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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.



* 
%

SKOLESANGEN
Melodi af: Arne Bertelsen

*

Vignetten er tegnet af Asger Riber.

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

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

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

Gunnar Jørgensen.
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Johannes V. Jensen

Gläd og ubevidst
med naturens egen tone i dit sind.
Aldrig skinner sol som barnets sol igen 
Lys dit hele liv du får fra den.















































































ÅRSAFSLUTNING FOR SKOLEÅRET

1 9 8 8 - 8 9

Onsdag den 21. juni er sidste skoledag for børnehaveklas
sen og 1.-7. klasse. Klasselærerne hygger sig med deres 
klasser, inden vi ønsker hinanden god sommerferie.

Torsdag den 22. juni kl. 10 finder årsafslutningen sted 
for afgangsklasserne og den resterende del af skolen.

Det nye skoleår begynder:

TORSDAG D. 10. AUGUST KL. 10

1. klasse møder:

MANDAG D. 14. AUGUST K L. 10

Børnehaveklassen møder:

MANDAG D. 14. AUGUST KL. 9

God sommerferie 

og på glædeligt gensyn
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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 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 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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TELEFONLISTE OVER
SKOLENS LÆRERE

( skoleåret 89 - 90 )

Abildtrup, Hanne: 31 65 03 07

Christiansen, Martin: 31 22 83 41

Duelund, Steen: 31 19 36 98, træffes bedst på 31 61 00 42

Hagemann, Grethe R.: 42 91 33 93

Hedegaard, Gerda: 31 30 38 25

Johannsen, Therese: 31 64 33 40

Johansson, Agnes: 42 73 67 11

Klein, Ole: 42 57 00 82

Kofod, John: 31 86 11 81

Lange, Janne: 31 62 23 05

Lestrup, Bente: 42 89 21 89

Linde-Laursen, Kirsten, (Laura): 42 80 55 04

Salomonsen, Michael: 31 78 18 85

Schmidt, Kyosti: 42 91 34 04

Sevaldsen, Henrik: 31 68 34 93

Sevaldsen, Karin: 31 68 34 93

Steenstrup, Bente: 31 62 78 33

Steenstrup, Erik Otto: 31 62 78 33

Teising, Kirsten: 33 32 96 87
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I IA egrte noLaJLeJt:
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ÅRSSKRIFT 89

fotos: steen duelund, john kofod, 
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redaktion: henrik sevaldsen 
sats: steen duelund, john kofod



10. klass, 
pih-up'er

GUNNAR JØRGENSENS SKOLE 1988-89


