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GUNNAR JØRGENSENS
SKOLE
1972-73



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 svier, 
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 MÄL

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.
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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 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 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 1972-73

(Ansættelsesår ved skolen)

Bech, Marianne, lærer, 1964.
Bertelsen, Arne, organist, 1944.
Christensen, Birger, lærer, 1970.
Christiansen, Martin, lærer, 1968.
Hedegaard, Gerda, lærer, 1970.
Jensen, Ritta, lærer, 1965.
Klein, Ole, lærer, 1963.
Kähler, Joachim, 1971.
Lange, Janne, børnehaveklasseleder, 1970.
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.

Ved afslutningen af dette skoleår skal vi tage afsked med hr. orga
nist Arne Bertelsen, skolens sanglærer gennem 29 år, der nu holder 
op med at undervise for at hellige sig arbejdet med sit kammerkor, 
der har høstet stor anerkendelse både her hjemme og i udlandet. Vi 
siger hr. Bertelsen tak for mange års godt og loyalt samarbejde og 
ønsker ham alt godt for fremtiden.
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EKSAMINER
1972

Realeksamen:
Mette Brandt Christensen 
Henrik Hertz 
Kristian Kolbe 
Julia Leser
Carl Holm Nielsen 
Torben Strunge Pedersen 
Sigurd Schmidt 
Anne-Marie Sørensen 
Lisbeth Sørensen
Susan Valbak
Ulver Abildgaard 
Helle Bachmann
Jette Damm

Anders Danø 
Jens Rainer Hansen 
Peter Høst 
Anne Høyen 
Torsten Jonsson 
Mads Kibenich 
Dorit Møller Kristensen 
Henriette Kromann 
Per Lindegaard 
Leif Madsen 
Ib Pedersen 
Poul Poulsen 
Vibeke Aastrup

Den statskontrollerede prøve efter 10. klasse:
Thomas Adamsen 
Michael Bertelsen 
Peter Hoffmann 
Hanne Aagaard Jensen 
Jens Jensen

Peter Levinsen
Sanne Olsen
Kim Sjøberg
Michael Spangenberg
Jeanet Stilling

Den statskontrollerede prøve efter 9. klasse:
Mikkel Nordsø Christensen
Marianne Egevang
Eva Følsgaard
Peter Hermansen
Elene Hother
Lillian Jepsen

Camilla Moldenhawer
Mikala Naur
Jeanie Nielsen
Anni Foldberg Pedersen
Erik Reimers
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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 er fyldt 5 år, men endnu ikke 
er fyldt 7 år, og som kan forventes optaget i skolens 1. klasse det 
efterfølgende år.
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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 ............................ 800 kr. årlig.
1 .-2. klasse................................................................... 800 kr. årlig.
3 .-5. klasse ................................................................... 1000 kr. årlig.
6 .-10. klasse og realafdelingen................................. 1400 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 50 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 1.-8. skoleår. Nærmere oplysninger vil blive 
sendt ud til hjemmene.

LÅN AF SKOLEBØGER:

Skolens elever vil fra næste skoleår kunne låne lærebøger på skolen. 
Depositum kr. 50,- for 1. til 5. klasse og kr. 100,- fra 6. klasse og 
opefter.

Boglånet omfatter ikke ordbøger, atlas og sangbog.
Hvis bogudlånet ikke opsiges skriftligt, fortsætter det næste skoleår 

for de elever, der forbliver på skolen.
Bøgerne forbliver skolens ejendom, og det må kræves, at de for

synes med et solidt omslag og behandles med omhu.
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Bøger, der i årets løb bliver beskadiget og bøger, der forsynes med 
tilskrivelser, må straks erstattes. Gentagne overtrædelser af foranstå
ende bestemmelser medfører ophævelse af det gratis bogudlån for 
vedkommende elev.

Anmodning om optagelse i boglånet kan kun ske ved skriftlig hen
vendelse til skolen.

Depositum vil blive opkrævet ved det nye skoleårs begyndelse. 
Tilbagebetaling af depositum vil af hensyn til kontrollen med de 
tilbageleverede bøger først kunne finde sted omkring 1. oktober. 
Afleveringstidspunkterne for bøger i juni måned vil blive bekendt
gjort ved opslag på skolen og må nøje overholdes, da bøgerne ellers 
kan kræves erstattet.

Den første skoledag skal eleverne medbringe rummelige tasker til 
de nye bøger.

Stipendier:
Stipendier uddeles til elever over den undervisningspligtige alder. 

Der kan søges om stipendier fra Ungdommens Uddannelsesfond, som 
kan søges af elever i 9. klasse og 2. realklasse. Ansøgningsblanket 
hertil udleveres på begæring på skolen - som regel i oktober - hvor
efter den gennem skolen indsendes til hjemstedskommunens kommu
nalbestyrelse.

Desuden kan de samme elever søge understøttelse fra amtet (dog 
kun elever fra Københavns kommune). Ansøgningsskemaer kan efter 
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.
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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.

Undervisningsp  ligten:
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).

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.

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.

Forsømmelser m. v.:
Forsømmelser af længere varighed end 3 dage bedes meddelt sko

len. Efter enhver forsømmelse må eleven medbringe en seddel fra 
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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 tydeligt 
mærke.

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 
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 
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»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.

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 1 liter 

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

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

Skole tandpleje:
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.

Konfirmationsforberedelse:
Da skolens elever går til præst på meget forskellige tider, er det 

ikke skolen muligt at tage hensyn hertil ved skemalægningen, hverken 
i 7. klasse eller 8. klasse og 1. real.

Elever, der skal konfirmeres, vil kunne få fri fra skole dagen efter 
konfirmationen.

Ferier og fridage i skoleåret 1973-74:
1973 Efterårsferie 13.-21. oktober.

Juleferie 22. december - 6. januar.
1974 Dronning Ingrids fødselsdag 28. marts.

Påskeferie 6.-16. april.
St. Bededagsferie 10.-12. maj.
Kristi Himmelfartsdag 23. maj.
Pinseferie og grundlovsdag 1.-5. juni.
Sommerferie 22. juni til 11. 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.
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Gunnar Jørgensens navn knyttes til denne særlige udmærkelse, 
fordi det er modtagerens personlige karakteregenskaber, over for 
såvel lærerne som kammeraterne, der påskønnes.

I 1972 modtoges den af Torben Strunge Pedersen 3. real a og Jens 
Rainer Hansen 3. real b.

WILLI NAUMANNS MINDEGAVE 

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

1972 modtoges den af Sanne Olsen 10. klasse.

LEJRSKOLEN 1972

Fra lørdag den 27. maj til torsdag den 1. juni var vi, 6.x og 6.y, 
på lejrskole på Bornholm sammen med fru Hedegaard og Martin 
(Christiansen). Vi boede på Rønne Vandrehjem og nåede på de få 
dage at se så mange af Bornholms seværdigheder, som man normalt 
bruger en hel sommerferie til. Det var til dels takket være Charles! 
Han er rutebilvognmand i Rønne, og han kørte os rundt på øen og 
snakkede! Han kunne hele Bornholms historie lige fra istiden og til 
og med 2. verdenskrig, og han kendte også »de underjordiske«, som 
har hjulpet bornholmerne mange gange, når der har været krige der
ovre. Vi var på 2 heldagsture, den ene til den sydlige del af øen, den 
anden til den nordlige, og på en halvdagstur, som gik til Almindingen 
og Østerlars.

Vandrehjemmet var meget børnevenligt, men der var måske lidt 
for mange gæster på et vist tidspunkt. (Skolestuen var dog desværre 
altid ledig, når vi skulle bruge den). Der var fest og larm hver aften, 
men vores egen afskedsfest holdt vi dog på en pølsebar inde i Rønne 
- da vi trængte til at være os selv.

Under hele turen var tonen imellem os allesammen hyggelig og 
fredelig, pigerne hylede jo nok lidt, når de blev præsenteret for de 
levende frøer og pragtfulde ulke, som drengene fangede til dem, 
og de afhuggede hønsefødder, de fandt til dem, men piger er tit så 
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utaknemmelige! Også forholdet til vore to lærere var fint, vi blev 
kun nødt til at straffe Martin een gang! Det var den aften, vi spil
lede revanche-fodboldkamp mod svenskerne, (vi havde vundet over 
dem med 3-1 aftenen før), Martin var dommer, og selvom både piger 
og drenge gjorde en strålende indsats, lod han os tabe 1-0.

Da vi skiltes torsdag aften i Havnegade, var vi dødtrætte allesam
men, men vi var enige om, at det havde været alle tiders tur.

6.x og 6.y.
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ROMTUREN 1972

Fredag den 15. september meget tidligt om morgenen startede 
10. klasse + Hedegaard på en 8 dages tur til Rom. Super-Caravellen 
hoppede en del på vej ned over alperne, men kom dog rettidig frem, 
så allerede kl. 12 var vi installeret på Hotel Venezia, som ligger i 
nærheden af Roms banegård. Inden dagen var gået, havde vi fået 
et overvældende indtryk af Roms trafik, monumenter, ruiner, spring
vand - og italienske soldaters interesse for lyshårede piger - bare 
ved at slentre rundt i byen.

Lørdag tog vi med bus 64 til Peterskirken, hvor vi tilbragte mange 
timer og gik mange skridt. Vi travede næsten hele vejen hjem til 
hotellet, hvad der også tog os hele eftermiddagen, - der er meget at 
se på, når man lægger vejen om ad Piazza Navona og Pantheon. 
Nogle blev meget trætte.

Hver søndag formiddag er der loppemarked i Trastevere, og vores 
rejseselskab havde sørget for bus derud. Det var den eneste gang, vi 
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deltog i en arrangeret tur, men trafikken er enorm på det tidspunkt, 
vi var aldrig nået derud på egen hånd. Vi fik bevilget to timer på 
markedet, så blev vi samlet op og kørt til Pauluskirken uden for 
murene, her fik vi forevist klosterhaven og kirken og hørte lidt af 
højmessen. Søndag eftermiddag tilbragte vi på Monte Pincio og i 
Borgheseparken.

Mandag formiddag var vi i Collosseum, og om eftermiddagen så 
vi bl. a. knoglerne af ca. 4000 afdøde munke i Kapucinerkirkens 
krypt og senere ca. 4000 spillevende romere og turister på den 
spanske trappe, hvor vi sad længe og hvilede os.

Tirsdag morgen oplevede vi et voldsomt tordenvejr, og da det 
var overstået, tog vi ud på Via Appia Antica. Besøget i katakom
berne blev nu lidt af en skuffelse, for munken, der viste os rundt, 
havde mægtig travlt med at få os ekspederet igennem gangene. Det 
udendørs trattoria, som Hedegaard kendte længere ude ad vejen, 
skuffede derimod ikke.

Onsdag tog vi endnu længere væk fra Rom, nemlig til Tivoli, som 
ligger oppe i Sabinerbjergene 35 km øst for Rom. Her blev vi længe 
i Villa d’Estes haver og fotograferede springvand og fontæner.

Torsdag var vores sidste dag, og om formiddagen fulgtes vi ad 
som sædvanligt og nåede at se markedet på Vittore Emanuele, Den 
hellige trappe og Laterankirken, men om eftermiddagen skiltes vore 
veje, nogle gik på indkøb, nogle gik i kirker, og nogle gik bare. Vi 
fandt dog hinanden ved 18-tiden, og så gik vi ud og spiste og drak 
resten af vore penge op.

Fredag morgen startede vi hjemrejsen og kørte i huj og hast med bus 
til lufthavnen. Der sad vi og ventede i 4 timer i verdens mest triste 
og snavsede charterlufthavn på grund af diverse tekniske uheld. Til 
gengæld fik vi en lang - men køn - flyvetur til København, for kap
tajnen var kommet ind i myldretrafikken og måtte vente på grønt 
lys ved alle knudepunkter op gennem Europa.

Vi var enige om, at det var en skæg og vellykket tur, vi så og 
oplevede en masse, men vi fandt også ud af, at 8 dage faktisk er for 
lidt, når man både skal se alle Roms seværdigheder og også hygge 
sig sammen. 10.kl.
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DECEMBERUGEN 1972

Det var såvel læreres som elevers ønske at gentage successen fra 
tidligere år med afholdelsen af en »decemberuge«.

En sådan uge går i korte træk ud på, at skolens normale under
visning fra 4. klasse og opefter falder bort - til fordel for ca. 40 vidt 
forskellige fag og aktiviteter. Disse 40 ønskefag er blevet til dels ud 
fra udtalte elevønsker om gentagelse af tidligere års sikre træffere - 
dels skabt af et opfindsomt lærerpersonale i samråd med fr. Sevald- 
sen.

Hver elev skulle binde sig for mindst 25 timer, og da ønskesed
lerne var afleveret, havde fr. Sevaldsen adskillige dages arbejde med 
at tilrettelægge elev- og lærerskemaer. Vi lærere havde også travlt, 
for vi måtte jo være velforberedte, når vi skulle starte i vore nye 
fag. Da skemaerne var delt ud, og de fleste elever havde fået det 
meste af, hvad de havde ønsket, kunne decemberugen starte. Alle gik 
med ildhu i gang med ønskefagene. I flæng kan nævnes »tilløbsstyk
ker« fra foregående år som keramik, stoftryk, skak, barnepleje ved 
siden af nye spændende fag som læderarbejde, knytning og fletning, 
arbejde med gasbeton m.m. Endvidere kunne der tilbydes diverse 
sprogkurser, matematik, historie, musik, boldspil, en tur på motions
stien og meget, meget mere.

Da mange elever havde meldt sig til deres hobby, var det klart, 
at de besad en stor viden inden for området, en viden, som de med 
stor iver nød at kunne videregive til kammerater og lærere.

Vi kunne således atter i år konstatere, at når blot man arbejder 
med et ønskefag, er der intet i vejen med fliden og interessen. Hvem, 
der fik mest ud af »decemberugen« - eleverne eller lærerne - er måske 
vanskeligt at sige, og hvem, der var mest trætte efter den opslidende 
uge lader sig vel heller ikke afgøre, men én ting er givet: Skolens 
ønske med decemberugen blev opnået, nemlig at man gennem en inter
essebetonet opdeling af eleverne - på tværs af alder og klassetrin - 
kom hinanden tættere ind på livet ved at arbejde sammen i tole
rance og fællesskab, hvilket må være til gavn for skolearbejdet på 
længere sigt.

bos.
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NORGESTUREN

Hele 2. real + Marianne Beck og undertegnede dampede lørdag 
den 27. januar med »Prinsesse Margrethe« til Norge for at tilbringe 
nogle dage på Skarslia Turiststua i Hallingdalen. Rejsen med båden 
gik godt, selv om sovestolene ikke er velegnede til at sove i, til gen
gæld var de gode at synge i.

Under busturen spejdede vi de første par timer forgæves efter sne, 
men efter som vi nærmede os vort bestemmelsessted, dukkede der 
mere og mere sne op, og da vi efter 4| times kørsel nåede Skarslia, 
kunne vi tumle ud i en halv meter sne.

Skiudstyret, vi skulle leje, viste sig at være langt dyrere end op
lyst af bureauet - skiliften var ikke i gang, men til gengæld var der 
intet vand i swimming-poolen.

Omgivelserne var ideelle. Der var en lang træningsbakke, der 
var fine løjper og et vidunderligt fjeldterræn. Fra tidlig morgen til 
det blev for mørkt oksede vi op og ned ad bakker, så vi dårligt nok 
kunne holde på gaffelen af træthed under de fortrinlige måltider.

Skiskolen viste sig at være en god ide. Vi fik lært det mest nød
tørftige, så vi kunne bremse, dreje og falde med en vis elegance. Den 
sidste dag hyldede vi hinanden kraftigt, mens skilærer Stainar ud
delte de velfortjente diplomer.

Aftenerne gik med latinundervisning og anden gæv underholdning 
så som diskussioner, TV, bridge og småsnak med Asbjørn (alle nord- 
mænd uanset køn hedder Asbjørn). Enkelte trådte dansen i den 
hyggelige kælder, hvor der også var mulighed for at bowle og lege 
med spilleautomater. En af disse var for resten meget forbrugervenlig. 
Frk. Beck bidrog til underholdningen med en art ordleg, som vi gik 
så meget op i, at vi undertiden kom lidt sent i seng. (Interesserede 
kan henvende sig til frk. Beck og få den forklaret).

Vi havde ingen tilfælde af delirium - dels kostede en drikkelig øl 
7,42 kr., dels var det en tur på 30 km (skriver tredive) at begive 
sig ud på for at komme til nærmeste forretning. Ikke desto mindre 
blev der udrustet en ekspedition, der under påskud af at ville shoppe 
i al hemmelighed skulle hjembringe et upassende antal øller. Jeg 
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kunne ikke lade være med at hive lidt i smilebåndet, da jeg opdagede, 
at det var vørterøl, man havde købt. Ekspeditionens leder troede, at 
øl er øl, men er blevet klogere.

Det er egentlig aldrig gået op for mig, hvad nordmændene bruger 
vørterøl til. Det kan i hvert fald ikke drikkes, og selv om man er 
den eksperimenterende type, kan man ikke blive beruset, da vørterøl 
vistnok er ca. 2 % tyndere end mosevand. Dagene smuttede hurtigt, 
og pludselig befandt vi os i bussen på vej mod Oslo. Vi fik tid til at 
tage en tur ud på Bygdøy for at se Kon-Tiki efter i sømmene - der 
var for resten ingen. Hjemturen med »Kong Olav« foregik i vind
styrke 72 eller deromkring. Jeg blev allerede småsøsyg, inden for
tøjningerne var løsnet - Jan satte skandinavisk rekord i længdeopkast 
med tilløb, og lille Perry sov olivengrøn i hovedet i dukkehuset i 
legestuen. Men de fleste sov nogenlunde, og forholdsvis dugfriske 
nåede vi Larsens Plads.

Hvad husker man så fra sådan en tur, når der er gået nogle år? 
Jeg vil huske den fornemmelse, det var at nyde den norske vinter
natur, blændende hvid sne, postkortblå himmel og strålende sol i 
12 graders kulde. Det var også en dejlig følelse at fjumre omkring 
med et par brædder på benene sammen med nogle »skønne typer«, 
der fik mig til at føle, at jeg var »en af deres«.

Tak for turen.
Palle Thomsen
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3. KLASSES HARZENTUR 1973
Mallorca, Paris, Rom, Norge etc. var rejsemål, der blev nævnt i 

9. kl. Enige blev vi, men om at rejse til Harzen, og det har vist 
ingen fortrudt.

En lang togrejse skulle overstås, inden bjergene dukkede op. I 
Lübeck kom 15 piger fra en skole i Flensborg ind i vores vogn, og 
så fløj tiden, selv om der var visse sprogvanskeligheder.

Den næste dag var vi på byvandring i Goslar, som er en køn, 
gammel by. Dagen efter tog vi med toget til Bad Harzburg og med 
svævebane til toppen af Burgberg. Udsigten var dårlig p.g.a. tåge og 
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et voldsomt snevejr. En planlagt vandretur måtte opgives, men turen 
blev god alligevel, for humøret var højt.

Den sidste dag var forbeholdt en heldags busudflugt. Vi besøgte 
drypstenshuler, et bjergværksmuseum og en nedlagt mine, så Bloks
bjerg, Okertalsperre m.m. En del af turen gik langs zonegrænsen, der 
går midt igennem Harzen. Det sneede så kraftigt, at der lå 50-80 cm 
sne (d. 12. april). En klasse fra en pigeskole i Hamburg var på 
samme tur, så sneboldene føg om ørerne.

Det tyske øl gled ned med lethed, værre var det med ærtesuppen, 
den blev stående på bordet. Så serverede man hønsekødsuppe for os 
kl. 24,00, inden vi skulle i seng. Det gik bedre. (Nu ved forældrene 
det).

Hver dag sluttede med, at vi fandt sammen på hotellet og hyggede 
os. Vi lærte hinanden bedre at kende. Det er en af fordelene ved at 
rejse sammen.

ch + rj

AF SKOLENS DAGBOG

12. maj. 7. klasse var på Tuborg og i Tivoli med hr. Georg Andersen, 
mens 2. real og 10. klasse var på Louisiana og en tur i Sverige 
med fr. Marianne Bech og hr. Ole Klein.

18. maj. 8. klasse var på byvandring med hr. Martin Christiansen.
19. maj. Sidste skoledag for realafdelingen og 8.-10. klasse.
6. juni. 5. klasse var i Vindinge Naturpark med fr. K. Linde-Laur- 

sen.
7. juni. 2. klasse var i Danmarks Akvarium og Charlottenlund Skov 

med fr. Bente Steenstrup.
14. juni. Årsafslutning for hovedskolen.
14. juni. Efter vel overstået eksamen var realisterne, 10. klasse og 

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

10. august. Første skoledag for 1. klasse.
14. august. Første skoledag for børnehaveklassen.
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17. august. 10. klasse var på Nationalmuseet med hr. Palle Thomsen.
18. august. Vi fejrede skolens 36 års fødselsdag og overlærer Aksel 

Pedersen - kaldet P’s - 35 års jubilæum ved at vise film for alle 
skolens elever og bagefter holde halv fridag.

23. august. 10. klasse var på strandtur med hr. Palle Thomsen.
24. august. 10. klasse var på Frilandsmuseet med hr. Palle Thomsen.
31. august. 6. klasse var på strandtur med hr. Palle Thomsen.

7. september. 10. klasse var i Forstbotanisk Have med hr. Palle 
Thomsen.

11. september. 4. klasse var på Land- og Skovbrugsmuseet samt i 
Rude skov, Geelskov og Dyrehaven med fr. Marianne Bech.

28. september. 10. klasse var på Ordrupgårdsamlingen med hr. Palle 
Thomsen.

29. september. 8., 9., 10. klasse og 2. real var på virksomhedsbesøg på 
Coca-Cola med fr. Ritta Jensen og hr. Martin Christiansen.

10. oktober. 8. klasse var på byvandring og på besøg på Tøjhusmuseet 
med hr. Martin Christiansen.
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26. oktober. 9. klasse var på Frilandsmuseet med hr. Martin Christi
ansen.

16. november. Børnehaveklassen og 1. klasse var i Det lille Teater, 
hvor de oplevede »Fjerde banan til venstre« med fr. Janne Lange 
og fr. K. Linde-Laursen.
9. klasse var i Brede og så udstillingen »Sportens historie« med hr. 
Martin Christiansen.

1. december. Skolens yngste elev Susanne tændte - traditionen tro - 
det første lys på pyramidestagen på nissehulen, der på grund af 
terminsprøve i gymnastiksalen midlertidigt var anbragt i 1. klasse.
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Ved et håndboldstævne i Kildeskovshallen deltog skolen med 3 
hold; 1. real nåede finalen.

8. december. Skolen havde halv fridag.
11. december. 4. klasse var på tur med fr. Marianne Bech. De besøgte 

Spodsbjerg Fyr, Asserbo slotsruin og travede i Tisvilde Hegn.
13.-19. december. Decemberugen.
21. december. Juleafslutning for børnehaveklassen og 1.-4. klasse med 

juletræ og underholdning af 2. og 3. klasse, der sang og spillede 
komedie for os.

22. december. Juleafslutning for de øvrige klasser.
16. januar. Børnehaveklassen og 1. klasse var i Ishøj Teater med fr. 

Janne Lange og fr. K. Linde-Laursen, hvor de så »Solens land«.
29. januar -2. februar. 3. real og 10. klasse var i erhvervspraktik.

2. februar. 2. real besøgte på deres norgestur Kon-Tikimuseet i Oslo.
15. februar. 6. klasse var i Danmarks Akvarium med hr. Palle 

Thomsen.
22. februar. 10. klasse var i Danmarks Akvarium med hr. Palle 

Thomsen.
2. marts. 7.x og y holdt klassefest med fr. Gerda Hedegaard.
5. marts. Børnehaveklassen og 1.-5. klasse slog »katten af tønden«. 

Kattekonge blev Allan Hildebrandt, Henrik Østergaard og Jens 
Rasmussen fra henholdsvis 1., 2. og 5. klasse. Inden tøndeslagnin
gen havde underskolen hygget sig i klasserne med fastelavnsboller 
og sodavand.

14. marts. 1. real var på biblioteket med fr. Marianne Bech.
30. marts. 10. klasse og 7.x+y var i Avenue-Teatret til »Godspell« 

med fr. Gerda Hedegaard.
3. april. 10. klasse var i folketeatret med fr. Gerda Hedegaard til 

»Blå Time«.
12. april. 10. klasse var på besøg på Tuborg med hr. Palle Thomsen. 

Der har desuden været arrangeret besøg på Zoologisk Museum og 
i Zoologisk Have.

Hr. Birger Christesen har i årets løb foretaget ekskursioner med 
flere klasser.
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Hr. Jens Kähler har været på Louisiana med flere klasser for at 
se følgende udstillinger: Naiv kunst, ekstrem realisme samt Tin
guely’s værker.

Der har i vinterens løb været afholdt en række forældreaftener, 
hvor forældrene har haft 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.

ÅRSAFSLUTNING FOR SKOLEÅRET 1972-73

Onsdag den 20. juni møder 1.-7. klasse i deres klasseværelser, hvor 
de sammen med deres klasselærer hygger sig, inden vi ønsker hinan
den god sommerferie.

Fredag den 22. juli kl. 10 finder årsafslutningen sted for 8., 9. og 
10. klasse samt realklasserne.

Det nye skoleår begynder:

MANDAG DEN 13. AUGUST KL. 10.

1. klasse møder:

MANDAG DEN 20. AUGUST KL. 10.
Børnehaveklassen møder:

MANDAG DEN 20. AUGUST KL. 12.

BOGLISTE 1973-74
Hjemmene bedes anskaffe følgende bøger:
Hegelund, Jacobsen m. fh: Den danske Sang. (Tekstudgaven).
Ludvigsen, Vilh.: Dansk Skoleordbog, retskrivnings- og fremmedord

bog ved Gunnar Hansen. (5.-10. skoleår).
Christensen og Krogsgaard: Atlas 2. (5.-10. skoleår).
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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.

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

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

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

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

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