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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.



Billederne på omslaget, samt siderne 2, 3, 10, 16 og 17, er optaget af Lerer Steen Duelund, 
på Gunnar Jørgensens Skole i indeværende skoleår.

Årsskriftet er redigeret af Grethe Sevaldsen og Paul Christiansen.



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.



SKOLEN
Den selvejende institution Gunnar Jørgensens Skole, der grund

lagdes 1936 af Gunnar Jørgensen, er en statsanerkendt privat grund
skole, der omfatter børnehaveklasse og 1. til 10. klasse.

Efter den nye skolelovs ikrafttræden august 1976 fik skolen en 
9-årig grundskole samt en 10. klasse. Efter 9. klasse kan eleverne af
lægge Folkeskolens afsluttende prøve, og ved afslutningen af 10. 
klasse kan de aflægge Folkeskolens afsluttende prøve og Folkeskolens 
udvidede afgangsprøve.

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)
Advokat Hans Verner Christiansen
Fru Vibeke Hother
Luftkaptajn Peter Magaard
Fru Allis Nielsen
Børnehaveklasseleder Kirsten Weis-Fogh

SUPPLEANTER: Ejendomsmægler Lissi Bøje 
Civiløkonom Fl. Palle Hansen

TILSYNSFØRENDE: Amanuensis mag. art, fru Agnes Kartholm
LEDELSE: Skolebestyrer, fru Grethe Sevaldsen
KONTORTID: Skolebestyreren træffes mandag, tirsdag, tors

dag og fredag i kontortiden kl. 12.45-13.30 
samt efter aftale.

TELEFONER: Kontoret: (01) 61 13 95
Lærerværelset: (01) 61 00 42
Sekretariat: (01) 61 18 48

POSTGIRO: 8 03 25 48
ADRESSE: Gersonsvej 43, 2900 Hellerup
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kampen, der prægedes af sand nordisk vikingeånd og sydlandsk tem
perament, beklædtes af Chrisser, der imidlertid dømte til begge hol
denes udelte utilfredshed.

Mandag morgen startede vi med bus, og efter ca. 4 timers kørsel 
nåede vi frem til Venedig. Her oplevede vi en dejlig dag med besøg 
i Markuskirken og Dogepaladset, hvor den særlige stemning ved Suk
kenes Bro og Blykamrene gjorde et stærkt indtryk. Efter at have nydt 
udsigten fra Campanilen, tog vi afsked med Venedig ved en stem
ningsfuld sejltur på Canal Grande.

Ved hjemkomsten til København var vi alle mættet af indtryk og 
gode minder efter en dejlig rejse.

9 .y + b + Ch.

LEJRSKOLEOPHOLD AUGUST 1979
Fra mandag den 27. august til søndag den 2. september var 6.x og 

6.y med Gerda Hedegaard, Therese Johannsen og Ole Klein på lejr
skole på Bornholm. Vi skulle med natbåden, men hele natten og dagen

På vej gennem klitterne ved Dueodde
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forinden havde det været et frygteligt uvejr (orkan 10-11), og vi 
havde om morgenen hørt om forskellige skibsforlis, så vi var egentlig 
ret beklemte ved situationen, men afsted kom vi da, og lykken stod os 
bi. Et par timer før afgang løjede vinden pludselig af, og vi fik den 
mest rolige overfart, man kan tænke sig.

Rønne Vandrehjem er stadig et rart og hyggeligt sted for børnene. 
Flippermaskinen og sodavandsautomaten er der heldigvis endnu, men 
sluger temmelig mange penge. Også i år kunne man lege på området, 
klatre på ler- og grusskrænter og bade, hvilket jo altid er populært.

Trofaste Charles er »still going strong«, han tog os med på mange 
spændende og trættende ture.

Mange spurgte, om vi ikke kunne forlænge opholdet, og det var jo 
dejligt at høre, men alligevel glædede de fleste sig til at komme hjem 
og fortælle om alle deres oplevelser.

Turen hjem var også meget rolig - vi snakkede lidt, spillede kort 
igen og sløvede lidt.

UDEDAG
Fredag den 21. september havde skolen arrangeret »Udedag« for 

alle eleverne.

Børnehaveklassen og 1.-2. klasse var i Zoologisk Have og 3. klasse 
besøgte Frilandsmuseet.

For elever fra 4. klasse og opefter var der arrangeret følgende 9 
valgmuligheder:

Orienteringsløb - Frilandsmuseet - Zoologisk Have - Besøg på 
trykkeri - Besøg i Kastrup Lufthavn - Bytur med besøg på Legetøjs
museet og Louis Tussauds Voks Museum — Besøg i »Det indianske 
kammer« og på Glyptoteket - Christianshavnertur med besøg på 
Filmmuseet - Cykeltur på Ven.

Alle hold var godt besøgt, og såvel elever som lærere vendte trætte 
og udasede tilbage fra dagens strabadser.
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BØRNEÅRSUGEN
I anledning af Det internationale Børneår 1979 afholdt vi i ugen 

før efterårsferien en »børneårsuge« for eleverne i 1.-4. klasse samt 
børnehaveklassen. Ugen var tænkt som en pædagogisk variation, hvor 
vi ville sætte focus på børns livsvilkår verden over, og hver dag ar
bejdede eleverne med et af følgende emner: 1. Sundhed, 2. Boligfor
hold, 3. Undervisning, 4. Arbejde og 5. Hvad har jeg brug for?

I tilknytning til emnerne blev der vist forskellige film. Disse film 
blev vist i gymnastiksalen, og efter fremvisningen samledes eleverne i 
mindre grupper på tværs af klasserne for at diskutere og snakke om, 
hvad det var, vi havde set på filmen. - I forlængelse af film og di
skussion havde vi forevisning af beklædningsgenstande fra u-landene.

En formiddag havde vi besøg af et par repræsentanter for BRIS 
(børns rettigheder i samfundet).

Midt i ugen tog vi på udflugt. Børnehaveklassen, 1. og 2. klasse 
var i Dyrehaven. 3. og 4. klasse var på Søllerød Museum for at se en 
udstilling, der var tilrettelagt med henblik på børneåret.

Da vi startede på ugen, var vi naturligvis spændte på udfaldet, 
men bagefter var vi enige om, at det havde været en vellykket uge. 
Børnene nød denne afbrydelse af hverdagen, og vi voksne syntes, at 
det var rart at lære børnene i de forskellige klasser bedre at kende.

ab + aj + jal + kl + vit.

DECEMBERUGEN 1979
Atter i år gentog vi idéen med at arrangere en »Decemberuge«. 

En sådan uge går i korte træk ud på, at skolens normale undervis
ning fra 4. klasse og opefter falder bort, og i stedet deltager eleverne 
i andre fag eller aktiviteter, som de selv har valgt ud fra 58 tilbud, 
som er opstillet af fru Sevaldsen og lærerne i fællesskab. Det forlanges 
dog, at hver elev har et bestemt antal timer - mindst 5 timer om 
dagen.

Skolens ønske med »Decemberugen« blev i det store hele opnået, 
nemlig at man gennem en interessebetonet opdeling af eleverne - på 
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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.

NORGESTUREN
I 9. klasse rejser man normalt et eller andet sted hen sammen med 

sin klasse og et par lærere. Vi vil fortælle lidt om vores tur til Norge 
den 23.2-2.3. 1980.

Vi mødtes ved Oslobåden kl. 16.30, og præcis kl. 17.00 sejlede vi 
ud af havnen.

Turen op til Norge var meget morsom. Med diskotek, bar, restau
ranter og spillehal behøver man ikke kede sig, og det gjorde vi san
delig heller ikke. Vi startede med at spise »det store, kolde bord«. Se
nere gik vi på diskotek, hvor vi dansede og snakkede, til det lukkede. 
Derefter fandt vi vore flystole, men det var ikke megen søvn, vi fik, 
for snakken gik livligt det meste af natten.

Efter 16 timers sejlads var vi i Oslo, hvor bussen ventede på os. 
Straks efter ankomsten til Skarslia Turiststue, fik vi udvleveret ski 
og støvler, hvorefter vi prøvede kræfter på en lille »sneknold«, som 
kaldtes Danske Bakken. Det gik helt godt, alle morede sig gevaldigt 
- også de, der lavede dybe huller i sneen.

De efterfølgende dage fik vi skiundervisning af en ung, frisk ski
lærer, der den sidste dag arrangerede en lang tur ind over fjeldene. 
Vi blev så dygtige på skiene, at det de sidste dage var en sjældenhed 
at se nogen falde. Op med hejsen, styrtløb ned ad fjeldet - det var 
efterhånden den rene barnemad!

Dagene fløj af sted. Vi havde pragtfuld vejr, så alle var ude på ski 
fra ca. kl. 10—kl. 16. Så samledes vi i swimmingpool’en og mødte fri
ske og rødkindede op til middagen kl. 18. Aftenerne gik med kort
spil, diskussion og dans, og inden vi fik tænkt os om, var afrejsedagen 
kommet.

Turen hjem var ikke nær så morsom som turen ud, for det blæste 
stiv, vestlig vind, så det var bare om at komme til at sove i en fart.

Det var en »bleg«, men fattet skare, der blev hentet ved Oslobåden, 
men alle var enige om, at det havde været en pragtfuld tur. 9.x.
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AF SKOLENS DAGBOG
1 .-4. maj. 1. klasse var på lejrskole i Gunderød sammen med Vibeke 

Tønsberg og Steen Duelund.
9 . maj. lO.y og Martin Christiansen var på bytur.

14. maj. 5. klasse og Ole Klein besøgte børnebiblioteket.
15. maj. Medens børnehaveklassen og Janne Lange var på en bygge

legeplads, satte 3. klasse deres hjemmelavede drager op ved Char- 
lottenlund sammen med Hanne Abildtrup og Therese Johannsen.

16. maj. 2 klasse besøgte en byggelegeplads sammen med Kirsten 
Linde-Laursen. 10.x og Martin Christiansen var på bytur.

18. maj. Sidste skoledag for afgangsklasserne.
30. maj. 1. klasse var på byggelegeplads med Vibeke Tønsberg.
30. maj. 7.y besøgte »Laden« hos Kirsten Linde-Laursen.
31. maj. Børnehaveklassen med Janne Lange og 5. klasse med Bente 

Ledstrup besøgte Frilandsmuseet.
6. juni. 7.x besøgte »Laden« hos Kirsten Linde-Laursen.

11. juni. 2. klasse var på besøg i »Laden« hos Kirsten Linde-Laursen.
13. juni. 4. klasse var sammen med Bente Ledstrup på Tuborg.
18. juni. 5. klasse og Ole Klein besøgte Tuborg
20. juni. Årsafslutning for hovedskolen. Efter veloverstået eksamen 

var 10. klasserne og lærerne skolens gæster ved en hyggelig aften.
22. juni. Årsafslutning for afgangsklasserne og de store elever.
13. august. Det nye skoleår begyndte.
16. august. 8.y var på weekend i Hornbæk med Kirsten Linde-Laur

sen.
20. august. Første skoledag for børnehaveklassen og 1. klasse.
21. august. Vi fejrede skolens fødselsdag ved at vise film for alle sko

lens elever.
22. august. 9.y rejste til Gardasøen med Martin Christiansen og hans 

kone.
27. august. 6. klasserne tog på lejrskole til Bornholm med Ole Klein, 

Gerda Hedegaard og Therese Johannsen.
19. september. 9.x og Bente Ledstrup var i biografen for at se »Rend 

mig i traditionerne«.
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21. september. Børnehaveklassen og 1.-3. klasse var i teatret, hvor de 
så »Dumme-Peter« med deres klasselærere.

3. oktober. Børnehaveklassen og 1.-2. klasse var i teatret for at se 
»Sommernisserne«. 5. og 6. klassernes drenge spillede fodbold med 
et udvalgt hold fra Bjørns Internationale Skole.

3. oktober. 9.y med Henrik Sevaldsen og 10.x med Bente Steenstrup 
var i biografen, hvor de så »Rend mig i traditionerne«.

4. oktober. 3. klasse var i teatret med Kirsten Linde-Laursen for at 
se »Sommernisserne«.

5. oktober. 8.x afholdt klassefest med Kirsten Linde-Laursen.
8. -12. oktober. Børnehaveklassen og 1.-4. klasse havde feature-uge 

om børneåret.
23. november. 4. klasse afholdt klassefest med Hanne Abildtrup.

3. december. Skolens yngste elev, Catia Birk, tændte - traditionen 
tro - det første lys på pyramidestagen på nissehulen.

3. -6. december. »Decemberuge«.
7. december. Juleindkøbsfridag.

21. december. Juleafslutning med juletræ, Luciaoptog og underhold
ning, som underskolens elever bidrog til, arrangeret af Steen Due
lund.

21. -25. januar. 9. og 10. klasserne i erhvervspraktik.
24. januar. 3. klasse var ude at kælke og stå på ski med Kirsten Linde- 

Laursen.
1. februar. 5. klasse var med Bente Ledstrup i Dyrehaven for at 

kælke.
4. februar. 4. klasse var i teatret med Hanne Abildtrup til »Gummi- 

tarzan«.
18. februar. Børnehaveklassen og 1. til 5. klasse slog »Katten af tøn

den«. Kattekonger: Hasse Thomsen 1. klasse, Tomas Kindler 3. 
klasse, Max Squazzino 4. klasse og Jan Poulsen 5. klasse. Katte
dronninger: Betina Henriksen, børnehaveklassen, Lone Frederik
sen 2. klasse, Max Winther 4. klasse og Preben Pedersen 5. klasse. 
- Inden tøndeslagningen havde underskolen hygget sig i klasserne.

23. februar. 9.x rejste sammen med Bente Ledstrup på skiferie til 
Norge.
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29. februar. 6. klasserne var på Zoologisk Museum sammen med Ky
östi Schmidt og Bo Christensen.
2. klasse besøgte Danmarks Akvarium sammen med Vibeke Tøns
berg.

12. marts. Børnehaveklassen og Janne Lange var i Danmarks Akva
rium.

19. marts. 8.x og Kirsten Linde-Laursen var i biografen for at se 
»Kramer mod Kramer«.

20. marts. 9.y var sammen med Henrik Sevaldsen i Palads Biografen, 
hvor nogle så »Sådan er jeg osse«, og andre så »Dommedag nu«.

21. marts. 9. klasserne var sammen med Bente Ledstrup og Martin 
Christiansen i Statens pædagogiske Forsøgscenter i Rødovre som 
led i erhvervsorienteringen.

27. marts. Dramatikholdet opførte under Kirsten Linde-Laursens le
delse »Det er forbudt at være dum« for jævnaldrende kammerater 
og lærerne.

10. april. Børnehaveklassen besøgte Zoologisk Have sammen med 
Janne Lange.

11. april. Historieholdene fra 8. klasserne besøgte sammen med Kir
sten Linde-Laursen og Henrik Sevaldsen Vikingeskibsmuseet i 
Roskilde.
10. klasserne var sammen med Bente og Erik Steenstrup i Statens 
pædagogiske Forsøgscenter i Rødovre som led i erhvervsoriente
ringen.

14. april. Finalen i skolens årlige bordtennisturnering blev udkæmpet 
under stor og medlevende interesse fra skolens elever og lærere. 
Mestre blev: Jacob Henriksen 3. klasse, Johnny Nielsen 6. klasse 
og Roy Wiberg 8. klasse, og fra lærerne Bo Christensen.

15. april. 5. klasse besøgte sammen med Bente Ledstrup Frihedsmu
seet.

17. april. 9.x var med Bente Ledstrup i biografen for at se »Kramer 
mod Kramer«.

18. april. lO.y og Mogens Esløw var i biografen, hvor de så »Kramer 
mod Kramer«.
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Steen Duelund har i det forløbne år forestået frivillig blokfløjte
spil for underskolens elever - til stor glæde for disse og skolen.

Hr. politiassistent Jørgen Dam har i årets løb været på besøg i flere 
klasser og fortalt om trafik, cykler og knallerter.

Der har i vinterens løb været afholdt en række forældreaftener, 
hvor forældre 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 1979-80
Onsdag den 18. juni møder børnehaveklassen og 1.-7. klasse i de

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

Fredag den 20. juni kl. 10 finder årsafslutningen sted for afgangs
klasserne og den øvrige del af skolen.

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
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BOGLISTE 1980-81
Hjemmene bedes anskaffe følgende bøger:

Dissing og Helles: Gyldendals Ordbog for Skole og Hjem. (Nyeste 
udgave).

Hellner, W. F. og Larsen, K. W.: Atlas 2 (Gyldendal, nyeste udgave).

MEDDELELSER FRA BESTYRELSEN
Som omtalt i sidste årsskrift, arbejder bestyrelsen med ud

bygningsplaner af faglokaler m.v., i en ny etage over gymna
stiksalen.

Efter undervisningsministeriets godkendelse af projektet for
handles der konkret med Gentofte kommune om byggetilla
delse. Forhandlingerne er så vidt fremme, at det nu er detailler, 
der står tilbage at løse. Blandt andet har kommunen tilbudt 
skolen et hvaltredsårigt lejemål på den, nord for bygningen be
liggende, lille boldbane. Da arealet vil indgå ved beregningen af 
bebyggelsesgraden, er her tale om et venligt tilbud fra kommu
nen. Det bør også fremhæves, som meget betydningsfuldt, at 
skolen fremover sikres et uundværligt friluftsområde.

Om alt går vel, vil byggeriet kunne gennemføres, således at 
de hårdt tiltrængte faciliteter forhåbentlig kan tages i brug in
denfor en overskuelig fremtid.

Skolens regnskab for 1979 fremligger, efter aftale, til gen
nemsyn på hr. advokat H. V. Christiansens kontor, H. C. An
dersens Boulevard 38, 1550 København V. Tlf. 01 - 12 60 06.

P.B.V. (Paul Christiansen)
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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 Gersonvej 43, Hellerup og 
de til denne Hørende formuegenstande. Med hensyn til aktiver og pas
siver 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 personlig 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.

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 be
styrelsens 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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