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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 i går...

G.J.
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Vignetten er tegnet af Asger Riber.

SKOLESANGEN
Melodi af: Arne Bertelsen

Her har vi leget i vekslende vejr 
og drukket af kundskabens kilde, 
faldt os til tider en lektie lidt svær, 
det hjalp, når kun ærligt vi ville. 
I solskin og byger, i snevejr og blæst 
blev hverdagen glæde og højtiden fest, 
når blot vi stod sammen som venner.

Muntert vi hilser hver morgen med sang, 
med smil går vi dagen i møde, 
lytter til ekko af tidernes gang 
og lærer af slægter, som døde.
I solskin og byger, i snevejr og blæst 
blev hverdagen glæde og højtidens 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 Jørgensen.
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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



















































TUR TIL "LADEN" FOR DE SMÅ

Sidst i august var børnehaveklassen, 1. og 2. klasse på 
et kort lejrskoleophold sammen med Kyosti, Hanne og Laura.
Rejsen var ikke så lang, idet vi kun tog til GI. Holte, 

hvor vi besøgte Laura på hendes gård.

Børnene havde en god dag, hvor de legede med katte og 
høns, gik ture, hvor vi hilste på mange heste, badede i en 
lille sø, legede på græsplænen og nød det utroligt dejlige 
vejr. Efter aftensmad på gårdspladsen skulle børnene i seng 
dvs. soveposerne rullet ud i høet. Det var for manges 
vedkommende første gang de prøvede at sove i hø. Lærerne 
krydrede uhyggen ved at fortælle spøgelseshistorier i 
lommelygtens skær - alle fik dog sovet. Næste dag så vi 
Vedbækfundene. En dejlig tur for alle, både børn og voksne.

Lau/ia
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9. X PÅ LEJRTUR TIL LØJT

Mandag den 31. august stod hele 9.x parat til at tage af 
sted med toget til Løjt.

Efter at have kørt i en noget tilrøget kupé med høj mu
sik, nåede vi færgen. Da vi havde fjollet rundt på båden i 
ca. en time, nåede vi Fyn og tog igen toget, denne gang mod 
Røde Kro. Til sidst tog vi en gammel skramlebus til ferie
centret i Løjt, hvor vi blev fordelt i fem huse.

Hver aften skulle vi selv sørge for madlavningen. Agnes, 
Chrisser og co. kom så hver aften for at spise i de for
skellige huse, et for et. Næste dag, efter en del rokering
er i husene, tog vi med den gamle bus til Frøslevlejren og 
derefter til Flensburg for at se os omkring. Om onsdagen 
var vi hjemme i vore huse eller ude i naturen, hvor vi hav
de lyst. Torsdag tog vi ud for at se Kammerslusen og deref
ter til Ribe for at besøge domkirken. Den var desværre luk
ket for turister p.gr.a. begravelse, så vi måtte nøjes 
med at gå på opdagelse i byen.

Efter fire glade dage stod vi så fredag morgen efter in
spektion af husene, ved den gamle bus igen, og så gik turen 
hjemad.

Kst-Lai-uia
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9. Y PÅ LEJRTUR TIL LØJT

Mandag den 14. september mødtes 9.y med Agnes og Klein på 
Københavns Hovedbanegård for at tage til Løjt feriecenter i 
Sønderjylland. Turen dertil gik godt, og der var ingen pro
blemer .

Da vi kom til Løjt, gik vi ind i vor hytte og pakkede ud. 
Vi oplevede mange ting i den tid, vi var der. En af dagene 
var vi på bustur til Flensborg. På vej dertil var vi inde 
og se Frøslevlejren. Vi var også ude at gå ture, og da vej
ret var godt, blev det til lange ture.

Nogle af os var også i swimmingpool, mens andre så til. 
Hver hytte skulle selv lave mad. En af dagene kom lærerne 
ind og fik aftensmad. Om aftenen sad vi og drak te og snak
kede eller spillede kort. Onsdag fik vi lov til at lave, 
hvad vi ville, ellers var vi på tur hver dag. Vi var også i 
Ribe domkirke, og bagefter gik vi en tur gennem den smukke 
gamle by.
Fredag var sidste dag. Der skulle være ryddet op og gjort 

rent, før vi tog derfra. Det var lidt trist, at vi allerede 
skulle hjem. Om eftermiddagen ankom vi til Hovedbanegården, 
godt trætte efter togturen, men alle var meget glade.

dan^LU-a
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KREATIVUGEN 1988

Efter en del diskussion i lærerrådet blev det besluttet 
at flytte skolens så traditionsrige "Decemberuge" hen til 
ugen før vinterferien. I dagene 8.-11. februar afholdt vi 
derfor en "Kreativuge", hvor vi - under andre og mere 
utraditionelle forhold - beskæftigede os med andet end det 
sædvanlige skolearbejde.
Ugen gik i korte træk ud på, at skolens normale 

undervisning fra 4. klasse og opefter faldt bort, og i ste
det valgte eleverne sig ind på en række emnehold, som de 
sammen med lærerne og fru Sevaldsen havde opstillet. Det 
forlangtes dog, at hver elev havde 6 timer om dagen.

I år var der ca. 70 emner at vælge imellem, og de strakte 
sig fra sport over alle former for kreative fag til lyn
kurser i forskellige sprog - og vigtigst af alt - diverse 
former for madlavning.
Foruden at udvide elevernes - og lærernes - kendskab til 

de mange emner var det med denne uge skolens håb at bringe 
eleverne sammen på tværs af klassegrænserne. Det var den 
almindelige opfattelse blandt lærere og elever, at skolens 
ønske med "Kreativugen" i det store hele blev opnået.



MAJ

27 Børnehaveklassen, 1. og 2. klasse var i Danmarks 
Akvarium med Janne Lange, Hanne Abildtrup og Vibeke 
Tønsberg.

JUNI

1 Børnehaveklassen, 1. og 2. klasse tog på lejrskole ved 
Frederikssund med Hanne Abildtrup, Kyosti Schmidt og 
Henrik Sevaldsen.

2 6.x besøgte Zoologisk Have sammen med Kirsten Teising.
3 4. klasse besøgte Zoologisk Have sammen med Gerda

Hedegaard.
11 3. klasse var på bytur med Bente Lestrup og Kirsten

Teising.
12 Børnehaveklassen, 1. og 2. klasse var på skovtur i 

Dyrehaven med Janne Lange, Hanne Abildtrup og Henrik 
Sevaldsen.

17 6.x var i Tivoli og 6.y var i Svømmebad med henholds
vis Henrik Sevaldsen og Steen Duelund, og 7. klasserne 
besøgte Malmo sammen med Bente Steenstrup og Erik 
Steenstrup.

19 Årsafslutning for skolens ældste klasser.

AUGUST

6 Det nye skoleår begyndte.
10 10. klasse og Vibeke Tønsberg påbegyndte sammen en u-

ges istandsættelse af deres klasselokale, med bl.a. 
maling og nye gardiner.

18 Skolen fejrede sin 51-års fødselsdag med film. De 
mindre klasser så "De 5 og spionerne"; de store så den 
nye udgave af "De 39 trin".

31 9.x drog på lejrskole til Løjt med Agnes Johansson og
Martin Christiansen.
10. klasse tog sammen med Vibeke Tønsberg til dennes 
sommerhus i Sverige.
Børnehaveklassen, 1. og 2. klasse var på en 2-dages 
tur i "Laden" sammen med Hanne Abildtrup, Laura og 
Kyosti Schmidt.

32



SEPTEMBER

4 8. og 9. klasserne spillede fodboldkamp mod Linde
gårdsskolen .

10 5. klasse besøgte Nationalmuseets udstilling i Brede,
"Tag over hovedet", sammen med Pia Karlsen og Gerda 
Hedegaard.

14 9.y med Agnes Johansson og Ole Klein drog til Løjt på
lejrtur.

18 7. klasserne, 9.x og 10. klasse besøgte "Tag over ho
vedet" i Brede.

23 Alternativ idrætsdag.
25 Børnehaveklassen var på Frilandsmuseet med Janne 

Lange.
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TOBER

4.klasse var på skovtur med Bente Lestrup og Kirsten 
Teising.
9. og 10. klasse begyndte på 14 dages erhvervspraktik.
3. og 4. klasse var sammen med Bente Lestrup og Henrik 
Sevaldsen i Windsor Teatret, hvor de så "Sidste 
skrig".
Børnehaveklassen, 1. og 2. klasse var i Det lille 
Teater, hvor de sammen med Janne Lange, Laura og Hanne 
Abildtrup så "Sørøverskibet Dødens Pølse".
Motionsløb for alle skolens elever.

V E M B E R

Børnehaveklassen - 4. klasse, og 5. - 7. klasse havde 
skolefest henholdsvis eftermiddag og aften.
8.- 10. klasse afholdt en vellykket skolefest arrange
ret af elevrådet.

C E M B E R

Pyramidestagen blev, traditionen tro, tændt af skolens 
yngste elev, og underskolegangen begyndte på december
morgensamlinger med julesange og historier.
Julemarked.
7.x var på bytur med Martin Christiansen.
10. klasse var sammen med Martin Christiansen i By
retten .
Juleafslutning med Lucia-optog, juletræ og underhold
ning, som skolens elever bidrog til, arrangeret af 
Carlo Jensen og klasselærerne.

N U A R

10. klasse havde besøg af Laila Andreasen fra Fæng
selsvæsenet, der fortalte om, hvordan det er at være i 
fængsel. ,
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B R U A R

Kreativugen begyndte.
Børnehaveklassen - 7. klasse slog "Katten af Tønden". 
Før og efter tøndeslagningen hyggede klasserne sig i 
deres lokaler.

R T S

Børnehaveklassen, 1. og 2. klasse besøgte sammen med 
Janne Lange, Laura og Hanne Abildtrup Statens Museum 
for Kunst i forbindelse med et projektarbejde.
Børnehaveklassen - 3. klasse var sammen med deres 
klasselærere i Windsor Teatret, hvor de morede sig til 
"Gummi-Tarzan".
Børnehaveklassen, 1. og 2. klasse var i teatret med 
Janne Lange, Laura og Hanne Abildtrup. De så "Et 
Eventyr".
9.-10. klasserne var i Ungdomsbyen i Hvidovre med de
res lærere Agnes Johansson, Vibeke Tønsberg og Martin 
Christiansen.
8. klasserne var i biografen med Bente Steenstrup, 
hvor de så "Wish You Were Here".

RIL

4. klasse besøgte Nationalmuseet med Bente Lestrup og 
Kirsten Teising.
Børnehaveklassen, 1. og 2. klasse var i Danmarks 
Akvarium med Janne Lange, Laura og Hanne Abildtrup.
3. klasse var sammen med Henrik Sevaldsen i Lyngby 
Svømmehal.
8.-10. klasse var med deres klasselærere i biografen 
for at se "Et råb om frihed".

7.x var i Zoologisk Have med Kirsten Teising.
8. klasserne var på by-udflugt med Bente Steenstrup og 
Martin Christiansen.
8.x og 8.y var i Dyrehaven med Kirsten Teising og Erik 
Steenstrup.
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9 2. og 3. klasse var inviteret på Rigshospitalet, hvor
de fik lov til at prøve en masse hospitalsudstyr. 
Børnehaveklassen var i Helsingborg med Janne Lange.

17 4. klasse var på skov- og strandtur med Bente Lestrup.
18 7.y besøgte med John Kofod Frederiksborg Slot, for

blandt andet at se Christian IV udstillingen.

BETRAGTNINGER FRA 10. KLASSE

Puha! 10 år i skole, og nu er det snart overstået.
Det bliver sjovt at skulle prøve noget nyt, møde nye men

nesker og opleve nye ting.
Men når man tænker på alle de år, man har brugt, de lære

re, man har haft, de venner, man har fået sig, ja, så bli
ver man lidt nedtrykt, når man tænker på sidste skoledag.

For nogles vedkommende har de kendt deres lærere i 10 år, 
for andres nogle få år, men derfor kan de jo godt have et 
rart forhold til og et godt venskab med lærerne. For mit 
vedkommende ved jeg, at jeg sidste skoledag nok vil fælde 
et par tårer ved tanken om at skulle gå ud af den skole, 
der har haft så stor indflydelse på mit liv. Jeg vil savne 
de lærere, jeg har haft, deres støtte, deres humør og mest 
af alt deres venskab, selv om jeg nogle gange følte, at nu 
havde jeg fået nok af skolen og dens "latterlige" lærere. 
Når jeg havde sådanne perioder, hvor jeg fortalte lærerne, 
hvad jeg mente om dem og min skole, var min klasselærer, 
Vibeke Tønsberg, som jeg holder meget af, straks på plet
ten, og så sad vi og snakkede sammen i kortere eller længe
re tid, og bagefter havde jeg det som regel bedre.

Når jeg tænker på, hvad mine lærere har måttet finde sig 
i fra min side, så forbavser det mig, at de endnu ikke har 
drejet halsen om på mig, for jeg har til tider været "to
talt ulidelig", men det er sikkert deres "forkærlighed" for 
mig og så deres humoristiske sans, der har gjort, at de har 
overlevet. Selv om jeg ikke har det samme forhold til alle 
mine lærere, som jeg har til min klasselærer, har jeg haft 
det godt med dem, og de har altid været parate til at hjæl
pe, hvilket jeg er taknemmelig for.

Det bliver nu alligevel svært at gå ud af skolen!

St,e.phanÅ,e. Knou)£i.on

36



Mange elever kender til det at være holdt ude fra klas
sen, og alle og enhver ved, at det er ingen dans på roser.

Da jeg startede i 1. klasse i en københavnsk kommunesko
le, ifiente man , at jeg både var moden og kvalificeret nok; 
og det var en skøn klasse, jeg begyndte i, alle var venner 
- klassen var endnu ikke splittet.

De første fem skoleår gik formidabelt godt, men i 6.-7. 
klasse begyndte nogle af pigerne at udvikle sig, og klassen 
blev desværre splittet totalt. De mere modne så ned på de 
mindre modne, og da jeg var den yngste og mindre moden, 
blev jeg derfor en af dem, der blev offer for klassesplit
telsen. Jeg blev mobbet, tærsket osv., og det slog mig al
deles ud af kurs. Jeg blev usikker, deprimeret og ændrede 
mig psykisk. Jeg, "den lille modne og kvalificerede", blev 
"et problembarn", der skulle til skolepsykolog, have ekstra 
lektiehjælp osv. Det var egentlig nogle rare lærere, jeg 
havde, men de var bare ikke dygtige nok til at finde ud af, 
hvad der var galt med klassen, og at det ikke var mig, der 
var anderledes. Først efter min fars indgriben i midten af 
syvende klasse indså man de alvorlige problemer, der var i 
klassen - og at jeg ikke var det eneste offer.

Jeg og fjorten andre elever flyttede skole.
Så kom jeg ud på Gunnar Jørgensens Skole, hvilket blev 

min redning. Gunnar Jørgensens Skole var, og er, en dejlig 
lille og hyggelig privatskole, der virkelig følger sit mot
to: "Prøv - med kærlighedens stærke arm". Den skole gav mig 
noget, som ingen anden skole kan give. Den gav mig tryghed, 
styrke til at begynde på en frisk og lysten til at gå i 
skole igen.
Jeg kom ind i en rar og hyggelig klasse med et godt sam

menhold, og jeg tog mig ekstremt sammen.
Nu er tiende klasse desværre ved at være slut, og jeg me

ner at have nået et sådant standpunkt, at jeg kan begynde 
at studere til journalist.

Jeg tror ikke, at det er enhver skole, der kan hjælpe en 
elev så meget, som jeg er blevet hjulpet, og det er bl.a. 
derfor, at jeg har skrevet denne måske lidt egocentrerede 
erindringshistorie om mine ti år i skolesystemet.

Uaué LLLn.d&-Ch/i-L^ten^e.n
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Carlo Jensen har arbejdet med frivillig guitarspil.
Politiassistent Jørgen Dam har i årets løb været på besøg 

i flere klasser og fortalt om trafik, cykler og knallerter.
Der har i årets løb været afholdt en række forældreafte

ner og konsultationseftermiddage, hvor forældrene har haft 
mulighed for indbyrdes at udveksle erfaringer om deres børn 
og lejlighed 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 skolen, vil de blive 
fortsat i fremtiden.

FERIER OG FRIDAGE I 
SKOLEÅRET 1988-1989

Hvor to dage er nævnt, er begge fridage.

1988 : Efterårsferie 15. oktober - 23. oktober 
Juleferie 23. december - 8. januar

1989 : Vinterferie 4. februar - 12. februar 
Påskeferie 18. marts - 27. marts 
St. Bededag 21. april
Kristi Himmelfartsdag 4. maj - 7. maj 
Pinseferie 13. maj - 15. maj 
Grundlovsdag 5. juni
Sommerferie 24. juni - 9. august
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ÅRSAFSLUTNING FOR SKOLEÅRET

1 9 8 7 - 8 8

Onsdag den 15. juni er sidste skoledag for børnehave
klassen og 1.-7. klasse. Klasselærerne hygger sig med deres 
klasser, inden vi ønsker hinanden god sommerferie.

Fredag den 17. juni kl. 10 finder årsafslutningen sted 
for afgangsklasserne og den resterende del af skolen.

Det nye skoleår begynder:

TORSDAG D. 4. AUGUST KL. 10

1. klasse møder:

MANDAG D. 8. AUGUST KL. 10

Børnehaveklassen møder:

MANDAG D. 8. AUGUST KL. 9

God sommerferie 
og på glædeligt gensyn
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VEDTÆGTER
for 

den selvejende institution »Gunnar ]ør gens ens 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 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). 1 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 medfødte evner og 
anlæg, lever et trygt og glad barndomsliv, hvis grundtone 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, sålænge 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 sagkyndig 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, bestemmer 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.

Fbrældre har kun én 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.
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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, selv om 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 én eller flere dertil skriftligt af 

bestyrelsen bemyndigede personer. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom 
kræves udover bestyrelsens beslutning 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 ansættelse og 

afskedigelse af skolens lærere og andre til skolen knyttede personer.
Skolens leder, hvis ansættelse kræver undervisningsministeriets godkendelse, har 

overfor bestyrelsen det fulde ansvar for skolens pædagogiske ledelse, og kan kun 
fortsætte som leder, sålænge eksamensretten 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 stats

autoriseret revisor.

§8.
Skulle institutionen ikke kunne fortsætte med skolevirksomhed, vil ophør hermed 

kun kunne ske med undervisningsministeriets godkendelse, og den ved 
skolevirksomhedens ophør konstaterede formue anvendes til skole- og uddannelses
mæssige formål efter bestyrelsens nærmere bestemmelse med undervisnings
ministeriets godkendelse.

§9.
Ændringer i nærværende vedtægter der træder i stedet for skolens tidligere 

vedtægter af 2. juli 1954 kan kun foretages af bestyrelsen med undervisnings
ministeriets godkendelse.
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