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Konfirmationsforberedelsen.

Efter at den nye skole- og undervisningsplan er godkendt, er der følgende ret
ningslinier for konfirmationsforberedelsen:

1. Eleverne konfirmeres fra 7. klasse, således at konfirmationsforberedelsen fal
der inden for dette klassetrin.
Elever, der skal konfirmeres i oktober fra 7. klasse, skal dog have fri til at gå 
til konfirmationsforberedelse ca. medio april-juni i 6. klasse.

2. Elever, der i henhold til ovenstående går til konfirmationsforberedelse, skal 
have fri kl. 13 mandag og torsdag og skal ikke møde på skolen igen efter kon
firmationsforberedelsen.
Skoledirektionen har vedtaget, at konfirmander har fri mandagen efter konfir

mationen, men såfremt hjemmet over for skolen fremsætter ønske om. at konfir
manden også fritages for skolegang lørdagen før konfirmationen, skal dette imøde
kommes.

Konfirmandens søskende møder først til skolegang om mandagen kl. 11, men 
såfremt hjemmet over for skolen anmoder derom, kan barnet helt fritages for sko
legang om mandagen.

Tyveri.
Med hensyn til tyveri af effekter tilhørende eleverne bemærkes følgende:
Der ydes ikke erstatning for huer, vanter, tørklæder og lignende mindre be

klædningsgenstande; disse må af eleverne medtages i klassen.
Ej heller ydes erstatning for ure, fyldepenne, pencils og lignende genstande, 

der af eleverne medbringes på skolen, men som ikke er nødvendige for undervis
ningen.

Det må indskærpes, at smykker og andet lignende ikke må medtages på skolen.
Endelig gøres opmærksom på, at der ej heller ydes erstatning for cykler, der 

fjernes fra skolernes cykelstativer.
Med hensyn til de omtalte genstande som ure, fyldepenne og pencils kan de 

elever, der ønsker dette, få disse ting opbevaret, medens de er til gymnastik.
Det må udtrykkelig indskærpes, at skolevæsenet ikke påtager sig erstatnings

ansvar for tyveri af de således opbevarede ting.
Specielt angående pengetyverier bemærkes, at skolevæsenet under ingen om

stændigheder kan påtage sig ansvar for disse.
Da de nye bestemmelser om familieforsikring blandt andet yder de forsikrede 

erstatning for tyveri af overtøj fra restauranter, skoler, tog m. v. skal man i tilfælde 
af tyveri af overtøj på skolerne undersøge, om pågældende hjem har sådan familie
forsikring, der erstatter tabet af det stjålne. Kun hvor dette ikke er tilfældet, må 
skriftlig ansøgning indgives til skolen.

Ansøgningen må være bilagt erklæring fra politiet om, at det stjålne ikke er 
fundet, samt indeholde oplysning om.

1 ) når det stjålne er købt,
2) hvad prisen var ved købet (så vidt muligt vedlægges kvitteringen for anskaf

felsen i sin tid af det stjålne),
3) erstatningskravets størrelse.

/'Uddrag af skolevæsenets bestemmelser).

N.B. Husk at mærke børnenes tøj med navn.
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Beretning om skoleåret 1961-62.

Vi tager nu afsked med det 6. år i 
Hyltebjerg skoles historie, og vi hav
de håbet, at årsberetningen havde kun
net fortælle om skolens færdiggørelse 
og indvielse. Ved redaktionens slut
ning kender vi imidlertid endnu ikke 
tidspunktet herfor. Det er svømmehal, 
udsmykning og kælderindretning, der 
stadig har ladet ventet på sig. Der var 
til dette skoleår i skemaet beregnet 
svømmetimer til alle klasser fra 4. 
og opefter. Heldigvis var der plads til 
de fleste af disse timer i gymnastiksa
lene, således at kun nogle ganske få 
klasser har været „hjemløse“ i svøm- 
metimerne.

Bortset fra denne skuffelse har sko
len haft et godt og roligt arbejdsår med 
gode arbejdsforhold for børnene, der 
har kunnet nyde godt af de mange nye 
velindrettede faglokaler.

Legepladsforholdene er kommet i 
orden, og der er nu indrettet 3 lege
områder til børnene: „Lille gård" til 
børnene i 1.-3. klasse, „Store gård" 
til de større børn, der vil løbe og røre 
sig, og „Søjlegård" til dem, der fore
trækker at spadsere eller hygge sig 
i ro.

Vi nærer stadig det håb, at vi kan 
begynde næste skoleår med en helt 
færdig skole.

I håndarbejdssalen.
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Klasser og lokaler.

Ved skoleårets begyndelse havde vi 
871 børn - 461 drenge og 410 piger - 
fordelt i 34 klasser således: 1. klasser 
(4), 2. klasser (4), 3. klasser (5), 
4. klasser (5), 5. klasser (5), 6a 
klasser (2), 6b klasser (1), 7a klas
ser (2), 7 b klasser (1), 7 C klasser 

(2), 8a klasser (2), og 1. realklasse 
(1). Heraf var to klasser læseklasser, 
nemlig en 4. og 5. klasse. Af skolens 
klasser er 29 blandede klasser og 5 
rene drengeklasser. Skolen har 28 klas
seværelser, 8 faglokaler og 2 gymna
stiksale.

Skolens personale.

Inspektør: fru Inger Moe.

Viceinspektører: hr. Arne Buch og 
fru Karin Hartwich.

Kontormedhjælp: fru Jytte Glud 
Jensen.

Lærerpersonalet: fru Agnete Anders- 
son, hr. Niels Jørgen Bisgaard, frk. 
Hanne Bruun, fru Birte Christensen, 
hr. Kristen Jensen Fisker, frk. Tove 
Friis, fru Inger Byrjalsen Gammeltoft, 
hr. Ib Hauge, hr. Erik Jensen, fru 
Helga Rimer Jensen, hr. Sigurd Jes
persen, fru Inger Juul, fru Nina Kri
stiansen, hr. E. Granzau Larsen, fru 
Nanna Larsson, hr. Gunnar Nielsen, 
hr. Vagn Aage Nielsen, fru Bodil Pe
dersen hr. Erik Petersen, fru Inge 
Petersen, hr. Vagn Rasmussen, hr. 
Børge Schmidt, fru Vibeke Staun, hr. 
Ib Stubbe-Teglbjærg, fru Asta Tan- 
drup, fru Anna Tvermoes Thuesen, 
hr. Carl Tønder.

Vakancelærere: hr. Fritz Dørge, fru 
Kirsten Brårud Larsen og hr. Frants 
Pedersen.

Vikarer: hr. Ole Damtoft, frk. Han
ne Bidstrup, fru Åse Nymann Eriksen, 

hr. Alf Hansen, frk. Sonja Hansen og 
hr. Preben Rud. Jørgensen.

Skolelæge: fru Selma Guldberg.

Skolesundhedsplejerske: frk. Gud
run Jensen.

Skoletandlæger: fru Gerda Regnar 
Jensen og hr. Niels Hansen.

Klinikassistenter: frk. Dagny Møl
ler og fru Grethe Nordklint.

Maduddeler: fru Dagny Mogensen.

Skolebetjent: hr. Georg Valdemar 
Larsen.

Medhjælper: hr. Jens Revsbeck.

Rengøringspersonale : fru Ketty Jen
sen, Gerda Hofbæk, Gudrun Kristensen, 
Else Pallesen, Ida Jensen, Lilli Olsen, 
Ingelise Petersen, Paula Hansen, El
sa Andersen, Karla Loland, Lissi Mor
tensen, Gurli Herbst Nielsen, Marie 
Hansen, Inger Hansen, Karen Peder
sen, Johanne Petersen, Cecilie Han
sen, Grethe Reitz, Inger Schultz og 
Thyra Clausen.

Skolen bringer alle disse medarbej
dere en tak for godt og loyalt samar
bejde i det forløbne år.
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Sociale forhold.
Skolebespisningen.

Af skolens 871 børn fik de 848 mælk, 
heraf 48 kærnemælk. I tiden 1. no- 
vember-30. april uddeltes desuden en 
vitaminpille pr. mælkedrikker. Pillerne 
indeholder

3.000 int. enh. A-vitamin,
400 int. enh. D-vitamin, 

50 mg. ascorbinsyre.
Børnenes daglige vitaminbehov er 

således dækket med disse piller, der 
i plastikæsker hver dag sendes til de 
enkelte klasser sammen med mælken.

Efter den ny spiseordning uddeles 
der kun madpakker til børn med hen
visning fra læge. 43 børn fik mad på 
skolen.

Tandplejen.
I det forløbne år har alle børn i 1. 

til 6. klasse været til behandling 2 gan
ge. Der er indrettet klinik med to 
tandlægestole i kontorbygningen, den 
ene beregnet for Vanløse skoles børn. 
Børn med tandpine eller huller i tæn
derne kan på forældrenes ønske hen
vende sig her. Tandlægerne træffes 
hver skoledag kl. 830—1430. 7. og 8. 
klassernes elever kunne på kontoret 
hente henvisningskort til privat tand
læge. Der blev fra kommunen ydet et 
tilskud til behandlingen således, at for
ældrenes udgifter hertil dækkedes for 
50 %’s vedkommende, de første 30 
kr. refunderedes dog fuldt ud.

Skolelægen og sundhedsplejersken.
Lægeværelset ligger også i kontor

bygningen. Lægen træffes hver fredag 
kl. 11—12, sundhedsplejersken hver 
mandag, torsdag og fredag kl. 8—1545. 
Alle skolens børn er hvert år til en 
grundig undersøgelse hos lægen. An

dre undersøgelser, der af skolen eller 
forældrene findes påkrævede, finder 
sted efter aftale. - Tlf. 71 65 04.
Ferie- og svagbørnsophold.

Der er atter i år sendt en del børn 
på ferie- og svagbørnskoloni, hvorfra 
de er vendt sunde og veloplagte hjem. 
Udsendelse til svagbørnskoloni sker 
efter indstilling af klasselærer og læge.

På feriekolonierne modtages, så vidt 
der er plads, alle piger fra 1. klasse 
og alle drenge fra 3. klasse og opefter, 
der ikke har andre muligheder for at 
komme ud i ferien.

Allerheldigst var vel nok de to ele
ver, som gennem skolen kom på 10 
dages vinterferie i Norge. De boede på 
vintersportshjemmet „Lysebu" og lærte 
at stå på ski.

Skolens repræsentanter for Køben
havns kommunelærer- og lærerinders 
ferie- og svagbørnskolonier er hr. Gun
nar Nielsen og fru Nanna Larsson. 
Gennem „Komiteen for københavnske 
skolebørns landophold" fik nogle få 
børn feriepladser på landet. Skolens 
repræsentanter er hr. Vagn Rasmussen.

Desuden deltog mange børn i „Ga
briel Jensens ferieudflugter". Børnene 
tager da under læreropsyn med tog ud 
på dagture i Københavns smukke om
egn. Billetter hertil fås hos klasselæ
reren.
Børnenes Kontor og anden hjælp.

Børn, der skal på svagbørns- eller 
feriekoloni, kan indstilles til beklæd
ningshjælp fra Børnenes Kontor, lige
som kontoret hvert år efter ansøgning 
yder julehjælp (madkurv) til en del 
hjem. Fra „Fattige børns fodbeklæd
ning" uddeles hvert år et antal træsko 
og nogle få par lædersko.
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Skolens ordensregler.
I gården:
a. Det er kun tilladt at lege ufarlige lege, der ikke generer andre i deres lege. Pas 

på, at hverken I eller jeres tøj eller den nye skole går i stykker.
b. Du skal altid rette dig efter gårdvagten.
c. Leg og unødvendig ophold på toiletterne er ikke tilladt.

Inde i huset:
a. På gangene må du ikke råbe og ikke løbe.
b. Og du må ikke opholde dig der i frikvartererne.
c. Taskerne må ikke opbevares på gangene, når du møder ved skoletids begyndelse, 
d. I klasserne: Husk, det er kun din lærer, der må ordne persiennerne og vinduerne, 
e. Kun ordensdukse må være inde i frikvartererne. (Deres navne skal stå på tavlen).

Nogle husketing:
1. Du låner dine bøger af skolen. Derfor må du passe på dem. Der skal altid være 

bind om. Hvis du ødelægger dem eller smider dem væk, skal du betale for de nye.
2. Hvis du kommer til at ødelægge noget, så sig det straks til din lærer.
3. Du må ikke forlade skolen i skoletiden, uden at du får lov af en af lærerne.
4. Se på dit skema og mød præcis, men ikke for tidligt, højst 10 minutter før din 

mødetid.
5. Du må kun cykle til skole, hvis din klasselærer giver dig lov.
6. Når din lærer har sagt farvel til dig, skal du gå direkte hjem.
7. Du må ikke opholde dig på skolens grund uden for skoletiden.

Ovenstående regler er alle dikteret af hensyn til arbejdsro, orden og børnenes 
sikkerhed. Vi beder forældrene sætte sig ind i disse regler og støtte os i vore 
bestræbelser for at få dem overholdt, så alle børn kan få størst muligt udbytte af 
deres skolegang og kan færdes med tryghed på skolen.
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Praktiske oplysninger.
(Klip det ud — og gem det!)

Skolens kontor
er åbent hver skoledag kl. 12-13, ons
dag tillige kl. 1730—1830.

Skolens telefon: 714262.
Skolens adresse: Hanstholmvej 10, 

Vanløse.

Forsømmelser.
Hvis et barn må forsømme på grund 

af sygdom, bedes forældrene så vidt 
muligt samme dag sende meddelelse 
til skolen, enten telefonisk i kontorti
den, eller helst pr. brev (evt. brev
kort). På forlangende skal en af sko
len tilsendt blanket forevises med læ
gens påtegning.

Ønskes et barn undtagelsesvis frita
get fra skole, må tilladelse indhentes 
forud hos klasselæreren eller — for 
længere tid — hos skolens leder.

Mødetider.
Børnene må ikke møde på skolen før 

i frikvarteret forud for deres skolegangs 
begyndelse — om morgenen kl. 750, da 
der kun på disse tider kan være tilsyn 
med børnene. .

Forældrene opfordres tillige til at 
vænne børnene til at gå lige hjem fra 
skole.

Glemte sager.
Glemt tøj opbevares i „glemmekas

sen “, glemte småting på viceinspektør 
fru Hartwichs kontor. Forældrene op
fordres til at forsyne overtøjet med 
navn og strop og ikke lade børnene 

medbringe smykker, penge o. lign., da 
skolen ikke kan erstatte disse ting, hvis 
de bortkommer.

Indskrivning:
Indskrivning af børn, der skal be

gynde skolegangen i august 1963, fin
der sted på skolens kontor i tiden mel
lem den 1. september og den 15. de
cember 1962. Der medbringes dåbs
eller navneattest og koppeattest, så
fremt vaccination har fundet sted, hvis 
ikke, må den foretages inden skolegan
gens påbegyndelse, og attesten forevi
ses ved første lægeundersøgelse. Børn, 
der fylder 7 år inden 1. august 1963, 
skal indskrives, og børn, der fylder 7 
år senest den 31. januar 1964, kan ind
skrives.

Skolens distrikt.
Åbjergvej, Ålekistevej 1-149 og 2— 

146, Birkagervej, Brøndumvej, Dam
husdæmningen, Damhusengen, Dam
stien, Guldagervej, Haldagervej, Hanst
holmvej, Hasselvej, Hjertingvej, Hvid
bjergvej, Hvidtjørnevej, Hyltebjerg 
allé 51-103 og 30-102, Klitmøllervej, 
Krogagervej, Kæragervej, Langkærsti, 
Langkærvej, Ledagersti, Ledagervej, 
Lønstrupvej ulige numre og 84—110, 
Risagervej, Rosenstykket, Rubjergvej, 
Rødtjørnevej, Stadilvej, Syvstensvej, 
Søkrogen, Thorupgårds allé, Toftøje- 
vej 1-19 og 2—6, Tverstedvej, Tybo- 
røn allé 1—59 og 2—60, Vanløse Byvej, 
Ved Damhussøen.
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1. klasse: „Man må stå på tå“.

I årets løb.

Skolen har som i tidligere år haft en 
lang række arrangementer med bør
nene med det formål „at gavne og for- 
nøje“. Nogle har været direkte led i 
undervisningen, andre har haft et vel
gørende formål, og atter andre har først 
og fremmest tjent til at bringe lidt fest 
ind i hverdagen.

Udflugter: Skolen havde sin årlige 
skovtur den 14. juni. To 7. klasser og 
to 8. klasser var på lejrskole i august 
og september, og to 7. klasser i maj; 
det er første gang, skolen har haft 
egentlige lejrskoleture som led i skolens 
daglige arbejde, og det var meget vel
lykket, som det vil fremgå af den sær
lige artikel herom.

Desuden har 5 af de større klasser 
sammen med deres klasselærere været 
på ture, der strakte sig over flere da
ge dels som studietur, dels som almin
delig kammeratsskabstur.

Mange eendagsture er gået til Zoo
logisk Have, Klampenborg, National
museet og den indre bys forskellige 
historiske seværdigheder. Hvor for
skelligartede interesserne iøvrigt har 
været vil fremgå af følgende uddrag: 
Udstillingen „Liv og varme", Guldsme
deudstillingen, Landskrona, Stevns, 
Faxe, Kronborg, Fredensborg, Hørs
holm, Vanløse bibliotek, Biologisk Stu
diesamling og valglokalet på Vanløse 
skole.

I forsommeren — efter redaktionens 
afslutning - vil der sikkert yderligere 
komme en lang række ture til. Måske 
vil vi i år samle dem i en særlig „ud
flugtsuge" .

Gymnastik og idræt: I idrætsdagens 
stævne deltog 70 drenge og 20 piger. 
7 C! var i finalen, men blev slået af 
Lykkebo skole.

Skoleturnering for skolens 6.-8. 
klasser afholdtes for drenge i fodbold 
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og for piger i langbold. Vindere blev 
7bu + Iu drenge og 8auv piger, der 
fik 2 pokaler skænket af forældrefor
eningen.

Der er i år taget 32 idrætsmærker 
ved skolen, deraf 10 guldmærker.

Gymnastikopvisning afholdtes tors
dan den 22. marts for elever og for
ældre. De deltagende hold var 4A + et 
blandet hold.

I gymnastikturneringen for Køben
havns skoler har vi deltaget i B-ræk- 
ken. I den første dyst blev vi over
vundet af Pr. Charlottes gades skole.

Biologisamlingen siger tak til børn 
og forældre for følgende værdifulde og 
morsomme gaver (vi håber vi har hu
sket alle) : en levende gekko, der for
øvrigt kan lide at gå i skole, levende 
mus, hjembragt fra lejrskolen på Born
holm, levende fisk, ti akvarier, med 
eller uden glas, der forøvrigt i fornø
dent omfang også er blevet skænket, 
fuglereder: solsort, svale, drossel, gul
spurv, udstoppede fugle: dværgpape
gøje, spurvehøg (hun), der var en 
fødselsdagsgave til skolen, levende 
vandrende pinde, ægkapsel af rokke, 
koralstok fra Det kinesiske hav, flint
knolde med aftryk af søpindsvin, en 
samling af konksneglehuse og østers
skaller, en knivmusling, et vinbjerg
sneglehus med vinterlåg, et sæt tæn
der fra en tandhval, udlånet af en me
get fin samling fotografier, optaget af 
en af vore børns forældre. Billederne 
har i en længere periode været udstil
let i biologilokalet.

Skolescene og skolebio: Elever fra 
5. klasse og opefter kan blive medlem
mer.

Skolebio har haft 125 medlemmer af 
yngste hold og 25 medlemmer fra 5. 
klasserne. — Yngste hold har set føl
gende forestillinger:

Nødråb fra havet,
Laila,
Jeg anklager, 
Lykkens landevej.

5. klasse har set følgende forestillinger:
Forsvundet i Japan, 
Familien Trapp, 
Havets søn.

Skolescenen har haft 111 medlem
mer. Sæsonen har budt på følgende 
forestillinger:

Coppelia,
Den røde pimpernel, 
En tjener, to herrer.

Skolebios repræsentant: Fru Inger 
Byrjalsen Gammeltoft.

Skolescenens repræsentant: Hr. Niels 
Jørgen Bisgaard.

Fester og møder: Den 10. oktober 
var der fælles orienterende møde for 
alle 1. klassernes forældre, og bagefter 
samledes disse med deres klasselærer 
i de forskellige klasser.

Den 27. oktober afholdt politiet cyk
listprøver for børn fra 6. klasse og op
efter. Skolen som helhed opnåede et 
meget smukt resultat, idet 51 af 88 
børn bestod. Gid det måtte sætte sig 
spor i børnenes færden til og fra skole!

Den 31. oktober var der møde med 
alle 5. klassernes forældre, der først 
fik en redegørelse for den nye skolelovs 
bestemmelser og derefter havde klas
semøde med deres børns lærere. I en 
af klasserne — 5 v — var der stemning 
for udelt klasse, hvorfor der senere af
holdtes et nyt møde herom. Resultatet 
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blev, at 75 % af forældrene ønskede 
udelt klasse.

I forældreugen var der „åbent hus“ 
i klasserne den 9. og 10. november og 
238 forældre overværede i disse dage 
undervisningen i deres børns klasser. 
Da vi samtidig havde børnebogsuge 
blev der indbudt til et aftenmøde den 
7. november, hvor der var film og op
træden af eleverne i en bogparade og 
i to små skuespil om bøger; samtidig 
var der udstilling af børnebøger og pla
katkonkurrence på læsestuen. Henved 
300 forældre besøgte skolen den aften.

Skolens fødselsdag den 22. novem
ber fejredes for 1.—5. klasserne i sko
letiden med film, underholdning og bør
nebal, og for de store i 6.-8. klasse 
var der skolebal om aftenen.

Den 30. november havde vi færd
selsdag for lærere. Nogle af vore børn 
kom dog til at medvirke både i klassen 
og i gården ved en demonstration af 
forskellige former for færdselslære.

I november indbød vi sammen med 
skolenævn og forældreforening til 2 
studiekredse. Desværre meldte der sig 
kun et tilstrækkeligt antal deltagere til 
den ene — Børnepsykolog! (leder E. 
Granzau Larsen) - mens den anden 
om familiekundskab måtte udgå.

Samme indbydere foranstaltede den 
11. december et velbesøgt andespil, 
hvis overskud gik til „Forældreforenin
gens Elevfond“.

Den 14. december lyste et smukt 
Sankta Lucia-optog festligt op i de 
skumle morgentimer på deres besøg 
rundt i alle klasserne.

I ugen op til jul var der traditionen 
tro julefilm for alle klasserne og den 
20. december aflagde en lang række 
af skolens klasser besøg i Hyltebjerg 

kirke til en julehøjtidelighed, som præ
sten og nogle af skolens lærere og børn 
havde samarbejdet om. Og den 22. 
december var der naturligvis fest i 
alle skolens klasser.

Den 15. januar var der møde for alle 
forældrene til 6. og 7. klasse. Der blev 
gjort rede for de forskellige muligheder 
for børnenes fortsatte skolegang og for 
de valgfri fag.

I januar havde vi besøg af to rejse
lektorer, en norsk og en svensk. De 
ældste klasser blev samlet i gymna
stiksalen for at høre foredrag og op
læsning. Disse to sprog er jo nu med 
i læseplanen fra 6. klasse og opefter.

Den 20. februar var der almindeligt 
forældremøde, hvor overlærer Inge 
Folke Frederiksen fortalte og viste lys
billeder fra „Et års arbejde i Sydin- 
dien“.

Fastelavnslørdag slog en del af de 
små klasser „katten af tønden" i skole
gården.

Den 29. marts havde vi fuldt hus til 
en teateraften, hvor de små fra den 
dramatiske skoleklub viste „Lille Priks 
eventyr", og 7bu spillede „Aprilsnar
rene". I pausen vistes en udstilling af 
de forskellige skoleklubbers arbejde (se 
i øvrigt artiklen om skoleklubberne).

I april havde vore 1. klasser som 
tidligere år besøg af nyindskrevne børn 
fra de omliggende børnehaver.

I maj måned afholdtes skolemoden
hedsprøver for de nye børn. Disse prø
ver afholdes dels for at skolen kan være 
i stand til at vejlede forældre, der er i 
tvivl om deres børn er skolemodne, 
dels for at begge parter kan få et lille 
forhåndsindtryk af hinanden, og bør
nene kan føle sig trygge ved skolen, 
før de begynder rigtigt.
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Indsamlinger: Også i år er vore 
børn med liv og sjæl gået op i den op
gave at skaffe midler til veje for at 
hjælpe mindre heldigt stillede børn i 
fremmede lande.

Til „Red Barnets" bekæmpelse af 
spedalskhed indsamledes 442 kr., og til 
U-landshjælpen samlede vi ved flaske
indsamling, skolekomedie og en række 
særlige arrangementer ialt 1268 kr.

Vi ser i denne hjælp ikke blot et 
resultat i form af det kontante penge
beløb, men også i en indstilling hos 
børnene, som vi håber kommer dem 
selv og fremtiden til gode.

Udover disse fælles arrangementer 
har der været en lang række indivi
duelle klassesammenkomster: Alle for
ældre til børn i 5, 6. og 7. klasser har 
været inviteret til en personlig samtale 

med deres klasselærer. En del lærere 
har afholdt fælles klassemøder, og 
mange har haft aftenfest med deres 
børn, undertiden med børn og forældre 
sammen.

Desuden har mange forældre på eget 
initiativ fundet vej til deres barns lærer 
eller skolens kontor, og vi benytter lej
ligheden til at understrege, at foræl
drene altid er velkomne, når der er et 
eller andet, de føler trangt til at drøfte 
med os.

Denne beretning skal slutte med en 
tak til alle de mange børn og forældre, 
der ved deres tillid og deres samarbejde 
har været medvirkende til, at vi kan 
se tilbage på et godt skoleår. En sær
lig tak til skolenævn og forældrefor
ening, der i alle forhold har været sko
len en god støtte.

Inger Moe.
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Hyltebjerg skoleklubber.

Januar 1962 startede så skoleklub
berne. Det blev til følgende syv: Bob 
og bordtennis, Rytmeorkester, Kera
mik, Syning, Vævning, Dramatisk 
klub, Boldspil.

To klubber - skak og blokfløjte - 
havde for ringe tilslutning og måtte 
udgå; mens keramikklubben til gen
gæld havde så overvældende søgning, 
at den blev dubleret, således at der 
blev to keramikklubber.

Initiativet til klubberne blev taget 
af skolens forældreforening, der på 
generalforsamlingen i efteråret valgte 
en bestyrelse for skoleklubberne. I be
styrelsen sidder både forældre og læ
rere :

Civilingeniør hr. J. Salmark, for
mand, skoleinspektør fru I. Moe, kom
munelærer frk. H. Bruun, bogholder 
hr. V. Hørsted Andersen, ekspedient 
hr. B. Petersen.

Daglig leder er viceskoleinspektør 
fru K. Hartwich.

Klubberne ledes af lærere fra sko
len. Udgifterne ved driften dækkes 
dels af børnenes kontingenter, dels af 
et stats- og kommunetilskud på 80 %. 
Kontingentet var sat til 2 kr. pr. måned 
i klubber med én ugentlig time og til 
3 kr. pr. måned i klubber med to ugent

lige timer. Desuden skulle børnene 
selv betale halvdelen af de materialer, 
der brugtes.

Der er noget ganske særligt, en iver 
og en glæde, en hyggelig stemning i 
de lokaler, hvor klubberne holdes. Man 
mærker det straks, når man kommer 
ind. Her interesserer børnene sig for 
det, de beskæftiger sig med; de kom
mer frivilligt og vil selv have noget 
ud af disse timer. De møder op før 
tiden og tager enhver chance for at få 
en ekstra gang. Også for os lærere er 
det en glæde at have disse hold. Her 
opdager vi gang på gang gode evner 
hos børn, der måske har svært ved at 
gøre sig gældende i skoletiden. Det 
generte barn lukker sig ofte op her un
der den frie, hyggelige form. Vi har 
også sørget for, at ingen af holdene 
er blevet så store, at det er gået ud 
over den individuelle behandling og 
kontakten mellem barn og lærer. Net
op i skoleklubber, der holdes i fritiden, 
må dette være et forhold, der ikke må 
glemmes. Børnene skal glæde sig til, 
at det bliver „klubdag", og det mærker 
vi på den vedblivende interesse, at de 
gør.

At klublederne også har fundet ar
bejdet både nyttigt og morsomt vil 
fremgå af nedenstående beretninger:
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I rytmeklubben deltog 15 piger og drenge, 
de fleste fra 1., nogle fra 2. og en enkelt 
fra 3. klasse. De store elever er ikke så 
interesserede i denne form for fritidsbe
skæftigelse, hvilket nok hænger sammen 
med, at de heller ikke på samme umiddel
bare måde som de små kan give sig hen 
i den musikalske udfoldelse.

De 15 deltagere syntes, at det var mæg
tig sjovt at synge små sange - helst med 
vrøvletekster - og at være med i et orkes
ter, hvis instrumenter var triangler, trom
mer, tamburiner, claves (rytmepinde), 
klokkespil, xylofoner, maracas (en slags 
store rangler) og castagnetter.

Vi lærte gennem bevægelse lidt om no
deværdier ; men ellers var det jo en fri
tidsklub, hvor vi legede os frem til melo
dien. Instrumenterne gik på omgang, en
hver trakterede sit efter bedste evne, og 
på en eller anden måde kom der et lille 
orkester ud af det. Tit også virkelig og vel
lydende musik. (Hanne Bidstrup).

Klubben „Vi syr og strikker dukketøj" 
var en rigtig strikke- og syklub. Så ved 
ethvert hunkønsvæsen, hvordan vi har haft 
det! At deltagerne fandt det hyggeligt, turde 
fremgå af, at de gerne mødte en halv time 
før det aftalte tidspunkt og spurgte, om vi 
ikke snart skulle igang med nål og pinde. 
Desværre var værtinden forhindret i at tyv
starte på grund af skolearbejde.

Der var 18 deltagere, men der havde 
meldt sig flere interesserede. Derfor måtte 
- kedeligt nok - også piger fra 6. klasse 
udelukkes, og lodtrækning måtte anvendes. 
I løbet af de 10x2 ugentlige timer, faldt 
kun een deltager fra.

Vore sammenkomster adskilte sig i høj 
grad fra de almindelige håndarbejdstimer - 
hvad de måske ikke burde. Her blev ikke 
taget for meget hensyn til metoder og ak
kuratesse. Det gjaldt først og fremmest om 
at få lavet noget, og vi fik lavet en masse, 
og meget pænt, som det forhåbentligt frem
gik af den lille udstilling bagefter. Og sam
tidig med, at vi arbejdede af hjertens lyst, 
snakkede vi om dukkebørnene, akkurat som 
når mødre i en voksen strikkeklub udveks
ler erfaringer om deres børn. (Hanne Bid
strup) .

Fra skoleklubberne „Bordtennis og bold
klub", skal der ved første sæsons afslut
ning kun lyde tilfredse toner. De indteg
nede deltagere har været trofaste og har 
mødt flittigt op, selv i marts måned har 
deltagelsen været god.

Der var ingen vanskeligheder ved at be
gynde boldklubben, men med bordtennis lå 
det sådan, at vi i hele januar ikke ejede 
skyggen af noget, der havde med bordten
nis at gøre; i denne periode spillede vi 
fodbold. Først i februar blev der købt to 
udmærkede borde med dertil hørende til
behør, samt to komplette Bob-spil, som si
den har været flittigt brugt. Der har i bold
klubben været spillet ca. 500 kampe, som 
har vist, at flere af drengene har gode evner 
for dette specielle spil.

Jeg tror, at vi til vinter roligt kan til
melde hold både til fodboldsturnering og til 
den af politiets ungdomsklub arrangerede 
bordtennisturnering. (Frants Pedersen).

★

Børn kan lide at spille komedie. Helt 
fra små leger de forskellige „rollelege" - 
de er damper, futtog, alle mulige dyr, far 
og mor, doktoren eller viceværten eller 
helt små spæde børn. Det er sjovt at prøve 
at være andre end en selv - og i virkelig
heden en ganske vigtig side af børnenes 
udvikling, for det er jo en af vejene til at 
erfare, hvordan omverdenen er, og en måde 
at vise sig selv og andre, hvordan man har 
opfattet den.

Når børnene er lidt inde i skolealderen, 
skal der mere handling til i det de spiller - 
der skal ske noget, det skal være spændende 
eventyrligt, eventuelt fremmedartet. Selv
følgelig påvirker film og fjernsyn dem me
get, og de får en hel del ideer derfra ; men

Der arbejdes i keramikklubben.
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ikke så lidt af det, de lærer i skolen, kan 
også bruges som stof.

Jamen skal det da ikke være „rigtige" 
stykker med faste replikker til at lære 
udenad? Nej - ikke nødvendigvis. De har 
også deres værdi; men det viser sig, at det 
morsomste ofte er det mere „frie" spil, 
hvor kun handlingen ligger fast på forhånd, 
mens de medvirkende selv former det, de 
siger.

I fritidsklubben har vi prøvet begge dele. 
Vi startede som et broget sammensat hold 
i aldre fra 8-13 år, og i den første tid spil
lede vi i fællesskab og i fri form molbohi
storier, et H. C. Andersen-eventyr og et 
par andre småting. Men inden længe viste 
det sig at være bedst at dele flokken i en 
yngre og en ældre gruppe - aldersforskellen 
var lovlig stor. Det medførte, at lederen 
måtte forsøge også at dele sig i to personer 
og helst være hos begge grupper på en 
gang - ikke helt let, men ved at lade de 

to truppe lejlighedsvis „kikke på“ hos hin
anden har vi alligevel fået tiden anvendt på 
hyggelig måde. De store har spillet Astrid 
Lindgrens lille kriminalkomedie „Hovedsa
gen er, at man er rask", og de små „Lille 
Priks eventyr", en dramatisering af Elsa 
Beskows „Tante Grøn, tante Brun og tante 
Lilla".

At klæde sig ud er jo ikke den mindst 
sjove del af komediespillet, og vi har brugt 
meget forskelligt: rester, større og mindre 
firkantede stykker tøj, der kan hæftes sam
men på mange måder, samt hvad hver især 
har bidraget med af brugt garderobe. Hvad 
rekvisitter angår, må fantasien tit tages 
kraftigt i brug; men det er utroligt, så 
mange forskellige ting f. eks. en papir
kurv kan forestille.

Vi har moret os. - Hvad vi kunne ønske 
os i en evt. næste sæson, er at flere drenge 
vil være med i legen; pigerne har været i 
overtal denne gang. (Hanne Bruun).

Karin Hartivich.
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Billedet er et fællesarbejde, der består af „klip“. Det måler 200x95 cm.

Med 7C2 på lejrskole.
At Hyltebjerg skole efterhånden ikke 

mere er en årsunge, ses på mange må
der, bl. a. derved, at de første store 
klasser i det forløbne skoleår har været 
på rigtig lejrskole.

Lejrskole er en god ting. Den er ens
betydende med afveksling i det daglige 
skolearbejde. Det er imidlertid ikke fe
rie, hverken for elever eller lærere. 
Lejrskolen gør det muligt at levende
gøre lærebøgernes tørre ord og kends
gerninger. Elevernes selvtillid, selv
stændighed og virketrang forøges. Man 
lærer i endnu højere grad end hjemme 
i skolestuen at indordne sig under hel
heden. For nogle elever vil det være 
det første længere fravær fra hjemmet. 
Vi oplevede da også at se enkelte ele
ver fælde en lille tåre og lide lidt af 
hjemve de første dage.

Det er en oplevelse for lærerne at 
være sammen med eleverne hele dagen 
i stedet for et par enkelte timer i tids
rummet fra 8 til 14. Nye sider af ele
verne læres at kende.

7 C2 var i september på lejrskole på 
Bornholm og boede i Svaneke. Lad os 
i korte glimt fra elevernes arbejdsmap- 
per se, hvor mangeartede opgaverne og 
indtrykkene er på en sådan lejrskole. 
Flere af arbejdsmapperne er på over 
100 sider, en enkelt er på 132 sider, så 
det vil kun blive glimt eller brudstyk
ker.

Program for lejrskolen:
Lørdag:

Svaneke fyr, 
kortøvelser.

Søndag:
Orienteringsløb, 
overvære fodboldkamp.

Mandag:
Heldagsbustur til Nordbornholm.

Tirsdag:
Falckstation, 
orienteringsløb, 
biograftur.

15



Onsdag:
Heldagstur til Christiansø.

Torsdag:
Heldagsbustur til Sydbornholm.

Fredag:
Opgaver i arbejdsmapper
i skolestuen,
Brændegårdshaven.

Lørdag:
Silderøgeri.

Søndag:
Olympiade, 
afslutningsfest.

Mandag:
Holdopgaver i Svaneke by, 
pakke kuffert, 
afrejse.

Til de i programmet nævnte punkter 
skal tilføjes, at der om aftenen afslut
tedes med lejravis, hvortil både elever 
og lærere bidrog. Ind imellem blev der 
også tid til badning i Østersøen. Et sær
ligt modigt hold, „Vikingerne", med hr. 
Stubbe som høvding startede med en 
dukkert hver morgen inden morgen
måltidet. Og ikke at glemme: alle de 
mange oplevelser drengene selv havde 
uden for programmet, i fritimer, på by
ture og på sovesalen. For mange af 
drengene er nogle af disse oplevelser 
på egen hånd måske dem, der senest 
glemmes.

Sammen med tre kammerater var 
Lars på egen hånd på besøg på Svaneke 
kommunekontor for gennem et inter
view at indhente oplysninger om kom
munale anliggender. Lars kan bl. a. op
lyse :

På kommunekontoret er der kun ansat 3. 
En kæmner, en assistent og en elev. På kon
toret ordnes: skat, lys, vand, renovation, 
socialhjælp, skolevæsen, gade- og vejvæsen. 
Hvis folk ikke betaler deres skat, tilbage
holdes indtil 40 % af lønnen. Der findes in
tet alderdomshjem i Svaneke. Sygehuset har 
10-20 senge. Svaneke har ikke noget gas
værk. Byen har eget vandværk, men får el 
fra Rønne.

Om turen til Christiansø fortæller
Bruno:

Vi tog med postbåden „Peter" kl. 1015. Vi 
var der kl. 1145. Efter vi var gået i land, gik 
vi op til gæstgivergården og spiste vores 
madpakke og fik en kop te til. Efter at vi 
havde spist, gik vi ud og så på øen. Der bor 
ca. 180 mennesker på Erteholmene, og be
folkningen består hovedsagelig af fiskere. Er
teholmene ligger ca. 20 km nord for Svaneke 
og består af: Christiansø, Frederiksø, der 
er beboede, samt Græsholmene og en del 
mindre skær og øer, der er ubeboede.

Øerne er ingen kommune, men hører ind 
under forsvarsministeriet. Der betales altså 
ingen kommuneskat, men kun statsskat. Al
ligevel er det ret dyrt at leve der, fordi va
rerne er dyre.

Der er både hotel og teltplads og øerne 
har telefon, telegraf og postforbindelse med 
Svaneke.

Christian har skrevet dagbog for 
hver dag udover de mere bundne op
gaver.

Tirsdag : Om tirsdagen var vi på en Falck- 
station, hvor vi så en masse, men det for
tæller jeg om et andet sted i mappen. Da vi 
havde spist, havde vi orienteringsløb, hvor 
vi blev nummer 4 af 7 hold. Det var meget 
sjovt, og om aftenen kom vi i biografen, 
hvor vi så en film, der hed „Rytterne fra 
Texas".

Onsdag: Om onsdagen om morgenen blev 
det endelig bestemt, om vi ville med til Chri
stiansø, og vi var 26 af 42, der ville. Der var 
3 eller 4, der ikke blev søsyge og jeg var 
selv søsyg, men derfor var det sjovt allige
vel. På øen gik vi rundt og fik en mand til 
at fortælle os om øen, og han fortalte en 
masse. Det hele er en gammel fæstning, og 
kl. 3 tog vi hjem, men der blev jeg ikke 
søsyg, for der sov jeg. Og så havde vi gen
nemgang af busturen om torsdagen og til 
sidst lejravis.
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Om besøget i Svaneke fyr fortæller 
Palle:

Fyret er bygget i 1920. Det er 18 m højt, 
og det er det yngste af Danmarks store fyr
tårne. Tågehornet består af to små horn, der 
sidder fast i muren. Lyden kan høres 30 sø
mil ud over vandet og ca. 30 km ind over 
Bornholm. Det begynder at tude, når der 
ikke er 3 sømils sigtbarhed. Hvis fyrmeste
ren ikke kan se pynten ved Årsdale, er der 
ikke 3 sømils sigtbarhed. Det tuder 4 gange 
i minuttet. Hvis strømmen svigter i fyrtår
net, har de en speciel petroleumslampe, som 
de sætter op i stedet for. Det er en 500 wat 
pære, de bruger, og når den lyser igennem 
prismerne, er det 42.000 lys. Skæret kan 
ses 30 sømil ud.

Ole Jørgensen fortæller her om 
orienteringsløb:

Mandag aften sad vi alle inde i skolestuen 
og fik gennemgået søndagens orienterings
løb. Vi sad to og to sammen og delte et kort, 
og så fik vi udleveret en speedmarker. Vi 
skulle f. eks. finde et vej-T syd for M i Møl
legården, og når vi havde fundet det, skulle 
vi slå en ring om det med speedmarkeren og 
sådan blev vi ved til vi skulle i seng. Om af
tenen efter det store løb fik alle holdene 
præmier og klapsalver. Og dem, der ikke 
havde været med, fik en vitaminpille.

Ole Jørgensen har skrevet 16 sider om 
besøget på Falckstationen i Svaneke. Vi hø
rer et lille stykke om køretøjerne: På kø
benhavnske stationer er der en vogn til 
forskellige slags ting, bl. a. røgdykkervogn, 
stigevogn, slangevogn, skumsprøjte. På Sva
neke station er alle disse typer kombineret 
i een stor vogn og den kaldes ildsluknings
toget. Lidt om kontoret: Vi går ind på kon-

Bornholms seværdigheder.

toret. Der er lyst og moderne møbleret i ven
teværelset. I selve kontoret var der et stort 
skrivebord, som gik langs den ene væg, 
ovenover var der en hylde med radioappara
ter og telefonomskifter. Når nu man skulle 
have fat i brandmændene, tog man en lille 
stok og trykker ind på knapperne på om
skifteren. Derefter tog man fat i den spe
cielle telefon og afgav besked til brand
mændene på een gang. På kontoret kan man 
se, hvor mange mand, der kommer. For når 
brandmændene lægger røret på, falder der 
nogle klapper ned på omskifteren, og hvis 
der kun er to mand, så må man sende bud 
efter hjælp fra Rønne.

Ledet af hr. Stubbe lavede klassen 
en stor fællestegning af Svaneke by og 
havn. Hver elev fik sin bestemte op
gave at gå ned og tegne. Resultatet blev 
et ganske nydeligt billede, som stadig 
pynter i klasseværelset og ofte sender 
tankerne tilbage til lejrskoledagene på 
Bornholm.

Niels Jørgen Bisgaard.
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Skolenævnets beretning 1962.
Der har siden sidste beretning været afholdt 7 skolenævnsmøder.
Der har ikke til skolenævnet fra forældre ved skolen været forelagt 

spørgsmål eller sager af nogen art.
Dette, at der heller ikke i denne, den sidste af det siddende skole

nævns funktionsperiode, har været sager, rejst af forældre ved skolen, 
kan vel kun tages som et udtryk for, at der hersker et godt klima skole 
og hjem imellem, og at de spørgsmål, der altid vil opstå, er bleven løst 
på en positiv og tilfredsstillende måde ved personlig henvendelse på 
skolen.

Der har på skolenævnets møder været behandlet en del ulovlige 
forsømmelser, de fleste afsluttet med skolenævnsformandens besøg i 
hjemmet, men i nogle ganske få tilfælde har der ikke været mulighed 
for en fornuftig løsning og skolenævnet har set sig nødsaget til at idømme 
bøder.

Som tidligere år var der også i år planlagt 2 samtalekredse, en i 
psykologi med lærer hr. Granzau Larsen som leder og som blev gen
nemført med 18 deltagere, og en i familiekundskab med fru Aase Sal
mark som leder; denne måtte dog aflyses grundet for ringe tilslutning.

Skolenævnet retter dog en tak til begge ledere, fordi de stillede 
sig til disposition for denne gren af den værdifulde kontakt mellem hjem 
og skole, og skolenævnet håber at det fremover vil være muligt at skabe 
interesse for denne gren.

Som nævnt er det det siddende skolenævns sidste funktionsperiode, 
og jeg vil på skolenævnets vegne benytte denne beretning, der jo når 
ud til alle skolen vedrørende, til at rette en tak såvel til skolens leder 
og lærerpersonale som til skolens forældrekreds for et godt og gnidnings
løst samarbejde i den 4-årige periode.

P. s. v.
Th. Krohn.

Skolenævnet efter 1. juni 1962.
Fru Bente Kofoed Jacobsen, Ålekistevej 20 (74 58 20).
Fru Aase Salmark, Ålekistevej 155 (742322).
Hr. Leon Dahl, Hyltebjerg allé 60A (7136 48).
Hr. S. Jespersen, Ålekistevej 18 (74 42 78).
Hr. Th. Krohn, Hjertingvej 19 (71 25 93).
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Forældreforeningen.
Hyltebjerg Skoles Forældreforening er stiftet den 23. oktober 1957 

og har som formål:
1. at fremme samarbejdet mellem hjem og skole, bl. a. ved afholdelse 

af møder om skole- og opdragelsesspørgsmål i samarbejde med skole 
og skolenævn,

2. at skaffe midler til gennemførelse af opgaver, der kan være til gavn 
og glæde for eleverne,

3. at foretage opstilling af kandidater til skolenævnet.
Forældreforeningen er upolitisk.
Enhver, der har skolesøgende eller indskrevne børn i skolen, skole

nævnets medlemmer og skolens personale har adgang til at blive medlem 
af foreningen.

De forældrevalgte medlemmer af skolenævnet er udpeget af for
ældreforeningen.

Foruden møder og studiekreds, som er blevet afholdt i samarbejde 
med skole og skolenævn, har forældreforeningen arrangeret bankospil 
til fordel for elevfonden. Den 1. februar causerede ingeniør Salmark 
morsomt og interessant over emnet „at tage på fejldtur med børn“.

Endvidere er det iår lykkedes at starte skoleklubberne med økono
misk støtte fra forældreforeningen.

I. Gotthardt Petersen.

Forældreforeningens bestyrelse:

Arkitekt Leon Dahl, Hyltebjerg allé 60A, (71 36 48) (formand).
Bogholder V. Hørsted, Kastanie allé 26 A, (74 4135).
Fru Inge Gotthard Petersen, Hyltebjerg allé 32 B, (71 54 26).
Fru Ketty Markussen, Ålekistevej 112A.
Overassistent Arne Nielsen, Kastanie allé 26 A, (74 33 49).
Typograf Th. Krohn, Jertingvej 19, (71 25 93).
Skoleinspektør fru Inger Moe, Vangsåvej 3, (71 45 47).
Viceinspektør A. Bach, Rødovre Parkvej 9, (70 51 14).
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Skoleårets afslutning.
Tirsdag den 19. juni er fridag for børnene.

Onsdag den 20. og torsdag den 21. juni indbydes forældrene venligst til 
at overvære undervisningen i klasserne efter omstående skema. Børnenes hånd
arbejder, tegninger, sløjdarbejder m. m. vil de samme to dage være fremlagt i 
skolens gymnastiksal.

Fredag den 22. juni er omflytningsdag. Børnene medbringer alle bøger, der 
ikke er afleveret forud.

Sommerferien begynder lørdag den 23. juni og slutter lørdag den 11. august. 
Den første skoledag efter ferien, mandag den 13. august, møder børnene på den 
tid, der er opgivet i deres meddelelsesbøger.

De nye 1. klasser skal dog først møde mandag den 20. august kl. 9 i skolens 
gymnastiksal.
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Arsafslutningen 1962.
(Besøgsdage).

ONSDAG DEN 20. JUNI
Lærer. Gæstelærer.

1 u (nr. 1) kl. 8-9 dansk ................ hr. Damtoft
9-10 regning ............. fru Tvermoes

1 v (nr. 2) kl. 8-9 dansk ............... - Staun
9-10 regning ............. hr. Rasmussen

1 x (nr. 3) kl. 8-9 dansk ................ fru Juul
9-10 regning ............. hr. Jespersen

1 y (nr. 4) kl. 8—9 regning ............. - G. Nielsen
9-10 dansk ................ - Bisgaard

3 u (nr. 6) kl. 8-9 dansk ................ fru Christensen
9—10 regning ............. - Larsson

3 v (nr. 7) kl. 8—9 dansk ................ hr. Jespersen
9-10 regning ............. frk. Friis

3 x (nr. 8) kl. 8—9 dansk ................ fru Hartwich
9-10 regning ............. - Christensen

3 y (nr. 5) kl. 8—9 dansk ................ - B. Pedersen
9-10 regning ............. - Brårud Larsen

3 z (nr. 9) kl. 8-9 dansk ................ - Larsson
9-10 regning ............. hr. E. Jensen

4 A (nr. 10) kl. 8— 9 dansk ................ - Granzau Larsen fru Bidstrup
9—10 regning ............. fru Staun - Christensen

4 v (nr. 12) kl. 8-9 dansk ................ hr. Hauge - Gammeltoft
9-10 regning ............. fru Gammeltoft - Juul

4 x (nr. 14) kl. 8- 9 dansk ................ hr. Stubbe-Teglbjærg - Brårud Larsen
9-10 regning ............. fru Rimer Jensen - Kristiansen

4 y (nr. 11) kl. 8-9 dansk ...............  hr. V. Å. Nielsen hr. Rasmussen
9-10 regning ............. - Hauge fru Brårud Larsen

5 A (nr. 19) kl. 8-9 dansk ................ ' - 1. Petersen
9-10 regning ............. - Tønder - B. Pedersen

- 10—11 biologi .............. hr. Granzau Larsen
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Lærer. Gæstelærer.
5 u (nr. 15) kl. 8— 9 regning .... ....... fru Christensen fru Tandrup

- 9-10 dansk ....... ....... hr. Bach - Nymann Eriksen
- 10-11 historie .... ....... - Damtoft - Staun

6 au (nr. 25) kl. 8- 9 dansk ....... ....... fru Rimer Jensen hr. Fisker
- 9-10 engelsk .... ....... hr. Damtoft fru Nymann Eriksen
- 10-11 regning .... ....... frk. Friis - Bidstrup

7 au (nr. 22) kl. 8- 9 engelsk .... ....... - Bruun
- 9-10 regning .... ....... hr. G. Nielsen - Hartwich
- 10-11 dansk ....... ....... - Schmidt hr. Bisgaard

7 av (nr. 23) kl. 8- 9 regning .... ....... - Schmidt fru Tvermoes
- 9-10 engelsk .... ....... - V. Å. Nielsen hr. Fisker
- 10-11 dansk ....... ....... - G. Nielsen - E. Jensen

7 c2 (nr. 13) kl. 8-9
- 9-10

regning .... 
dansk .......

) - Bisgaard
tru

Dørge
Tandrup

- 10-11 engelsk .... ....... fru Gammeltoft hr. Jespersen
7 bu (nr. 24) kl. 8- 9 dansk ....... ....... frk. Friis fru Ander sson

- 9-10 engelsk .... ....... - Bruun hr. Stubbe-Teglbjærg
- 10-11 regning .... ....... hr. V. Å. Nielsen fru Rimer Jensen

I u (nr. 28) kl. 8- 9 regning .... ....... - Bach hr. E. Jensen
- 9-10 dansk ....... ....... - Schmidt fru Andersson
- 10-11 engelsk .... ....... frk. Bruun hr. Rasmussen

Der holdes frikvarter kl. 8’"—9, 9'"—10 og 10’°-ll.

TORSDAG DEN 21. JUNI

2 u (nr. 4) kl. 8- 9 ....................
9-10 ...............

.....  fru Tandrup
Tvermoes Thuesen

2 v (nr. 1) kl. 8- 9 .............. Christensen
9-10 .................... ..... hr. Schmidt

2 x (nr. 3) kl. 8-9 .................... .....  fru Tvermoes Thuesen
- 9-10 .................... .....  hr. Hauge

2 y (nr. 2) kl. 8- 9 .................... ..... frk. Bruun
- 9-10 .................... ..... fru I. Petersen

4 u (nr. 11) kl. 8- 9 .................... .....  hr. Bisgaard fru B. Pedersen
- 9-10 .................... .....  fru Larsson - Christensen

5 v (nr. 16) kl. 8- 9 dansk ........ ...... hr. Hauge - Larsson
- 9-10 regning ...... ...... fru Tandrup hr. Bisgaard

5 x (nr. 17) kl. 8- 9 dansk ........ - I. Petersen 1 ,
9-10 regning ......

Hrk. Bidstrup- ...... hr. E. Jensen )
5 y (nr. 18) kl. 8- 9 dansk ........ .....  fru Gammeltoft hr. Damtoft

- 9-10 regning ...... ...... hr. Fisker fru Rimer Jensen
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Lærer.
6 A (nr. 26) kl. 8—9 dansk .................. hr. Rasmussen

9-10 regning ................ - G. Nielsen
- 10-11 engelsk ................ - Rasmussen

6 bu (nr. 21) kl. 8- 9 regning ............... hr. Buch
9-10 dansk .................. fru Andersson

- 10-1 1 naturlære ............ hr. Jespersen
7 C, (nr. 27) kl. 8- 9 dansk ................ - Granzau Larsen

9-10 regning ................ - Jespersen
- 10-11 naturlære .............. - Fisker

8 au (nr. 22) kl. 8-9 dansk ................... - E. Jensen
9-10 regning ............... frk. Friis

- 10-11 tysk ..................... fru Andersson
8 av (nr. 23) kl. 8-9 dansk .................. hr. Fisker

9-10 regning ............... fru Hartwich
- 10-11 tysk ...................... - Andersson

Gæstelærer.
hr. Dørge

- Granzau Larsen
fru Larsson
hr. G. Nielsen
fru Gammeltoft
hr. Fisker

- Schmidt
frk. Bruun
fru Staun
hr. Tønder

- V. Å. Nielsen
fru Rimer Jensen
hr. V. A. Nielsen
fru Staun

- Rimer Jensen

Der holdes frikvarter kl. 8"'—9, 95"-10 og 1050—1 1.

Inger Moe.
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