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GUNNAR JØRGENSENS 
SKOLE
197 3-74



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.
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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 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: FIE 4395
Lærerværelset: HE 40.042

POSTGIRO: 325 48

ADRESSE: Gersonsvej 43, 2900 Hellerup
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SKOLENS LÆRERE 1973-74 

(Ansættelsesår ved skolen)

Abildtrup, Hanne, lærer, 1973.

Bech, Marianne, lærer, 1964.

Christensen, Birger, lærer, 1970.

Christiansen, Martin, lærer, 1968.
Hedegaard, Gerda, lærer, 1970.

Jensen, Ritta, lærer, 1965.
Klein, Ole, lærer, 1963.

Kähler, Joachim, lærer, 1971.
Lange, Janne, børnehaveklasseleder, 1970.

Ledstrup, Bente, lærer, 1973.

Linde-Laursen, Kirsten, lærer, 1955.

Pedersen, Aksel, overlærer, 1937.

Sevaldsen, Grethe, skolebestyrer, 1944.
Steenstrup, Bente, lærer, 1964.

Steenstrup, Erik Otto, lærer, 1962.

Lærerrådsformand Aksel Pedersen
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Realeksamen:

Thomas Adamsen 
Claus Bastrup 
Mariann Carstens 
Per Diemer 
Lone Ertner 
Annelise Floor 
Hans Jørgen Glud 
Emma Hagen 
Krystyna Hansen 
Clifford Heman 
Peter Hoffmann
Anne-Mette Thorrud Jensen

EKSAMINER 
1973

Bente Kjeldsen 
Paul Kromann
Jane Larsen 
Ulla Michaelsen 
Lars Mikkelsen 
Kenneth Ottosen 
Thomas Pedersen 
Pia Rosenquist 
Johan Sjöblom 
Michael Spangenberg 
Bjerne Stæhr

Den statskontrollerede prøve e

Peter Hermansen
Elene Hother
Lillian Jepsen
Camilla Moldenhawer

er 10. klasse:

Michala Naur
Anni Foldberg Pedersen
Erik Reimers

Den statskontrollerede prøve

Anne Dorte Bering 
Niels Carlsen 
Cate Hansen 
Michael Hold 
Peter Kjær 
Gerner Larsen

•r 9. klasse:

Rolf Michelsen
Merete Olsen
Jørn Petersen
Henrik Skøtt
Randi Krogdal Thomsen
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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.-9. skoleår. Nærmere oplysninger vil blive 
sendt ud til hjemmene.

LÅN AF SKOLEBØGER:

Skolens elever kan 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, 

d.v.s. elever i 10. klasse og 3. realklasse, der fremover får uddannel
sesstøtte fra staten. Denne støtte administreres af Statens Uddannel
sesstøtte i samarbejde med stipen dienævn 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.

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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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 
modtager regelmæssig undervisning i 9 år eller er 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 
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 galder dog forsøgsvis sarlige 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 
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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 
»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.
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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 i liter 

mælk 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. 
I forbindelse med undersøgelserne i de første skoleår udsendes der 
spørgeskema til forældrene, - og det er af stor betydning, at de 
ønskede oplysninger gives. Det er også meget væsentligt, at en af 
forældrene er med til undersøgelsen i de første klasser, således at 
skolelægen får betingelserne for at skaffe sig det bedst mulige kend
skab til barnet, med deraf følgende mulighed for at kunne give 
eleven de bedste lægelige betingelser for at udvikle sine anlæg.
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.

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.

I dette skoleår har alle elever fra 1. til 4. klassetrin fået instruktion 
i mundhygiejne, d.v.s. fået undervisning i tandbørstning.

Konfirmations forberedelse:
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 1974-75:
1974 Efterårsferie 12.-20. oktober.

Juleferie 21. december - 5. januar.
1975 Påskeferie 22. marts - 1. april.

Dronningens fødselsdag 16. april.
Store Bededagsferie 25. april - 27. april.
Kristi Himmelfartsdag 8. maj.
Pinseferie 17. - 20. maj.
Grundlovsdag 5. juni.
Sommerferie 21. juni - 10. august.
Hvor to dage er nævnt er begge fridage.
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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 1973 modtoges den af Elene Hother og Anni Foldberg Pedersen 
begge 10. klasse.

WILLI NAUMANNS MINDEGAVE

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

1973 modtoges den af Krystyna Hansen 3. real.
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LEJRSKOLEN 1973
Også i år skulle 6. klasse på lejrskole. Vi børn vidste ikke rigtig 

noget om Tranum Klit, nok hvor Vendsyssel var, men det var meget 
fjernt for os. Laura fortalte lidt, og vi glædede os mere og mere.

Mandag den 21. maj drog vi så af sted, togrejsen var lang, men 
bestemt ikke kedelig. Vi var 17 elever, Laura og Joachim. Da vi 
ankom til Tranum, fik vi en masse at vide om, hvordan vi skulle 
opføre os. Tirsdag var vi med bus på heldagsudflugt til Skagen - 
vi så Rødhus - Løkken - Børglum Kloster - Råbjerg Mile - Skagen 
- Sindal - Hjørring - Brønderslev og Store Vildmose. Det var en 
meget lang tur, så vi var dødtrætte, da vi kom hjem.

Onsdag var vi på cykeltur til fjerkræslagteriet i Brovst, det var 
ikke rart at se. Om eftermiddagen besøgte vi nogle kreative menne
sker, der havde opgivet landbruget og nu støbte lys og lavede ler
arbejder. Torsdag var vi med bus til Svinkløv - Bulbjerg og Vejlerne. 
Om eftermiddagen så vi fiskerbådene ved Slettestrand; det er det 
sidste sted, hvor bådene endnu står på stranden.

Torsdag aften lavede vi lidt dramatik for de andre klasser, der 
opholdt sig på lejrskolen sammen med os - vi dansede også, men 
det blev nu ikke rigtig til noget.

Fredag var afrejsedag, vi skiltes på Hovedbanegården - trætte 
og snavsede.

Hvad får vi så ud af en lejrskole? Personligt mener jeg, det er 
meget vigtigt. Vi oplever en hel anden form for skole - en skole, 
der fungerer på en anden måde, vi oplever kammeraterne og lærerne 
anderledes.

Morten, 7. kl.
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UDEDAG

Onsdag den 26. september havde skolen arrangeret »Udedag«.

Børnehaveklassen og 1. - 3. klasse var på tur i Zoologisk Have.

For de øvrige elever var der arrangeret følgende 5 valgmuligheder:

Orienteringsløb.
Motionssti.
Besøg på Teknisk Museum.
Besøg på Frilandsmuseet.
Byvandring med besøg på Nationalmuseet.

Alle hold var godt besøgt, og såvel elever som lærere vendte trætte 
og udasede tilbage fra dagens strabadser.
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AF SKOLENS DAGBOG

9. maj. 8. klasse var på Kunstindustrimuseet og Frilandsmuseet med 
hr. J. Kähler.

11. maj. 1. real var på Zoologisk Museum med hr. Birger Christensen.
15. maj. 8. klasse var i Hørsholm på Jagt- og Skovbrugsmuseet med 

hr. Ole Klein.
Samme dag var 2. real på Ordrupgårdsamlingen med hr. J. Käh
ler.

17. maj. Sidste skoledag for realafdelingen og 8.- 10. klasse.
21. maj. 7. klasse rejste på lejrskole til Tranum Klit med fr. Kirsten 

Linde-Laursen og hr. J. Kähler.
8. juni. 2. klasse var på skovtur med fr. Alice Koch Thomsen.

19. juni. Børnehaveklassen og 1. klasse var på udflugt til Vindinge 
Naturpark med fr. Janne Lange og fr. Kirsten Linde-Laursen.
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20. juni. Årsafslutning for hovedskolen.
Efter veloverstået eksamen var realisterne, 10. klasse og lærerne 
skolens gæster ved en hyggelig aften.

22. juni. Årsafslutning for afgangsklasserne og de store elever.
13. august. Det nye skoleår begynder.
20. august. Første skoledag for børnehaveklassen og 1. klasse.
27. august. 8. klasse var med hr. Martin Christiansen i Brede for at 

se Nationalmuseets udstilling »Den hvide gud«.
28. august. 9. klasse så den samme udstilling.
31. august. 10. klasse så den samme udstilling.

2. real var i Lyngby Åmose med hr. Birger Christensen.
6. september. 3. real var i Lyngby Åmose med hr. Birger Christen

sen.
13. september. 5. klasse var i Zoologisk Have med fr. Marianne Bech.
26. september. »Udedag«.

6. november. 3. real og 10. klasse havde besøg af en erhvervsvej
leder.

13. november. Børnehaveklassen, 1. og 2. klasse var i teatret.
3. december. Skolebal.
5. december. Skolens yngste elever tændte - traditionen tro de første 

lys på pyramidestagen på nissehulen.
14. december. 4. klasse var på Nationalmuseet med hr. J. Kähler.

20. december. Juleafslutning for børnehaveklassen og 1.-5. klasse 
med juletræ.

21. december. Juleafslutning for de øvrige klasser.
21. januar. 8. klasse på besøg på Tuborg med hr. Martin Christian

sen.
28. januar til

1. februar. 3. real og 10. klasse var i erhvervspraktik.

15. februar. Eleverne fra 6. klasse og skolens højere klasser så filmen 
»Kong Salomons Miner«.
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20. februar. Børnehaveklassen og 1.-5. klasse så og deltog aktivt i 
ALAKAZAM’s trylleteater.

26. februar. Børnehaveklassen og 1.-5. klasse slog »Katten af tøn
den«.
Kattekonger: Sten Estrup 1. klasse, Remus Haupt 3. klasse, Niels 
Grønlykke 5. klasse.
Katte dronninger: Sivert Ibbo 1. klasse, Martin Veicherts 2. klasse, 
Birgit Vennike 5. klasse.
Katteprinser: Steen Estrup 1. klasse, Henrik Kræmmer Jensen
2. klasse, Jan Nørager 4. klasse.
Inden tøndeslagningen havde underskolen hygget sig i klasserne 
med slik og sodavand.

11. marts. 1.-hjælpholdet var sammen med fr. Bech på en Falck- 
Zonestation, hvor ambulanceindretning m.v. blev gennemgået.

29. marts. 10. klasse var på besøg på Tuborg med hr. Martin Christi
ansen.

2. april. 9. klasse var på besøg på Nationalmuseet med hr. Martin 
Christiansen.

19. april. Børnehaveklassen og 1.-4. klasse var med deres klasse
lærere til børneforestilling på Ungdommens teater, hvor de så 
»Troldmanden fra Oz«.
10. klasse var med hr. Martin Christiansen på Geologisk Museum, 
hvor de bl.a. så en udstilling om olie.

22. april. 8. og 9. klasse var på ekskursion mer hr. Martin Christian
sen i Dyrehaven.

Der har desuden været arrangeret besøg på Zoologisk Museum, 
Danmarks Akvarium og Kildeskovshallen.

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

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.
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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 1973-74
Onsdag den 19. juni møder 1. til 7. klasse i deres klasseværelser, 

hvor de sammen med deres klasselærer hygger sig, inden vi ønsker 
hinanden god sommerferie.

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

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

1. k lasse møder:
MANDAG DEN 19. AUGUST KL. 10.

Børnehaveklassen møder: 
MANDAG DEN 19. AUGUST KL. 9.

BOGLISTE 1974-75
Hjemmene bedes anskaffe følgende bøger:
Hegelund, Jacobsen m. fl.: Den danske Sang. (Tekstudgaven).
Ludvigsen, Vilh.: Dansk Skoleordbog, retskrivnings- og fremmedord

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

den selvejende institution »Gunnar Jørgensens Skole« 

§ I-
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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