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GUNNAR JØRGENSENS 
SKOLE
1974-75



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.



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.
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SKOLESANGEN
Arne Bertelsen

Her bar vi leget t 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.
1 solskin og byger, i snevejr og blæst 
blev hverdagen glæde og højtiden fest, 
når blot vi stod sammen som venner.

Gunnar førgensen.



FAGLIG DUELIGHED
— og menneskelig...

Den voldsomme udvikling, der i de seneste år er sket indenfor 
næsten alle områder af vort samfund, har ikke mindst i undervis
ningssektoren gjort sig kraftigt gældende. Debatten blandt politikere 
og pædagoger, omkring den ny folkeskolelov, har været præget af 
stor interesse, hvilket er naturligt, i betragtning af den betydning 
uddannelsessystemet har for vort samfund. Eksperterne har som 
bekendt også været dybt uenige på en lang række områder, og vi 
»på gulvet« har båret på ønsket om, at enden på det hele, måtte 
blive en hårdt tiltrængt arbejdsro for »skolefolket«, - af hensyn til 
såvel vore elever som lærerne.

De mange større og mindre private skoler landet over, har ved 
deres særpræg og varierede arbejdsmetoder, på en positiv måde bi
draget til, at give den danske folkeopdragelse et livsnødvendigt til
skud af individualisme. Som sådan er den private skole et alternativ 
til den offentlige skole, men den private skole er også som en inte
greret del af samfundet, helt og aldeles afhængig af den udvikling 
der sker i samfundet. — I vide kredse anerkendes betydningen og 
berettigelsen af de private skolers eksistens; den lov vi arbejder under 
er et udtryk herfor. Vort forhold til den offentlige skole, samt skole
psykologerne er præget af en gensidig og tillidsfuld atmosfære og ofte 
mødes vi i et frugtbart samarbejde.

Den mindre skole har sædvanligvis muligheder for at skabe et 
klima, der for mange børn giver bedre vækstbetingelser, end der 
ville kunne opnås på en større skole. — Da Gunnar Jørgensen grund
lagde sin skole, var det bl. a. ud fra ønsket om at skabe et trygt 
miljø for skolebørn. Skolen skulle være det sted hvor man lærte noget, 
men hvor man alligevel havde det rart. Frygt og usikkerhed skulle 
vige for frejdighed og selvtillid, — denne pædagogiske målsætning, er 
trods tidernes forandring stadig ledemotivet på Gersonsvej 43, hvor 
vi forsøger, at leve op til forventningerne om de boglige præstationer, 
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men under hensyn til hver enkelts elevs personlige forudsætninger. 
Det drejer sig om det hensyn, der bunder i en medmenneskelig re
spekt og som giver barnet en fair chance for at opleve en personlig 
udvikling til frihed under ansvar, — at opleve denne ansvarsfølelse 
ikke som et ubehag, men som den bedste følelse man kan bære i sig, 
og det bedste mennesker kan føle overfor hinanden.

Undervisningen på Gunnar Jørgensens Skole foregår i overens
stemmelse med ministeriets bestemmelser, og da vi er godkendt eksa
mensskole, afholdes eksaminerne hos os på samme vilkår som i den 
offentlige skole. Det er for os væsentligt, at kundskabsformidlingen 
sker på en sådan måde, at de evnerige kan gå frem, men at ingen 
lades tilbage. Den elev, der har det svært, må ikke lide nederlag, — 
vejen frem må findes, selvom det ikke altid er let. Ikke mindst i så
danne situationer, må skole og hjem arbejde godt sammen. Nævnes 
her bør også den udfordring, der ligger i massemediernes påvirkning 
på godt og ondt af børn og unge, - de fleste lærere kan tale med om 
det. TV, radio, dags- og ugepresse indflyder stærkt på meningsdannel
sen i vort samfund, også blandt børn og unge! - Vi møder disse ting 
med en positiv kritisk holdning, og lever op til traditionen for, at der 
på Gunnar Jørgensens Skole altid har været rummelighed og oplagt
hed for det nye i tiden. Skolens videre udvikling beror jo også på, at 
den til stadighed kan bringe sine grundsyn i overensstemmelse med 
det til enhver tid eksisterende »hverdagens Danmark«.

Den økonomiske side af vor skoles sag, er præget af den inflation, 
der plager vort samfund. Det har været nødvendigt at hæve skole
pengene med ca. 25 % fra 1. august i år, og da det er to år siden 
der fandt forhøjelse sted, vil det sige, at der for hver af de to sidste 
år, er sket en stigning på ca. 1214 %. Forhåbentlig vil denne regu
lering ingen steder føles så belastende, at det medfører udmeldelse.

Bestyrelsen sender en hilsen og tak til forældrekredsen, skole
bestyrer fru Grethe Sevaldsen og lærerkredsen, for det forløbne 
skoleår, med ønsket om en velfortjent god sommerferie.

P. B. V.

PAUL CHRISTIANSEN
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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) 
Direktør mag. scient Jørgen Møller Christensen 
Fru Vibeke Hother
Landsretssagfører Arne Mortensen 
Fru Kirsten Weis-Fogh

TILSYNSFØRENDE: Amanuensis mag. art., fru Agnes Kartholm

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: 8 03 25 48

ADRESSE: Gersonsvej 43, 2900 Hellerup
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SKOLENS LÆRERE 1974-75 

(Ansættelsesår ved skolen)

Abildtrup, Hanne, lærer, 1973.

Bech, Marianne, lærer, 1964.

Christensen, Birger, lærer, 1970.

Christensen, Vivian, lærer, 1974.

Christiansen, Martin, lærer, 1968.

Hansen, Lizzie, lærer, 1974.

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, overlærer, 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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EKSAMINER
1974

Realeksamen:

Kim Beckett

Finn Buhelt

Perry Butler

Kasper Danielsen

Lisbeth Danø

Peter Hermansen

Kim Hvarre

Den statskontrollerede prøve

Anne Dorte Bering

Niels Carlsen

Cate Hansen

Gerner Larsen

Den statskontrollerede prøve

Annelise Boye

Thomas Eje

Jens Gøtterup

Bo Hansen

Lone Hoffmann

Tina Hold

Helle Jensen

Susanne Jensen

Søren FIaarbye 

David Jackson 
Peter Lund

Helle Magnussen 

Kasper Mosen 

Søren Nielsen

Stig Vilborg

efter 10. klasse:

Rolf Michelsen

Merete Olsen

Henrik Skøtt

efter 9. klasse:

Peter Kiersgaard

Lars Ronny Nielsen 

Henrik Nørgaard 
Ester Illermann Poulsen 

Lise Poulsen

Jytte Toft 
Sven Tvermoes

Tommy Valbak
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BØRNEHAVEKLASSEN

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 8 03 25 48.

Skolepengene er i børnehaveklassen ............................ 1000 kr. årlig.
1 .-2. klasse..................................................................... 1000 kr. årlig.
3 .-5. klasse.................................................................... 1250 kr. årlig.
6.-10. klasse og realafdelingen ...................................... 1750 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 200 kr., 

for barn nr. tre 400 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.

LEJE AF SKOLEBØGER

Skolens elever kan leje lærebøger på skolen. Depositum kr. 50,- for 
1. til 5. klasse og kr. 100,- fra 6. klasse og opefter.

Boglejen omfatter ikke ordbøger og atlas.
Hvis lejemålet ikke opsiges skriftligt, fortsætter det næste skoleår 

for de elever, der forbliver på skolen.
Bøgerne forbliver skolens ejendom, og de skal forsynes med et solidt 

omslag og behandles med omhu.
Bøger, der i årets løb bliver beskadigt, og bøger, der forsynes med 

tilskrivelser, må straks erstattes. Gentagne overtrædelser af foranstå- 

10



ende bestemmelser medfører ophævelse af boglejen for vedkommende 
elev.

Aftale om bogleje kan kun ske ved skriftlig henvendelse til skolen. 
Bogafgiften, der skal afregnes 1. september, andrager:
1.-2. klasse....................................................................... 50,- kr. årlig.
3.-5. klasse....................................................................... 100,— kr. årlig.
6.-10. klasse og realafdelingen ..................................... 150,- kr. årlig.

Depositum betales samtidig med bogafgiften, som vil blive opkræ
vet 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:
Kun elever, der er fyldt 18 år, henhører fremtidigt under Statens 

Uddannelsesstøttes område. De 16-17 årige skal fremtidig oppebære 
en ungdomsydelse, vedrørende hvilken der i folketinget er fremsat 
forslag til en lov.

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 
modtaget 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 
hj emmearbe  j de.

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 
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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 tøj og andre ejendele.
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: Fru 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.

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 1975-76: 
Hvor to dage er nævnt er begge fridage.

1975 Efterårsferie 18.-26. oktober.
Juleferie 20. december - 4. januar.

1976 Påskeferie 10.-20. april.

Store Bededagsferie 14.-16. maj.
Kristi Himmelfartsdag 27. maj.

Pinseferie 5.-8. juni.
Sommerferie 19. juni - 8. august.
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GUNNAR JØRGENSENS MINDEGAVE

uddeles ved hvert skoleårs afslutning til den pige eller dreng i en af 
afgangsklasserne, der efter lærernes skøn, har været en god elev, i 
ordets bedste forstand.

Gunnar Jørgensens navn knyttes til denne særlige udmærkelse, 
fordi det er modtagerens personlige karakteregenskaber, over for 
såvel lærerne som kammeraterne, der påskønnes.

I 1974 modtoges den af Kim Hvarre 3. real og Rolf Michelsen 
10. klasse.

WILLI NAUMANNS MINDEGAVE

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

I 1974 modtoges den af Helle Magnussen og Peter Hermansen 
begge 3. real.
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LEJRSKOLEN 1974

Fra tirsdag den 14. maj til lørdag den 18. maj var 6. klasse på lejr
skole på Bornholm sammen med Janne Lange og Bente Steenstrup.

Vi rejste med natbåden fra Havnegade og fandt med stort besvær 
plads for natten på stole, bænke, borde eller på gulvet. Trods mang
lende søvn var humøret højt, og den gode stemning varede ved, da vi 
ankom til Rønne Vandrehjem og hurtigt opdagede de børnevenlige 
forhold, der fandtes på stedet. Værtsfolkene var flinke og hjælp
somme og ikke så nøjeregnende med f.eks. tidlig sengetid. Det misfor
stod et par af børnene, idet de troede, at de kunne købe slik midt om 
natten! Adskillige elever måtte desuden nærmest væltes ud af køjerne 
om morgenen for at nå morgenmaden og den øvrige del af det plan
lagte program.

Vi var på 2 heldagsture, en nordtur og en sydtur, hvor vi blev 
grundigt informeret om Bornholms historie af vores flinke buschauf
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før, Charles. På de få dage lykkedes det os nok at få set det meste af, 
hvad man bør se på øen, og vi fik travet, klatret og sejlet, så vi var 
aldeles udmattede. Heldigvis skete der ingen uheld, skønt det ved 
Jons Kapel så ret faretruende ud på et tidspunkt. Tilsyneladende 
havde nemlig alle landets skoleelever sat hinanden stævne dér på 
samme tidspunkt, og da der manglede 5 meter rækværk på den stejle 
trappe, kan man tænke sig til resten.

Vore aftener gik med morskab, spil, fodboldkampe m.m. Selv lejr
skolerapporterne blev der gjort noget ved, skønt nogle enkelte mente, 
at de bedre kunne lave dem, når de kom hjem!

Dagene fløj afsted, og snart skulle vi hjemad igen. Hjemrejsen for
løb fredeligt og afslappet; trætheden meldte sig på det tidspunkt for 
alvor. Men alle havde været tilfredse med turen, og man var enige om, 
at både forholdet mellem kammeraterne indbyrdes og forholdet til 
lærerne havde været udmærket

6. kl. jal. bos.

LIMONE, MAJ 1974

Midt i maj 1974 fløj 9. klasse, fru Hedegaard og Ole Klein til 
Gardasøen. Vi boede i Limone på et dejligt hotel med skøn udsigt 
over søen. Det var en herlig uge med sol det meste af tiden. En lille 
gruppe på kun 10 kan være en kæmpe fordel, for derved har man 
mulighed for at lære hinanden bedre at kende; det skete da også her, 
og det viste sig, at der var et vældigt godt forhold eleverne imellem 
og mellem elever og lærere.

Meget af tiden blev brugt i hotellets swimming-pool, men selvføl
gelig var der også rigelig tid til at tage på ture i bus Garda rundt, små 
ture med både på søen til forskellige byer og en heldagsudflugt til 
Venedig med besøg i Marcus-kirken, Campanillen og i et glaspusteri.

Med elevernes »formidable« sprogkundskaber (si, si-no, no) lykke
des det også at træffe nogle italinere, som var vældig flinke og hygge

18



lige, og som kunne vise os byens aftenliv, og man kan stadig nyde en 
god, billig italiensk champagne.

Alt i alt en dejlig tur, som alle uden undtagelse gerne ville gøre om.
ok.

2. REALS TUR TIL GÅRD ASØEN

En af skolens traditioner er at 2. real, med forældrenes tilladelse, 
tager på »læseferie« mellem skriftlig og mundtlig eksamen.
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Traditionen holdt, og som sædvanlig benyttede vi Pinsen. Ved et 
tilfælde kom vi til at bo på samme hotel som sidste gang, Panorama.

Starten var festlig. Vi havde netop spændt sikkerhedsbælterne, da 
der i højttaleren lød en velkomsthilsen til passagererne, med en speciel 
til fr. Bech og Gunnar Jørgensens Skole. Samtidig fik vi en invitation 
til besøg i cock-pittet, og besøge kaptajnen. Vi tog mod tilbudet.

Om selve opholdet ved Gardasøen kun dette. Vi havde skønt vejr, 
som tillod os at benytte svømmebassinet tidlig og silde.

Nogle benyttede en dag til at besøge Venedig.
Vi havde en pudsig oplevelse. En formiddag, hvor vi var på besøg i 

Limone, viste det sig pludselig, at alle veje var spærret af hensyn til 
Tour de France (cykelløbet, Frankrig rundt). Gode råd var dyre. Vi 
skulle være på hotellet til spisetid. Da fik een af eleverne en lys idé. 
Hun foreslog fr. Bech (som er perfekt i italiensk) at overtale een af 
bådudlejerne til at sejle os hjem. Som sagt så gjort. Et øjeblik efter 
sad vi i en motorbåd og nærmest fløj hjem.

Samtidig fik vi en aftale med bådejeren om næste dag at sejle os alle 
tværs over søen og besøge den historiske by Malcesine. Der havde vi 
en dejlig dag og pragtfuld sejltur.

Enkelte aftener var vi på diskotek, som eleverne vist nok nød. Også 
her nød vi godt af »vore« sprogkundskaber, da værten indbød fr. 
Bech, min kone og undertegnede til at være husets gæster.

Alt i alt en begivenhedsrig tur, som jeg håber eleverne mindes med 
glæde.

P.

9. KLASSES TUR TIL GARDA, SEPTEMBER 1974

I 8. klasse bestemte vi, ret utraditionelt, at vi ville tage på uden
landsrejse i begyndelsen af 9. klasse i stedet for at vente til sidst på 
skoleåret, hvor man så hurtigt efter skilles og får sommerferie, og 
nogle af os måske går ud af skolen og således slet ikke får lejlighed til 
at nyde godt af de fælles oplevelser og det styrkede kammeratskab.
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Det lykkedes for nogle af os ved energisk indsats at få skrabet pen
gene sammen i sommerferien, de øvrige fik rejst den fornødne kapital 
på rekordtid, og afrejsen blev fastsat til d. 31. august. For ikke helt at 
bryde med traditionerne, valgte vi at tage til Gardasøen, vi vidste jo 
fra andre klasser, at det var alle tiders sted.

Vi boede i selve Garda, men tog allesammen på en heldagsudflugt 
til Limone for at se, om den var intakt efter at have været så flittigt 
besøgt af G.J.-elever. Byen så ikke værst ud, og een af speed-bådene 
fungerede da endnu. En anden dag besteg nogle af os Gardas vartegn, 
La Rocca, det tog os dog kun en halv dag, men resten af dagen måtte 
vi tilbringe ved swimming-poolen. En anden halvdagstur gik til 
Sirmione, det er en spændende, gammel by, som ligger på en lille 
halvø i sydspidsen af Gardasøen.

22



Rejsens største oplevelse var vel nok turen til Venedig. Vi havde 
bestilt turen hjemmefra, og da vi var 17, stillede Globus-Rejser bus, 
chauffør og guide til rådighed for os alene, og det var både vi og de 
andre i rejseselskabet godt tilfredse med. På vejen gjorde vi ophold i 
Verona og var inde i domkirken. I Venedig fortalte guiden os først 
om byens tilblivelse og hele dens historie, derefter om alle de bygnin
ger, der indrammer Marcuspladsen, og til sidst lidt om Venedigs han
del og industri i dag, og hun sluttede af med at vise os et glaspusteri. 
Derefter forlod hun os for nogle timer, hvor vi kunne opleve byen på 
egen hånd. Senere mødtes vi igen og gik til en restaurant, hvor vi fik 
en dejlig middag, og derefter sejlede vi en tur i gondoler. Da vi ende
lig til fods og pr. vandsporvogn var nået tilbage til vores bus, var vi 
godt trætte og næsten overfyldt med indtryk.

Den uge i Italien gik fantastisk hurtigt, og vi nød hver dag og hver 
aften, og aftnerne er ikke det mindst betydningsfulde på en skolerejse. 
Vi lærte hinanden at kende i mange forskellige situationer, og vi synes, 
det helt igennem var en stor og positiv oplevelse. 9. kl. + he.

UDEDAG

Onsdag den 25. september havde skolen arrangeret »Udedag« for 
alle eleverne.

Børnehaveklassen og 1.-3. klasse var på udflugt til Ishøjteatret, 
hvor de så »Mormors knapæske«.

4. og 5. klasse tilbragte dagen på færdselslegepladsen i Fælledpar
ken.

For de øvrige elever var der arrangeret følgende 6 valgmuligheder: 
Orienteringsløb.
Besøg på Frilandsmuseet.
Besøg i Zoologisk Have.
Besøg på Frederiksborg Slot.
Tur til Helsingør med besøg på Kronborg og Øresundsmuseet. 
Konditest og prøvetime på et helsestudie.

Alle hold var godt besøgt, og såvel elever som lærere vendte trætte 
og udasede tilbage fra dagens strabadser.
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DECEMBERUGEN 1974

Efter et års ophold gentog vi idéen med at arrangere en »Decem
beruge«. En sådan uge går i korte træk ud på, at skolens normale un
dervisning fra 4. klasse og opefter falder bort, og i stedet deltager 
eleverne i andre fag eller aktiviteter, som de selv har valgt ud fra ca. 
40 tilbud, som er opstillet af fru Sevaldsen og lærerne i fællesskab. 
Det forlanges dog, at hver elev har et bestemt antal timer - mindst 25.

Skolens ønske med »Decemberugen« blev i det store hele opnået, 
nemlig at man gennem en interessebetonet opdeling af eleverne — på 
tværs af klassetrin - kom hinanden tættere ind på livet ved at arbejde 
sammen i tolerance og fællesskab, hvilket må være til gavn for skole
arbejdet på længere sigt.

AF SKOLENS DAGBOG

13. maj. 8. klasse var sammen med hr. Martin Christiansen på by
vandring, der sluttede i Tivoli.

14. maj. 6. klasse rejste på lejrskole til Bornholm med fru Bente Steen- 
strup og fru Janne Lange.
9. klasse var i Kildeskovshallen sammen med hr. Martin Christi
ansen.
1. real var i Danmarks Akvarium med hr. Birger Christensen.

17. maj. Sidste skoledag for 2.-3. real og 9.-10. klasse.
18. maj. 9. klasse rejste til Limone med fru Gerda Hedegaard og hr. 

Ole Klein.
10. maj. 4. klasse var på Frilandsmuseet med fru Bente Steenstrup.
11. juni. 2. klasse var på Charlottenlund Fort og i Danmarks Akva

rium med fru Kirsten Linde-Laursen.
13. juni. 3. klasse var på skovtur til Frilandsmuseet med fru Bente 

Ledstrup.
14. juni. 1. klasse sammen med fru Gerda Hedegaard var på tur i 

Dyrehaven med festlig afslutning på Bakken.
Børnehaveklassen var på skovtur med fru Janne Lange.
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17. juni. 7. klasse var på Frilandsmuseet med fru Kirsten Linde-Laur- 
sen.

19. juni. Årsafslutning for hovedskolen.
Efter veloverstået eksamen var realisterne, 10. klasse og lærerne 
skolens gæster ved en hyggelig aften.

21. juni. Årsafslutning for afgangsklasserne og de store elever.
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12. august. Det nye skoleår begyndte.
19. august. Første skoledag for børnehaveklassen og 1. klasse.
31. august. 9. klasse rejste til Garda med fru Gerda Hedegaard og hr. 

Martin Christiansen.
2. september. 6. klasse var på besøg på Tuborg og i Kildeskovshallen 

med fru Marianne Bech.
2. september. 3.-4. klasse var på Zoologisk Museum med fru Kirsten 

Linde-Laursen og fru Bente Ledstrup.
4. september. 8. klasse og 1. real var i Brede med hr. Birger Christen

sen for at se Nationalmuseets udstilling »Den hvide Gud«.
5. september. 7. klasse var på Toms fabrikker med hr. J. Kähler.
6. september. Børnehaveklassen og 1.-2. klasse var i Danmarks 

Akvarium med fru Janne Lange og hr. Ole Klein.
25. september. »Udedag«.

7. oktober. 3. real og 10. klasse havde besøg af en erhvervsvejleder.
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2. december. Juleindkøbsfridag.
3. december. Skolens yngste elever tændte — traditionen tro - de 

første lys på pyramidestagen på nissehulen.
9. - 13. december. »Decemberuge«.

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

20. december. Juleafslutning for de øvrige klasser.
9. januar. Fridag i anledning af valget.

10. januar. 8. klasse var på besøg på Zoologisk Museum med hr. Mar
tin Christiansen.

20. januar. 9. klasse besøgte Zoologisk Museum med hr. Martin Chri
stiansen.

27. - 31. januar. 3. real og 10. klasse var i erhvervspraktik.
10. februar. Børnehaveklassen og 1.-5. klasse slog »Katten af tønden«. 

Kattekonger: Søren Westerberg 1. klasse, Gwennoélle Mogensen 
3. klasse, Michael Schmidt 5. klasse.
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Kattedronninger: Helle Brandt Børnehaveklassen, Anders Køj 3. 
klasse, Peter Munch 4. klasse.
Inden tøndeslagningen havde underskolen hygget sig i klasserne 
med boller og sodavand.

11. februar. 8. klasse var sammen med fru Kirsten Linde-Laursen i 
biografen for at se den danske film »La’ os være«.

28. februar. 7. klasse var sammen med fru Bente Steenstrup i biogra
fen, hvor de så »La’ os være«.

11. marts. Musikholdet og fru Lizzie Hansen besøgte Musikhistorisk 
Museum.

14. marts. Børnehaveklassen og 1.-3. klasse var i Ishøjteater med fru 
Janne Lange, fru Gerda Hedegaard, fru Kirsten Linde-Laursen og 
hr. Ole Klein for at se »Wild West og vandpistol«.

17. april. 1.-hjælpholdet var sammen med fru Hanne Abildtrup på 
Brandstationen.

28



22. april. Med fru Kirsten Linde-Laursen som konsulent opførte 
dramatikholdet et af eleverne selv udformet stykke for lærerne 
og skolens større elever. Stykket beskrev, hvordan hjem, skole, 
kammerater og arbejdsplads kan påvirke et menneske.

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

Hr. Birger Christensen har i årets løb fortaget 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.

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 1974-75

Onsdag den 18. juni møder børnehaveklassen og 1.-7. klasse i deres 
klasseværelser, hvor de sammen med deres klasselærer hygger sig, in
den vi ønsker hinanden god sommerferie.

Fredag den 20. juni kl. 10 finder årsafslutningen sted for 8., 9. og 
10. klasse samt realklasserne.

Det nye skoleår begynder:
MANDAG DEN 11. AUGUST KL. 10.

1. klasse møder:
MANDAG DEN 18. AUGUST KL. 10.

Børnehaveklassen møder:
MANDAG DEN 18. AUGUST KL. 9.

BOGLISTE 1975-76
Hjemmene bedes anskaffe følgende bøger:
Hegelund, Jacobsen m. fl.: 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« 

. S L
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 i øvrigt, 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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