At gå i skole i Herlev i 60´erne.
Jeg er vokset op i musikkvarteret (Fagotvej) i Herlev. Jeg var jo altid hjemme hos mor og vi gik ikke i
børnehave, så vi var sammen på vejen om dagen, hele dagen, hver dag.
Jeg startede med at gå i børnehaveklasse på Elverhøjen skole om efteråret 1963/64. Vi mødtes alle
sammen den første dag i skolens aula, (samme sted hvor du selv har gået til dans). Det gjorde vi hvert år
når skolen startede. Vi havde også julefest og vi lavede et blad til vores forældre, noget med ”hesten”. Det
hele gik ud på leg og vi havde også bamsedage.
Børnehaveklassen som jeg
Her er det foto af Skoletasken var en rigtig
husker det. Vi var der i 2 timer,
mig i 1 klasse.
taske med 2 tynde stropper
og der var vist nok 3 klasser om
Ved betonmuren
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dagen. (Tror det var en
ved indgangen til rigtig ondt i skulderen.
forsøgsordning.) Vi var gemt
skolegården på
Måske den første udgave
”Dansk
nede i kælderen, den voksne
Elverhøjen.
af en rygsæk !
skolefoto”
hed Frøken Larsen.
I starten af skolen, når vi mødtes om morgenen, stillede man op på gangen foran klasseværelset og man gik
ikke ind før læren kom, og ingen satte sig ned før der blev sagt til. Vores klasselærer hed Sven Sommer, som
var en rigtig behagelig lærer. Da jeg altid har brugt venstre hånd – blev jeg tvunget at skrive med højre i
skolen, det var ikke sjovt. Men i dag kan jeg så skrive med begge. En anden af de ting jeg husker tydeligt var
skolelægen (hun var nok den med de koldeste hænder i verdenen) og skoletandlægen. Når man skulle til
tandlægen blev man kaldt op over højtaler anlægget – her var det at Ivan ikke ville til tandlægen, så han
blev hentet i klassen – men han smuttede ud af vinduet til skolegården og så så vi ham ikke mere den dag . Vi gik til og fra skole, hele året rundt – og først i 3 klasse fik jeg min første røde cykel. Politiet kom også
dengang på skolen (Politistationen lå på Elverhøjen og er i dag dagintuition). Vi var til cyklistprøve og hver
år fik vi et flot mærke på cyklen, hvis den var i orden. Den eneste vi lavede i frikvarteret var at spille
fodboldt og så alle de narrestreger, som friske drenge nu kan finde på give buksevand m.m.
Vi havde en meddelelsesbog – hvor der stod Bemærkninger om forsømmelser, flid og opførsel.

Fagene i 5 klasse var Kristendomskundskab, dansk, skriftlig og mundtlig, Skrivning, Regning og matematik
skriftlig og mundtlig, Engelsk, Historie, Geografi, Biologi, Naturlære, Formning, Legemsøvelser,
Håndgerning-Sløjd – Husgerning – sang og så fik man også ordens vurdering.
Man blev vurderet med følgende bedømmelser.
Udmærket – Meget tilfredsstillende – Tilfredsstillende – Jævnt tilfredsstillende – Mindre tilfredsstillende og
Ikke tilfredsstillende.

Efter årsprøven fik man en bemærkning som f.eks. oprykkes i 6 klasse. Afslutningen på skoleåret mindes jeg
som altid sluttende i aulaen med sangen - Altid frejdig, når du går…
Senere lavede man skoledistrikterne om og jeg kom over på Engskolen i 7 a her var vores lærer Else og Sven
Krøigaard samt Inger og Svend Hansen, mangeårig leder af Herlev skolebio. Det var også i de år hvor vi
begyndte at kalde lærerne ved fornavn.
I 1971/72 – delte man også klasserne i et A-niveau og et B- niveau, som nok var for de kloge der skulle i
gymnasiet bagefter. Nogle af fagene var latin - tysk og orientering og i 10 klasse fik jeg også fransk. Karakter
skalaen var blevet til 13 skalaen.
En at de sjove ting ved skoleåret 1971/72 jeg husker, der fik jeg nemlig kursus i elementær førstehjælp med
ret til at bære skolernes Førstehjælpsmærke i Bronze, underviseren var N.J. Lund, som efterfølgende var
mangeårig skoledirektør i Herlev. I 1973 sluttede jeg i 10 klasse.
I dag er de 2 skoler som jeg har gået på slået sammen til en skole og hedder Herlev Byskole, med
afdelingerne ENG og ELVER.
Din kusine Maria har gået på Hjortespring skole og fætter Mark har gået på Hjortespring skole og Lindehøj
skole i Herlev, ligesom moster Bodil har gået på Gl. Hjortespring skole, men det er jo en helt anden
historie…..
Gert Biilmann

