
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/




Omslaget: 18. august 1947 - 
første skoledag i bygningen på 
Gersonsvej 43.



Glad og ubevidst du kom i verden ind, 
med naturens egen tone i dit sind. 

Aldrig skinner sol som barnets sol igen. 
Lys dit bele 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 kierne-kammerater, 
der står sammen, når det galder 
- under falles krav og kår - 
og som larer af hinanden, mens vi går .. .

G.J.



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 glade og højtiden fest, 
når blot vi stod sammen som venner.

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

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

Gunnar førgensen.



Gunnar Jørgensen skrev, ved sin skoles 25- 
års jubilæum, en artikel, som her bringes i 
uddrag, i anledning af skolens 40-års fød
selsdag, den 18. august 1976.

Skolemesteren 
mindes -
GUNNAR JØRGENSEN

N^år en gammel skolemester sidder en stille aften og mindes de mange år, der 
svandt, myldrer et væld af brogede indtryk og oplevelser frem i hans sind. Han 
husker hine fjerne dage, da skolen ikke var større end, at den kunne rummes i 
stueetagen i en hvid villa, og hvor tandlægen, som havde klinik på første sal, 
måtte finde sig i, at ungerne i frikvartererne opløftede larmende indianerhyl, bedst 
som han stod og nervebehandlede en ormstukken kindtand. Her oplevede man 
også, at man - af mangel på klasseværelser - holdt terminsprøve i et badeværelse, 
mens lærerne i spisefrikvarteret holdt kaffepause på rektors kontor, der ikke var 
større end, at man knap havde plads til at røre rundt i koppen med teskeen. Lege
pladsen var en idyllisk villahave med græsplæne (der hurtigt blev slidt af!) og små, 
krogede frugttræer (hvis frugter på en eller anden mystisk måde forsvandt, før de 
blev fuldmodne!!) Her holdt vi fysikforsøg i et primitivt køkken (eksplosionsfare!) 
- og julemarkeder i storstuen (med brandfarlige stråtag over boderne!) Her holdt 
vi hyggelige skoleaftner (med sang om lejrbålet!) og herfra rullede skovtursbussen 
ikke bare til Asserbo, men på langtur til Bregentved, Holmegården, Stevns og 
Køge! Vi havde god tid dengang, selv om vi hver sommer måtte møde inde på 
universitetet og stå til ansvar for, hvad vi havde lært. . . .

Men i den hvide villa oplevede vi også den 9. april 1940. Mens tyske flyvere 
drønede hen over fredelige Helleruphaver, som skæbnesvangre ulykkesørne, mødtes 
vi til morgensang og gik denne mærkelige dag i Danmarkshistorien (og en uvis 
fremtid) i møde med »Altid frejdig« og »I Danmark er jeg født! Dér har jeg 
hjemme!«

Årene, der fulgte, var på mange måder præget af tidens alvor. Mørklægningen 
lagde hindringer i vejen for de hyggelige skoleaftener - og på skovturene måtte 
vi stampe os frem pr. cykel eller tog til Furesø og omegn! - Men selv om vi 
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måtte lære at »undvære« og »give afkald«, fik vi også i disse år lov at opleve 
glade og festlige stunder med idrætskampe og alsangstimer, højskoledage og konge
fester. Vi lærte at stå sammen og fik mere end nogensinde øjet op for, hvad det 
vil sige at være dansk!

Det ottende år blev en milepæl på vejen. Skolen opnåede eksamensret, og fik 
sit eget hus, da vi flyttede ind i den gavltakkede bygning på Svanemøllevej nr. 85.

Men samtidig strammede krigen sit jerngreb om Danmarks strube - og dagene, 
der fulgte, bar trods daglige glæder under arbejdet og i skolelivet på mangfoldige 
måder præg af mørketidens uhygge. Gang på gang hylede sirenerne. Og i skolens 
nærmeste nabolag lød ofte skarpe skud fra hipo-biler og drønende brag fra sabo
tagebomber.

Men endelig oprandt den 4. maj 1945! - Hin uforglemmelige aften, hvor Dan
mark atter var frit. Havde skoleårets første måneder været fyldt med bange 
anelser, så fejedes himlen pludselig ren - og vi åndede op efter »herrefolkets« 
kvælertag. - Det var en glad og lykkelig skare elever, lærere og forældre, der den 
9. maj 1945 samledes til en festmorgensang mellem rød-hvide flag og nyudsprunget 
majløv og lyttede til Svend Methlings mandige recitation af Helge Rodes skønne 
ord om det Danmark, om hvis frihed vi vil værne . . .

Men også den røde skolebygning på Svanemøllevej blev for lille, efterhånden 
som elevantallet voksede, - men det lykkedes os, ved gode venners hjælp, at er
hverve det gamle Aurehøj Statsgymnasium, og på skolens 11 års fødselsdag ind
viede vi vor nye bygning.

Naturligvis frygtede gamle elever, at skolens hyggelige »særpræg« ville forsvinde 
under de store og rummelige forhold. Ville den venlige omgangstone ikke få rin
gere kår, når eleverne ikke længere skulle holde frikvarter i en blomstrende villa
have med frugttræer og grønne plæner? Og ville noget af »det gamle« ikke 
forsvinde med de små klasseværelser og den dagligstueagtige hygge?

Nuvel -! Gamle minder har som bekendt en særegen klokkeklang - men til 
syvende og sidst er det jo ikke alene de ydre rammer, der er det afgørende. Livet 
fortsatte på Gersonsvej 43. Her fik vi en længe ønsket gymnastiksal, en græs- 
begroet håndboldbane - og plads til at røre os uden hvert øjeblik at støde sam
men. Her indførte vi skolefilmen og holdt julemarkeder af større og større format. 
Her samledes vi til små klasseaftener og holdt skoleballer og karnevaller o.s.v. 
o.s.v. Og her arbejdede vi under gode og rummelige forhold og prøvede på at 
»skabe hverdag om til fest«. Skolen var blevet en »rigtig« skole, men skolens 
hjerteslag var det samme, som da vi startede, den 18. august 1936.

G. J.
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NON SCOLAE SED VITAE
Ikke for skolen, men for livet.

En god skolelov er en lov, der får skolelivet til at trives og blom
stre. Men hvad skoleliv er, - ja det beror alene på, hvilken betydning 
man lægger i begrebet. Vi har nu fået en ny skolelov, og det skal 
vise sig, om trivsel og blomstring vil følge i dens kølvand.

Selvom vi i Danmark har undervisnings-, men ikke skolepligt, kan 
man på en lille privat skole godt føle lidt ængstelse, når stærke poli
tiske kræfter brydes om en ny skolelov. Man tænker uvilkårligt: 
hvad sker der nu med os? - vil vi stadig få lov at eksistere? og vil 
vi kunne magte de evt. nye opgaver, der vil blive os pålagt? - Besva
relsen er positiv, fordi politikerne, som helhed, er enige om de private 
skolers placering, i et demokratisk uddannelsesmønster. Med forhåb
ning ser vi frem til, at den kommende »friskolelov« vil give udtryk 
for den indstilling, på en imødekommende måde. - Den private skoles 
eksistens afhænger først og fremmest af egne evner og en engageret 
forældrekreds. Det tilstrækkelige elevtal sikrer en skoles økonomi, - 
dette gælder også for Gunnar Jørgensens Skole. Med hensyn til de 
opgaver, vi efter loven, skylder vore børn og samfundet at løse, drejer 
det sig ganske enkelt om, at formidle en undervisning på linie med 
den offentlige skoles, - og det ved vi, at vi kan.

At folkeskolen gøres udelt vil sige, at eleverne forbliver i samme 
klasse gennem hele skoleforløbet, og dette er det mest markante træk 
i den ny lov. Denne ændring, til »udelt skole«, har givet anledning 
til megen bekymring blandt mange forældre og skolefolk. Det er 
også blevet beklaget, at dannelsesfagene geografi og historie er redu
ceret. Endvidere er samtidsorientering gjort til obligatorisk fag for 
8., 9. og 10. klassetrin, der iøvrigt tilbydes to kurser: et grundkursus 
og et udvidet kursus omfattende fagene: regn./mat., engelsk og tysk, 
og for 10. klasse alene, fysik/kemi. På ugeskemaet er der, udover 
timerne til fagene, afsat plads til, hvad man kalder, »klassens time«. 
Denne ugentlige time kan læreren anvende til behandling af »time
løse emner«, som færdselslære, erhvervsorientering, sundhedslære, 
o.s.v. - Folkeskolens afgangsprøve vil kunne aflægges efter 9. eller
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10. klassetrin i fagene: dansk, regn./mat., engelsk, fysik/kemi, samt i 
latin efter 9. og fransk efter 10. klasse. - Ellers vil eleverne selv 
kunne indstille sig til afgangsprøve, i et eller flere fag, efter eget valg. 
Forældrene er velkomne til at rette henvendelse til skolebestyreren, 
hvis man ønsker yderligere oplysninger. løvrigt kan jeg anbefale 
den pjece, undervisningsministeriet har udgivet, som enkelt og over
skueligt informerer om den nye lov om folkeskolen.

Det er ikke muligt at overskue de konsekvenser, der vil blive føl
gerne af den »udelte skoles« indførelse, det være sig for elev, lærer 
eller samfund. Hvilke virkninger vil det få, at fastholde udpræget 
bogligt- og ikke bogligt interesserede skolebørn, gennem en halv snes 
år, i samme klasse? - De sparsomme erfaringer man har gjort 
herhjemme, om udelte klasser og samlæsning, kan måske tolkes på 
en sådan måde, at de kan give anledning til en vis optimisme. Men 
det er vel navnlig de langsigtede virkninger, der forårsager de helt 
alvorlige spekulationer og medfører en række spørgsmål. Vil dannel
sesniveauet i vore skoler og dermed efterhånden i vort samfund grad
vis blive sænket? Vil emnerne for højere akademisk uddannelse let
tere forsvinde i mængden? Vil den obligatoriske samfundsorientering, 
i de ældste klassetrin, tvangsindlægge eleverne til »vilkårlige«, og af 
forældrene måske uønskede, partipolitiske indlæringer? Bliver der, 
intellektuelt set, overhovedet andet end tabere tilbage af et sådant 
system? - Det ville ikke være rimeligt, dersom reformvenlige af
fejede sådanne spørgsmål som udtryk for en negativ holdning, thi 
rent bortset fra, at der naturligt må rejse sig visse betænkeligheder 
ved gennemførelsen af en så kraftig reform, så er vi mange der ved, 
at noget ikke bare er godt, fordi det er nyt.

Men lov skal følges, og vi skal gøre det så godt vi overhovedet 
kan, også når det drejer sig om den ny skolelov. Fra de første år har 
opdragelsen og undervisningen på vor skole også været sigtet mod, 
at vore elever, når de forlod skolen, var bedst muligt egnede til at 
indtage deres pladser som gode samfundsborgere. - Den nye skole
lov udelukker ikke mulighederne for dette pædagogiske arbejde, 
måske tværtimod, har vi lov at håbe. Det er under alle omstændig
heder vore lærere, det navnlig kommer an på, når den udelte skole 
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nu melder sig med alle dens vanskeligheder og - sikkert også mulig
heder. »Indkøringsperioden« varer til de sidste realhold afgår om få 
år, - det bliver en relativ kort overgangstid, men jeg udtrykker min 
tillid til, at vore lærerkræfter både har vilje og evne til at løse den 
kommende tids opgaver, til gavn og glæde for vore elever.

Skolebørn er ikke, hvad de har været, men det er jo ikke deres 
skyld, selvom opfindsomheden florerer meget kraftigt engang imel
lem. Den ny lovs vise mødre og fædre har nok også villet give de 
14-17 årige »en chance«. Denne, måske mest udsatte, »befolknings
gruppe«, har i stedse stigende grad, gennem de sidste årtier, fået 
»voksenproblemerne« trukket ned over sig. - »Udviklingen har med
ført det«, siger man, og det kan vel ingen argumentere imod. Jeg 
skal i denne forbindelse ikke prøve at definere begrebet udvikling, 
men for så vidt det gælder »de unge«, er der så meget der taler for, 
at vurderingen retfærdigvis må falde ud til deres forsvar. De er 
genstand for megen spekulation og påvirkninger fra mange sider, 
og mangfoldige er de fristelser og tilbud, det frisindede forbruger
samfund byder på. Når vi betænker, hvor mange ting der sker 
indeni et menneske i pubertetsalderen, og hvilke store krav unge 
mennesker skal indfri i sig selv i denne periode, må vi også kunne 
forstå, hvor vanskeligt det kan være for de unge, og hvor ensomme 
de ofte føler sig, ikke mindst i de tilfælde hvor hjem, venner eller 
skole svigter, for så er det, at så meget slemt kan ske, - og da siger 
man: »at udviklingen har medført en stigning i ungdomskrimina
liteten«. Hvis vi skal prøve at bryde denne onde cirkel, må an
svarsfølelse være den bærende kraft, samt det fornødne mod til at 
se tingene lige i øjnene. - Min lille fremstilling af »ungdomsproble
met« er såre enkel og generel, men jeg håber og tror, at de fleste 
kan følge mig i min bekymring over dette betydningsfulde emne. - 
Forståelsen må bygge på gensidighed, og vore store piger og drenge 
vil nok bedre kunne respektere og forstå os, hvis de mærker, at vi 
respekterer og forstår dem - eller prøver på det.

Måske får vore lærere fremover større udfoldelsesmuligheder, 
hånd i hånd med de unge mennesker, - vore store børn. - Lykke til.

P. B. V.
PAUL CHRISTIANSEN 

Formand



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.

Efter den nye skolelovs ikrafttræden august 1976 får skolen en 
9-årig grundskole samt en 10. klasse. Ved afslutningen af 9. og 
10. skoleår aflægges afsluttende prøver.

I 8., 9. og 10. skoleår er der niveaudelt undervisning i visse fag.
Optagelse i gymnasium kan søges efter 9. og 10. skoleår.

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 1975-76

(Ansættelsesår ved skolen)

Abildtrup, Hanne, lærer, 1973.

Bech, Marianne, lærer, 1964.

Carlsen, Michael, lærer, 1975.

Christensen, Birger, lærer, 1970.

Christiansen, Martin, lærer, 1968.

Duelund, Steen, lærer, 1975.

Hedegaard, Gerda, lærer, 1970.

Jensen, Ritta, lærer, 1965.

Klein, Ole, lærer, 1963.

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

10



EKSAMINER
1975

Realeksamen:

Laurids Beckmann Dorte Nystrup Larsen
Kim Halling 
Cate Hansen

Anja Parly Pedersen

Jan Poul Petersen
Marianne Hansen Stig Lundin Rasmussen
Lene Hjorth-Jensen 
Carsten Jacobsen 

Lise Jensen-Holm 
Mads Lager

Kitty Russell 
Anne-Marie Skakke 

Annette Stæhr 

Mette Willumsen

Den statskontrollerede prøve efter 10. klasse:

Annelise Boye 
Bo Hansen

Peter Kiersgaard

Ronny Nielsen
Lone Hoffmann Lise Poulsen
Tina Hold Jytte Toft
Helle Jensen Sven Tvermoes

Den statskontrollerede prøve efter 9. klasse:
Anni Balslev Anne Schack
Susanne Buhelt Henrik Møller
Inge Damm

Susanne Hansen
Michael Peetz-Schou
Anette Petersen

Peter Jacobsen 
Jørgen Staal Jensen 
Jens Lindholm

Ditte Marcher

Inger Bang Petersen 
Steen Rasmussen 
Lene Schlichtkrull

Bolette Tvermoes
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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 ....................... 1100 kr. årlig.

1 .-2. klasse ............................................................... 1100 kr. årlig.

3 .-5. klasse .............................................................. 1400 kr. årlig.

6 .-10. klasse og realafdelingen ............................ 1900 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, fortsættes det i næste skoleår 

for de elever, der forbliver på skolen.
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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
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 må søges oplysning i hjem
kommunen.

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.

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.

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

len. Efter enhver forsømmelse må eleven medbringe en seddel fra 
hjemmet med angivelse af grunden til forsømmelsen og dennes varig
hed. Sedlen afleveres til klasselæreren.

Skriftlig motivering fra hjemmet skal medbringes, når en elev af 
en eller anden grund kommer senere eller ikke har kunnet nå sit 
hjemmearbejde.

Det er ikke tilladt eleverne at forlade skolen i skoletiden. I spise
frikvarteret gælder dog forsøgsvis særlige regler for 3. realklasse og 
10. klasse.

Ved skoletidens ophør medtager eleverne alle deres ting. Alle skole
sager og løse klædningsstykker (gymnastiksko, frakker, huer) må, for 
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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 2. og 3. real, hvor eleverne efter eget ønske kan deltage i nogle 
musiske eller manuelle fag. For de øvrige klasser fra 8. skoleår og 
opefter vil der være en række valgfri fag, hvoraf eleverne efter eget 
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ønske kan vælge de fag, der sammen med de obligatoriske fag udgør 
deres skema.

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 

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 calmettevaccination.

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 
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begyndelse møder med en attest fra en praktiserende læge, udstedt 
på et af sundhedsstyrelsen godkendt skema.

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. eller 8. klasse.

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

Ferier og fridage i skoleåret 1976-77:
Hvor to dage er nævnt er begge fridage.
1976 Efterårsferie 16.-24. oktober.

Juleferien 23. december - 4. januar.

1977 Dronning Ingrids fødselsdag 28. marts.
Påskeferie 2.-12. april.
Store Bededagsferie 6.-8. maj.
Kristi Himmelfartsdag 19. maj.
Pinseferie 28.-31. maj.
Sommerferie 18. juni - 7. 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 1975 modtoges den af Marianne Hansen og Anja Parly Pedersen 
begge 3. real.

WILLI NAUMANNS MINDEGAVE

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

I 1975 modtoges den af Helle Jensen 10. klasse.
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LEJRSKOLEN 1975

6. klasse og vi havde et dejligt møde med en skøn ø.
Vi var indlogeret på Sømandshjemmet i Vesterø og fik alle tiders 

forplejning der.
Vi oplevede alle årstidernes vejrlig - lige fra strålende sol til sne. 

Vi lå på stranden i badetøj, og næste dag måtte vi klæde os på med 
alt, hvad vi havde.

Vi så hele øen fra minibussen - den er ikke så stor.
En stor - og kold - oplevelse var turen gennem bølgerne i heste

vogn til Hornfisk Røn.
Alle var ved afrejsen enige om, at her måtte vi over igen, nogle 

betænkte sig dog på hjemsejladsen til Frederikshavn. Der oplevede 
vi Læsø Rende, når den er bedst - med vind fra vest.

Alt i alt en god tur! , ,ab. mb.
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3. REALS LEJRTUR TIL SVERIGE

Lørdag den 3. januar kl. 8,30 begav 3. real sig afsted fra Havne
gade sammen med hr. Erik Steenstrup. Turen gik mod Dongemålaø 
i Småland, hvor vi skulle tilbringe 6 dage i fru Janne Langes hus, 
som hun så gæstfrit lod os bebo, og hvor hun selv og Maria i for
vejen var rejst op for at tage imod os.

Turen gik fint. Benedikte blev stoppet i tolden og fortalte glædes
strålende tolderne, at hun havde en dolk i kufferten.

De første 4 dage tumlede vi os i høj sne, og temperaturen lå på 
omkring 10-15 minusgrader, så vi skulle helst ha’ skiene på, når vi 
skulle de ca. 10 meter op til wc, hvor der i øvrigt var træk uden slip.

Første aften skulle vi naturligvis ud og udforske terrænet. Det var 
vådt og mørkt og koldt, men da hr. Steenstrup er den nysgerrige type 
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(det var også ham, der gik gennem isen 3 gange for at se, om den 
kunne bære) skulle han lige undersøge, hvad det var for en under
lig mørk skygge, der var på den anden side af grusgraven. Da han 
nærmede sig, viste det sig, at det var en elg, der kom brusende imod 
ham, men heldigvis nåede Mette modigt at nedlægge den med en 
snebold - det var en papelg.

Optimistiske hr. Steenstrup havde opfordret os til at ta’ regne
bøger med (for hvis nu . . .), men dem blev der ikke meget brug 
for. Dagene gik med ture i skoven, guitarspil og -sang, og Benedikte 
fik »plukket« juletræer og danset med byens ungdom - på svensk!

Oversten (husspøgelset) så vi ikke noget til. Sandsynligvis gik han 
i vinterhi, da han hørte Christian spille guitar.

Selvom vi ikke kom ud fra øen, bortset fra når Sven og Chrisian 
hentede forsyninger, gik tiden med hurtigsko. Vi kom virkelig hin
anden nær, som man kun kan det ved at bo sammen, og jeg tror 
ikke, der er nogen, der har fortrudt, de tog med på turen.

3. real.

UDEDAG

Tirsdag den 23. september havde skolen arrangeret »Udedag« for 
alle eleverne.

Børnehaveklassen besøgte Danmarks Akvarium, og 1.-3. klasse var 
i Zoologisk Have.

For eleverne fra 4. klasse og opefter var der arrangeret følgende 
7 valgmuligheder:

Orienteringsløb.
Besøg i Zoologisk Have.
Besøg på Nationalmuseets udstilling i Brede, Riget i Midten. 
Fisketur.
Byvandring med havnerundfart, besøg i de kgl. repræsenta
tionslokaler og Thorvaldsens Museum.
Besøg i Trampolin- og svømmehal.
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 1975

Atter i år gentog vi idéen med at arrangere en »Decemberuge«. 
En sådan uge går i korte træk ud på, at skolens normale under
visning 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

7. maj. 6. klasse var sammen med fru Marianne Bech på besøg på 
Toms Fabrikker.

9. maj. De mindre klasser så tegnefilm, de større overværede filmen 
»Piratbyen under havet«.

16. maj. Sidste skoledag for 3. real og 10. klasse.
26. maj. 6. klasse rejste på lejrskole til Læsø med fru Marianne Bech 

og fru Hanne Abildtrup.
4. juni. Alle elever fra børnehaveklassen til 5. klasse var på skovtur 

i Dyrehaven. Dagen sluttede med Pierrotforestilling på Bakken.
18. juni. 7. klasse var på Tuborg med hr. Martin Christiansen.

Årsafslutning for hovedskolen.
Efter velo verstået eksamen var realisterne, 10. klasse og lærerne 
skolens gæster ved en hyggelig aften.

20. juni. Årsafslutning for afgangsklasserne og de store elever.
11. august. Det ny skoleår begyndte.
18. august. Første skoledag for børnehaveklassen og 1. klasse.

8. september. 10. klasse var i Brede med hr. Martin Christiansen for 
at se Nationalmuseets udstilling Riget i Midten.
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12. september. 9. klasse var på Tøjhusmuseet med hr. Martin Christi
ansen.

16. september. Dramatikholdet var med fru Kirsten Linde-Laursen i 
Fiolteatret til Berthold Brecht: »Fru Carras geværer«.

23. september. »Udedag«.

1. oktober. 8. klasse var i Danmarks Akvarium med hr. Martin 
Christiansen.

3. oktober. 9. klasse var i Danmarks Akvarium med hr. Martin 
Christiansen.

6. oktober. 10. klasse var på Toms Fabrikker med hr. Martin Chri
stiansen.

7. oktober. Dramatikholdet besøgte med fru Kirsten Linde-Laursen 
Folketeatret og så, hvordan teatret fungerede.

9. oktober. 10. klasse og 3. real havde besøg af repræsentanter for 
Erhvervsfaglig grunduddannelse (EFG).
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17. oktober. 9. klasse var på Zoologisk Museum med hr. Martin Chri
stiansen.

5. november 3. real og 10. klasse havde besøg af erhvervsvejleder, 
hr. Erik Westenholz.

14. november. Børnehaveklassen og underskolen så filmen »Asterix 
og Cleopatra«, medens de større elever fornøjede sig med »Plyds 
og Pagegøjer«.

20. november. 8. klasse tog på week-end til Sydsjælland med fru 
Janne Lange og hr. Martin Christiansen.

29. november. Flere hold elever deltog i håndboldturneringen Helle
rup Bank Cup 1975.

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

1 .-5. december. »Decemberuge«.
8. december. Juleindkøbsfridag.

18. december. Juleafslutning for børnehaveklassen og 1.-5. klasse med 
juletræ og underholdning arrangeret af hr. Steen Duelund.
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19. december. Juleafslutning for de øvrige klasser.
3. -9. januar. 3 real var i Dongemålaø i Småland med fru Janne 

Lange og hr. Erik Steenstrup.
13. januar. Dramatikholdet var med fru Klirsten Linde-Laursen i Det 

ny Teater til »Vidunderlige Kælling«.
26. -30. januar. 3. real og 10. klasse var i erhvervspraktik.
13. februar. Børnehaveklassen og underskolen lavede indsamling til 

Røde Kors ved at arrangere fiskedam., tombola, ringspil, salg af 
æbleskiver, auktion m.m.
5. klasse, fru Bente Ledstrup og hr. Michael Carlsen hyggede sig 
om aftenen med en klassefest.

20. februar. 2. real, 3. real og 10. klasse lavede indsamling til Røde 
Kors ved mange vellykkede arrangementer.
6. klasse og fru Bente Steenstrup holdt om aftenen karnevalsfest. 

27. februar. 7. klasse og fru Marianne Bech holdt klassefest.
1. marts. Børnehaveklassen og 1.-5. klasse slog »Katten af tønden«. 

Kattekonger: Kenneth Nyborg 1. klasse, Jesper Cantor 2. klasse 
og Anders Sørensen 5. klasse.
Kattedronninger: Vibeke Rasmussen 1. klasse, Belinda Nygaard
2. klasse og Henrik Grubak 5. klasse.
Inden tøndeslagningen havde underskolen hygget sig i klasserne 
med boller og sodavand.

9. marts. Dramatikholdet var med fru Kirsten Linde-Laursen i 
Gladsaxe Teater til »Billy«.

13. marts. 3. real og 10. klasse havde klassefest med hr. Erik Steen
strup og hr. Michael Carlsen.

1. april. Børnehaveklassen og 1.-4. klasse var i Ungdommens Teater 
med deres klasselærere for at se »En eventyrlig rejse«.

I slutningen af marts udkæmpedes drabelige dyster i skolens første 
bordtennisturnering, der på udmærket måde var arrangeret af elever 
fra 2. real. Mestre blev: Kenneth Olsen 4. klasse og Dan Pedersen 
8. klasse.

Der har desuden været arrangeret besøg på Zoologisk Museum, 
Danmarks Akvarium og Kildeskovshallen.
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Hr. Birger Christensen har i årets løb foretaget ekskursioner med 
flere klasser.

Der har i vinterens løb været afholdt en række forældreaftener, 
hvor forældrene har 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 1975-76

Onsdag den 16. juni møder børnehaveklassen og 1.-7. klasse i deres 
klasseværelser, hvor de sammen med deres klasselærer hygger sig, 
inden vi ønsker hinanden god sommerferie.

Fredag den 18. juni kl. 10 finder årsafslutningen sted for 8., 9. og 
10. klasse samt realklasserne.

Det nye skoleår begynder:
MANDAG DEN 9. AUGUST KL. 10.

1. k lasse møder:
MANDAG DEN 16. AUGUST KL. 10.

Børnehaveklassen møder:
MANDAG DEN 16. AUGUST KL. 9.
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BOGLISTE 1976-77
Hjemmene bedes anskaffe følgende bøger:

Hegelund, Jacobsen m. £1.: 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« 

§ 1-
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
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mer bestyrelsen hvilken eller hvilke suppleanter, der skal træde i 
stedet.

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

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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