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GUNNAR JØRGENSENS
SKOLE
1966



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.



SKOLESANGEN
Arne Bertelsen

Her bar 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 møde, 
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 Jorgensen.



SKOLENS MÅL

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

Når forældre melder deres børn ind i en privatskole kan årsagerne 
være af højst forskellig art — men givet er det, at hver enkelt mor 
og far nærer det stille håb, at deres dreng eller pige netop her vil 
finde et voksested, hvor de, foruden at tilegne sig skolekundskaber, 
også kan udvikle sig harmonisk og opleve nogle år, som de engang 
vil kunne se tilbage på som gode og lykkelige.

At give børnene og de unge glade og trygge kår kan tit være van
skeligt i en eksamensskole, hvor der stilles krav, som en del af ele
verne — evne- og karaktermæssigt — har svært ved at honorere. 
Det må da være skolens opgave gennem et venligt og personligt for
hold mellem lærer og elev at forene kundskabsmeddelelse med men
neskelig udvikling, så eleverne kan gå ud i livet med almene kund
skaber og med en naturlig selvtillid i behold — parat til at tage fat 
på de opgaver, der venter, og med lyst og mod til videre dygtig
gørelse.

Sagt i korthed er skolens mål: at skabe trygge og harmoniske 
voksekår for hver enkelt elev.
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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 har udelt hovedskole fra 1. til 7. klasse. Efter 7. kl. kan 
undervisningen fortsætte enten i den 3-årige realafdeling, der af
sluttes med realeksamen, eller i 8.-9. kl. Ved slutningen af 9. klasse 
aflægges den statskontrollerede prøve.

Undervisningen på begge linierne tilrettelægges som et sammen
hængende skoleforløb, men der er dog overgangsmuligheder mellem 
de to linier ved slutningen af 8. og 9. skoleår.

Optagelse i gymnasium kan søges efter 2. og 3. realklasse.
Skolen modtog eksamensret i 1943.

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

LEDELSE: Skolebestyrer, fru Grethe Sevaldsen.
Inspector, overlærer Asger Riber.

KONTORTII): 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.

ADRESSE: Gersonsvej 43, Hellerup.
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LÆRERNE 
(Ansættelsesår ved skolen. Fagkreds)

Andersen, Georg, lærer, 1963. Dansk, regning, biologi, orientering, 
naturlære, formning.

Andersen, Lilian, fru, lærerinde. 1965. Dansk, regning, historie, 
maskinskrivning.

Bech, Marianne, frk. lærerinde. 1964. Dansk, regning, tysk.
Bertelsen, Arne, organist. 1944. Sang.
Falk-Hansen, Gertrud, fru, lærerinde. 1965. Religion.
Falk-Hansen, Poul, præst. 1957. Historie, religion, latin.
Jensen, Ritta, fru, lærerinde. 1965. Engelsk, historie, skrivning.
Johannesen, Jørgen, lærer. 1965. Dansk, tysk, biologi, gymnastik, 

regning.
Klein, Ole, lærer. 1963. Dansk, tysk, regning, religion, fransk.
Koch Thomsen, Alice, fru, lærerinde. 1956. Gymnastik, geografi, 

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

boliglære, skrivning, håndgerning, engelsk.
Pedersen, Aksel, overlærer. 1937. Matematik, gymnastik.
Riber, Asger, overlærer, inspector. 1947. Historie, formning, 

anskuelse.
Sevaldsen, Grethe, fru, skolebestyrer. 1944. Matematik, tysk, fransk.
Steenstrup, Bente, fru, lærerinde. 1964. Dansk, engelsk, regning.
Steenstrup, Erik Otto, lærer. 1962. Matematik, biologi, naturlære, 

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

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

historie, geografi, orientering.

Fru Kirsten Linde-Laursen er lærerrådets formand.
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EKSAMINER

Realeksamen 1965:

Poul Alstrup
Marianne Rolfsted Andersen 
Kirsten Bargisen 
Birgitte Bredahl 
Marie-Louise Brimberg 
Pia Christoffersen 
Claus Bay Duelund 
Birgitte Hansen 
Sten Hansen 
Elsebeth Hother 
Bjørn Karrebæk 
Peter Bridov Larsen 
Annette von Lüttichau

Astrid Mickelsen
Peter Møller
Bo Frank Nielsen
Jette Nielsen
Olai Sabroe Nielsen
Ina Ostermann Petersen
Bente Riemann
Birthe Sindby 
Marianne Sølbeck
Elise Tang Petersen 
Flemming Valentin-Hjorth 
Jacob Weis- Fogh
Klavs Øllgaard

Den statskontrollerede prøve efter 9. klasse:

Lisbeth Andersen
Martin Banzhaf
Christian Benedictsen-Nislev
Ole Benthin
Ruth Berkowicz
Niels Thorning Christiansen
Lars Kappers Christiansen
Ole Helms
Kirin Skyum Jensen
Lene Jonsson
Birgitte Børre Larsen

Hans-Erik Larsen
Poul Hertel Mortensen 
Helle Nielsen
Ole Halby Nielsen
Svend Nielsen
Inge Falk Petersen 
Ole Edholm Petersen 
Dorte Schwartz-Sørensen 
Torben Steinbach 
Torben Tholst
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ELEVRÅD

I slutningen af efteråret etableredes på elevernes initiativ et elev
råd. Hver klasse — fra 5. klasse og opefter — valgte ved afstemning 
1 dreng og 1 pige, der skulle sidde i elevrådet som repræsentant for 
klassen. På denne måde kom rådet til at bestå af 24 elever + 2 
lærere. Blandt de ældste repræsentanter vælges 2 drenge + 2 piger, 
der sammen med de 2 lærere udgør elevrådets arbejdsudvalg.

De enkelte klasserepræsentanter skal før hvert elevrådsmøde have 
talt med deres klasse om de forskellige emner, der skal behandles 
således, at de på mødet kan fremføre klassens mening. Bagefter på
hviler det også klasserepræsentanterne hver i deres klasse at referere, 
hvad der er foregået på mødet.

På elevrådsmøderne forelægges og drøftes spørgsmål vedrørende 
skolen og de enkelte klasser indbyrdes. Kan en sag ikke afgøres, eller 
skal en sag videreundersøges, overgår den til arbejdsudvalget, der 
viderebehandler den og forhandler den med skolens leder.

Det er meningen, at elevrådet skal vælges for Yz år ad gangen, 
hvilket vil sige, at mange børn i tidens løb vil blive draget ind i 
arbejdet, og det, mener vi, er sundt. Børn har godt af at øve sig i at 
behandle en sag og sammen prøve at finde frem til den løsning, der 
er bedst for skolens liv og arbejde.

For at elevrådet kan trives, kræves det, at alle — elever og lærere 
— går aktivt ind for sagen. Selvfølgelig kan et elevråd ikke komme 
til at fungere fuldt tilfredsstillende i løbet af nogle måneder. Vi må 
gøre vore egne erfaringer, lære af de fejl vi begår og stadig forsøge at 
gøre arbejdet på en bedre måde. Det tager også tid, før eleverne væn
ner sig til gangen i elevrådsarbejdet. Alt i alt — selv om vi må be
tragte os som værende på forsøgsstadiet — er vi glade for at være 
kommet i gang, og elevrådet har vist stort initiativ ved at arrangere 
jule- og forårsballet og sætte sig i spidsen for bogauktionen, der 
skulle skaffe de første penge til skolens lejrskolefond. — Det bliver 
interessant at følge arbejdet videre frem — for der er arbejdsområ
der nok.
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TEATRET

Takket være vor bestyrelses forståelse for at kulturens veje kan 
være mange og ofte krogede, har vi fået midler til at genrejse vort 
gamle teater.

Tanken om et teater dukkede op, da Gunnar Jørgensen overtog vor 
nuværende skolebygning.

I 1953 åbnede det med en pragt-forestilling, hvor hver klasse spil
lede et eventyr af H. C. Andersen.

Det gennemlevede nu nogle succesfyldte sæsoner — men sygnede 
alligevel hen og lå tilsidst som en »malerisk ruin«.

Ud af denne ruin har vi kun bevaret det gamle proscenium med 
skolens bomærke. Hele scenerummet med alle »finesserne« måtte byg
ges op på ny — dekorationer må følge efterhånden og tid vil gå 
inden rekvisitkammeret er så fyldt, som et sådan skal være.

Skolekomedien
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Skolekomedien

Men viljen er der, vi er i gang og håber på en rig tid til gavn 
og glæde for vore piger og drenge og for de lærere som påtager 
sig det store arbejde at føre dem frem til triumferne på de »skrå« 
brædder.

SKOLEKOMEDIE

I februar måned 1966 blev der efter flere års pause igen spillet 
skolekomedie på Gunnar Jørgensens Skole. Elever fra de to 2. real
klasser opført Tolderlund-Hansens kriminallystspil »13 i pensiona
tet.«

Forinden havde der været et meget stort antal prøver, selv søndage 
blev taget i brug, da såvel aktører som instruktør var temmelig uer
farne med hensyn til skolekomediearbejde. Det lykkedes imidlertid 
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over al forventning, ja blev vist nok en succes, så skolen håber, at 
det må blive en tradition, at 2. real hvert år spiller komedie.

Det gøres jo ikke blot for at fornøje, men vi tror, at det er sundt 
for eleverne at få et fast arbejde at virke med ud over den daglige 
lektielæsning, at skulle løse små og store problemer, som undertiden 
synes uløselige, og i fællesskab føle den store glæde ved at alt pludse
lig glider. Samtidig udvikles spontant en større hjælpsomhed, en 
større samarbejdsvilje og ikke at forglemme et nærmere kammerat
skab.

Men ikke alene eleverne også den eller de lærere, der deltager i 
arbejdet, har et meget stort udbytte og en stor glæde ved at være 
sammen med eleverne på en anden måde end til daglig, så jeg kan 
kun ønske den eller de lærere, der skal være med fremover — God 
fornøjelse.

En særlig tak vil vi gerne rette til hr. Riber, uden hvis store erfa
ring og utrættelige indsats, lige til forestillingen skulle begynde, ar
bejdet ikke ville være lykkedes.

Instruktøren.

LEJRSKOLE 1965

Herom fortæller Ole Benthin følgende:

I tiden fra den 6.-9. september 1965 var 8. kl. samt 1. real a + b 
på lejrskole ved Høve Strand i Odsherred, hvor vi tilbragte fire sær
deles fornøjelige dage med mange sjove oplevelser.

En dag var vi således på besøg hos en rigtig bondemand, hvor vi 
fik forevist gården og fik et lille indblik i, hvorledes livet former 
sig der.

Turens højdepunkt var vel nok en heldagsudflugt Odsherred rundt, 
hvor vi bl. a. besøgte de berømte jættestuer i Stenstrup, samt Odden 
Kirke, der er særlig kendt for sine to krigergrave. Samme dag var 
vi desuden på Gniben, hvor vi besøgte artilleriets skydeskole.

Frihed havde vi såmænd også, og den benyttede de fleste til at 
spille fodbold på lejrskolens store bane eller til at spadsere en tur i 
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klitterne. Enkelte vovede endog en forfriskende dukkert i de blå 
bølger.

En aften havde vi en rigtig hyggeaften, hvor vi lavede meget sjov, 
bl. a. genopfriskede vi kendte figurer fra skolen.

Opholdet sluttede til alles tilfredshed med et stort bal, hvor vi 
dansede til en båndoptager, som vi efter meget besvær havde frem
skaffet til lejligheden.

Jo, det var et rigtigt lejrliv.
For de bedste lejrskolerapporter modtog Jens Schelle, 8. klasse, 

Grete Hjelm Hansen og Anders Glargaard, 1. real, hver en bogpræ
mie.

I perioden fra 14/9-18/9 var 7’ende klasserne på lejrskole. Vi boede 
på vandrehjemmet i Store Heddinge, hvorfra vi tog på ture. En 
heldagstur med bus gik til Faxe bryggeri, Faxe kalkbrud og Blåbæk 
Vandmølle, og en halvdagstur gik til Stevns Klint.

Eleverne fik også lejlighed til at se en forsøgsgård, et stort møbel
snedkeri og et spildevandsrenseanlæg.

Der blev også tid til et par fodbold-kampe med unge fra Store 
Heddinge. Hele opholdet afsluttedes med en hyggeaften med dans.

Efter hjemkomsten fuldendte eleverne en mappe om lejrskoleop
holdet. For de bedste lejrskolerapporter modtog Kim Jepsen, Jens 
Koefoed-Meyer, Inge Laurentzius og Lisbeth Pedersen hver en bog
præmie.

NOGLE PRAKTISKE OPLYSNINGER

Ferier og fridage i skoleåret 1966-67: 
1966 Efterårsferie 17.-22. oktober.

Juleferie 22. december 1966 - 5. januar 1967.
1967 Fastelavnsmandag 6. februar.

Kongens fødselsdag 11. marts.
Påskeferie 22.-28. marts.
29. marts er fridag efter Hendes Majestæt Dronningens ønske, 
idet Dronningens fødselsdag falder i påskeferien.
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Store Bededagsferie 21.-22. april.
Pinseferie 13.-16. maj.
Grundlovsdag 5. juni.
Sommerferie ca. 22. juni til ca. 15. august.
Endvidere gives en fridag i september, november og december. 
Hvor to dage er nævnt er begge fridage.

Alle forandringer af bopæl, telefonnummer, stillings- eller titel
betegnelser, forsørger- og navneforhold bedes meddelt skolen snarest 
muligt og helst skriftligt.

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.

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

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

undervisningsministeriets cirkulære lægeattest. Blanketter til sådanne 
lægeattester fås på skolen. 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.

Malk:
Eleverne i 1.-7. klasse kan gratis få 14 liter sødmælk daglig. Hjem

mene vil i august måned modtage tilmeldingsblanketter.

Skolelage:
Skolelægen fører helbredskontrol gennem regelmæssig undersøgelse 

af børnene. Undersøgelsen omfatter foruden måling og vejning en 
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fuldstændig legemlig undersøgelse og kontrol af syn og hørelse, 
medens behandling af sygdom henvises til børnenes sædvanlige læge. 
Skolelægen og sygeplejersken fører desuden i samarbejde med tuber
kulosestationen i Lyngby den regelmæssige kontrol med hensyn til 
tuberkulose og calmettevaccinationen.

Hvor undersøgelsen giver anledning til det, sætter skolelægen sig 
i forbindelse med hjemmet.

Skolens læge er dr. Mogens Krasilnikoff.

Skolepenge:
Betaling af skolepenge foregår kun pr. postgiro 325 48.
Skolepengene er i 1.-2. klasse 500 kr. årlig.

3 .-5. klasse 650 kr. årlig.
6 .-9. klasse og realafdelingen 900 kr. årlig, der 
opkræves i 10 månedlige rater.

Der opkræves ikke i juli og august.
For søskende ydes moderation. Denne udgør for barn nr. 2 kr. 150, 

for barn nr. 3 kr. 300 årlig.
Til elever over undervisningspligtig alder kan der søges stipendier 

til fortsat skolegang i 8.-9. klasse eller realafdelingen.

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 

købes på skolen hos de forskellige faglærere.

Udmeldelse af skolen:
Udmeldelse 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 juni modtages ikke.

Det er ikke tilladt eleverne at forlade skolen i skoletiden. I spise
frikvarteret gælder dog forsøgsvis særlige regler for 3. realklasse og 
9. klasse.
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Eleverne er forpligtede til at erstatte den skade, de måtte tilføje 
skolen og dens ejendele. Enhver beskadigelse må straks meldes til 
inspector.

Skolen påtager sig intet ansvar for elevernes cykler eller tøj.

GAVER

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

Kuglealge (Lilly Bach Hansen). — Bikage (Ole Schon). — »Tøm
mermand« (Preben Kønig). — Div. fysikalier + bryozokalk (Torben 
Madsen). — Muslinger (Lisbeth Pedersen). — Kalkfossiler (Sune 
Mønnike). — Trilobit (Jan Altermann). — Reagensglas o. 1. (Jens 
Nyrup Larsen). — Billelarve (Jørgen Koch). — Naturlig kanel 
(Svend Strunge Pedersen). — Skydemodstand (Georg Andersen).

GUNNAR JØRGENSENS MINDEGAVE

Bestyrelsen har vedtaget, at der ved hvert skoleårs afslutning ud
deles en boggave, kaldet »Gunnar Jørgensens Mindegave«, til den 
pige eller dreng i en af afgangsklasserne, der efter lærernes skøn, har 
været en god elev, i ordets bedste forstand.

Gunnar Jørgensens navn knyttes til denne særlige udmærkelse, for
di det er modtagerens personlige karakteregenskaber, over for såvel 
lærerne som kammeraterne, der påskønnes.

P. Christiansen.
Den første boggave tildeltes Claus Bay Duelund, 3. real.

WILLI NAUMANNS MINDEGAVE

uddeles hvert år ved skoleafslutningen til en eller flere elever, der har 
ydet en særlig fortjenstfuld indsats. 1965 modtoges den af Martin 
Banzhaj 9. klasse.
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AF SKOLENS DAGBOG

10. maj. 1. real a var med frøken Bech på Frilandsmuseet i Lyng
by, mens 1.-5. klasse var i Zoologisk Have.

13. maj. Realisternes og 9. klasses sidste skoledag blev fejret på 
festlig vis. Eleverne klædt ud som børnehavebørn og munke tog sig 
af lærernes »dåb« under stort bifald fra den øvrige skole. Den tradi
tionelle håndboldkamp mellem lærerholdet og eleverne sluttede med 
lærersejr. Om aftenen samledes vi til forårsbal.

16. juni. Hr. Aksel Pedersen og hr. Georg Andersen var med 6. 
klasserne i Landskrona, mens 7x var i Vestbadet med fru Thomsen og 
7y var på Frilandsmuseet med fru Linde-Laursen.

Efter vel overstået eksamen var realisterne, 9. klasse og lærerne 
skolens gæster ved en hyggelig aften, der sluttede med dans.

18. juni. Årsafslutning for 1.-7. klasse.
19. juni. Årsafslutning for afgangsklasserne og de store elever. Ved 

begge afslutninger medvirkede hr. Arne Bertelsens kor.
16. august. Det nye skoleår begynder.

Det sejrende hold
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Det tabende hold

28. august. Som afslutning på emnet — Danmark under den anden 
verdenskrig — var 9. klasse på besøg i Mindelunden, hvor de beså 
mindetavlerne og fik fortalt lidt om frihedskampens vilkår.

6. -7. september. 8. klasse og 1. real a + b var på lejrskole ved 
Høve.

6. -11. september var 9. klasse en uge ude i erhvervspraktik i for
skellige virksomheder.

14. -18. september var 7. klasserne på lejrskole ved Store Heddinge.
17. september. 5. og 6. klasse var i Messiaskirken med fru Falk- 

Hansen og hr. Arne Bertelsen.
21. september. Håndboldkamp mod Gentofte Statsskole.
6. oktober. Skolen havde besøg af mr. Ras Dej fra Indien. For 2. 

og 3. real viste han film og holdt foredrag på engelsk om kvindens 
stilling i Indien i vore dage.

25. oktober. 8. klasse var på hovedbiblioteket med hr. Thomsen.
2. november. 9. klasse var på Gentofte Hovedbibliotek med hr. 

Andersen. Efter at have set en film om biblioteksvæsenets opbygning 
blev eleverne indført i decimalklassesystemets mysterium. Derefter 
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havde man megen fornøjelse af at finde rundt i bogjunglen efter stil
lede opgaver.

3. november var 2. real a + b på historisk ekskursion til Sverige 
med hr. Klein og hr. Falk-Hansen. Det var en heldagstur, hvor vi i 
bus blev kørt rundt til forskellige steder i Syd-Sverige. I Ystad med 
de mange dejlige, gamle bygninger havde vi det længste ophold, inden 
vi fortsatte til det, der vel nok blev turens højdepunkt, nemlig besø
get på Glimmingehus. Herfra kørte vi gennem det smukke efterårs
landskab tilbage til Malmø, og efter et kortere ophold her gik turen 
med båd tilbage til København.

19. november besøgte 9. klasse med hr. Andersen andelsmejeriet 
»Enigheden«. Efter en rundvisning på virksomheden, hvor eleverne 
blev sat grundigt ind i produktionsgangen, inviterede »Enigheden« 
på forfriskninger bestående af næsten alle former for mejeriproduk
ter. Medens elever og lærer »guffede« i sig, holdt hr. driftsleder A. 
Wagner et meget interessant og belærende foredrag om kooperations
tanken og mælkeordningen for Storkøbenhavn. At besøget havde

De små’s juletræ
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Set. Lucie optoget

været interessant og inspirerende, viste de mange spørgsmål, eleverne 
stillede til den tålmodige driftsleder.

1. december. Skolens yngste elev tændte — traditionen tro — det 
første julelys i pyramidestagen oven på nissehulen.

7. december spillede »Gutterne« op til juleballet for eleverne i 6. 
klasse og opefter. Elevrådet havde taget sig af det praktiske og salens 
udsmykning og kunne notere stor succes.

8. december. Juleindkøbsfridag.
20 . december holdtes juleafslutning for 1.-5. klasse med juletræ og 

efterfølgende boller og sodavand i hr. Ribers kælder. 2. og 3. klasse 
gav ved denne lejlighed et julespil til bedste, en fri dramatisering af 
»Peters Jul«. Ved hr. Ribers og forskellige kulissers hjælp lykkedes 
det os at fremtrylle den rette »gammeldags« julestemning. Trods 
lampefeber hos de unge aktører, der for første gang optrådte på de 
skrå brædder, høstede de velfortjent bifald hos tilskuerne.
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21 . december var der juleafslutning for de store elever med tale af 
pastor Falk-Hansen. Begge dage medvirkede skolens Lucia-piger og 
bidrog med deres optog og sang til den meget smukke stemning.

24 .-29. januar var 9. klasse atter en uge ude i erhvervspraktik.
4 .-5. februar. 2. realerne spillede skolekomedie.
14. februar var pigerne i 2. real a + b med fru Steenstrup på besøg 

på skotøjsfabrikken »Astra«. De fik først en grundig orientering i, 
hvordan arbejdet former sig, når en ny skomodel skal lanceres. Der
næst var der rundvisning på hele fabrikken, hvor man så alle faser i 
fremstillingen af en sko. Pigerne var meget interesserede og stillede 
mange spørgsmål til de ansatte, som beredvilligt svarede. Senere var 
der flødeboller og sodavand til alle, og pigerne fik lov til at prøve 
den nye kollektion. Til afsked blev der udleveret en grammofonplade 
til hver.

Samme dag var drengene i 2. real med hr. Klein på et lignende 
besøg på Skotøjsfabrikken »Hertz«.

19. februar. Fastelavnslørdag fejredes med tøndeslagning i gymna
stiksalen for 1.-5. klasse og med efterfølgende traktement i tegne
salen hos hr. Riber. Kattekonger blev Peter Giørtz Müller og Michael 
Svartengren fra henholdsvis 5. og 3. klasse.

5. april afsendte skolen kr. 435,00 til indkøb af tørmælk som sit 
bidrag til Indiens sultende børn. Beløbet var indkommet ved bidrag 
fra alle klasser. 4. klasse opførte i den anledning et lille teaterstykke 
»Lasse Langnæse« for underskolen.

5. maj var 8. klasse med hr. Thomsen i Mindelunden.
11. maj var 2. real a + b med hr. Klein og hr. Falk-Hansen på en 

tur til Sverige. Med bus kørte vi fra Landskrona over Mølle til Kul
iens fyr og tilbage over Hälsingborg. Det var en dejlig tur og hygge
ligt at slappe af inden eksamenslæsningen rigtig begyndte.

12. maj holdt skolen ved elevrådets medvirken bogauktioner på 
hver etage for at skaffe penge til et lejrskole- og rejsefond. Alle ele
ver og lærere deltog ivrigt, så vi fik en startkapital på kr. 600,00.

13. maj. Hr. Falk-Hansen havde 3. real med på besøg i Kjøben
havns Handelsbanks hovedsæde i Holmens Kanal, hvor eleverne fik 
forevist bankens smukke repræsentationslokaler, ligesom de blev vist 
rundt i nogle af bankens afdelinger. Efter den interessante rundvis- 

21



ning var banken vært ved en forfriskning, hvor underdirektør Bendt 
Hansen talte og besvarede spørgsmål.

I forbindelse med besøget på skotøjsfabrikken »Astra» har Lise
lotte Lange, 2. real a vundet i en stilekonkurrence, udskrevet af fa
brikken. Hendes stil hed: Jeg — en sko, og præmien var et par sko 
efter eget valg.

Peter Thornvig Jensen, 1. real a, har modtaget bogen »Zoologi om 
søndagen« fra Danmarks Naturfredningsforening for sin stil om 
»Oplevelser i naturen«.

Erik Bøtger, 2. real b, har modtaget bogen »Den korte dag er lang« 
i en stilekonkurrence udskrevet af »Dansk Blindesamfund«. Emnet 
var: Hvad ville man i din klasse sige til at have en blind kammerat, 
og mener du, at hun eller han skulle gives en sådan chance?

Erik var blandt de 55 bedste af ca. 12.000 elever fra hele landet.

Hr. Steiner og hr. Johannesen har med flere klasser foretaget bota
niske ekskursioner i maj og september måned.

For at se praktisk boliglære har 8. klasse sammen med fru Linde- 
Laursen besøgt F.D.B.’s møbellager i Glostrup. Desuden har klassen 
besøgt en isenkram- og en tekstilforretning her i Hellerup. De føl
gende timer i boliglære er benyttet til at udfærdige et budget på 
grundlag af det indsamlede materiale.

Der har i vinterens løb været afholdt en række forældre eftermid
dage og forældre aftener, hvor forældrene har haft lejlighed til per
sonlig samtale med deres børns lærere og skolens bestyrer. Da det er 
vort indtryk, at forældrene har været lige så glade for disse samtale
dage som lærerne, vil de blive fortsat i fremtiden.

En stor del af eleverne har i vinterens løb overværet forestillin
gerne i Dansk Skolescene og i Skolescenens Bio.
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ÅRS AFSLUTNINGEN FOR SKOLEÅRET 1965/66

Lørdag den 18. juni møder 1.-7. klasse kl. 10 i deres klasseværelser, 
hvor de sammen med deres klasselærer hygger sig, inden vi — som 
slut på skoleåret — går i gymnastiksalen og synger sommerferie
sangen.

Onsdag den 22. juni kl. 10 finder årsafslutningen sted for 8. og 
9. klasse samt realklasserne.

Det nye skoleår begynder: 
MANDAG DEN 15. AUGUST KL. 10.

1. klasse møder:
TIRSDAG DEN 16. AUGUST KL. 10.
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BOGLISTE 1966-1967

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

Hoffman 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.
Andersen, Bo, Nielsen og Damgård Sørensen: Hovedskolens regne

bog 1.
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 udgave. Kladde- og tegnehæfter kan 
om ønskes købes hos faglærerne.

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

(2. skoleår).
Bisgaard og Nielsen: Systemkrift 2.
Andersen, Bo, Nielsen og Damgaard Sørensen: Hovedskolens 

regnebog 2.
Høgsted-Jensen og Kildegaard Nielsen: Tegninger til religions

timen I og II.
Kladdehæfte med linier.
Tegnehæfte uden linier.
Blyanter. •— Farvekridt. — Viskelæder.
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3. klasse:
Allebøger 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).
Bisgaarg og Nielsen: Systemskrift 3.
Fisker, Gravesen, Heltoft og fl.: Sprog og stil. (3. skoleår).
Andersen, Bo og Damgaard Sørensen: Hovedskolens regnebog 3.
K. Rasmussen og I. Wiehe: Træning i tal med facitkontrol. 3. klasse.

Hæfte 1 og 2.
Axel Nielsen: Geografisk arbejdsbog I.
Christensen og Krogsgaard: Atlas for folkeskolen.
Holm Joensen: Min egen naturhistorie. A. (3. skoleår).
Åge 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).
Bisgaard og Nielsen: Systemskrift 4.
Joh. Brinth: Stav rigtigt. (4. skoleår).
Andersen, Bo, Nielsen og Damgaard Sørensen: Hovedskolens 

regnebog 4.
Mogens Møller: Vi læser historie 2.
Steen Böcker og Torkil Holm: Vi og Verden I.
Axel Nielsen: Geografisk arbejdsbog II.
Christensen og Krogsgaard: Atlas for folkeskolen.
Holm Joensen: Naturhistoriebog for 4. klasse. Fra mark, have 

og skov.
Åge 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.
Joh. Brinth: Stav rigtigt. (5. skoleår).
Bisgaard og Nielsen: Systemskrift 5.
Andersen, Bo, Nielsen og Damgaard Sørensen: Hovedskolens 

regnebog 5.
Mogens Møller: Vi læser historie 2.
Steen Böcher og Torkil Holm: Vi og verden I.
Axel Nielsen: Geografisk arbejdsbog III.
Christensen og Krogsgaard: Atlas for folkeskolen.
Holm Joensen: Naturhistoriebog for 5. klasse. Fra eng og mose, 

sø og å.
Age 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. klasse.
Vilh. Ludvigsen: Dansk skoleordbog.
Preben Frandsen: Brug ordbogen rigtigt.
Kromann Clausen og Jensen: Regnetimen 6.
Hylling Christensen og Petrus Larsen: Opgaver i regning, aritmetik 

og geometri for hovedskolens 6. og 7. klasse, udgave H.
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6. klasse (fortsat):
Rngø, Reinvard: Come along for 6. klasse.
Rigø, Reinvard: Øvehæfte 6. skoleår.
Mogens Møller: Vi læser historie 3.
Steen Bocher og Torkil Holm: Vi og verden II.
Christensen og Krogsgaard: Atlas uden navne.
Dragsholt og Skjold Larsen: Naturen omkring os.
Rasmussen og Simonsen: Lille flora.
Berendsen og Nielsen: Naturlære 6. skoleår.
Fogde, Højsted-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: Syvendeklasses læsebog.
Rigø og Jensen: Vi kan selv. Skriftlig dansk for 7. klasse.
Arne Winther: Skriftlig fremstilling.
Vilh. Ludvigsen: Dansk skoleordbog, retskrivnings- og fremmed- 

ordbog ved Gunnar Hansen.
Preben Frandsen: Brug ordbogen rigtigt.
Rigø, Reinvard: Come along for 7. klasse.
Rigø, Reinvard: Øvehæfte for 7. skoleår.
P. Nydahl: Tysk for hovedskolen 1.
P. Nydahl: Øvebog 1 til læsebogen.
Houken og Stenbjerre: Tyske stiløvelser for mellemskolen.
Kromann og Clausen: 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.
Mogens Møller: Vi læser historie 4.
Steen Bøcher og Thorkild Holm: Vi og verden 2. (6.-7. skoleår).
Christensen og Krogsgaard: Atlas 2.
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7. klasse (fortsat):
Christensen og Krogsgaard: Atlas uden navne.
Asger Dragsholt: Vi opdager Naturen.
Rasmussen og Simonsen: Lille flora.
Berendsen og Nielsen: Naturlære 7. skoleår.
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 
haf ter 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).
Joh. Brinth: Stav rigtigt. (8. skoleår).
Joh. Brinth: Tegnsætningsøvelser 1 (8.-10. skoleår).
Henning Hohwy: Vi læser norsk og svensk.
Vilh. Ludvigsen: Dansk skoleordbog, retskrivnings- og fremmed

ordbog ved Gunnar Hansen.
Rigø, Reinvard: Come along for 8. klasse.
Rigø, Reinvard: Work-book. (8. skoleår).
P. Nydahl: Tysk for hovedskolen 2.
P. Nydahl: Øvebog 2 til læsebogen.
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 Petrup Larsen: Opgaver i regning, aritmetik 

og geometri for hovedskolens 8. og 9. klasse, udgave H.
Bøger til orientering efter aftale med faglæreren.
Christensen og Krogsgaard: Atlas 2.
Hjalmar Højgaard: Fysik i hverdagen I-II (kun for drenge).
Johannesen, Pii og Rancke-Madsen: Kemi for begyndere (kun for 

drenge).
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8. klasse (fortsat):
Fogde, Holt og Jensen: Kristendomskundskab for 8. klasse og

1. realklasse.
Det nye Testamente.
Bisgaard og Nielsen: Systemskrift 8.
Hegelund, Jacobsen m. fl.: Den danske sang.
Tegneblok. — Farver.
1 sæt linoleumsknive.

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.
Joh. Brinth og G. A. Rasmussen: Rigtigt referat II.
Joh. Brinth: Tegnsætningsøvelser 1. og 2. (8.-10. skoleår).
Vilh. Ludvigsen: Dansk skoleordbog, retskrivnings- og fremmed

ordbog ved Gunnar Hansen.
Rigø, Reinvard: Come along for 9. klasse.
Rigø, Reinvard: Workbook. (9. skoleår).
P. Nydahl: Tysk for 9. klasse.
P. Nydahl: Øvebog til læsebogen.
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.
Bøger til orientering efter aftale med faglæreren.
Christensen og Krogsgaard: Atlas 2.
Hjalmar Højgaard: Fysik i hverdagen I-II (kun for drenge).
Johannesen, Pii og Rancke-Madsen: Kemi for begyndere (kun 

for drenge).
Kristendomskundskab: Bog efter aftale.
Det nye Testamente.
Hegelund, Jacobsen m. fl.: Den danske sang.
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1. realklasse:
Alle bøger anskaf fes 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.
Leif Busk: Sproglig forståelse.
Joh. Brinth: Tegnsætningsøvelse 1 og 2. (8.-10. skoleår).
Joh. Brinth og G. A. Rasmussen: Rigtigt referat 2.
Vilh. Ludvigsen: Dansk skoleordbog, retskrivnings- og fremmed

ordbog ved Gunnar Hansen.
Rigø, Reinvard: Come along for 1. real.

Think and do (arbejdsbog og stiløvelse til Come along for 1. real).
P. Nydahl: Tysk for realskolen I.
P. Nydahl: Øvebog til læsebogen.
Houken og Stenbjerre: Tyske stiløvelser for mellemskolen.
Eyvind Holm: Ny tysk grammatik for hovedskolen og real

afdelingen.
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.
Knud Nygård, Jørg. J. Jørgensen, Th. Nørlyng: Geografi for 

realafdelingen 1. Natur- og kulturgeografi.
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.
Johannesen, Pil og Rancke-Madsen: Kemi for realafdelingen.
Fogde, Holt og Jensen: Kristendomskundskab for 8. klasse og

1. realklasse.
Det nye Testamente.
Skrivning 1. real: Øvehæfte.
Skrivning 1. real: Fremlæggelseshæfte.
Hegelund, Jacobsen m. fl.: Den danske sang.
Tegneblok. — Farver.
1 sæt linoleumsknive.
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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.
Joh. Brinth: Tegnsætningsøvelser 1. og 2. (8.-10. skoleår).
Joh. Brinth og G. A. Rasmussen: Rigtigt referat 2.
Jensen, Noesgaard og Engelbrechtsen: Øvelsesstykker i dansk 

sproglære. (1.-3. realklasse).
Leif Busk: Sproglig forståelse.
Vilh. Ludvigsen: Dansk skoleordbog, retskrivnings- og fremmed

ordbog ved Gunnar Hansen.
Rigø, Reinvard: Come along for 2. real.

Think and do (arbejdsbog og stiløvelse til Come along for 2. real).
P. Nydahl: Tysk for realskolen 2.
P. Nydahl: Øvebog til læsebogen.
Houken og Stenbjerre: Tyske stiløvelser for mellemskolen.
Eyvind Holm: Ny tysk grammatik for hovedskolen og real

afdelingen.
Kromann Clausen, Jensen og Petersen: Regning og aritmetik 

for 2. real.
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 II.
Rasmussen og Simonsen: Organisk kemi for mellemskolen.
Rasmussen og Simonsen: Lille flora.
Hjalmar Højgaard: Vor tids fysik: For 1. og 2. realklasse.
Johannesen, Pii og Rancke-Madsen: Kemi for realafdelingen.
Kristendomskundskab: Bog efter aftale.
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: Øvelsesstykker i dansk 

sproglære. (1.-3. realklasse).
Jensen, Noesgaard og Engelbrechtsen: Øvelser i skriftlig dansk for 

3. realklasse.
Leif Busk: Sproglig forståelse.
Vilh. Ludvigsen: Dansk skoleordbog, retskrivnings- og fremmed

ordbog ved Gunnar Hansen.
Rigø, Reinvard: Come along for 3. realklasse.
Rigø, Reinvard: Think and do 3 (arbejdsbog og stiløvelser til 

Come along 3).
Gjellerup opgavesamlinger. 3. real skriftlig engelsk - hovedafsnit.
Gjellerup opgavesamlinger. 3. real skriftlig engelsk - biafsnit
P. Nydahl: Tysk for realskolen 3.
P. Nydahl: Øvebog til læsebogen.
Houken og Stenbjerre: Tyske stiløvelser for mellemskolen.
Eyvind Holm: Ny tysk grammatik for hovedskolen og real

afdelingen.
Kromann Clausen, C. C. C. E. Jensen og Tage Petersen: Regning 

og matematik for real 3.
Eller

Kromann, Clausen, C. C. C. E. Jensen og Tage Petersen: Regning 
for 3. real (seperat).

Hylling Christensen og Petrus Larsen: Regnebog for 3. real.
A. K. Erlang: Fircifrede logaritmetavler. (Udgave C).
Øvrige bøger til matematik efter aftale med faglæreren.
Buchreitz og Rosing: Historie for realafdelingen III.
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.
Hjalmar Højgaard: Vor tids fysik for 3. realklasse.
Th. Sundorph: Elektricitetslære + varmelære for realklassen.
Johannesen, Pii og Rancke-Madsen: Kemi for realafdelingen.
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3. realklasse (fortsat):
Kierkegaard, Lomholt-Thomsen og Winding: Borger og samfund.

Samfundslære 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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