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HYLTEBJERG SKOLE

1966-67



Konfirmationsforberedelsen
I henhold til de gældende lovbestemmelser er der mellem skoledirektionen og 

provsterne i København truffet den aftale, at konfirmander normalt forberedes til 
konfirmationen, medens de går i 7. klasse, uanset hvornår konfirmationen skal finde 
sted.

Konfirmationsforberedelsen finder sted mandag og torsdag efter kl. 13 på et 
af vedkommende præst fastsat klokkeslæt.

Konfirmander, der ønskes konfirmeret, efter at de har forladt 7. klasse, del
tager umiddelbart før konfirmationen i nogle få repetionstimer, der ligger uden for 
skoletiden.

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 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 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 mulig vedlægges kvittering for anskaffelsen 

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

(Uddrag af skolevæsenets bestemmelser).

N.B. Husk at mærke børnenes tøj med navn.



Skoleårets afslutning
Mandag den 19. juni. Alle klasser har fri.

Tirsdag den 20. juni og onsdag 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 
pigegymnastiksalen.

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

Sommerferien begynder fredag den 23. juni og slutter lørdag den 12. august. 
Den første skoledag efter ferien, mandag den 14. august, møder børnene på den tid, 
der er opgivet i deres meddelelsesbøger.

De nye 1. klasser skal dog først møde mandag den 21. august kl. 9 i skolens 
mødesal.

3 v forsøger sig i skolekøkkenet.

AFSLUTNINGSHØJTIDELIGHED ---------------------

for elever, der forlader skolen, finder sted onsdag den 21. juni kl. 1930 
i mødesalen. Forældre og pårørende er hjertelig velkomne.
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Beretning om skoleåret 1966-67

Ved skoleårets begyndelse havde vi 
715 børn — 348 drenge og 367 piger — 
fordelt i 32 klasser: 1. klasser (3), 2. 
klasser (3), 3. klasser (3), 4. klasser 
(4), 5. klasser (3), 6. A klasse (1), 
6 c klasser (4), 7 c klasser (4), 8 a klas

ser (2), I realklasse (1), 9 a klasse (1), 
II realklasse (1) og III realklasse (2).

Af skolens klasser er 30 blandede 
klasser og 2 rene drengeklasser. Skolen 
har 28 klasseværelser, 8 faglokaler, 2 
gymnastiksale og 1 svømmehal.

Skolens personale
Inspektør: Inger Moe.
Viseinspektører: Arne Buch og Karin 

Hartwich.
Sekretær: Jytte Glud Jensen.
Lærerpersonalet: Hanne Bruun, Bir

te Christensen, Fritz Dørge, Aase Ny- 
mann Eriksen, Kristen Fisker, Gerhardt 
Glud, Alf Hansen, Ib Mogens Hansen, 
Sonja Hansen, Erik Jensen, Ulla Kron
borg Jensen, Inger Juul, Jytte Kristian
sen, Erling Granzau Larsen, Grete Lar
sen, Ingelise Larsen, Nanna Larsson, 
Jytte Madsen, Echardt Missel, Bodil 
Nielsen, Erik Kelmann Nielsen, Vagn 
Aage Nielsen, Bodil Pedersen, Frants 
Pedersen, Helle Gerd Pedersen, Inge 
Petersen, Nina Reffs, Vibeke Staun, 
Asta Tandrup, Henny Tang, Arne 
Thomsen, Anna Tvermose Thuesen og 
Carl Tønder.

Skolelæge: Selma Guldberg.

Skolesundhedsplejerske: Gudrun Jen
sen.

Skoletandlæge: Gerda Regnar Jen
sen.

Klinikassistent: Dagny Møller.
Maduddeler: Dagny Mogensen.
Skolebetjent: Georg Larsen.
Medhjælper: Lauritz Andreasen.
Rengøringspersonalet: Elsa Andersen, 

sen, Thyra Clausen, Agnete Evers, Inger 
Hansen, Poula Hansen, Helene Jensen, 
Ida Jensen, Tove Johansen, Ingeborg 
Jiirgensen, Gudrun Kristensen, Karla 
Loland, Erna Lydholm, Lizzi Morten
sen, Lilli Olsen, Else Pallesen, Johanne 
Pedersen, Karen Petersen, Ellen Lar
sen, Anna K. R. Hansen, Lissie B. Sø- 
gaard, Grethe Pedersen, E. Norbert, 
Else Nielsen, Helle Merete Nielsen, 
Anne Marie Jensen, Grethe Yvonne 
Sedivy og Birthe Møller Pedersen.
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Sociale forhold

Skolebespisningen
Af skolens 715 børn fik de 574 mælk, 

heraf 80 kærnemælk. I tiden 1. nov.— 
30. april uddeltes desuden en vitamin
pille pr. mælkedrikker. Pillerne inde
holder :

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

50 mg. ascorbinsyre.
Børnenes daglige vitaminbehov er så

ledes dækket med disse piller, der i 
plasticæsker hver dag sendes til de en
kelte klasser sammen med mælken. Ef
ter den nye spiseordning uddeles der 
kun madpakker til børn med henvisning 
fra læge. 16 børn fik mad på skolen.

Tandplejen (tlf. 74 62 47)
I det forløbne år har børnene i 1. til 

7. klasse været til behandling 1 å 2 
gange. Der er klinik med 2 tandlæge
stole i kontorbygningen, den ene bereg
net for naboskolernes børn. Børn med 
tandpine eller huller i tænderne kan på 
forældrenes ønske henvende sig her. 
Tandlægerne træffes hver skoledag kl. 
8,30 - 14,30. 8. og 9. klassernes samt 
realafdelingens elever kunne på konto
ret få refunderet tandlægeregningerne. 
Der blev fra kommunen ydet tilskud til 
behandlingen, således at forældrenes 
udgifter dækkedes for 50 pct.s ved
kommende, de første 60 kr. refundere
des dog fuldt ud.

Skolelægen og sundhedsplejersken 
(tlf. 7165 04)

Lægeværelset ligger også i kontor
bygningen. Lægen træffes hver fredag 
kl. 11-12, sundhedsplejersken hver 
mandag, torsdag og fredag kl. 8-15,45.

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.

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 ef
ter 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 mulighed for at komme ud i 
ferien.

Skolens repræsentant for Københavns 
kommunelærer- og lærerinders ferie- og 
svagbørnskolonier er hr. Alf Hansen og 
fru Nanna Larsson. Gennem „Komi
teen for københavnske skolebørns land- 
ophold" fik nogle få børn feriepladser 
på landet. Skolens repræsentant er hr. 
F. Dørge.

Desuden deltog mange børn i „Ga
briel Jensens ferieudflugter". Børnene 
tager da under læreropsyn med tog ud 
på dagture i Københavns smukke om
egn. Billetterne hertil fås hos klasse
læreren.

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.
d. I klasserne: Husk, det er kun din lærer, der må ordne persiennerne og vinduerne. 
Nogle husketing:
1. Du låner dine bøger på 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 bestræ
belser for at få dem overholdt, så alle børn kan få størst muligt udbytte af deres 
skolegang og kan færdes med tryghed på skolen.

Skolens indgang mr.d Luchow-Nielsens relief.
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(Klip det ud - og gem det!)

Praktiske oplysninger
Skolens kontor
er åbent hver skoledag kl. 12-13, ons
dag tillige kl. 17,30-18,30.

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 telefonisk i kontortiden, 
eller helst pr. brev (evt. brevkort). På 
forlangende skal en af skolen tilsendt 
blanket forevises med lægens påteg
ning.

Ønskes et barn undtagelsesvis fritaget 
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. 7,50, 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 overtøj med navn 
og strop og ikke lade børnene med
bringe smykker, penge o. lign., da sko
len ikke kan erstatte disse ting, hvis de 
bortkommer.
Indskrivning

Indskrivning af børn, der skal be
gynde skolegangen i en københavnsk 
kommuneskole i august 1968, begynder

1. september 1967 og finder sted på 
skolens kontor alle skoledage kl. 12-13 
samt onsdag aften kl. 17,30-18,30.

Undervisningspligten indtræder 1. 
august for alle børn, der på dette tids
punkt er fyldt 7 år.

Endvidere skal et barn, der fylder 
7 år i tidsrummet 1. august 1968 — 31. 
januar 1969, indskrives, når dette for
langes af den for barnets skolegang an
svarlige.

Endelig kan et barn, der fylder 7 år 
i tiden 1. februar - 31. juli 1969, ind
skrives; men påbegyndelsen af under
visningen er afhængig af, om en skole
modenhedsprøve, der er obligatorisk, 
viser tilfredsstillende resultat.

Ved henvendelse på skolerne om ind
skrivning må medbringes barnets fød
sels- eller dåbsattest samt koppeattest 
eller bevis for udsættelse med eller fri
tagelse for vaccination.

Af hensyn til planlæggelsen af klas
serne må indskrivningen så vidt muligt 
ske inden 15. december 1967.
Skolens distrikt

Åbjergvej, Ålekistevej 1-149 og 2- 
146, Birkagervej, Brøndumvej, Dam
husdæmningen, Damhusengen, Damsti
en, Dysseager, Guldagervej, Haldager- 
vej, Hanstholmvej, Hasselvej, Hjerting- 
vej, Hvidbjergvej, H vidtj ørne vej, Hyl- 
tebjerg allé 51—103 og 30—102, Klit- 
møllervej, Krogagervej, Kæragervej, 
Langkærsti, Langkærvej, Ledagersti, 
Ledagervej, Lønstrupvej ulige numre 
og 84-110, Risagervej, Rosenstykket, 
Rubjergvej, Rødtjørnevej, Stadilvej, 
Syvstensvej, Søkrogen, Thorupgårds 
allé, Toftøjevej 1-19 og 2-6, Tvedsted- 
vej, Tyborøn allé 1-59 og 2-60, Van
løse Byvej, Ved Damhussøen.
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I årets løb

Mange små og større begivenheder 
har i årets løb sat kulør på den daglige 
tilværelse i skolen. Den største i dette 
år var skolens 10 års fødselsdag, der 
kunne fejres den 22. november 1966. 
I den anledning udsendte vi til alle 
hjem et festskrift med glimt fra de 10 
år, der gik, i billeder, beretninger og 
sange. Alle der havde tilknytning til 
skolen, var inviterede til på en eller 
anden måde at deltage i festlighederne: 
Vi startede tidligt om morgenen med 
morgenkaffe for rengøringspersonalet, 
og derefter gik det slag i slag med fest
ligheder for de små og mellemste klas
ser fra kl. 8 til kl. 14 og derefter skole
bal om aftenen for de store. Lærerper
sonalet måtte henlægge deres egen fest 
til en anden aften, da der jo er grænser 
for, hvad der kan rummes selv på en 
10-års dag. Der var planlagt et foræl- 
drebal, men her svigtede tilslutningen 
desværre, så det måtte aflyses.

I »Børnebogsugen« den 7.-13. okto
ber, hvor der i ugens løb var mange bog
arrangementer i skoletiden for børnene, 
havde vi derimod et velbesøgt møde 
med forældre med både foredrag, 
sketch, udstilling og kaffeborde på de 
lange gange i fagfløjen.

Julen fejrede vi som de foregående 
år med Lucia-optog i mødesalen, duk
kekomedie opført af 4A, og kirkesang i 
Hyltebjerg kirke. Den sidste dag før fe
rien var forbeholdt de individuelle fest
ligheder rundt i klasserne.

Lørdag før fastelavn slog de små 
klasser „katten af tønden“ enten i sko
legården eller i gymnastiksalen. Navnlig 
1. klasserne, der fyldte hele pigesalen, 
var i deres fantasifulde dragter et fest
ligt skue.

Årets skolekomedie opførtes af vor 
dramatiske fritidsklub, der havde invi
teret forældre og elever til „Et folke- 
sagn“, der både den 6. og 13. marts gik 
for fuldt hus og med stort bifald. En 
stor succes var også 5u’s festligt opsatte 
og fint naturligt spillede komedie „Pi
gen, der trådte på brødet“. Det var 
egentlig synd, at den kun vistes for 
klassens egne forældre. Dog havde alle 
de små klasser lejlighed til at se den i 
skoletiden. De var meget begejstrede, 
og 4x lavede en hel mappe med illu
strationer og „teaterkritik”, hvoraf vi 
citerer et lille udpluk:

»Kære 5u. - Jeg syntes, det var det bed
ste stykke, jeg har set i lang tid, og det var 
flot, at I kunne huske alt det, og det var 
nogle flotte dragter. Ungtrold var en værre 
trold, og det var de andre trolde også, og dem, 
der dansede, dansede meget flot. Scenen var 
også flot, og ellepigerne trippede flot, og 
lygtemændene lignede spøgelser, og de sang 
også godt. Dem, der var klædt bedst ud, 
var dem, der sang »Marken er mejet«, og 
dem, der var sjovest, var troldene og ham 
med piben og den lille stok. Jeg har også 
hørt om mosekonen. Man kan lære af det 
stykke, at hvis man er vigtig, så går det en 
ondt, og hvis man er rar, går det en godt.

Hilsen Bente.«
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Udover disse festlige arrangementer 
har der været afholdt mange møder 
både for forældre og børn: I efterårs
terminen har vi som tidligere afholdt 
fællesmøder med påfølgende klassemø
der for følgende klassetrin: 1. klasse, 5. 
klasse, 6.-7. klasse og 8.-9. klasse. I de 
sidste kunne eleverne selv deltage sam
men med forældrene. Desuden har man
ge lærere individuelt holdt klassesam
menkomster.

I forældreugen havde vi åbent hus 
den 1. og den 3. november, og på disse 
dage havde vi i alt 185 besøg i klasser
ne. Desuden var der konsultation om 
aftenen den 2. november, og ved den
ne lejlighed var de forskellige lærere i 
kontakt med i alt ca. 154 forældre.

Sammen med skolenævn og forældre
forening har vi fået gennemført en fo
redragsrække om „Barnets to første 
skoleår". Forskellige af skolens perso
nale har hver af de 6 aftener lagt op til 
diskussion om nogle af skolens fagom
råder, og var kredsen end lille, var in
teressen til gengæld stor.

F.N.-dagen den 24. oktober kunne i 
år fejres på selve dagen. Det skete med 
en udstilling, der var arrangeret af hr. 
Kelmann og III real, og som blev be
søgt af alle de store klasser.

Nordisk samarbejde blev tilgodeset 
med to foredrag af henholdsvis en norsk 
og en svensk rejselektor: hr. Håkon 
Grepperud og fru Birgitta Horstmann. 
Tillige har vi i 2 uger udvekslet lærer 
med Sverige, således at hr. Granzau 
Larsen i disse uger underviste i en 
stockholmsk skole, mens vi havde en 
svensk lærerinde, fru Kerstin Ericksson 
til at undervise her. Ved et sådant ar
rangement må der naturligvis foretages 

nogle skamændringer, da det først og 
fremmest er de store klasser, der kan 
have udbytte af denne undervisning.

Landsforeningen Gestapofanger stil
lede den 1. oktober redaktør hr. Næsh 
Henriksen til vor rådighed, og han 
holdt for vore store børn et interessant 
og personligt præget foredrag med 
spredte træk fra besættelsestiden, jøde
forfølgelserne og den illegale presse.

Erhvervsorientering- og praktik: - 
Mens erhvervsorientering gives til alle 
afgangsklasser i skoletiden, er erhvervs
praktikken, hvor eleverne udstationeres 
på forskellige arbejdspladser, forbeholdt 
9. klasse og III realklasse. 9. klasse har 
været ude 2 gange én uge og III v én 
gang én uge. Desuden har 9. klasse og 
III realklasse besøgt ungdomsbyen i 
Rødovre og arbejdet der en hel dag 
med bank og forsikring.

Færdselsundervisning gives med mel
lemrum af klasselærerne, men herud
over har alle skolens klasser haft en 
time med overpolitibetjent hr. Morten
sen, der snart i mange år har været 
knyttet til skolen. Skolepatruljerne blev 
som meddelt til alle forældre nedlagt i 
år, da hvervet efterhånden var blevet 
så vanskeligt, at det føltes at være for 
stort et ansvar for eleverne. Der er nu 
stillet os i udsigt, at krydset ved skolen 
bliver lysreguleret.

Vanløse bibliotek har haft besøg af 
vore 3. klasser, 5. klasser og 7. klasser. 
Mindst 3 gange i deres skoletid får alle 
børnene på denne måde lejlighed til at 
stifte bekendtskab med bydelens biblio
tek, foruden at de naturligvis flittigt 
benytter skolens eget.
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Børnehavebesøget, hvor næste års 
skolebegyndere hygger sig med vore 1. 
klasser en dag i maj, er snart en gam
mel og kær tradition.

Rejser og udflugter drages stadig me
re ind i skolebilledet til stor glæde og 
udbytte for eleverne. De fleste éndags
ture og weekendture finder sted i „Ud- 
flugtsugen“ i slutningen af april. Klas
selærerne disponerer da helt over deres 
egen klasse og kan bruge de 4-5 dage 
til større sammenhængende arbejder 
og dertilhørende ekskursioner. — Kun 
eksamensklasserne står udenfor dette, 
da „ugen“ af praktiske grunde falder 
sammen med skriftlig eksamen.

Til gengæld har flere af de store 
klasser været på lejrskole eller skole
rejse: To klasser lu og 8v har været 
på lejrskole i Lille Oksø i maj, to klas
ser 7 cv og 7 cu har været på vinter
ferie i Norge i februar, hvor de dyrkede 
skisport, to klasser 9 u og III v rejste 
med samme formål sydpå til Østrig i 
påskeferien, og en klasse II u var på 
studierejse i Østrig i maj. Om Østrigs
rejsen fortæller 9 u og III v:

- Turen gik sydpå over Rødby - Putt- 
garden med liggevogn til Munchen og derfra 
videre til Westendorph.

Vi var alle spændte på at opleve Østrig 
i »vintertøj«, og skuffelsen var derfor stor, 
da vi ankom til vort bestemmelsessted i 
regnvejr; men vi fik tiden til at gå med at 
indrette os på værelserne i de hyggelige 
Gasthofer, og vi fik hurtigt vasket rejse
støvet af, da vi opdagede, at der var varmt 
vand på værelserne. Vor sorg over vejret 
blev imidlertid hurtigt ændret til glæde, for 
i løbet af natten blev det koldere, og den 
første dags morgen vågnede vi op til alle 
tiders eventyrrige. Sneen lå i et tykt lag 
overalt, og solen strålede fra en skyfri him

mel. - Det var rigtigt vejr til en skitur, og 
vi tog »tyren ved hornene« og kastede os 
ud i de første vaklende forsøg med den 
ædle skisport. Vi elever klarede os bedst den 
første dag, for hr. Kelmann startede med 
en vældig lufttur med efterfølgende for
svinden i en stor snedrive. Alle jublede, da 
den uheldige skiløber igen fik gravet sig fri 
og samlet sig selv og sine sager sammen.

Dagene gik med skiløb, traveture og hyg
geligt samvær om aftenen, hvor vi dansede 
til musik fra en juke-box anbragt på Gasthof 
Niederbichln.

I nærheden af vort Gasthof var der en 
bjerglift, som fortrinsvis blev benyttet af 
dygtige skiløbere, der ville tage turen ned 
helt fra toppen af bjerget. Vi tog næsten 
alle sammen en tur i liften — uden ski - 
og da vi kom op, var det så varmt, at vi 
kunne lægge os i sneen og tage solbad - 
det var pragtfuldt.

Desværre gik dagene alt for hurtigt, og 
inden vi fik set os om, var det tid at pakke 
og begive sig på hjemturen. Vi havde 6 
timers ophold i Munchen, og denne tid be
nyttede vi til at se lidt nærmere på byen og 
få noget at spise. Til sidst var vi alle sam
men en tur i Hofbråuhaus, hvor vi morede 
os dejligt og underholdt de andre gæster 
med vores slagsang:

I otte dage torstige i Østrig vi har gået - 
Vi har aldrig fået noget — vi har aldrig 

fået noget.
Vi har ellers bedt hr. Kelmann både 

med bønner og med gråd, 
Vi har aldrig, aldrig, aldrig, aldrig aldrig 

fået noget.

- En herlig ferie var slut, og turen gik 
atter tilbage til Danmark.

g u og III v.

Alle disse små og store ture er utvivl
somt med til både at udvide børnenes 
horisont og til at skabe et godt kamme
ratligt sammenhold på skolen.
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Fra smykkeklubben.

Hyltebjerg skoleklubber har i sæso
nen 1966-67 haft større tilslutning end 
nogensinde tidligere. Vi har gennem
ført 16 forskellige klubber og ialt har 
447 elever deltaget i klubarbejdet. Af 
de 2 nye klubber „Frimærkeklubben" 
og „Vi laver Smykker", har især den 
sidste været populær. Det er vort håb, 
at vi til sæsonen 1967-68 kan indbyde 
til samme klubber samt eventuelle nye.

I forbindelse med „Dramatisk klub“s 
opførelse af „Et Folkesagn" afholdtes 
en udstilling af klubbens arbejder, og 
det var en fornøjelse at se de mange 
fine ting, som eleverne havde lavet i 
løbet af vinteren.

Vi takker alle - såvel lærere som ele
ver — for en vellykket sæson og håber 
på et gensyn i 1967—68.

Lederen af klubberne var også i år 
Arne Thomsen.

I marts måned indbød Arne Thom
sen til en skakturnering, hvortil der 

meldte sig 47 elever fra 2.-9. klasse
trin. Der blev spillet 108 kampe, før 
man kunne kåre Ole Delfter, 5 u, til 
skolemester i skak 1967. — Tillykke!

Sport og idræt: Ved idrætsdagens 
indledende stævne i Valby deltog sko
len med 140 elever fordelt på 14 hold. 
3 pigehold og 2 drengehold kvalificere
de sig i idræt og langbold til at deltage 
i finalestævnet på Østerbro. Alle hol
dene, som var fra 8., 9., I og II real
klasse, klarede sig fint med 2. og 3. 
pladser. Ved idrætsdagens svømme- 
stævne i oktober var skolen repræsen
teret ved 3 pigehold og 1 drengehold. 
Pigerne svømmede fint og fik atter 2. 
og 3. pladser. Drengene, som var fra 
8 au, viste sig at være Københavns 
bedste og fik som sådanne en faneplade 
med hjem til skolen - årets eneste. Ved 
nordisk idrætsstævne i Oslo satte Helge 
Svenningsen ny rekord i 60 m løb 7,3, 
og ved det internationale idrætsstævne
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Fra skakturneringen - „mesteren i 
midten“.

i København satte Helge ny køben
havnsk rekord i længdespring: 6.20.

Ved vinterens gymnastikturnering 
klarede skoleholdet sig udmærket og 
sluttede på en 4. plads. Der er i årets 
løb taget ca. 160 idrætsmærker ligeligt 
fordelt mellem piger og drenge, lige
som et lignende antal mærker er taget 
i svømning. Den indendørs gymnastiks 
frivillige træning har drengene benyttet 
sig flittigt af, og sæsonen slutter med 
ca. 40 aspiranter til det eftertragtede 
og svære gymnastikmærke. I dagblade
nes fodboldturnering deltog skolen med 
et skolehold, men tabte første kamp 
til Gladsaxe private skole. Bo Terkel- 
sen fra III v fik tildelt en lille præ
mie som holdets bedste spiller.

Skolescenen har i år haft 49 med
lemmer fra 5.-8. klassetrin.

5 . klasse har set:
„Av for katten"
„Kærlighed uden strømper"

6 .-8. klasse har set:
„Nej" og „Kivfuglen"

Endvidere har i 1.-4. klasse 191 
børn og pårørende set „Av for katten".

Repræsentant for skolescenen er V. 
Aa. Nielsen.

Skolescenens bio har i sæsonen 1966 
-67 haft 130 medlemmer fordelt med 
27 medlemmer fra 5. klasse, 79 med
lemmer fra 6.—I realklasse, 18 med
lemmer fra 9. klasse og II realklasse, 6 
medlemmer fra III realklasse. Skolebios 
repræsentant er Helle Gerd Pedersen.
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Programmet har set således ud: 
5. klasse har set:

„Hesten uden hoved“ 
„Briggen Tre Liljer" 
„Den eventyrlige rejse"

6 .-I realklasse:
„Kaptajn Grants børn" 
„Der kom en dag“ 
„Den sidste chance" 
„Den tavse mand"

9 . og II realklasse:
„Hamlet"
„Sejr eller nederlag"

„Den sidste chance"
„Der kom en dag"

III realklasse:
„Hamlet"
„Sejr eller nederlag" 
„Barnevognen"
„Det — og hvordan man 
får det"

Beretningen skal slutte med en varm 
tak til alle forældre, elever og med
arbejdere, der ved et godt samarbejde 
har bidraget til endnu et godt skoleår.

Inger Moe.

Vi hjælper børn i andre lande 
UNICEF

UNICEF - United Nations' International Children’s Emergency Fond - blev 
oprettet af FN’s generalforsamling i 1946 for at hindre nøden blandt de store flokke 
af hjemløse børn, som fristede en tilværelse i Europas ruiner på jagt efter husly og 
mad. I 1950 var Europa kommet på fode igen og kunne klare sig uden yderligere 
hjælp fra FN’s børnefond, som i stedet fik pålagt den opgave at hjælpe regeringerne 
i udviklingslandene med at gennemføre langsigtede aktioner mod sult og sygdom.

I 1966 bevilgede UNICEF 267 miil. kr. til arbejdet for alverdens børn. 
UNICEF ydede hjælp til 20 udviklingslande inden for områderne: sundhed, er
næring, social velfærd og undervisning.

Nogle af de penge, UNICEF skal bruge til alle sine hjælpende aktioner, kom
mer ind ved salg af UNICEF-kort. I Danmark solgtes i 1966 1,1 miil. kort og 14.500 
kalendere, heraf 85 % gennem landets skoler. Også Hyltebjerg skole har været med 
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til at sælge UNICEF-kort. I år har eleverne solgt 2400 kort og 115 UNICEF- 
kalendere til familie, venner og bekendte.

Vi håber, forældrene fortsat vil købe deres julekort gennem skolen og dermed 
være med til at støtte det storstilede arbejde, der gøres for at hjælpe mindre lykke
ligt stillede børn jorden over.

Helle Gerd Pedersen.

Et nyt liv for 2 kr. om dagen

I Nairobi i Kenya lever mange forladte og hjemløse drenge i alderen 7-13 år. 
Disse drenge er enten på grund af fattigdom eller grov mishandling blevet drevet 
bort fra landdistrikterne og har derefter søgt ind til byen for at klare sig på en eller 
anden måde. For at eksistere er de tvunget til at tigge, smårapse og finde madrester 
i skraldespandene, og når mørket lægger sig over byen, sover de i rendestenen eller 
på selvlavede tilholdssteder. Allesammen går de klædt i lasede og snavsede klude og 
er plaget af en eller anden sygdom, som kun de stærkest rustede står igennem. Når 
man hertil lægger den kendsgerning, at de er berøvet enhver form for omhu og kær
lighed, forstår man i hvilken yderste nød, disse drenge er, og hvor stort behovet for 
hjælp er.

For netop at bringe hjælp til disse drenge er STAREHE BOYS’ CENTRE op
rettet, og her kan flere hundrede hjemløse drenge bo og samtidig modtage alminde
lig skoleundervisning. Det koster 720 kr. årligt for hver dreng, der bor på centret, 
og disse penge betales af mange forskellige mennesker over hele jorden. Bl. a. har 
seks klasser her på skolen i år påtaget sig at være faddere for hver sin afrikaner. 
Det drejer sig om 3 x, 5 x, 6 cu, 7 cu, 8 v og I u. For disse elever betyder det en 
biograftur mindre om måneden, men denne giver de gerne afkald på, idet de til 
gengæld er med til at hjælpe en dreng, for hvem en sådan fornøjelse er den højeste 
luksus.

Hver klasse fører en korrespondance med sin nye kammerat, hvilket er med 
til at øge kontakten imellem drengen og hans faddere. Samtidig kan man på en for
nuftig og sund måde også øge børnenes interesse for andre menneskers problemer og 
vanskeligheder.

Arne Thomsen.
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Elevrådet

Det er nu andet år, elevrådet har eksisteret her på skolen, og diskus
sionen har i år været lige så god og livlig som året før. Måske manglede 
interessen i starten, men den kom hurtigt, da de rigtige forslag kom 
på dagsordenen. Vi har holdt et møde hver måned, men et par gange 
har vi været nødt til at fortsætte en anden dag, fordi der har været 
så meget.

Også i år har elevrådet afholdt forskellige arrangementer blandt 
andet ved skolens 10 års fødselsdag og i marts måned et bal for de 
ældste. De ting, vi er kommet til kontoret med, er blevet modtaget 
godt. Stort set er vore ønsker imødekommet, og nogle af de ting der er 
gennemført er: at der måtte komme fremmede med til ballet, at ballet 
måtte vare til kl. 23,30, skab til elevrådets ting og andet. Fra de arran
gementer, vi havde sidste år og i år, er der nu ialt kr. 341,15 i banken, 
og det er vi ret stolte af.

Vi vil til sidst takke kontoret, lærerne og især kontaktlærerne for 
den store interesse, de har vist året igennem, og vi har mange gange 
konstateret, at elevrådet endnu er for ungt til at klare sig selv helt alene.

Bestyrelsen.
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Forældreforeningen
Den 23. oktober i år er det 10 år siden, at Hyltebjerg skoles for

ældreforening dannedes, altså kun kort tid efter skolens egen start. Tan
ken med denne forening var og er at være med til at formidle kontakt 
og samarbejde mellem hjem og skole. Det vil blandt andet sige, at med
virke til, at forældrene vil kunne fastholde følelsen af, at skolen kommer 
dem ved - ikke blot som et sted, der bibringer børnene kundskaber, men 
også som det sted, der i så høj grad, gennem mange år, er med til at 
forme og udvikle barnet mere almenmenneskeligt. Det vil også dreje sig 
om medvirken til, at skolens lærere i deres daglige gerning kan blive 
inspireret af interesse og medleven fra forældrene.

Forældreforeningen har udfoldet initiativ på adskillige felter gennem 
årene. Her skal blot i flæng nævnes nogle eksempler: Organiseret eller 
medvirket ved gennemførelsen af adskillige større møder, foredrag, stu
diekredse og andre arrangementer, deltaget i bygningen af skolens scene, 
deltaget ved gennemførelsen af den såkaldte forældrekonsultation på 
skolen, til stadighed fremskaffet penge til skolens elevfond (som blandt 
andet yder tilskud i tilfælde, hvor forældre ikke har midler til at lade 
deres barn deltage i skolerejser, udflugter og lign.).

I det snart forløbne år siden sidste generalforsamling har hoved
interessen samlet sig om at skabe grundlaget for en organisationsmæssig 
ændring i foreningen - en ændring som vi håber vil vise gode resultater 
i de kommende år. Med eksempel fra Københavns kommunes forsøgs
skole Emdrupborg tænker vi os - i samvirke med skolens inspektør og 
lærere - at bygge foreningen op på basis af den enkelte klasse. Det syns
punkt som ligger bag en sådan opbygning er, at de enkelte forældres 
hovedinteresse helt naturligt er „mit barns klasse'1, „mit barns lærer". 
På dette grundlag skulle vi så efterhånden nå til, at 2 forældre i samtlige 
skolens klasser kom til at udgøre et forældreforeningens repræsentant
skab. (Begyndelsen er gjort i de sidst tilkomne førsteklasser). Dette re
præsentantskab skulle dels vælge foreningens bestyrelse, dels (og vigti
gere) hjælpere og initiativtagere i klasseforhold og -arrangementer, hvor 
forældrenes medvirken er formålstjenlig - og endelig skulle det også 
kunne være en slags kerne i det hele samvirke mellem skole og hjem.

Foruden at være en orientering til skolens forældre må bemærknin
gerne foran også gerne opfattes som en opfordring til indmeldelse i for
eningen — for de forældre som endnu står udenfor. Kontingentet kan 
næppe afskrække: 10 kr. årligt for forældrepar og 5 kr. årligt for enlige 
forældre. Vel mødt. — På bestyrelsens vegne og med venlig hilsen

Age Bak Sørensen.
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Forældreforeningens bestyrelse
Jørn Lind, Ålekistevej 64, Vanløse (74 10 34) - (formand)
John William Date, Damstien 3, Vanløse (74 72 90)
Bent Biilow Gerche, Damstien 11, Vanløse (71 02 84) - (kasserer)
Bente K. Jacobsen, Ålekistevej 20, Vanløse (74 58 40)
Johnna Madsen, Åbjergvej 3 A, Vanløse (74 28 06)
Ebba Damsholt, Lønstrupvej 92, Vanløse (71 42 30) 
Skoleinspektør Inger Moe, Vangsåvej 3, Vanløse (71 45 47)
Lærer Vagn Aa. Nielsen, Rosevej 11, Allerød (03 27 48 12)

Skolenævnets beretning
Det nyvalgte skolenævn har afholdt 8 skolenævnsmøder.
Af de forsømmelsessager, der er blevet forelagt skolenævnet, måtte 

én afsluttes med skolebøde (dagbøde), da gentagne aftaler med hjemmet 
ikke overholdtes, og to sager måtte videregives til børneværnet, da for
sømmelserne var meget voldsomme, og aftale med hjemmene ikke kunne 
oprettes.

En lærers langvarige sygdom foranledigede 3 forældre til i skrivelse 
at anmode skolenævnet om en undersøgelse.

Skolenævnet har på grundlag af en fyldig redegørelse fra skolens 
inspektør og udtalelser fra lærerrådets repræsentanter behandlet spørgs
målene og ved skrivelse besvaret forældrene.

Der er behandlet 2 anmodninger om udmeldelse af 8. kl. Den ene 
bevilgedes, den anden er efter aftale med virksomhedens direktør stillet 
i bero.

I samarbejde med skolen og forældreforeningen er der startet en 
forældresamtalekreds med emnet: Barnets to første skoleår, hvor for
skellige lærere beredvillige har stillet sig til rådighed som talere.

Det nye skolenævn konstituerede sig med undertegnede som for
mand det første år, og har på sit møde i marts nykonstitueret sig pr. 1. 
april med hr. K. Nymand, Ålekistevej 155, 1., som formand.

Ved min afgang som formand vil jeg gerne bringe en tak til alle 
for samarbejdet gennem årene.

P. s.v.
Th. Krohn.

Skolenævnets medlemmer:
Leon Dahl, Hyltebjerg Allé 60 A (71 36 48)
Ebba Damsholt, Lønstrupvej 92 (71 42 30)
Th. Krohn, Hjertingsvej 19 (71 25 93)
K. Nymand, Ålekistevej 155, 1. (74 24 21) - (formand
Aase Salmark, Ålekistevej 155, 1. (74 23 22)
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Mundtlig årsprøve

MANDAG DEN 12. JUNI

II u
Eksaminator Censor

(nr. 23) kl. 8-12 dansk Gerhardt Glud Ib Hansen

8u

TIRSDAG DEN 13. JUNI

(nr. 28) kl. 8-12 dansk Ole Carlsen Arne Thomsen

II u

ONSDAG DEN 14. JUNI

(nr. 23) kl. 8-12 matematik V. Aa. Nielsen Arne Buch
8u (nr. 28) kl. 8-12 orientering Ole Carlsen Erik Jensen

II u

FREDAG DEN 16. JUNI

(nr. 23) kl. 8-12 engelsk Ingelise Larsen Birthe Christensen
8 v (nr. 24) kl. 8—12 regning Erik Jensen Arne Thomsen
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Besøgsdage

TIRSDAG DEN 20. JUNI

Lærer Gæstelærer
1 u (nr. 4) kl. 8- 9 regning Arne Thomsen

kl. 9-10 dansk Nina Kristiansen
1 V (nr. 5) kl. 8- 9 dansk Fritz Dørge

kl. 9-10 regning Grete Larsen
1 X (nr. 6) kl. 8- 9 dansk Ulle Kronborg Jensen

kl. 9—10 regning G er hårdt Glud
2 u (nr. 1) kl. 8- 9 dansk AstaTandrup

kl. 9-10 regning Arne Thomsen
2v (nr. 2) kl. 8- 9 dansk Grete Larsen

kl. 9-10 regning Helle Pedersen
2 x (nr. 3) kl. 8- 9 regning Sonja Hansen

kl. 9-10 dansk Ib Hansen
3 u (nr. 8) kl. 8- 9 dansk Inge Petersen

kl. 9-10 regning Nanna Larsson
3 v (nr. 9) kl. 8- 9 dansk Alf Hansen

kl. 9-10 regning AstaTandrup
3x (nr. 10) kl. 8- 9 dansk Helle Pedersen

kl. 9-10 regning Erik Jensen
4u (nr. 12) kl. 8- 9 dansk Simon Nonklett

kl. 9-10 regning Karin Harwich
Gerhardt Glud
Alf Hansen

4 v (nr. 19) kl. 8- 9 regning Ib Hansen
kl. 9-10 dansk Ingelise Larsen

Ole Carlsen
Simon Nonklett

5 x (nr. 14) kl. 8— 9 regning Arne Thomsen
kl. 9—10 dansk Sonja Hansen

Hanne Bruun
Jytte Kristiansen

4 A (nr. 7) kl. 8- 9 regning Vibeke Staun
kl. 9-10 dansk E. Granzau Larsen

Kristen Fisker
Inge Petersen

6 cu (nr. 16) kl. 8- 9 dansk Bodil Nielsen
kl. 9-10 engelsk Ulla Kronborg Jensen

Erik Kelmann
Fritz Dørge

6 cx (nr. 18) kl. 8- 9 dansk Inger Juul
kl. 9-10 geografi V. Aa. Nielsen

E. Granzau Larsen
Kristen Fisker

7 cx (nr. 25) kl. 8- 9 regning Karin Hartwich
kl. 9-10 dansk Anna Tvermoes
kl. 10-11 orientering Alf Hansen

Erik Jensen 
Carl Tonder 
Jytte Kristiansen
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ONDSDAG DEN 21. JUNI

Lærer Gæstelærer
4 x (nr. 12) kl. 

kl.
8- 9
9-10

dansk 
regning

Jytte Kristiansen
Nanna Larsson

Arne Thomsen
Birte Christensen

5u (nr. 11) kl. 8- 9 regning Asta Tandrup Bodil Nielsen
kl. 9-10 dansk E. Granzau Larsen Hanne Bruun

5y (nr. 13) kl. 8- 9 dansk Nanna Larsson Grete Larsen
kl. 9-10 regning Grete Larsen Arne Thomsen

6 A (nr. 17) kl. 8- 9 dansk Carl Tonder E. Granzau Larsen
kl. 9-10 regning Vibeke Staun Erik Kelmann

6 cv (nr. 18) kl. 8- 9 dansk Vibeke Staun Fritz Dørge
kl. 9-10 regning Ib Hansen Aa. Nymann Eriksen

6 cy (nr. 16) kl. 8- 9 dansk Erik Jensen Sonja Hansen
kl. 9-10 regning Simon Nonklett Gerhardt Glud

7 cu (nr. 25) kl. 8- 9 dansk V. Aa. Nielsen Ole Carlsen
kl. 9-10 regning Anna Tvermoes Ole Carlsen
kl. 10-11 engelsk Ingelise Larsen Hanne Bruun

7 cv (nr. 26) kl. 8- 9 dansk Birte Christensen Gerhardt Glud
kl. 9-10 regning V. Aa. Nielsen Kristen Fischer
kl. 10-11 orientering Bodil Nielsen Erik Kelmann

7cy (nr. 15) kl. 8- 9 dansk Hanne Bruun Helle Pedersen
kl. 9-10 regning Inge Petersen Alf Hansen
kl. 10-11 biologi Ulle Kronborg Jensen Ole Carlsen

lu (nr. 21) kl. 8- 9 dansk Ib Hansen Inge Petersen
kl. 9-10 regning Arne Buch Bodil Nielsen
kl. 10-11 tysk Aa. Nymann Eriksen Birte Christensen
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