt: Børnenes bibelhistorie.
Hegelund, Jacobsen m. fl.: Den danske sang.
Tegneblok (kardus). — Farvekridt.
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5. klasse:
Alle bøger anskaffes i nyeste udgave. Kladdehæfter samt skrive
hæfter med skolens navn kan om ønskes købes på skolen hos 
faglærerne.

Hoffmann Jensen, Mikkelsen og Sørensen: Læs rigtigt. (5. skoleår).
Jensen, Noesgaard og Engelbrechtsen: Øvelser i skriftlig dansk.

(5. skoleår).
Gjellerups sproglære 1.
Vilh. Ludvigsen: Dansk skoleordbog, retskrivnings- og fremmed

ordbog ved Gunnar Hansen.
Bisgaard og Nielsen: Systemskrift 5.
Andersen, Bo, Nielsen og Damgaard Sørensen: Hovedskolens regne

bog 5.
Mogens Møller: Vi læser historie 2.
Karl Bruun: Geografi for grundskolen. Arbejdshæfte nr. 3 til samme.
Christensen og Krogsgaard: Atlas for folkeskolen.
Dragsholt og Skjold Larsen: Planterne omkring os.
Axel Nielsen: Naturhistorisk tegne- og arbejdsbog III.
Aage Nørfelt: Børnenes bibelhistorie.
Hegelund, Jacobsen m. fl.: Den danske sang.
Tegneblok (kardus). — Farvekridt.

6. klasse:
Alle bøger anskaffes i nyeste udgave. Til sprogfagene anvendes 
hæfter med skolens navn. Disse, samt skrive-, regne- og kladdehæfter, 
kan om ønskes købes på skolen hos faglærerne.

Jørgensen og Maltesen: Sjetteklassernes læsebog.
Jensen, Noesgaard og Engelbrechtsen: Øvelser i skriftlig dansk.

(6. skoleår).
Jensen, Noesgaard og Engelbrechtsen: Øvelsesstykker i dansk 

sproglære. (6.-7. skoleår).
Vilh. Ludvigsen: Dansk skoleordbog, retskrivnings- og fremmed

ordbog ved Gunnar Hansen.
Preben Frandsen: Brug ordbogen rigtigt.
Otto Jespersen: Engelsk I, ved Sven Brüel.
Chr. Jørgensen: Engelske stiløvelser for den grundlæggende under

visning.
Kaj Bredsdorff: Engelsk grammatik til skolebrug.
Kromann Clausen og Jensen: Regnetimen 6.
(6. klasse fortsættes side 24).
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6. klasse (fortsat):
Hylling Christensen og Petrus Larsen: Opgaver i regning, aritmetik 

og geometri for hovedskolens 6. og 7. klasse, udgave H.
Mogens Møller: Vi læser historie 3.
C. C. Christensen: Geografi for mellem- og realskolen I.
Christensen og Krogsgaard: Atlas 2.
Christensen og Krogsgaard: Atlas uden navne.
Dragsholt og Skjold Larsen: Naturen omkring os.
Rasmussen og Simonsen: Lille flora.
Hjalmar Højgaard: Fysik i hverdagen I.
Johannessen, Pii og Rancke-Madsen: Kemiens ABC.
Fogde, Høgsted-Jensen og Kristian Jensen: Kristendomskundskab.

(6.-7. skoleår).
Kristian Jensen: Religion I. (A-mapperne).
Bisgaard og Nielsen: Systemskrift 6.
Hegelund, Jacobsen m. fl.: Den danske sang.
Tegneblok. — Farver.

7. klasse:
Alle bøger anskaffes i nyeste udgave. Til sprogfagene anvendes 
hæfter med skolens navn. Disse, samt skrive-, regne- og kladdehæfter, 
kan om ønskes købes på skolen hos faglærerne.

Jørgensen og Maltesen: Syvendeklassernes læsebog.
Jensen, Noesgaard og Engelbrechtsen: Øvelser i skriftlig dansk.

(7. skoleår).
Jensen, Noesgaard og Engelbrechtsen: Øvelsesstykker i dansk 

sproglære. (6.-7. skoleår).
Vilh. Ludvigsen: Dansk skoleordbog, retskrivnings- og fremmed

ordbog ved Gunnar Hansen.
Otto Jespersen: Engelsk II, ved Sven Brüel.
Chr. Jørgensen: Engelske stiløvelser for den grundlæggende under

visning.
Kaj Bredsdorff: Engelsk grammatik til skolebrug.
Byrith og Rossen: Deutsch Lesen und Lernen I.
Houken og Stenbjerre: Tyske stiløvelser for mellemskolen.
Kromann Clausen og Jensen: Regnetimen 7.
Torben Jacobsen: Hovedskolens nye geometri.
Hylling Christensen og Petrus Larsen: Opgaver i regning, aritmetik 

og geometri for hovedskolens 6. og 7. klasse, udgave H.
(7. klasse fortsættes side 25).
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7. klasse (fortsat):
Mogens Møller: Vi læser historie 4.
C. C. Christensen: Geografi for mellem- og realskolen I.
Christensen og Krogsgaard: Atlas 2.
Christensen og Krogsgaard: Atlas uden navne.
Asger Dragsholt: Vi opdager naturen.
Rasmussen og Simonsen: Lille flora.
Hjalmar Højgaard: Fysik i hverdagen II.
Johannessen, Pii og Rancke-Madsen: Kemiens ABC.
Fogde, Høgsted-Jensen og Kristian Jensen: Kristendomskundskab.

(6.-7. skoleår).
Det nye Testamente.
Bisgaard og Nielsen: Systemskrift 7.
Hegelund, Jacobsen m. fl.: Den danske sang.
Tegneblok. — Farver.

8. klasse:
Alle bøger anskaffes i nyeste udgave. Til sprogfagene anvendes 
hæfter med skolens navn. Disse, samt skrive-, regne- og kladdehæfter, 
kan om ønskes købes på skolen hos faglærerne.

Jørgensen og Maltesen: Realskolens læsebog I.
Jensen, Noesgaard og Engelbrechtsen: Øvelser i skriftlig dansk.

(8. skoleår).
Henning Hohwy: Vi læser norsk og svensk.
Vilh. Ludvigsen: Dansk skoleordbog, retskrivnings- og fremmedord

bog ved Gunnar Hansen.
Ring Hansen og Mouridsen: English of today II.
Kaj Bredsdorff: Engelsk grammatik til skolebrug.
Byrith og Rossen: Deutsch Lesen und Lernen I.
Kromann Clausen og Jensen: Regnetimen 8.
Kromann Clausen og Jensen: Regnskabsføring for 8. og 9. klasse.
Kromann Clausen og Jensen: Regnskabshæfte til regnskabsføring for

8. og 9. klasse, udgave med 15 kolonner. B.
Hylling Christensen og Petrus Larsen: Opgaver i regning, aritmetik 

og geometri for hovedskolens 8. og 9. klasse, udgave h.
Mogens Møller: Vi læser historie 4.
C. C. Christensen: Geografi for mellem- og realskolen II.
Christensen og Krogsgaard: Atlas 2.
Christensen og Krogsgaard: Atlas uden navne.
(8. klasse fortsættes side 26).
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8. klasse (fortsat):
Dragsholt og Frederiksen: Planter og dyr I.
Rasmussen og Simonsen: Lille flora.
Hjalmar Højgaard: Fysik i hverdagen I-II.
Johannessen, Pii og Rancke-Madsen: Kemi for begyndere.
Fogde, Holt og Jensen: Kristendomskundskab for 8. klasse og

1. realklasse.
Det nye Testamente.
Boliglære: Bog anskaffes først efter aftale med faglæreren.
Hegelund, Jacobsen m. fl.: Den danske sang.
Tegneblok. — Farver.

9. klasse:
Alle bøger anskaffes i nyeste udgave. Til sprogfagene anvendes 
hæfter med skolens navn. Disse, samt skrive-, regne- og kladdehæfter, 
kan om ønskes købes på skolen hos faglærerne.

Jørgensen og Maltesen: Realskolens læsebog II.
Verner Sørensen: Skriv rigtigt. Skriftlig dansk. (9. skoleår).
Henning Hohwy: Vi læser norsk og svensk.
Vilh. Ludvigsen: Dansk skoleordbog, retskrivnings- og fremmedord

bog ved Gunnar Hansen.
Ring Hansen og Mouridsen: English of today IV.
Kaj Bredsdorff: Engelsk grammatik til skolebrug.
Eva Kraiberg: Tysk til rejsebrug og daglig tale.
Kromann Clausen og Jensen: Regnetimen 9.
Kromann Clausen og Jensen: Regnskabsføring for 8. og 9. klasse.
Kromann Clausen og Jensen: Regnskabshæfte til regnskabsføring for

8. og 9. klasse, udgave med 15 kolonner. B.
Gjellerups opgavesamling D.
Hylling Christensen og Petrus Larsen: Opgaver i regning, aritmetik 

og geometri for hovedskolens 8. og 9. klasse, udgave h.
Mogens Møller: Vi læser historie 4.
C. C. Christensen: Geografi for mellem- og realskolen II.
Christensen og Krogsgaard: Atlas 2.
Christensen og Krogsgaard: Atlas uden navne.
Dragsholt og Frederiksen: Planter og dyr II-III.
Rasmussen og Simonsen: Lille flora.
Hjalmar Højgaard: Fysik i hverdagen I-II.
Johannessen, Pii og Rancke-Madsen: Kemi for begyndere.
(9. klasse fortsættes side 27).
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9. klasse (fortsat):
Engelbrechtsen: Vor kirkes historie II.
Det nye Testamente.
Hegelund, Jacobsen m. fl.: Den danske sang.

1. realklasse:
Alle bøger anskaffes i nyeste udgave. Til sprogfagene anvendes 
hæfter med skolens navn. Disse, samt skrive-, regne- og kladdehæfter, 
kan om ønskes købes på skolen hos faglærerne.

Jørgensen og Maltesen: Realskolens læsebog I.
Jensen, Noesgaard og Engelbrechtsen: Øvelser i skriftlig dansk.

(8. skoleår).
Jensen, Noesgaard og Engelbrechtsen: Øvelsesstykker i dansk 

sproglære, 1.-3. realklasse.
Falbe-Hansen og Keller: Svenske læsestykker.
Vilh. Ludvigsen: Dansk skoleordbog, retskrivnings- og fremmed

ordbog ved Gunnar Hansen.
Otto Jespersen: Engelsk III, ved Sven Brüel.
Chr. Jørgensen: Engelske stiløvelser for den grundlæggende under

visning.
Kaj Bredsdorff: Engelsk grammatik til skolebrug.
Rasmussen, Krüger og Pedersen: Deutsch für die Realschule I.
Houken og Stenbjerre: Tyske stiløvelser for mellemskolen.
Kromann Clausen, Jensen og Petersen: Regning og aritmetik for

1. realklasse.
Christensen, Larsen og Ejrnæs: Geometri i 1. og 2. realklasse.
Buchreitz og Rosing: Historie for realklasserne I.
C. C. Christensen: Geografi for mellem- og realskolen II.
Johannes Reumert: Erhvervsgeografi for realklassen.
Christensen og Krogsgaard: Atlas 2.
Christensen og Krogsgaard: Atlas uden navne.
Dragsholt og Frederiksen: Planter og dyr I.
Rasmussen og Simonsen: Lille flora.
Hjalmar Højgaard: Vor tids fysik. For 1. og 2. realklasse.
Johannessen, Pii og Rancke-Madsen: Kemi for realafdelingen.
Fogde, Holt og Jensen: Kristendomskundskab for 8. klasse og

1. realklasse.
Det nye Testamente.
Hegelund, Jacobsen m. fl.: Den danske sang.
Tegneblok. — Farver.
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2. realklasse:
Alle bøger anskaffes i nyeste udgave. Til sprogfagene anvendes 
hæfter med skolens navn. Disse, samt skrive-, regne- og kladdehæfter, 
kan om ønskes købes på skolen hos faglærerne.

Jørgensen og Maltesen: Realskolens læsebog II.
Jensen, Noesgaard og Engelbrechtsen: Øvelser i skriftlig dansk for 

2. realklasse.
Jensen, Noesgaard og Engelbrechtsen: Øvelsesstykker i dansk sprog

lære, 1.-3. realklasse.
Falbe-Hansen og Keller: Svenske læsestykker.
Vilh. Ludvigsen: Dansk skoleordbog, retskrivnings- og fremmed

ordbog ved Gunnar Hansen.
Otto Jespersen: Engelsk IV, ved Sven Brüel.
Christensen og Rasmussen: Lærebog i skriftlig engelsk for real

skolen. 2. udgave, 5. oplag 1963.
Munkholm og Young: Engelske billedstile for 2. og 3. realklasse.
Kaj Bredsdorff: Engelsk grammatik til skolebrug.
Rasmussen, Krüger og Pedersen: Deutsch für die Realschule II.
Houken og Stenbjerre: Tyske stiløvelser for mellemskolen.
Kromann Clausen, Jensen og Petersen: Regning og aritmetik for

2. realklasse.
Christensen, Larsen og Ejrnæs: Geometri i 1. og 2. realklasse.
Gjellerups opgavesamling B.
Buchreitz og Rosing: Historie for realklasserne II.
C. C. Christensen: Geografi for mellem- og realskolen II.
Johannes Reumert: Erhvervsgeografi for realklassen.
Christensen og Krogsgaard: Atlas 2.
Christensen og Krogsgaard: Atlas uden navne.
Dragsholt og Frederiksen: Planter og dyr IL
Rasmussen og Simonsen: Organisk kemi for mellemskolen.
Rasmussen og Simonsen: Lille flora.
Hjalmar Højgaard: Vor tids fysik. For 1. og 2. realklasse.
Johannessen, Pii og Rancke-Madsen: Kemi for realafdelingen.
Fogde, Holt og Jensen: Kristendomskundskab for 9. klasse og

3. realklasse.
Det nye Testamente.
Hegelund, Jacobsen m. fl.: Den danske sang.
Til det valgfri fag latin benyttes: Kr. Mikkelsen: Latinsk læsebog, 

ved Aksel Strehle.
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3. realklasse:
Alle bøger anskaffes i nyeste udgave. Til sprogfagene anvendes 
hæfter med skolens navn. Disse, samt skrive-, regne- og kladdehæfter, 
kan om ønskes købes på skolen hos faglærerne.

Jørgensen og Maltesen: Realskolens læsebog III.
Jensen, Noesgaard og Engelbrechtsen: Øvelser i skriftlig dansk for 

3. realklasse.
Jensen, Noesgaard og Engelbrechtsen: Øvelsesstykker i dansk sprog

lære, 1.-3. realklasse.
Vilh. Ludvigsen: Dansk skoleordbog, retskrivnings- og fremmed

ordbog ved Gunnar Hansen.
Otto Jespersen: English Five, ved Sven Brüel.
Christensen og Rasmussen: Lærebog i skriftlig engelsk for 

realklassen.
Nedergaard og Simonsen: Engelske realeksamensopgaver. Over

sættelser.
Kaj Bredsdorff: Engelsk grammatik til skolebrug.
P. Nydahl: Jung gewohnt — alt getan. Tysk IV.
Houk en og Stenbjerre: Tyske stiløvelser for mellemskolen.
Christensen, Marcussen og Frederiksen: Regnehæfte for realklassen.
A. K. Erlang: Fircifrede logaritmetavler. Udgave C.
Øvrige bøger til matematik efter aftale med faglæreren.
Bøgebjerg, Elmelund og Bruhn: Historie for realafdelingen III.
Holger Knudsen: Vi og vort samfund.
C. C. Christensen: Geografi for mellem- og realskolen II.
Baltzer og Nygaard: USA - USSR - UK, geografi for realklassen.
Christensen og Krogsgaard: Atlas 2.
Christensen og Krogsgaard: Atlas uden navne.
Dragsholt og Frederiksen: Liv og livsformer, biologi for 3. realklasse.
Rasmussen og Simonsen: Lille flora.
Hjalmar Højgaard: Vor tids fysik. For 3. realklasse.
Th. Sundorph: Astronomi for realklassen.
Th. Sundorph: Elektricitetslære for realklassen.
Johannessen, Pii og Rancke-Madsen: Kemi for realafdelingen.
Hegelund, Jacobsen m. fl.: Den danske sang.
Til det valgfri fag fransk benyttes: Bruun, Holst-Jensen og Roskjær: 

Elementært fransk.
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