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KIRKEBJERG SKOLE

1957-58

Meddelelser for skoleåret 1957-58 
samt indbydelse til at overvære årsafslutningen



SKOLEDIREKTØREN
København Marts 1958.

Om konfirmationsforberedelsen
er der mellem Københavns provster og skoledirektøren opnået enighed om følgende 
ordning (cirk. til skolerne 1. oktober 1948 og 20. marts 1954) :

1. Eleverne konfirmeres hovedsagelig fra følgende klassetrin: 2FM og III EM, 
således at den væsentlige del af konfirmationsforberedelsen falder inden for 
disse klassetrin. Dog må det bemærkes, at elever, der skal konfirmeres i oktober 
fra 2 FM og III EM, skal have fri til at gå til konfirmationsforberedelse ca. medio 
april-juni samme år.

2. Elever fra 2 FM og III EM, der går til konfirmationsforberedelse, får fri de pågæl
dende dage (mandag og torsdag) kl. 13, således at de kan møde hos præsten 
kl. 1310, der er fastlagt som mødetid for 1. hold. Konfirmander fra andre klasse
trin inden for eksamensmellemskolen henvises til forberedelse uden for under
visningstiden.

Forældrene opfordres til at følge denne overenskomst.

De enkelte skoler sørger for, at ugeskemaet for disse to klassetrin bliver lagt 
således, at klassernes skoletid slutter mandag og torsdag kl. 13.

Klasseudflugter, museumsbesøg, opvisninger etc. må henlægges til andre dage 
end mandag og torsdag. Hvis det ganske undtagelsesvis ikke kan undgås at anvende 
en af disse „præstedage“, må meddelelse herom gives af skolen til hver enkelt præst.

Skolerne opfordres til at vise smidighed og imødekommenhed over for beret
tigede ønsker.

I forbindelse hermed skal også nævnes de såkaldte konfirmandrejser, der 
som regel strækker sig over 10 dage.

Skolen har ingen hjemmel til at give eleverne fri for skolegang til sådanne 
rejser. Kun hvis rejsen er tilrettelagt således, at det største antal rejsedage ligger 
i påske- eller efterårsferien, giver skolen - i tilslutning hertil - fri i indtil 3 dage.

Olaf Petersen.



Til forældrene.
★ Når dette læses, er den skriftlige årsprøve sluttet. Der afholdes ikke mere 

mundtlig årsprøve i de københavnske skoler. Men forældre og enhver, der 
har interesse for skolens arbejde, indbydes venligst til at overvære under
visningen i klasserne torsdag den 19. og fredag den 20. juni. Særlige 
klasseskemaer for disse to dage findes side 13-16.

* Udstilling af elevarbejder: Pigernes håndarbejder er fremlagt i pigernes 
gymnastiksal, elevernes tegninger på tegnesalen og sløjdarbejderne i sløjd
salen. Der er adgang begge besøgsdage kl. 8-12, og desuden torsdag kl. 
18-20. De skriftlige arbejder i stil, regning og skrivning er fremlagt i de 
lokaler, hvor vedkommende klasse har undervisning.

★ Afslutningshøjtideligheden for de elever, som udskrives af skolen, eller som 
overgår til anden skole, afholdes fredag den 20. juni kl. 20. Sangkoret 
vil synge under frk E. Juel Nielsens ledelse. Der vil blive udleveret 
eksamensbeviser og standpunkts bøger og uddelt præmier. Forældre og på
rørende indbydes venligst.

★ Omflytningen finder sted lørdag den 21. juni. Sommerferien begynder 
mandag den 23. juni og varer til mandag den 11. august (begge dage inklu
sive). Børnene møder altså igen tirsdag den 12. august, de nye 1. klasser 
dog først tirsdag den 19. august.

Skoleefterretninger.

Klasser og elever.
I det forløbne skoleår har skolen haft 

55 klasser, nemlig 25 grundskoleklas
ser, 11 eksamensfri mellemskoleklas
ser, 14 eksamens-mellemskoleklasser, 
2 realklasser og 3 læseklasser. 29 af 
klasserne har været fællesklasser for 
drenge og piger. Det store antal klasser 
har gjort det nødvendigt i stor udstræk
ning at benytte lokalerne til kl. 16. 
Mange klasser i grundskolen og nogle 
få klasser i mellemskolen har derfor en 
eller flere dage om ugen haft skole
gang til kl. 16. Om lørdagen lukker 
skolen dog kl. 14. - Skolen havde den 

1. januar 1958 1518 elever (825 dren
ge og 693 piger). Klassekvotienten var 
i grundskolen 29,0, i fm-kl. 27,3, i 
em-kl. 28,6, i realklasserne 20,0 og i 
læseklasserne 17,6. For hele skolen 
var klassekvotienten 27,7. - Ved ud
gangen af skoleåret 1956-57 afsluttede 
161 elever deres skolegang. 60 bestod 
mellemskoleeksamen og 40 elever real
eksamen. — 5 af vore elever overgik 
ved skoleårets slutning til gymnasiet. - 
19 elever fra 4 em deltog i latinunder
visningen. — Ved sommerferien 1957 
gik 5 piger og 2 drenge til III em.
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Personaleændringer.
Fra og med sommerferien 1957 for

flyttedes hr. Bendt Gndmand Jensen 
til Maribo. Den 1. august 1957. fast an
sattes fru Solveig Blicher, hr. Sigurd 
Lorentzen og hr. Jens Rasmussen. Den 
1. november 1957 udnævntes hr. E. 
Korsgaard Henriksen til viceinspektør 
ved Hans Tavsensgades skole. Den 1. 
december 1957 blev hr. Carl Hansen 
Jacobsen ansat som vakancelærer. Tre 
embeder er i øjeblikket vakante. Ti
merne læses dels af skolens faste vi
karer, dels af løse vikarer.

Indskrivning.
Et barn, der den 1. august er fyldt 

7 år, skal ifølge loven sættes i skole, 
medmindre der er sørget for dets under
visning på anden måde. Er barnet se
nest den 14. december fyldt 7 år, kan 
det indmeldes til skole, hvis hjemmet 
ønsker det. Indskrivningen begynder 1. 
september året før barnet skal begynde 
sin skolegang. Der er kontortid hver 
skoledag kl. 12-13 samt onsdag kl. 
1730-1830. Husk at medbringe barnets 
dåbs- eller navneattest samt vaccina
tionsattest for kopper. Hvis barnet ikke 
er vaccineret ved indskrivningen, må 
vaccinationsattest eller attest for frita
gelse eller udsættelse forevises skolens 
leder, inden skolegangen påbegyndes. 
Af hensyn til planlæggelsen af klasser
ne må indskrivningen såvidt muligt ske 
inden 15. december.

Udskrivning.
U ndervisningspligten ophører ved 

udgangen af et skoleår for de børn, der 
på dette tidspunkt er fyldt 14 år. Ved 
et skoleårs slutning kan dog også ud
skrives de elever, der i næstfølgende 
august, september og oktober fylder 14 

år, og som har gået i skole i 7 år. Ele
ver, der har påbegyndt undervisning i 
en 3. mellemskoleklasse (em eller fm), 
kan, selv om de er over den undervis
ningspligtige alder, ikke i løbet af sko
leåret udskrives af denne klasse uden 
skolenævnets samtykke.

Forsømmelser.
Når et barn ikke kan komme i skole 

på grund af sygdom, må hjemmet så 
vidt muligt samme dag give skolen 
meddelelse herom, enten skriftligt, te
lefonisk (Damsø 4721 kl. 12—13, ons
dag desuden kl. 1730—183°) eller ved 
en voksens henvendelse. Hvis syg
dommen strækker sig over mere end 3 
dage, skal, hvis skolen forlanger det, 
en tilsendt blanket påtegnes af lægen 
og forevises på skolen. Hvis et barn 
mere end een gang inden for en måned 
forsømmer på grund af sygdom, kan 
skolen straks kræve sygemelding ved 
lægepåtegning.

Hvis der i et hjem viser sig tegn på 
smitsom sygdom, må børnene holdes 
fra skolen og fra kammeraterne på ga
den, indtil lægen har tilset den syge og 
givet besked med hensyn til skolegan
gen.

Forsømmelser i anden anledning end 
sygdom kan kun finde sted efter forud 
indhentet tilladelse hos elevens klasse
lærer eller skolens leder. Forældrene 
bedes henlægge udflugter, indkøbsture 
o. lign, til skolens fridage. Fritagelse 
for legemsøvelser tilstedes normalt kun 
på grund af legemsskade eller svage
lighed, som på skolens forlangende kan 
kræves godtgjort ved lægeattest.

Når et barn efter en sygdomsperiode 
skal begynde skolen igen, beder det 
ofte fra far eller mor om tilladelse til 
at blive oppe i frikvarteret. Det er en 
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tvivlsom gevinst. I frikvarteret skal 
skolen luftes ud, og så går den lille 
rekonvalescent i susende træk i bar 
figur. En god trøje på og ud i den friske 
luft gør mindre fortræd.

Skolenævnet.
Skolenævnet består af afdelingsbe

styrer E. J. Møller (formand), Kirke
bjerg allé 47, DA 5378 x; grosserer K. 
Hasselbach, Bulbjergvej 1, DA 4736; 
kontorassistent Sv. A. Schiøler, Skjul
høj allé 28, DA 5489 y og C 15100, 
lok. 246 (9—16); assistent, fru F. 
Tørnqvist, Ålekistevej 135; landsrets
sagfører J. Svenning Larsen, Katholm- 
vej 20, DA 2116.

Nævnet følger skolens arbejde med 
levende interesse, og vi takker for det 
gode og værdifulde samarbejde, vi har 
haft i det forløbne år.

Inden sommerferien vil der have fun
det nyvalg til skolenævnet sted for den 
kommende fire-års periode.

Forældremøder.
l)e forældre, der interesserer sig 

for, hvordan deres børn undervises, 
havde dels ved skoleårets afslutning, 
dels i forældreugen i november lejlig
hed til at se, hvordan arbejdet foregår 
i klasserne.

Desuden har mange klasselærere ar
rangeret møder med deres klassers for
ældre, hvor skolegangsforholdene og 
undervisningen er blevet klarlagt og 
drøftet.

Desuden har der af skolenævnet og 
lærerrådet i fællesskab været arrange
ret en række møder, dels for alle for
ældrene, dels for forældre til børn på 
bestemte klassetrin.

Den 9. april afholdtes et møde for 
eleverne i vore afgangsklasser og deres 

forældre. 250 deltog. Der var fore
drag ved erhvervsvejleder O. Fuglsang. 
Desuden var der arrangeret en udstil
ling, og tonefilmen „Ungdom til indu
strien“ blev vist.

I april vistes to seksualfilm for vore 
større elever, for nogle klassers ved
kommende ved aftenmøder for både 
eleverne og deres forældre.

I forbindelse med forældreugen i no
vember var der arrangeret en sammen
komst i skolens aula, der som sædvan
lig ved vore møder var fyldt. I alt 800 
forældre var til stede. Først talte skole
direktør Olaf Petersen om „Den lovpri
ste og den misforståede frihed“. Der
efter samledes forældrene med deres 
barns lærere ved et hyggeligt fælles 
kaffebord, hvor samtalen gik livligt. 
Senere på aftenen var der lejlighed til 
at få besvaret almene spørgsmål om 
skolen og dens arbejde.

Tirsdag den 8. oktober afholdtes 
møde for forældrene til elever, der 
skulle til optagelsesprøve til mellem
skolen. Skolens leder gav en redegø
relse for de to afdelingers arbejde samt 
for selve prøven. Samme aften kunne 
forældrene drøfte deres barns stand
punkt med dets lærere. Som en fort
sættelse af mødet var der i februar påny 
lejlighed til at tale med lærerne efter 
at den første del af prøven var over
stået.

I efteråret startede på skolenævnets 
foranledning to samtalekredse under le
delse af hr. Aksel Rasmussen og hr. 
Torben Gregersen.

Skolelægen.
Skolelægen, dr. med. Harald Kreutz

feldt, træffes i lægeværelset tirsdag kl. 
1215—1315 og fredag kl. 9-10. Her kan 
forældrene rådføre sig med ham om 
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deres børns helbred. Børnene behand
les dog ikke, men henvises i fornødent 
tilfælde til behandling hos deres egen 
læge. Hvor det kun drejer sig om små 
sår og lignende, henvises børnene til 
sundhedsplejersken, fru M. Skabo. 
Hvis et barn kommer alvorligt til skade 
på skolen, yder skolelægen eller sund
hedsplejersken den første hjælp. Skøn
ner skolen det nødvendigt, bliver bar
net i ambulance ført til den nærmeste 
skadestue, og hjemmet underrettes. 
Skolelægen foretager en grundig under
søgelse en gang årligt af samtlige ele
ver. Herunder bliver børnene målt, 
vejet, synsprøvet og høreprøvet. Des
uden farveprøves 5. klasserne.

I 1. og 4. klasserne og i afgangs
klasserne bliver der foretaget en urin
analyse. Forældrene får tilbudt calmet
tevaccination af de børn, der reagerer 
negativt på tuberkulinprøven. Tuberku
losekontrol foretages flere gange i sko
letidens forløb. Alle tuberkulinnegative 
børn kontrolleres én gang årligt.

Da det har vist sig, at der i de se
nere år er en del børn, som enten slet 
ikke er difterivaccinerede eller ikke 
færdigvaccinerede (med 3 indsprøjtnin
ger) indskærpes vigtigheden af, at alle 
børn er difterivaccinerede. De uvacci- 
nerede er udsat for at få sygdommen, 
og der er risiko for, at difterien, som 
var blevet en sjælden sygdom, blusser 
op igen.

Desuden indskærpes vigtigheden af, 
at børnene bliver poliovaccineret, hvis 
det ikke allerede er sket. Vaccinationen 
foregår hos familiens egen læge.

Tandlægen.
Skoletandplejen foregår på skolens 

egen tandklinik, der ledes af tandlæge 
frk. Esther Gisselbæk, assisteret af 

klinikdame frk. B. Green. Børnene får 
deres tænder efterset og behandlet, hvis 
det er nødvendigt. Får et barn tandpine, 
eller bliver der ellers noget i vejen 
med tænderne, kan det henvises til 
omgående behandling. Hjemmet med
giver blot barnet en skriftlig anmodning 
til klasselæreren. — Sunde og velholdte 
tænder betyder meget for barnets sund
hed. Væn derfor Deres barn til at børste 
sine tænder to gange daglig med en god 
stiv tandbørste.

Badning.
Fra 2. klasse kommer alle børnene 

i varmt bad hveranden uge. De får ud
leveret sæbe og træuld, men skal selv 
medbringe håndklæde, og pigerne des
uden badehætte. Lad aldrig børnene 
forsømme skolebadet, hvis ikke det er 
absolut påkrævet. Foruden at badet er 
sundt, har barnet godt af at færdes 
mellem kammeraterne under alle for
hold, også selv om der er badeværelse 
hjemme. — Efter hver gymnastiktime 
får børnene varmt og koldt brusebad.

Skolebespisning.
Alle børn i skolens syv yngste klas

ser kan sommeren igennem få i 1 sød
mælk hver dag.

I tiden fra 1. november til 30. april 
kan alle børn i de samme 7 klasser - 
uanset forsørgerens indtægt - hver dag 
få enten gratis skolefrokost eller gratis 
mælkeydelse.

Skolefrokosten består af 4 stk. rug
brød med pålæg, | liter sødmælk samt 
eventuelt ekstramad (rugbrød med fedt 
eller marmelade) ; i tiden 1. november 
-31. januar tillige et æble og fra 1. 
januar-30. april en kombineret vita
minpille, der indeholder A-, C- og D- 
vitaminer. Pålægget på de 4 stk. smør
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rebrød varierer fra dag til dag inden 
for en periode af 3 uger.

Mælkeydelsen består af i 1 sødmælk 
og i tiden 1. januar-30. april tillige en 
kombineret vitaminpille med A-, C- og 
D-vitaminer.

Børn fra andre klasser kan købe fro
kosten, og hvis deres helbredstilstand 
gør det ønskeligt, kan de af skolelægen 
henvises til deltagelse i gratis skole
frokost.

I maj 1957 afgik økonoma frk. Alma 
Haubirk ved døden. Hun havde ledet 
skolebespisningen med megen trofast
hed og de sidste år med en beundrings
værdig udholdenhed trods sygdommen.

Efter sommerferien 1957 overtog 
økonoma frk. Karen Hansen hendes 
stilling. I alt deltager 405 elever i sko
lefrokosten, og desuden får 768 elever 
mælk alene. Tallet har holdt sig kon
stant i tiden siden sommerferien.

Ferieophold.
Skolen vil gerne hjælpe børnene til 

at få det mest mulige ud af sommerfe
rien, og de sidste dage før ferien er 
der da også travlhed med de forskellige 
feriearrangementer.

Lærerforeningerne har svagbørns
kolonier i gang i månederne før og ef
ter sommerferien, samt enkelte helårs
kolonier. Her optages børnene i sam
råd med klasselæreren og skolelægen.

I sommerferien kommer børnene på 
lærerforeningens dejlige feriekolonier i 
ca. 3 uger.

Til private feriehjem (Østrup-plad- 
ser) udsendtes 3 børn til nye pladser, 
og mange til gamle. Østruppladserne 
har gennem årene betydet uhyre meget 
for børnene, samtidig med, at der er 
knyttet et bånd af uvurderlig betydning 

mellem land og by. Skolen beder ind
trængende børnenes hjem og børnene 
selv om ved brevveksling at vedlige
holde forbindelsen med ferieværterne; 
erfaringerne viser, at et feriebarn, der 
vedligeholder forbindelsen med ferie
værterne, ofte får lov at tilbringe mange 
sommerferier i samme landbohjem.

Skolen udstedte ved sommerferien i 
alt 211 billetter til ferietog og damper 
til private feriepladser.

Gabriel Jensens ferieture er bereg
net på børn, der ikke rejser ud i som
merferien. Til disse éndages ture sik
rer man sig nummereret billet hos klas
selæreren. Aviserne fortæller så hver 
dag, hvilke numre der skal ud næste 
dag.

Hjælp - på to måder.
Som bekendt finder der hvert år et 

utal af indsamlinger sted, og altid hen
vender man sig til skolen og børnene 
om hjælp. Det er dog kun børn over 
13 år, der må rasle. Skolen har i årets 
løb deltaget i indsamlingen til: Jule
hjertet, Dybbøldagen, Set. Georgsgil- 
derne, Frihedsfonden, Forårsblomsten, 
Børnehjælpsdagen, Barnets Hus, Bør
nelammelsesdagen, Ensomme gamles 
Værn o. fl.

Som sædvanlig har skolen haft den 
glæde at modtage forskellige gaver til 
vanskeligt stillede børn. Fra foreningen 
Fattige børns Fodbeklædning har vi 
modtaget fodtøj, fra Foreningen til 
trængende Skolebørns Beklædning 
strømper og fra Børnenes Kontor anvis
ninger på tøjhjælp til børn, der skulle 
på sommerferie, og hjælp til julen. Sko
len bringer foreningerne sin bedste tak.



Ved skoleårets afslutning uddeltes 
præmier for flid og god opførsel til ud
gående elever fra fm-klasserne. Des
uden uddeltes bogpræmier. Ved juletid 
uddeltes stipendier fra Københavns 
kommune til elever i 4. em- og real
klassen.

I fritiden.
Uden for skoletiden gives der mu

sikundervisning i violin, klaver og an
dre musikinstrumenter af hr. Poul Mad
sen.

Også til andre ting kommer børne
ne meget på skolen i deres fritid. Læ
sestuen er vinteren igennem åben 3 ef
termiddage om ugen under tilsyn af hr. 
E. Olsen. Børnene kan ikke alene til
bringe eftermiddagen med at læse i 
bibliotekets bøger og blade; de kan også 
læse lektier, løse opgaver eller skrive 
stile med benyttelse af håndbøger. Sko
lens udlånsbibliotek har nu 2822 bøger. 
Også byttebøgerne har været flittigt be
nyttet; f. eks. lånte IV e og realklassen 
i alt 9296 bind hjem, og 1.-3. klasse 
8.875 bind. - Drengene og pigerne har 
drevet gymnastik og svømning om vin
teren og fri idræt og boldspil om som
meren. — Mange af skolens børn har i 
sommeren 1957 modtaget undervisning 
i havebrug i skolehaven, der ledes af 
overlærer Jørgen Fog.

Skolens sangkor har under frk. E. 
Juel Nielsens ledelse arbejdet støt året 
igennem og kunne bl. a. ved julefesten 
glæde os ved smukke fremførelser.

Fra 5. kl. og opefter har ialt 460 
elever besøgt skolescenens forestillin
ger. Disse var „Den indbildte syge“, 
„Coppelia“, „Jeg vil være en anden“ 
samt „Glasmenageriet“. Endvidere har 
97 elever fra afgangsklasserne gennem 

skolescenen overværet en forestilling på 
Det kgl. Teater.

Til skolescenen bio har 509 elever 
meldt sig. 5. klasserne har set „Den 
døende prærie“, „Gadens raske drenge“ 
og „Kongen bød“. Em- og fm-klasserne 
så „Robin Hood“, „Vest for Zanzibar“, 
„Støt står den danske sømand“ og „Hen
ri Dunant“. Desuden har der for real
klasserne været vist „Henrik V“, „Or
det“, „Terningerne er kastet“ og „Djæ
velens general“.

Fritidsklubberne.
Atter i år har Kirkebjerg skoles fri

tidsklubber fortsat deres virksomhed. 
Ca. 300 af skolens elever har taget 
imod tilbudet om at deltage i klublivet 
udenfor undervisningstiden.

Disse klubber, der kun er åbne i 
vinterhalvåret, samler børnene 1 eller 
2 gange om ugen og beskæftiger dem 
på en god og fornøjelig måde. Det kan 
således nævnes, at der i den forløbne 
sæson har været klubber for blokfløjte
spil, tegning og maling, bordtennis, for
arbejdning af julegaver, dramatisk virk
somhed, kulissemaling, keramikarbejde 
og peddigrørfletning. De to sidstnævnte 
klubber har p. gr. a. det store deltager
antal måttet dubleres. Endvidere kan 
nævnes naturforskerklubben, der bl. a. 
har foretaget ekskursioner til skolens 
weekendhytte, og rejseklubben, hvortil 
elever, der ønsker at komme på rejse 
til Norge med skolen i sommerferien, 
har meldt sig. På mødedagene har man 
her tilrettelagt den forestående rejse, 
ligesom der er blevet forevist rejsefilms.

Hver klub ledes af en lærer fra sko
len, således at børnene er under be
tryggende opsigt. Den daglige ledelse 
har hr. Kaj Dentrup, formand for be
styrelsen er hr. Henry Pedersen.
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Efter sommerferien (1. okt.) starter 
klubberne deres 5. sæson, idet den sto
re tilslutning kunne tyde på, at der her 
er tale om et arrangement, som hjem
mene og børnene er glade for.

Man vil i den kommende sæson for
søge at oprette klubber for skolens yng
ste elever, men iøvrigt vil nærmere 
program for sæsonen blive tilstillet 
hjemmene, så alle elever har mulighed 
for at deltage i klublivet.

W eekendhytten.
Skolens hytte „Lille Kirkebjerg“, 

beliggende nord for Bregnerød lige op 
til Ravnsholt skov i en af Nordsjællands 
skønneste egne, har også i år været flit
tigt benyttet. Over 650 børn har været 
her på weekend i forårs- og efterårs
månederne, og så stor rift har der været 
om at reservere en dag, at der på be
stillingslisten ikke var en weekend eller 
fridag at opdrive en hel måned før sæ
sonen begyndte.

I selve sommerferien var hytten ud
lejet til Københavns kommunelærer- 
indeforening, der brugte den til ferie
koloni. I alt tre hold piger holdt ferie 
her. Et hold var børn fra vor egen 
skole.

I det forløbne år har hytten fået sin 
egen telefon, en nyanskaffelse, der læn-

Weekendhytten „Lille Kirkebjerg”.

ge har været på tale, men som økono
mien ikke har tilladt før nu.

Til støtte for økonomien har forenin
gen afholdt to papirindsamlinger. Den 
bedste indsamler i april 1957 var I ex, 
der havde samlet 71,4 kg pr. elev, i 
september II ex med 79 kg pr. elev. 
Disse indsamlinger samt salg af lodsal
get for børnehjælpsdagen har givet et 
ganske pænt overskud.

Desværre er det en kendsgerning, 
at foreningens medlemstal er dalende. 
Alle forældre burde slutte op om for
eningen og støtte dens arbejde til gavn 
for deres børn ved at melde sig ind i 
foreningen. Kontingentet er kun tre 
kroner årlig, og Deres barns klasselæ
rer tager med glæde mod Deres indmel
delse.

Foreningens daglige arbejde vareta
ges af styrelsen, der består af 5 foræl
dre og 5 lærere. Formand er hr. gros
serer K. V. Hasselbalch, forretningsfø
rer hr. kommunelærer Børge Larsen og 
kasserer hr. kommunelærer Johs. 
Storm-Olsen.

Styrelsen bringer medlemmerne samt 
alle interesserede sin tak for Deres støt
te i den forløbne sæson.

Sparekassen.
Københavnske piger og drenge spa

rer årligt alene på skolerne en halv 
million kroner. Gennem skolerne ender 
pengene i sparekasserne, hvor de f. eks. 
står til konfirmationen. Disse penge gi
ver oven i købet en højere rente end an
dre indskud. Sparemærkerne sælges her 
ved skolen af viceinspektricen. I årets 
løb er der solgt for 14.438 kr.

Gletnmekassen.
Da det meget ofte hænder, at ele

verne glemmer beklædningsgenstande 
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på skolen, og at disse forsvinder eller 
ligger hen, uden at det er muligt at få 
oplyst, hvem de tilhører, anmoder sko
len hjemmene om at mærke børnenes 
tøj med navn og på den måde være 
skolen behjælpelig i dens bestræbelse 
for, at børnene ikke mister deres tøj. 
Glemmes noget, henstilles det straks 
at sende børnene tilbage på skolen for 
at lede efter det savnede.

Børnene i trafikken.
For at forebygge ulykker har der i 

mange år været drevet en instruktiv 
færdselsundervisning, især af gymna
stiklærere. Siden 1947 har der des
uden været et frugtbart samarbejde med 
politiet, som hvert år giver færdsels
instruktion i alle klasserne (bortset fra 
begynderklasserne). 2. klasserne får 3 
timer, afgangsklasserne 2 timer og de 
mellemliggende klasser 1 time, dels i 
klasseværelset, dels på gaden. Færd
selsbetjentene har gennemført denne 
undervisning på en hyggelig og fornøje
lig måde.

Alle børn i 1. klasserne fik i april 
som gave fra Rådet for større Færdsels
sikkerhed „Min egen Færdselsbog“.

Cykler.
Kun fjerntboende børn kan efter be

stemte regler få tilladelse til at cykle til 
skole og få anvist plads til cyklen på 
skolen. Cyklerne skal altid være låsede, 
og skolen har intet ansvar, hvis cyklen 
bortkommer. Skolens naboer beder me
get om, at cykler ikke henstilles på 
fortovene eller i haverne. Og det skulle 
heller ikke være nødvendigt, da skolens 
cykelkælder er både stor og god.

I årets løb.
I det forløbne år har de større klas

ser som sædvanlig været i National

museet, Thorvaldsens Museum, Statens 
Museum for Kunst, Roskilde Domkirke, 
Frederiksborg Slot, Kronborg og Dan
marks Akvarium samt på forskellige ud
stillinger. De store klasser har været i 
Stjernekammeret på Bellahøj. Desuden 
har mange virksomheder beredvilligt ta
get mod besøg af klasser, der har sup
pleret deres emneundervisning på denne 
måde. I september var alle klasser fra 
3. klasse og opefter i Zoologisk Have.

Forbindelsen med det øvrige Norden 
er blevet understreget flere gange i 
årets løb. I februar havde vi f. eks. 
fortælling og oplæsning for vore store 
elever ved den norske rejselektor, in
spektør ved Lambertseter skole i Oslo, 
fru Ingebjørg Schwabe, og i marts af 
den svenske rejselektor, recitatrice fru 
Olga Appellöf, Stockholm. I september 
var hr. Henry Pedersen her fra skolen i 
14 dage udvekslet med hr. Lennart Dii
sing fra Vällingby skole i Stockholm. 
Det var en udveksling, som både sko
lens elever og lærere havde glæde af.

I september deltog mange af vore 
børn med hæder i skoleidrætsstævnet. 
RA blev sejrende københavnsk hold i 
fodbold.

Den 27. april var der fest for de æld
ste elever. De morede sig med under
holdning, chokoladebord og dans. — Den 
3. torsdag i september var der som sæd
vanlig sammenkomst for tidligere ele
ver. Over 300 deltog.

Mandag den 2. december fyldte sko
lens børn Vanløse kirke til en advents
højtidelighed, hvor sognepræst S. H. 
Kyndal prædikede. Juleafslutningen 
samlede sig atter i år om et smukt jule
spil i aulaen, instrueret af frk. E. Nørby 
Laursen.
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På lejrskole ...

Atter i år havde vi den store glæde 
at få skoledirektionens tilladelse og der
med også tilskud til at sende de klasser 
ud, hvis lærere havde søgt om lejrskole
ophold for deres elever. Det var både 
for børnene og for lærerne en stor op
levelse sammen at kunne holde skole 
ude i naturen, at kunne være sammen 
og opleve hinanden ikke blot fra „kl. 
8—14“, men lære lidt af hinandens 
„hverdag“.

Følgende „klip“ fra en klasses ar
bejdsbøger giver børnenes mening om 
et sådant ophold: „Vi havde længe gået 
og glædet os, og vi blev ikke skuffe
de ..

„Selve rejsen med dens opgaver var 
så spændende, hvor har vi dog et smukt 
land, det er jo så forskellige naturer, 
vi ser, der er et godt stykke vej fra 
Vanløse til „Riber Kjærgård“ ved Bram- 
minge.“

„Det var en egen ånd og atmosfære, 
der mødte os, da vi spadserede rundt 
på det gamle herresæde, en mærkelig 
følelse at vide, at vi nu virkeligt selv 
gik og boede på et historisk sted.“

„At sidde og selv få lov til at prøve 
at malke en ko og tilmed kl. 5 om 
morgenen, ja, det glemmer jeg nu al
drig.“

„Hvor fik jeg respekt for landarbej
deren . . .“

„Det var noget så spændende at gå 
rundt at løse opgaver i Ribe og Esbjerg, 
Fanø kunne vi næsten ikke løsrive os 
fra.“

„Kammerslusen er nu ikke længere 
noget, jeg bare skal forestille mig, når 
vi hører om den, vi har sejlet derude, 
vi har tegnet, læst, hørt og set så meget 
på denne uge, at jeg synes, vi har ar
bejde at uddybe til flere „værker“.“

„Gid vi måtte blive her mindst 1 må
ned, og gid vi havde lov til at sidde 
herovre og arbejde meget længere i 
denne skolestue med opgaver på „åste
det“, det er nu for mig, som om det at 
læse lektier har fået et helt andet 
skær“.

„Lejrskole er den helt rigtige form 
for skole, men jeg forstår godt, at den 
må være både kostbar og vanskelig, 
og det må også være en krævende form 
for vores frøken og lærer. De har os om 
benene hele dagen, de skal tilrettelægge 
næste dags program, de må også sætte 
deres eget privatliv helt til side i disse 
9 dage, men jeg glemmer aldrig vores 
dejlige „uge“, og nu er min arbejdsbog 
med alle dens opgaver min kære „min
debog“, jeg tager den ofte frem.“
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Ud vil jeg, ud ...

87 elever har deltaget i skolens rejser 
til Bornholm, Norge, Tyskland og 
Østrig. For at skabe større økonomisk 
sikkerhed for rejserne har skolens læ
rere dannet en rejseforening, der dog 
også har til opgave at hjælpe lærere, der 
måtte ønske det, med rejsernes tilret
telægning. Al indbetaling til rejser sker 
ved køb af rejsesparemærker. At elever
ne har haft stor glæde og udbytte af 
disse ture, ser også udenforstående af 
disse udpluk fra elevernes dagbøger:

„Vi rejste op med „Kronprins Olav“. 
Nogle lå på fire klapstole, der gled fra 
hinanden, og så faldt de på gulvet" - 
Inga.

Først om morgenen da jeg stak tand
børsten i munden, måtte jeg op og ofre 
til guderne“ - Anette. „Fra Horten kom 
en lille motorbåd ud og hentede os“ - 
Marianne. „Syv kilometer til fods og 
resten med tog — og så besteg vi vores 
første bjerg." - Bernhard. „Nu har vi 
prøvet at sove i et klasseværelse og i 
en gymnastiksal.“ — Leif. „Vi kørte med 
bus på sådanne veje, at man tit troede, 
at man faldt i afgrunden, men det gjorde 
vi ikke.“ — Ulla. „Første gang i svæve
banen, der var som en sporvogn, der 

hang i køretråden.“ - Inga. „Det var en 
streng tur op ad bjerget, og engang kom 
vi til en elv, som vi skulle over. Der var 
ganske vist sten, man kunne træde på, 
men faldt man i, blev man våd — vi 
havde sneboldkamp, og det er sidst i 
juni måned.“ — Kathe. „Der var de 
dejligste bjerge at klatre i — ikke et 
øjeblik sad vi stille, vi skulle ud at se 
os om hele tiden.“ — Ane. „Vi nåede 
lige at komme med rigtigt minetog ned 
i sølvminerne.“ — Tove. „Vi svævede 
denne gang i en flyvende havebænk.“ — 
Leif. „Fra Mæl sejlede vi 1| time på 
Tinsjøen til Tinnoset med „Storegut“. 
- Tove. „Da vi skulle ned, var vi så 
trætte, at vi måtte køre i taxa“. — Ben
te. „Vi tog afsked efter en dejlig, begi
venhedsrig tur.“ — Lisbeth.

I 1958 håber vi at kunne sende hold 
til England, Østrig, Tyskland, Norge 
og Bornholm. Eleverne skal være over 
12 år og må kunne opføre sig godt. 
Vi gør turene så billige som muligt, 
men alligevel er det klogt allerede nu at 
begynde opsparingen ved hos vicein- 
spektricen at købe 1 krones rejsespare
mærker. Alle skolens rejser ledes af 2 
voksne, hvoraf i alt fald den ene er 
lærer ved skolen.
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Arsafslutningen 1958.
(Besøgsdage).

TORSDAG DEN 19. JUNI

løbe nr. klasse værelse nr. tid fag lærer(-inde)

1 1 u 1 8 — 8S0 dansk hr. J. Rasmussen
2 1 V 2 8 — 850 regning fru K. V. Bach
3 1 X 3 8 — 850 dansk hr. Poul Madsen
4 1 y 6 8 — 850 regning fru K. Hartwich
5 2 u 4 8 — 850 dansk hr. H. Mølgaard
6 2 v 5 8 — 85n dansk fru K. Christiansen
7 2 x 4 9 — 950 dansk frk G. Christensen
8 2 y 5 9 — 950 regning hr. K. Rasmussen
9 3 u 1 9 — 950 dansk hr. Helm. Nielsen

10 3 v 14 9 — 950 dansk vie. hr. Skouboe Poulsen
11 3 x 3 9 — 950 regning hr. Storm-Olsen
12 3 y 6 9 — 950 dansk fru J. Kowalczyk
13 3 z 9 8 — 850 dansk hr. Sig. Lorentzen
14 3 æ 2 9 — 950 regning hr. C. Skov
15 3 G 36 8 — 85Q dansk hr. Vagn Nielsen
16 4 A 33 8 — 850 regning hr. Storm-Olsen
17 4 B 34 9 — 950 dansk hr. A. Rasmussen
18 4 C 7 8 — 850 regning hr. C. Skov
19 4 a 8 9 — 960 dansk fru A. Lyngbæk
20 4 b 10 8 — 850 dansk frk. J. Bruun
21 5 A 24 8 — 850 regning hr. Henry Pedersen
22 24 9 — 950 geografi hr. Erik Pedersen
23 5 B 15 8 — 850 dansk hr. B. Elmstrøm
24 15 9 — 950 historie fru K. V. Bach
25 5 C 16 1020—1 110 dansk hr. Harry Sørensen
26 5 a 18 H2o_12io geografi frk. Ella Nielsen
27 5 b 25 8 — 850 dansk fru Smith Sørensen
28 25 9 — 950 historie hr. J. Rasmussen
29 5 u 9 1020—1 l10 regning hr. A. Damtoft
30 9 1120—12'0 historie hr. E. Olsen
31 5 G 35 9 — 950 dansk hr. H. Halberstadt
32 35 l02°—1 po regning hr. H. Halberstadt
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løbe nr. : .klasse værelse nr. | tid fag 1 lærer(-inde)

33
I

1 FA 30 8 — 850 dansk hr. B. Mailand
34 30 9 — 950 geografi hr. B. Mailand
35 1 FB 12 9 — 950 regning hr. E. Olsen
36 1 fa 1 1 8 — 850 dansk vis. fru Tove Andersen
37 11 9 — 950 regning vie. fru Tove Andersen
38 1 fb 12 1020—1 120 regning fru Smith Sørensen
39 2 FB 18 9 — 950 dansk hr. Børge Jensen
40 18 1020—1 110 engelsk hr. Erik Pedersen
41 2 fa 19 1020— 1 110 engelsk fru J. Kowalczyk
42 2 fu 30 l020_l 110 regning fru K. Hartwich
43 2 FG 37 1020—1 120 dansk hr. K. Dentrup
44 3 FB 22 1020—1 1 10 dansk hr. K. Rasmussen
45 3 fa 19 8 — 85n dansk frk. Ella Nielsen
46 19 9 — 950 geografi frk. Ella Nielsen
47 3 fb 16 8 — 850 dansk frk. Inger Larsen
48 16 9 — 950 historie hr. M. Binding
49 4 fu 17 8 — 850 regning hr. Sv. 0. Petersen
50 17 9 — 950 engelsk fru G. MaltheP I u 31 8 — 960 regning hr. Torben Gregersen /

L52 31 9 — 9M dansk hr. Torben Gregersen ct
53 I V 20 9 — 95" geografi fru K. Christiansen
54 I X nathv. l02°—11 io naturhist. hr. Storm-Olsen
55 i y 22 8 — 850 dansk hr. Helm. Nielsen
56 22 9 — 9s0 engelsk frk. J. Bruun
57 II u 21 1020—ipo tysk hr. Børge Jensen
58 fysikv. 1 I20—1210 fysik hr. Børge Larsen
59 II V 20 8 — 850 engelsk hr. H. Halberstadt
60 nathv. 9 — 950 naturhist. frk. Inger Larsen
61 II X 25 1020—1 110 regning hr. B. Elmstrøm
62 nathv. 1120—1210 naturhist. hr. K. Denstrup
63 III V

1. hold 26 8 —c. 9m tysk jeks.: frk. Nørby Laursen
2. hold 26 1020—c. 1210 tysk (censor: hr. Sig. Larsen
2. hold 27 8 —c. 950 regning jeks.: fru K. M. Hartung
1. hold 27 1020—c. 1210 regning (censor: hr. H. Malthe

64 III X
1. hold 29 8 —c. 950 engelsk jeks.: frk. Juel Nielsen
2. hold 29 1020—c. 1210 engelsk (censor, fru K. Lindelof
2. hold 28 8 —c. 950 historie jeks.: hr. B. Bülow
1. hold 28 102“—c. 1210 historie (censor: fru M. Sørensen
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FREDAG DEN 20. JUNI

løbe nr. klasse værelse nr. tid fag lærer(-inde)

1 1 u 1 8 — 850 regning frk. J. Bruun
2 1 V 2 8 — 850 dansk fru G. Malthe
3 1 X 3 8 — 850 regning fru S. Blicher
4 1 y 6 9 — 950 dansk fru S. Blicher
5 2 u 4 8 — 850 regning frk. Ella Nielsen
6 2 v 5 8 — 850 regning hr. E. Olsen
7 2 x 4 9 — 950 regning fru G. Malthe
8 2 y 5 9 — 950 dansk fru M. Grønvad
9 3 u 1 9 — 950 regning hr. Helm. Nielsen

10 3 v 14 8 — 850 regning hr. Harry Sørensen
H 3 x 3 9 — 950 dansk hr. Storm-Olsen
12 3 y 6 8 — 850 regning fru J. Kowalczyk
13 3 z 9 8 — 850 regning hr. 4. Damtoft
14 3 æ 2 9 — 950 dansk hr. C. Skov
15 3 G 36 8 — 8M regning hr. Vagn Nielsen
16 4 A 33 8 —• 850 dansk hr. Erik Pedersen
17 4 B 34 9 — 950 regning hr. B. Mailand
18 4 C 7 9 — 950 dansk hr. E. Olsen
19 4 a 8 9 — 9B0 regning fru A. Lyngbæk
20 4 b 10 9 — 950 regning frk. Ella Nielsen
21 5 A 24 8 — 8B0 dansk hr. M. Binding
22 5 B 15 9 — 950 regning hr. M. Binding
23 5 C 16 8 — 8B0 regning hr. Børge Jensen
24 16 9 — 96U geografi fru K. V. Bach
25 5 a 18 8 — 8B0 regning fru K. Lindelof
26 18 9 — 950 dansk fru K. M. Hartung
27 5 b 25 1020—1110 regning hr. Sig. Lorentzen
28 5 u 9 9 — 950 dansk hr. Sig. Lorentzen
29 5 G 35 l02°—1110 geografi hr. Vagn Nielsen
30 1 FA 30 1020—1 110 regning hr. Henry Pedersen

rgr 1 FB 31 8 — 850 dansk hr. H. Malthe
32 31 9 — 9B0 historie hr. H. Malthe
33 1 fa 12 1120—1210 naturhist. fru K- V. Bach
34 1 b 12 8 — 850 dansk fru M. Sørensen
35 12 9 — 950 geografi fru M. Sørensen
36 2 FB 24 1020—1110 regning hr. Harry Sørensen
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løbe nr. klasse værelse nr. tid fag lærer(-inde)

37 2 fa 19 8 — 850 regning vie. hr. Skouboe Poulsen
38 19 9 — 950 dansk fru K. Lindelof
39 2 fu 29 1020—H w engelsk fru K. V. Bach
40 29 1120—1210 dansk hr. B. Mailand
41 2FG 37 8 — 850 regning hr. K. Dentrup
42 37 9 — 950 geografi hr. K. Dentrup
43 3 FB 21 1020— 1 110 regning hr. K. Rasmussen
44 fysikv. 1 i2o_12io fysik hr. K. Rasmussen
45 3 fa 22 8 — 850 regning fru K. M Hartung
46 3 fb 26 1020— 1110 regning fru Smith Sørensen
47 4 fu 17 1020— 1 1 10 dansk fru K. Hartwich
48 I u 31 1020—1 110 engelsk frk. Ella Nielsen
49 I V 20 8 — 850 dansk frk. E. Berg
50 20 9 — 950 historie frk. E. Berg
51 I X 22 9 — 950 dansk hr. Sig. Larsen
52 22 l02°—i po engelsk fru K. Lindelof
53 i y 20 1020—1 110 regning hr. H. Malthe
54 II u 21 8 — 850 historie hr. B. Bülow

F5_5 II V 21 9 — 950 regning fru A. Sørensen
56 II X 27 1020— 1110 dansk frk. Nørby Laursen
57 III u

1. hold 11 8 —c. 950 regning feks.: hr. A. Rasmussen
2. hold 1 1 1020—c. 1210 regning (censor: hr. B. Elmstrøm
2. hold naturhv. 8 —c. 950 naturhist. feks.: hr. H. Mølgaard
1. hold naturhv. 1O2“—c. 1210 naturhist. (censor: frk. Inger Larsen

58 III y
1. hold 13 8 —c. 950 engelsk Jeks.: hr. H. Halberstadt
2. hold 13 1020—c. 1210 engelsk (censor: frk. Juel Nielsen
2. hold 28 8 —c. 950 geografi feks.: hr. Sv. 0. Petersen
1. hold 28 1020—c. 1210 geografi (censor: fru K. Christiansen

Kirkebjerg skole, den 22. marts 1958.

Claus Moldt.
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