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GUNNAR JØRGENSENS 
SKOLE 
1967-68



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 svær, 
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 Jørgensen.



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 
vokseår 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., 9. og 10. klasse samt real
afdeling.

Skolen har udelt hovedskole fra 1. til 7. klasse. Efter 7. klasse kan 
undervisningen fortsætte enten i den 3-årige realafdeling, der af
sluttes med realeksamen, eller i 8.-9.-10 kl. Ved slutningen af 9. og 
10. klasse aflægges den statskontrollerede prøve.

Undervisningen på begge linier 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

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

TELEFONER: Kontoret: HE 4395
Lærerværelse: HE 40.042

POSTGIRO: 325 48

ADRESSE: Gersonsvej 43, Hellerup
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MØDEREFERAT

Torsdag den 25. april 1968 kl. 20 afholdtes forældrekredsmøde i 
den selvejende institution »Gunnar Jørgensens Skole«. Mødet fandt 
sted på skolen med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
Landsretssagfører ]. Giørtz Müller valgtes til dirigent. Dirigenten 

konstaterede, at forældremødet var lovligt indkaldt og beslutnings
dygtigt.

2. Beretning.
Bestyrelsens formand, konsulent Paul Christiansen aflagde beret

ning om skolens drift i tiden fra bestyrelsens valg den 27. november 
1963 til dato. Beretningen toges til følge.

3. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
I henhold til vedtægterne afgik fru Vibeke Hother og professor 

dr. phil. E. Ranche Madsen. Sidstnævnte havde ikke ønsket genvalg.
Bestyrelsen foreslog genvalg af fru Vibeke Hother og nyvalg af 

fiskebiolog mag. scient. Jørgen Møller Christensen. De pågældende 
valgtes eenstemmigt.

4. Valg af 3 suppleanter.
Som suppleanter til bestyrelsen valgtes:

fru Lissi Boje, 
fru Kirsten Müller og 
seminarieforstander Aage Diemer.

5.
Med deltagelse fra flere af forældrekredsens medlemmer — ialt ca. 

20-25 havde givet møde — drøftedes skolens fremtid og økonomiske 
status.

Mødet hævet.
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SKOLENS LÆRERE 1967-68 
(Ansættelsesår ved skolen. Fagkreds)

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

Andersen, Lilian, fru, lærerinde. 1965. Dansk, regning, maskinskrivn.
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.
Klein, Ole, lærer. 1963. Dansk, tysk, regning, religion, fransk.
Koch Fhomsen, Alice, fru, lærerinde. 1956. Gymnastik, geografi, 

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

lære, skrivning, håndgerning, engelsk.
Pedersen, Aksel, overlærer. 1937. Matematik, gymnastik.
Riher, Asger, overlærer, inspector. 1947. Historie, formning.
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.
Fhomsen, Jens Palle, lærer. 1957. Dansk, engelsk, fransk, latin, 

historie, geografi, orientering.

Som formand for skolens lærerråd har Palle Thomsen afløst fru 
Linde-Laursen.

Skolens mangeårige læge Mogens Krasilnikoff er i februar 1968 
afgået ved døden.
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Det er en usædvanlig rig

Ved
hr. Ribers afsked med skolen

Skolens inspector hr. overlærer Asger 
Riber fyldte i september 1967 70 år og 
har ønsket med udgangen af indeværen
de skoleår at trække sig tilbage fra sin 
daglige gerning på skolen.

Som en af Gunnar Jørgensens nære 
venner var han med fra skolens begyn
delse i 1936, selv om han først i 1947 
blev knyttet til den som lærer i historie 
og formning.
og harmonisk lærergerning, der her af

sluttes. Begavet med en enestående evne til at omgås børn og voksne 
og en intuitiv forståelse for værdien af et godt arbejdsklima har 
Riber altid taget alle genvordigheder med godt humør, og hans store 
mildhed over for eleverne i den daglige omgang har på ingen måde 
været ensbetydende med, at han ikke stillede krav til dem om solidt 
arbejde; han har — uden at gå på akkord — forlangt, at hans krav 
blev honoreret.

Hans indsats har ikke indskrænket sig til det rent skolemæssige 
alene; hans interesse for eleverne og skolen har ført og fører til 
stadige »misbrug«. Ved for eksempel tidligere julemarkeder, tønde
slagninger eller skolekomedier har Riber altid måttet holde for, når 
der skulle laves boder, tønder, kulisser, bagtæpper og meget meget 
mere, og Riber har altid været parat til at hjælpe.

For Riber har eleverne aldrig været numre, men levende person
ligheder, hvis udvikling han fulgte, også når de havde forladt skolen.

Som kollega har Riber altid været venlig og hjælpsom, og han har 
tit med sine lune bemærkninger fået sat tingene på plads på lærer
værelset, når vi i en eller anden diskussion var kommet for langt 
væk fra jorden og fra hinanden.

Skolen siger Riber tak for et langt virke og ønsker ham et lykke
ligt otium. Det bliver svært for os at forestille os Gunnar Jørgen
sens Skole uden Riber, og vi håber derfor, at han tit vil komme ud 
og besøge os og stadig lade os nyde godt af hans rige erfaring.

G.S.
9



EKSAMINER

Realeksamen 1967:
Karl Allersø 
Peter Anthonsen 
Hanne Bubandt 
Erik Bøttger
Janne Chononowitsch 
Jens Peter Frank 
Holger Garde 
John Hannover 
Connie Helver 
Susanne Hirsch 
Charlotte Hoffenblad

Den statskontrollerede prøve 
Jesper Carlsen 
Kenneth Hermansen 
Niels Lund Jensen 
Bo Larsen
Ole Juul Larsen 
Elisabeth Mørck

Steen Skyum Jensen 
Klaus Karrebæk 
Lars Karrebæk-Rasmussen 
Jørgen Koch 
Lise-Lotte Kristensen 
Liselotte Lange 
Jan Ivar Metz 
Sune Mønnike 
Poul Iver Nielsen 
Birgitte Nilsson 
Uffe Pedersen

er 9. klasse:
Lisbeth Rasmussen 
Anja Miehe Renard 
Steffen Richter-Friis 
Liselotte Schilder 
Kim Urick
Anne Marie Uhrskov
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Fra, skolekomedien.

SKOLEKOMEDIE

Den 13.-19. marts opførte elever fra de to 2. realer det klassiske 
lystspil »Ninotschka«. Denne intelligente satire over et moderne 
diktaturs udsendinge i Paris kaldte ofte på latteren i salen med sine 
mange vittige replikker. Selvom stykket hører til de sværere at spille, 
klarede eleverne det på en fremragende måde, og vi må atter i år 
notere en succes.

Endnu engang tak til hr. Riber for levering af dekorationer og for 
altid at være parat til at hjælpe på rette tid og sted.

Instruktørerne.
LEJRSKOLE

Fra den 21.-26. august 1967 var de to 7. klasser på lejrskole i 
Sønderjylland. Vi boede på Kollund Vandrehjem, der er smukt be
liggende ved Flensborg Fjord. Programmet omfattede bl. a. to hel
dagsudflugter med bus. På den ene tur holdt vi os nord for grænsen
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Fra lejrskolen.

og besøgte bl. a. Gråsten slot, et teglværk, skanserne ved Dybbøl 
og sluttede af med et besøg på Sønderborg slot, hvor vi fik en meget 
levende beskrivelse af kampene i 1864. Særligt indtryk gjorde frem
stillingen af, hvordan soldaterne ladede deres geværer. Den anden 
heldagstur førte os til Tyskland. Der så vi resterne af Danevirke, 
Gottorp slot og aflagde til sidst et uforglemmeligt besøg i Slesvig 
Domkirke. Vi var under hele lejrskoleopholdet begunstiget af et strå
lende vejr og kunne derfor nyde både badning og sejlture til Flens
borg.

Bogpræmier for de bedste besvarelser af lejrskoleopgaverne tildeltes 
Britt Nielsen, René Jardorf, Claus Bøje, Klaus Troest Jørgensen og 
Michael Linow Jørgensen.
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2. REAL B’s ØSTRIGSTUR 1967

Søndag den 12. juni startede 2. real b med hr. og fru Johannesen 
på en 8-dages ferietur til Westendorf i Tyrol. Efter en ca. 20-timers 
togrejse ankom vi til den lille hyggelige bjerglandsby, hvor vi blev 
indkvarteret i en lille iskold alpekro oppe i bjergene, temperatur ca. 
3°, gråvejr og ingen varme på værelserne, så vi tænkte længselsfuldt 
på vort dejlige vintertøj, som vi optimistisk havde efterladt der
hjemme. Men med godt humør kæmpede vi os hver dag flere gange 
op og ned ad bjerget, varmen kom, og vi fik efterhånden øjnene op 
for det storslåede bjerglandskab. Et par dage blev brugt til udflugter 
til Salzburg og Kitzbiihel. I øvrigt hyggede vi os i landsbyen eller 
på kroen, eller vi strejfede lidt rundt i bjergene, især de sidste par 
dage, da solen nedlod sig til at skinne lidt. Alle elever var eksemplari
ske på hele turen og i glimrende humør, hvilket medvirkede til, at 
vi ved hjemkomsten søndag den 18. juni kunne fastslå, at vi havde 
haft en dejlig tur.

Joh.

Fra Østrigsturen.
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3. REAL I VESTBERLIN
Fredag den 1. marts rejste frk. M. Bech og fru R. Jensen med 

3. real til Berlin. Vi startede om morgenen fra Hovedbanegården og 
nåede frem til hotellet i Vestberlin omkring kl. 17. Sprogstudier var 
gjort undervejs, men kun som »opvarmning«. Om aftenen besøgte 
vi en lille restaurant, hvor Hans og andre fra klassen på tysk for
talte om dagens begivenheder. Det var ikke kedeligt!

Lørdag formiddag gik vi rundt på egen hånd. Kurfiirstendamm, 
Europa Center, det nye kontor- og butikscenter ved Gedächtniskirche, 
samt varehusene var de foretrukne steder. Om eftermiddagen var vi 
på en interessant bustur rundt i Vestberlin. Vi så bl. a. Olympia-

Fra Berlinturen.
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Stadion, opført til olympiaden i 1936, rigsdagsbygningen, minde
stedet i Plötzensee, hvor tusinder af Hitlers modstandere henrettedes, 
Hansa-Viertel etc. Jerntæppegrænsen går tværs gennem byen, og vi 
kørte en del af turen langs »muren«. Det var et deprimerende syn.

Søndag morgen blev vi afhentet til rundtur i Østberlin. Ved sektor
grænsen måtte vor vestberlinske guide stå af, og vi måtte aflevere 
aviser, bøger o. lign. Vor vej førte os ud til det russiske sejrsmonu
ment i Treptow, et stort og pompøst pragtværk. Derefter kørte vi 
forbi ruinerne af Rigskancelliet og den store bunker, hvor Hitler 
begik selvmord. Om aftenen hyggede vi os på diskoteket.

Mandag var hjemrejsedag. Ih, hvor var vi trætte, ikke af Berlin, 
men fordi vi havde suget til os af indtryk og oplevelser i den korte 
tid, vi havde været der. Vi var enige om, at turen havde været en 
oplevelse, og at vi gerne ville til Berlin en anden gang og se endnu 
mere.

mb og rj.

FORMNING

Vi har i de første måneder af skoleåret beskæftiget os med diverse 
former for tegning, maling, collage, linoleumstryk, stoftryk m. m. 
En del af resultaterne har været fremvist på udstillingen af elevarbej
der.

I slutningen af 1967 fik vi ved en fælles indsats fra elever, for
ældre og lærerstaben skabt økonomisk mulighed for at købe en kera
mikovn.

Siden anskaffelsen af ovnen har formningstimerne i stor udstræk
ning været anvendt til lerarbejder af forskellig art. Vi har natur
ligvis fremstillet et utal af askebægre, men efterhånden er fantasien 
kommet til udfoldelse med mange morsomme og nydelige resultater.

Eleverne har arbejdet med rødler og blåler, og de har forsøgt sig 
med forskellige former for glasur.

Når man ser tilbage på året, har både eleverne og vi haft stor 
fornøjelse af keramikovnen, og vi vil uden tvivl få endnu større 
glæde af den i det kommende skoleår, nu da vi har begået diverse 
begynderfejl og har høstet en del erfaringer.
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Fra lærerkomedien.

Fra efterårsmarkedet.



ÅRETS SPORTSBEGIVENHEDER

Håndbold:

Som sædvanlig mødte vi Gentofte Statsskole både hjemme og 
ude. Både 1. real og 2. real vandt alt. 3. real vandt hjemme, men 
var nødt til at sende afbud til returkampen. Interessen for kampene 
er stadig stor, og vi håber at få flere skoler at spille mod.

Fodbold:

»Hovsa!!!«
Med ovenstående »Hovsa« blev grunden lagt til vor lille succes 

i Ekstrabladets fodboldturnering. Sjældent har man set et skolehold 
stille op med sådan begejstring og uimponerthed. Vor første kamp 
på H.I.K.’s smukke bane (tak H.I.K. for god behandling) angav 
tonen.

Da vi scorede vort første mål, var vi (Thomsen, Steenstrup og jeg) 
sammen med holdet i den syvende himmel. Da samtidig Anker med 
sit første »Hovsa« lammede modstanderne, anede vi sensationen, 
som heller ikke udeblev. — Vi vandt —. Også næste kamp, som 
endda var på udebane, blev vundet. Her slog det tydeligt igennem, 
at det strålende kammeratskab, som prægede holdet fra først til 
sidst, også her gjorde udslaget. Med lidt mere selvtillid havde vi nok 
også klaret vor tredje kamp. Trods nederlaget kæmpede holdet dejligt 
og fair.

Bordtennis:
I efteråret blev der arrangeret en stor bordtennisturnering, hvor 

der deltog 65 elever og lærere. Turneringen varede en uge, og finalen 
blev spillet i spisefrikvarteret, hvor hele skolen overværede den. 
Resultatet blev, at Preben Kønig blev nr. 1 og Kaj Foldberg Pedersen 
blev nr. 2.

Vi håber, at der bliver ligeså stor tilslutning til den næste turne
ring til efteråret.

Hugo.
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Arets bordtennismestre.

NOGLE PRAKTISKE OPLYSNINGER

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.

Skolepenge:

Betaling af skolepenge foregår kun pr. postgiro 325 48.
Skolepengene er i 1.-2. klasse 650 kr. årlig.

3 .-5. klasse 800 kr. årlig.
6 .-10. klasse og realafdelingen 1100 kr. årligt, 
der opkræves i 10 månedlige rater.
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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.
For nyindmeldte elever betales et indmeldelsesgebyr på 20 kr., dog 

ikke for yngre søskende til nuværende elever.
Til elever over undervisningspligtig alder kan der søges stipendier 

til fortsat skolegang i 8.-9.-10. klasse eller realafdelingen.

U dmeldelse 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 slutningen af et skoleår må dog være skolen i hænde 
senest den 1. april.

Alle forandringer af bopæl, telefonnummer, stillings- eller titel
betegnelse, 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.

Det er ikke tilladt eleverne at forlade skolen i skoletiden. I spise
frikvarteret gælder dog forsøgsvis særlige regler for 3. realklasse og 
10. klasse.

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.
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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.

Valgfri fag:

Til realeksamen er fransk og matematik valgfri. Deltagelse i under
visningen i valgfri fag er afhængig af forældrenes ønsker. Ønsker en 
elev fritagelse for prøve i fransk eller matematik, må hun eller han 
iflg. bekendtgørelse af 20. februar 1967 medbringe skriftlig anmod
ning herom fra hjemmet inden den 20. marts. Skolen kan fraråde 
prøve, dersom det skønnes, at eksamen vil blive væsentlig forringet 
på grund af resultaterne i de valgfri fag.

I 2. r er latin valgfrit fag. Undervisningen i latin afsluttes med 
»Den lille latinprøve«, som skal bestås med minimumskarakteren 6. 
En elev, der ikke består latinprøven, får ikke latinkarakteren opført 
på eksamensbeviset. Latinkarakteren medregnes ikke i eksamensresul
tatet. Ønsker en elev, der har deltaget i latinundervisningen, at blive 
fritaget for prøve, er sidste frist for tilbagetræden 3 uger før prøven.

Stilehæfter:

Stilehæfter med skolens navn, samt regne- og kladdehæfter kan 
købes på skolen hos de forskellige faglærere.

Mælk:

Eleverne i 1.-7. klasse kan gratis få i liter sødmælk daglig. Hjem
mene vil i august måned modtage tilmeldingsblanketter.

Skolelæge:

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 
tuberkuloseundersøgelse og calmettevaccinationen.

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

Af reglementet for skolelægeordning anføres §11:
Intet skolesøgende barn kan forlanges undtaget fra skolelægens 

undersøgelse eller fra den i skolelægelovens § 3 omhandlede tuber
kuloseundersøgelse, medmindre den pågældende ved hvert skoleårs 
begyndelse møder med en attest fra en praktiserende læge, udstedt 
på et af sundhedsstyrelsen godkendt skema. Det samme gælder den 
årlige tuberkuloseundersøgelse af de ved skolen ansatte lærere og 
øvrige personale.

Skoletandpleje:

Efter overenskomst med Gentofte Kommunes Skolevæsen kan der 
ydes elever, der er hjemmehørende i Gentofte Kommune, vederlags
fri tandpleje på kommunens skoletandklinik.

De af skolens elever, som er bosiddende i Københavns kommune, er 
omfattet af denne kommunes tandplejeordning.

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

Ferier og fridage i skoleåret 1968-69:

1968 Efterårsferie 14.-19. oktober.
Juleferie 23. december 1968 - 4. januar 1969.

1969 Fastelavnsmandag 17. febraur.
Hans Majestæt Kongens fødselsdag 11. marts.
Hendes Majestæt Dronningens fødselsdag 28. marts.
Påskeferie 2.-8. april.
Store Bededagsferie 2.-3. maj.
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Pinseferie 24.-27. maj.
Grundlovsdag 5. juni.
Sommerferie ca. 23. juni - ca. 15. august.

Endvidere gives der fridag i september, november og december.
Hvor to dage er nævnt er begge fridage.

GAVER

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

Potaske og vitamintavle (Merete Nørgård). — Krabbeskjold (Jens 
Jensen). — Flagermus (Gerda Mickelsen). — Skive af træstamme 
(Lilli Bach-Hansen). — Et lille gevir (Henrik Brandt-Jensen). — En 
håndbold og en fodbold (Leon Houlby).

GUNNAR JØRGENSENS MINDEGAVE

uddeles ved hvert skoleårs afslutning 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, 
fordi det er modtagerens personlige karakteregenskaber, over for 
såvel lærerne som kammeraterne, der påskønnes.

1967 modtoges den af Erik Bøttger, 3. real.

WILLI NAUMANNS MINDEGAVE

uddeles hvert år ved skoleafslutningen til en eller flere elever, der 
har ydet en særlig fortjenstfuld indsats.

1967 modtoges den af Lisbet Rasmussen, 9. klasse.

AF SKOLENS DAGBOG

23 . maj. Sidste skoledag for 3. real og 9. klasse, der broget ud
klædte holdt spøgefuld rettergang over lærerne. Traditionen tro blev 
der derefter kastet karameller i grams til skolens øvrige elever. Skole
dagen sluttede med en drabelig håndbold- og fodbolddyst mellem 
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eleverne og lærerne. Takket være partiske dommere blev kampene 
uafgjort.

2. juni. 4. og 5. klasse var med frk. Bech og hr. Klein i strålende 
sommersol på busudflugt i Nordsjælland. Efter besøg på Jagt- og 
Skovbrugsmuseet i Hørsholm tog vi til Hillerød, hvor vi beså slottet 
udefra og spadserede i parken. Frokosten nød vi i det grønne uden 
for Æbelholt Museum, hvor vi bagefter vandrede rundt i en vrimmel 
af skeletter, kranier og knogler og hørte en spændende beretning om 
lægekunstens arbejde. Dagen sluttede med et besøg på Frilands
museet, hvor tiden desværre kun tillod os et kort ophold, så det blev 
vi enige om at gøre om en anden gang.

7. juni. 1. klasse var i Zoologisk Have med fru Solvejg Jensen og 
hr. Johannesen. Både børn og lærere morede sig glimrende, og slik- 
gnaskende fik børnene de 3-4 timer til at flyve af sted, idet de styr
tede fra bur til bur, vidende alt om alle dyr. Til stor skuffelse for 
alle var børnezoo lukket for børn over børnehavealderen.

8. og 9. juni. Børnenes tegninger og håndarbejder var udstillet i 
skolens gymnastiksal.

2. og 3. kl. var i strålende sommervejr med Lilian Andersen og 
G. Andersen på bytur. Først besøgte vi Rundetårn, hvor det morsom
meste for børnene vist nok var løbeturen ned. Derefter tog vi på 
havnerundfart, hvor børnene ved hjælp af deres imaginære skyde
våben satte sig i respekt hos den danske flåde, som i forbindelse med 
det kongelige bryllup lå forankret i havnen. Efter at madpakkerne 
og sodavandene var sat til livs i Bibliotekshaven, afsluttedes dagen 
med et besøg på Tøjhusmuseet. Dette besøg var lidt af en skuffelse 
for pigerne, da de ikke kunne finde »tøjet«.

13. juni: Fru Koch var på udflugt med 6. klasserne og 7 x.
14. juni. Hr. Steenstrup var på Teknisk Museeum ved Helsingør 

med 7 y. Lilians far, hr. Adamsen, der har tilknytning til museet, 
deltog i arrangementet og fortalte eleverne om udstillingen. Det blev 
efter elevernes egne udtalelser en interessant og vellykket tur, ikke 
mindst fordi en hel del af de udstillede ting måtte berøres.

20. juni. Årsafslutningen for 1 -7. klasse.
Efter veloverstået eksamen var realisterne, 9. klasse og lærerne 

skolens gæster ved en hyggelig aften, der sluttede med dans.
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22. juni. Årsafslutning for afgangsklasserne og de store elever. Ved 
begge afslutninger medvirkede hr. Arne Bertelsens kor.

15. august. Det nye skoleår begynder.
18. august. Vi fejrede P’s 30 års jubilæum og skolens 31 års fød

selsdag med film og halv fridag.
27. -26. august. 7. x og 7. y var på lejrskole i Sønderjylland.
2. september fejrede hr. Riber 70 års fødselsdag.
5. september. 8.x var på hovedbiblioteket med fru Lilian Andersen.
7. september. Blev den under sportsbegivenhederne omtalte fod

boldkamp på H.I.K.’s bane afholdt.
18. -23. september. 9. klasse og 3. real var en uge ude i erhvervs

praktik i forskellige virksomheder. 8. y og 1. real var på hovedbiblio
teket med hr. Georg Andersen.

25. september. Vi spillede fodboldkamp mod Tåstrup Borger- og 
Realskole.

2. oktober. Spillede fodboldkamp mod Sønderkær Skole.
31. oktober. Afslutning på bordtennisturneringen, der havde varet 

en uge.
5. november. Den tidligere bebudede teater- og markedsdag til 

fordel for udvidelse af skolens musiske aktiviteter blev afholdt. 
Underholdningen omfattede blandt andet lærerkomedie, pilespil, 
fiskedam, ringspil, tombola m. m. I restaurationen serveredes pølser, 
øl, sodavand, kaffe og kager, mens de danselystne svang sig i gym
nastiksalen til tonerne af »Pingvinerne«. Festen var vellykket og ind
bragte det ønskede beløb til hjælp til en keramikovn.

14. november. Vi spillede håndboldkamp mod Gentofte Stats
skole.

15. november. Hr. Aksel Petersen i Sverige med 2. real a.
17. november. Hr. og fru Thomsen i Sverige med 9. klasse og 

2. real b.
23. november. Fru Lilian Andersen og fru Linde-Laursen var i 

Sverige med 8. klasserne.
1. december. Skolens yngste elev tændte — traditionen tro — det 

første lys i pyramidestagen oven på nissehulen.
4. december. »The Eagels« spillede op til juleballet for eleverne i 

6. klasse og opefter.
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5. december. Juleindkøbsfridag.
18. december. Hr. Georg Andersen var med 1. real i Sverige.
20. december. Juleafslutning for 1.-5. klasse med juletræ og efter

følgende boller og sodavand i hr. Ribers kælder.
21. december. Juleafslutning for de store elever.
18. januar. Der afholdtes en vellykket Blues-aften.
8. februar. Biografforestilling for hele skolen. Der vistes Walt 

Disney’s »Den døende Prærie«.
16. februar. Fru Linde-Laursen var med 9. klasse på Den Perma

nente og Byggecentrum.
24. februar. I overværelse af skolens øvrige elever slog 1.-5. klasses 

elever »Katten af tønden«. Kattekonge blev Søren Pilemann og 
Perry Butler fra henholdsvis 3. og 5. klasse. Bagefter samledes under
skolen i tegnesalen til boller og sodavand.

4. -9. marts. 9. klasse var atter ude i erhvervspraktik.
13. marts. 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 forskellige afdelinger. Efter den interessante 
rundvisning var banken vært ved en forfriskning, hvor der var lej
lighed til at stille spørgsmål.

18. -19. marts. 2. realerne opførte »Ninotschka« som skolekomedie.
24. april. Filmen om Danmarks besættelse blev vist for de store 

elever.
25. april. Skolens bestyrelse afholdt forældrekredsmøde.
16. maj. Pigerne viste resultater fra håndarbejdstimerne gennem 

året. »Mannequinerne« var fine og søde at se på.
20. -21. maj. Børnenes tegninger, håndarbejder og første keramiske 

arbejder var udstillet i gymnastiksalen.

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

Der har i vinterens løb været afholdt en række forældreeftermid- 
dage og forældreaftener, hvor forældre har haft lejlighed til per
sonlig samtale med deres børns lærere og skolens bestyrer. Da det er 
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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 på Dansk Skolescene og i Skolescenens Bio.

ÅRSAFSLUTNINGEN FOR SKOLEÅRET 1967/68

Onsdag den 19. juni møder 1.-7. klasse kl. 9 i deres klasseværelser, 
hvor de sammen med deres klasselærer hygger sig, inden vi — som 
slut på skoleåret — går i gymnastiksalen og synger sommerferie
sangen.

Fredag den 21. juni kl. 10 finder årsafslutningen sted for 8. og 
9. klasse samt realklasserne.

Det nye skoleår begynder: 
MANDAG DEN 12. AUGUST KL. 10.

1. k lasse møder: 
ONSDAG DEN 14. AUGUST KL. 10.
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VEDTÆGTER 
for 

den selvejende institution »Gunnar Jørgensens Skole« 

§ 1-
Den selvejende institution »Gunnar Jørgensens Skole« er en juri

disk person. Den er ejer af skoleejendommen Gersonsvej 43, Hellerup, 
og de til denne hørende formuegenstande. Med hensyn til aktiver 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 hovedskole 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 personligt præget skole, hvor 
eleverne samtidig med, at de erhverver kundskaber i forhold til med
fødte evner og anlæg, lever et trygt og glad barndomsliv, hvis grund
tone 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 årsskrifter.

Stifterens motte »PRØV MED KÆRLIGHEDENS STÆRKE 
ARM«, der er indskrevet over skolens indgang, forventes fulgt, så
længe institutionen består som skole.

§ 3.
Institutionen ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, og 

den sammensættes af a) 2 repræsentanter fra forældrekredsen eller 
kredse af gamle elever, b) 1 regnskabsmæssig eller økonomisk sag
kyndig og c) resten af bestyrelsen er repræsentanter fra kredse, der 
har særlig interesse for skolen og dens virke.

Der vælges endvidere 3 suppleanter for 6 år ad gangen.
Såfremt en eller flere af bestyrelsens medlemmer i valgperioden 

udtræder af bestyrelsen eller i længere tid bliver forhindret, bestem
mer bestyrelsen hvilken eller hvilke suppleanter, der skal træde i 
stedet.
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Bestyrelsen vælges af forældrekredsen. Ved valg af bestyrelse sker 
dette efter indstilling og forslag 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 een stemme uanset antallet af børn i skolen. I 
tilfælde af forældres separation, skilsmisse eller andre forhold er det 
indehaveren af forældremyndigheden, der er stemmeberettiget.

Forældrekredsen indkaldes af bestyrelsen.
Valg af de under a) nævnte bestyrelsesmedlemmer til supplering 

af den siddende bestyrelse foretoges første gang i skoleåret 1963/64.
Bestyrelsesmøde afholdes mindst een gang årligt og iøvrigt, når 

det er påkrævet.
Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.
Skolens leder eller lærere kan ikke være medlem af bestyrelsen, 

selvom 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 personlig økonomisk forpligtelse, og 
de har ikke ret til andel af institutionens formue eller eventuelle 
udbytte, der alene kan komme institutionen til gode.

§ 4. _
Bestyrelsen varetager den økonomiske og administrative ledelse af 

skolen i overensstemmelse med formålsbestemmelserne i § 2.
Til at forpligtige institutionen kræves underskrift af een eller flere 

dertil skriftligt af bestyrelsen bemyndigede personer. Ved køb, salg 
eller pantsætning af fast ejendom kræves udover bestyrelsens beslut
ning undervisningsministeriets samtykke.

Kapital, der ikke er bundet i institutionens faste ejendom eller 
dens drift, skal anbringes efter reglerne for anbringelse af umyndiges 
midler.

§ 5.
Efter forslag fra skolens leder træffer bestyrelsen afgørelse om an

sættelse og afskedigelse af skolens lærere og andre til skolen knyttede 
personer.
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Skolens leder, hvis ansættelse kræver undervisningsministeriets god
kendelse, har overfor bestyrelsen det fulde ansvar for skolens pæda
gogiske ledelse og kan kun fortsætte som leder, sålænge eksamens
retten bevares af denne, medmindre undervisningsministeriet træffer 
anden bestemmelse herom.

§ 6.
Skolens leder, dens lærere og øvrige personale lønnes, sålænge 

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

§7.
Institutionens regnskabsår er finansåret. Regnskabet revideres af 

en statsautoriseret revisor.

§ 8.
Skulle institutionen ikke kunne fortsætte med skolevirksomhed, 

vil ophør hermed kun kunne ske med undervisningsministeriets god
kendelse, og den ved skolevirksomhedens ophør konstaterede formue 
anvendes til skole- og uddannelsesmæssige formål efter bestyrelsens 
nærmere bestemmelse med undervisningsministeriets godkendelse.

§ 9.
Ændringer i nærværende vedtægter, der træder i stedet for skolens 

tidligere vedtægter af 2. juli 1954, kan kun foretages af bestyrelsen 
med undervisningsministeriets godkendelse.
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BOGLISTE 1968-1969

1. klasse:
Alle bøger anskaffes i nyeste udgave. Kladde- og tegnehæfter kan 
om ønskes købes 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.
Andersen, Bo, Nielsen og Damgård Sørensen: Hovedskolens

regnebog 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).
Rigø og Jensen: Vi kan selv. 2. klasse.
Bisgaard og Nielsen: Systemskrift 2.
Andersen, Bo, Nielsen og Damgård 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:
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).
Rigø og Jensen: Vi kan selv. 3. klasse.
Bisgaard og Nielsen: Systemskrift 3.
Andersen, Bo og Damgaard Sørensen: Hovedskolens regnebog 3.
K. Rasmussen og I. Wiehe: Træning i tal med facitkontrol. 3. klasse.

Hæfte 1 og 2.
Christensen og Krogsgaard: Atlas for folkeskolen.
Holm Joensen: Min egen naturhistorie. A. (3. skoleår).
Age Nørfelt: Børnenes bibelhistorie.
Hegelund, Jacobsen m. fl.: Den danske sang (Tekstudgaven).

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).
Rigø og Jensen: Vi kan selv. 4. klasse.
Bisgaard og Nielsen: Systemskrift 4.
Joh. Brinth: Stav rigtigt. (4. skoleår).
Andersen, Bo, Nielsen og Damgaard Sørensen: Hovedskolens 

regnebog 4.
Steen Böcker og Torkil Holm: Vi og Verden I.
Christensen og Krogsgaard: Atlas for folkeskolen.
Holm Joensen: Naturhistoriebog for 4. klasse. Fra mark, have 

og skov.
Age Nørfelt: Børnenes bibelhistorie.
Hegelund, Jacobsen m. fl.: Den danske sang (Tekstudgaven).

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).
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5. klasse (fortsat):
Rigø og Scherling Jensen: Vi kan selv. 5. klasse.
Vilh. Ludvigsen: Dansk skoleordbog, retskrivnings- og fremmed

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

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

sø og å.
Åge Nørfelt: Børnenes bibelhistorie.
Fogde, Jensen og Kongsted Olsen: Kristendomskundskab for

5. skoleår.
Rigø og Reinvard: Speak English — My first book.
Hegelund, Jacobsen m. fl.: Den danske sang (Tekstudgaven).

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.
Rigø og Jensen: Vi kan selv. 6. klasse.
Johan Brinth: Stav rigtigt. 6. skoleår.
Fossing og Jørgensen: Opgavehæfte til dansk stil for 6. 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.
Rigø, Reinvard: Come along for 6. klasse.
Rigø, Reinvard: Øvehæfte 6. skoleår.
Mogens Møller: Vi læser historie 3.
Steen Böcher og Torkil Holm: Vi og verden IL
Christensen og Krogsgaard: Atlas uden navne.
Christensen og Krogsgaard: Atlas 2.
Dragsholt og Skjold Larsen: Naturen omkring os.
Rasmussen og Simonsen: Lille flora.
Berendsen og Nielsen: Naturlære 6. skoleår.
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Hjalmar Højgaard: Kemi i hverdagen.
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 (Tekstudgaven).

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. 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: Elementære tyske stiløvelser.
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 Böcher og Torkild Holm: Vi og verden 2. (6.-7. skoleår).
Christensen og Krogsgaard: Atlas 2.
Christensen og Krogsgaard: Atlas uden navne.
Asger Dragsholt: Vi opdager Naturen.
Sv. Aa. Jensen og P. C. Jørgensen: Biologi for 7. klasse.
Rasmussen og Simonsen: Lille flora.
Berendsen og Nielsen: Naturlære 7. skoleår.
Hjalmar Højgaard: Kemi i hverdagen.
Fogde, Højsted-Jensen og Kristian Jensen: Kristendomskundskab 

(6.-7. skoleår).
Det nye Testamente.
Bisgaard og Nielsen: Systemskrift 7.
Hegelund, Jacobsen m. fl.: Den danske sang (Tekstudgaven).
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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.
Rigø og Jensen: Vi kan selv. 8. klasse.
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.
Houken og Stenbjerre: Elementære tyske stiløvelser.
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).
Hjalmar Højgaard: Kemi i hverdagen.
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 (Tekstudgaven).

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.
Ester og Tage Hansen og Billeskov Jansen: Litteratur for niende + 

opgavebog.
Rigø og Jensen: Vi kan selv. 9. klasse.
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Joh. Brinth: Tegnsætningsøvelser 1. og 2. (8.-10. skoleår).
Vilh. Ludvigsen: Dansk skoleordbog, retskrivnings- og fremmed

ordbog ved Gunnar Hansen.
I. D. Salinger: Forbandede ungdom (dansklærerforeningens udgave).
Rigø, Reinvard: Come along for 9. klasse.
Rigø, Reinvard: Workbook. (9. skoleår).
P. Nydahl: Tysk for 9. klasse.
P. Nydahl: Øvebog til læsebogen.
Tysk frilæsningshæfte B: Spinne, der Fussballfreund.
Houken og Stenbjerre: Elementære tyske stiløvelser.
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 Petrup 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).
Hjalmar Højgaard: Kemi i hverdagen.
Fogde, Holt og Jensen: Kristendomskundskab for 9. klasse.
Det nye Testamente
Hegelund, Jacobsen m. f 1.: Den danske sang (Tekstudgaven).

10. 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.
Ester og Tage Hansen og P. Billeskov Jansen: Litteratur for tiende 

(2. oplag) + opgavebog.
Tage Hansen og Niels Kjær: Skriftligt for tiende.
Leif Busk: Sproglig forståelse.
Vilh. Ludvigsen: Dansk skoleordbog.
Diverse billigbøger til frilæsning efter aftale.
Rigø, Reinvard: Come along (10. kl.).
Rigø, Reinvard: Come along (workbook) 10. kl.
Rud. Lave: Deutsch für Erwachsene bind 2.
Rud. Lave: Grammatik og gloser til bind 2.
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10. klasse (fortsat):
Tysk frilæsningshæfte: Spinne, der Fussballfreund.
Kromann Clausen, C. E. Jensen :Regnetimen 10.
Gjellerups opgavesamling C. 10. klasse. Regning.
Bøger til orientering efter aftale med faglæreren.
Christensen og Krogsgaard: Atlas 2.
Th. Sundorph: Fysik for realskolen.
Johannesen, Pii og Rancke-Madsen: Kemi for realafdelingen.

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.
Gunnar Jakobsen, Mogens Jansen, Mogens Kabel og Gudrun Paaske: 

Litteratur I-IIL
Leif Busk: Sproglig forståelse.
Rigø og Jensen: Vi kan selv. 1. real.
Arne Winther: Skriftlig fremstilling.
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 1.
P. Nydahl: Øvebog til læsebogen.

1. realklasse.
Christensen, Larsen og Ejrnæs: Geometri i 1. og 2. realklasse.
Knud Andersen og Erik Kjersgaard: Historiebogen for 1. real.
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, Pii 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 (Tekstudgaven).
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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.

Gunnar Jakobsen, Mogens Jansen, Mogens Kabel og Gudrun Paaske: 
Litteratur I-III.

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

for 2. real.
Christensen, Larsen og Ejrnæs: Geometri i 1. og 2. realklasse.
Gjellerups opgavesamling B. (Sidste udgave).
Knud Andersen og Erik Kjersgaard: Historiebogen for 2. real.
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 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 (Tekstudgaven).
Til det valgfri fag latin benyttes: Kr. Mikkelsen: Latinsk læsebog, 

ved Aksel Strehle.

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.
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3. realklasse (fortsat):
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.
P. Nydahl: Wir lesen deutsch 2 (Ferienfahrt mit Hindernissen).
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 (separat).

Gjellerups opgavesamlinger. 3. real regning og matematik 
(sidsteudgave).

A. K. Erlang: Fircifrede logaritmetavler. (Udgave C).
Øvrige bøger til matematik efter aftale med faglæreren.
Knud Andersen og Erik Kjersgaard: Historiebogen for 3. real.
Knud Nygård og Vilh. Baltzer: Geografi for realafdelingen 2. — 

Regionalgeografi.
Christensen og Krogsgaard: Atlas 2.
Christensen og Krogsgaard: Atlas uden navne.
Dragsholt og Frederiksen: Liv og livsformer, biologi for 3. realklasse.
Hjalmar Højgaard: Fysik for 3. real.
Johanneen, Pii og Rancke-Madsen: Kemi for realafdelingen.
Kierkegaard, Lomholt-Thomsen og Winding: Borger og samfund.

Samfundslære for realafdelingen.
Hegelund, Jacobsen m. fl.: Den danske sang (Tekstudgaven).
Til det valgfri fag fransk benyttes: Bruun, Holst-Jensen og 

Roskjær: Elementært fransk.
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