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HILLERØDGADES 
SKOLE

MEDDELELSER TIL HJEMMENE
OM SKOLEÅRET 1960-61

Til at overvære undervisningen tirsdag d. 20. og onsdag 
d. 21. juni indbydes forældre eller værger samt i øvrigt 
enhver, der har interesse for skolen og dens arbejde.



Praktiske oplysninger til hjemmene.
Læs disse oplysninger og gem derefter hæftet: 

De får brug for det før eller senere!

Lærerpersonalet.
Skoleinspektør: Mogens Pedersen.

Vice-skoleinspektørerne: Frk. Elna Jacobsen og Fr. Rudloff.

Overlærerne: Børge Andersen, K. O. Andersen, Kr. Halberg, P. Hallund, E. 
Juel Hansen, E. Jacobsen, C. E. Jensen (skolebibliotekar og næstformand for lærer
rådet), M. Wørle Johansen, Johan Møller, K. V. Nielsen, G. Krausmann, Jobs. 
Rasmussen og Tage Petersen; fruerne E. Eyermann, D. Halberg, Ingr. Jensen, 
E. Lutz Jensen, Bodil Møller og frk. J. L. Høgsgaard.

Kommunelærerne: P. Wichmann Andersen, A. Auerbach, W. Boel, Chr. 
Christensen, Carl Johannesen, Jørgen Jåpelt, W. Witting; fruerne K. Hess, Elise 
Madsen, Ida Marott (formand for lærerrådet), Kaja Møller, Bodil Petersen, I. Rasch, 
E. Stampe, Kirsten Sørensen, frk. Tove Petersen og Birthe Bolwig (fast vikar) samt

Viceskoleinspektør B. Egholm (leder af Skolebotanisk Have).

Skolens kontor er åbent hver skoledag kl. 12-13 samt hver onsdag kl. 17”"— 
1830. Skolens telefon er TA 1214.

Skolens læge er frk. Ane Madsen, der træffes hver fredag kl. 1115-1145.

Skolesundhedsplejersken er frk. Bodil Poulsen, der træffes mandag, tirs
dag, onsdag og fredag kl. 12-13. ÆG 1638.

Skolens tandlæge er fru I. L. Steffensen, der træffes hver dag kl. 9-14. 
Tandlægeassistent er fru Gellert.

Skolebetjenten er Poul Steen-Lund. TA 3214.

Mælkeuddelingen forestås af fru Hertha Andersen.

Undervisningspligten indtræder 1. august 1962 for alle børn, der på dette 
tidspunkt er fyldt 7 år.

Endvidere skal et barn, der senest den 31. januar 1963 fylder 7 år, indskrives, 
når dette forlanges af den for dets skolegang ansvarlige.
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Indmeldelse af born, der skal begynde i skolen efter sommerferien, finder 
sted fra september året før skolegangen begynder. Dåbs- og vaccinationsattest med
bringes. Hvis barnet ikke er vaccineret ved indmeldelsen, forevises vaccinations
attesten på skolen ved skolegangens begyndelse. Alle 1. klasser går i skole fra kl. 8.

Udskrivning. Undervisningspligten ophører ved udgangen af skoleåret, når 
barnet fylder 14 år senest den 31. januar året efter og har gået 7 år i skole. Elever 
fra såvel 1. real som 8 a kan ikke udskrives i løbet af skoleåret, med mindre ganske 
særlige grunde foreligger, og skolenævnet giver sit samtykke.

Elevtallet pr. 1. marts 1961 : Skolen har 950 elever fordelt med 480 elever i 
grundskolen, 123 elever i a-linien, 84 elever i b-linien, 50 elever i c-linien, 78 
elever i den eksamensfri mellemskole, 88 elever i eksamensmellemskolen, 24 elever i 
realklassen, 12 elever i læseklasse samt 11 elever i observationsklasse.

En af skolens vigtigste opgaver er at vænne børnene til at passe deres ar
bejde punktligt og have deres ting i orden, men hertil er hjemmenes bistand nød
vendig på mange områder — blandt andre på følgende:

Bliver Deres barn sygt, beder vi om at få besked med det samme (senest 
dagen efter første sygedag). Besked kan gives ved en voksen — personlig — pr. tele
fon eller pr. brev, der godt kan bringes af en kammerat. Når skolen mener, at læge
attest er nødvendig, fremsendes en sådan fra skolen til hjemmet, der da må sørge 
for, at den bliver udfyldt af lægen og snarest muligt tilbagesendt til skolen.

Forsømmelser, der ikke skyldes sygdom, må kun finde sted efter forud ind
hentet tilladelse hos klasselæreren eller skoleinspektøren. Ulovlige forsømmelser må 
ikke finde sted.

Byærinder for forældrene, hjælp i hjemmet, indkøb m. m. må vi meget ind
trængende bede forældrene henlægge til fridagene og til fredagene, hvor bu
tikkerne holder længere åbent end normalt.

Konfirmationsforberedelsen. Efter at den nye skole- og undervisningsplan 
er godkendt, meddeles der herved følgende retningslinier for konfirmationsforbere
delsen :

1. Eleverne konfirmeres fra 7. klasse, således at konfirmationsforberedelsen 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.

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 konfirma
tionsforberedelsen .

3. Der lægges normalt skema for 7. klasserne; dog må timer i kristendomsunder
visning ikke lægges efter kl. 13 mandag og torsdag.

4. Det pålægges skolerne for de klassers vedkommende, i hvilke der går elever til 
konfirmationsforberedelse, ikke at henlægge skovture, museumsbesøg, opvis
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ninger o. 1. til mandage og torsdage. Hvis dette ganske undtagelsesvis ikke kan 
undgås, skal skolen give meddelelse derom til hver enkelt præst.

5. Alle elever, der går til konfirmationsforberedelse, har ret til af skolen at låne 
en salmebog og et nyt testamente.

Fri før en ferie. Det er en uting at bede sit barn fri en hel eller en halv dag 
umiddelbart før en ferie. Vi henstiller til hjemmene, at børnene vænnes til først at 
påbegynde en ferie - når ferien begynder.

Leg i gården i timerne er forbudt! Børn, der møder senere end kl. 8, må 
først komme i skolegården 10 minutter før opringning. Børn, der kommer tidligere, 
må henvises ti! at lege i parken, hvor der er gode forhold, og hvor der er opsyn.

Glemmekassen er stadig fyldt med tøj. Vores henvendelse til hjemmene i fjor 
hjalp en hel del, men der ligger stadig meget tøj, der repræsenterer en stor værdi.

Hvis Deres barn mangler nogle af sine ejendele, når det kommer hjem, lad da 
barnet straks spørge den næste dag. Glemmekassen er åben hver dag kl. 12 samt ons
dag og fredag kl. 1 - og De kan hjælpe Dem selv og os meget ved at mærke Deres 
barns tøj og sager med navn.

Cykling til skole må som regel ikke finde sted. Bor De uden for skolens 
distrikt (se side 12), kan De lade Deres barn cykle til skole. Flytter De i „haven", 
er der ligeledes god grund til at lade Deres barn cykle til skole - men derudover 
må vi bede hjemmene om at støtte os i at bekæmpe, at børnene griber cyklen og 
kører til skole. Vi har ikke plads til cyklerne, og mange af dem bliver derfor stillet 
op ad husfacader, træer, lysstandere og fortovskanter til stor gene for beboere og 
trafikanter. Skolen har intet ansvar for bortkomne cykler.

Bypladser. De gældende bestemmelser om børns erhvervsarbejde: Til er
hvervsmæssigt arbejde, der ikke alene består i egentlig budtjeneste, må ikke anven
des børn, der ikke er fyldt 14 år og lovligt udskrevet af skolen.

NB. Børn, der ikke er fyldt 14 år og lovligt udskrevet af skolen, |må 
anvendes til egentlig budtjeneste af erhvervsmæssig karakter i indtil 2 timer daglig 
efter skoletid.

Gymnastik * og skolebad. Gymnastikbad er obligatorisk, og fritagelsen kan 
kun gives, hvis lægeattest præsteres. Skolebad er en storartet foranstaltning, og 
alle hjem bør lade deres børn deltage — også selv om De har bad hjemme. Fritagelse 
kan kun gives, hvis Deres barn medbringer skriftlig anmodning derom. Eleverne skal 
selv medbringe håndklæde til såvel gymnastik- som skolebad.

Penge. Lad i almindelighed ikke Deres børn medbringe penge. Når det af og 
til er nødvendigt, f. eks. til køb af sparemærker (kun fredag og lørdag), til køb af 
billetter o. lign., da giv børnene besked om altid at tage pengene med i klassen og 
aldrig lade dem ligge i overtøjet på gangene. Det kan være for stor en fristelse.
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Erstatning for bortkomne ure, smykker etc. Da skolevæsenet jævnligt 
modtager ansøgninger om erstatning for værdigenstande, som elever har mistet på 
skolen, benytter man anledningen til her at gøre hjemmene opmærksom på, at skole
væsenet ikke yder erstatning for ure, smykker o. lign., hvorfor det frarådes hjem
mene at lade eleverne medbringe sådanne genstande på skolen. Sker det alligevel, er 
det på hjemmenes eget ansvar, og erstatningskrav vil ikke kunne gøres gældende. 
Samtidig gør man opmærksom på, at der heller ikke ydes erstatning for huer, vanter, 
tørklæder og lignende mindre beklædningsgenstande; disse må af eleverne medtages 
i klassen.

Skolebøgerne. Skolen udlåner bøgerne til børnene. For at skåne dem mest 
muligt skal børnene sørge for, at der er bind om dem og navn på dem. Forældrene 
må hjælpe os med at se efter, at bøgerne behandles omhyggeligt. Der kan blive tale 
om erstatning.

Hillerødgades skoles skolehave.

150 af skolens elever har i sommeren 1960 haft haver i vor smukke skolehave 
i Grøndalsvænge Allé. Foruden jord til børnene er der stor frugthave, en herlig sten
høj, bassin med springvand, stor græsplæne og et mylder af roser og andre blomster, 
der danner en smuk ramme om hele haven. Det koster 1 kr. i haveleje for hele 
sommeren at være med. Frø, planter og hvad der skal i jorden - bliver udleveret, 
og hele høsten tilfalder selvfølgelig de enkelte børn.

Det meste arbejde i skolehaven er frivilligt for børnene, og det foregår derfor i 
fritiden.

Enkelte klasser har haft skolehavegerning som fag på deres skema. Undervis
ningen har så fundet sted om formiddagen og under ledelse af klasselæreren. På et 
område har der været dyrket produkter til brug for skolekøkkenet. Dette arbejde har 
været udført af de samme elever, som på køkkenet har anvendt tingene til madlav
ning. Dyrkningen og tilberedningen er blevet forestået af skolekøkkenlærerinde fru 
Ellen Stampe.

Skolehavearbejdet er i virkeligheden en naturlig fortsættelse af fritidsskolen. 
Vi har den glæde både vinter og sommer at kunne tilbyde en del af skolens elever 
at tilbringe noget af fritiden på en god og lærerig måde, og dermed håber vi at have 
ydet hjemmene en lille hjælp.

Haven ledes af inspektøren, og som lærer i skolehavebrug virker en af skolens 
lærere, fru Ellen Stampe.
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Fritidsskolen.

Fritidsskolen havde i sæsonen 1960/61 ca. 200 deltagere fordelt på flere hold' 
efter interesser.

Forsøgsvis har sæsonen været afkortet, så den kun har omfattet de mørkeste 
vintermåneder. En reform, der har medført et ganske minimalt frafald, sådan som det 
på forhånd var håbet. Fritidsskolen takker sine medarbejdere, fordi de ville være 
med til at beskæftige en del af vore elever i fritiden og derved måske medvirke til at 
give dem gode fritidsvaner.

»Hillerødeades skoles fond«, o
Stiftet 1958

Formål: at virke til nytte og glæde for elever og skole (f. eks. ved tilskud til 
rejser, ekskursioner, lejrskoler, præmier m. v.).

Midler: Overskud fra teater, filmsforestillinger, gaver, sparepræmier o. 1.
I det forløbne år har der været ydet tilskud til præmiesummen, således at der 

blev mulighed for at glæde enkelte elever i IV ml. med flidspræmier.
Endvidere har enkelte klasser fået et tilskud til deres rejsefond.
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Året igennem.

Musemsbesøg. Klasser har besøgt: Christiansborg, Nationalmuseet, Glypto
teket, Kronborg, Danmarks Akvarium, Frederiksborg slot og Frilandsmuseet.

Virksomhedsbesøg: Flere store klasser har været på besøg i større virksom
heder.

Ekskursioner: Forskellige klasser har været i Zoologisk have, på havnerund
fart og byture.

Klasseforældremøder har været afholdt som orientering om klassers almin
delige skolearbejde og som forberedelse til lejrskoleophold.

Klasse=elevfester: Flere klasser har sammen med deres klasselærer og andre 
lærere i klassen holdt elevfester.

Klasseudflugter: Mange klasser har været på kortere eller længere ture på 
Sjælland, Fyn, Kulien, Malmø. IV u og IV v rejser efter eksamen henholdsvis til 
Bornholm og Norge.

Feriekoloni. Hvert år tager nogle lærere på feriekoloni med en del af de børn, 
der ikke har anden mulighed for ferie. Fru Ingrid Jensen, frk. Tove Petersen og sund
hedsplejerske frk. Bodil Poulsen var på „Lille Katrinedal“, hr. Fr. Rudloff på Fanø, 
hr. Wørle Johansen og hr. Jåpelt på Thorø og hr. Wichmann Andersen på Lille 
Oksø i Flensborg fjord.

Lejrskole på Bornholm fra den 10. til den 15. maj.
Tirsdag den 10. maj mødtes vi på Havnegades kaj kl. 2230, her skulle vi med 

båden „Rotna“, som så ville sejle os til Rønne. Kl. 2315 lagde båden fra kaj, og vi 
begyndte vores eventyr.

Kl. 7 næste morgen lagde vi til i Rønne havn. Flerfra tog vi så med bus til Sand- 
kås, hvor vi blev hjerteligt modtaget af vore værtsfolk. Da vi var blevet indkvarteret 
på nogle gode værelser, havde vi fri for at kunne tage omgivelserne i øjesyn.

Torsdag den 12. var vi i Gudhjem, så kørte vi til Østerlars og bagefter til Ekkc- 
dalen, hvor vi gik gennem skoven op til Rytterknægten.

Fredag den 13. var vi på travetur til Danmarks største vandfald i Døndalen, 
(her fik hr. Rudloff en sok). Om eftermiddagen var vi ved Hammershus ruiner og 
bagefter i Den våde Ovn (74 m lang).
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. ... o ~ , fot. Britta Durland./ klipperne pa Bornholm.

Lørdag den 14. var vi i Brændesgårdshaven. Her morede vi os dejligt. Der var 
en vandcykel, og den skulle Inge og Jette selvfølgelig prøve med det resultat, at 
Jette tabte sin ene sko i vandet. (Hun har aldrig set den siden).

Søndag den 15. var vi på Christiansø. Det var en dejlig tur. Solen skinnede, og 
lidt søgang var der også. Det gjorde nu ikke noget. Der var et par stykker, der var 
faldet i søvn, så da de vågnede, lignede de kogte krebs i hovedet. Nej, hvor så de 
sjove ud. Men alting får jo en ende. Kl. 21 kom bussen for at køre os til Rønne. Der 
blev råbt HURRA for værtsfolkene og takket for et dejligt ophold. Vi sejlede med 
„Hammershus" hjem. Vi var i Havnegade kl. 645. Så blev der taget afsked med hr. 
og fru Rudloff og takket for en god lejrskole.

Ja, det var alle tiders tur. Kirsten Reinhardt.

Norgestur. Nogle korte træk om 4. mellem’s norgestur i sommeren fra den 
22.—30. juni 1960.

Vi havde igennem de 4 mellemskoleår sparet ca. 250 kr. sammen. Vi skulle 
sejle fra Larsens plads med det smukke skib „Prinsesse Margrethe", hvorpå vi 16 
timer senere var i Oslo. Vi besøgte mange seværdigheder, bl. a. Holmenkollen, det 
berømte skisportssted, og Bygdø, hvortil vi sejlede ad den skønne Oslo Fjord. På 
øen så vi vikingeskibene, Framskibet, Folkemuseet og Kon-Tikiflåden.

Halvanden dag senere tog vi med bus til Kongsberg, hvor vi var nede i sølv
minerne; det var morsomt at køre med de små tog dybt nede under jorden; men da 
termometret kun stod på 1—2 streger over 0° C.,var det bare med at komme op i solen 
igen, hvor der var 30-35°.
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Om søndagen kørte vi med bus til Rjukan, en spændingsfyldt tur på grund af den 
smalle vej, der var ét langt hårnålesving, der steg temmelig stærkt. Vi besteg Norges 
tredjehøjeste bjerg, Gaustatoppen, 1883 m. o. havet. Det var en hel oplevelse at 
sidde på toppen og være indhyldet i skyer, så man ikke engang kunne se den nær- 
mestsiddende.

Næste dag tog vi til Dalen, hvor vi overnattede på Vista ungdomsherberg. Om 
morgenen var vi oppe kl. 530, da vi skulle være på farten hele dagen. Vi tog først 
med bus i buldrende tordenvejr, og det var mærkeligt og fremmedartet at se en 
kvindelig chauffør håndtere så stor en bus. Da vi kom til Kviteseid, kom vi ombord 
på en postbåd, der sejlede os til Strengen, hvorfra turen gik videre med bus til Skien, 
hvor vi fik et solidt måltid mad efter den allerede mange kilometer lange rejse. Vi var 
godt trætte, men her hjalp ingen kære mor; vi skulle fortsætte med tog til Larvik, 
hvor vi blev indlogeret på et dejligt hotel, hvor vi rigtigt kunne få hvilet ud.

Men vi skulle afsted igen, og næste morgen gik rejsen atter videre. Vi skulle 
tilbage til Oslo, og vi glædede os allerede til den smukke sejltur med „Prinsesse Mar- 
grethe“. Da vi kom til Oslo, skulle vi have været på det imponerende rådhus; men vi 
kom desværre to - to små minutter for sent, så det besøg har vi til gode, til vi for
håbentlig igen kommer til det smukke, storslåede land, Norge.

Hanne Olsen, realen.

Gaustatoppen.
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S.P.erne. Selv om De ikke ved, at bogstaverne S.P. står for „skolepatruljerne".
kender De måske deres virksomhed. Lige før kl. 8 kan De i det stærkt trafikere de
kryds Hillerødgade-Lundtoftegade se nogle drenge med hvide bandolerer. Det er 
Hillerødgade skoles S.P.er. De fleste skoler i byen har i samarbejde med politiet 
oprettet skolepatruljer, og ved vor skole har de fungeret i flere år.

At påtage sig opgaven som S.P. er naturligvis en frivillig sag. Fra skolens 
side prøver vi at finde elever, der er i besiddelse af den årvågenhed og påpasselighed, 
som det ansvarsfulde job kræver. Opgaven er den enkle at være kammeraterne be
hjælpelig med at komme sikkert over gaden. Men det er et arbejde, der skal passes 
sommer og vinter i al slags vejr, også det sureste. S.P.erne må være på deres post før 
og efter skoletid og i de frikvarterer, hvor deres kammerater færdes til og fra skoile.

På trods af, at ikke alle S.P.ere har udvist den helt store stabilitet, er S.P.efne 
dog med politiets hjælp blevet en anerkendt del af gadebilledet. Hvor de med deres 
hvide bandolerere leder kammeraterne over gaden, medvirker de til, at bilisterne 
og de øvrige trafikanter udviser en større hensyntagen over for skolebørnene.

De fleste af vore børn i skolen forstår S.P.ernes betydning, men det bør alligeyel 
fastslås, at S.P.erne er der for kammeraternes skyld. Derfor må det være en naturflig 
ting for kammeraterne, at de retter sig efter S.P.ernes henstillinger.

Årsafslutning. Forsøgsvis har skolen arrangeret et bal efter afslutningen i 
gymnastiksalen.

Ballet formede sig som et asfaltbal, og i den anledning var skolegården udsmyk
ket med signalflag i festlige farver. Ved nitiden spillede Hardings orkester op til 
dans. I begyndelsen kneb det lidt med at få de unge ud, men længe varede det dog 
ikke før alle havde kastet sig ud i en varmende jazzrytme. Ind imellem var der 
mulighed for forfriskninger i form af is — sodavand og pølser. Da mørket brød frem 
tændtes de kulørte lamper, der både var hængt op i skolegården og gymnastiksalen. 
Begunstiget af det dejlige vejr fortsattes dansen til midnat.

Julefesten. Fra den 1. til den 22. december tændtes der, som i fjor, hver 
morgen et nyt lys i pigernes og drengenes trappeopgang, så børnene kunne følge 
dagene til juleferien og julen. Over dørene på gange og trapper var der hængt flet
tede julehjerter, så hele måneden stod i julens tegn.

Julefesten den sidste dag før ferien fejredes med juletræ i salen for hele under
skolen og de mere private fester i klasseværelserne for de store elever. En fælles 
oplevelse fik de alle igen i år, idet et optog af „De hellige tre konger" efterfulgt af 
syngende hyrder gik omkring træet i salen, idet de sang hymnen om „De hellige tre 
konger" skrevet af overlærer fru Dagny Møller og med musik af komponisten hr. 
overlærer Ejnar Jacobsen, som også havde instuderet den med eleverne.

10 års jubilæumsforestilling. Den 3.-4. og 5. marts spillede skolen eventyr
spillet Fyrtøjet skrevet af H. C. Andersen, omarbejdet for skolekomedie af Halvor 
Askløv. Der var en ganske særlig feststemning ved disse forestillinger, fordi det var 
10 år siden, man begyndte med skolekomedier på Hillerødgades skole.

Før forestillingens begyndelse var der et mindre orkester bestående af nogle iaf 
skolens elever, der på en udmærket måde underholdt det utålmodige publikum.
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Kl. 193“ gik tæppet op for en forestilling, der fra først til sidst blev spillet med fest og 
humør og med en præcision, så man skulle tro, det var scenevante skuespillere.

Udvalget af deltagerne i komedien Fyrtøjet var taget fra anden klasse og op til 
niende klasse, og deltagerantallet var særdeles stort - ca. 80 børn, endskønt der 
kun skulle bruges ca. 40 — men man havde fra instruktørens side sikret sig i alle 
retninger, for at Fyrtøjet kunne gennemføres med dubleringer, og man tør vist roligt 
sige, det var en af de bedste forestillinger, som nogensinde er løbet af stabelen på 
Hillerødgades skole, ligesom man vel også har lov at sige, at det var et særdeles 
veloplagt publikum, der var i salen, og at veloplagtheden absolut ikke var mindre 
hos dem, der skulle optræde.

Det har givet været et meget stort arbejde at få hele dette arrangement til at 
klappe. Alle kunne deres roller, der var ingen vaklen på noget tidspunkt, og det er 
derfor meget vanskeligt at fremhæve enkelte fra den store flok, som var medvirkende 
til den store succes.

Trods alt bør vel nok nævnes et par enkelte af dem, der virkelig satte kolorit 
på selve komedien - nemlig soldaten, den lille skomager og greven, som på en helt 
naturlig og morsom måde havde deres store andel i den succes, som Fyrtøjet blev.

Der var i forestillingen indlagt helt nye scener, såsom stjernetyderen m. v., der 
var stærkt medvirkende til at give hele forestillingen et livagtigt og troværdigt forløb.

Endvidere bør der rettes en særlig tak for det store arbejde, der er udført, til in
struktøren, kommunelærer Carl Johannesen og kommunelærerinde fru I. Marott, 
der tog sig af påklædningen og sminkningen samt til de mange lærere, der arbejdede 
bag kulisserne. Alle disse kan glæde sig over det absolut gode resultat af deres 
arbejde, og man har indtryk af, at alt såvel ved prøverne som ved premieren er gået 
som en leg, når man tænker på, hvor fint hele denne komedie løb af stabelen.

En tilskuer.

FN. I november måned samledes de ældste elever til en fællestime, hvor hr. 
overlærer K. O. Andersen fortalte om F.N.s organisation og virke.

Bagefter foreviste hr. overlærer Juel Hansen nogle film fra F. N.s arbejdsmark.

Rejselektor. I januar modtog skolen besøg af en norsk og en svensk rejselektor.
Lærer Steinar Kyvik, Oslo, fortalte for eleverne i fm levende og interessant 

om norsk redningsvæsen og sluttede med at vise en fængslende film om emnet.
For eleverne i em-klasserne fortalte hr. folkskollårare Bjørn Svedmark, Malmø, 

om nogle humoristiske svenske forfattere. Ind imellem fik eleverne oplæst stykker 
bl. a. af Hasse Z og Albert Engstrøm.

Hillerødgades skole=bio har i sæsonens løb haft filmforestillinger på lørdage. 
Formålet er at vise børnene gode, belærende og underholdende film i hyggeligt sam
vær med deres kammerater. Der har været fuldt hus hver gang. Overskuddet fra 
disse forestillinger indgår i skolens fond.

Skole-bio ledes af to af skolens lærere, d’herrer Juel Hansen og Wørle Johan
sen, og skolen bringer dem en varm tak for arbejdet.
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Musikundervisning. På grund af mangel på egnede lærerkræfter har der ikke 
fundet musikundervisning sted i dette skoleår. Der arbejdes stadig med at skaffe 
de rigtige lærere, således at vi kan tilbyde vore elever en god og forsvarlig musik
undervisning.

Skolebiblioteket. Bøgerne i et moderne skolebibliotek som Hillerødgades 
skoles falder i tre grupper: udlånsbøger, læsestuebøger og bøger i en klassesæt- 
samling.

Udlånsbøgerne er beregnet til hjemlån. Normalt kan elever fra 2. klasse og 
opefter låne bøger med hjem. I 2. og 3. klasse låner børnene af klasselæreren, som 
to gange om året modtager ca. 40 bøger fra skolens bibliotek. Fra 4. klasse 
kan børnene låne bøger fra selve udlånet, der er åbent 5 timer om ugen. Skolen råder 
nu over i alt 2200 bøger til hjemlån.

På læsestuen står ca. 1500 håndbøger, dels beregnet til brug i undervisnings
tiden af lærerne og eleverne i fællesskab, dels beregnet til brug af eleverne i fritiden. 
Læsestuen er åben 6 timer om ugen i 7 af årets måneder.

Bøgerne fra klassesætsamlingen anvendes i den daglige undervisning på klassen. 
Samlingen omfatter ca. 200 sæt med 20-40 bøger i hvert sæt.

Skolebibliotekets samlede bogbestand er på ca. 10.000 bind.
Biblioteket ledes af hr. kml. Carl Emil Jensen.

Gymnastik. Fredag den 24. marts var der gymnastikopvisning for piger og 
drenge, desuden deltog drengene i en skoleturnering i gymnastik.

Instruktion: fru Kaja Møller, hr. Chr. Christensen og hr. A. Auerbach.

Til skolens naturhistoriesamling har vi med tak modtaget:
1 rensdyrgevir (monteret på træplade),
1 hvalbarde, 

begge fra Biologisk Samling, samt 
et desmerdyr, der angribes af en slange, 

skænket af Herbert Fried.

Beklædningshjælp til vore børn. Fra „Foreningen til trængende skolebørns 
beklædning" har vi modtaget beklædningsgenstande. „Børnenes Kontor" og „For
eningen til fattige børns fodbeklædning" har hjulpet os, og alle disse gaver, der er 
uddelt til børnene ved juletid og før sommerferien, er vi meget glade for, og skolen 
bringer disse institutioner sin varmeste tak for hjælpen.

Skolens distrikt omfatter følgende gader: Asminderødgade, Blåmejsevej, Bo
rups Allé (lige nr. fra bygrænsen til nr. 178), Bregnerødgade, Esromgade, Falke
vej, Fredensborggade, Frederikssundsvej nr. 1—29, Glentevej nr. 2-46 og nr. 1-59, 
Hejrevej, Hillerødgade nr. 15—21 og nr. 22—28 og fra kommunegrænsen til Borups 
Allé, Hyltebro, Høsterkøbgade (lige nr.), Lundtoftegade (lige nr. fra nr. 46 og ulige 
nr. fra 89), Mejsevænget, Nattergalevej nr. 1-11 og nr. 2-36, Ndr. Fasanvej fra 
nr. 229 og nr. 210, Nørrebrogade ulige nr. fra nr. 211, Rørsangervej (fra Hillerød- 
gade til Vibevej), Sandbjerggade (ulige nr. fra nr. 9 og lige nr. fra nr. 38), Svane
vej, Tikøbgade, Tornskadestien, Vibevej (ulige nr.), Ørhoimgade og Ørnevej nr. 
2-30 og nr. 1-29.
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Appel til forældrene.
Kald Deres barn op fra gaden, når gadelygterne bliver tændt - lad det 

være signalet.
Mange børn - endog børn, som endnu ikke er begyndt at gå i skole - 

færdes på gaden, når det er mørkt. Det er forkert og letsindigt at overlade 
børnene til sig selv og al slags mere eller mindre dårlig påvirkning i ly af 
mørket.

De kan ikke, og De har ikke mulighed for at holde øje med Deres barns 
færden, når det er blevet mørkt — kald derfor Deres barn op, når gadelygten 
bliver tændt.

Den mundtlige årsprøve, 
der former sig som almindelig undervisning, afholdtes efter omstående skema tirsdag 
den 20. og onsdag den 21. juni. Forældre og andre interesserede indbydes.

Forældrenes opmærksomhed henledes på udstillingerne af sløjdarbejder på 
sløjdsalen og af tegninger på tegnesalen og håndarbejder på håndarbejdsværelset 
samt nr. 9. Udstillingerne er åbne de to forældredage kl. 10-12 samt desuden tirs
dag den 20. juni kl. 18-1930.

Tirsdag den 20. juni kl. 1930 er der afslutning for de ældste klasser i pigernes 
gymnastiksal. Forældrene inviteres til at komme til stede ved denne højtidelighed og 
derved være med til at skabe en festlig ramme om afslutningen.

Torsdag den 22. juni er omflytningsdag.
Sommerferien begynder fredag den 23. juni og varer til og med lørdag den 

12. august. Det nye skoleår begynder mandag den 14. august kl. 8. De nye klasser 
begynder dog først mandag den 21. august kl. 9 og møder i drengesalen.

Hille rødgade s skole, april 1961.

Mogens Pedersen.
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Skolenævnets beretning.

Skolenævnet ved Hillerødgades skole har følgende sammensætning:

Hr. Chr. Christiansen, Hillerødgade 148.
Hr. Fritz Møller, Esromgade 94.
Fru E. Andersen, Nattergalevej 73.
Hr. H. Bøtteker, Frederikssundsvej 312.
Hr. Viggo Andersen, Lundtoftegade 941

samt fra lærerrådet
skolens inspektør hr. Mogens Pedersen og 
fru I. Marott og hr. Carl Emil Jensen.

På skolenævnsmøderne i årets løb har der som sædvanlig været behandlet en 
lang række forskellige sager, skoleforsømmelser, indberetninger til skoledirektionen 
om de månedlige ulovlige forsømmelser, ansøgninger om skolestipendier, forskjellige 
sager angående skolens istandgørelse samt ansøgning om erstatning for den gymna
stikbarak, der er beliggende på skinnepladsen, og som skal nedrives ved bebyg
gelse her.

Angående spørgsmålet om ny gymnastiksal har skolens inspektør med støtte af 
lærerrådet og skolenævnet fundet frem til en løsning, der på nuværende tidspunkt 
ser ud til, lokalemæssigt, at blive en stor forbedring for skolen og skolens gymnastik
undervisning, et initiativ skolenævnet takker skolens inspektør for.

Af ulovlige forsømmelser ved skolen har der i den forløbne periode kun været 
et par alvorlige. Alligevel anmoder vi forældrene om altid at give skolen besked om 
forsømmelser hurtigst muligt.

I årets løb har der været en del henvendelser til nævnet om at få udmeldt elever 
fra de ældste klasser inden skoleårets afslutning.

I den forbindelse benytter vi lejligheden til at meddele, at såfremt De ønsker' 
Deres barn udmeldt i løbet af skoleåret, må følgende oplysninger gives:

1) Navn, fødselsår, klasse.
2) Hvornår barnet har påbegyndt sin skolegang.
3) Bekræftelse om opnået læreplads.

Husk at indgive ansøgning i god tid.
Ved forældreugen i november havde skolen som sædvanlig et aftenmøde, der 

trods konkurrence med fjernsynet havde formået at samle et stort antal af skolens 
forældre.
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Medlem af skoledirektionen fru Astrid Skjoldbo, skoleinspektør frk. Else Riising 
•og skoleinspektør hr. Mogens Pedersen talte om:

Skoletræthed - skoleforsømmelser og skulkeri.

Det var interessant og oplysende, skade kun at der ikke blev tid til diskussion, 
da størsteparten af skolens lærerpersonale var mødt op for at tale med forældre, 
der måtte ønske det. Fra nævnet skal der lyde en tak til lærerpersonalet for den 
interesse, der udvises ved dissse møder.

Lærerrådets repræsentanter og skolens inspektør bringes sluttelig en tak fra 
nævnet for den forståelse og støtte, der er ydet skolenævnet.

Marts 1961.
P. n. v.

Viggo Andersen.
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Arsafslutningen 1961.
(Besøgsdage).

TIRSDAG DEN 20. JUNI

Blandede klasser. Lærer. Gæstelærer.
1 v (nr. 8) kl. 9-10 dansk ........... .. hr. K. V. Nielsen

- 10-11 regning ......... .. fru D. Halberg
1 x (nr. 5) kl. 9-10 dansk ........... - /. Rasch

- 10-11 regning ......... .. - E. Madsen
2 u (nr. 3) kl. 9-10 dansk ........... - D. Halberg

- 10-11 regning ........ .. hr. Johs. Rasmussen
2 x (nr. 7) kl. 9-10 dansk ........... .. - J. Japelt

- 10-11 regning ......... .. fru B. Petersen
4 v (nr. 12) kl. 9-10 dansk ........... - E. Eyermann fru K. Møller

- 10-11 regning ........ .. hr. W. Boel hr. A. Auerb^ch
4 y (nr. 14) kl. 9-10 dansk ........... - Tove Petersen - A. Auerbach

- 10-11 regning ........ .. frk. B. Bolwig fru K. Sørensen
5 u (nr. 24) kl. 9-10 regning ........ .. fru B. Petersen - K. Hess

- 10-11 dansk ........... -I. Marott hr. B. Egholm
6 av (nr. 13) kl. 9-10 dansk ........... - E. Madsen fru E. Stampe

- 10-11 regning .......... .. hr. K. V. Nielsen hr. B. Andersen
7 bu (nr. 10) kl. 9-10 naturhistorie . - B. Egholm - C. Christensen

- 10-11 dansk ............. - E. Jacobsen fru I. Rasch
7 cu (nr. 19) kl. 9-10 dansk ............. - C. E. Jensen 1

- 10-11 historie .......... - K. 0. Andersen j - Ingr. Jensen

7 cv (nr. 21) kl. 9-10 dansk ............. - Tage Petersen hr. E. Jacobsen
- 10—11 engelsk .......... .. fru B. Møller fru K. Møller

3 fu (nr. 16) kl. 9-10 emne ........... ■ hr. C. Johannesen frk. B. Bolwig
- 10—11 regning .......... - J. Møller hr. E. Juel Hansen

III u (fysikv.) kl. 8-11 fysik .............. - Wørle Johansen frk. J. Høgsgaard
III v (nathv.) kl. 8-11 naturhistorie .. .. frk. E. Lutz Jensen hr. P. H. Hallund
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Pigeklasse.

Drengeklasser. Lærer.
7 A, (nr. 22) kl. 9-10 dansk ........ ...... hr. W. Boel

- 10-11 engelsk ...... ...... - C. Christensen
7 A2 (nr. 4) kl. 9-10 dansk ........ ...... - Kr. Halberg

- 10-11 regning ...... ...... - G. Krausmann
1 FC (nr. 23) kl. 9-10 dansk ........ ...... - K. 0. Andersen

- 10-11 engelsk ...... ...... - C. Johannesen

Gæstelærer, 
fru K. Sørensen 
hr. J. Jdpelt

- Johs. Rasmussen 
frk. Tove Petersen 
fru /. Marott

- E. Stampe

1 fa (nr. 6) kl. 9-10 regning hr. P. Wichm. Andersen hr. E. ]uel Hansen

Tilsyn: 
Sløjdsal ........  kl. 10-12 hr. P. Wichm. Andersen

- 18-1930 - E. Juel Hansen
Tegnesal ....... kl. 10-12 fru K. Hess

- 18-1930 hr. G. Krausmann
Håndarbejdssal kl. 10-12 ] 

- 18-1930/ viceinsp. frk. E. Jacobsen

ONSDAG DEN 21. JUNI

Blandede klasser.
1 u (nr. 7) kl. 9-10 

- 10-11
2 v (nr. 8) kl. 9-10 

- 10-11
2 y (nr. 5) kl. 9-10 

- 10-11
3 u (nr. 16) kl. 9-10 

- 10-11
3 x (nr. 14) kl. 9-10 

- 10-11
3 y (nr. 26) kl. 9-10 

- 10-11
4 u (nr. 3) kl. 9-10

- 10-11
4 x (nr. 21) kl. 9-10 

- 10-11
5 v (nr. 12) kl. 9-10 

- 10-11
5 x (nr. 24) kl. 9-10 

- 10-11
6 au (nr. 6) kl. 9—10 

- 10-11

dansk ........... ... hr. Wørle Johansen
regning ........ ... fru K. Sørensen
dansk ........... ... K. Sørensen
regning ........ ... hr. C. Johannesen
dansk ........... ... Tove Petersen
regning ........ ... B. Andersen
dansk ...........
naturhistorie .

...1

.J - W. Witting

regning ........ ... C. Johannesen
dansk ........... ... fru B. Petersen
dansk ........... ... hr. W. Boel
regning ........ ... Tove Petersen
regning ........ ... Johs. Rasmussen
dansk ........... ... fru D. Halberg
dansk ...........  
naturhistorie . । frk. B. Bolwig

dansk ........... ... fru B. Møller
regning ........ ... frk. J. Høgsgaard
dansk ........... ... fru I. Rasch
regning ........ ... E. Eyermann
dansk ...........
geografi ........ । fru Ingr. Jensen

| fru K. Møller

hr. A. Auerbach

- P. Wichm. Andersen
- W. Boel

| fru E. Stampe

| - K. O. Andersen
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Lærer. Gæstelære r.

6 bu (nr. 15) kl. 9-10 dansk ...........
- 10-11 engelsk ........

... hr. B. Andersen
- K. V. Nielsen

fru B. Peters 
- I. Marott

en

6 bv (nr. 10) kl. 9-10 engelsk ........  
- 10-11 naturhistorie .

... fru /. Marott

... hr. P. H. Hallund
hr. C. Christ 
fru /. Rasch

znsen

111 u (nr. 1) kl. 8—11 regning .........- Tage Petersen hr. C. E. Jensen
III v (nr. 4) kl. 8-11 tysk ..............

Drengeklasse.
3 FA (nr. 22) kl. 9-10 dansk ...........

- 10-11 historie .........

Pigeklasser.

- K. Halberg

| hr. J. Jdpelt

- J. Møller

hr. E. Juel h ansen

7 a! (nr. 11) kl. 9-10 dansk ...........
- 10—11 engelsk ........

... frk. E. Lutz Jensen 

... fru B. Møller
fru E. Eyerm 
hr. C. Christ

ann
ensen

3 fa (nr. 13) kl. 9-10 dansk ...........
- 10-11 engelsk ........

- E. Madsen
... hr. P. Wichm. Andersen

fru D. Halbei 
- E. Madsei

g

Tilsyn :
Sløjdsal ......... kl. 10-12
Tegnesal ....... kl. 10-12
Håndarbejdssal kl. 10-12

hr. Wørle Johansen 
fru K. Hess
viceinsp. frk. E. Jacobsen

Hillerødgades skole, april 1961.

Mogens Pedersen.
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Omflytningsdag
torsdag d. 22. juni

kl. 8 møder:
III v (nr. 11) E. Lutz Jensen
III u (nr. 15) B. Andersen
7 cv (nr. 21) Tage Petersen
7 cu (nr. 19) C. Jensen
7 bu (nr. 10) E. Jacobsen
7 A2 (nr. 23) Kr. Halberg
7 Al (nr. 22) W. Boel
6 av (nr. 13) E. Madsen
6 au (nr. 6) Ingr. Jensen
5 v (nr. 12) B. Møller
5 u (nr. 24) I. Marott
4 y (nr. 14) Tove Petersen
4 u (nr. 3) D. Halberg
3 u (nr. 26) W. Witting
2 x (nr. 7) J. Japelt
1 v (nr. 8) K. V. Nielsen
1 x (nr. 5) I. Rasch

kl. 9 møder:
6 bv (nr. 10) E. Jacobsen
6 bu (nr. 15) B. Andersen
7 a! (nr. 11) E. Lutz Jensen
5 x (nr. 24) I. Rasch
4 x (nr. 21) B. Bolwig
4 v (nr. 12) E. Eyermann
3 y (nr. 26) IV. Boel
3 x (nr. 14) B. Petersen
2 y (nr. 5) Tove Petersen
2 u (nr. 3) D. Halberg
2 v (nr. 8) K. Sørensen
1 u (nr. 7) Wørle Johansen
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