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Hillerødgades Skole

1962-63



Til at overvære undervisningen torsdag den 20. og fredag 
den 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. Flallund, E. 
Juel Hansen, E. Jacobsen, M. Wørle Johansen, Johan Møller, K. V. Nielsen, G. 
Krausmann, Johs. Rasmussen, Tage Petersen (næstformand for lærerrådet) og 
W. Witting; fruerne E. Eyermann, D. Halberg, Ingr. Jensen, E. Mogens Pedersen, 
Bodil Møller og frk. J. L. Høgsgaard.

Kommunelærerne: A. Auerbach, W. Boel, Chr. Christensen, Carl Johanne- 
sen (skolebibliotekar), Jørgen Japelt; fruerne K. Hess, Elise Madsen, Ida Marott 
(formand for lærerrådet), Kaja Møller, Bodil Petersen, I. Rasch, E. Stampe, Kir
sten Sørensen, Birthe Bolwig, frk. Tove Petersen og som fast vikar fru Annie Lynge.

Viceskoleinspektør B. Egholm (leder af Skolebotanisk Have).

Den 1. august forlod overlærer C. E. Jensen skolen for at blive lærer ved semi
nariet på Emdrupborg. Vi siger hr. C. E. Jensen tak for hans arbejde her på skolen, 
både blandt børnene, som bibliotekar og i lærerrådet. Vi ønsker til lykke med stil
lingen og alt godt for fremtiden.

Skolens kontor er åbent hver skoledag kl. 12-13 samt hver onsdag kl. 1730- 
183“. 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 1. L. Steffensen, der træffes hver dag kl. 9—14. 
Tandlægeassistent er fru Gellert.

Skolebetjent er Poul Steen-Lund. TA 3214.

Mælkeuddelingen forestås af fru Hertha Andersen.

Undervisningspligten indtræder 1. august 1964 for alle børn, der på dette 
tidspunkt er fyldt 7 år.

Endvidere skal et barn, der senest den 31. januar 1965 fylder 7 år, indskrives, 
når dette forlanges af den for dets skolegang ansvarlige.
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Indmeldelse af børn, 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 I. 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 1963 har skolen 827 elever fordelt med 622 elever i 
hovedskolen (1.-7. skoleår), 160 elever i 8.—10. skoleår, heri er indbefattet de 25 
elever i realklassen (den gamle skoleordning). Det bliver således sidste gang, vi 
demitterer elever med realeksamen. Desuden har skolen 39 elever i læse- og obser
vationsklasser.

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 voksens — 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
ninger o. 1. til mandage og torsdage. Hvis dette ganske undtagelsesvis ikke kan 
undgås, skal skolen give meddelelse derom til hver enkelt præst.
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5. Alle elever, der går til konfirmationsforberedelse, har ret til af skolen at låne 
en salmebog og et nyt testamente.

6. Konfirmanderne har fri fra skole mandagen efter deres konfirmation. Hvis hjem
met ønsker det, kan de desuden få fri lørdag før konfirmationen, når anmodning 
herom skriftligt fremsættes over for skolen.

7. Konfirmandens søskende har fri om mandagen indtil kl. 11, og ønsker hjemmet 
også sådanne fri hele mandagen, må skriftlig henvendelse herom rettes til skolen.

8. 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. 
Men i så fald bortfalder al anden frihed i anledning af konfirmationen.

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 til 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. 13 — 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 13), 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 under den kommende bebyggelse 
af Lundtoftegade vil det blive endnu vanskeligere. 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. I december 1961 er der kommet en ny vedtægt for København 
om anvendelse af børn til budtjeneste:
1. Børn under 13 år må ikke anvendes til egentlig budtjeneste af erhvervsmæssig 

karakter.
2. Det er tilladt at beskæftige børn under 14 år, men over 13 år, ved budtjeneste i 

indtil 2 timer daglig.
På skoledage skal arbejdstiden ligge efter skoletid, og arbejdet må i det hele 
ikke udføres efter klokken 18. Det samme gælder, såfremt barnet er fyldt 14 år, 
men ikke lovligt er udskrevet af skolen.
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3. Barnet må kun udføre let budtjeneste og må ikke sættes til arbejde, der er skade
ligt for dets sundhed. Det må således ikke udsættes for at skulle transportere 
byrder, der overstiger 8 kg.

4. Barnet må ikke anvendes til indkrævning af penge, medmindre det drejer sig 
om betaling af varer, der udbringes af barnet, og hvor kvitteringen følger med 
varen.

5. Overtrædelse af foranstående bestemmelser straffes med bøde.
6. Denne vedtægt gælder ikke virksomheder, i hvilke kun det pågældende barns 

nærmeste pårørende beskæftiges.

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.

Erstatning for bortkomne ure, smykker etc. Da skolevæsenet jævnligt 
modtager ansøgning 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, og endelig som foran nævnt: Skolen har heller intet ansvar for cyklerne.

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. Samtidig må skolen opfordre forældrene til at sørge for, at pigerne 
bringer deres bøger til og fra skole i lukkede tasker i stedet for kurve, som dels er 
for små, og som ingen beskyttelse yder i regnvejr.

Nyt fyringssystem på skolen. 1 sommerferien skal skolens fyringsanlæg 
erstattes af fjernvarme. Fra andre skoler, som har været ude for det samme, ved vi, 
at denne ombygning ikke kan nåes i ferien, og det kan derfor ikke undgåes, at sko
legangen i begyndelsen af det nye år vil blive noget uregelmæssig. Dette gør vi 
hermed forældrene opmærksom på, samtidig med at vi beder Dem forstå, at der fra 
skolens side vil blive gjort, hvad der kan gøres for at mindske ulemperne mest 
muligt, og det er hensigten gennem meddelelser til hjemmene at holde Dem orien
teret om arbejdets gang.
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Skolehaven.

300 af skolens elever har i sommeren 1962 haft haver i den 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 2 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. Det foregår derfor i 
fritiden, og det er jo en god og lærerig måde at tilbringe fritiden på.

Fritidsskolen.

Med sæsonen 1961/62 sluttede skolen sit arbejde med „Fritidsskolen". Der 
kom nemlig tilbud fra Københavns Kommune om gratis undervisning i fritiden i 
tegning, sløjd, håndarbejde, gymnastik, m. m. Denne undervisning gives af skolens 
lærere og har allerede i år været stærkt søgt.

»Hillerødgades skoles fond«.
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.

Museumsbesøg. 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: Belysningsvæsenet, Persilskolen, Dybfrost, Bilfirma, m. m.

Ekskursioner. Forskellige klasser har været i Zoologisk have, på havnerund
fart og byture, botaniske ture og forskellige udstillinger.

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

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.

Feriekoloni. Hvert år tager nogle lærere på feriekoloni med en del af de børn, 
der ikke har anden mulighed for ferie. Fru E. Madsen, frk. Tove Petersen og sund
hedsplejerske frk. Bodil Poulsen var på „Højbjerghus“, hr. Fr. Rudloff på Fanø, hr. 
Chr. Christensen på „Lønsømaj" og hr. Jæpelt på Thorø.

På lejrskole. Torsdag den 16. august kl. 8 mødtes 9. au og II v på Hovedbane
gården. Vi havde en bunke oppakning med, nok til at kunne klare os i den kom
mende uge, som vi skulle tilbringe på feriekolonien Lønsømaj på Als. Humøret 
var højt, da vi startede, og det holdt tværs over Sjælland, Store Bælt og Fyn. Men 
da vi nåede over Lille Bæltsbroen, var det aftaget noget. Kl. 6 nåede vi Sønderborg, 
godt trætte af at køre med tog, og vi var glade for lige at kunne sætte os over i to 
busser, der ventede for at bringe os tværs over øen til Holm, hvor vi skulle bo. 
Mange kom først til kræfter efter det middagsmåltid, som vores flinke økonoma fru 
Rasmussen modtog os med. Dagen var da gået og efter at have fået anvist køje
pladser, faldt vi alle „forholdsvis" hurtigt i søvn.

Dagen efter, fredag den 17., besøgte vi Broballe mejeri. Vi spadserede dertil. 
Af mejeribestyreren fik vi fortalt alt om mejeriet; om dets fortid, hvordan en dag går 
på et mejeri, hvor mælken bliver behandlet o.m.a. Efter at have stået ret op og ned 
og lyttet i en times tid følte vi os som hele mejerister, så meget havde vi fået for
talt. Først efter en rundgang på hele mejeriet (også ostelageret!), fik vi lov til at 
komme ud at røre benene. Vi skulle trave hjem. Noget af vejen gik vi langs et hegn 
med vilde æbler. I øvrigt foregik spadsereturen over vældige bakkedrag, hvorfra 
man havde en fin udsigt over Alssund.

Efter hele formiddagen at have lavet skolestudiearbejde, blev vi om eftermid
dagen hentet i bus og kørt til Nørreskovs skovfogedgård. Vi blev straks vist rundt 
i den interessante privatbolig, der blev bygget af baron Wedelsborg til sommer
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bolig. Desuden var vi i skoven og nede ved stranden. Derfra blev vi kørt til Dane
bod højskole. Her blev vi vist rundt af en lærerinde, der fortalte om højskolens 
hverdag, og fratog nogle af os lysten til at komme på højskole.

Søndag den 19. var vi på heldagsbustur. Vi startede fra kolonien om morgenen 
kl. 9. Derfra kørte vi til Rudbøl, hvor vi prøvede at stå med ét ben i Tyskland og 
ét i Danmark. Så videre til Tønder, hvor vi gjorde holdt og så domkirken og spad
serede igennem den gamle Uldgade. Herfra gik turen videre til Højersluse. Efter 
at have set sluseanlægget (og fårene der græssede), kørte vi til Løgumkloster. 
Lige i nærheden var der marked, og vi fik lov at bruge en halv time der. Det var 
den bedste halvetime på turen. Vi var nu nået godt hen på eftermiddagen og havde 
endnu lang vej at køre, så klokken blev 7, inden vi godt trætte nåede hjem til 
kolonien.

Mandag startede vi tidligt om morgenen med retning mod Nordborg. Efter 
denne spadseretur på godt 7 km var vi på Nordborg Slot. Her er oprettet en efter
skole. Forstanderen fortalte os om slottet og efterskolen og overbeviste os derved 
om, hvor godt vi, der går i en almindelig skole, har det. Derefter fik vi lov til at 
spadsere rundt i byen. Kl. 1 mødtes vi ved Nordborg bådebyggeri, hvor vi fik alt at 
vide om både. Spadsereturen hjem gik nogenlunde godt; der var dog én, der blev 
stukket i foden af en bi, og flere, der fik store vabler.

Hele onsdagen var vi hjemme for at blive udhvilede, da vi næste dag skulle til 
Tyskland.

Tysklandsturen begyndte tidligt om morgenen. I Tyskland fik vi set Slesvig slot 
og for vild i Danevirke. Om eftermiddagen fik vi fri 1 time til at gøre indkøb i. 
Dét var en festlig afslutning på turen.

Fredag tog vi med toget hjem. Humøret var højt; vi glædede os trods alt til at se 
København igen. Kl. 1630 tog vi afsked med vore lærere og gik alle hver til sit 
med en uforglemmelig uge i minde.
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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 trafikerede 
kryds Hillerødgade-Lundtoftegade se nogle drenge med hvide bandolerer. Det er 
Hillerødgades 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 skole.

På trods af, at ikke alle S.P.ere har udvist den helt store stabilitet, er S.P.erne 
dog med politiets hjælp blevet en anerkendt del af gadebilledet. Hvor de med deres 
hvide bandolerer 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 alligevel 
fastslås, at S.P.erne er der for kammeraternes skyld. Derfor må det være en naturlig 
ting for kammeraterne, at de retter sig efter S.P.ernes henstillinger.

Årsafslutning. En meget smukt pyntet gymnastiksal dannede i år rammen 
om festen. Mange forældre til de elever, der skulle forlade skolen, og lærere sluttede 
kreds om de unge, der med skolens fane i spidsen klassevis kom ind i salen og ind
tog deres pladser. Efter fællessang og underholdning af skolens kor ledet af vicein- 
spektør Rudloff gav inspektøren i en tale eleverne mange gode ord med på vejen 
ud i livet. Derefter blev der uddelt flidspræmier, eksamensbeviser, afgangsbeviser, 
m. m. Festen i salen sluttede med, at alle sang „Der er et yndigt land".

Også i år var der arrangeret bal for eleverne. Efter en kort pavse spillede et 
udmærket orkester op til dans i drengenes gymnastiksal. 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, som dog ikke, 
efter at de små klasser var færdige, kunne stå for at komme ned i salen og danse 
om det smukt pyntede juletræ. Også i år gik et optog af „De hellige tre konger" 
efterfulgt af syngende hyrder omkring træet i salen. De sang hymnen om „De hellige 
tre konger" skrevet af overlærer fru Dagny Møller og med musik af komponisten hr. 
overlærer Ejnar Jacobsen.
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Fastelavnsfest. Lørdag den 23. februar - dagen før fastelavn - inviterede 
skolen alle børnene i 1. og 2. klasserne — ialt ca. 200 børn — til fastelavnsfest i 
pigernes gymnastiksal. Salen var smukt pyntet med serpentiner, og der var ophængt 
to fastelavnstønder.

Viceinspektør Rudloff arrangerede sangleje med børnene på en meget festlig 
måde, og overlærer Wørle Johansen ledede bagefter tøndeslagningen. De små havde 
flere kræfter, end vi havde regnet med, og tønderne blev hurtigt slået ned til sidste 
pind.

Kattekonger og -dronninger både fra 1. og 2. klasser blev kronet og modtog 
hver en lille præmie.

Til sidst var der en af drengene fra 2. klasse, der på kammeraternes vegne 
takkede inspektøren for den gode fest.

Der blev fotograferet flittigt, også i farver. Billederne blev lavet til lysbilleder 
og vil blive vist børnene ved en senere lejlighed.

FN. I november måned samledes de ældste elever til fællestime, hvor hr. 
kommunelærer C. Johannesen fortalte om U-landene. Timen sluttede med fælles
sang.

Rejselektor. Den 17. januar modtog skolen besøg af en norsk rejselektor. 
For 7.b og 8. og 9. klasserne fortalte lærer Ole Grøttum, Nadderudlia, Bekkestua 
om: På fottur i Jotunheimen.

Den 8. marts tog folkskolelærare Tage Guth fra Stockholm gennem film og 
lysbilleder eleverne fra Ru og II real u&v med på vandring i Dalarne. Derefter 
causerede hr. Guth over „Farliga ord og lumske ligheder i svensk og dansk."

Møde for forældrene til eleverne i 1. kl. For at styrke og udbygge den 
kontakt mellem skole og hjem, som er så nødvendig for det daglige arbejde, afholdtes 
der et møde i pigernes gymnastiksal den 13. september, hvor skolens inspektør 
talte om: „Det syvårige skolebarn", og skolens sundhedsplejerske gav en oriente
ring om sundhedsplejen ved skolen.

Efter foredragene var der for forældrene lejlighed til en samtale med deres 
barns klasselærer og regnelærer.

Samtalekredse. 1 løbet af vinteren 1962-63 har vi, en kreds af forældre, 
deltaget i skolens samtalekreds, igennem møder på skolen hver 14. dag. Samtale
kredsen har været med til, at forældrene har fået en bedre kontakt og forståelse 
med skolen og dens arbejde, en kontakt som mange flere burde imødekomme i den 
kommende vinter, til gavn for skolen og Deres børn.

Der skal herfra lyde en tak til inspektør Mogens Pedersen og overlærer J. Møl
ler for deres fornøjelige og venskabelige måde at lede samtalekredsene på.

En deltager.
Skolescenen. 101 elever har i årets løb besøgt Skolescenen og 138 elever 

Skolescenens Bio.

Hillerødgades skole=bio har i sæsonens løb haft filmforestillinger på lørdage. 
Formålet er at vise børnene gode, belærende og underholdende film i hyggeligt sam
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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.

Skolefjernsyn. Skolen var blandt de 11 københavnske skoler, der blev udta
get til at følge forsøgsudsendelserne fra Skole TV i februar-april.

Et dejligt 23" fjernsynsapparat er opstillet på nr. 6, og et bredt udsnit af alle 
skolens klasser har haft lejlighed til at overvære udsendelserne.

Før udsendelsen er emnet blevet gennemgået af læreren, elevheftet (udsendt 
af Skole-TV) studeret, og efter udsendelsen er det sete blevet drøftet af lærer og 
elever.

Skole-TV er sikkert et værdifuldt supplement til den daglige undervisning, og 
det er i den første sæson blevet flittigt benyttet.

Det praktiske arrangement ved udsendelserne forestås venligst af overlæber 
Juel Hansen.

Modtaget gave. En stor model af en udliggerkano fra Philipinerne er skæn
ket skolen af en tidligere elev frøken Oda Lydia Jensen, Fr.borgvej 193, N.V.

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. 1 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. kommunelærer C. O. Johannesen.

Gymnastik. Den 3. og 4. april var der gymnastikopvisning for drenge, des
uden deltog drengene i en skoleturnering i gymnastik.

Instruktion: hr. Chr. Christensen og hr. A. Auerbach.

Beklædningshjælp til vore børn. Fra „Børnenes Kontor" og „Foreningen 
til fattige børns fodbeklædning" har vi fået hjælp, 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.
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Skolens distrikt omfatter følgende gader: Asminderødgade, Blåmejsevej, Bo
rups Allé (lige numre 158-178), Bregnerødgade, Esromgade, Falkevej, Fredens- 
borggade, Frederikssundsvej (nr. 1-29), Glentevej (nr. 1-59 og 2-56), Hejrevej, 
Hillerødgade (nr. 15-21B og 22-28, 55-89 og 68-92), Hyltebro, Høsterkøbgade 
(lige numre), Lundtoftegade (ulige numre fra 89 og lige numre fra 46), Mejse
vænget, Nattergalevej (nr. 1-11 og 2-36), Nordre Fasanvej (fra nr. 229 og 206), 
Nørrebrogade (ulige numre fra 211), Nørrebro Vænge (nr. 3—15 og 2—14), Rør
sangervej (nr. 1-25 og 2-4), Sandbjerggade (ulige numre fra 9 og lige numre fra 
38), Svanevej, Tikøbgade, Tornskadestien, Vibevej (ulige numre), Ørholmgade, 
Ørnevej (nr. 1—29 og 2-30).

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.
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Skolenævnets beretning.

Ved valget til skolenævn i maj 1962 fik skolenævnet følgende medlemmer:

Valgt af borgerrepræsentationen:
Pastor Rie. Møller-Petersen, Hans Tavsensgade 2. 
Fru Inger Wddnanen, Odensegade 192.

Valgt af forældrene:
Fru E. Jerholt, Krogerupgade 63 st.
Fru /. Nielsen, Mejsevænget 153.
Hr. Viggo Andersen, Lundtoftegade 942.

Forældreugen i november 1962 fik det sædvanlige forløb med besøg i klas
serne om dagen og mulighed for samtale med lærerne om aftenen, før forældre
ugens møde begyndte. Mange forældre benyttede igen i år denne lejlighed til at 
besøge skolen for bagefter at overvære aftenens foredrag.

Skolens inspektør gav de mange forældre en meget grundig gennemgang af 
de problemer, der kan være ved delingen af 5. klasserne, samt af skolegangen her
efter med de mange muligheder i 8. og 9. klasserne.

Efter at det i flere år ikke har været muligt at samle forældrene til samtale
kredse på skolen, har vi i år haft den glæde at kunne komme igang med 3 samtale
kredse, hvori der deltog ca. 50 forældre, fortrinsvis fra de første klasser.

Samtalekredsene lededes af hr. inspektør Mogens Pedersen og hr. overlærer 
Johan Møller, og det er gennem vinteren gjort på en meget lærerig og fornøjelig 
måde, der har bidraget til, at så godt som alle har holdt ud til afslutningen.

Fra skolenævnet vil vi gerne herigennem takke de to ledere for det store ar
bejde, der her er gjort i samtalekredsene, og ligeledes vi! vi takke skolens øvrige 
lærere for den interesse, de altid viser skolenævnets arbejde.

Marts 1963.
p. n. v.

Viggo Andersen
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Den mundtlige årsprøve, 
der former sig som almindelig undervisning, afholdes efter omstående skema torsdag 
den 20. og fredag 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.

Tirsdag den 18. juni kl. 20 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.

Lørdag den 22. juni er omflytningsdag.
Sommerferien begynder mandag den 24. juni og varer til og med lørdag den 

10. august. Det nye skoleår begynder mandag den 12. august kl. 8. De nye 1. klasser 
begynder dog først mandag den 19. august kl. 9 og møder i drengesalen.

Hillerødgades skole, marts 1963.

Mogens Pedersen
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Mundtlig eksamen II real.

II u 
den 14. juni (nr. 10) dansk ..........

Eksaminator. Censor.
hr. B. Andersc n.... hr. S. Sandø

den 17. juni (nr. 1) engelsk ....... .... K. V. Nielsen fru I. Marott
den 19. juni (fysikv.) naturlære ... .... P. Hallund frk./. L. Høgs gaard
liv
den 14. juni (nr. 19) tysk ............. .... hr. J. Møller hr. Kr. Halberg
den 17. juni (fysikv.) naturlære ... .... P. Hallund frk. J. L. Høgs gaard
den 19. juni (nr. 1) regning ....... .... S. Lassen hr. Tage Petersen

Årsafslutningen 1963.
(Besøgsdage).

TORSDAG DEN 20. JUNI

Lærer. Gæstelærer.

1 u (nr. 5) kl. 9-10 regning .... .....  frk. J. Høgsgaard
- 10-11 dansk ....... .....  fru A. M. Sørensen

1 V (nr. 8) kl. 9-10 dansk ....... ..... - E. Eyermann
- 10-11 regning .... ...... hr. S. Lassen

2 u (nr. 10) kl. 9-10 dansk ....... .....  fru E. Madsen
- 10-11 regning .... ...... frk. J. Høgsgaard

3 u (nr. 11) kl. 9-10 dansk ....... .....  hr. Wørle Johansen
- 10-11 regning .... ...... fru K. Sørensen

3 X (nr. 16) kl. 9-10 dansk ....... ..... - I. Rasch
- 10-11 regning .... ...... - E. Madsen

4 u (nr. 3) kl. 8- 9 biologi ...... .....  hr. B. Egholm hr. Chr. Christensen
- 9-10 dansk ....... .....  fru D. Halberg fru A. M. Sørensen

4 V (nr. 21) kl. 8- 9 dansk .......
- 9-10 geografi ....

1 - K. Sørensen - B. Peterse *
4 X (nr. 22) kl. 8- 9 dansk ....... ..... 1

- 9-10 historie ....
^hr. J. Japelt - A. Lynge

4 y (nr. 14) kl. 8- 9 dansk ....... ...... frk. Tove Petersen hr. W. Boel
- 9-10 regning .... ...... hr. B. Andersen - H. Stagaard

4 cu (nr. 24) kl. 8- 9 dansk ....... | - K. 0. Andersen fru E. Stampe
- 9-10 regning ....

4 c (nr. 23) kl. 8- 9 dansk ....... ...... - Kr. Halberg hr. G. Krausmann
- 9-10 regning .... ...... - G. Krausmann - Kr. Halberg
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Lærer. Gæstelærer.
5 u (nr. 26) kl. 8- 9 dansk ........... ... hr. H. Stagaard |hr. A. Auerbach

9-10 biologi ............. - W. Boel
6 au (nr. 6) kl. 8—9 dansk ...........

9—10 historie ........
| - E. Juel Hansen fru B. Bolwig

6 av (nr. 1) kl. 9-10 dansk ........... |frk. Tove Petersen - K. Møller- 10—11 historie ........
6 bu (nr. 15) kl. 8-9 dansk ........... ... hr. P. Hallund }hr. J. Møller

9-10 regning ........- Tage Petersen
7 au (nr. 19) kl. 8-9 dansk ........... ... fru I. Marott | - S. Sandø

9-10 biologi ............. hr. P. Hallund
7 av (nr. 12) kl. 8-9 dansk ........... ... fru B. Møller - Wørle Johansen

9-10 biologi ............. hr. B. Egholm fru B. Møller
7 bu (nr. 4) kl. 8-9 dansk ........... - Tage Petersen hr. B. Andersen

9-10 regning ........- S. Lassen - Chr. Christensen
8 au (læ. v.) kl. 8—11 orientering ... ... fru Ingr. Jensen - C. Johannesen
8 av (nr. 13) kl. 8-11 regning ........ ... hr. K. V. Nielsen - K. Gervang
I u (geo.v) kl. 8-11 geografi ........ - Johs. Rasmussen fru E. Mogens Pedersen

Tilsyn :

Sløjdsal ........... kl. 10-12 hr. Wørle Johansen
Tegnesal ......... - 10-12 fru K. Hess
Håndarbejdssal - 10-12 frk. E. Jacobsen

FREDAG DEN 21. JUNI

X (nr. 5) kl. 9-10 dansk ........... ... fru E. Mogens Pedersen
- 10-11 regning ........ ... hr. B. Andersen

V (nr. 7) kl. 9-10 dansk ........... ... K. Gervang
- 10-11 regning ........ ... fru E. Mogens Pedersen

X (nr. 21) kl. 9-10 dansk ........... ... I. Rasch
- 10-11 regning ........ ... E. Eyermann

V (nr. 3) kl. 9-10 dansk ........... ... hr. K. V. Nielsen
- 10-11 regning ........ ... Johs. Rasmussen

X (nr. 10) kl. 8- 9
- 9-10

dansk ...........
historie ........

} fru B. Petersen hr. S. Sandø

y (geo.v.) kl. 8- 9
- 9-10

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

}hr. W. Boel fru A. Lynge

ax (nr. 12) kl. 8- 9
- 9-10

engelsk ........
dansk ........... ... fru

K. V. Nielsen
B. Bolwig 1 hr. S. Lassen

au (nr. 16) kl. 8-11 dansk ........... ... Ingr. Jensen - Tage Petersen
av (læ. v.) kl. 8-11 orientering ... ... E. Madsen - C. Johannesen
u (nr. 15) kl. 8-11 engelsk ........ ... I. Marott fru B. Møller
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Tilsyn :

Sløjdsal ........... kl. 10-12 hr. K. Gervang
Tegnesal ......... - 10-12 fru K. Hess
Håndarbejdssal - 10-12 frk. E. Jacobsen

Hillerødgades skole, april 1963.

Mogens Pedersen.
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Omflytnings dag
Lørdag den 22. juni.

Kl. 8 møder:
1 V (nr. 8) E. Eyermann
1 X (nr. 7) E. Mogens Pedersen
2 x (nr. 5) I. Rasch
3 u (nr. 11) Wørle Johansen
4 u (nr. 3) D. Holberg
4 v (nr. 21) K. Sørensen
4 C (nr. 23) Kr. Holberg
4 cu (nr. 24) K. 0. Andersen
4 z (nr. 2) W. WUting
5 x (nr. 10) Bodil Petersen
5 y (nr. 22) W .Boel
6 au (nr. 6) E. Juel Hansen
6 av (nr. 14) Tove Petersen
7 av (nr. 12) Bodil Møller
8 au (nr. 16) I. Jensen
8 av (nr. 13) E. Madsen
6 bu (nr. 15) P. Hallund
7 bu (nr. 4) Tage Petersen

Kl. 9 møder:
1 u (nr. 5) A. M. Sørensen
2 u (nr. 8) E. Madsen
2 v (nr. 7) K. Gervang
3 v (nr. 3) K. V. Nielsen
3 x (nr. 21) I. Rasch
4 x nr. 24) J. Jæpelt
4 y (nr. 14) Tove Petersen
5 u (nr. 26) W. W Uting
6 ax (nr. 12) B. Bolwig
7 au (nr. 13) I. Marott
I re. u (nr. 15) Børge Andersen
II re. u (nr. 10) Sv. Sandø
II re. v (nr. 4) Tage Petersen
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Skolens hilsen til de elever, 
der forlader skolen:

Ikke — hvad du er men hvorledes

bestemmer dit værd -

J-D-QyiST&KOMP.BOGTRYKKEW
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