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GUNNAR JØRGENSENS
SKOLE
1971-72



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 har vi leget i vekslende vejr 
og drukket af kundskabens kilde, 
faldt os til tider en lektie lidt svær, 
det hjalp, når kun ærligt vi ville.
I solskin og byger, i snevejr og blæst 
blev hverdagen glæde og højtiden fest, 
når blot vi stod sammen som venner.

Muntert vi hilser hver morgen med sang, 
med smil går vi dagen i møde, 
lytter til ekko af tidernes gang 
og lærer af slægter, som døde.
I solskin og byger, i snevejr og blæst 
blev hverdagen glæde og højtiden fest, 
når blot vi stod sammen som venner.

Drømme vi drømte, mens dagene svandt, 
og gavmildt blev gaverne givet, 
frihed og ansvar var løsnet, der bandt, 
vor skole blev skole for livet.
I solskin og byger, i snevejr og blæst 
blev hverdagen glæde og højtiden fest, 
når blot vi stod sammen som venner.

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 og i en positiv kontakt med hjemmene at forene 
kundskabsmeddelelse med menneskelig udvikling, så eleverne kan gå 
ud i livet med almene kundskaber og med en naturlig selvtillid i 
behold - parat til at tage fat på de opgaver, der venter, og med lyst 
og mod til videre dygtiggørelse.

Skolens mål er: gennem samarbejde at skabe trygge og harmoniske 
vokseår for hver enkelt elev og derved udvikle selvstændige og posi
tive mennesker, som kan forene frihed med ansvar over for deres 
medmennesker.

5



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 overgangmuligheder 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 V7eis-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 1971-72

(Ansættelsesår ved skolen)
Andersen, Georg, lærer, 1963.
Bech, Marianne, lærer, 1964.
Bertelsen, Arne, organist, 1944.
Christensen, Birger, lærer, 1970.
Christiansen, Martin, lærer, 1968.
Falk-Hansen, Poul, præst, 1957.
Hedegaard, Gerda, lærer, 1970.
]ensen, Ritta, lærer, 1965.
Klein, Ole, lærer, 1963.
Kähler, Joachim, 1971.
Linde-Laursen, Kirsten, lærer, 1955.
Pedersen, Aksel, overlærer, 1937.
Sevaldsen, Grethe, skolebestyrer, 1944.
Steenstrup, Bente, lærer, 1964.
Steenstrup, Erik Otto, lærer, 1962.
Thomsen, Alice Koch, lærer, 1956.
Thomsen, Jens Palle, lærer, 1957.
Lærerrådsformand: Aksel Pedersen.

GITTE HØST

Den 24. maj døde Gitte Høst, 3. klasse som følge af en færdsels
ulykke.

Det føles ufatteligt for alle os, der kendte hende så godt, at vi 
ikke skal se hende mere. Det er svært at forstå, at et livshåb og en 
fremtidsforventning så brat skulle slukkes.

Vi vil mindes Gitte som det naturlige barn, hun var - glad for at 
lege og glad for at lære noget.
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EKSAMINER

1971
Realeksamen:

Tavs Elkjær 
Anette Fischer 
Lone Enemark Hansen 
Jesper Hougaard 
Henrik Jensen
Michael Linow Jørgensen 
Klaus Troest Jørgensen 
Alice Madsen
Laust Pedersen
Eivind Skjold Rasmussen 
Pernille Reesen
Susanne Plum Runckel 
Pia Schou
Anker Storgaard 
Lennart Mørch Sørensen

Jan Tafdrup
Søren Andersen
Anne Marie Danø
René Jardorf
Karin Aagaard Jensen
Marianne Larsen Jensen
Bo Johansen
Aksel Lensbjerg
Britt Nielsen
Karen Elisabeth Næs-Schmidt
Karen Nørgaard
Erland Skakke
Henrik Tuxen
Marie-Claire Ziener

Den statskontrollerede prøve efter 10. klasse:
Dorrit Bjerrum 
Kim Due 
Annemarie Fabricius 
Pia Johannisson 
Therese Johannsen

Finn Kragh
Claus Kvistgaard 
Michael Stener Petersen
Peter Veel

Den statskontrollerede prøve efter 9. klasse:
Thomas Adamsen 
Michael Bertelsen 
Peter Dandanell 
Henrik Jacobsen 
Hanne Aagaard Jensen 
Jens Jensen
Jørgen Jensen

Peter Levinsen 
Gerda Mickelsen 
Sanne Olsen 
Thomas Pedersen 
Charlotte Perlman 
Kim Sjøberg 
Jeanet Stilling
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BØRNEHAVEKLASSEN

Den 1. august 1970 oprettede skolen med undervisningsministeriets 
godkendelse for første gang en børnehaveklasse.

Det er en børnehaveklasses mål at udjævne overgangen fra det frie 
legeliv til skoletidens mere regelmæssige 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, hvorfor 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 ar 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 agtes indskrevet i en anden privat 
skole eller i en kommunal skole, ikke kan optages i børnehaveklassen.

Skolelægeordning.
Børnene i børnehaveklasserne skal være omfattet af den for skolen 

etablerede skolelægeordning.

DECEMBERUGEN 1971

Atter i år fulgte vi successen op fra de to foregående år og arran
gerede en »decemberuge«. For lige kort at ridse op, hvad et sådant 
arrangement går ud på, kan man sige, at det er en uge, hvor vi af
lyser al almindelig undervisning fra 4. klasse og opefter, og i stedet 
deltager eleverne i andre fag eller aktiviteter, som de selv har valgt 
ud fra ca. 40 tilbud, som er opstillet af fr. Sevaldsen og lærerne i 
fællesskab. Det forlanges dog, at hver elev har et bestemt antal timer.

Tilbuddene til eleverne var i år først og fremmest de sikre »træf
fere« fra sidste år, nu havde vi jo nogen erfaring at øse af, men det 
var da også lykkedes os at finde nye fag som f. eks. spansk, utraditio
nelt håndarbejde, indisk litteratur, opdagelsesrejser, verdenshavene, 
ny dansk litteratur og foursquare. Da ønskesedlerne fra eleverne var 
kommet ind, gik fr. Sevaldsen i gang med at danne holdene og lægge 
sit kæmpestore puslespil (ca. 200 elevskemaer + 16 lærerskemaer). 
Vi var også nogle lærere, der fik travlt, nemlig med at forberede os 
i vore nye fag, kun foursquare krævede ingen forberedelse, det kunne 
gårdvagterne til fuldkommenhed, de havde fået en god og grundig 
undervisning hele efteråret.

Flere af holdene måtte dubleres på grund af stor tilslutning, det 
gjaldt f. eks. orienteringsløb, bridge og skak, og her foretog man en 
sortering af eleverne i begyndere og viderekomne i skak og bridge 
og små-store i orienteringsløb. Et af hovedformålene med en sådan 
uge er jo ellers at fremme tolerance og hjælpsomhed ved at lade små 
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og store arbejde sammen og dyrke deres interesser sammen, og det 
var da også kun i disse tre aktiviteter, hvor konkurrencemomentet 
spiller ind, at vi delte børnene efter alder og kunnen, og jeg tror, 
alle var godt tilfredsee med den ordning.

Af de nye fag blev især indisk litteratur et »tilløbsstykke«, også 
her måtte oprettes to hold, og flere elever har senere kunnet brillere 
i orienteringstimerne med deres viden om indisk kastevæsen og reli
gion. Forresten har vi også kunnet spore virkningerne af hurtiglæs
ningskurset, nogle har endog arbejdet videre på egen hånd efter at 
have fået grundprincipperne i »decemberugen«.

Det vil føre for vidt at omtale alle aktiviteterne, men det må lige 
nævnes, at der blev produceret en enorm mængde i ugens løb: kera
miske vidundere, glasmosaikker, krystalapparater, et væld af hånd
trykte ting, julepynt og sækkelærredstasker, og mange af vore elevers 
familiemedlemmer fik hjemmelavede julegaver i 1971.

Vi lærere syntes også i år, at det var umagen og sliddet værd, for 
ingen var vel i tvivl om, at vi var trætte efter den hektiske uge. Vi fik 
konstateret endnu en gang, at når interessen er til stede, er fliden det 
også, og vi så store elever vise forståelse og tolerance over for mindre 
kammerater - og over for lærere, der nok deler deres hobby, men 
ikke er store eksperter på området.

Desværre fik vi ikke en »ugeavis« i år, ingen havde lyst til at på
tage sig jobbet som journalist, alle ville deltage aktivt i ugen og ikke 
nøjes med at kigge på og referere. he.

2. REAL A’S PINSETUR

Hvor utroligt det end kan lyde, tog 2. real a, nuværende 3. real a, 
den beslutning at tage en tur sydpå efter den skriftlige eksamen.

Målet var Gardasøen ,hvor man mente, der var mest ro til at for
berede sig til den mundtlige eksamen. Man mente, og sikkert med 
rette, at der kunne læses lige så meget dernede som hjemme. Foræl
drene godtog dette ræsonnement, så sagen var klar. Med fr. Beck 
som rejseleder, undertegnede som økonomichef, min kone, datter og 
datterdatter som revisorer fløj vi af sted fredag før pinse.
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Efter en herlig flyvetur, enkelte klagede over, at flyets vinger gene
rede udsigten (vi andre var glade for vingerne), nåede vi Italien og 
kom lidt sent på aftenen til vort hotel, Panorama. Alle havde glædet 
sig til lidt aftensmad, men vi måtte nøjes med den tilbudte cham
pagne. Det gik. Hotellet var prima, maden dejlig, og bortset fra de 
første par dag var vejret smukt.

Kun én tur var obligatorisk, og det var turen til Venedig. De 
øvrige dage blev benyttet til småture under kyndig vejledning af 
fr. Beck. Turen til Venedig var ærlig talt en hård tørn. Først en lang 
bustur, så i kø med vandsporvogn (45 stoppesteder), dernæst rundtur 
i bagende sol. Selv om turen var anstrengende, tror jeg, den var det 
værd. I øvrigt var det national festdag, så jeg tror, hele Italien havde 
sat hinanden stævne i Venedig.

De sidste dage nød vi ved vort swimming-pool. For os lærere var 
det hyggeligt at se, hvor naturligt vi altid fandt sammen om aftenen 
i tvangfrit samvær. Glædeligt var det også, at hotellets øvrige gæster 
roste vore elever for deres gode opførsel. De otte dage gik hurtigt, 
eksamen ventede, og alle glædede sig. P.
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LÜBECK-TUREN

Fra den 8. oktober til den 11. oktober foretog de to 3. realer med 
deres to »initiativrige« tysklærere en vellykket tur til Lübeck. Det 
egentlige formål med turen var at udvikle elevernes kendskab til det 
tyske sprog. Den korte tid tillod selvfølgelig ikke de helt store ud
foldelser, men Christian fik i hvert fald lært, at sæbe hedder Seife.

Vi havde nogle hyggelige dage og gode udflugter i fint vejr; her 
bør nævnes en sejltur på Ratzeburg-See og et besøg ved zonegrænsen. 
Aftenerne tilbragte vi i hyggeligt samvær, og vi fik da også lært nav
nene på de forskellige ølsorter.

mb & ok.
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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. 12,45-13,30 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.

Skolepengene bedes venligst indbetalt 
inden for de første 10 dage i måneden.

Der kan forventes et beløb fra staten til nedsættelse af skolepen
gene for nogle elever i hovedskolen. Nærmere oplysninger vil blive 
sendt ud til hjemmene.

Stipendier:
Stipendier uddeles til elever over den undervisningspligtige alder. 

Der kan søges om stipendier fra Ungdommens Uddannelsesfond, som 
kan søges af elever i 8., 9. klasse, og 1. og 2. realklasse. Ansøgnings
blanket hertil udleveres på begæring på skolen - som regel i oktober - 
hvorefter den gennem skolen indsendes til hjemstedskommunens kom
munalbestyrelse.

Desuden kan de samme elever søge understøttelse fra amtet (dog 
kun elever fra Københavns kommune). Ansøgningsskemaer kan efter 
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den 15. juli fås hos vedkommende kommunalbestyrelse eller på skole
rådets kontor, Blegdamsvej 27, 2., kl. 13-14 (undtagen lørdag).

Eleverne i 10. klasse og 3. realklasse får fremover uddannelses
støtte fra staten. Denne støtte administreres af Statens Uddannelses
støtte i samarbejde med stipendienævn ved de enkelte skoler.

Befordringsgodtgørelse:
Nogle kommuner har - efter henstilling fra staten - vedtaget at 

yde tilskud til befordring af elever, som bor i en vis minimumsafstand 
fra skolen og benytter offentlige transportmidler.

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.

Undervisningspligten:
Ved lov af 17. april 1972 er der gennemført nye regler om under

visningspligten.
Undervisningspligten er udvidet til 9 år. Det betyder, at den først 

ophører med skoleårets udgang i det kalenderår, hvor eleven har 
modtaget regelmæssig undervisning i 9 år eller fyldt 17 år eller af
slutter folkeskolens 9. skoleår (eller hermed ligestillet uddannelse). 
Disse regler gælder alle elever, der nu går i skole, med følgende und
tagelser:

elever, der i dette skoleår går i 9.-10. klasse eller 
realafdelingen,
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elever, der inden den 1. august 1971 var fyldt 
13a år og havde gået i skole i 7 år,
elever, der inden den 1. august 1971 var fyldt 
14 år.

Den udvidede undervisningspligt kan også opfyldes uden for folke
skolen, bl. a. ved deltagelse i kursus på efterskoler og ungdomskost
skoler efter det 7. skoleår.

Der kan i ganske sarlige tilfalde gives dispensation til at påbe
gynde en erhvervsmæssig uddannelse efter det 7. eller 8. skoleår eller 
til helt at blive fritaget for undervisningspligt. Ansøgning herom sen
des til skolenævnet ved elevens skole, for børn i private skoler til 
skolekommissionen, i Københavns kommune til skoledirektionen. Dis
pensation kan kun gives, hvis særlige grunde taler for, at det er til 
elevens bedste.

Ministeriet vil udsende nærmere retningslinjer herom til skolemyn
dighederne omkring 1. maj, og der kan derfor ikke tages stilling til 
ansøgninger om dispensation før i løbet af maj måned. Dispensation 
kan søges med virkning fra ethvert tidspunkt i skoleåret.

Optagelse i 1. realklasse
Det er fremtidig forældrene, der afgør, om en elev skal optages i 

1. realklasse. (Dette gælder dog kun, hvis eleven efter skolens skøn 
kan oprykkes til 8. klassetrin). Afgørelsen træffes efter samråd mel
lem forældrene, eleven og den hidtidige skole. Dette gælder også 
elever, som ønskes optaget i 1. realklasse efter at have gennemgået 
8. og eventuelt 9. klasse. Det er dog en betingelse for optagelse i real
afdelingen, at eleven har modtaget undervisning i tysk og matematik 
i 7. skoleår.

Har skolen efter de hidtil gældende regler besluttet, at eleven ikke 
kan optages i 1. realklasse efter sommerferien, er denne beslutning 
kun gyldig, hvis forældrene accepterer den. Såvel forældrene som 
skolen kan forlange, at der afholdes et nyt møde på skolen med del
tagelse af forældre, elev og klasselærer, inden der træffes endelig af
gørelse om optagelsen. Ministeriet vil i et kommende cirkulære hen- 
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stille, at skolerne indbyder forældrene til sådanne drøftelser i de til
fælde, hvor forældrene og skolen ikke har været enige om elevens 
placering.
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. 1 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 tydeligt 
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.
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:

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.

Gymnasik, drenge: hvide bukser, blå trøje, gummisko.

Valgfri fag:
Til realeksamen er fransk og matematik valgfri. Deltagelse i under

visningen i valgfri fag er afhængig af forældrenes ønsker. Ønsker en 
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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.

På den ugentlige timeplan er der afsat to timer for hver af klas
serne 1., 2. og 3. real, hvor eleverne efter eget ønske kan deltage i 
nogle musiske eller manuelle fag.

I år prøver skolen at indføre skabende dramatik som valgfrit 
fag. Dramatikken har stor betydning i danskundervisningen, hvor 
den efterhånden indgår som et naturligt led - også uden at nå scenen 
og publikum. Da der imidlertid i de større klasser ikke inden for det 
timetal, der er afsat til danskundervisningen, er plads til skabende 
dramatik, forsøger skolen at gennemføre undervisning i skabende 
dramatik som tilvalgsfag.

Det udvikler børnenes sans for at leve sig ind i en situation, og 
den efterfølgende kritik og drøftelse modner eleverne og stimulerer 
deres tankevirksomhed. Ofte styrkes kammeratskabet ved det fælles 
arbejde med dramatikken, hvor elever fra forskellige klasser og på 
forskellige alderstrin må arbejde sammen.

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

købes på skolen hos de forskellige faglærere.

Mælk:
Eleverne i børnehaveklassen og 1.-7. klasse kan gratis få l liter 

sødmælk daglig. Hjemmene vil i august måned modtage tilmeldings
blanketter.
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Skolelage:
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 
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 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.

Skolelægen: Kredslæge Sigurd Riber Albrectsen.
Skolesundhedsplejerske: Fr. Karen Knudsen.

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 1972-73:
Lørdagsfrihed hele året.
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1972 Efterårsferie 14.-22. oktober.
Juleferie 23. december - 7. januar.

1973 Påskeferie 14. - 24. april.
St. Bededagsferie 18. - 20. maj.
Kristi Himmelfartsdag 31. maj.
Grundlovsdag 5. juni.
Pinseferie 9.-12. juni.
Sommerferie ca. 23. juni - ca. 12. august.
Hvor to dage er nævnt er begge 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.

I 1971 modtoges den af Annemarie Fabricius 10. klasse og Jesper 
Hougaard 3. real a.

WILLI NAUMANNS MINDEGAVE

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

1971 modtoges den af Henrik Tuxen 3. real b.

GAVER

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

Hajtænder (Perry Butler). - Skolebøger (Annemarie Fabricius, 
Elene Hother og Pia Johannisson).
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AF SKOLENS DAGBOG

6 . maj. 7. klasse var på Teknisk Museum i Helsingør med hr. Georg 
Andersen.

13. maj. 8. klasse var i Grundtvigskirken med fr. Marianne Bech.
19. maj. Sidste skoledag for 3. real, 10. og 9. klasse, der foranstaltedes 

sportskampe med tovtrækning, sjipning, forhindringsløb og vægt
løftning. Traditionen tro blev der kastet karameller i grams til 
skolens øvrige elever. Skoledagen sluttede med boldspil mellem 
lærerne og afgangsklasserne.

21. maj. 2. klasse på Frilandsmuseet med fr. Marianne Bech.
7. juni. 1. og 3. klasse på bondegårdstur til Skævinge med fr. Alice 

Koch Thomsen og fr. Bente Steenstrup.
10. juni. 4. klasse på bondegårdstur med fr. Kirsten Linde-Laursen.
11. juni. 3. klasse i svømmehal med fr. Alice Koch Thomsen, og 5. 

klasse var i Zoologisk Have med fr. Gerda Hedegaard.
16. juni. Efter vel overstået eksamen var realisterne, 10. klasse og 

lærerne skolens gæster ved en hyggelig aften.
18. juni. Årsafslutning for afgangsklasserne og de store elever.
9. august. Det ny skoleår begynder.

18. august. Vi fejrede skolens 35-års fødselsdag ved at vise filmen 
»Chaplin på slap line« for alle skolens elever.

31. august. Skolens fodboldhold spillede kamp mod Lindegårdsskolen. 
Vi tabte stort.

5. oktober. 6. klasserne var på bibliotek med fr. Gerda Hedegaard. 
14. oktober. 3. klasse var på børnebiblioteket med fr. Marianne Bech.

5. november. 5. klasse var på børnebiblioteket med fr. Kirsten Linde- 
Laursen.

1. december. Skolens yngste elev, Kerstin, tændte - traditionen tro - 
det første lys på pyramidestagen på nissehulen.

2. december. 3. klasse og 6. klassernes drenge var på Søfartsmuseet i 
Nikolaj Kirke med hr. Joakim Kähler.
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3. december. Skolen havde besøg af hr. undervisningsinspektør 
Iversen.

6. december. Skolen havde juleindkøbsfridag.
13 .-17. december. Decemberugen.
21 . december. Juleafslutning for børnehaveklassen samt 1.-5. klasse 

med juletræ og efterfølgende boller og sodavand.
22 . december. Juleafslutning.
24 .-28. ■januar. 3. realerne, 10. og 9. klasse var i erhvervspraktik.

3. februar. 3. real a og 8. klasse besøgte Toms Chokoladefabrik med 
hr. Martin Christiansen.

14. februar. 1.-5. klasse slog »katten af tønden«. Kattekonge blev 
Morten Nerenst-Christensen og Ole Andersen fra henholdsvis 3. 
og 4. klasse. Inden tøndeslagningen havde underskolen hygget sig 
i klasserne med boller og sodavand.

15. februar Børnehaveklassen slag »katten af tønden. Kattekonge blev 
Siv Thorhauge.

17. februar. Skolebal - arrangeret af 3. realerne og 10. klasse.
18. februar. Skolefridag.

2. marts. 3. klasse var på Zoologisk Museum med fr. Marianne Bech. 
I forårsmånederne har der desuden været arrangeret ture til Zoo
logisk Museum, Dyrehaven, Tuborg, Københavns Rådhus og Ro
senborg Slot, ligesom børnehaveklassen flere gange har været i 
Zoologisk Have og Danmarks Akvarium.

Hr. Birger Christensen har i årets løb foretaget ekskursioner med 
flere klasser.

Der har i vinterens løb været afholdt en række forældreaftener, 
hvor forældrene har fået lejlighed til indbyrdes at udveksle erfarin
ger om deres børn samt til personlig samtale med deres børns lærere 
og skolens bestyrer.

Da det er skolens indtryk, at forældrne har været lige så glade for 
disse samtaledage som lærerne og skolens bestyrer, vil de blive fortsat 
i fremtiden.
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ÅRSAFSLUTNING FOR SKOLEÅRET 1971-72

Onsdag den 14. juni møder 1.-7. klasse i deres klasseværelser, hvor 
de sammen med deres klasselærer hygger sig, inden vi ønsker hinanden 

god sommerferie.
Fredag den 16. juni kl. 10 finder årsafslutningen sted for 8., 9. og 

10. klasse samt realklasserne.

Det ny skoleår begynder:
MANDAG DEN 7. AUGUST KL. 10.

1. klasse møder:
TORSDAG DEN 10. AUGUST KL. 10.

Børnehaveklassen møder:
MANDAG DEN 14. AUGUST KL. 12.
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VEDTÆGTER 
for 

den selvejende institution »Gunnar Jørgensens Skole«

Den selvejende institution »Gunnar Jørgensens Skole« er en juridisk 
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 motto »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 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.

§ 4y
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
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sættelse og afskedigelse 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 1972-1973

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.
Farver 4- tegneblok, som opbevares på skolen.

2. klasse:
Alle bøger anskaffes i nyeste udgave. Kladde- og tegnehæfter kan 
om ønskes købes hos faglærerne.
Knud Hermansen og Ejvind Jensen: Søren og Mette i 2. klasse.
Opgaver til Søren og Mette i 2. klasse.
Bisgaard og Nielsen. Systemskrift 2.
Jørgen Cort og Erik Johannessen: Matematik 2. 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.
Farver + tegneblok, som opbevares på skolen.

3. klasse:
Alle bøger anskaffes i nyeste udgave. Kladdehæfter samt skrive
hæfter med skolens navn kan købes på skolen hos faglærerne.
Hermansen og Jensen: Søren og Mette i 3. klasse.
Johan Brinth: Stav rigtigt.. 3. skoleår.
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Rigø og Jensen: Vi kan selv. 3. klasse.
Jørgen Cort og Erik Johannessen: Matematik 3. kl. hæfte a og b..
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).
1 æske farver + 1 tegneblok, som opbevares på skolen.

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).
Jørgen Cort og Erik Johannesen: Matematik 4. klasse, hæfte a og b.
K. Rasmussen og I. Wiehe: Træning i tal med facitkontrol. 4. klasse.

Hæfte 1.
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).
1 æske farver + 1 tegneblok, som opbevares på skolen.

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.
Andersen, Bo, Nielsen og Damgaard Sørensen: Hovedskolens 

regnebog 5.

32



Rasmussen og Wiehe: Træning i tal med facitkontrol. 5. kl., hæfte 1.
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. 2. udg.
Rigø og Reinvard: Speak English - Arbejdshæfte. 2. udg.
Hegelund, Jacobsen m. fl.: Den danske sang. (Tekstudgaven).
Farver + tegneblok, som opbevares på skolen.

6. klasse:
Alle høger anskaffes i nyeste udgave. Til sprogfagene anvendes 
hæfter med skolens navn. Disse, samt skrive-, regne- og kladdehæfter, 
kan købes på skolen hos faglærerne.
Esther og Tage Hansen og Billeskov J: Litteratur for sjette

og opgavebog.
Rigø og Jensen: Vi kan selv. 6. klasse.
Vilh. Ludvigsen: Dansk skoleordbog.
Kromann Clausen og Jensen. Regnetimen 6.
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.
Fogde, Højsted-Jensen og Kristian Jensen: Kristendomskundskab

6.-7. skoleår).
Jensen, Kristian: Religion (arbejdshæfte).

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.
Esther og Tage Hansen og Billeskov J: Litteratur for syvende

+ opgavebog.
Rigø og Jensen: Vi kan selv. 7. klasse.
Rigø, Reinvard: Come along for 7. klasse.
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Rigø, Reinvard: Øvehæfte for 7. skoleår. (Nyeste udgave).
P. Nydahl: Tysk for hovedskolen 1.
P. Nydahl: Øvebog 1 til læsebogen.
Kromann og Clausen: Regnetimen 7.
Mogens Møller: Vi læser historie 4.
Geografi: Bøger efter aftale med faglæreren.
Christensen og Krogsgaard: Atlas 2.
Sv. Aa. Jensen og P. C. Jørgensen: Biologi for 7. klasse.
Naturlære: Bøger efter aftale med faglæreren.
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. Lud vigsen: Dansk skoleordbog, retskrivnings- og fremmed

ordbog ved Gunnar Hansen.
Rigø, Reinvard: Come along for 8. klasse.
Rigø, Reinvard: Work-book. (8. skoleår).
P. Nydahl: Tysk for hovedskolen 2.
P. Nydahl: Øvebog 2 til læsebogen.
Kromann Clausen og Jensen: Regnetimen 8.
Kromann Clausen og Jensen: Regnskabsføring for 8. og 9. klasse.
Kromann Clausen og Jensen: Regnskabshæfte til regnskabsføring 

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

og geometri for hovedskolens 8. og 9. klasse, udgave H.
Bøger til orientering efter aftale med faglæreren.
Andersen og Frandsen: Skolernes opslagsbog. (Sidste udgave).
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Christensen og Krogsgaard: Atlas 2.
Fysik: Bøger efter aftale med faglæreren.
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 amendes 
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).
Tyskbøger som til 10. klasse.
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.
Erik Johannesen og Kaj Kristiansen: Matematik for 9. klasse.
Hylling Christensen og Petrus Larsen: Opgaver i regning, aritmetik 

og geometri for hovedskolens 8. og 9. klasse, udgave H.
Bøger til orientering: Christensen og Krogsgaard: Atlas 2.
Andersen og Frandsen: Skolernes opslagsbog (sidste udgave).
Poul Holm Joensen: Håndbog til orienteringsfagene I og II.
Knud Kretzschmer, Carl Lindhardt Hansen og J. Holst-Jensen: 

Samfundslære for realafd.
Bøgerne til orientering skal også bruges i 10. klasse.
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Hjalmar Højgaard: Kemi i hverdagen.
Fogde, Holt og Jensen: Kristendomskundskab for 9. klasse.
Det nye Testamente.
Hegelund, Jacobsen m. £1.: Den danske sang. (Tekstudgaven).
Naturlære: Efter aftale.
Henning Nielsen, B. Baunsgaard: Blanketbogen for 8.-9. skoleår.

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.
Fagbøger til tysk efter aftale med faglæreren.
Erich Kästner: Mein Onkel. Easy Reader - grafisk forlag.
Erik Johannesen: Matematik for 10. klasse.
Bøger til orientering efter aftale med faglæreren.
Kromann Clausen, C. E. Jensen: Regnetimen 10.
Gjellerups opgavesamling C. 10. klasse. Regning.
Fysik after aftale med faglæreren.
Bøger til orientering som 9. klasse.

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.
Werner K. Larsen, Merete Rentsch: Geografi for 1. real.
Christensen og Krogsgaard: Atlas 2.
Christensen og Krogsgaard: Atlas uden navne.
Dragsholt og Frederiksen: Planter og dyr I.
Andersen & Ingolf + Norbøll: Fysik og Kemi for 1. og 2. realklasse.
Fogde, Holt og Jensen: Kristendomskundskab for 8. klasse og

1. realklasse.
Det nye Testamente.
Hegelund, Jacobsen m. fl.: Den danske sang. (Tekstudgaven).
Aage Bisgaard, Henning Nielsen: Skrivning 1. real (øvehæfte og 

fremlæggelseshæfte).

2. realklasse:
Alle bøger anskaffes i nyeste udgave. Til sprogfagene anvendes 
haf ter med skolens navn. Disse, samt skrive-, regne- og kladdehæfter, 
kan købes på skolen hos faglærerne.
Rigø og Jensen: Vi kan selv. 2. real.
Arne Winther: Skriftlig fremstilling.
Dansk nutidsdigtning I i udvalg ved Orla Lundbo.
Leif Busk: Sproglig forståelse.
Anden litteratur (billigbøger) efter aftale med dansklæreren.
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.
Werner K. Larsen og Aage Aagesen: Geografi for 2. real.
Christensen og Krogsgaard: Atlas 2.
Christensen og Krogsgaard: Atlas uden navne.
Dragsholt og Frederiksen: Planter og dyr 3.
Ingolf Andersen og K. W. Norbøll: Fysik og kemi for 1. og 2. real.
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-IIL
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.
P. Nydahl: Øvebog til læsebogen.
P. Nydahl: Wir lesen deutsch 2 (Ferienfahrt mit Hindernissen).
Samt et abonnement på et tysk månedsblad (pris ca. 10 kr.)
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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
Andersen, Ingolf + K. W. Norbøll: Fysik og Kemi for 3. real.
Knud Kretzschmer, Carl Lindhardt Hansen og J. Holst-Jensen: 

Samfundslære for realafd.
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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