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HYLTEBJERG SKOLE

1962-63



Konfirmationsforberedelsen.
Efter at den nye skole- og undervisningsplan er godkendt, er der føl

gende retningslinier for konfirmationsforberedelsen:
1. Eleverne konfirmeres fra 7. klasse, således at konfirmationsforberedel

sen falder 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 konfirmationsforberedelsen.
Skoledirektionen har vedtaget, at konfirmander har fri mandagen efter 

konfirmationen, men såfremt hjemmet over for skolen fremsætter ønske om, 
at konfirmanden også fritages for skolegang lørdagen før konfirmationen, 
skal dette imødekommes.

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

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

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

stande, der af eleverne medbringes på skolen, men som ikke er nødvendige 
for undervisningen.

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 gym
nastik.

Det må udtrykkelig indskærpes, at skolevæsenet ikke påtager sig er
statningsansvar for tyveri af de således opbevarede ting.

Specielt angående pengetyverier bemærkes, at skolevæsenet under in
gen omstændigheder 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 pågæl
dende hjem har sådan familieforsikring, 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 

anskaffelsen 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 1962-63.

Den vigtigste begivenhed i det 
forløbne skoleår var vel nok, at vi 
omsider kunne tage vor svømmehal 
i brug. Dette skete ved svømmesæ- 
sonens begyndelse den 1. oktober.

Svømmehallen deles i skoletiden 
ligeligt mellem vor naboskole, Van
løse skole, og Hyltebjerg skole, så
ledes at vi hver har 1% dag til pi
gerne og det samme til drengene. 
Det har i år betydet, at alle klas
ser fra 5. klasse og opefter har kun
net få en times svømning ugentlig. 
Om eftermiddagen har der været 

frivillig svømning, fortrinsvis for 
de øvrige naboskoler, der ikke selv 
har hal, og om aftenen har vi lejet 
ud til svømmeklubben „West“. Hal
len har således været i brug uaf
brudt hver dag fra kl. 8 til kl. 22.

At det har været til glæde og gavn 
for børnene, er ganske åbenlyst. De 
fleste børn glæder sig til denne time 
og vil nødigere gå glip af den end 
af noget andet. De morer sig, og de 
lærer noget, som alle har brug for: 
at kunne klare sig i vandet.

Svømmehallens størrelse er 8 X

/ svømmehallen.
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16% ni, og vandet er på det dybeste 
sted 1,5 m. Det vigtigste arbejde i 
en sådan „lille“ hal er naturligvis 
det ganske enkle at få lært alle 
børn at svømme. De større færdig
heder som udspring, dykning og 
livredning må man så senere træne 
i de store svømmehaller, der nok 
kan vente større søgning af vore 
store børn i fremtiden.

Til slut skal det også omtales, at 
vandet i hallen ved prøve har vist 
sig at være ualmindelig fint. Vor 
skolebetjent sørger for at holde det 
passende tempereret, klorholdigt og 
rent.

Med sine klare lyse farver og de 
meget smukke mosaikvægge er hal
len en fryd for øjet og en pryd for 
skolen.

Klasser og lokaler.
Ved skoleårets begyndelse havde 

vi 901 børn — 473 drenge og 428 
piger — fordelt i 34 klasser: 1. 
klasser (4), 2. klasser (4), 3. klas
ser (4), 4. klasser (4), 5. klasser 
(5), 6a klasser (2), 6b klasser (2), 
6c klasser (1), 7a klasser (2), 7b 

klasser (1), 8a klasser (2), I real- 
kl. (1), 9a klasser (1) og II realkl. 
(1). Af skolens klasser er 31 blan
dede klasser og 3 rene drengeklas
ser. Skolen har 28 klasseværelser, 
8 faglokaler, 2 gymnastiksale og 1 
svømmehal.

Skolens
Inspektør: fru Inger Moe.

Viceinspektører: hr. Arne Buch 
og fru Karin Hartwich.

Kontormedhjælp: fru Jytte Glud 
Jensen.

Lærerpersonalet: fru Agnete An- 
dersson, frk. Hanne Bidstrup, hr. 
Niels Jørgen Bisgaard, frk. Hanne 
Bruun, fru Birte Christensen, hr. 
Kristen Jensen Fisker, frk. Tove 
Friis, fru Inger Gammeltoft, hr. Ib 
Mogens Hansen, hr. Poul Hansen, 
fru Sonja Hansen, hr. Ib Hauge, 
hr. Erik Jensen, hr. Sigurd Jesper
sen, fru Inger Juni, fru Nina Kri
stiansen, hr. Erling Granzau Lar
sen, fru Nanna Larsson, hr. Gun
nar Nielsen, hr. Vagn Aage Niel-

personale.
sen, fru Inge Petersen, hr. Børge 
Schmidt, fru Vibeke Staun, fru Asta 
Tandrup, hr. Ib Stubbe Teglbjærg, 
hr. Arne Thomsen, fru Anna Tver- 
moes Thuesen og hr. Carl Tønder.

Vakancelærere: fru Aase Ny- 
mann Eriksen, hr. Alf Hansen, fru 
Kirsten Brårud Larsen, fru Jytte 
Madsen og hr. Frants Pedersen.

Vikarer: hr. Ib Brogaard Ander
sen, hr. Fritz Dørge, hr. Preben 
Rud Jørgensen og fru Bodil Nielsen.

Skolelæge: fru Selma Guldberg.

Skolesundhedsplejerske: frk.
Gudrun Jensen.

Skoletandlæger: fru Gerda Reg
nar Jensen og hr. Niels Hansen.
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Klinikassistenter: frk. Dagny 
Møller og fru Grethe Nordklint.

Maduddeler: fru Dagny Mogen
sen.

Skolebetjent: hr. Georg Valde
mar Larsen.

Medhjælper: hr. Laurits Andrea
sen.

Rengøringspersonalet: fru Ketty 
Jensen, Gerda Hofbæk, Gudrun Kri
stensen, Else Pallesen, Ida Jensen, 

Lilli Olsen, Ingelise Petersen, Pau
la Hansen, Elsa Andersen, Karla 
Loland, Lissi Mortensen, Gurli 
Herbst Nielsen, Marie Hansen, In
ger Hansen, Karen Pedersen, Jo
hanne Petersen, Cecilie Hansen, 
Grethe Reitz, Thyra Clausen, Else 
Nielsen, Tove Johansen, Elise Lie- 
beck Hansen, Agnete Evers og Erna 
Lydholm.

Skolen bringer sine medarbejdere 
en tak for godt og loyalt samarbej
de i det forløbne år.

Sociale forhold.
Skolebespisningen.

Af skolens 900 børn fik de 855 
mælk, heraf 30 kærnemælk. I tiden 
1. november—30. april uddeltes 
desuden en vitaminpille pr. mælke
drikker. 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 plasticæsker hver dag sendes til 
de enkelte klasser sammen med 
mælken. Efter den nye spiseordning 
uddeles der kun madpakker til børn 
med henvisning fra læge. 45 børn 
fik mad på skolen.

Tandplejen.
I det forløbne år har alle børn i 

1. til 7. klasse været til behandling 
2 gange. Der er klinik med to tand
lægestole i kontorbygningen, den 
ene beregnet for naboskolernes 
børn. Børn med tandpine eller hul
ler i tænderne kan på forældrenes 
ønske henvende sig her. Tandlæger

ne træffes hver skoledag kl. 830— 
1430. 8. og 9. klassernes elever kun
ne på kontoret hente henvisnings
kort til privat tandlæge. Der blev 
fra kommunen ydet et tilskud til 
behandlingen, således at forældre
nes udgifter dækkedes for 50 % 
vedkommende, de første 30 kr. re
funderedes dog fuldt ud.

Tlf. 74 62 47.

Skolelægen og sundhedsplejersken.
Lægeværelset ligger også i kon

torbygningen. Lægen træffes hver 
fredag kl. 11—12, sundhedsplejer
sken hver mandag, torsdag og fre
dag kl. 8—1545. Alle skolens børn er 
hvert år til en grundig undersøgel- 
hos lægen. Andre undersøgelser, 
der af skolen eller forældrene fin
des påkrævede, finder sted efter af
tale. Tlf. 71 65 04.

Ferie- og svagbørnsophold.
Der er atter i år sendt en del børn 

på ferie- og svagbørnskoloni, hvor
fra de er vendt sunde og veloplagte 
hjem. Udsendelse til svagbørnsko
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loni sker efter indstilling af klasse
lærer 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 mu
ligheder for at komme ud i ferien.

Allerheldigst var vel nok de tre 
elever, som gennem skolen kom på 
10 dages vinterferie i Norge. De 
boede på vintersportshjemmet „Ly
sebu" og lærte at stå på ski.

Skolens repræsentanter for Kø
benhavns kommunelærer- og lærer
inders ferie- og svagbørnskolonier 
er hr. Gunnar Nielsen og fru Nanna 
Larsson. Gennem „Komiteen for 
københavnske skolebørns landop
hold" fik nogle få børn ferieplad

ser på landet. Skolens repræsentan
ter er hr. Brogaard Andersen.

Desuden deltog mange børn i 
„Gabriel Jensens ferieudflugter". 
Børnene tager da under læreropsyn 
med tog ud på dagture i Køben
havns smukke omegn. Billetter her
til fås hos klasselæreren.

Børnenes Kontor og anden hjælp.
Børn, der skal på svagbørns- el

ler feriekoloni, kan indstilles til be
klædningshjælp fra Børnenes Kon
tor, ligesom kontoret hvert år efter 
ansøgning yder julehjælp (mad
kurv) til en del hjem. Fra „Fattige 
børns fodbeklædning" 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 jert 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.
d. I klasserne: Husk, det er kun din lærer, der må ordne persiennerne og 

vinduerne.
e. Kun ordensdukse må være inde i frikvartererne. (De skal have arm

bind på).

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 be
tale 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 læ

rerne.
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, 
onsdag tillige kl. 1730—1830.

Skolens telefon: 71 42 62.
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 telefo
nisk i kontortiden, eller helst pr. 
brev (evt. brevkort). På forlangen
de skal en af skolen tilsendt blan
ket forevises med lægens påtegning.

Ønskes et barn undtagelsesvis 
fritaget fra skole, må tilladelse ind
hentes forud hos klasselæreren el
ler — for længere tid — hos skolens 
leder.

Mødetider.
Børnene må ikke møde på skolen 

før i frikvarteret forud for deres 
skolegangs begyndelse — om mor
genen 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 „glemme

kassen", glemte småting på vicein- 
spektør fru Hartwichs kontor. For
ældrene opfordres 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 bortkom
mer.

Indskrivning:
Indskrivning af børn, der skal 

begynde skolegangen i august 1964, 
finder sted på skolens kontor i ti
den mellem den 1. september og 
den 15. december 1963. Der med
bringes dåbs- eller navneattest og 
koppeattest, såfremt vaccination 
har fundet sted, hvis ikke, må den 
foretages inden skolegangen påbe
gyndes, og attesten forevises ved 
første lægeundersøgelse. Børn, der 
fylder 7 år inden 1. august 1964, 
skal indskrives, og børn, der fylder 
7 år senest den 31. januar 1965, kan 
indskrives.

Skolens distrikt.
Åbjergvej, Ålekistevej 1—149 og 

2—146, Birkagervej, Brøndumvej, 
Damhusdæmningen, Damhusengen, 
Damstien, Guldagervej, Haldager- 
vej, Hanstholmvej, Hasselvej, Hjer
ting vej, Hvidbjergvej, Hvidtj ørne
vej, Hyltebjerg allé 51—103 og 30— 
102, Klitmøllervej, Krogagervej, 
Kæragervej, Langkærsti, Langkær- 
vej, Ledagersti, Ledagervej, Løn
strupvej ulige numre og 84—110, 
Risagervej, Rosenstykket, Rubjerg- 
vej, Rødtjørnevej, Stadilvej, Syv- 
stensvej, Søkrogen, Thorupgårds 
allé, Toftøjevej 1—19 og 2—6, 
Tverstedvej, Tyborøn allé 1—59 og 
2—60, Vanløse Byvej, Ved Damhus
søen.
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Hvad skete der på skolen?
Efterhånden som skolen vokser, 

kan det blive vanskeligt at få alle 
små og store begivenheder med i en 
årsberetning. Det skulle heller ikke 
være nødvendigt nu, hvor en del af 
vore arrangementer er ved at blive 
til traditioner, som både forældre 
og børn nikker genkendende til. 
Børnene elsker ganske vist traditio
ner, men forældrene vil nok helle
re høre lidt om, hvad nyt, der er 
kommet til.

Udflugter og rejser: Af fornyel
ser på dette område skal nævnes, at 
vi sidste forår samlede de fleste af 
forårets ekskursioner og lejrture i 
en særlig „udflugtsuge" (læs nær
mere om denne i den særlige artikel 
herom).

I år var det iøvrigt vor realafde
ling: I og II real, der i 9 dage af ef
teråret henlagde deres arbejde til 
en lejrskole, henholdsvis i Kjelle- 
rup og Kollund. Noget ganske nyt 
var det, at så lille en klasse som 2y 
selv sparede sammen til at tage på 
lejrskole med deres lærerinde og 
et par mødre i maj måned; det skal 
nok blive en oplevelse, de husker.

Noget nyt er det også, at et par 
af de store klasser, 7A og 7bu, er 

begyndt at spare sammen til en 
udenlandsrejse sammen med deres 
lærer. Disse er endnu ikke løbet af 
stabelen, men der er stor spænding 
omkring dem.

Hertil kommer en lang række 
kortere byture, museumsture og 
ekskursioner til den nærmeste om
egn. Hvad man kan få ud af sådan 
en tur, fremgår måske bedst af bør
nenes egne beretninger, hvoraf vi 
bringer et par udpluk: 5x har været 
på ekskursion i Ermelunden:

Vi fandt både en grævlingehule og en 
rævehule med 5 udgange i. Så piftede hr. 
Stubbe i en fløjte. Så tog vi vore tasker 
på skulderen og gik over til Ermelunds- 
sletten. Her begyndte først det store even
tyr. Vi gemte vore tasker i et stort træ. Så 
løb alle 5 hold hver til sit. Bodils hold løb 
med det samme ud af lågen og ind i en 
granplantage, hvor vi fandt en fuglerede, 
og Bente fandt nogle grønne svampe. - 
Lidt derfra så vi en flok stå stimlet sam
men om noget; det viste sig, at et af 
holdene havde fundet et rævespor. Hel
digvis havde Lone noget gips med. Det 
rørte vi ud og hældte i sporet. Uheldigvis 
var sporet midt i en stor kokage, uheld 
nr. 2 var, at gipsen var så længe om at 
størkne, så vi havde ikke tid at vente, 
hvis vi ville nå toget. Vi ventede endnu 
et par minutter, men det ville ikke blive 
stift. Så måtte vi gå ned til toget igen. Vi 
tog toget til Hellerup, derfra til Vanløse, 
her skiltes vi, og gik alle dødtrætte og 
svedte hjem fra en spændende og ople
velsesrig dag. (Susanne).
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2y har også oplevet noget:
Besøg på hovedbrandstationen i lør

dags. Nu skal jeg fortælle jer, hvordan det 
var at komme på en brandstation. Først 
kørte vi med sporvogn til Rådhuspladsen. 
Så gik vi lidt, og så gik vi ind ad en port, 
og så fik vi lov til at sidde i en brand
vogn. Jeg ved ikke, hvad den hed, og så 
da vi skulle hjem, fik vi nogle sorte pa
stiller. Jeg glemte at sige, at Jørgens far 
tog pænt imod os, vi så også, at stigen 
på stigebilen blev hejset op og ned. På 
ambulancen fik vi lov til at dytte på hor
net. Det fik vi alle lov til, og kl. tolv 
skulle vi hjem. Den brandstation, vi var 
på, var den største brandstation i hele Kø
benhavn. (Lisbeth).

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

Skolebio har haft 197 medlemmer 
ialt fordelt med 45 i 5. klasserne, 
115 i 6. — lu og 37 i 9. og Hu.

5. klasse har set følgende forestil
linger:

Forsvundet i Japan 
Laila
Ballonrejsen

6. klasse — lu har set følgende fo
restillinger:

Sejren over Atlanten 
Den sidste chance 
Kaptajn Buffalo 
Hofnarren

9. klasse og Hu har set følgende fo
restillinger:

Den sidste chance
Kaptajn Buffalo
Masser af whisky
Vredens druer

Skolescenen har haft 140 med
lemmer. Repertoiret har omfattet 
følgende forestillinger:

Jeppe på bjerget 
Den Stundesløse 
Anne Franks dagbog 
Biedermann og brandstif

terne
Hamlet

Skolebios repræsentant. Fru In
ger Gammeltoft.

Skolescenes repræsentant: Frk. 
Hanne Bidstrup.

Gymnastik og idræt: Der er rig
tigt kommet gang i gymnastikken 
på skolen. I gymnastikturneringen 

Fra »Mesterdetektiven«.
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for københavnske skoler har vi haft 
et drengehold med i B-rækken, og 
selv om vi tabte til Prinsesse Char
lottes Gades skole, opnåede holdet 
5,96 i gennemsnit. Endvidere har vi 
i turneringen mødt Jagtvejens sko
le; holdet tabte med et gennemsnit 
af 6,62 mod 6,92.

Til gymnastikmærkeprøverne fik 
7 sølv- og 8 bronzemærke.

I april afholdtes den årlige opvis
ning i gymnastiksalen med delta
gelse af vort drengeturneringshold 
samt 3. uv og 3 hold piger: 3. uv, 
5. uv, 8 + 9 + II u.

Selve idrætsdagen faldt bort på 
grund af regnvejr, men vi havde et 
hold drenge med i svømning.

Skolens fodboldhold deltog i 
Ekstrabladets fodboldturnering.

Skoleidrætsmærket er erhvervet 
af 160 drenge: 48 sølvmærker og 
112 bronzemærker, og af 51 piger: 
1 guld-, 20 sølv- og 30 bronzemær
ker.

Fester og arrangementer: Fælles 
for hele skolen var naturligvis sko
lens fødselsdag den 22. november, 
hvor de mindre klasser havde „lege
stue" om formiddagen, og de større 
klasser skolebal om aftenen. Også 
Luciaoptoget blev præsenteret for 
hele skolen, og det skete i år i sko
lens nye mødesal, hvor det med de 
levende lys og dejlig sang i det halv
mørke rum virkede så stemnings
fuldt, at vi sjældent har set vore 
børn så stille („det klædte dem!“). 
I december havde vi også, traditio
nen tro, julefilm for alle klasserne.

Herudover har der været mange 
mindre festligheder i de enkelte 
klasser: julefester, fastelavnsfester 

og klassesammenkomster med børn 
og lærere og undertiden også for
ældre.

Af andre arrangementer fælles 
for hele skolen eller dele af den 
skal nævnes: Politiet har givet 
færdselsundervisning i samtlige 
klasser, og vi har haft en norsk og 
en svensk rejselektor til at holde 
foredrag for de store klasser. Som 
noget nyt har vi i år prøvet at lade 
alle børn i 7. klasserne besøge 8. 
klasserne i samtlige valgfri fag. 
Formålet med disse besøg var, at 
give børnene et bedre grundlag at 
vælge på, så de kan finde frem til 
de fag, de har bedst mulighed for 
at få glæde og udbytte af.

Vden for skoletiden: Skoleklub
berne har i vinteren 1962/63 haft 3 
klubber: Boldspil, Bordtennis og 
Dramatisk klub.

Udgifterne til disse klubber dæk- 
kedes 80 % af stats- og kommune
tilskud, mens de sidste 20 % ind
kom ved kontingentet, der var 3 kr. 
pr. måned, samt lidt til materiale, 
ialt 19 kr. for hele perioden. Der 
deltog ca. 40 elever.

Endnu større tilslutning havde 
de kommunale klubber: Hushold
ning, sløjd, rytmeorkester, 2 hold 
keramik, 3 hold håndarbejde, fri
villig gymnastik for piger og for 
drenge og sidst, men ikke mindst 
svømning for drenge, der havde 
vældig søgning.

Disse sidste klubber hører direkte 
ind under det københavnske skole
væsen og er derfor gratis for delta
gerne.

Sidst i marts måned afsluttede 
vi sæsonen med en teaterforestil
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ling: „Mesterdetektiven Blomkvist" 
opført af Dramatisk klubs medlem
mer, og i forbindelse hermed havde 
vi arrangeret en lille udstilling af 
klubarbejder.

Hjem og skole: Der har været af
holdt en lang række orienterende 
møder for skolens forældre. Den 26. 
september startede vi med fælles 
møde for 1. klassernes forældre og 
med påfølgende klassemøder.

I forældreugen havde vi „åbent 
hus“ i klasserne d. 6. og d. 8. no
vember, og 312 forældre overvære
de i disse dage undervisningen i de
res børns klasser. Den 7. november 
var alle forældre indbudt til et mø
de om den nye skolelov, og efter 
dette møde var der klassemøder i 
alle vore 5. klasser. Da to af vore 
fire 5. klasser fremsatte ønske om, 
at klassen måtte videreføres som 
udelt, havde vi nyt møde for disse 
den 4. december, og den pågælden
de afstemning gav flertal for udelt, 
således at vi næste år får 2 udelte 
6. klasser, mens de to øvrige 5. klas
ser deles i a- og b-linje.

I november indbød vi sammen 
med skolenævn og forældreforening 
til en studiekreds og en foredrags
række. Kun til foredragsrækken 
blev der tilstrækkelig tilslutning; 
den blev til gengæld en stor succes 
(se særlig artikel herom).

Den 17. december var der møde 
for såvel forældre som elever i 8. 
og 9. klasse. Der blev givet oriente
ring om undervisningen i disse 
klasser med de valgfri fag og om 
den statskontrollerede prøve efter 
9. klasse.

Den 14. januar var 6. og 7. klas
sernes forældre indbudt til et møde 

om krav og muligheder i de for
skellige skoleafdelinger efter 7. 
klasse.

Foruden de fælles møder, som 
skolen har indbudt til, har adskil
lige lærere indbudt deres egen klas
ses forældre til klassemøder eller 
„konsultation11.

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

I maj måned afholdtes skolemo
denhedsprøver for de nye børn. Dis
se prøver afholdes, dels for at sko
len kan være i stand til at vejlede 
forældre, der er i tvivl om deres 
børn er skolemodne, dels for at beg
ge parter kan få et lille forhånds
indtryk af hinanden, og børnene 
kan føle sig trygge ved skolen, før 
de begynder rigtigt.

Lige så vigtig som møder er imid
lertid den individuelle kontakt mel
lem skole og hjem. Går alt, som det 
skal, kan forældrene udmærket føl
ge deres barns skolegang gennem 
barnets eget arbejde og fortælling 
— og det er vigtigt at gøre det. Op
står der derimod mindre eller større 
problemer, er det meget vigtigt, at 
hjemmet kontakter skolen — hvis 
ikke det omvendte allerede er sket 
— og får talt problemerne igennem 
med lærer eller skoleleder eller beg
ge parter, så vi i fællesskab kan sø
ge at løse dem. Forældrene er i det 
hele taget velkomne på skolen, når 
de føler trang til at komme — også 
uden problemer.

Vi slutter året med en tak til hele 
forældrekredsen — herunder skole
nævn og forældreforening — for et 
godt og positivt samarbejde i årets 
løb.

Inger Moe
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Foredragsrække med diskussion.
En række interessante og hyggelige aftener.

Vi var ca. 40 forældre, der fulgte 
skolens indbydelse om at deltage i 
en foredragsrække. Mødeprocenten 
fra først til sidst viste tydeligt, at 
der ikke var nogen, som fortrød, at 
de byttede sofaen og fjernsynsud
sendelserne med de interessante og 
livlige aftener i lærerværelset på 
Hyltebjerg Skole. Her mødtes vi 
seks aftener og hørte lærerinder og 
lærere fortælle om deres fag og un
dervisningsform. De fortalte om 
børn, hvordan de er i skolen — når 
de er væk fra hjemmene. — Hvor
dan man kan skabe samarbejde 
mellem børnene og teamwork i 
klasserne, så vi utrolige eksempler 
på . . . store flotte malerier til illu
stration af opgaver fra lejrskole 
m. m.

Der blev holdt foredrag om 
dansk, regning, musik og sang, ma
nuelt arbejde, samarbejde samt 
orienteringsfagene.

Aftenerne indledtes med foredra
get — så holdt vi kaffepause med 
hjemmebag ... og denne pause 
brugtes til „summemøder" ... og 
aftenen sluttede med en livlig dis
kussion med bidrag fra såvel for
ældre som lærerinder og lærere. 
Disse diskussioner bevirkede, at 
mange problemer blev belyst fra 
flere sider, og at mange kontakter 
blev etableret mellem forældre og 
de lærere — der af interesse var 
mødt op.

Mange tanker kom frem. Den af
ten, hvor samarbejdet stod på pro
grammet, blev hele spørgsmålet om 
samarbejde mellem barn — skole 
— forældre taget op, der var mange 
problemer — og vi kunne sikkert 
have brugt flere aftener til dette 
emne. Fra skolens side efterlystes 
samarbejde fra forældrene — her 
ville man gerne have ALLE foræl
dre med. Tilsyneladende var der en 
del forældre, dei- ikke havde for
ståelse af, hvor vigtigt et samar
bejde mellem forældre og skole er. 
— Det er ikke nok, blot at sende 
barnet i skole, man må aktivt del
tage og vise barnet, at man er in
teresseret i skolen og deltage i mø
der o. lign., det skaber en tilknyt
ning til skolen — til gavn for alle 
parter ... og DE vil ikke fortryde, 
hvis DE næste gang, der bliver in
viteret, tager imod indbydelsen.

Vi havde selvfølgelig ikke nok i 
de seks aftener, der var planlagt — 
men måtte slutte af med en ekstra 
hyggeaften. Her kappedes lærer
kræfterne og forældrene om at un
derholde og i morsomme konkur
rencer.

Tak for en række interessante af
tener — hvor vi ikke havde tid til 
at savne fjernsynet. — Vi møder op 
igen næste gang.

Ejner Davidsen
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Metalsløjd.

I midten af forrige skoleår blev 
metalsløjdsalen færdig, og skolens 
8. klasser kunne tage den i besid
delse. Metalsløjd indgik som fag i 
8. og 9. klassernes gruppe 3. Her
med kom Hyltebjerg Skole et skridt 
nærmere til virkeliggørelsen af den 
nye skolelovs mål.

Udstyret i meltalsløjdsalen er vel 
ikke først og fremmest præget af 
store og kostbare maskiner. En en
kelt boremaskine og en slibemaski
ne samt en elektrisk drevet blæser 
er alt, hvad vi har af maskiner.

Da vi jo ikke skal give eleverne 
en faglig uddannelse, men i højere 
grad opøve dem i manuelle færdig
heder, spiller håndværktøj en stør
re rolle end maskiner.

Vi har her et pænt udvalg af 
håndværktøj til hver elev, og der
udover en samling af fællesværktøj 
til mange formål.

Hermed er vi i stand til at udføre 
adskillige øvelser, og samtidig med 
at modellerne fremstilles, bliver der 
rig lejlighed til at give eleverne ind
blik i forskellige materialers egen
skaber, såsom smeltepunkt, lege
ringer, bøjelighed o.s.v.

Endvidere lærer eleverne at be
handle de nye værktøjer, og de kan 
få et indtryk af, hvad en moderne 
industri formår, og hvad den bety
der for fremskaffelsen af billige va
rer. Eleverne har f. eks. selv måttet 
fremstille et par møttrikker ved 
hjælp af det værktøj, som var til 
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deres rådighed. Når de så sammen
ligner, hvor megen møje de har 
haft med at fremstille disse mø
trikker, og den pris tilsvarende mø
trikker kan købes for hos isen
kræmmeren, har de en praktisk an
skuelse af, hvad den moderne indu
stri betyder.

For eleverne var det en stor for
nyelse at stå over for de mange mu
ligheder, som arbejdet i en metal
sløjdsal indebærer. Principperne, 
der skulle arbejdes efter, er i det 
store hele de samme, som eleverne 
allerede er vant til fra arbejdet i 
træsløjdsalen. Men indholdet var 
væsentlig nyt. Oplevelsen af de nye 
materialer, metaller, optog dem 
stærkt. Navnlig opdagede de hur
tigt, at selve materialet er mere 
taknemmeligt, end træ er. De erfa
rede, at små fadæser kunne man 
langt bedre rette. En forkert buk

ning kunne rettes ud igen og udfø
res rigtigt på samme materiale. 
Havde man loddet forkert, skilte 
man stykkerne ad og samlede dem 
rigtigt igen.

Hidtil har metalsløjd været kæ
det sammen med træsløjd og faglig 
tegning. Denne sammenkædning 
har haft både gode og mindre gode 
sider. Fordelen er først og frem
mest, at man ved modelvalget kan 
medtage modeller, der er en kombi
nation af træsløjd og metalsløjd. 
En mindre god ting er det derimod, 
at eleverne i 8. og 9. klasserne var 
nødt til at tage begge fag, selv om 
de kun havde interesse og lyst til 
det ene.

Vi vil derfor fremover stile imod 
at få fagene adskilt og give elever
ne mulighed for at vælge efter lyst 
og interesse.

F. Dørge.
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Udflugtsugen.

I maj sidste år fik forældrene 
meddelelse om, at skolen i dagene 
23.—29. maj ville holde „udflugts
uge", og at børnene i denne uge kun 
skulle have deres klasselærer, såle
des at det vante skema midlertidigt 
trådte ud af kraft.

Det var noget nyt, man her ville 
forsøge, og ikke blot som en afveks
ling fra det daglige skoleliv, men 
med følgende praktiske begrundel
se: Alle klasser tager alligevel i for
årets løb normalt ud på ekskursio
ner, „byvandring", institutionsbe
søg o. 1. med deres klasselærer, og 
da disse ture oftest er heldagsud
flugter, må den pågældende lærers 
timer i andre klasser passes af kol
leger eller vikarer. I stedet for at 
sprede udflugtsdagene over hele 
foråret ville man nu samle dem in
den for en bestemt uge; og da nogle 
af de ældste klasser netop skulle 
på lejrskole i den sidste uge i maj, 
var det naturligt, at resten af sko
len holdt udflugtsuge i samme tids
rum.

Hvis nogen ved betegnelsen „ud
flugtsuge" forestillede sig, at man 
agtede at drage i den grønne skov 
med madpakke og sodavand hver 
dag i en uge og således tage en lille 
forsmag på sommerferien, så opda
gede de, at det i hvert fald ikke var 
meningen. I skoven kom flere gan
ske vist, især af de mindre klasser; 
men iøvrigt var „ugen" en ny måde 
at gå i skole på (på samme måde 
som lejrskole er en undervisnings
form og ikke ferie og driverliv — 

men oftest en såre fornøjelig 
form!)

Arbejdes skulle der altså; og så 
snart skoledirektionens tilladelse

På tur.

forelå, gik lærerne i gang med at 
planlægge ugen. En meget alminde
lig form var at veksle mellem „ude- 
dag" og „hjemmedag" — hveran- 
den dag på tur og hveranden dag 
på skolen — ofte således at „hjem- 
medagen" anvendtes enten til at be
arbejde emnerne fra den foregåen
de dags udflugt i rapporter og ar
bejdsbøger eller til at forberede næ
ste dags tur.

Målene for turene udgjorde en 
broget mangfoldighed. For de yngre 
klassers vedkommende gik de til 
steder som Danmarks Akvarium, 
Frederiksberg Have, bytur til Run
detårn, Rosenborg, Amalienborg, 
Gammel Strand — havnerundfart 
med motorfærgen var populært! — 
eller den traditionelle tur til Zoolo
gisk Have; dyr og planter studere
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des nøjere i Utterslev Mose, Skole
botanisk Have og naturparken ved 
Roskilde; danmarkshistorien fik sit 
ved besøg på Nationalmuseet, Fri
landsmuseet og Tøjhuset. En 5. 
klasse gennemtravede Nyboder med 
i forvejen tilrettelagte arbejdsopga
ver — og anvendte en anden dag 
til at følge det gamle voldterræn. 
Nogle ture gik længere væk, til 
Stevns eller Kattegatkysten; et par 
klasser blev sendt ud holdvis på 
praktisk orientering i hjemstavnen 
Vanløse, forsynet med opgaver til 
besvarelse.

De ældre klasser besøgte f. eks. 
Radiohuset, Folketinget, Friheds
museet, lufthavnen, hovedbanegår
den og større virksomheder som 
Den kgl. Porcelainsfabrik — Fami
lie-Journalen — bryggerierne og 
Holmegaards Glasværk.

Som bekendt afhænger udflug
ters succes for en meget stor del af 
vejret, og naturligvis havde vi på 
forhånd krydset fingre for, at det 
ville holde tørvejr. Til alt held holdt 
det pænt ugen igennem — lidt kø
ligt, men uden større regnskyl.

Ordningen med, at klasselæreren 
også på hjemmedagene udelukken
de kunne hellige sig sin egen klasse, 
gav en kærkommen lejlighed, som 
man undertiden kan savne til dag
lig, hvor timerne ligger spredt — 
nemlig til at gennemgå større em
ner, bl. a. som gruppearbejde, eller 
til at gå i gang med manuelle akti-

Trelleborghuset, fremstillet som gruppear
bejde af 6 bu. Grundplanen er af pap

maché og huset af træværk.

viteter som papmaché- eller lerar
bejde. Den slags kan det knibe med 
at nå i en enkelt eller selv i 2 sam
menhængende timer, hvor man må 
til at rydde materialer til side, net
op som man er kommet godt i gang.

Efter „ugen“s afslutning var der 
almindelig enighed om, at ideen var 
god og burde gentages. Der gik en 
omfattende tilrettelægning forud, 
både fra skolens ledelses side og fra 
de enkelte læreres; men vi havde 
en så hyggelig og udbytterig uge, at 
det nok var indsatsen værd. Når 
dette læses, har vi formodentlig 
endnu en udflugtsuge bag os, den 
som planlægges til begyndelsen af 
maj i år — forhåbentlig vil vi få 
lige så stor glæde af den som af
den første. Hanne Bruun.
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Skolenævnets beretning 1963.

Skolenævnet har i det forløbne år afholdt 7 skolenævns- 
møder.

Der har ikke i perioden været alvorligere forsømmelsessager 
til behandling. Skolenævnet har i 4 tilfælde bevilliget udskrivning 
af 8. klasse inden skoleårets afslutning. I alle tilfælde forelå der 
bekræftet aftale om oprettelse af lærerpladser inden sommer
ferien.

I samarbejde med skolen og skolens forældreforening har 
der i vinterens løb været afholdt en foredragsrække med 6 fore
drag over emnet: Barnets 1. til 5. skoleår. Lærere, fortrinsvis fra 
Hyltebjerg skole, har gennem foredrag og demonstration vist in
teresserede forældre de tidssvarende og pædagogiske undervis
ningsmetoder, der bl. a. er nedfældet i den nye undervisnings
plan.

Et gennemsnitlig mødetal på 36 af 41 tilmeldte deltagere vi
ser med hvilken interesse forældrene har fulgt foredragene. Føl
gende emner behandledes:

Dansk ved hr. overlærer Granzau Larsen.
Orienteringsfag ved hr. overlærer Rudolf Hansen.
Manuelt arbejde ved hr. lærer Fritz Dørge.
Regning ved hr. skolepsykolog Veising Rasmussen.
Sang og musik ved lærerne fru Hanne Bidstrup og fru Nyman 

Eriksen.

Samarbejde i skolen ved hr. skolepsykolog N. J. Bisgaard.

Skolenævnet retter en tak til såvel lærere som forældre for 
den interesse, de har vist denne side af skolens liv.

Skolens indretning og færdiggørelse har været genstand for 
flere drøftelser, og skolenævnet har efter en rundgang på hele 
skolen fremsat sine bemærkninger over for skoledirektionen.

Det er dog muligt, at en sådan rundgang må gentages og ef
terfølges af en fornyet henvendelse, før tilfredsstillende vilkår 
opnås.
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Den forøgede trafik på Ålekistevej og den dermed forbundne 
fare for vore børns færden til og fra skole, har tillige været gen
stand for drøftelse i skolenævnet, et tilsagn fra politiet om, at 
man, i den udstrækning det var muligt, ville postere betjente ved 
overgangen på Ålekistevej, har ikke været en tilfredsstillende løs
ning. Skolenævnet har derfor besluttet at anmode skoledirektio
nen om at være behjælpelig med en ansøgning for at få krydset 
lysreguleret.

Til slut vil jeg rette en tak til skolen, skolens lærere samt 
skolens forældrekreds for et godt samarbejde i det forløbne år.

P. s. v.
Thorleif Krohn.

Skolenævnets medlemmer:

Fru Bente Kofoed Jacobsen, Ålekistevej 20 (74 58 20)
Fru Aase Salmark, Ålekistevej 155 (74 23 22)
Hr. Leon Dahl, Hyltebjerg Allé 60 A (71 36 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 hax- som formål:
1. at fremme samarbejdet mellem hjem og skole, bl. a. ved af

holdelse af møder om skole- og opdragelsesspørgsmål i sam
arbejde 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, 

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

Ved foreningens generalforsamling i foråret 1962 blev skole
nævnets forældrevalgte medlemmer udpeget.

Foruden møder og studiekreds, som er blevet afholdt i sam
arbejde med skole og skolenævn, har forældreforeningen arran
geret bankospil til fordel for elevfonden.

I lighed med de tidligere vellykkede arrangementer, har Hyl
tebjerg Skole også i år deltaget sammen med Vanløse Skole, Kir
kebjerg Skole og Katrinedal Skole i en fælles erhvervsorientering 
for de større klasser.

Endvidere er det også i år lykkedes at gennemføre flere sko
leklubber med økonomisk støtte fra forældreforeningen. For den 
ene af disse klubbers vedkommende afsluttes arbejdet med op
førelse af to teaterforestillinger på skolen, der begge var fint be
søgt og gennemførtes til stor fortjeneste for både elever og lærer
kræfter. Leon Dahl.

Forældreforeningens bestyrelse:
Arkitekt Leon Dahl. Hyltebjerg Allé 60 A. (71 36 48) (formand).
Fru Inge Gotthard Petersen. Hyltebjerg Allé 32 B. (71 54 26)

(næstformand).
Bogholder V. Horsted. Kastanie Allé 26 A. (74 41 35) (kasserer). 
Fru Ketty Markussen. Ålekistevej 112 A.
Typograf Th. Krohn. Hjertingvej 19. (71 25 93).
Skoleinspektør Inger Moe. Vangsåvej 3. (71 45 47).
Viceinspektør A. Buch. Rødovre Parkvej 9. (70 51 14).
Fru Åse Salmark. Ålekistevej 155. (74 23 22).
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Skoleårets afslutning.

Torsdag den 20. og fredag den 21. juni indbydes forældrene venligst 
til at overvære undervisningen i klasserne efter omstående skema. Børnenes 
håndarbejder, tegninger, sløjdarbejder m. m. vil de samme to dage være 
fremlagt i skolens mødesal.

Lørdag den 22. juni er omflytningsdag. Børnene medbringer alle bø
ger, der ikke er afleveret forud.

Sommerferien begynder mandag den 24. juni og slutter lørdag den 10. 
august. Den første skoledag efter ferien, mandag den 12. august, møder bør
nene på den tid, der er opgivet i deres meddelelsesbøger.

De nye 1. klasser skal dog først møde mandag den 19. august kl. 9 i 
skolens mødesal.

AFSLUTNINGSHØJTIDELIGHED

for elever, der forlader skolen, finder sted fredag den 21. juni 
kl. 1930 i mødesalen. Forældre og pårørende er hjertelig velkomne.
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Mundtlige årsprøver 1963.

FREDAG DEN 14. JUNI KL. 8

II u (nr. 28) dansk .........
Eksaminator.

... hr. B. Schmidt
Censor.

frk. T. Friis

II u (nr. 28)

MANDAG

engelsk .......

DEN 17. JUNI KL.

... frk. H. Bruun

8

fru B. Christensen

II u (nr. 28)

ONSDAG

historie .......

DEN 19. JUNI KL.

... fru Staun

8

hr. B. Schmidt

8 au (nr. 22)

TORSDAG

regning .......

DEN 20. JUNI KL.

... hr. Schmidt

8

hr. G. Nielsen
8 au (nr. 21) orientering .. - E. Jensen - A. Hansen
I u (nr. 24) dansk ......... ... frk. T. Friis fru A. Andersson

8 au (nr. 22)

FREDAG

dansk .........

DEN 21. JUNI KL.

... hr. Schmidt

8

hr. 1. Hansen
8 av (nr. 21) regning ....... - N.J.Bisgaard - I. Hansen
I u (nr. 24) naturlære ... K. Fisker - S. Jespersen
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Besøgsdage.

TORSDAG DEN 20. JUNI

1

1

1

1

2

2

2

3

3

4

4

4

4

5

5

6

Lærer. Gæstelærer.
u (nr. 1) kl. 8— 9 regning ....... ... fru A. Tandrup

9—10 dansk ......... ... hr. Granzau Larsen
v (nr. 2) kl. 8— 9 regning ....... ... fru H. Bidstrup

9—10 dansk ......... ... hr. Brogaard Andersen
x (nr. 3) kl. 8— 9 dansk ......... ... fru S. Hansen

9—10 regning ....... ... hr. Arne Thomsen
y (nr. 4) kl. 8— 9 dansk .......... ... fru N. Larsson

9—10 sang ............
u (nr. 5) kl. 8— 9 dansk .........

। - B. Nielsen

9—10 regning ....... - A. Tvermoes
v (nr. 6) kl. 8— 9 dansk ......... V.Staun

9—10 sang ............ Nymann Eriksen
x (nr. 7) kl. 8— 9 regning ....... ... hr. S. Jespersen

9—10 dansk ......... ... fru I. Juni
u (nr. 9) kl. 8— 9 regning ....... - A. Tvermoes

9—10 dansk ......... - A. Tandrup
v (nr. 10) kl. 8— 9 dansk ......... - B. Christensen

9—10 geografi ...... - H. Bidstrup
u (nr. 16) kl. 8— 9 dansk ......... - N. Kristiansen frk. H. Bruun

9—10 regning ....... - N. Larsson fru I. Petersen
v (nr. 18) kl. 8— 9 geografi ...... ... hr. Granzau Larsen I. Juni

9—10 dansk ......... S. Jespersen hr. N. J. Bisgaard
x (nr. 19) kl. 8— 9 dansk ......... ... fru K. Hartwich fru K. Brårud Larsen

9—10 regning ....... B. Christensen ]
f - Jytte Madseny (nr. 17) kl. 8— 9 dansk .......... ... hr. Børge ]

9—10 regning ....... ... fru Brårud Larsen - N. Kristiansen
A (nr. 14) kl. 9—10 regning ....... V. Staun hr. L Hauge

- 10—11 dansk ......... ... hr. Granzau Larsen Brogaard Andersen
u (nr. 11) kl. 8— 9 dansk .......... - N.J. Bisgaard - Frants Pedersen

9—10 historie ....... ... fru S. Hansen - Børge
au (nr. 26) kl. 8— 9 dansk ......... ... hr. A. Thomsen fru Nymann Eriksen

9—10 naturlære ... K. Fisker hr. Frants Pedersen
- 10—11 engelsk ....... - A. Thomsen fru Nymann Eriksen

23



Lærer. Gæstelærer.
6 cu (nr.27) kl. 8— 9

- 9—10
dansk .........
regning .......

... hr. I. Hauge

... - A.Buch
। hr. V. Aa. Nielsen

- 10—11 engelsk ........ I. Hansen fru B. Christensen
6 A (nr. 25) kl. 8— 9

- 9—10
dansk .........
regning .......

j - Tønder hr. Stubbe-Teglbjærg

7 au (nr. 28) kl. 8— 9
- 9—10

dansk .........
engelsk .......

| - I. Hansen 1 - Brogaard Andersen
l frk. H. Bruun

- 10—11 naturlære ... S. Jespersen hr. K. Fisker

Der holdes frikvarter kl. 85(1—9, 950—10.

FREDAG DEN 21. JUNI

Der holdes frikvarter kl. 85"—9, 950—10.

2y (nr. 8) kl. 8— 9 dansk ......... ... fru H. Bids trup
- 9—10 regning ........ ... hr. Gunnar Nielsen

3 x (nr. 9) kl. 8— 9
- 9—10

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

... fru A. Tvermoes 

... hr. I. Hauge
3 y (nr. 10) kl. 8— 9

- 9—10
dansk .........
regning ........

... frk. H. Bruun

... fru I. Petersen
5 v (nr. 12) kl. 8— 9

- 9—10
dansk .........
regning .......

I. Hauge fru N. Larsson
... fru S. Hansen - B. Nielsen

5 x (nr. 13) kl. 8— 9
- 9—10

dansk .........
geografi ......

■■•lu c/ 7 1, T 77, • Jhr- Granzau LarsenMir. Stubbe-Teglbjærg.. J l fru H. Bidstrup
5 y (nr. 15) kl. 8— 9

- 9—10
dansk .........
geografi ......

•1 Vi V- 7 Jhr- Dørge/ - V. Aa. Nielsen { „ . . ,...) ( - BrogaardAndersen
6 bu (nr. 26) kl. 8— 9

- 9—10
- 10—11

dansk .........
regning .......
historie .......

... fru I. Petersen - BrogaardAndersen

... hr. A. Buch 1_ , , /fru V. Staun... fru 1. Petersen J
6 bv (nr. 27) kl. 8— 9

- 9—10
- 10—11

dansk ..........
engelsk .......
historie .......

... hr. Gunnar Nielsen - Brårud Larsen

... frk. H. Bruun 1 , ,
rev f ’ L Jllul... fru \ Hansen )

7 bu (nr. 23) kl. 8— 9
- 9—10
- 10—11

dansk .........
tysk ............
regning .......

. .1 . . , - B. Christensen} - A.Andersson r... J - N. Larsson

... hr. A. Buch - Jytte Madsen
7 A (nr. 25) kl. 8— 9

- 9—10
- 10—11

dansk .........  
orientering .. 
regning .......

| - A. Hansen hr. A. Thomsen

Gunnar Nielsen fru B. Nielsen

Hyltebjerg skole, maj 1963.

Inger Moe.
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