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EMDRUP SKOLE

MDRUP SKOLE

MEDDELELSER FOR 1960-61
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN

Til at overvære undervisningen tirsdag d. 20. og onsdag d. 21. juni indbydes
forældre eller værger samt iøvrigt enhver, der har interesse for skolen.

Skoleefterretninger.
I skoleåret 1960-61 har skolen følgende klasser:

1. klasser:
2. klasser:
3. klasser:
4. klasser:
5. klasser:
6. klasser:
7. klasser:
3. fm klasser:
4. fm klasser:
III em klasser:
IV em klasser:
Realklasser:

1. A, 1. a, 1. u ............................................. .......
2. u, 2. v, 2 x .............................................
3. u, 3. v, 3 x, 3. y ..................................... .......
4. a, 4. b, 4. A, 4. B ................................ .......
5. a, 5. b, 5. A, 5. B, 5. C ........................ .......
6.A, 6. a, 6. au, 6. bu, 6. bv, 6. bx........... .......
7. A, 7. a, 7. au, 7. B, 7. b, 7. bu ........... .......
3. F, 3. fu, 3. fv ......................................... .......
4. f ............................................................... .......
III A, III a, III u, Illus ............................ .......
IVA, IV B, IV a, IV b, IV us .................... .......
ra, ru, RA .................................................

ialt

3 klasser
3 4 4 5 6 6 3 1
4 5 3 -

ialt 47 klasser

Skolens personale pr. 1. april 1961.

Skoleinspektør: Aage Kaalund-Jørgensen.
Viceskoleinspektører: Olaf Palm, Estrid Lauter.
Overlærere: F. Asmussen, K. Bruun, F. Frenzel, N. P. Nielsen, E. Ottesen,
Holger Pedersen, E. Persson, H. Rishave, E. Runge, Kai Sørensen, Ax. Thiesen,
Tuna Damtoft, E. Duurloo, E. Egehøj, C. Havn, Marg. Johnsen, E. M. Jørgensen,
I. Kappel, Rigm. Lange, Nanna Lassen, T. Leicht, E. Lundby, M. Mondrup, E.
Mulvad, Else Nielsen, K. Damsgaard Olsen, A. E. Overgaard, L. Helveg Petersen,
M. Rehling, I. Rønn.
Lærere: Knud Andersen, J. Andresen, H. Christensen, Holg. Juul, W. Lau,
Bent Lauridsen, Arne Lykke, H. O. Nielsen, A. Otto, H. Fredskov Pedersen, F.
Rechendorff, John Smidt, Kai Vardrup, - Merete Leck Fischer, Lis Frending,
Eleonora Jensen, R. Gylling Jensen, E. Brandt Jørgensen, H. Dalby Rasmussen.
Vakancelærere: J. Østergaard, Inge Hvidt, I. Schubert.
Vikarer: P. Lindgren Hansen (fast ansat 1.3. 61), Helle Segelke (aug.-jan.),
B. Nørregaard Mortensen (jan.-juni), L. Engquist (jan.-juni). De 3 sidste semi
narieelever.
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Skolelæge: J. Krogsgaard.
Sundhedsplejerske: Ellen Olesen.
Tandlæger: E. Solbirk Bassan, Ellen Heide.
Klinikassistenter: Ellen Christensen, Hanne Bak.
Skolebetjent: Alfr. Olsen.
Økonoma: M. Holmqvist.
Skolepsykolog: Ove Rasmussen.
Lærerrådet: Ovl. E. Ottesen, form., ovl. frk. I. Rønn, næstf., kml. Hans Chri
stensen, sekr.
Træffetider:
Skolens kontor: RY 1988, hver skoledag kl. 12-13 samt onsdag kl. 1 730-1830.
Skolelægen: Mandag kl. 9-10.
Sundhedsplejersken: 29 00 85, hver skoledag kl. 12-13 undtagen mandag.
Tandlægerne: 29 00 85, hver skoledag kl. 830-1420.

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.

Erstatning for bortkomne ure, smykker etc. Da skolevæsenet jævnlig
modtager ansøgninger om erstatning for værdigenstande, som elever har mistet på
skolen, gør jeg hjemmene opmærksom på, at skolevæsenet ikke yder erstatning for
ure, smykker o. lign., hvorfor det frarådes hjemmene 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 jeg opmærksom på, at der ikke ydes erstatning for huer, vanter,
tørklæder og lignende mindre beklædningsgenstande; disse må af eleverne medtages
i klassen.
Ferier og fridage. Skolen vil i god tid underrette børnene om ferier og fri
dage. Skolen håber, at hjemmene 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 til det mindst mulige.
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Konfirmationen. Opmærksomheden henledes på, at i kgl. anordning om
konfirmationen af 22. april 1955 står: — „Til konfirmationen kræves i almindelighed,
at det pågældende barn er fyldt 14 år senest 3 mdr. efter udgangen af den måned,
hvori konfirmationen holdes“.---Overført på skolens forhold betyder det, at alle børnene i 7. kl. kan forberedes
til konfirmationen i vinterhalvåret.
Endelig vil jeg gøre forældrene opmærksomme på, at det er muligt at få et
barn konfirmeret et halvt eller et helt år efter forberedelsens slutning.
Fritagelse fra skolegang i anledning af konfirmation sker efter følgende
regler fastsat af skoledirektionen. Ved konfirmationen har konfirmanden fri om man
dagen efter konfirmationsdagen. Søskende til konfirmanden har fri fra skole til kl.
11 om mandagen. Fritagelse for skolegangen 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 de bortgives til andre, der trænger. Det tilrådes ikke
at lade eleverne have smykker med i skole, ejheller armbåndsure. Skolen påtager sig
intet ansvar for sådanne sager.

Musikundervisning. Klaver-, violin- og blokfløjteundervisning gives på sko
len af eksam. musikpæd., frk. Søe, frk. Hultmann, frk. Thaning og organist Ejn.
Engelbrecht. Man bedes henvende sig om denne undervisning på skolens kontor eller
hos de pågældende, der træffes efter skoletiden på enkelte dage.
Indmeldelser til førsteklasser. Indskrivning af elever til skolegang i skole
året 1962-63 begynder 1. september 1961. Dåbs- eller navneattest medbringes. De
børn, der er fyldt 7 år før august 1962, skal indskrives, og de børn, der fylder 7 år
senest den 31. januar 1963, må indskrives til skolegang. Det tilrådes at indskrive
børnene før juleferien 1961, for at skolen kan vide, hvor mange børn, der er til
meldt, før planlæggelsen af nyt skoleår påbegyndes.

Emdrup skoles distrikt: Bolandsvej, Bredelandsvej, Bøllemosegaardsvej,.
Børskovvej, Charlotte Muncksvej, Emdrup Banke, Emdruphuse, Emdrupvej 1— 99„
Emdrupvænge, Fruebjergvej, Gribskovvej, Havsgårdsvej 1-7 og 2-18, Keldsøvej„
Klædemålet, Kratstien, Lersø Parkallé fra 63 og 78, Lersø Parkvej, Lyngbyvej'
109-155, Munkeskovvej, Mårumvej, Ramløsevej, Rankeskovvej, Strødam vej, Ta
gensvej 194-198, Tuborgvej 149-255.
Haveforeninger: Bispevænge, Blomsten, Emdruphøj, 4. juli 1917, 4. maj,
Fremtiden, Jørgens Minde, Ny Fredens Ly, Pilevang, Stjernen, Søborgdal, Triang
len, Venners Lyst, Viadukten, Øbro.
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Sommerferien begynder fredag den 23. juni (første feriedag) og slutter lør
dag den 12. august (sidste feriedag). Den første skoledag, mandag den 14. august,
læses ikke fuldt skema, men børnene sendes hjem efterhånden, som de har fået
materiel og bøger udleveret. Besked om mødetid gives af klasselæreren før som
merferien.
De nye 1. klasser får skriftlig besked om mødetid.

Årsprøven, som kun er en rigtig prøve for III mellemskoleklasse, er forældredage med almindelig undervisning tirsdag den 20. og onsdag den 21. juni. (Se om
stående skema). I disse 2 dage er forældrene indbudt til at overvære undervisningen
i deres børns klasser. Fra 4. klasse og opefter er der en fremmed lærer til stede for
at overvære undervisningen. Vi håber at se mange forældre i disse 2 dage.
Udstilling af årsarbejder er foranstaltet den 20. og 21. juni i håndarbejder,
tegninger og sløjd på de respektive fagrum.

Omflytning finder sted torsdag den 22. 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.

Uddrag af skolens arbejder.
Frivillig gymnastik og svømning er foranstaltet i vintersæsonen, dels på
skolen, dels i svømmehallen i Nørre Allé. Hr. Rechendorff har været leder.

Skolepatruljer. Skolen yder sit bidrag til forøget færdselssikkerhed. I skole
året har 2 færdselsbetjente undervist samtlige klasser i færdselslære fra 2. klasse
til realklassen. Endvidere er der ved skolens foranstaltning oprettet de såkaldte
skolepatruljer. De er let kendelige ved de hvide bandolerer. Skolepatruljernes op
gave er at lede færdselsovergangen i Lersø Parkallé, når eleverne kommer til og går
fra skole. Da Lersø Parkallé er meget stærkt befærdet, navnlig i morgentimerne, er
patruljernes virksomhed meget påkrævet og meget ansvarsfuldt. Patruljernes virk
somhed er i nøje samarbejde med færdselspolitiet. Vore patruljer har virket roligt
og fornuftigt til alles tilfredshed.
Samtalekredse. Skolenævnet indbød til samtalekredse som i de foregående
år. I år blev der tillige indbudt til en musik- og sangkreds. Mærkværdig nok meldte
der sig ikke det forlangte antal deltagere, så kredsene måtte opgives.
Vi må gå ud fra, at trangen til disse kredse i år ikke er til stede. Der er jo også
mange ting, der optager sindene i de seneste tider, f. eks. fjernsyn, radio, biograf og
teater o. s. v. Men en skønne dag viser trangen til samtalekredsene sig igen, og så
må vi håbe, at skolenævnet stadig er villig til at arrangere.
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Skolens pigekor. 55 af skolens store piger fra 5. kl. og opefter har deltaget
i pigekoret. Koret har glædet os med énstemmige og flerstemmige sange ved mange
lejligheder, f. eks. julefesten, i Lundehuskirken, underholdningen i aulaen og ved
skoleårets afslutning. Koret ledes af fru R. Lange.
Lejrskoler. Adskillige klasser har været på lejrskole i året, og alle er kommet
hjem i god behold. Vi har haft hold i Hirtshals, V. Vedsted og Askov i Sydsjælland.
Alle har udfærdiget rapporter over deres iagttagelser, og disse rapporter vidner om
lærerige dage i den danske natur. En tak til lederne for veludført arbejde.

Skolens bibliotek rummer i dag ca. 175 klassesæt med godt 4000 bind, om
kring 1000 håndbøger på læsestuen og et udlånsbibliotek på ca. 2500 bind, som de
større elever frit kan vælge imellem på fire af ugens skoledage lige efter undervisnin
gens ophør, medens eleverne i 1.-3. klasse låner hos klasselærerne.
I det sidste skoleår har der været udlånt ialt over 27.500 bøger.
Fra 15. september 1960-1. april 1961 har læsestuen i fritiden: mandag, ons
dag og fredag fra kl. 15—17 været besøgt af ca. 3000 elever fra 4. klasse og opefter.
Her har de kunnet arbejde med lektier og fritidsinteresser, og hele bibliotekets bog
bestand samt papir, blyantsfarver, tusch og lim var til deres rådighed.
Skoleopsparingen. Det samlede beløb for sparemærkesalget her ved skolen
ligger på ca. 12.000 kr. i årets løb. Heri medtages salget i de klasser, der specielt
sparer op til en fælles rejse. Det vil sige, at skolen igen i år vil modtage over 300
kr. fra sparekasserne i Storkøbenhavn til gavn for børnene som tak, fordi lærerne
vil påtage sig arbejdet med sparemærkerne. - Børnene i 1. klasserne fik ved skole
årets begyndelse en gavesparemærkebog med mærker i til 25 øres værdi. Alle børn
i skolen har fået sparekassernes skoleskema, som har et smukt og praktisk format,
samt et efterårs- og forårsnummer af sparekassernes børneblad „Sparegrisen“. Endelig bør forældrene gøres opmærksom på, at der for de klasser, der sparer på
fælles konto til rejse, gælder den regel, at der knn hæves på kontoen, når læreren
kvitterer sammen med skolens inspektør eller en repræsentant for forældrene. Der
er altså fuld sikkerhed for disse penge, og forældrene kan trygt lade deres børn del
tage i en sådan opsparing.

Erhvervsorientering. Behovet for erhvervsorientering er især i den sidste
menneskealder steget stærkt. De unge - og de fleste voksne - kender kun en brøk
del af de op mod 4000 forskellige beskæftigelser, man regner med her i landet. Og
skal man søge en af de mange arbejdsmuligheder, må man kende noget til dem.
Hidtil har erhvervsorienteringen i nogen grad været underkastet tilfældigheder
nes lov, idet skolen selv kunne bestemme, om den ønskede hjælp og bistand gennem
Centralarbejdsanvisningskontorets afdeling for erhvervsvejledning. Den var altså et
tilbud. Ved Emdrup skole har det de sidste 5-6 år været muligt at give en nødtørftig
erhvervsorientering, der dog sjældent har strakt sig over mere end et par timer i
hver af de større klasser.

7

Ifølge „Den blå Betænkning“, der i 1960 blev afgivet af det af undervisnings
ministeriet nedsatte læseplansudvalg, kræves der nu, at der i 7. skoleår gives en
grundlæggende erhvervsorientering, der videreføres i 8. og 9. skoleår og i 2. og 3.
realklasse. Hovedformålet er at hjælpe eleverne med at forberede deres valg af er
hverv eller fortsat uddannelse ved at give dem kendskab til valgmulighederne, deres
egne forudsætninger og de praktiske problemer, der knytter sig til det at træffe en
bestemmelse på dette område og føre den ud i livet.

Eleverne skal altså have en elementær samfundsorientering, der rummer et
almendannende sigte. Den skal også bidrage til at modarbejde visse fordomme og
vaneforestillinger om erhvervsforhold, som børnene ofte overtager fra deres omgi
velser, f. eks. om særlige „pigefag“, „fine“ og „mindre fine“ fag o. s. v.
Undervisningen skal efter betænkningen omfatte stof om samfunds-, arbejds- og
arbejdsmarkedsforhold. Det er ikke emner, der er skolen fremmed, idet der i den
daglige undervisning indgår stof af denne art. Det skal blot uddybes og udvides.
Endvidere skal de unge oplyses om de forskellige erhverv og uddannelsesveje
(specialarbejder, tillært, faglært, teoretisk og praktisk uddannelse o. s. v.).
Endelig skal der gives en anlægsorientering. De unge skal orienteres om deres
personlige forudsætninger: helbred og fysisk udrustning, skolestandpunkt, opfattel
sesevne, håndelag og særlige evneområder, karakteregenskaber, interesser og ydre
kår etc.

Der er ikke tillagt „faget“ særlige timer, men det er meningen, at orienteringen
skal indgå som et naturligt led i tilknytning f. eks. til dansk eller historie. Der fore
ligger allerede en del læsestof til støtte for denne undervisning, og mere er under
udarbejdelse. Desuden skulle der etableres et fastere samarbejde med den offentlige
erhvervsvejledning, ligesom virksomhedsbesøg og erhvervspraktik (udstationering
i skoltiden af elever på arbejdspladserne) kan komme i anvendelse.
I skoleåret 1960/61 har alle elever i Emdrup skoles 7., 8. og 9. klasser, samt
i III. EM, IV. EM og realklasserne haft besøg af en erhvervsvejleder, der i en time
har gennemgået særlige skemaer, som børnene i forvejen havde udfyldt. Desuden
har 9. klasse været sendt i erhvervspraktik i 3 gange 1 uge, og i april måned afholdtes
i skolens aula et velbesøgt møde for afgangsklassernes unge og deres forældre.
Skoleballet blev afholdt i december for de største klasser. Det er, som inter
essen blandt de unge er svigtende. Der er måske for mange andre spændende ting,
der optager dem i hjemmene eller uden for hjemmene.

Fest for gamle elever afholdtes den 1. lørdag i marts. Det er iøvrigt en tra
dition. I år var vi ved at tro, at interessen også svigtede her, men i sidste øjeblik
dukkede den store skare op, så antallet var ca. 200. Det blev en stor succes både for
lærerne, der stod for arrangementet, og for de fremmødte.
Det indskærpes, at billetter til denne fest skal købes inden for den nævnte tids
frist. De lokale blade omtaler venligst denne begivenhed.
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Forældreugen 31. okt. — 5. novbr. 1960. Antallet af forældrebesøgende var
730. Som sædvanlig var besøget størst i de laveste klasser.
Til mødet for vore 1. klasser var ca. 75 forældre til stede, og til mødet for 5. og
7. kl. var ca. 150 forældre kommet. Fra 5A’s forældre kom anmodning om et nyt
møde angående udelt oprykning. Mødet afholdtes en uge senere, men afstemningen
faldt ud til fordel for, at klassen skulle deles.

Præmierede tegninger. Ved en stor international tegneudstilling for børn i
Bruxelles, arrangeret af bladet „Le Soir“, har Emdrup skole - som den eneste skole
i Danmark — placeret sig som den bedste. Gevinsten var en belgisk dukke i national
dragt.
Foruden denne præmie har en elev fået 2. præmie i et stort firmas konkurrence
og 15 andre elever har fået mindre præmier.
Skolens teater. Nogen egentlig skolekomedie er ikke opført i år på grund af
forskellige omstændigheders tilstedeværelse. I stedet har nogle børn klassevis op
trådt med tableauer af forskellig art, så at der alligevel blev en forestilling ud af det
og til stor moro for såvel de optrædende som tilskuerne.
Afslutningsfest for afgangsklasserne afholdes tirsdag d. 20. juni kl. 20 i aulaen,
hvor afgangsbeviser og evt. flidspræmier vil blive uddelt, koret vil synge m. m. Her
til indbydes real, IV ml, 4. f, 3. f og de elever fra 7. kl., som forlader skolen.

Til slut ønsker jeg at udtale min hjerteligste tak til kollegerne i lærerkorpset
for solidt og godt skolearbejde.
Selv om den nye skolelov i starten ikke var særlig velkommen, så har alle loyalt
arbejdet på, at dens ånd og bogstav skete fyldest.
De nye undervisningsplaner for København er modtaget med stor interesse og
praktiseres i planerne for det næste skoleår.
Skolenævnet bringer jeg min hjerteligste tak for interesse og godt samarbejde.
Medlemmerne har alle været utrættelige i at være behjælpelige, når der har været
problemer at tage sig af.
Også forældrene bringer jeg en tak for tillid og god forståelse. Tillidsforholdet
mellem hjem og skole er af fundamental betydning. Er forholdet i orden, trives begge
parter bedst.
Emdrup skole, marts 1961.

Aage Kaalund-Jørgensen.
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„Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 9. februar 1961 om optagelse af
elever i 1. realklasse og 1. gymnasieklasse på realskoler og gymnasieskoler“ er ud
sendt til skolerne.

Nedenstående anvisninger bedes bemærket:

A. Ved overgang fra 7. kl. i en københavnsk kommuneskole til 1. realkl. i en kom
muneskole under samme skolevæsen.
1) Om en elev er „egnet“, „uegnet“ eller „måske egnet" afgør den skole, hvor
eleven har gået i 7. kl.
2) Elever med betegnelse „egnet“ optages i enhver københavnsk kummuneskole.
3) Elever med betegnelsen „uegnet“ (eller „måske egnet“) skal — hvis deres
forældre fremsætter ønske derom — bestå en prøve ved den skole, hvor ele
ven ønskes optaget i 1. realkl., jf. § 6, stk. 3, 1. punktum. Såvel de skrift
lige opgaver som formen for en eventuel mundtlig prøve fås hos det i § 2,
stk. 4, omtalte udvalg, om hvis adresse nærmere vil fremkomme.
4) Ingen skole kan optage en elev i 1. realkl. på prøve, jf. § 7, b, 1. punktum.
B. Ved overgang fra 7. kl. i en københavnsk kommuneskole til 1. realkl. i en offent
lig gymnasieskole (statsskole eller kommunal gymnasieskole).
1) Blanket til ansøgning fås på den skole, hvor eleven har gået i 7. kl., og af
leveres til samme skole. (Blanketter vil blive sendt til skolen herfra).
2) Skolen sender ansøgningen til den gymnasieskole, der er anført som nr. 1,
ledsaget af et midlertidigt afgangsbevis. (Formular til midlertidigt afgangs
bevis vil blive sendt til skolen herfra).
3) Elever, der på ansøgningen har fået betegnelsen „uegnet“ eller „måske egnet“
skal - hvis deres forældre fremsætter ønske derom - bestå en prøve ved gym
nasieskolen.
4) Dersom denne prøve ikke bestås, er optagelse i en 1. realkl. ved en kom
muneskole heller ikke mulig.
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Meddelelser fra skolenævnet.
Beretningen om skolenævnets virke i indeværende skoleår er meget kortfattet.
Ikke fordi vi har ligget på den lade side, men simpelthen fordi forældrekredsen svig
tede de forskellige arrangementer ved ikke at møde op.
I november måned indbød skolenævnet til forældremøde, hvor overlæge Hen
rik Hoffmeyer holdt et interessant og oplysende foredrag, som han kaldte „Hjem
mene og seksualundervisningen“. Mange flere skulle have hørt dette foredrag, der
omhandlede de problemer, som de unge vil møde i tilværelsen.
Kort efter nytår indbød skolenævnet til samtalekreds, men på grund af mang
lende tilslutning er der ikke etableret nogen kreds i år.
Da det imidlertid ikke alene er til skolenævnets arrangementer, der er mangel
på tilslutning, men også når lærerne indbyder til klassemøder for at orientere foræl
drene om deres børns skolegang, bringes følgende uddrag af folketingsmand Vilh.
Dupont’s beretning fra Landsforeningen af skolekommissioner, skolenævn og for
ældreforeninger’s landsmøde i Vejle den 3. og 4. september I960:
„Medens de fleste forældre intens følger deres barns udvikling fra den første
tid, helt frem til skoletidens begyndelse, er der hos alt for mange en tendens til
helt at overlade barnet til skolen, efterhånden som det kommer frem i klasserne.
En stor portion overgemt autoritetstro og børnenes egen aversion mod ind
blanding betyder ofte en forøgelse af den negative holdning overfor skolen.
Imidlertid er det landsforeningens erfaring, at skolernes ledere og lærere er
åbne og villige til at optage samarbejdet. Der, hvor det har været tilfældet, er
da også nået store resultater.
Den nye lovgivning og de store krav, der stilles til skolen, betyder, at sam
arbejdet må effektiviseres.
Forældrenes erfaringer fra barnets første opvækstår må kombineres og sam
arbejdes med lærernes erfaringer og arbejde. Det er klart, at skolens og hjem
mets opdragelse må udgøre en helhed. Derfor må samarbejdet etableres.“

Vi i skolenævnet håber, at det kun er en overgang, at interessen for skole
arbejdet ikke er så stort, og at mange forældre vil møde, når vi til efteråret tager
fat på ny.
Til slut bringer vi skoleinspektøren, lærerpersonalet og øvrige ansatte på skolen
en tak for godt samarbejde i det forløbne år.
P. S. V.
Hervig Olsen.
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Arsafslutningen 1961.
(Besøgsdage).

TIRSDAG DEN 20. JUNI
Eksaminator.

III A

hold
- 2
- 1
— 2

1(nr. 16)
(nr. 15)
(nr. 15)
(nr .16)

kl.
-

8 - 930 dansk ... ..
8 - 930 historie . ..
93"-11 historie .
93"-l 1 dansk ..

Censor.

hr. Kai Sørensen
L
j fru Rehling

frk. Brandt Jørgensen

hr. Kai Sørensen

frk. Brandt Jørgensen

hr. Frenzel

Gæstelærer.

Lærer.

(nr. 13) kl. 8- 9
9-10
(nathv.)
(nr. 13) - 10-11
7 bu (nr. 22) kl. 8-9
- 9-10
- 10-11
7 au (fysikv.) kl. 8-9
9-10
(nr. 11)
- 10-11
6 A (nr. 37) kl. 8-9
9-10
(nathv.) - 10-11
5 A (nr. 36) kl. 8-9
9-10
(nr. 14)
(nr. 36) - 10-11
5 C (nr. 32) kl. 8-9
9-10
(nr. 14) - 10-11
4 A (nr. 34) kl. 8-9
9-10
- 10-11
4 B (nr. 35) kl. 8-9
9-10
- 10-11
7 B

engelsk .......... .. hr.
naturhistorie .. .. dansk .............
dansk ............. .. fru
tysk ................ .. hr.
engelsk .......... .. hr.
fysik ..............
engelsk .......... • L,
dansk .............
engelsk .......... .. hr.
dansk .............
naturhistorie ..
dansk .............
geografi ..........
regning ..........
regning ..........
dansk .............
geografi ..........
geografi ..........
regning ..........
dansk ............. ..
dansk ................
regning .......... ...
historie .......... ...

Jaul
Vardrup
Smidt
Johnsen
Persson
Otto
Lindgren Hansen

Ottesen
B. Lauridsen
H. Christensen
Vardrup
Ottesen
H. O. Nielsen
B. Lauridsen
Lykke
B. Lauridsen
Thiesen
Lindgren Hansen
Thiesen
Fredskov Pedersen
Thiesen
Juul
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hr. Lykke
L
(fru Frending

J

hr.
fru
hr.
fru
hr.
frk.
fru
hr.
fru

Lange
Asmussen
Schubert
Runge
Overgaard
Vardrup
Nørgaard
Lange
Overgaard
Lassen
Holg. Pedersen
Lassen

Dalby Rasmussen
hr.
frk.
fru
hr.
fru
hr.

Kn. Andersen
Gylling Jensen
Schubert
Lykke
E. Jørgensen
Lundby
Rechendorff

Eksaminator.

III a

4

6

6

4

4

3

2
1

1 (nr. 23) kl.
(nr. 25) (nr. 25) (nr .23) -

8 - 930
8 — 930
930-l 1
930—11

(nr. 24) kl. 8-9
9-10
(fysikv.)
(nr. 24) - 10-11
bu (nr. 26) kl. 8-9
9-10
(fysikv.) - 10-11
f
(nr. 17) kl. 8-9
9-10
- 10-11
(nr. 38) kl. 8-9
a
9-10
- 10-11
au (nr. 12) kl. 8-9
9-10
- 10-11
a
(nr. 31) kl. 8-9
9-10
- 10-11
b
(nr. 33) kl. 8-9
9-10
- 10-11
(nr. 7) kl. 8-9
u
9-10
x
(nr. 6) kl. 8-9
9-10
u
(nr. 2) kl. 8-9
9-10

7 b

6

hold
- 2
- 1
- 2

hr. Bruun
engelsk .
dansk ...
' J frk. Fischer
dansk ...
hr. Bruun
engelsk
Lærer.
Egehøj
Runge
E. Jørgensen
Asmussen
Damtoft
Andresen
Lundby
Kappel Kristensen
Nørgaard
Kappel Kristensen

tysk ................ .. fru
fysik .............. .. hr.
regning .......... .. fru
geografi .......... .. hr.
regning .......... .. fru
fysik .............. .. hr.
tysk ............... .. fru
dansk ............. .. frk.
regning ..........
regning ..........
dansk ............. 1
jfru Helveg Petersen
geografi ..........
dansk .............
J hr. Otto
engelsk ..........
regning .......... .. fru Damtoft
dansk ............. .. frk. Duurloo
regning .......... .. fru Mondrup
- Egehøj
geografi ..........
dansk ............. 1 - Leicht
geografi .......... . 1
regning .......... .. frk. Gylling Jensen
dansk ............. .. fru E. Jensen
regning .......... .. hr. H. 0. Nielsen
regning .......... .. fru Mondrup
- Lauter
dansk .............
dansk ............. .. frk. E. Nielsen
regning .......... .. hr. Fredskov Pedersen

13

Censor.

fru Damsgaard Olsen

hr. Rishave
fru Damsgaard Olsen
Gæstelærer.

hr.
fru
hr.

Persson
Andresen
M ulvad
Holg. Pedersen
Rechendorff
- Lindgren Hansen
- H. 0. Nielsen
fru E. Jørgensen
hr. N. P. Nielsen
- H. Christensen
Kn. Andersen
frk. E. Nielsen
- Rønn
- Nørgaard
hr. Ottesen
fru M ulvad
frk. Duurloo
fru Johnsen
hr. Smith
fru E. Jensen
frk. Kappel Kristensen

ONSDAG DEN 21. JUNI
Eksaminator.

Ill u hold 1 (nr. 14) kl. 8 - 930 geografi . .. fru Lundby
- 2 (nr. 24) - 8 - 930 tysk ......
J hr. Asmussen
- 1 (nr. 24) - 930-l 1 tysk ......
- 2 (nr. 14) - 930-l 1 geografi . . fru Lundby

6 bv

(nr. 28) kl.
3 F
(nr. 18) kl.
3 fu (nr. 19) kl.
3 fv (nr. 20) kl.
3 f ha a(nr.l8) kl.
3 f ha b(nr. 19) kl.
3 f hå (nr. 20) kl.
3 f hu (nr. 21) kl.
3 f ha (nr. 18) kl.
3 f hå (nr. 19) kl.
3 f hu (nr. 20) kl.
7 A (nathv.) kl.
(nr. 13) 5 B (nr. 37) kl.
2 u
(nr. 4) kl.
2 V
(nr. 5) kl.
1 A (nr. 1) kl.
-

8- 9
9-10
10-11
8- 9
8- 9
8- 9
9-10
9-10
9-10
9-10
10-11
10-11
10-11
8- 9
9-10
10-11
8-9
9-10
10-11
8- 9
9-10
8- 9
9-10
8- 9
9-10

engelsk ........... ..
regning ...........
geografi ........... ..
dansk .............. .
dansk .............. .
dansk .............. .
engelsk ........... .
engelsk ...........
engelsk ...........
engelsk ........... .
regning ........... .
regning ........... .
regning ...........
naturhistorie ...
regning ...........
dansk ..............
regning ...........
dansk .............. .
geografi ........... .
dansk .............. .
regning ........... .
regning ........... .
dansk .............. .
regning ........... .
dansk ..............

Censor.

hr. H. Christensen

Persson
H. Christensen

Lærer.

Gæstelærer.

hr. Otto
Lykke
fru Ege høj
hr. N. P. Nielsen
frk. Kappel Kristensen
fru Lassen
hr. Holg. Pedersen
Bruun
Smidt
fru Schubert
frk. Nørgaard
hr. Palm
Kn. Andersen
H. 0. Nielsen
- Kn. Andersen
Bruun
0. Palm
fru Dalby Rasmussen
hr. Fredskov Pedersen
fru Mondrup
frk. Gylling Jensen
hr. Smidt
fru Damsgaard Olsen
hr. Fredskov Pedersen
- H. 0. Nielsen

fru Leicht
- Lassen
- Frending
frk. E. Nielsen
hr. Frenzel
- B. Lauridsen
fru Ege høj
frk. Duurloo
hr. Juul
- Ottesen
fru Damsgaard Olsen
- Mulvad
hr. Thiesen
- Vardrup
frk. Fischer
- Duurloo
fru E. Jensen
hr. Vardrup
fru E. Jensen
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Censor.

Eksaminator.

Illus hold
-

1
2
1
2

(fysikv.) kl.
(nr. 25) (nr. 25) (fysikv.) -

8 - 930
8 - 93<l
9 '-11
93” -11

fysik .... . hr. Runge
regning . J - Rechendorff
regning .
- Runge
fysik ....

hr. Andresen

fru Damtoft
hr. Andresen
Gæstelærer.

Lærer.

6 bx

7 a

5 a

5 b

3 v
3 x
3 y

1 a

(nr. 16) kl.
(nr. 27) kl.
(nr. 11) kl.
(nathv.) (nr. 38) kl.
(nr. 8) kl.
(nr. 9) kl.
(nr. 10) kl.
(nr. 3) kl.

8- 9
9-10
10-11
8-9
9-10
10-11
8-9
9-10
10-11
8— 9
9-10
10-11
8— 9
9-10
8- 9
9-10
8- 9
9-10
8- 9
9-10

engelsk .......... .. hr. Ottesen
- Rishave
regning ..........
dansk ............. .. fru Johnsen
- Schubert
engelsk ..........
tysk ............... .. hr. Frenzel
dansk ............. .. frk. Gylling Jensen
- Fischer
dansk .............
- Kappel Kristensen
regning ..........
naturhistorie .. .. hr. Rishave
dansk ............. .. fru Lange
regning .......... j frk. Rønn
geografi ..........
dansk ............. .. fru Mulvad
regning .......... .. hr. Thiesen
- Holg. Pedersen
dansk .............
regning .......... .. fru Leicht
- Frending
dansk .............
..
- Rehling
regning ..........
dansk .............
(■frk. Brandt Jørgensen
regning ..........

hr.
fru
hr.
fru
hr.
fru
frk.
fru
hr.
fru
frk.

Juul
Mondrup
Lindgren Hansen
Rehling
Lindgren Hansen
Dalby Rasmussen
Nørgaard
Helveg Petersen
B. Lauridsen
Helveg Petersen
Johnsen
E. Nielsen

Frikvarter kl. 85°-9 og 95°-1010.

Afslutning af skoleåret for eleverne, der forlader skolen
eller rykker op til sidste klasse, tirsdag d. 20. juni kl. 20.
Forældrene indbydes.

Aage Kaalund-Jørgensen.
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