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Hillerødgades Skole

1966-67



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

De får brug for det før eller senere.

Skolens kontor er åbent hver skole
dag kl. 12-13 samt hver onsdag kl. 
17,30-18,30. Skolens telefon er TA 
1214.

Lærerpersonalet
Skoleinspektør: Mogens Pedersen.
Faginspektør: Bjarne Egholm.
Vice-skoleinspektørerne: Elna Jacob

sen og Fr. Rudloff.
Overlærerne: Børge Andersen, K. O. 

Andersen, Werner Boel, Eva Eyermann, 
P. H. Hallund, J. L. Høgsgaard, E. 
Juel Hansen, Ingrid Jensen, M. Wbrle 
Johansen, G. Krausmann, Ida Marott, 
Bodil Møller, Johan Møller (talepæda
gog), K. V. Nielsen, Else Mogens Pe
dersen, Tage Petersen.

Kommunelærerne: Jerry Andersen, 
Birthe Bolwig, H. Duholm, Ulla Hel- 
strup, A. Brogaard Jepsen, Carl Johan- 
nesen (skolebibliotekar og næstfor
mand for lærerrådet), Kirsten Kjær- 
bye, Elise Madsen, Kaja Møller, Jør
gen Nielsen, Bodil Petersen, Tove Pe
tersen (formand for lærerrådet), Inge
borg Rasch, Helle Segelcke, Ellen 
Stampe, Maud Tendal.

Fast vikar: J. Stenholt.
Vikaraspirant: Lene Frederiksen.
Løs vikar: T. Hammelbo.

Johs. Rasmussen
Op til sommerferien 1966 tog skolen 

afsked med en særdeles dygtig og sam
vittighedsfuld medarbejder og en stor
artet kollega, nemlig overlærer Johs. 
Rasmussen, der i sit 68. år besluttede 
sig til at holde op.

I over fyrre år havde Johs. Rasmus
sen virket her ved skolen, først som 
dansklærer, historielærer og geografi
lærer, senere udelukkende som regne
lærer.

Johs. Rasmussen var pligtopfyldende 
hundrede procent. Intet øjeblik af hans 
»timer« gik hen uden intens arbejde, 
men trods ihærdighed og grundighed 
blev der mulighed for en munter vits 
nu og da.

Det gedigne daglige arbejde gav sig 
blandt andet udslag i nydelige resul
tater ved årsprøverne, og blandt ele
verne værdsatte man indsatsen fuldt 
ud. Elever, der besøger skolen — efter 
for flere år siden at være udskrevet — 
spørger respektløst efter »lange Ras«, 
som de gerne vil hilse på, men nu må 
de nøjes med at sende en venlig tanke 
med tak for den prima undervisning, 
de fik.

Gennem mange, mange år var Johs. 
Rasmussen skolens sekretær. Det var 
ham, der udformede skrivelser og cir
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kulærer til forældre og kolleger, han 
førte skolens regnskab og skrev med 
sirlig skrift og en spids pen eksamens
beviser og vidnesbyrd - han var i sær
lig grad skolens »kontorchef«.

Jeg personlig vil her benytte lejlig
heden til at sige tak for god hjælp og 
støtte på det administrative område de 
første år efter min ansættelse i 1952. 
Det lettede i høj grad min indleven i 
ledelsen at kunne rådføre mig med 
Johs. Rasmussen, og det takker jeg for.

Det er rimeligt, at man en tid som 
pensionist savner skolearbejdet, særlig 
når man — som Johs. Rasmussen — var 
så stærkt engageret i det. Skolearbejdet 
forhindrede dog ikke, at der var tid til 
at dyrke interesser som f. eks. musik, 
litteratur, rejser i ind- og udlandet og 
selvfølgelig - et udbredt familieliv.

Det er mit håb og ønske, at der må 
blive forundt Johs. Rasmussen mange 
år som pensionist, og at han stadig må 
have kræfter og helbred til at nyde et 
velfortjent otium.

I januar måned måtte fru Karen 
Nielsen på grund af dårligt helbred 
søge sin afsked, og skolen mistede der
ved en dygtig lærer. Vi siger fru Niel
sen tak for hendes gode arbejde og øn
sker det bedste for fremtiden.

Mogens Pedersen.

Skolens læge er frk. Ane Madsen, 
der træffes hver fredag kl. 11,15-11,45.

Skolesundhedsplejerske er frk. Bodil 
Poulsen, der træffes mandag, onsdag, 
fredag og lørdag kl. 11-12. Telefon 
ÆG 1638.

Skolens tandlæge er fru I. Steffen
sen, der træffes hver dag kl. 9—14. 
Tandlægeassistent er fru Gellert.

Skolebetjent er Poul Steen-Lund. Te
lefon TA 3214. Til stede i undervis
ningstiden.

Mælkeuddelingen forestås af fru 
Hertha Andersen.

Elevtallet. Pr. 1. marts 1967 har sko
len 739 elever, fordelt med 565 elever 
i hovedskolen (1.-7. skoleår), 142 ele
ver i 8.-10. skoleår. Desuden har sko
len 32 elever i læseklasser. Med bygge
riet i Lundtoftegade vil elevtallet øges 
fremover.

En af skolens vigtigste opgaver er at 
vænne børnene til at passe deres arbej
de punktligt og have deres ting i orden, 
men hertil er hjemmenes bistand nød
vendig på mange områder — blandt 
andet på følgede:

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

Forsømmelser, der ikke skyldes syg
dom, må kun finde sted efter forud 
indhentet tilladelse hos klasselæreren 
eller skoleinspektøren. Ulovlige forsøm
melser må ikke finde sted.

Byærinder for forældre, hjælp i hjem
met, indkøb m. m. må vi meget jnd- 
trængende bede forældrene henlahgge 
til fridagene og til fredagene, hvor bu
tikkerne holder længere åbent end nor
malt.
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Konfirmationsforberedelsen. I hen
hold til de gældende lovbestemmelser 
er der mellem skoledirektionen og prov
sterne i København truffet den aftale, 
at konfirmander normalt forberedes til 
konfirmationen, medens de går i 7. 
klasse, uanset hvornår konfirmationen 
skal finde sted.

Folkekirkens konfirmationsdage er i 
København normalt de sidste søndage 
i marts eller de første søndage i april 
samt de første søndage i oktober, even
tuelt den sidste i september.

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

Konfirmander, der ønskes konfirme
ret, efter at de har forladt 7. klasse, 
deltager umiddelbart før konfirmatio
nen i nogle få repetitionstimer, der lig
ger uden for skoletiden.

Indtegning til konfirmation sker hos 
den præst, af hvem konfirmationen øn
skes foretaget, normalt en af præsterne 
i det sogn, hvor man bor. Nærmere 
oplysning fås hos præsten, og i øvrigt 
henvises til bekendtgørelse i sognets 
kirkeblad.

Alle elever, der går til konfirmations
forberedelse, har ret til af skolen at 
låne en salmebog og et Nyt Testa
mente.

Konfirmanderne har fri fra skole 
mandagen efter deres konfirmation. 
Hvis hjemmet ønsker det, kan de des
uden få fri lørdag før konfirmationen, 
når anmodning herom skriftligt frem
sættes over for skolen.

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

Fri før en ferie. Det er en uting at 
bede sit barn fri en hel eller 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 ti minutter 
før opringning. Børn, der kommer tid
ligere, må henvises til at lege i parken, 
hvor der er gode forhold, og hvor der 
er opsyn.

Glemmekassen er stadig fyldt med 
tøj. Der ligger meget tøj, det repræ
senterer 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 onsdag 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 De
res 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 be
byggelsen af Lundtoftegade er det ble
vet endnu vanskeligere. Cykler må ikke 
stilles op ad husfacader, træer, lysstan
dere og fortovskanter til gene for bebo
ere og trafikanter. I øjeblikket må cyk
ler parkeres langs skolens stakit i Sand
bjerggade. Skolen har intet ansvar for 
bortkomne cykler.
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Gymnastik- og skolebad. Gymnastik
bad er obligatorisk, og fritagelse kan 
kun gives, hvis lægeattest præsteres. 
Skolebad er en storartet foranstaltning, 
og alle hjem bør lade deres børn del
tage - også selv om De har bad hjem
me. Fritagelse kan kun gives, hvis De
res barn medbringer skriftlig anmod
ning derom. Eleverne skal selv med
bringe håndklæde til såvel gymnastik
som skolebad.

Penge. Lad i almindelighed ikke De
res 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 bør
nene 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, smyk
ker etc. Da skolevæsenet jævnligt mod
tager ansøgning om erstatning for vær
digenstande, som elever har mistet på 
skolen, benytter man anledningen til 
her at gøre hjemmene opmærksom på, 
at skolevæsenet ikke yder erstatning for 
ure, smykker o. lign., hvorfor det fra
rådes hjemmene at lade eleverne med
bringe sådanne genstande på skolen. 
Sker det alligevel, er det på hjemme
nes eget ansvar, og erstatsningskrav vil 
ikke kunne gøres gældende. Samtidig 
gør man opmærksom på, at der heller 
ikke ydes erstatning for huer, vanter, 
tørklæder og lignende mindre beklæd
ningsgenstande, disse må af eleverne 
medtages i klassen. Og endelig som 
nævnt: Skolen har heller intet ansvar 
for cyklerne.

Skolebøgerne. Skolen udlåner bøger
ne til børnene. For at skåne dem mest 
muligt, skal børnene sørge for, at der 
er bind om og navn på dem. Foræl
drene 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 poser og net, som dels er for små, 
og som ingen beskyttelse yder i regn
vejr. Hvis de såkaldte vandretasker be
nyttes, skal de stives af, ellers må de 
ikke bruges som skoletaske.

»Hillerødgades skoles fond«
Stiftet 1958

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

Midler: Overskud fra teater, film
forestillinger, gaver, sparepræmier o. 1.

I mange år har der her ved skolen 
været en særlig beklædningskonto på 
en bankbog i Privatbanken, startet i 
1929 og administreret af skolens kvin
delige viceinspektør. I 1964 blev denne 
konto på 324 kr. overflyttet til skolens 
fond.

Samtidig indgik »Teaterkassen« med 
et beløb på 607 kr. i fonden.

Endelig er der ved afslutningen af 
regnskabet fra jubilæet overført 1866,19 
kr. til fonden, som nu har en samlet 
formue på 3700,85 kr.
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Året igennem
Museumsbesøg. Klasser har besøgt: 

Christiansborg, Nationalmuseet, Glyp
toteket, Kronborg, Danmarks Akva
rium, Frederiksborg slot, Kronborg, 
Jægerspris og Frilandsmuseet. Også 
Bakkehuset har været besøgt og Fri
hedsmuseet samt en polsk udstilling om 
2. verdenskrigs koncentrationslejre.

Virksomhedsbesøg. Flere store klas
ser har været på besøg i større virk
somheder: Belysningsvæsenet, Tuborg, 
Persilskolen, Dybfrost, bilfirma m. m. 
De store piger har besøgt Mødrehjæl
pen.

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

I år gik lærernes ekskursion til Faare- 
vejle Efterskole.

Vi blev modtaget af både lærere og 
elever, og derefter beså vi delt i grup
per ledet af en elev hele skolen lige fra 
elevværelserne til faglokaler og hobby
rum.

Ved eftermiddagskaffen overværede 
vi en spørgetime, hvor eleverne disku
terede deres problemer med lærerne.

Efter kaffen var der lejlighed til at 
overvære undervisningen.

Erhvervsorientering er et broget om
råde, der får skolen til at føle, »Hvor 
skal vi begynde — o. s. v.«. Faget hører 
til de timeløse fag og dukker for alvor 
op i 8. klasse. Formålet må være at 
skaffe eleverne indsigt i erhvervslivet 
med hensyn til krav, uddannelsesmulig

heder — og måder. Altså det rent kon
tante.

Ikke mindre vigtigt må det være at 
skaffe eleverne indblik i den voksnes 
verden på arbejdspladsen, så elevernes 
viden bliver så realistisk og virkelig
hedsnært som muligt. At kende sig selv 
og vurdere sine egne muligheder ved 
mødet med virkeligheden er et stort 
mål.

Defor kontakter skolen små og store 
virksomheder i kvarteret, hvor eleverne 
i små grupper undersøger om de ting, 
vi i timerne kan finde frem til, svarer 
til virkeligheden.

Eleverne går med iver op i arbejdet. 
De fleste virksomheder, vi spørger, ta
ger venligt imod os - så vi håber at 
kunne finde frem til en form, der gi
ver eleverne det bedste udbytte.

Erhvervspraktik. Efter først at have 
fået en grundig erhvervsvejledning har 
vore 9. klasser i løbet af året været 
ude i erhvervspraktik hos forskellige 
virksomheder, som har taget ualminde
lig pænt imod eleverne. Disse har været 
meget glade for på denne måde at stifte 
bekendtskab med de forskellige grene 
inden for erhvervslivet, og det har gi
vet dem mange nyttige erfaringer. En 
af eleverne skriver følgende:

At man kan komme ud som erhvervs
praktikant gennem skolen, er en for
holdsvis ny ordning jnellem erhvervene 
og skolerne. Flere og flere erhverv har 
stillet sig til rådighed for skoleelever 
fra 9. klasse og opefter, så eleverne kan 
få et indblik i netop det erhverv, som 
de havde tænkt sig at uddanne sig in
den for.

7



Nu kan man også komme ud som 
sygeplejerske. Man er ude i fem dage. 
De fire af dagene bliver man under
vist i: løfteteknik, sengeredning og vask 
af en patient samt teori.

Foruden undervisningen bliver man 
også vist rundt på de forskellige be
handlingsafdelinger, som hjælper en pa
tient til at blive rask.

Den sidste dag kommer hver pige 
til at følge en sygeplejeelevs daglige ar
bejde med patienterne, så hun kan få 
et lille indblik i det praktiske arbejde.

Klasseforældremøder har været af
holdt som orientering om klassers al
mindelige skolearbejde og som forbere
delse til lejrskoleophold og om den nye 
undervisningsplan.

Klasseelevfester. Flere klasser har 
sammen med deres klasselærer og andre 
lærere i klassen holdt elevfester. Lig
nende sammenkomster har været arran
geret for »gamle« elever.

Klasseudflugter. Mange klasser har 
været på kortere eller længere ture på 
Sjælland.

Feriekoloni. Hvert år tager nogle læ
rere på feriekoloni med en del af de 
børn, der ikke har anden mulighed for 
ferie. G. Johannesen og A. Brogaard 
Jepsen har været på »Sandsgaard« ved 
Blokhus, Fr. Rudloff i Sønderho på 
Fanø og Tove Petersen og Bodil Poul
sen på Lille Katrinedal.

På lejrskole. Flere klasser søger hvert 
år på lejrskole for i en god uges tid at 
flytte undervisningen ud i naturen og 
det praktiske liv. I år har bl. a. 9 av

Været på Rømø. Herom skriver Ulla 
Jacobsen, 9 av:

Som måske de fleste ved, rejste jhr. 
Rudloff og frk. Segelcke den 25. august 
på lejrskole med 9 av. Turen gik til 
Rømø. På Rømø boede vi på vandrer
hjemmet »Poppelgården« hos nogle me
get gæstfrie værter, Peter og Grete. 
Fra vandrerhjemmet tog vi ud på ture 
med rutebil.

En af turene gik til Lakolk. Hvis 
man ikke ved, hvad Lakolk er, så skal 
man ikke skamme sig over det. Det 
vidste frk. Segelcke heller ikke. Hun 
troede, at det var en lakridsfabrik. Til 
alles oplysning kan jeg dog fortælle/ at 
det er en dejlig badestrand. Lakdlk- 
turen var en fridag, og alle slappede 
af. Hr. Rudloff var i vandet med nogle 
af de modigste fra klassen.

Efter sådan en dag var det rart at 
komme hjem og få noget at spise. Om 
aftenen arbejdede alle elever med deres 
opgaver. Derefter var der lejrskoleavis 
og underholdning, som hver gruppe la
vede hver aften.

Imellem turene havde vi opgaver, der 
skulle løses, f. eks. Rømø havn og kirke 
og den gamle kommandørgård.

En dag blev vi slæbt ud på en dige
tur. Den var skrap. Det regnede og 
stormede — læ var der ikke på den 
flade ø; men hr. Rudloff mente, at। vi 
skulle opleve elementernes styrke. Vi 
var vel nok sure og våde og kolde og 
trætte; men så kom vi hjem til den 
herlige mad på vandrerhjemmet, jog 
snart var strabadserne glemt.

En anden af turene gik til Flensborg. 
Her blev hele klassen sendt ud på egen 
hånd. Nogle gik op for at se på stor
magasinerne, andre gik og så på de 
smukke gader og huse i byen. Da den 
fastlagte tid var gået, tog vi atter til-
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Lejrskoleholdet uden for »Poppelgården«. På fløjen »Peter«

bage over grænsen. Vi tog dog ikke 
hjem derfra, for turen var blevet ud
videt til forskellige andre seværdig
heder.

Sidste aften var der arrangeret en 
festaften, og alle morede sig dejligt. 
Men hjem skulle vi jo, og om morge
nen den 2. september var det dejlige 
ophold forbi, og vi vendte næsen mod 
København igen.

SP’erne. Selv om De ikke ved, at 
bogstaverne SP står for »skolepatrul
jerne«, kender De måske deres virksom
hed. Lige før kl. 8 kan De i det stærkt 
trafikerede kryds Hillerødgade-Lund- 
toftegade se nogle drenge eller piger 
med hvide bandolerer. Det er Hillerød

gades skoles SP’er. De fleste skoler i 
byen har i samarbejde med politiet op
rettet skolepatruljer, og ved vor skole 
har de fungeret i flere år.

At påtage sig opgaven som SP er na
turligvis en frivillig sag. Under ledelse 
af overlærer Juel Hansen prøver sko
len at finde elever, der er i besiddelse 
af den årvågenhed og påpasselighed, 
som det ansvarsfulde job kræver. Op
gaven er den enkle at være kammera
terne behjælpelig med at komme sik
kert over gaden. Men det er et arbejde, 
der skal passes sommer og vinter i al 
slags vejr, også det sureste. SP’erne må 
være på deres post før og efter skole
tid og i de frikvarterer, hvor deres kam
merater færdes til og fra skole.
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Med den stigende trafik i gaderne 
omkring skolen er det mere end nogen
sinde nødvendigt, at børnene forstår be
tydningen af kun at passere gaden i 
fodgængerfeltet, selv om det måske be
tyder, at man skal gå en lille omvej.

De fleste af vore børn i skolen forstår 
SP’ernes betydning, men det bør allige
vel fastslås, at SP’erne er der for kam
meraternes skyld. Derfor må det være 
en naturlig ting for kammeraterne, at 
de retter sig efter SP’ernes henstillin
ger.

Færdselslære. Hvert år får vi besøg 
af politiet, som i en uge giver færdsels
undervisning for de forskellige klasse
trin.

Motorlære hører til blandt de special
fag, som eleverne, drenge såvel som pi
ger, kan vælge som suplerende fag 
(to timer ugentlig) i 8.-9. klasse. Un
dervisningen foregår dels i klassevæ
relset, teorien, og dels i vort nyindret
tede faglokale i kælderen, hvor sam
lingen af forskelligt mekanikerværktøj 
forefindes. Her står også de forskellige 
motorer fra knallert- til bilmotorer, 

som eleverne får lejlighed til at jan- 
vende teorien på.

Årsafslutning. En meget smukt pyn
tet gymnastiksal dannede også i år råm- 
men om festen. Mange forældre til' de 
elever, der skulle forlade skolen, og i læ
rere sluttede kreds om de unge, der 
med skolens fane i spidsen klassevis 
kom ind i salen og indtog deres plad
ser. Efter fællessang og underholdning 
af skolens kor ledet af viceinspektør 
Rudloff, gav inspektøren i en tale ele
verne mange gode ord med på vejen 
ud i livet. Derefter blev der uddelt 
flidspræmier, eksamensbeviser, afgangs
beviser m. m. Festen sluttede med, at 
alle sang »Der er et yndigt land«.

Forældreugen. Ved den årlige for
ældreuge besøges klasserne - især 1., 2. 
og 3. klasserne - af mange for ældre, 
der gerne vil høre, hvordan deres Små 
poder klarer sig. Forældrene får derved 
en mulighed for at skønne over deres 
eget barns standpunkt sammenlignet 
med hele klassens almindelige stand
punkt. Dette sammenholdt med lærer
nes vurdering kan give et billede af 
barnets skolesituation.

Forældrene »hører på«
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Luciaoptog. I fjor genoptog skolen 
traditionen med den 11. december at 
lade luciabruden med sit følge passere 
gennem skolens lange gange. Et smukt 
indslag, der virker betagende på sko
lens mange elever, der har taget op
stilling langs gangene og med højtide
lig stilhed iagttager optoget af store pi
ger, der syngende og bærende lys for
nemt skrider frem gennem den mørk
lagte skole.

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

Julefesten den sidste dag før ferien 
fejredes traditionen tro med juletræ i 
salen for hele underskolen 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 som sæd
vanlig gik et optog af »De hellige tre 
konger« efterfulgt af hyrder omkring 
træet i salen syngende hymnen om »De 
hellige tre konger«, skrevet af overlæ
rer, fru Dagny Møller og med musik 
af komponisten, hr. overlærer Ejnar 
Jacobsen.

Julestue på Hillerødgades skole. Atter 
i år indbød Hillerødgades skole foræl
drene til julefest. I år var det arrange
ret som julestue i pigernes gymna
stiksal, der var meget smukt julepyntet. 
Efter at inspektør Mogens Pedersen 
havde indledt med at byde velkommen, 
sang hele salen med på en række jule

sange. Derefter overtog viceinspektør 
Fr. Rudloff afviklingen af aftenens 
program, som blev foretaget i et så im
ponerende tempo, at der overhovedet 
ikke forekom nogen døde punkter. Fr. 
Rudloff dirigerede et kor af de største 
elever, som med velklingende stemmer 
sang en række udenlandske sange. Det 
lød virkeligt smukt, men knapt var 
bifaldet forstummet, før sanglærer Jør
gen Nielsen satte sig ved klaveret og 
dirigerede et kæmpehold af de mindre 
elever, som med gjaldende stemmer 
sang en hel del julesange, for senere at 
komme igen og synge forskellige mun
tre børnesange blandt andet om års
tiderne. Øredøvende bifald, men det 
var også en oplevelse at fornemme bør
nenes sangglæde og se deres glade an
sigter. Lærerne bidrog også til under
holdningen, således fortalte overlærer 
Johan Møller meget humoristisk en 
fantastisk historie, som udspillede sig 
en juleaften i et cirkusmilieu i Ham
burg. Og tengelærerinde Birthe Bolwig 
viste forældrene, hvordan de bedst, og 
uden at få for meget af limen på fing
rene, lavede et stort, flot kræmmerhus, 
som blev til under smil og latter. Og 
efter denne kraftpræstation smagte den 
serverede kaffe med julebag til virke
lig godt. Aftenen sluttede med at lyset 
blev slukket i salen og ind kom et lucia
optog, smukt syngende og bærende lys. 
Det var virkeligt betagende, og bifal
det ville næsten ingen ende tage.

En hjertelig tak til alle på skolen for 
det vellykkede arrangement. Det var 
en dejlig aften. Et forældrepar.

Fastelavnsfest. Lørdag den 4. fe
bruar — dagen før fastelavn - invite
rede skolen alle børnene i 1. og 2. 
klasserne — ialt ca. 200 børn — til faste
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lavnsfest i pigernes gymnastiksal. Salen 
var smukt pyntet med serpentiner, og 
der var ophængt to fastelavnstønder.

Mange af børnene og flere lærere 
mødte morsomt og festligt udklædte. 
Også som i fjor med lærer Jørgen Niel
sen ved klaveret sang og legede gym
nastiklærer Duholm med børnene, så 
stemningen på visse tider steg til det 
helt orkanagtige.

Duholm og Hammelbo ledede bagef
ter tøndeslagningen. De små havde 
mange kræfter, og tønderne blev hur
tigt slået ned til sidste pind.

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

I år fik man en ekstra underhold
ning, idet nogle af skolens elever op
førte Mester Jakel-komedier med de ny
deligste dukker, som de selv havde la
vet under fru Bolwigs ledelse.

Fællestimer. Som sædvanlig deltog 
elever fra 8. og 9. klasse i en fællestime, 
hvor en norsk rejselektor fortalte om 
Telemarken.

Den 10. marts samledes I, II, III 
real samt 7 bu til fællestime med en 
svensk rejselektor. Det var adjunkt Ber
til Solberg, som viste filmen »Den nya 
floran« - ett inlågg i anti-skråpkam- 
panjen.

Forældresammenkomst. Den 30. no
vember 1966 inviterede skolen og skole
nævnet til et møde i pigernes gymna
stiksal - festsalen, som vi kalder den, 
efter at den er gjort så smukt i stand - 
med følgende program:

1. Hvordan står det til med Deres 
barns sundhedstilstand? Vor skolesund
hedsplejerske, frøken Bodil Poulsen for
talte om sit arbejde.

2. Er Deres barns tænder i orden? 
Viceovertandlæge, fru Højrup fortalte 
om skoletandlægens arbejde.

3. Har Deres barn svært ved at tale 
— stammer det måske. Tale- og høre- 
pædagog, overlærer Johan Møller for
talte om, hvad der kan gøres for at 
hjælpe børn på dette område.

4. Har De fornemmelsen af, at det 
kniber for Deres barn at følge med i 
skolen og være på højde med kamme
raterne — eller har Deres barn vanske
ligt ved at opføre sig ordentligt? Skole
psykolog, cand. psych., fru Anny Thyre
god fortalte om de muligheder, der er 
til rådighed for hjælp i sådanne situa
tioner.

Som det tydeligt fremgår af program
met, kom de fire talere ind på proble
mer i forbindelse med børnenes opvækst 
og trivsel, som vi så at sige alle mere 
eller mindre kender til fra vore egne 
børn.

Møde for forældrene til eleverne i 
5. og 7. klasse. For at styrke og ud
bygge den kontakt mellem skole og 
hjem, som er så nødvendig for det 
daglige arbejde og for at orientere for
ældrene, har der været afholdt for
ældremøder for disse to klassetrin.

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

Skolescenen. 46 elever har i årets løb 
besøgt Skolescenen og 119 elever Skole
scenens Bio. Endvidere har en forestil
ling for eleverne i 1. til 4. klasse været 
besøgt af 176, deriblandt nogle forældre 
og små søskende.

Gymnastik. Skolen deltog som sæd
vanlig i idrætsdagen, og flere af de del
tagende hold nåede frem til finalen.
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Om drengene oplyses følgende:
Indledende stævne på Genforenings

pladsen havde 98 drenge fordelt på 
fodbold (12), håndbold (21), atletik 
(36), basket (17) og stafetløb (12). 
Her vandt II real, og 6 auv blev nr. 2.

I finalestævnet deltog to hold i atle
tik. II real og 6 auv med henholdsvis 
6 og 12 drenge, og begge hold blev 
nr. 6.

Indledende svømmestævne havde 9 
deltagende hold fra Hillerødgades skole. 
Heraf gik 6 auv og 8 av i finalen, hvor 
de blev henholdsvis nr. 5 og 4.

Desuden har Hillerødgades skole del
taget med 15 drenge ved københavnske 
skolers mesterskaber, hvor der blev op
nået følgende placering: ældste gruppe: 
100 m: Tom Lunden nr. 3 i 12,5 og 
Lasse Brodthagen nr. 6 i 12,7. 1000 m: 
Lasse Brodthagen nr. 2 i 3.00.2 og 
Steen Lassen nr. 9 i 3.09.0. Længde- 
og højdespring: Jan Corfixen nr. 7 og 
5 med 5.28 og 1.53. Spyd: Kai Olsen 

nr. 9 med 37,79. I holdkonkurrencen 
blev Hillerødgades skole nr. 5 af 16 
skoler. I yngste klasse blev vi nr. 11 af 
16 skoler. Her blev Per Christensen nr. 
4 i spydkast med 35,84 m.

Derudover kan fortælles, at Johnny 
Jensen, 8 av, var deltager på Køben
havns hold i atletik i Oslo mod de øv
rige skandinaviske hovedstæder. Holdet 
bestod af 12 af de bedste drenge i Kø
benhavn.

Piger fra 6 au og 6 bu deltager i 
marts måned i en stor gymnastikopvis
ning i Idrætshuset.

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.

Skolens distrikt 
omfatter følgende gader: 
Asminderødgade, 
Blåmejsevej,
Borups Allé (lige numre 158-178),
Bregnerødgade,
Esromgade,
Falke vej,
F redensborggade,
Frederikssundsvej (nr. 1-29),
Glentevej (nr. 1-59 og 2-56),
Hej revej,
Hillerødgade (nr. 15—21 B og 22—28, 

55-89 og 68-92),
Hyltebro,
Høsterkøbgade (lige numre),

Lundtoftegade (ulige numre fra 89 
og lige numre fra 46),

Mejsevænget,
Nattergalevej (nr. 1—11 og 2—26),
Nordre Fasanvej (fra nr. 229 og 206), 
Nørrebrogade (ulige numre fra 211), 
Nørrebro Vænge (nr. 3-15 og 2-14), 
Rørsangervej (nr. 1-25 og 2-4), 
Sandbjerggade (ulige numre fra 9 

og lige numre fra 38),
Svanevej,
Tikøbgade,
T ornskadestien,
Vibevej (ulige numre),
Ørholmgade,
Ørne vej (nr. 1-29 og 2—30).
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Skolenævnets beretning
Ved valget til skolenævnet i maj 

1966 blev følgende valgt:

Af borgerrepræsentationen:
Sognepræst Rie. Møller-Petersen, 
Hans Tavsensgade 2, N.
Hr. Svend Hemmingsen, Ægirsgade 
253, n.

Af forældrene:
Frk. Berthe Hovard, Bregnerødgade 
53, N.
Hr. Viggo Andersen, Lundtoftegade 
942, n.
Hr. Kurt Sendahl, Rungsted Plads 
23, N.

Dette nyvalgte skolenævn har i årets 
løb holdt møder, hvor alle spørgsmål 
angående skolen og elevernes skolegang 
drøftes.

Der har ikke været mange ulovlige 
forsømmelser at behandle i det for
løbne år, men skolenævnet opfordrer 
alligevel forældrene til hurtigst muligt 
at give skolen besked, hvis deres barn 
forsømmer fra skolen.

Udskrivning fra skolen for elever, 
der har påbegyndt undervisningen i det 
8. skoleår, kan kun ske med skolenæv
nets tilladelse. Anmodning om udskriv

ning skal sendes til skolenævnet med 
oplysninger om, hvornår barnet er født, 
hvornår det kom i skole, i hvilken klas
se det går samt en bekræftelse fra ar
bejdsgiver på, at lære- eller elevplads 
er opnået.

I forældreugen i november havde vi 
et aftenmøde, hvor skolesundhedsplej
erske, frk. Bodil Poulsen fortalte om 
børnenes sundhedstilstand, viceover- 
tandlæge, fru Højrup om børnenes 
tænder og tandplejen på skolerne og 
overlærer Johan Møller om talebesvær.

Dette aftenmøde, der var godt be
søgt, gav forældrene et interessant ind
blik i en side af arbejdet på skolen, de 
færreste har meget forkundskab tik

Også lærerrådet har fået nye med
lemmer i skolenævnet. Frk. Tove Pe
tersen og hr. Carl Johannesen har af
løst fru Ida Marott og hr. Tage Peter
sen, der i en lang årrækkke har sid
det i nævnet. Og skolenævnet benytter 
denne lejlighed til at takke dem for 
det store arbejde, de har gjort gennem 
årene.

Ligeledes en tak til skolens inspektør 
og lærere for støtte og interesse for 
nævnets arbejde i det forløbne år.

Marts 1967.

P. n. v.
Viggo Andersen.
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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 letsin
digt 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 barnet op, når 
gadelygten bliver tændt.
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Den mundtlige årsprøve, 

der former sig som almindelig undervisning, afholdes efter omstående skema tirs
dag den 20. og onsdag den 21. juni. Forældre og andre interesserede indbydés.

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.

Mandag den 19. juni kl. 19,30 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, hvor eleverne kun er i skole ca. en 
halv time.

Sommerferien begynder fredag den 23. juni og varer til og med lørdag den 
12. august. Det nye skoleår begynder mandag den 14. august kl. 10 pr., hvor alle 
klasser møder. De nye 1. klasser begynder dog først den 21. august kl. 9 og møder 
i pigernes gymnastiksal.
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Årsafslutningen 1967
(BESØGSDAGE)

TIRSDAG DEN 20. JUNI

Lærer Gæstelærer
1 u (nr. 13) kl. 9-10 dansk

kl. 10-11 regning
Ulla Helstrup 
]. Stenholt

1 v (nr. 3) kl. 9-10 dansk
kl. 10-11 regning

Lene Frederiksen 
E. Eyermann

2v (nr. 7) kl. 9-10 dansk
kl. 10-11 regning

K. V. Nielsen
Kirsten Kjærbye

3 u (nr. 26) kl. 9-10 dansk
kl. 10-11 regning

Maud Tendal 
Tove Petersen

3v (nr. 24) kl. 9-10 dansk
kl. 10-11 regning

Jerry Andersen 
Elie Madsen

4v (nr. 1) kl. 9-10 regning
kl. 10-11 biologi

Tove Petersen
Ulla Helstrup

G. Brammer
Jørgen Nielsen

5u (nr. 22) kl. 9-10 dansk
kl. 10-11 regning

W. Boel
J. L. Høgsgaard

A. Brogaard Jepsen 
Maud Tendal

5v (nr. 15) kl. 9-10 dansk
kl. 10-11 regning

E. Eyermann
K. V. Nielsen

Wørle Johansen
Birgitte Rasmussen

5x (nr. 12) kl. 9—10 dansk
kl. 10-11 biologi

Birgitte Rasmussen 
B. Egholm

Jørgen Nielsen
Børge Andersen

6A (nr. 23) kl. 9-10 dansk
kl. 10-11 historie

G. Krausmann
G. Krausmann

Elise Madsen
A. Brogaard Jepsen

7 au (nr. G) kl. 9—10 geografi
(nr. 4) kl. 10-11 dansk

J. Stenholt
Wørle Johansen

Kirsten Kjærbye 
Jerry Andersen

7 av (nr. 17) kl. 9-10 dansk
kl. 10-11 biologi

Ida Marott 
W. Boel

J. L. Høgsgaard 
Lene Frederiksen

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

Børge Andersen 
Ida Marott

Kaja Møller
Kaja Møller

lu (nr. N) kl. 8-11 biologi P. Hallund T. Hammelbo

Tilsyn:

Sløjdsal kl. 10-12
Tegnesal kl. 10-12
Håndgerningssal kl. 10-11 

kl. 11-12

E. Juel Hansen 
Helle Segelcke 
Else Mogens Pedersen 
Ida Marott
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ONSDAG DEN 21. JUNI

GæstelærerLærer
1 X (nr. 6) kl. 9-10 regning Ingrid Jensen

kl. 10-11 dansk Helle Segelcke
2u (nr. 5) kl. 9-10 dansk Ingb. Rasch

kl. 10-11 regning Bodil Petersen
2x (nr. 8) kl. 9-10 regning A. Brogaard Jepsen

kl. 10-11 dansk Bodil Møller
3 x (nr. 16) kl. 9-10 dansk Elise Madsen

kl. 10-11 regning Birgitte Rasmussen
3y (nr. 3) kl. 9-10 regning Tage Petersen

kl. 10-11 dansk Ing. Jensen
4u (nr. 26) kl. 9-10 dansk Maud Tendal

kl. 10-11 regning A. Brogaard Jepsen
4 x (nr. 21) kl. 9-10 dansk Bodil Petersen

(nr. N) kl. 10-11 biologi Maud Tendal
6 au (nr. 15) kl. 9-10 historie Helle Segelcke

kl. 10-11 dansk Elise Madsen
6 av (nr. 24) kl. 9-10 dansk Jerry Andersen

kl. 10-11 historie Lene Frederiksen
6 bu (nr. 11) kl. 9-10 historie Carl Johannesen

kl. 10-11 dansk Tage Petersen
lu (nr. 14) kl. 8-11 dansk E. Juel Hansen

H. Duholm 
H. Duholm
J. Stenholt
J. Stenholt
Ulla Helstrup 
Ulla Helstrup 
Lene Frederiksen 
Ingb. Rasch 
Bodil Møller 
Jerry Andersen 
E. Stampe

Tilsyn:

Sløjdsal kl. 10-12
Tegnesal kl. 10-12
Håndgemingssal kl. 10-11

kl. 11-12

Wørle Johansen 
B. Bolwig 
Elna Jacobsen 
Bodil Petersen

Udlevering af sløjdarbejder, tegninger og håndarbejder finder sted 
onsdag den 21. juni mellem kl. 12 og 13.
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Omflytningsdag
TORSDAG DEN 15. JUNI

Kl. 8 møder:
1 u (nr. 13) Ulla Helstrup
1 V (nr. 3) Lene Frederiksen
1 X (nr. 6) Helle Segelcke
2 u (nr. 5) Ingb. Rasch
2 V (nr. 7) K. V. Nielsen
2x (nr. 8) Bodil Møller
3 u (nr. 26) Maud Tendal
3 v (nr. 24) ]erry Andersen
3 x (nr. 16) Elise Madsen

3y (nr. 21) Ing. Jensen
4 v (nr. 9) Else Mogens Pedersen
5u (nr. 22) W. Boel
5 v (nr. 15) E. Eyermann
5 x (nr. 12) Birgitte Rasmussen
6 A (nr. 23) G. Krausmann
7 au (nr. 4) Wørle Johansen
7 av (nr. 19) Ida Marott
7 bu (nr. 10) Børge Andersen
8 av (nr. 14) Tove Petersen
8 A (nr. 2) K. O. Andersen

Kl. 9 møder:
4 u (nr. 26) Maud Tendal
4 x (nr. 21) Bodil Petersen
6 au (nr. 16) Elise Madsen
6 av (nr. 24) Jerry Andersen
6 bu (nr. 11) Tage Petersen
8 au (nr. 12) Kirsten Kjærbye
lu (nr. 14) E. Juel Hansen
II u (nr. 10) Børge Andersen

Hillerødgades skole, marts 1967. Mogens Pedersen.
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Skolens hilsen til de elever, 
der forlader skolen :

Ikke — hvad du er - men hvorledes 

- bestemmer dit værd -
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