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GUNNAR JØRGENSENS
SKOLE
1969-70



Glad og ubevidst du kom i verden ind, 

med naturens egen tone i dit sind. 

Aldrig skinner sol som barnets sol igen. 
Lys dit be le liv du får fra den.

Johannes V. Jensen.



SKOLESANGEN
Arne Bertelsen

Her har 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 førgensen.



KAMMERATSKABSSANGEN
Ingen ved, hvor vejen ender 
for en vandrelysten flok, 
men vi ved, at vi er venner 
— og den viden er os nok! 
Vi er ikke grå soldater, 
— vi er kærne-kammerater, 
der står sammen, når det gælder 
— under fælles krav og kår — 
og som lærer af hinanden, mens vi går .. .

G.J.



SKOLENS MÅL

Skoleliv er menneskeliv ....
H. C. Frederiksen.

Når forældre melder deres børn ind i en privat skole 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 forhold 
mellem lærer og elev at forene kundskabsmeddelelse med menneskelig 
udvikling, så eleverne kan gå ud i livet med almene kundskaber og 
med en naturligt selvtillid i behold — parat til at tage fat på de 
opgaver, der venter, og med lyst og mod til videre dygtiggørelse.

Sagt i korthed er skolens mål: at skabe trygge og harmoniske 
vokseår for hver enkelt elev.

Skal dette lykkes, må hjem og skole række hinanden hånden — 
der må skabes en kontakt, så hjemmets og skolens midler arbejder 
sammen på dette mål.
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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 børnehaveklasse, hovedskole med 8., 9. og 
10. klasse samt realafdeling.

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., 9. og 10. skoleår.

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

BESTYRELSE: Konsulent Paul Christiansen (formand) 
Fiskebiolog mag. scient Jørgen Møller Christensen 
Fr. Vibeke Hother
Landsretssagfører Arne Mortensen
Fr. Kirsten Weis-Fogh

LEDELSE: Skolebestyrer, fru Grethe Sevaldsen

KONTORTID: Skolebestyreren træffes mandag, tirsdag, torsdag og 
fredag i kontortiden kl. 12,45-13,30 samt efter 
aftale

TELEFONER: Kontoret: HE 4395
Lærerværelset: HE 40.042

POSTGIRO: 325 48

ADRESSE: Gersonsvej 43, 2900 Hellerup
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SKOLENS LÆRERE 1969-1970

(Ansættelsesår ved skolen. Fagkreds)

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

Andersen, Lilian, fr., lærerinde. 1965. Dansk, regning, maskinskrivn.
Bech, Marianne, fr., lærerinde. 1964. Dansk, regning, tysk.
Bertelsen, Arne, organist. 1944. Sang.
Christiansen, Martin, lærer, 1968. Geografi, historie, religion.
Falk-Hansen, Poul, præst. 1957. Historie, religion, latin.
Jensen, Ritta, fr., lærerinde. 1965. Engelsk, historie, skrivning.
Johannesen, Jørgen, lærer. 1965. Dansk, tysk, biologi, gymnastik.
Klein, Ole, lærer. 1963. Dansk, tysk, regning, religion, fransk.
Koch Thomsen, Alice, fr. lærerinde. 1956. Dansk, gymnastik, 

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

lære, håndgerning, engelsk.
Pedersen, Aksel, overlærer. 1937. Matematik, gymnastik.
Sevaldsen, Grethe, fr., skolebestyrer. 1944. Matematik, tysk, fransk.
Steenstrup, Bente, fr., lærerinde. 1964. Dansk, engelsk, regning.
Steenstrup, Erik Otto, lærer. 1962. Matematik, biologi, naturlære, 

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

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

historie, geografi, orientering.

Lærerrådsformand: Palle Thomsen.

Som vikarer har virket: faglærer fr. Gerda Hedegaard, stud. mag. 
fr. Hanne Ryholt, gymnastiklærerinde fr. Ina Sørvin, stud. mag. 
Kenneth Schmidt samt lærerstuderende Birger Christensen.
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Ved hr. overlærer H. F. G. Steiners afsked med skolen.

Med udgangen af dette skoleår må skolen tage afsked med sin 
ældste lærer, overlærer H. F. G. Steiner, som på grund af sygdom 
har ønsket at tage sin afsked.

Hr. Steiner har virket ved skolen siden dens start i 1936. Han 
har i den tid fortrinsvis undervist i geografi, biologi og naturlære. 
Hans stofe faglige viden parret med hans mangeårige pædagogiske 
erfaring var ikke alene af stor værdi for skolen, men blev derudover 
benyttet af undervisningsministeriets faglige undervisningsinspektør, 
som udsendte ham til andre skoler som beskikket cencor ved eksa
miner.

Hr. Steiner havde tilsyn med skolens geografi-, biologi- og natur
læresamling, som han omfattede med stor interesse og holdt i en 
mønsterværdig orden.

I tilslutning til sin undervisning foretog hr. Steiner talrige eks
kursioner med eleverne, og her viste han sig som den, der havde 
pædagogiske evner ud over det snævert faglige. På disse ekskursioner 
forstod han at skabe en stemning, som gav eleverne langt mere end de 
faglige emner krævede.

Sin store viden delte hr. Steiner gerne med alle, og aldrig gik 
elever eller lærere forgæves til ham med spørgsmål. Dette i forbin
delse med, at han i al sin færd var pligtopfyldende og ordentlig 
samt, at han altid var levende interesseret i skolens og elevernes ve 
og vel, gjorde ham til en central skikkelse på skolen.

Hans interesse for eleverne gjaldt ikke alene dem, der gik på sko
len, men i høj grad også dem, der forlængst var gået ud af skolen, 
hvad adskillige besøg af og breve fra gamle elever vidner om.

Skolen vil gerne sige hr. Steiner tak for hans mangeårige virke 
og ønsker for ham, at hans helbred må bedres, så han kan blive i 
stand til fuldt ud at nyde sit otium.
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EKSAMINER

Realeksamen 1969:

Gunnar Blaschke
Michael Blauenfeldt-Thorsen
Thomas Glad
Jørgen Hjelm Hansen
Claus Henriksen
Beth Hoppensach
Anne Kolbe
Merete Mickelsen
Niels Holger Ovesen
Jens Schelle
Hans Pingel Schmidt
Michael Schou
Michael Stenaae
Janne Bagger

Inge Dreyer 
Lykke Fenster 
Roy Fladager 
Lance Gunnersson 
Lilly Bach Hansen 
Jens Koefoed Hansen 
Svend Henrik Kragh 
Birgitte Millandt Nielsen 
Gert Nielsen 
Lars Rask Nielsen 
Jens Reinbach
Vibeke Sørensen 
Sys Valentin-Hjorth 
Claus Willumsen

Den statskontrollerede prøve efter 10. klasse:

Susanne Darrell 
Ulla-Britt Garde 
Erling Hother

Jørgen Bahrt Jensen
Gitte Baunegaard Sørensen

Den statskontrollerede prøve efter 9. klasse:

Mikael Møller Andersen
Per Bender
Søren Bruhn
Per Butler
Kirsten Carlsen
Mark Coscia
Ditlev Feldinger

Jeppe Foss
Arne Jacobsen
Troels Bertram Møller
Carsten Nørgaard
Ole Schou
Peter Tømme
Torben Vester
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BØRNEHAVEKLASSEN

Den 1. august 1970 opretter skolen med undervisningsministeriets 
godkendels for første gang en børnehaveklasse.

Det er en børnehaveklasses mål at udjævne overgangen fra det frie 
legeliv til skoletidens mere regelmässige tilværelse.

Dette mål arbejder vi hen imod på flere måder: både ved at gøre 
børnene fortrolige med skolen og dens liv, og ved at børnene lærer 
deres fremtidige klassekammerater at kende under leg og hyggeligt 
samvær, og ikke mindst ved at stimulere den udvikling og modning, 
som børnene i denne alder som oftest er inde i. Børnene kan på denne 
måde forberedes til at begynde skolen.

Det er derimod ikke hensigten at tage forskud på det arbejde, der 
naturligt hører til i det første skoleår, regning, stavning, skrivning 
O.S.V., men der er også emner nok at tage fat på endda.

Hen mod skoleårets slutning vil vi søge kontakt med den lærer, 
som skal »overtage« børnene, når de skal begynde det egentlige 
skolearbejde i første klasse, således at børnene er fortrolige med den, 
de skal være hos det meste af tiden i det første skoleår.

Uddrag af undervisningsministeriets cirkulære om børnehaveklas
ser:
Arbejdet i børnehaveklasserne.

Børnene skal i børnehaveklasserne beskæftiges under hensyntagen 
til deres alder og udvikling, hvorved det navnlig skal tilstræbes at 
gøre dem fortrolige med den daglige tilværelse i skolen, medens der 
ikke må gives en egentlig undervisning helt eller delvis svarende til 
undervisningen i 1. klasse.

Det forudsættes i øvrigt, at børnehaveklasserne med hensyn til 
ferier og fridage følger de for skolens øvrige klasser fastsatte be
stemmelser.

Optagelse i børnehaveklasser.
Adgangen til optagelse i en børnehaveklasse må være begrænset 

til børn, der ved skoleårets begyndelse er fyldt 5 år, men endnu ikke 
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er fyldt 7 år, og som kan forventes optaget i skolens 1. klasse det 
efterfølgende år. Ved indmeldelsen må forældrene således tilkende
give, at det er deres hensigt at lade barnet fortsætte i vedkommende 
skole, medens børn, der er eller agter indskrevet i en anden privat 
skole eller i en kommunal skole, ikke kan optages i børnehaveklassen.

Skolelæge ordning.
Børnene i børnehaveklasserne skal være omfattet af den for skolen 

etablerede skolelægeordning, o o

MATEMATIKUNDERVISNINGEN I 1. KLASSE

Efter at have arbejdet et år med matematik i 1. klasse er det 
helt klart, at matematik må være i stand til at give regneundervis
ningen et langt mere spændende indhold og engagere børnene i en 
meget varieret mængde af problemer.

Vi har brugt et system, der bygger matematik op på mængde
lærens begreber, og dette system har vist sig at være meget anven
delig i den grundlæggende undervisning, når talsystemet og regne
operationerne skal forstås og læres. Dertil kommer, at kendskab til 
mængdelæren er meget nyttig på alle senere trin.

Naturligvis kan man ikke undgå på de lavere trin at indøve en 
rent teknisk regnefærdighed, forståelse alene gør det ikke — heller 
ikke i første klasse. Men netop på grund af de meget varierede op
gaver, som brugen af de matematiske symboler giver mulighed for, 
kan man let tilgodese den tekniske regnefærdighed.

Når dertil lægges de fordele, man opnår ved, at matematik fra 
begyndelsen indgår som et naturligt led i regneundervisningen og 
ikke bliver »fyldt ovenpå« i 7. klasse, hvor det ofte virker temme
lig abstrakt, fordi tankegangen er fremmed for børnene, kan der ikke 
være tvivl om, at de elever, der får denne start, vil have gode chancer 
senere for at få et afslappet forhold til faget.

la.
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NOVEMBERUGEN

Hvem har mon glemt novemberugen? Det har lærerne i hvert fald 
ikke. Sjældent har visse lærere inden for visse grupper været hængt 
mere op.

Inden jeg går videre, ville det måske være på sin plads at ridse op, 
hvad novemberugen var, og hvad den gik ud på.

Initiativtageren var fru Sevaldsen, som efter at have hørt om den 
fra andre skoler, foreslog at prøve det hos os. Ugen gik ud på, at 
det normale skema var sat ud af drift og at skolen tilbød en række
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helt andre aktiviteter, som ikke hørte til de traditionelle skolefag. 
Her er ikke plads til at nævne alle 38 aktiviteter, men lad mig i 
flæng nævne områder som: skak, akvarium, stoftryk o.s.v.

Hver elev skulle binde sig for et bestemt antal timer. Resultatet 
af denne uge må siges at være positivt. Naturligvis nød eleverne, at 
der i en hel uge ikke var noget, der hed lektier, ingen hjemmeopga
ver, man skulle blot transportere sit legeme til skolen. Visse forældre 
har måske fået det indtryk, at det var en hel uges hyldest til doven
skaben.

Det var i hvert fald ikke lærernes indtryk. Sjældent har lærerne 
slidt som i denne uge, for nægtes kan det jo ikke, at mange elever 
naturligvis meldte sig til deres hobby og her viste en usædvanlig 
stor viden. Den viden tror jeg, de nød at videregive til lige så inter
esserede, men ikke så store eksperter blandt kammerater og lærere.

Trods de store aldersforskelle der herskede i flere grupper, var 
det dejligt at se, hvordan små og store arbejdede udmærket sammen. 
Lærere og elever kom i denne uge hinanden tættere ind på livet, og 
som lærer opdagede man, at blot eleverne arbejder med noget, der 
har deres interesse, er der intet i vejen med lydhørheden.

Naturligvis fremkom et par pudsige misforståelser. Et par elever 
havde meldt sig til grafisk afbildning i den tro, at det havde noget 
med grafik at gøre. De slap helskindet fra det.

Thomsen lærte at spille skak. Flere drenge lærte barnepleje og var 
meget interesserede.

Kædet sammen med visse fag var arrangeret udflugter, som var 
meget vellykkede.

Alle kurser blev overværet af »pressen« som var et godt baro
meter for succes eller fiasko. Blev »journalisterne« længe, var det 
succes. Listede de af efter få minutter, kiggede man lidt.

»Pressen« nedfældede bagefter sit indtryk af ugen. Det gav stof 
til eftertanke, men helt givet er det, at det ikke er sidste gang, det 
prøves.

P.
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LEJRSKOLE

Fra den 14. til den 19. June var 6. klasse på lejrskole i Tranum 
Klit i Vendsyssel nær Vesterhavet under ledelse af fr. Marianne Bech 
og hr. Georg Andersen.

Vi havde en dejlig tid med strålende sol fra morgen til aften.
Vi foreag flere udflugter med bus i den skønne omegn. En dag 

var vi i Buldbjerg og beså Vejlerne, som er nordens største fugle
reservat.

En anden dag nåede vi — efter en dramatisk »ørkenvandring« 
over Råbjerg Mile — til Skagen og Grenen.

Til fods foretog vi flere ekspeditioner langs stranden, og en efter
middag cyklede vi til Fosdalen, en tur, der stillede store krav til vore 
akrobatiske evner og cyklernes bremser.

Vi havde nogle virkelige »vandhunde« blandt os, så morgen, mid
dag og afen måtte vi trave de tre km til havet.

Rammen om opholdet »Skolernes Lejrskole« var ideel, så det er 
ikke sidste gang, vi har holdt lejrskole der.

mb.

ØSTRIGSTUREN 1970

Søndag den 4. januar 1970 rejste 2. realerne og 9. klasse med hr. 
og fru Steenstrup på en 8 dages tur til Østrig.

Rejsens mål var Werfen, en lille, ret ukendt by, smukt beliggende 
mellem høje bjergkæder ved floden Salzach.

Efter en dejlig fly- og busrejse ankom vi til et hyggeligt hotel, 
»Gasthof Neuwirt«, hvor vi blev indkvarteret i nydelige værelser.

Fra hotellet kunne vi se »Burg Hohenwerfen« (kendt fra filmen 
»Ørneborgen«), hvortil vi ofte lagde vore spadsereture.

Dagene gik på hyggeligste vis, hvor ski- og kælketure afløste større 
udflugter.

En af disse ture gik til Königsee, Berchtesgaden med saltminerne 
samt Salzburg, Mozarts fødeby. Især saltminerne blev en stor op
levelse. Udklædt som skorstensfejere kørte vi i små tog gennem mi-
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Toget er klart til afgang i saltminerne.

nerne, kurede på halen ned ad lange slidsker og fik til sidst forevist 
en film om arbejdet i minerne.

En anden udflugt gik til Zell am See, men på det tidspunkt havde 
desværre kun få elever råd til at tage med. Vi var desuden så hel
dige at kunne overvære en katolsk højmesse på Hellig tre Kongers 
dag. Her undrede vi os såre over østrigsk skik. Efter kirkegang med 
skrifte og hvad dertil hører, gik mændene nemlig direkte på værts
hus, mens kvinderne skyndte sig hjem til maden.

Om aftenen hyggede vi os på hotellet, men vi fik dog også kigget 
på et par værtshuse og smagt det østrigske øl, som er meget billigt og 
meget lidt stærkt.

Trods mange skiture skete der ingen alvorlige uheld, — kun tre 
brækkede ski — og forældrene kunne ånde lettet op, da de modtog 
os i Kastrup lufthavn.

Med turen har vi opnået en godt sammenhold mellem de deltagende 
samt nogle dejlige minder, som eleverne ofte vender tilbage til.

bos.
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Udsigten til »Burg Hohenwerfen«

SPORTEN

Beklageligvis er der meget lidt at berette. Vi kunne ikke følge vor 
succes fra sidste år i Ekstrabladets fodboldturnering op. Vi tabte den 
fødste kamp efter at have kæmpet godt. Som så mange andre har 
sagt før os, er det vigtigste ikke at vinde, men at være med.

Et lille hjertesuk. Skolen har ofret meget på skabe til gymnastiktøj 
og håndklæder. Men, hvor utroligt det end lyder, er der mange, der 
ikke kan se det naturlige i et bad efter gymnastiktimen.

I stedet for at meddele dette til forældrene hver for sig, er det her
med offentliggjort, at håndklæder og gymnastiktøj bliver mønster
værdigt behandlet i aflukkede skabe med luftige rum til håndklæder.

Vor gymnastikdragt er hvide benklæder og blå gymnastiktrøje.
P.
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NOGLE PRAKTISKE OPLYSNINGER

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

Grethe Sevaldsen. Skolebestyreren træffes mandag, tirsdag, torsdag 
og fredag i kontortiden kl. 12,45-13,30 samt efter aftale. Telefon 
HE 4395.

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

Skolepengene er i børnehaveklasse ........................... 650 kr. årlig.
1 .-2. klasse................................................................... 650 kr. årlig.
3 .-5. klasse................................................................... 800 kr. årlig.
6 .-10. klasse og realafdelingen................................. 1100 kr. årlig,

der opkræves i 10 månedlige rater.
Der opkræves ikke i juli og august.
For søskende ydes moderation. Denne udgør for barn nr. to 150 kr, 

for barn nr. tre 300 kr. årlig.
For nyindmeldte elever betales et indmeldelsesgebyr på 20 kr., dog 

ikke for yngre søskende til nuværende elever.
Skolepengene bedes venligst indbetalt 
inden for de første 10 dage i måneden.

Til elever over undervisningspligtig alder kan der søges stipendier 
til fortsat skolegang i 8.-9.-10. klasse eller realafdelingen.

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 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.
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Forsømmelser m.v.:
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.

Ved skoletidens ophør medtager eleverne alle deres ting. Alle skole
sager og løse klædningsstykker (gymnastiksko, frakker, huer) må, 
for at forbytning kan undgås, være forsynet med navn eller tyde
ligt mærke.

Bøgerne forsynes altid med navn og ordentligt omslagspapir.
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.
Det henstilles, at eleverne ikke, uden at det er absolut nødvendigt, 

har penge med på skolen. Penge må ikke ligge i overtøjet eller skole
tasken, men skal straks om morgenen afleveres til klasselæreren.

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

undervisningsministeriets cirkulære lægeattest. Blanketter til sådanne 
lægeattester fås på skolen. Eelever, 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 forældenes ønsker. Ønsker en 
elev fritagelse for prøve i fransk eller matematik, må hun eller han 
iflg. bekendtgørelse af 20. februar 1967 medbringe skriftlig anmod- 
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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 valgrit 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 navns, samt regne- og kladdehæfter kan 

købes på skolen hos de forskellige faglærere.

Mælk:
Eeleverne i 1.-7. klasse kan gratis få 1 liter sødmælk daglig. Hjem

mene vil august måned modtage tilmeldingsblanketter.

Skolelæge:
Skolelægen fører helbredskontrol gennem regelmæssig undersøgelse 

af børnene. Undersøgelsen omfatter, foruden måling og vejning, en 
fuldstændig legemlig undersøgelse og kontrol af syn og hørelse, 
medens behandling af sygdom henvises til børnenes sædvanlige læge. 
Skolelægen og sygeplejersker fører desuden i samarbejde med tuber
kulosestationen i Lyngby den regelmæssige kontrol med hensyn til 
tuberbuloseundersøgelse 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 for 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.
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Skolelægen: Kredslæge Sigurd Riber Albrectsen. 
Skolesundhedsplejerske: Fr. Lise Larsen.

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 og Lyngby- 
Tårbæk kommune, er omfattet af disse kommuners 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 1970-71:
Lørdagsfrihed hele året.

1970 Efterårsferie 19.-24. oktober.
Juleferie 23. december 1970 - 2. januar 1971.

1971 Fastelavnsmandag 22. februar.
Hans Majestæt Kongens fødselsdag 11. marts.
Påskeferie 5.-13. april.
Store Bededag 7. maj.
Kristi Himmelfartsdag 20. maj.
Pinseferie 29. maj - 1. juni.
Sommerferie ca. 23. juni - ca. 8. august.

Hvor to dage er nævnt er begge dage fridage.

GUNNAR JØRGENSENS MINDEGAVE

uddeles ved hvert skoleårs afslutning til den pige eller dreng i en af 
afgangsklasserne, der efter lærerens 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.

1969 modtoges den af Erling Hother, 10. klasse.
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WILLI NAUMANNS MINDEGAVE

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

1969 modtoges den af Thomas Glad og Jens Koefoed-Meyer, begge 
3. real.

AF SKOLENS DAGBOG

20. maj. 7y var på ekskursion med hr. Steiner til Folehaveskoven.
8. klasse var på fisketur med hr. Erik Steenstrup.

23. maj. Sidste skoledag for 3. real, 10. og 9. klasse. Traditionen tro 
blev der kasten karameller i grams til skolens øvrige elever. Skole
dagen sluttede med boldspil og konkurrencer.

3. juni. 7x var ude at fiske med hr. Palle Thomsen.
9.-10. juni. I gymnastiksalen var der arrangeret udstilling af elevernes 

håndarbejder, keramik og tegninger.
12. juni. 7x var på Frihedsmuseet med fr. Ritta Jensen.
13. juni. 2. klasse var på Nationalmuseet i Brede med fr. Kirsten 

Linde-Laursen.
4. klasse besøgte Zoologisk Have med fr. Lillian Andersen.

16. juni. 7x var på ekskursion med fr. Lilian Andersen.
3. klasse var i Zoologisk Have med hr. Jørgen Johannesen.

18. juni. Efter veloverstået eksamen var realisterne, 10. klasse og 
lærerne skolens gæster ved en hyggelig aften.
Årsafslutning for 1.-6. klasse.

20. juni. Årsafslutning for afgangsklasserne og de store elever.
12. august. Det nye skoleår begynder.
18. august. Vi fejrede skolens 33 års fødselsdag samt organist Arne 

Bertelsens og skolebestyrer fr. Grethe Sevaldsens 25 års jubilæum.
19. august. 10. klasse var på Frihedsmuseet med fr. Kirsten Linde- 

Laursen.
13. -14. september. I forbindelse med opgaven »Hvad finder jeg på 

stranden« tog hr. Erik Steenstrup med 9. klasse på weekend-tur. 
Nogle forældre havde gæstfrit stillet deres sommerhus i Tengsle- 
mark-lyng til klassens disposition og sammen med andre forældre 
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tilbudt at transportere eleverne i biler. Det blev den sidste virkelig 
sommeragtige weekend det år, så det gav en meget fin tur.

15. oktober. 8. klasse og 1. real var i Zoologisk Have med hr. Palle 
Thomsen.

3.-8. november. Novemberugen.
1. december. Skolens yngste elev tændte — traditionen tro — de 

første lys på pyramidestagen og på nissehulen.
5. december. Hele skolen så tegnefilmen »Svinedrengen«.
8. december. Julebal.
9. december. Juleindkøbsfridag.
19. december. Juleafslutning for 1.-5. klasse med julekomedie »Duk

kehandlerens butik«, juletræ og efterfølgende boller og sodavand.
20. december. Juleafslutning for de store elever.
26. -31. januar. 3. real, 9. og 10. klasse var ude i erhvervspraktik.
7. februar. I overværelse af skolens øvrige elever slog 1.-5. klasses 

elever »Katten af tønden«. Kattekonge blev Allan Pedersen og 
Morten Foss fra henholdsvis 2. og 4. klasse. Bagefter samledes 
underskolen i tegnesalen til boller og sodavand.

27. februar. 9. klasse var på Tøjhusmuseet med hr. Erik Steenstrup.
20. marts. 9. klasse var med hr. Erik Steenstrup på Carlsberg, hvor 

Dorte Hilberts far tog imod dem i receptionen og sørgede for en 
yderst vellykket og udbytterig tur.

17. april. 9. klasse var på Rosenborg Slot med hr. Erik Steenstrup.
18. april. Vi fejrede sidste skolelørdag ved at vise filmene »Den 

døende prærie« og »Broen«.
Hr. Steiner har med flere klasser foretaget ekskursioner i septem

ber måned.
Der har i vinterens løb været afholdt en række for-, eftermiddage 

og forældreaftener, hvor forældrene har fået lejlighed til indbyrdes 
at udveksle erfaringer om deres børn samt til personlig samtale med 
deres børns lærere og skolens bestyrer.

Da det er skolens indtryk, at forældrene har været lige så glade for 
disse samtaledage som lærerne og skolens bestyrer, vil de blive fortsat 
i fremtiden.

23



En stor del af eleverne har i vinterens løb overværet forestillingerne 
i Skolescenens Bio.

ÅRSAFSLUTNINGEN FOR SKOLEÅRET 1969/70

Onsdag den 17. juni møder 1.-5. klasse i deres klasseværelser, hvor 
de sammen med deres klasselærer hygger sig, inden vi ønsker hin
anden god sommerferie.

Fredag den 19. juni kl. 10 finder årsafslutningen sted for 7., 8., 9. 
og 10. klasse samt realklasserne.

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

1. klasse møder:
ONSDAG DEN 12. AUGUST KL. 10.

Den ny børnehaveklasse møder: 
MANDAG DEN 17. AUGUST KL. 12.
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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 interese 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 for 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 træffes bestyrelsen afgørelse om an
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sættelse og agskedigelse af skolens lærere og andre til skolen knyttede 
personer.

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 1970-1971

1. klasse:
Alle bøger anskaffes i nyeste udgave. Kladde- og tegnehæfter kan 
om ønskes købes hos faglærerne.
Hermansen og Jensen: Vi læser og maler.
Hermansen og Jensen: Søren og Mette.
Hermansen og Jensen: Søren og Mette og lille Jep.
Bisgaard og Nielsen: Systemskrift 1.
Jørgen Cort og Erik P. Johannessen: Matematik 1. kl. hæfte a og b.
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.
Jørgen Cort og Erik Johannessen: Matematik 2. kl. hæfte a.
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 købes på skolen hos faglærerne.
Hoffmann Jensen, Mikkelsen og Sørensen: Læs rigtigt. 3. skoleår).
Rigø og Jensen: Vi kan selv. 3. klasse.
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.
Skjold Larsen: Vi tegner historie I.
Orientering: Bøger efter aftale med faglæreren.
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 købes på skolen hos faglærerne.
Hoffmann Jensen, Mikkelsen og Sørensen: Læs rigtigt. 4. skoleår).
Rigø og Jensen: Vi kan selv. 4. klasse.
Joh. Brinth: Stav rigtigt. (4. skoleår).
Andersen, Bo, Nielsen og Dangaard Sørensen: Hovedskolens 

regnebog 4.
Christensen og Krogsgaard: Atlas for folkeskolen.
Fogde, Jensen og Kongsted Olsen: Kristendomskundskab for

4. skoleår.
Skjold Larsen: Vi tegner historie IL
Orientering: Bøger efter aftale med faglæreren.
Hegelund, Jacobsen m. fl.: Den danske sang. (Tekstudgaven).

5. klasse:
Alle bøger anskaffes i nyeste udgave. Kladdehæfter samt skrive
hæfter med skolens navn kan købes på skolen hos faglærerne.
Hoffmann Jensen, Mikkelsen og Sørensen: Læs rigtigt. (5. skoleår).
Rigø og Scherling Jensen: Vi kan selv. 5. klasse.
Vilh. Ludvigsen. Dansk skoleordbog, retskrivnings- og fremmed

ordbog ved Gunnar Hansen.
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Andersen, Bo, Nielsen og Dangaard Sørensen: Hovedskolens 
regnebog 5.

Mogens Møller: Vi læser historie 2.
Christensen og Krogsgaard: Atlas for folkeskolen.
Fogde, Jensen og Kongsted Olsen: Kristendomskundskab for

5. skoleår.
Orientering: Bøger efter aftale med faglæreren.
Rigø og Reinvard: Speak English - My first book.
Rigø og Reinvard: Speak English - Arbejdshæfte.
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 købes på. skolen hos faglærerne.
Jørgensen og Maltesen: Sjetteklassernes læsebog.
Rigø og Jensen: Vi kan selv. 6. klasse.
Vilh. Ludvigsen: Dansk skoleordbog.
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.
Geografi: Bøger efter aftale med faglæreren.
Christensen og Krogsgaard: Atlas 2.
Dragsholt og Skjold Larsen: Naturen omkring os.
Rasmussen og Simonsen: Lille flora.
Berendsen og Nielsen: Naturlære 6. skoleår.
Hjalmar Højgaard: Kemi i hverdagen.
Fogde, Højsted-Jensen og Kristian Jensen: Kristendomskundskab

6.-7. skoleår).

7. klasse:
Alle bøger anskaffes i nyeste udgave. Til sprogfagene anvendes 
hæfter med skolens navn. Disse, samt skrive-, regne- og kladdehæfter, 
kan købes på skolen hos faglærerne.
Jørgensen og Maltesen: Syvendeklasses læsebog.
Rigø og Jensen: Vi kan selv. 7. klasse.
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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.
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.
Geografi: Bøger efter aftale med faglæreren.
Christensen og Krogsgaard: Atlas 2.
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.
Hegelund, Jacobsen m. fl.: Den danske sang. (Tekstudgaven).

8. klasse:
Alle bøger anskaffes i nyeste udgave. Til sprogfagene anvendes 
hæfter med skolens navn. Disse, samt skrive-, regne- og kladdehæfter, 
kan købes på skolen hos faglærerne.
Ester og Tage Hansen og Billeskov Jansen: Litteratur for ottende

+ opgavebog.
Rigø og Jensen: Vi kan selv. 8. klasse.
Frilæsningsbog efter aftale.
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.
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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.
Fysik: Bøger efter aftale med faglæreren.
Hjalmar Højgaard: Kemi i hverdagen.
Fogde, Holt og Jensen: Kristendomskundskab for 8. klasse og

1. realklasse.
Det nye Testamente.
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 købes på skolen hos faglærerne.
Ester og Tage Hansen og Billeskov Jansen: Litteratur for niende + 

opgavebog.
Rigø og Jensen: Vi kan selv. 9. klasse.
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).
Rud. Lave: Deutsch für Erwachsene bind 1.
Rud. Lave: Grammatik og gloser til bind 1.
Tysk frilæsningshæfte efter aftale.
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.
Bøger til orientering efter aftale med faglæreren.
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P. Kierkegaard, Lomholt-Thomsen, Winding: Borger og Samfund 
(sidste udgave).

Christensen og Krogsgaard: Atlas 2.
Hjalmar Højgaard: Kemi i hverdagen.
Fogde, Holt og Jensen: Kristendomskundskab for 9. klasse.
Det nye Testamente.
Hegelund, Jacobsen m. fl.: 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 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, retskrivnings- og fremmed

ordbog ved Gunnar Hansen.
Diverse billigbøger til frilæsning efter aftale.
Rigø, Reinvard: Come along (10. klasse).
Rigø, Reinvard: Come along (workbook) 10. kl.
Rud. Lave: Deutsch für Erwachsene bind 2.
Rud. Lave: Grammatik og gloser til bind 2.
Tysk frilæsningshæfte efter aftale.
Kromann Clausen, C. E. Jensen: Regnetimen 10.
Gjellerups opgavesamling C. 10. klasse. Regning.
Bøger til orientering efter aftale med faglæreren.
Kierkegaard, Lomholt, Thomsen, Winding: Borger og Samfund

(sidste udgave).
Christensen og Krogsgaard: Atlas 2.
Fysik after aftale med faglæreren.
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 købes på skolen hos faglærerne.
Gunnar Jakobsen, Mogens Jansen, Mogens Kabel og Gudrun Paaske: 

Litteratur I-III.
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Dansk nutidsdigtning I i udvalg ved Orla Lundbo.
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.
Kromann Clausen, Jensen og Petersen: Real 1 regning og aritmetik.
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 real

afdelingen 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.
Hegelund, Jacobsen m. fl.: Den danske sang. (Tekstudgaven).

2. realklasse:
Alle bøger anskaffes i nyeste udgave. Til sprogfagene anvendes 
hæfter med skolens navn. Disse, samt skrive-, regne- og kladdehæfter, 
kan købes på skolen hos faglærerne.
Gunnar Jakobsen, Mogens Jansen, Mogens Kabel og Gudrun Paaske: 

Litteratur I-III.
Dansk nutidsdigtning I i udvalg ved Orla Lundbo.
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.
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P. Nydahl: Øvebog til læsebogen.
Kromann Clausen, Jensen og Petersen: Regning og aritmetik for 

2. real.
Christensen, Larsen og Ejrnæs: Geometri i 1. og 2. realklasse.
A. K. Erlang. Fircifrede logaritmetavler (udgave C).
Gjellerups opgavesamling B. (Sidste udgave).
Knud Andersen og Erik Kjersgaard: Historiebogen for 2. real.
Knud Nygård, Jørg. J. Jørgensen, Th. Nørlyng: Geografi for real

afdelingen 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 købes på skolen hos faglærerne.
Gunnar Jakobsen, Mogens Jansen, Mogens Kabel og Gudrun Paaske: 

Litteratur I-III.
Dansk nutidsdigtning I i udvalg ved Orla Lundbo.
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).
Gjellerups opgavesamlinger. 3. real skriftlig engelsk - hovedafsnit.

(Sidste udgave).
Gjellerups opgavesamlinger. 3. real skriftlig engelsk - biafsnit.

(Sidste udgave).
P. Nydahl: Tysk for realskolen 3.
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P. Nydahl: Øvebog til læsebogen.
P. Nydahl: Wir lensen 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 
(sidste udgave).

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.
Johannesen, 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.

36


