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EMDRUP SKOLE

HORUP SKOLE

MEDDELELSER FOR 1954-55
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN

Til at overvære undervisningen torsdag d. 16. og fredag d. 17. juni indbydes 
forældre eller værger samt iøvrigt enhver, der har interesse for skolen.



Skoleefterretninger.

Skolens klasser i året 1954—55.
2 realklasser, 4 IV e.m. klasser, 4 III e.m. klasser, 3 II e.m. klasser, 4 I e.m. 

klasser, 2 3. f.m. klasser, 3 2. f.m. klasser, 4 1. f.m. klasser, 8 5. klasser, 
6 4. klasser, 6 3. klasser, 6 2. klasser og 6 1. klasser, ialt 59 klasser.

Skolens personale 1. april 1955.
Skoleinspektør: Aage Kaalund-Jørgensen.
Viceskoleinspektør: O. Palm.
Viceskoleinspektrice: E. Gram.
Overlærere: Hr. Evald Andersen, hr. F. Asmussen, hr. F. Frenzel, hr. N. P. 

Nielsen, hr. E. Ottesen, hr. E. Runge, hr. S. F. Thorborg, hr. A. Thiesen, fru J. 
Bruun, frk. E. Duurloo, fru E. Egehøj, fru M. Johnsen, fru T. Leicht, fru S. 
Meulengracht-Madsen, fru M. Mondrup, fru H. Nehm, fru K. Damsgaard Olsen, 
frk. A. E. Overgaard, fru M. Rehling.

Kommunelærere: Hr. Knud Andersen, hr. Kurt Andersen, hr. J. Andresen, 
hr. K. Bruun, hr. F. Bøgeby, hr. H. Fredebo, hr. H. Juul, hr. Poul Jørgensen, 
hr. P. Maegaard Kristensen, hr. Carl-Joh. Larsen, hr. A. Lykke-Andersen, hr. 
A. J. Otto, hr. H. Fredskov Pedersen, hr. Sv. Pedersen, hr. E. Persson, hr. F. 
Rechendorff, hr. H. Rishave, hr. L. G. Schmidt, hr. Kai Sørensen, hr. Kai Vardrup.

Kommunelærerinder: Fru T. Damtoft, frk. M. Leck Fischer, frk. B. Fuglsang, 
fru M. Ganneskov, fru S. Helles, frk. R: Gylling Jensen, frk. E. Brandt Jørgensen, 
fru E. M. Jørgensen, fru Asta Knudsen, frk. I. Kappel Kristensen, fru R. Lange, 
fru Ellen Lundby, fru I. Lykke-Andersen, fru E. Mulvad, frk. I. Rønn.

Vikarer: Hr. P. Nørgaard Jørgensen, fru Birthe Mogensen, hr. Grøne.
Skolelæge: Dr. Krogsgaard.
Sundhedsplejerske: Fru Ellen Olesen.
Tandlæge: Fru Thestrup.
Tandlægeassistent: Fru Christensen.
Skolebetjent: Hr. Alfr. Olsen.
Økonoma: Frk. Holmqvist.
Skolepsykolog: Hr. Ove Rasmussen.
Lærerrådet: Formand: Hr. E. Ottesen, næstformand: Frk. Gyding Jensen, 

sekretær: Hr. Folmer Asmussen.

Træffetider: Skolens kontor er åbent hver skoledag kl. 12—13 samt onsdag 
kl. 18—19. Tlf. Ryvang 1988.

Skolelægen: Mandag og torsdag kl. 10—12.
Sundhedsplejersken: Hver dag i skoletiden.
Tandlægen: Hver dag i skoletiden.
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Forskellige oplysninger.
Lægeattester og forsømmelser. Når det drejer sig om epidemiske sygdomme, 

udsteder lægen straks attest. For aim. sygdomme bestemmer skolen, hvornår der 
skal foreligge lægeattest, og denne art attester er lægen kun pligtig til at udstede på 
en fra skolen til hjemmet udleveret blanket. Ved forsømmelse af anden grund end 
sygdom må skolens tilladelse indhentes forud.

Ved forsømmelser uden gyldig grund kan skolenævnet ikende bøder i henhold 
til lovgivningens bestemmelser. Mindste bøde 1 kr. pr. dag, højeste bøde 3 kr. 
pr. dag.

Ferier og fridage. Skolen vil i god tid underrette børnene om ferier og fri
dage. Skolen håber, at mange hjem vil være i stand til at henlægge besøg o. 1. til 
ferierne og fridagene, så at de mange anmodninger om at få børn fri fra skole må 
blive indskrænket.

Fritagelse for skolegang i anledning af konfirmation sker efter følgende 
regler fastsat af skoledirektionen. Ved konfirmation har konfirmanden fri om man
dagen efter konfirmationsdagen. Søskende til konfirmanden har fri fra skole til 
kl. 11 om mandagen. Fritagelse for skolegang i anledning af konfirmationsrejser 
gives kun i forbindelse med efterårsferien eller påskeferien, således at disse ferier 
indgår i rejsen med det største antal dage.

Glemte sager. Da børnene ofte glemmer beklædningsgenstande på skolen, er 
det meget påkrævet, at deres tøj er mærket med navn. Glemte sager opbevares kun 
kort tid på skolen, hvorefter det bortgives til andre, der trænger. Det tilrådes ikke 
at lade pigerne have smykker med i skole, ejheller armbåndsure. Skolen påtager sig 
intet ansvar for sådanne sager.

Børns arbejde. De vigtigste bestemmelser er: Skolebørn må kun anvendes til 
budtjeneste, når de er fyldt 13 år. De må ikke beskæftiges om morgenen og på 
folkekirkens helligdage og ellers kun i tiden kl. 16—18 eller de to sidste timer før 
butikkernes aim. lukketid.

Vedtægten skal findes ophængt i alle forretninger, som anvender børn til bud
tjeneste. Arbejdsgiveren skal til skolen anmelde, at barnet har beskæftigelse ved 
budtjeneste

Skolens bibliotek rummer i dag 170 klassesæt med ialt 4028 bind, 903 hånd
bøger på læsestuen og 2210 bind i udlånet.

Fra bogudlånet har der i det sidste år været udlånt noget over 26.000 bøger til 
skolens elever.

I tiden 15. september 1954—1. april 1955 har læsestuen i fritiden mandag, 
onsdag og fredag fra kl. 15—17 været besøgt af ca. 3200 elever fra 4. kl. og op
efter. Her har de i fred og ro kunnet arbejde med lektier eller fritidsinteresser, og 
hele bibliotekets bogbestand samt papir, blyantsfarver, tusch og lim var til deres 
rådighed.
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Sparesagen. I modsætning til de regler, der var gældende for skoleopsparing 
i gamle dage, er det nu således, at børnene kan hæve af de penge, som de sætter 
ind på deres sparekassebog, når som helst de har brug for det, såfremt bogen er 
oprettet på almindelige sparekassevilkår. Der er dog intet i vejen for, at børnene ved 
siden af en sådan konto kan have en på opsigelse til højere rente i lighed med, hvad 
der tidligere har været tilfældet. For at skærpe børnenes interesse for sparesagen 
uddeler sparekasserne i Storkøbenhavn hvert år en gavesparemærkebog til børnene 
i 1. klasse. I denne bog er der indtrykt mærker til en værdi af 25 øre. Denne bog 
kan kun indsættes på en konto på almindelige vilkår, idet det er tanken, at den skal 
danne grundlaget for barnets egen sparekassebog. Børnene kan vælge mellem 5-øres 
mærker, som samles i 5-kroners hefter, og 25-øres mærker, som samles i 1 O-kroners 
hefter. I det forløbne år har fire klasser sparet sammen til en klasserejse gennem 
køb af sparemærker. De fyldte hefter bliver indsat på en fælleskonto, på hvilken der 
kun kan hæves, når klassens lærer skriver under sammen med en af forældrene. 
Skolen har sparedag om lørdagen, men i regelen vil børnene kunne købe spare
mærker hos deres klasselærer alle ugens dage. Hvert år tilskriver sparekasserne 
skolen en bonus på 3 % af det samlede beløb, som skolen i årets løb har købt 
sparemærker for. Disse penge skal anvendes således, at de kommer børnene til gode. 
I skoleåret 1954—55 har børnene ved Emdrup skole samlet opsparet ca. 12.000 kr.

Musikundervisning. Organist Ejn. Engelbrecht underviser i klaverspil og 
fru Hultmann i violin efter aim. skoletid. Betalingen herfor er efter skoledirektionens 
bestemmelser. Anmodning om denne undervisning rettes til organisten og fru Hult
mann eller på skolens kontor.

Indmeldelser til førsteklasser. Indskrivning af elever til skolegang i skole
året 1956—57 begynder 1. september 1955. Dåbs- eller navneattest medbringes. 
De børn, der er fyldt 7 år før august 1956 skal indskrives, og de børn, der fylder 
7 år senest den 14. december 1956 må indskrives til skolegang. Det tilrådes at ind
skrive børnene før juleferien 1955, for at skolen kan vide, hvor mange børn, der er, 
før planlæggelsen af nyt skoleår påbegyndes.

Skolens distrikt.
Da distriktet f. t. er under omlægning skal kun oplyses, at grænsen i hoved

trækkene går: Tuborgvej, Tagensvej, jernbanelinien, Lyngbyvej, Emdrupvej.

Sommerferien begynder mandag den 20. juni (første feriedag) og slutter 
torsdag den 11. august (sidste feriedag). Den første skoledag, fredag den 12. august, 
læses ikke fuldt skema, men børnene sendes hjem efterhånden, som de har fået 
materiel og bøger udleveret.

Førsteklasserne møder lørdag den 13. august kl. 9 i aulaen.

Årsprøven, som kun er en rigtig prøve for III mellemskoleklasse, er forældre- 
dage med almindelig undervisning torsdag den 16. og fredag den 17. juni. (Se om- 
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stående skema). I disse 2 dage er forældrene indbudt til at overvære undervisnin
gen i deres børns klasser. Fra 4. klasse og opefter er der en fremmed lærer tilstede 
for at overvære undervisningen. Vi håber at se mange forældre i disse 2 dage.

Udstilling af årsarbejder er foranstaltet den 16. og 17. juni af håndarbejder, 
tegninger og sløjd på de respektive fagrum.

Omflytning finder sted lørdag den 18. juni. Der læses ikke efter normalt 
skema. Børnene får lov at gå hjem, når aflevering og ombytning af bøger har fundet 
sted. Hver klasse får besked om mødetid af klasselæreren.

Afslutningsfesten er fredag den 17. juni kl. Il15 i aulaen. Afgangsklassernes 
elever med pårørende er velkomne. Eksamensbeviser og standpunktsbøger samt 
evt. flidspræmier uddeles.

Gaver. Skolen har haft den store glæde at modtage en sjælden gave fra en af 
vore elever i 2a, Lise Schmidt Jensen. Det drejer sig om en spæklampe fra Grøn
land af den såkaldte „fedtsten“. Endvidere har vi fra samme giver modtaget en fugle
rede, som er indlemmet i naturhistoriesamlingen. På skolens vegne siger vi tak til 
Lise og hendes far. Og til Mogens Petersen siger vi også tak for en smukt udstoppet 
fugl, som ligeledes er indlemmet i samlingen.

Forsøgsarbejde. Med skoledirektionens tilladelse har der nu på andet år væ
ret foranstaltet forsøg i 3f. De to klasser ( 1 drengekl. og 1 pigekl.) har i visse timer 
været opdelt i 3 grupper, 1 husholdningsgruppe, 1 håndværkergruppe og 1 kontor
gruppe. Hver gruppe har været undervist særskilt i husgerning, i sløjd og i maskin
skrivning og bogholderi. Det har været en fornøjelse at se, hvor ivrigt de er gået 
op i arbejdet med de særlige fag. De er fritaget for de almindelige standpunktsprø
ver, og ved årets slutning får de et specielt afgangsbevis.

Endvidere har skolen indført elevråd, der virker på den måde, at de største 
klasser hver vælger en repræsentant i rådet, og rådet udvælger en formand. Elev
rådet udpeger bestillingsmænd, der får særlige opgaver, vagt o. 1. Disse vagter er 
kendelige på et armbind. Vagternes tilrettevisninger skal respekteres. Hvis elevråd 
og bestillingsmændene har vanskeligheder, kan de henvende sig om hjælp hos kon
taktudvalget, der er udpeget af lærerrådet.

Vi har gode erfaringer fra elevrådets virksomhed. Det afskaffer en stor del 
småkonflikter, selv om det må indrømmes, at der — på grund af bestillingsmæn- 
denes virksomhed — også kan opstå konflikter, men disse er kun få og meget 
sjældne. Ved fester og andre lejligheder gør elevrådet stor gavn.

Lersø Parkallé er efterhånden blevet stærkt trafikeret, og det er med nogen 
ængstelse, at eleverne sendes fra skole ud i den stærke trafik. I den anledning har 
vi oprettet — ved politiets hjælp — færdselspatruiller, der passer fodgængerover- 
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gangen, som også er nyoprettet. Patruillerne passer på, at ingen går over gaden 
udenfor overgangen, og bilisterne er flinke til at køre forsigtigt, når de ser vore 
poster. Hidtil har vi kun grund til at være tilfredse med denne ordning.

Til slut vil jeg på dette sted have lov til at sige tak for den gode modtagelse, 
man har givet mig på Emdrup skole. Omplantningen har været let, takket være den 
store venlighed fra lærerpersonalets side, der er vist mig. Men også forældrene og 
børnene har vist venlighed og god forståelse. Det har været meget let at gå ind i 
samarbejdet med alle parter, og ikke mindst skolenævnet har vist hjælpsomhed og 
stor interesse for skolen og for det arbejde, der udføres her både i undervisningstiden 
og udenfor denne.

April 1955.
Aage Kaalund-Jørgensen.
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Meddelelser fra skolenævnet.

Skolenævnet har i årets løb behandlet flere forsømmelsessager, hvoraf kun 1 
har været så alvorlig, at der måtte idømmes skolemulkt.

Der har været 2 samtalekredse for forældre, der under ledelse af 2 af skolens 
lærere har haft nogle fornøjelige og udbytterige aftener.

Forældremøderne har alle haft god tilslutning. Det gælder både for filmsaft
nerne og de særlige møder for 1. og 5. klassernes forældre.

Oprettelsen af fodgængerovergangen over Lersø Parkallé i forbindelse med de 
nyoprettede skolepatruiller hilses med glæde af de forældre, hvis børn skal passere 
denne efterhånden stærkt benyttede færdselsåre.

Vi værdsætter lærerpersonalets store indsats af frivilligt arbejde forud for sko
lens egne arrangementer: underholdningsaften, skolebal, H. C. Andersen-spil og 
skolekomedie, og håber på, at der her er skabt en del gode traditioner, som alle 
kan se hen til med forventning.

P. s. V.
Poul Jeppesen.

Skolenævnets adresseliste:

Bogholder Poul Jeppesen, Gribskovvej 29.
Tagdækker Emil Schunck, Emdrupvænge 209. 
Overassistent Finn Louw, Emdrup huse 21. 
Kontorchef Egon Alkestrup, Horserødvej 7. 
Sekretær Carl Widriksen, Emdrupvænge 146.
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Arsafslutningen 1955.
(Besøgsdage).

TORSDAG DEN 16. JUNI

DRENGEKLASSER Eksaminator. Censor.
1IIA holdl (nr. 19) kl. 8 •— 93'1 regning ....

- 2 (nr. 19) - 930—1 1 regning ....
- 2 (fysikv.) - 8 — 93(l fysik ..........
- 1 (fysikv.) - 93"—11 fysik ..........

I hr. Rishave

„i - Runge hr. Fred.ebo

Lærer. Gæstelærer.
II A (nr. 17) kl. 8- - 9 dansk ........... ... hr. Kai Sørensen frk. Fuglsang

9—10 naturhistorie . ... Ev. Andersen fru Lundby
- 10—11 tysk .............. ... N. P. Nielsen - Egehøj

1 A (læsest.) kl. 8— 9 dansk ........... ... Ev. Andersen hr. Vardrup
9—10 regning ........ ... Sv. Pedersen - Larsen

- 10—11 engelsk ......... ... Otto fru Lange
3 FM (nr. 13) kl. 8— 9 dansk ...........

Schmidt - Meulengracht
9—10 engelsk ......... frk. Duurloo

- 10—11 regning ........ ... fru Meulengracht hr. Thiesen
2 FA (nr. 12) kl. 8— 9 naturhistorie . ... hr. Rechendorff - Børge Palm

9—10 dansk ........... ... Juul fru ]. Bruun
- 10—11 regning ........ ... Rechendorff hr. Andresen

1 FA (nr. 15) kl. 8— 9 regning ......... ... Bøgeby frk. Fischer
9—10 dansk ........... ...1 fru Damtoft/ - Kai Sørensen- 10—11 geografi ........ . J - E. Jørgensen

5 A (nr. 11) kl. 8— 9 historie ........ hr. FrenzelPersson9—10 dansk ........... frk. Brandt Jørgensen
- 10—11 naturhistorie . ... Ev. Andersen fru J. Bruun

4 A (nr. 33) kl. 8— 9 naturhistorie . ... Sv. Pedersen - Egehøj
9—10 regning ........ ... Ottesen - Knudsen

- 10—11 dansk ........... ... frk. Kappel Kristensen hr. Vardrup
4 C (nr. 35) kl. 8— 9 dansk ........... 1 hr. K. Bruun fru Lange

9—10 geografi ........ ...f - Mondrup
- 10—11 naturhistorie .... - Lykke-Andersen frk. Gylling Jensen

3 B (nr. 3) kl. 9—10 dansk ........ ...... - Rechendorff
- 10—11 regning ...... ...... frk. Fischer

3 C (nr. 4) kl. 8— 9 dansk ......... ...... hr. Thiesen
- 9—10 regning ..... ...... - N. P. Nielsen

2 B (nr. 5) kl. 9—10 dansk ........ ...... - Maegård Kristensen
- 10—11 regning ...... ...... - Juul
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2 C (nr. 2) kl. 8— 9 regning .... ....... hr
- 9—10 dansk .......

1 A (nr. 1) kl. 9—10 dansk .........1
- 10—11 regning .... .. J

Lærer. Gæstelærer.
Fredskov Pedersen 
Kn. Andersen

Bøgeby

PIGEKLASSER
III a holdl (nr.27) kl. 8 — 930

- 2 (nr.27) - 930—1 1
- 2 (nathv.) - 8 — 930
- 1 (nathv.) - 930—1 1

dansk ........  
dansk ........  
naturhistorie 
naturhistorie

Eksaminator.

fru Rehling

frk. Overgård

Censor.

hr. Asmussen

- P. Jørgensen

Lærer. Gæstelærer.
II a (nr. 26) kl. 8— 9 dansk .............

9—10 historie ..........
- 10—11 engelsk ..........

.. fru Leicht

.. hr. Frenzel
- K. Bruun

hr. Andresen
frk. Kappel Kristensen
hr. Maegård Kristensen

1 a (nr. 21) kl. 8— 9 dansk ............
9—10 historie ..........

- 10—11 geografi .........

1 fru Johnsen 

- Lundby

fru E. Jørgensen 
frk. Fischer 
hr. Persson

I fm a (nr. 24) kl. 8— 9 dansk ...........  
9—10 naturhistorie . 

- 10—11 engelsk ........

1 frk. Rønn

... fru Lykke-Andersen

- Juul
- Thiesen
- Ottesen

5 a (nr. 37) kl. 8— 9 geografi .........
9—10 dansk ...........

- 10—11 regning ........

- Ganneskov

... frk. Duurloo

- Kn. Andersen
- Lykke-Andersen 

frk. Fuglsang
5 b (nr. 36) kl. 8— 9 geografi .........

9—10 dansk ...........
- 10—11 regning ........

j-fru Helles

- Knudsen

hr. Otto
fru Lykke-Andersen 
hr. Fredskov Pedersen

4 a (nr. 32) kl. 8— 9 dansk ...........
9—10 geografi ........

- 10—11 naturhistorie .

... frk. Duurloo

... fru Egehøj

... hk. Brandt Jørgensen

- Maegård Kristensen 
fru Lange 
hr. Schmidt

3 a (nr. 38) kl. 8— 9 regning ........
9—10 dansk ...........

... fru Knudsen
- Leicht

3 b (nr. 31) kl. 8— 9 regning ........
9—10 dansk ...........

- Mulvad
... frk. Gylling Jensen

3 c (nr. 34) kl. 9—10 dansk ...........  
- 10—11 regning ........

- Fuglsang
- Rønn

3 d (nr. 9) kl. 9—10 geografi ........
- 10—11 dansk ...........

... hr. Otto
- Børge Palm

2 c (nr. 10) kl. 8— 9 dansk ...........
9—10 regning ........

|fru Nehm

1 a (nr. 6) kl. 9—10 dansk ...........  
- 10—11 regning ........j - M ulvad

Ib (nr. 7) kl. 9—10 dansk ...........
- 10—11 regning .........

- E. Jørgensen
- Mondrup

1 c (nr. 8) kl. 8— 9 regning ........
9—10 dansk ...........

- Damtoft
- Damsgård Olsen
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FREDAG DEN 17. JUNI

DRENGEKLASSER Eksaminator. Censor.
HIB holdl (nr.17) kl. 8 — 930 dansk ..........

11 dansk ........
930 naturhistorie

11 naturhistorie

jfru Helles fru J. Bruun- 2 (nr. 17) - 93(l— 
- 2 (nathv.) - 8 — 
- 1 (nathv.) - 93°—

)hr. Vardrup hr. Kn. Andersen

Lærer. Gæstelærer.
I B (fysikv.) kl. 8— 9 fysik ................ . hr. Fredebo hr. Runge

(nr. 21) - 9—10 regning ........... Lykke-Andersen fru Damtoft
- 10—11 historie ........... Persson - Johnsen

2 FB (nr. 13) kl. 8— 9 historie ........... Asmussen - E. Jørgensen
- 9—10 engelsk ........... Schmidt hr. K. Bruun
- 10—11 dansk .............. Andresen fru Mulvad

1 FB (nr. 16) kl. 8— 9 engelsk ........... J Ulli hr. Ottesen
- 9—10 fysik ................ Fredebo - Bøgeby
- 10—11 geografi ........... Lykke-Andersen fru Leicht

5 B (nr. 36) kl. 8— 9 naturhistorie ... Nehm
Rishave- 9—10 regning ........... - Mulvad

- 10—11 dansk .............. Otto hr. Asmussen
5 C (nr. 33) kl. 8— 9 geografi ........... Schmidt - Persson

- 9—10 regning ........... Olaf Palm fru Johnsen
- 10—11 dansk .............. Fredskov Pedersen hr. Maegård Kristensen

5 D (nr. 11) kl. 8— 9 regning ........... Thiesen frk. Rønn
- 9—10 geografi ........... Ottesen hr. Larsen
- 10—11 naturhistorie ... - K. Bruun - Thiesen

4 B (nr. 34) kl. 8—9 naturhistorie ... - Andresen - Rechendorff
- 9—10 geografi ............ |fru Knudsen fru Nehm
- 10—11 dansk .............. hr. Kai Sørensen

3 A (nr. 1) kl. 8— 9 regning ........... . hr. P. Jørgensen
- 9—10 dansk .............. Fredskov Pedersen

2 A (nr. 5) kl. 8— 9 regning ........... Olaf Palm
- 9—10 dansk .............. N. P. Nielsen

1 B (nr. 3) kl. 8— 9 dansk .............. Larsen
- 9—10 regning ............ Runge

1 C (nr. 4) kl. 8— 9 dansk ...............
Børge Palm- 9—10 regning .............

PIGEKLASSER Eksaminator. Censor.
III b holdl (nr.27) kl. 8 — 93° regning ....... |frk. Gylling Jensen hr. Frenzel- z (nr.di) - 9 —11 regning ........

- 2 (nr.26) - 8 — 930 eneelsk .......
- 1 (nr.26) - 93°—11 engelsk .......

}fru Damsgård Olsen fru Lykke-Andersen
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Gæstelærer.Lærer.
II b (nr. 24) kl. 8— 9

- 9—10
- 10—11

dansk ................ 1
geografi ............. J
regning .............

fru Lundby
fru Johnsen

hr.
Meulengracht
Larsenhr. Thorborg

I b (nr. 23) kl. 8— 9 regning ............. - Sv. Pedersen fru Damtoft
- 9—10 historie ............. fru Rehling frk. Fuglsang
- 10—11 naturhistorie .... hr. P. Jørgensen - Overgård

3 fm (nr. 20) kl. 8— 9 dansk ............... fru Meulengracht hr. Maegård Kristensen
- 9—10 regning ............. hr. Sv. Pedersen fru Lange
- 10—11 engelsk ............. - Ottesen hr. Børge Palm

2 fm (nr. 22) kl. 8— 9 dansk ................ ' - Thorborg
- 9—10 geografi ..............

tru frk Duurloo
- 10—11 regning ............. - Lundby hr. Andresen

1 fb (nr. 25) kl. 8— 9 dansk ............... frk. Kappel Kristensen frk Duurloo
- 9—10 engelsk ............. hr. Otto - Kappel Kristensen
- 10—11 geografi ............. frk. Kappel Kristensen hr. Ev. Andersen

5 c (nr. 38) kl. 8— 9 dansk ............... - Lykke-Andersen
- 9—10 geografi ............. - Brandt Jørgensen fru Leicht
- 10—11 geografi .............. hr. Bøgeby

5 d (nr. 37) kl. 8— 9 regning ............. - Fuglsang - N. P. Nielsen
- 9—10 dansk ............... frk Overgård

Rønn
- 10—11 geografi ............. hr. Rechendorff

4 b (nr. 32) kl. 8— 9 dansk ............... fru Lange - Fredskov Pedersen
- 9—10 historie ............. hr. Juul fru E. Jørgensen
- 10—11 geografi ............. - N. P. Nielsen hr. Ev. Andersen

4 c (nr. 31) kl. 8— 9 dansk ............... |fru Ganneskov
- 9—10 regning ............. Hru Mondrup
- 10—11 historie ............. hr. Sv. Pedersen

2 a (nr. 10) kl. 9—10 dansk ................ frk Gram
- 10—11 regning ............. fru Rehling

2 b (nr. 9) kl. 8— 9 regning ............. >frk Fischer
- 9—10 dansk ................

På besøgsdagene er der frikvarter kl. 8°"—9 og 950—1010.

Fredag den 17. juni kl. Il15 er der afslutning og udlevering af eksamens= 
beviser i skolens aula. Skolekoret synger.

Forældrene indbydes til at overvære afslutningen.

Aage Kaalund-Jørgensen.
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