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Bestyrerinden træffes 
hver skoledag 1—2 (lørdag undtagen)

★
Det nye skoleår 

begynder i år fredag den 14. august kl. 10.

For 1. klasses vedkommende tirsdag 
den 1. september kl. 10.

*
Telefonbesked til elever kan ikke modtages, og 

eleverne kan ikke benytte skolens telefon.
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COMTESSE MOLTKES PIGESKOLE

udgør fra 28. juni 1913 sammen med Østersøgades Gymnasium en 
selvejende institution, der har navnet

E. BAY OG TH. MOLTKES SKOLER

Institutionens bestyrelse er:

Ellen. Møller. Eigil Freil.
Ernst Moltke.

Skolen er en privat højere almenskole for piger, der i henhold 
til lov af 15. marts 1947 er statsunderstøttet for mellemskole- og real
klassernes vedkommende.

Skolen er grundlagt 1. november 1870 af comtesse Th. Moltke 
og har siden 1899 haft ret til at afholde aim. forberedelseseksamen. 
Denne eksamen er fra 1907—08 afløst af mellemskole og real
eksamen.

Skolen er delt i følgende 3 afdelinger:

FORSKOLEN

(1. til 5. klasse inkl.) for børnene indtil 11—12 års alderen.

MELLEMSKOLEN,

som gennem 4 klasser fører eleverne til mellemskoleeksamen.

REALAFDELINGEN,

hvor mellemskolens undervisning fortsættes og afsluttes med real
eksamen.



Af skolens dagbog 1952—53
Skoleåret begynder den 13. august.
7. og 8. november holdt III ml. en fest på skolen med det formål 

at støtte Grønlandsindsamlingen. Nogle af klassens elever opførte 
»Hans og Trine« og »Prinsessen på Ærten«. Forestillingen opførtes to 
gange om fredagen og desuden lørdag aften. Om lørdagen var der til
lige bazar med tombola, fiskedam, amerikansk lotteri, konditori og 
bortlodning af to dukker med fint udstyr. Alle eleverne i III ml. havde 
hængt godt i med mange forberedelser til festen, og da der var stor 
tilstrømning både til teaterforestillingerne og bazaren, kunne de som 
resultat af deres anstrengelser indbetale 1420 kr. til Grønlandsindsam
lingen.

6. december så flere af skolens klasser Nationalmuseets film: 
»Fra hjulplov til mejetærsker«.

8. december modtog Kirsten Lis Hansen som den dygtigste elev 
i fransk en bogpræmie fra »Alliance Frangaise«.

Realklassens juledukke indbragte i år 340 kr. Pengene blev an
vendt til julekurve, som eleverne selv bragte ud til fattige familier.

20. december holdt skolen julefest.
30. december rejste 37 elever fra Østersøgades Gymnasium og 

Comtesse Moltkes Pigeskole under ledelse af lektor Roskjær, adjunkt 
Struwe og frk. Siersted til Stockholm, hvor de i 5 dage var gæster hos 
svenske kammerater fra Kungsholmens kommunala flickskola. Om 
Stockholmsturen er berettet andet steds i programmet.

21. og 24. januar var der færdselsundervisning ved overbetjent 
Aagerup.

13. februar var der filmsforestilling for nogle af forskolens klas
ser og 1. ml. i anledning af fastelavnen.

21. februar fejredes Comtesse Moltkes fødselsdag på sædvanlig 
måde ved uddeling af bogpræmier. Præmietagerne var: Ina Kay, Jytte 
Olsen, Birthe Olsen, Silja Gervø, Lene Jensen, Viviane Knudsen, Anne- 
Mette Jacobsen, Bodil Langvad-Nielsen og Kirsten Hammer Jakobsen.

7. marts havde realklassen og IV ml. skolebal.
26. marts afholdtes den årlige skolekoncert under ledelse af hr. 

Kaj Oluf Buch. Koncerten blev et nyt led i den kæde af festlige og 
fornøjelige aftener, som hr. Buch gennem årene har givet 0. G. og 
C. M. P.
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Turen til Stockholm

Kungsholmens flickskola, som besøgte os sidste vinter, havde 
invilerel os lil Stockholm, for al vi kunne tilbringe nogle dage af vor 
juleferie i den svenske hovedstad.

De svenske piger havde sammen med deres lærerinde, frk. Da
nielsson, tilrettelagt et godt program for de 5 dage, vi skulle være i den 
smukke by. Vi fik da også set mange seværdigheder: »Gamla sta’n« 
med dens mange snævre gader og interessante gamle huse, Riddar- 
holmskyrkan med kongegravene, Stadshuset, slottet osv.

En af dagene besøgte vi Stockholms frilandsmuseum »Skansen«. 
Der var dejligt, og netop da vi var derude, faldt den fine frostsne over 
de gamle bondehuse og lagde sig som tykke, hvide puder på de om
kringstående graner.

En hel dag tilbragte vi i universitetsbyen Upsala, hvor vi fik fore
vist den smukke domkirke, universitetet og det gamle slot. Den dejlige 
»smørgås«, som vi havde med, spiste vi i restauranten »Tre Liljor«. 
Derefter havde vi en time til fri rådighed. Nogle benyttede den til at 
gøre deres sidste indkøb, andre tog til slotsparken, hvor de prøvede 
deres færdighed i at kure på bagen ned ad de isbelagte bakker. Aftenen 
sluttede med en hyggelig fest på skolen.

En aften var vi alle i operaen, hvor Mozarts »Don Juan« stod på 
programmet.

Den sidste dag var der udflugt til Drotningholm slot, hvor konge
familien netop boede på det tidspunkt.

Disse 5 dage i Stockholm var for os alle en dejlig oplevelse, og 
den gæstfrihed, som vore svenske værter viste os, vil vi længe huske.

Annie Petersen, realkl.



Forældrebesøg på skolen
For at forældrene kan få et indtryk af det daglige arbejde på 

skolen, vil skolen gerne indbyde dem til af og til at overvære under
visningen. Det er tanken, at skolen vil holde »åbent hus« for forældre
besøg i det kommende skoleår efter følgende plan:

I 1., 2. og 3. forskoleklasse: 10. okt., 10. nov., 11. jan. og 11. febr.

I 4. og 5. forskoleklasse samt I, II og III ml.: 12. okt., 12. nov., 13. jan. 
og 13. febr.

Karaktergivning
I 1.—3. underklasse gives der ingen karakterer, men i 2. og 3. kl. 

får eleverne ved hver måneds slutning (undtagen august og juni) et 
vidnesbyrd angående deres flid, orden og opførsel. I realklassen, 
mellemskolen samt 4. og 5. forskoleklasse gives der karakterer 5 gange 
i løbet af et skoleår: 15. oktober, 15. december (terminskarakterer), 
15. februar, 15. april og endelig årskarakterer ved undervisningens 
ophør. Terminskaraktererne udtrykker lærerens foreløbige bedømmelse 
af elevens standpunkt, årskaraktererne den endelige.

Karakterbøgerne vil altså kun blive sendt hjem 5 gange om året 
(et ministerielt cirkulære af 6. januar 1952 har fastsat, at antallet af 
årlige standpunktskarakterer nedsættes til 4). Når karakterbøgerne 
hjemsendes sidste gang, vil de foruden årskaraktererne tillige inde
holde eksamenskaraktererne.

Der vil blive givet standpunkts-, termins- og årskarakterer i alle 
fag undtagen religion og sang.

I afgangsklasserne bliver der givet eksamenskarakterer i alle fag 
undtagen religion, sang og gymnastik; for IV ml.’s vedkommende 
undtages ligeledes de 2 fag, der bortfalder ved den mundtlige eksamen.

I de øvrige klasser gives der kun eksamenskarakterer i de fag, 
hvori der afholdes eksamen. Som det har været skolens skik gennem 
mange år, vil der heller ikke for fremtiden — de 2 afgangsklasser fra
regnet — blive udregnet kvotienter af karaktererne, hvad enten det 
drejer sig om standpunkts-, termins-, års- eller eksamenskarakterer.
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Oversigt over det i skoleåret 1952—53 læste

1. KLASSE

Religion. Fra skabelsen til Moses. Jule-, påske- og pinseevangeliet for
talt. Nogle salmer.

Dansk. Inger Merete Nordentoft: Min a. b. c. 1 og 2.
lagttagelsesundervisning. Høsten, vore kornsorter, vort tøj, 

husdyrene, stæren, storken.
Regning. Dagliglivets regning: 1. del: A og B.

2. KLASSE

Religion: GI. test.: Fra skabelsen til Moses. Ny testamente: Fra døberen 
til sædemanden. Bibelske sange og salmer.

Dansk. Fredebo og Nielsen: »Vort Modersmål«, 2. kl. Oplæsning, gen
fortælling og vers. Kendskab til navneord, udsagnsord og tillægsord. Afskrifter 
og diktater.

Geografi. Danmark.
Historie. Bronze-, sten- og jernalderen. Flere af de danske heltesagn 

fortalt og genfortalt. Enkelte historiske beretninger i tilknytning til geografi
undervisningen.

Regnin g. Dagliglivets regning 2. del gennemgået.

3. KLASSE

Religion. GI. test.: Fra Moses til Ruth. Ny test.: Fra sædemanden til 
palmesøndag. Bibelske sange og salmer.

Dansk. Fredebo og Nielsen: »Vort Modersmål«, 3. kl. Oplæsning, vers, 
en ugentlig diktat. Navneords, tillægsords og udsagnsords bøjning.

Historie. Danmarks historie til 1536. Det i 2. klasse mundtligt gennem
gåede pensum er repeteret efter bogen, derefter er fortalt videre med bogen som 
støtte. Kongerækken og årstal for hovedbegivenhederne er stadig indøvet. Sange 
lært i tilknytning til årets pensum.

Geografi. Grundig gennemgang af Sverige, Norge og Finland. Lettere 
gennemgang af de øvrige lande i Europa.

Regning. Dagliglivets regning 3. del gennemgået.
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4. KLASSE

Religion. Ny test.: Fra palmesøndag til pinsedag. GL test.: Fra Ruth 
til Juda rige. Salmer og bibelske sange.

Dansk. Fredebo og Nielsen: »Vort Modersmål«, 4. klasse. Oplæsning, 
genfortælling og vers. Indøvet kendskab til de vigtigste sætningsdele og nogle 
ordklassers bøjning. H. C. Andersens liv fortalt, flere af hans eventyr læst. En 
hjemmestil hver uge og to ugentlige diktater.

Historie. Nordens: fra 1536—1784. Historiske sange og digte gennem
gået og sunget.

Geografi. Th. Nørlyng: Geografi for folkeskolen: Asien, Afrika og Au
stralien.

Naturhistorie. De almindelige danske pattedyr og fugle. Nogle al
mindelige danske træer.

Regning. Dagliglivets regning 4. del gennemgået.

5. KLASSE

Religion. Slutningen af det gi. test, og ny test.: Fra pinsedag — ud. 
Salmer og bibelske sange.

Dansk. Fredebo og Nielsen: »Vort Modersmål«, 5. klasse. Mange digte 
lært udenad. Fortsat indøvelse af ordklassernes bøjning og sætningsdele. Tegn
sætning indøvet. Ingemanns liv fortalt, hans morgen- og aftensange gennemgået. 
Som regel en hjemmestil om ugen. Desuden en ugentlig diktat.

Historie. Nordens: Nik. M. Helms: Børnenes danmarkshistorie fra 1784 
til vore dage.

Geografi. Th. Nørlyng: Geografi for folkeskolen. Amerika, Danmark.
Naturhistorie: Det menneskelige legeme. Fremmede landes pattedyr, 

fugle og krybdyr. Nogle aim. danske planter.
Regning. De 4 regningsarter med ubenævnte og benævnte tal samt de

cimalbrøk efter dagliglivets regning 5. del og regneopgaver ved optagelsesprøven 
til mellemskolen ved Kjeld Jørgensen og Carl Sørensen: 2. hefte.

Engelsk. Jespersen & Sarauw begynderbog.

1. MELLEMSKOLEKLASSE

Religion. Nørfelt, Rønn Christensen og Miiller: Kristendomskundskab: 
1. trosartikel. Nogle salmer.

Dansk. Hansen og Heltoft: Læsebog 1: Oplæsning, vers og analyse. Litte
raturlæsning: Heiberg: »Aprilsnarrene«, Hertz: »Kong Renés Datter« og »Spare
kassen«. Hauch: »Søstrene på Kinnekullen«. Dora Sandal: Ny dansk grammatik 
med arbejdsopgaver. Genfortællinger og diktater hver uge.

Historie. Schmidts lærebog i historie I: Oldtiden.
Geografi. C. C. Christensen: Geografi for mellemskolen I: Rusland, de 

baltiske lande, Polen, Tyskland, Holland, Belgien, de britiske øer, Frankrig og 
indledningen.

Naturhistorie. Balslev og Andersen: Zoologi for mellemskolen I: 
Nogle pattedyr samt fugle til vadefugle. Balslev & Simonsens botanik for mellem
skolen, 1. hæfte. Desuden plantebestemmelser.
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Engelsk. Jespersen & Sarauw: Engelsk II (ved Sv. Brüel), side 1—56, 
Chr. Jørgensen: Engelske stiløvelser. Skolestile og hjemmestile.

Tysk. Claus Eskildsen: Ich spreche deutsch. Side 1—50. Kapers gramma
tik. Houken og Stenbjerre: Tyske stiløvelser. I. Skriftlige øvelser på skolen og 
h j emme.

Regning. Friis-Petersen og Jessen: Mellemskolens ny regnebog I. 3 hjem
meopgaver ugentlig.

Naturlære. Sundorph I: Måling, vejning, vægtfylde, luftens tryk, pum
per, tryk i vædsker og Arkimedes lov.

2. MELLEMSKOLEKLASSE

Religion. Nørfelt, Rønn Christensen og Muller: Kristendomskundskab: 
2. trosartikel. Nogle salmer.

Dansk. Hansen og Heltofts læsebog II: Der er arbejdet med de til læse- 
stykkerne knyttede opgaver. Sproglære efter Dora Sandal: Ny dansk grammatik 
med arbejdsopgaver. Hjemmestil hver 14. dag, frie stile og genfortællinger. Des
uden en del skolestile, diktater og tegnsætningsøvelser.

Historie. Ludvig Schmidts lærebog I: Middelalderen.
Geografi. C. C. Christensen: Geografi for mellemskolen I og II: Al

perne, Donaulandene, Sydeuropa, indledning og tilbageblik i I. del samt Australien.
Naturhistorie. Balslev og Andersen: Zoologi for mellemskolen I: Fra 

vadefugle — bogen ud. Balslev & Simonsen: Botanik for mellemskolen, 2. hefte. 
Plantebestemmelser.

Regning. Friis-Petersen og Jessen: Mellemskolens ny regnebog II. 3 
hjemmeopgaver ugentlig.

Matematik. Mellemskolens ny geometri, udarbejdet af F. Fr. Petersen, 
Th. Jensen og J. W. Jessen: Til deling af liniestykket. .......

Naturlære. Sundorph I: Tryk i vædsker. Varmelæren.
Engelsk. Otto Jespersen og Chr. Sarauw: Engelsk lærebog II og III 

(ved Sv. Brüel). Jørgensens stiløvelser for mellemskolen. Lund-Bredsdorff: Eng. 
grammatik. Skolestile og hjemmestile.

Tysk. Claus Eskildsen: Ich spreche Deutsch. S. 50—90. Kapers sproglære. 
Skolestile og hjemmestile. Houken og Stenbjerres stiløvelser.

3. MELLEMSKOLEKLASSE

Religion. Nørfelt, Rønn Christensen og Müller: 3. trosartikel. Nogle 
salmer.

Dansk. Hansen og Heltoft: Læsebog III. Blicher: Præsten i Vejlby og 
andre noveller. Chr. Winther: Hjortens Flugt. Dora Sandal: Ny dansk grammatik 
med arbejdsopgaver. Hjemmestil hver 14. dag. Diktater og tegnsætningsøvelser.

Svensk. Svenske læsestykker til skolebrug af Ida Falbe-Hansen og E. 
Keller, ca. 20 sider.

Historie. Schmidts lærebog II A.
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Geografi. C. C. Christensen: Geografi for mellemskolen: Amerika und
tagen Grønland. Asien og Afrika.

Naturhistorie. Balslev og Andersen: Zoologi for mellemskolen II: 
Leddyr, orme og bløddyr. Balslev og Simonsen: Botanik 3. hefte.

Regning. Friis-Petersen og Jessen: Mellemskolens ny regnebog III. 3 
hjemmeopgaver ugentlig.

Matematik. Geometri. Mellemskolens nye geometri udarbejdet af F. 
Fr. Petersen, Th. Jensen og J. W. Jessen. Fra liniestykkets deling til arealer. 
Aritmetik. V. A. C. Jensen og H. Chr. Christiansen: Aritmetik for mellemskolen: 
Forfra til brøker. Opgaver i aritmetik for real- og mellemskolen ved H. Chr. Chri
stiansen, H. Jepsen, O. A. Smith. 3 hjemmeopgaver hver uge.

Naturlære. Kemi efter Sundorphs kemi til syrer og salte. Sundorph I: 
Magnetisme og elektricitetslæren.

Engelsk. Jespersen & Sarauw: Engelsk lærebog III ved Sv. Brüel og 
Otto Jespersen: Eng. læsestykker IV ved Sv. Brüel. Grammatik efter Lund-Breds- 
dorffs engelske grammatik. Jørgensens engelske stiløvelser. Skolestile og hjemme- 
stile.

Tysk. Rabe og Skude: Tyske genfortællinger. Claus Eskildsen: Ich spreche 
Deutsch: Bogen ud. Kapers sproglære. Skolestile og hjemmestile.

4. MELLEMSKOLEKLASSE

Religion. De fire evangeliers oprindelse. Bjergprædikenen. Danske 
salmedigtere.

Dansk. Hansen og Heltoft: Læsebog IV. Henrik Hertz: Svend Dyrings 
hus. Øvelsesstykker i analyse og tegnsætning. Dora Sandal: Ny dansk grammatik. 
Stil hver 14. dag.

Svensk. Ida Falbe-Hansen og E. Keller: Svenske læsestykker til skole
brug ca. 25 sider.

Historie. Ludvig Schmidts lærebog II. Den nyeste tid.
Gergrafi. C. C. Christensen: Geografi for mellemskolen II: Danmark, 

Island, 1-ærøerne, den skandinaviske halvø, Finland, Grønland og havene. Astro
nomi, jordens form, bevægelse og udvikling.

Naturhistorie. Balslev og Andersen: Zoologi for mellemskolen II: 
Mennesket. Stråledyr og urdyr. Balslev og Simonsen: Botanik for mellemskolen, 4. 
hefte. Rasmussen & Simonsen: Organisk kemi.

Naturlære. Sundorph II: Mekanisk fysik, lyd og lys. Sundorph: Kemi 
for mellemskolen: Syrer, salte og baser.

Regning. Friis-Petersen og Jessen: Mellemskolens ny regnebog IV samt 
eksamensopgaver.

Matematik. V. A. C. Jensen og H. Chr. Christiansen: Aritmetik for 
mellemskolen: Fra brøker—bogen ud. Opgaver i aritmetik for real- og mellem
skolen ved H. Chr. Christiansen, H. Jepsen og O. A. Smith. Mellemskolens ny 
geometri ved F. Fr. Petersen, Th. Jensen og J. W. Jessen. Fra arealer—ud. 3 
—4 hjemmeopgaver om ugen. 2 opgaver regnes hveranden uge på skolen.

Engelsk. Jespersen: Engelsk TV og V ved Sv. Brüel, ca. 50 normalsider. 
Ekstemporal efter samme bøger. Lund-Bredsdorffs grammatik. Stiløvelse efter 
Jørgensens stiløvelser samt Egekvist og Helweg-Møller: 50 engelske realeksamens
opgaver. 1 stil hver uge.
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Tysk. Hansen, Christensen og Sv. Brüel: Was lesen wir noch? Rabe og 
Skude: Tyske genfortællinger. Digte af Goethe, Schiller og Heine fra: Gad: 
Tyske digte. Skolestile og hjemmestile.

Ekstemporal: C. Gad: Tysk læsning. Kapers sproglære og Houken og Sten- 
bjerres stiløvelser I og II. Skolestile og hjemmestile.

REALKLASSEN .

Religion. Udvalgte kapitler af Johannes evangeliet.
Dansk. Lily Gads grammatik. Øvelsesstykker til dansk analyse og tegn

sætning ved Olaf Lange.
Litteraturlæsning efter Hansen og Heltoft: Dansk læsebog for 

realklassen. Holberg: Den stundesløse. Oehlenschlæger: Hakon Jarl. Herman 
Bang: En dejlig Dag. Fristil hver 14. dag.

Historie. Kretzschmer og Lindhardt Hansen: Samfundslære for real
klassen. Paul Holt: Verdenskrigens tidsalder 1914—1945.

Geografi: Reumert: Erhvervsgeografi: side 9—115.
Naturhistorie. Bechmann Jensen: Biologi for realklassen.
Naturlære. Th. Sundorph: Fysik for realklassen. Elektricitet til tillæg, 

og varmelæren.
Tysk. Gad: Tyske læsestykker for realklassen. Ekstemporallæsning efter 

læsebogen. Kaper: Grammatik. Houken og Stenbjerres stiløvelser. Stil hver 14. dag.
Engelsk. Jespersen: Engelsk V og Sv. Brüel, ialt ca. 75 normalsider. 

Ekstemporal efter samme bog. Lund-Bredsdorff: Engelsk grammatik. 50 engel
ske realeksamensopgaver ved Egekvist og Helweg-Møller. En stil hver uge.

Fransk: Bruun og Roskjær: Fransk for begyndere: 50 normalsider.
Regning og matematik, a-klassen: C. C. Andersen og J. Dam- 

gaard Sørensen: Regning og aritmetik for realklassen. Ekstemporalopgaver for real
klassen. 2 opgaver hveranden uge på skolen. 3 hjemmeopgaver om ugen.

Regning, b-klassen. C. C. Andersen og I. Damgaard Sørensen: Praktisk 
regning for piger, suppleret med eksamensopgaver.

Optagelse af piger i Østersøgades Gymnasium
Elever her fra skolen, der har bestået mellemskole- eller real

eksamen med tilfredsstillende resultat og som iøvrigt er egnede til 
det, vil kunne optages i Østersøgades Gymnasium i 1. g på en af de 
tre linier: klassisk-sproglig, nysproglig eller matematisk-naturviden- 
skabelig.

I IV mellemskoleklasse vil endvidere elever, der ønsker at op
tages i gymnasiet, få lejlighed til at læse latin i 0. G’s IV mellem
skoleklasse. Denne undervisning er vederlagsfri. Elever, der efter sko
lens skøn, ikke har nogen chance for at kunne blive optaget i gymna
siet, kan ikke deltage i latinundervisningen.
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Almindelig oversigt over timefordelingen.
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1

Religion og kirkehistorie. 1 2 o 2 2 2 2 2 1 1
Dansk og svensk............... 8 7 7 7 5 5 5 4 4 4
Historie ............................ U U 2 2 2 2 2 2 2 2
Geografi ......................... r r h 2 2 2 2 2 2 2
Naturhistorie .................. p 2 2 2 2 2 2 2
Naturlære ......................... 2 2 2 2 2
Matematik og regning... 5 5 5 5 5 4 5 6 7 3 å 5
Skrivning ......................... 2 1 1 1 1 1 1 1
Tegning ............................. 1 1 1 1 1 1 1 i ..
Engelsk ............................. .. «« 4 3 3 3 4 4 ä 5
T ysk ................................. 4 3 3 3 3 å 4
Fransk ............................. 5
Håndarbejde ..................... 4 4 4 4 3 2 2 2 2
Sang ................................. 1 1 1 1 1 1 1 1 i’
Legemsøvelser*)  .............. 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

24 26 28 29 30 34 34 34 34 34

*) desuden i de små klasser ordnet leg.

Sangen har været ledet af hr. cand, theol. K. 0. Buch efter det af 
ministeriet udstedte regulativ.

Skrivning og tegning væsentlig som tidligere.

Håndarbejde:
1. klasse: Grydeklude. Sypose. Små mellemarbejder.
2. — Syforklæde. Et par sokker.
3. — Et par strømper. En lille pose med hulsøm og forskellige

stingrækker.
4. — En lille bluse. Et strikket halstørklæde.
5. — En gymnastikdragt. Et par luffer.
6, — Pudevår og en serviet med hvidsøm.
7. — Et friserslag og broderi.
u. — Et lille babyudstyr.
9. — Sammentrækssyning indøves. En bluse.
I de sidste fem klasser: maskinsyning.
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Eksaminer 1952
Realeksamen og mellemskoleeksamen afholdtes i tidsrummet 

6. maj—14. juni.
Realeksamen

Beskikkede censorer var:
Lektor F. Gjerløff, kommunelærer Th. Thomsen, skoleinspektør 

F. Klintø, lektor A. Prior, overlærer, frk. K. Fogh—Andersen, lektor 
H. Nedergaard, viceskoleinspektør H. Michelsen og overlærer 0. 
Møller.

Følgende elever bestod eksamen:
Agnete Bald, Kirsten Drensholt, Jytte Hansen, Anne Merete Jen

sen, Else Margrethe Jensen, Mette Krandrup, Lis Kolthoff Nielsen og 
Ruth Schlawitz. Højeste karakter var 14,02 (mg), laveste 13,17 
(mg-Hl. 5 elever fik mg i gennemsnit, 3 fik mg-;-.

Mellemskoleeksamen
Beskikkede censorer var:
Stadsskoleinspektør J. Jørnung, viceskoleinspektør H. Michelsen, 

overlærer 0. Møller og lærer A. Nielsen.
18 elever bestod eksamen. Højeste kvotient var 14,46 (mg+), 

laveste 12,68 (g+). 4 elever fik mg+ i gennemsnit, 6 mg, 4 mg-H og 
4 g+.

Nogle meddelelser
Skolelæge

I henhold til lov af 12. juli 1946 er der knyttet en skolelæge og 
en sundhedsplejerske til skolen. Alle elever bliver underkastet en grun
dig undersøgelse een gang i løbet af hvert skoleår (herunder også tu
berkuloseundersøgelse) .

Konfirmationsforberedelse
For at undgå vanskeligheder for eleverne ved forsømmelse i an

ledning af konfirmationsforberedelse indretter skolen i III. mel
lemskoleklasse skemaet således, at eleverne i vinterhalvåret 
kan deltage i konfirmationsforberedelsen uden at forsømme den sam
lede klasses undervisning. Skolen heder derfor indtrængende om, at 
eleverne må blive konfirmeret det forår, de går i HI. mellemskole- 
klasse.
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Ferier og fridage i skoleåret 1953—54
Sommerferie fra 24. juni—13. august.
Lørdag 12. september og mandag 14. september.
Efterårsferie 18.—25. oktober.
Torsdag 19. nov.
Juleferie 23. december 5. januar.
Fastelavnsmandag I. marts.
Kongens fødselsdag 11. marts.
Dronningens fødselsdag 28. marts.
Påskeferie 14.—20. april. Eventuelt bededagsferie 14.—16. maj.
Pinseferie 5.—8. juni.
Kristi Himmelfartsdag og Grundlovsdagen.
Ved ferierne er begge de nævnte dage medregnede.

Lærerinder og lærere i skoleåret 1952—53
Frk. Cathrine Birkov-Sørensen (1945), eksam. fagi.: engelsk.
Hr. cand, theol. K. O. Buch (1925): sang.
Frk. Paula Graeffe (1916), eksam. skolel. og fagi., overlærer: dansk, 

historie, fransk.
Fru Annelise Jørgensen (1952), eksam. skolel.: regning, matematik og 
fysik.
Fru Ingrid Helms Kristensen (1949), eksam. forskolel.: regning og 

dansk.
Frk. Elise Lind (1944), eksam. fagi.: tysk, geografi, naturhistorie.
Frk. Ellen Møller (1919), eksam. skolel., bestyrerinde: naturhistorie, 

religion, regning.
Hr. cand. mag. H. Neerbek (1949) : historie.
Frk. Kamma Pedersen (1951), eksam. skolel.: dansk, religion og sang.
Frk. Ellen Schwartz-Kristensen (1921), eksam. fagi.: dansk, engelsk, 

historie.
Frk. Bodil Siersted (1951), eksam. skolel.: gymnastik.
Frk. Ingeborg Steenstrup (1922), eksam. skolel., overlærer: geografi, 

håndarbejde, skrivning.
Frk. Helga Tolderlund-Hansen (1927), eksam. skolel.: håndarbejde, 

tegning.
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Ordensbestemmelser

1. Eleverne skal møde på skolen tidligst 20 min., senest 10 min. 
før 9. Begynder skoledagen kl. 8, møder eleverne senest kl. 800.

2. Eleverne skal have bind om deres bøger, som de skal holde i 
god orden. Bøgerne må altid forsynes med navn.

3. Eleverne må ikke medbringe ting, som de ikke har brug for på 
skolen, f. eks. legetøj eller slikkeri. Bytte og salg i skolen er ikke 
tilladt.

4. Eleverne må ikke lade penge ligge i deres overtøj, men 
skal straks om morgenen aflevere dem til klasselærerinden.

5. Indsamling af penge blandt eleverne må ikke finde sted uden 
skolens tilladelse.

6. Det er kun tilladt elever i 9. og 10. klasse at have smykker, ure, 
kæder o. 1. på i skolen.

7. Når en elev skal fritages fra skolens almindelige regler, har for
sømt skolen eller været forhindret i at forberede sig, beder skolen 
hjemmet om at sende skriftlig meddelelse om grunden. Skal en 
elev fritages for deltagelse i gymnastikundervisningen i mere end 
en uge, udkræves der lægeattest.

8. Sygdom eller fraværelse, der strækker sig ud over 1—3 dage, må 
snarest tilmeldes. Elever, der har haft en smitsom sygdom, må 
ikke modtages på skolen, før det i følge lægens udsagn må an
tages, at de ikke mere kan udbrede smitte.

9. Skolen kan ikke tillade, at eleverne holdes hjemme for at deltage 
i fornøjelser; kun ved store familiefester kan dette tilstedes; det 
bedes da tilmeldt forud.

10. Glemte sager kan ikke uden særlig tilladelse afhentes efter skole
tid. Skolen påtager sig intet ansvar for glemte sager.

11. Det er kun tilladt elever med lang skolevej at cykle til skolen. 
Det er ikke tilladt at cykle over legepladsen. Skolen påtager sig 
ikke ansvar for cyklerne.

12. De elever, der ødelægger inventar eller slår ruder i stykker, må 
selv erstatte skaden.
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BETALINGSFORHOLD
a) Skolebetalingen udredes uden hensyn til ferier og forsømmelser, 
b) Udmeldelse må ske med to fulde måneders varsel; der betales altså 

for den måned, i hvilken udmeldelsen sker, og for de to følgende. 
Udmeldelse på tid, f. eks. i sommerferien, modtages ikke. Udmel
delse til 1. juni modtages ikke.

c) Dimittenderne betaler skolepenge til skoleårets slutning. Udmel
delse i løbet af skoleåret kan ikke finde sted i afgangsklasserne 
(IV. mellemskoleklasse og realklassen).

Skolebetaling 1953—54
pr. måned i 11 måneder") (ikke for juli)

4. søster går frit.

1. barn 2. barn 3. barn
1. underklasse ........................ ............. 40 kr. 20 kr. 15 kr.
2. — ........................ .............  40 - 20 - 15 -
3. — ........................ .............  40 - 20 - 15 -
4. — ........................ .............  40 - 20 - 15 -
5. — ........................ .............  40 - 20 - 15 ■

I. mellemskoleklasse ............ .............  40 - 20 - 15 -
II. — ............ .............  40 - 20 - 15 -

III. — ............ .............  40 - 20 - 15 -
IV. — ............ ............. 40 - 20 - 15 -
Realklassen ............................ .............  40 - 20 - 15 -

Medens den højeste skolebetaling er ovenstående, kan, på grund af 
statstilskudet til mellemskoleklasserne og realklasserne, forældre, hvis 
indtægt og børnetal berettiger dem dertil, få hele eller delvise friplad
ser til deres børn i nævnte klasser, for så vidt sådanne pladser er 
ledige. Skemaer til henvendelse herom kan afhentes på skolen i januar 
og indsendes i udfyldt stand hvert år inden 15. februar.

*) 1. kl. betaler kun for 10 måneder.
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Af elever, der har ældre brødre i Østersøgades Gymnasium, hat 
1. søster en moderation på 10 kr.

I indskrivningspenge betales 5 kr.
Brændselspengenes størrelse opgives senere.

Eksamensafgifter
Ved indstillingen til mellemskoleeksamen betales 10 kr. og ved 

indstilling til realeksamen 20 kr. Statsafgiften, som betales i februar 
måned er for mellemskoleeksamen 8 kr. og for realeksamen 16 kr.

»Dansk Adelsforbund« har fra 1. januar 1911 ret til at besætte 2 
halvbetalingspladser. Ansøgninger indgives til adelsforbundets besty
relse.

Asylskoleselskabet betaler for tiden for 2 børn i forskolen.
De børn, som opnår fripladser, beholder kun disse, så længe deres 

flid og opførsel er upåklagelig.


