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EMDRUP SKOLE

MEDDELELSER FOR 1961-62
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN

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

Skoleefterretninger.
I skoleåret 1961-62 har skolen følgende klasser:
1. klasser:
l.u, l.v ..............................................................
2. klasser:
2.A, 2.a, 2.u ......................................................
3. klasser:
3.U, 3.V, 3.x, 3.y læ.........
4. klasser:
4.U, 4.V, 4.x, 4.y, 4. obs.
5. klasser:
5.a, 5.b, 5.A, 5.B ......................
6. klasser:
6.A, 6.a, 6.læ., 6.B, 6.b, 6.bu.
7. klasser:
7.A, 7.a, 7.au, 7.bu, 7.bv, 7.bx
8. klasser:
8.A, 8.a, 8.au ...............................
I. realklasse:
I.rA, I.ra, I.ru ..................................................
4. fm klasser: 4.fA, 4.fu, 4.fv ..................................................
III em klasser: III.us ......................................................................
IV em klasser: IV.A, IV.a, IV.u, IV.us .....................................
Realklasser:
ra, ru, rA ............................................................

ialt
-

-

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

ialt 47 klasser

Skolens personale pr. 1. april 1962.

Skoleinspektør: Olaf Palm (konstitueret).
Viceskoleinspektører: Estrid Lauter, A. Otto (konstitueret).
Overlærere: J. Andresen, F. Asmussen, K. Bruun, F. Frenzel, Holg, Juul,
N. P. Nielsen, E. Ottesen, H. Fredskov Pedersen, E. Persson, H. Rishave, E.
Runge, Kai Sørensen, Ax. Thiesen, Kai Vardrup, Tuna Damtoft, E. Duurloo,
E. Egehøj, C. Hovn, R. Gylling Jensen, E. Brandt Jørgensen, I. Kappel, Rigm.
Lange, Nanna Lassen, T. Leicht, M. Mondrup, E. Mulvad, K. Damsgaard Olsen,
A. E. Overgaard, L. Helveg Petersen, M. Rehling, I. Rønn.
Lærere: Knud Andersen, H. Christensen, W. Lau, Bent Lauridsen, Arne
Lykke, H. O. Nielsen, F. Rechendorff, John Smidt, Merete Leck Fischer, Lis
Frending, Eleonora Jensen, H. Dalby Rasmussen.
Vakancelærere: J. Ostergaard, Inge Hvidt, H. Maulitz Nielsen, I. Schubert.
Skolelæge: J. Krogsgaard.
Sundhedsplejerske: Ellen Olesen.
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Tandlæger: E. Solbirk Bassan, Ellen Heide.
Klinikassistenter: Ellen Christensen, Birgit Sørensen.
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. 173°-1830.
Skolelægen: Mandag kl. 9-10.
Sundhedsplejersken: 29 00 85, hver skoledag kl. 12-13.
Tandlægerne: 29 00 85, hver skoledag kl. 830-142°.

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 konfirmation 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 1963-64 begynder 1. september 1962. Dåbs- og navneattest medbringes. De
børn, der er fyldt 7 år før august 1963, skal indskrives, og de børn, der fylder 7 år
senest den 31. januar 1964, må indskrives til skolegang. Det tilrådes at indskrive
børnene før juleferien 1962, for at skolen kan vide, hvor mange børn, der er til
meldt, før planlæggelsen at nyt skoleår påbegyndes.
Emdrup skoles distrikt: Bispebjergvej 1-39 og 2-30, Bolandsvej, Bredelandsvej, Bøllemosegaardsvej, Børskovvej, Charlotte Muncksvej, Emdrup Banke,
Emdruphuse, Emdrupvej 1-99, Emdrupvænge, Fruebjergvej, Gribskovvej, Hav
gårdsvej 1-7 og 2-18, Kjeldsøvej, Klædemålet, Kratstien, Lersø Parkallé fra 63
og 78, Lersø Parkvej, Lyngbyvej 109-155, Munkeskovvej, Mårumvej, Ramløsevej,
Rankeskovvej, Strødamvej, Tagensvej 194-198, Tuborgvej 149-255.
Haveforeninger: „Aldersrø“, „Bispevænge“, „Blomsten“, „4. maj“, „Frem
tiden“, „Venners Lyst“, „Øbro“.
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Sommerferien begynder lørdag den 23. juni (første feriedag) og slutter lør
dag den 11. august (sidste feriedag). Den første skoledag, mandag den 13. 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 onsdag den 20. og torsdag 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 fredag 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. Skolepatruljernes opgave 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 ansvarsfuld. Patruljernes virksomhed er i nøje samarbejde med
færdselspolitiet. Vore patruljer har virket roligt og fornuftigt til alles tilfredshed.

Samtalekredse. Skolenævnet og skolen indbød til deltagelse i en foredrags
række på seks foredrag med emnerne: „Vore børn i trafikken“, „Hvordan bør vore
børn se fjernsyn?“, „Skolesundhedspleje og tandpleje“, „Hvilke farer kan vore børn
blive udsat for i et moderne bysamfund?“, „Hvilke uddannelsesmuligheder står der
åbne for vore børn efter endt skolegang?“, „Trækker forældre og lærere på samme
hammel ?“.
Møderækken havde ialt 46 deltagere pr. gang.
Skolens pigekor. 52 af skolens store piger fra 5. kl. og opefter har deltaget
i pigekoret. Koret har glædet os med énstemmige og flerstemmige sange ved mange
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lejligheder, f. eks. julefesten, i Lundehuskirken, underholdningen i aulaen og ved
skoleårets afslutning. Koret ledes af fru R. Lange.
Lejrskoleophold. I årets løb har flere af de større klasser været på lejrskole.
Der har været hold på Danebod ved Fynshav, i V. Vedsted ved Ribe og i Viborg.
Eleverne foretog ekskursioner og besøgte virksomheder, museer og minderige ste
der. Under og efter lejrskoleopholdet udarbejdede eleverne rapporter om deres op
levelser.

Skolens bibliotek rummer i dag ca. 180 klassesæt med god 4000 bind, om
kring 1300 håndbøger på læsestuen og et udlånsbibliotek på ca. 3500 bind, som de
større elever frit kan vælge imellem på 5 af ugens skoledage lige efter undervis
ningens ophør, medens eleverne i 1.-3. klasse låner hos klasselærerne.
1 det sidste skoleår har der været udlånt ialt over 20.000 bøger.
Fra 15. september 1961-1. april 1962 har læsestuen i fritiden: mandag, ons
dag og fredag fra 14-16 været besøgt af ca. 1500 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. I det forløbne år er der solgt for ca. 7000 kr. sparemærker her på Emdrup skole. Som tak for lærernes indsats ved salget af mærkerne
yder Sparekasserne i Storkøbenhavn 3 % af det anførte beløb til skolens fond. At
sparebeløbet er mindre end sædvanligt, skyldes ikke svigtende sparevilje hos bør
nene, men må ses ud fra, at det fortrinsvis er de mindste aldersklasser, der køber
„frimærker“ på skolen - og vi har jo ikke så mange små klasser i øjeblikket.
De ældre elever sparer også — men de har selv lært at finde vej over til den
store sparekasse, og så er formålet jo nået. Endelig må det nævnes, at en del større
klasser foretager fællesopsparing til skolerejser, lejrskoler o. lign, på særlige konti,
hvorpå der kun kan hæves efter nærmere regler.

Skoleballet blev afholdt lørdag den 17. marts for skolens 3 ældste klasser.
Der deltog 186 elever. Som sædvanlig var der underholdning af forskellig slags,
og der blev serveret pølser og sodavand. Ballet sluttede kl. 24.
Sammenkomsten for gamle elever afholdtes efter traditionen den første
lørdag i marts. Tilslutningen var god, idet 170 fulgte indbydelsen, som de lokale
blade venligst havde omtalt. Aftenen forløb på hyggelig måde med kaffebord, for
skellig underholdning og dans.
Forældreugen 6.—11. november 1961. Antallet af forældrebesøgende var
515. Som sædvanlig var besøget størst i de laveste klasser.
Til mødet for vore 1. klasser var ca. 20 forældre til stede, og til mødet for 5.
og 7. kl. var ca. 150 forældre kommet.

Skolekomedie. 23., 24. og 25. februar havde skolen 4 forestillinger med
eventyrspillet „Et folkesagn“. De optrædende var elever fra I realklasserne med
assistance af elever fra 7. kl., 6. kl. og 2. kl. Den smukt dekorerede scene og de
fine lyseffekter dannede en flatterende baggrund for spillet, og alle de medvirkende
gjorde deres til, at det blev fornøjelige timer i aulaen.
Afslutningsfest for afgangsklasserne afholdes onsdag den 20. juni kl. 20 i
aulaen, hvor afgangsbeviser og evt. flidspræmier vil blive uddelt, koret vil synge
m. m. Hertil indbydes real. IVml, 4. f, 3. f og de elever fra 7. kl., som forlader
skolen.

Den 31. december 1961 tog inspektør Kaalund Jørgensen sin afsked fra Emdrup skole og Københavns skolevæsen. Lærerstaben bringer inspektøren en hjerte
lig tak for det arbejde, han har udført for Emdrup skole i de forløbne år.
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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 kommuneskole.
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.
Skolenævnets virksomhed i det forløbne skoleår har jo som hidtil været man
geartet. Men først og fremmest er det kontakten mellem hjem og skole, vi skal
formidle. Vi havde da også den glæde at have stor tilslutning til den foredragsrække,
vi startede i efteråret 1961.
Den ny aftenskolelov gav os mulighed for at arrangere 6 foredragsaftener,
hvor kommunen betalte foredragsholderen, og hvor deltagerne blot skulle indbetale
et indtegningsgebyr.
På de 6 aftener blev der behandlet følgende problemer:

„Vore børn i trafikken“ v/politiassistent Ricard Lindebro.
„Hvordan bør vore børn se fjernsyn“ v/programredaktør Vald. Christensen.
„Skolesundhedspleje og tandpleje“ v/skolesundhedsplejerske Ellen Olesen.
„Hvilke farer kan vore børn blive udsat for i et moderne bysamfund“ v/politikommissær Hans Andersen.
5. „Hvilke uddannelsesmuligheder står åbne for vore børn efter endt skolegang“
v/viceskoledirektør Otto V. Nielsen.
6. „Trækker forældre og lærere på samme hammel“ v/overlærer E. Ottesen.
Vi takker de forældre, der har deltaget i foredragsrækken og håber på, at endnu
flere vil være med, når vi til efteråret starter på ny.

1.
2.
3.
4.

I slutningen af februar måned blev der indbudt til skolekomedie. Her oplevede
vi et par hyggelige timer med dygtige optrædende. Vi takker de af skolens perso
nale, der har været medvirkende til, at skolekomedien kunne gennemføres.
Ifølge den nye læseplan skal undervisningen i 8. klasse tilrettelægges således,
at en fortsættelse i 9. klasse føles naturlig for at få en afrundet skolegang, og som
- efter ønske - kan afsluttes med en prøve.
Det vil derfor være rigtigst for os i skolenævnet at gøre forældrene opmærksom
på, at når man beslutter sig til at lade sit barn fortsætte i 8. klasse, hvad vi håber,
forældrene vil, må det i virkeligheden sige, at man er indforstået med yderligere
2 års skolegang, nemlig 8. og 9. klasse.
Vi skal derfor henstille til forældrene om at vente med at søge lærepladser til
børnene til 9. skoleår er afsluttet.
Skolenævnet vil fremover lægge en strengere vurdering til grund for eventuelt
at bevilge udmeldelse af 8. klasse.
Til slut bringer vi skolens leder, lærerpersonalet og øvrige ansatte tak for godt
samarbejde i det forløbne år.
P. S. V.
Hervig Olsen.
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Ärsafslutningen 1962.
(Besøgsdage).

ONSDAG DEN 20. JUNI
Eksaminator.

Ill us hold 1
Ill us hold
III us hold
Ill us hold

(nr. 15) kl.
2 (nr.20) 1 (nr.20) 2 (nr. 15) -

8 - 930
8 - 930
930-l 1
930-l 1

dansk .... hr. Ev. Andersen
regning . . 1
Rishave
regning ../
dansk ...... - Ev Andersen
Lærer.

(nr. 13) kl.
u (nr. 26) kl.
(fysikv.) (nathv.) F (nr. 27) kl.
bu (nr. 18) kl.
bu (nr. 28) kl.
A (nr. 25) kl.
A læ. (læ.) kl.
kl.
B (nr. 31)
-

I A

I

4

7

6

6

6

5

8- 9 regning ....... .... hr. Rechendorff
Smidt
9—10 dansk ..........
Asmussen
10-11 tysk .............
8- 9 dansk .......... .... fru Johnsen
9-10 naturlære .... .... hr. Andresen
H. Christensen
10-11 biologi ........ ....
8- 9 tysk .............
N. P. Nielsen
9-10 dansk ..........
- Smidt
10-11 engelsk .......
Juul
8- 9 dansk .......... ....
- Asmussen
9-10 tysk .............
10-11 regning ....... .... fru Damtoft
8- 9 dansk .......... .... hr. J. Sørensen
9-10 regning ....... .... fru Lassen
10-11 engelsk ....... .... hr. Ottesen
Persson
8- 9 dansk ..........
Erdmann
....
9-10 regning .......
]uul
10-11 engelsk ....... ....
Lykke
8- 9 dansk .......... ....
9-10 regning .......
Lauridsen
10-11 historie .......
Fredskov Pedersen
8- 9 dansk .......... ....
Ottesen
9-10 geografi .......
Fredskov Pedersen
10-11 historie .......
11

Censor.

hr. Kai Sørensen

- Knud Andersen

- Kai Sørensen
Gæstelærer.

hr. Andresen
Juul
Frenzel
- Otto
- H. Christensen
- Østergaard
- Frenzel
- Fredskov Pedersen
fru Damsgaard Olsen
frk. Gylling Jensen
hr. Persson
- Andresen
- Lassen
- Damtoft
|hr
J
fru Helveg Petersen
- Dalby Rasmussen
frk. Duurloo
hr. Reckendorff
fru Lange
hr. Østergaard
- Thiesen
- H. O. Nielsen

(nr. 24) kl.
7 a (nr. 12) kl.
(nathv.) 6 a (nr. 11) kl.
4 u (nr. 10) kl.
4 y (nr. 37) kl.
3 u (nr. 6) kl.
3 v (nr. 7) kl.
3 x (nr. 8) kl.
3 y læ (nr. 9) kl.
3/4 obs. (nr.34) kl.
1 u (nr. 1) kl.
I a

Lærer.
8- 9 regning ............ fru E. M. Jørgensen
9-10 dansk ............... frk. Brandt Jørgensen
10-11 tysk .................. - Egehøj
8- 9 dansk ............... fru Helveg Petersen
9-10 regning ............. frk. Kappel Kristensen
10-11 biologi .............. fru Helveg Petersen
8- 9 dansk .................|
frk. Rønn
9-10 engelsk .............. 1
10-11 regning ............. hr. Erdman
8- 9 dansk ............... fru Nora Jensen
9-10 regning ............. hr. H. 0. Nielsen
10-11 historie ............. frk. Leck Fischer
8- 9 dansk ............... fru Frending
9-10 regning ............. (
- Rehling
10-11 historie ............. f
8- 9 dansk ...............
- Mondrup
9-10 regning ............. frk. Gylling Jensen
8- 9 regning ............. hr. Smidt
9-10 dansk ............... fru Damsgdrd Olsen
8- 9 dansk ............... fru Lauter
9-10 regning ............. - Mondrup
8- 9 regning ............. hr. Thiesen
9-10 dansk ............... fru Nora Jensen
8- 9 dansk ................1
hr. V. Jacobsen
9-10 regning ............. 1
8- 9 dansk ............... frk. Leck Fischer
9-10 regning ............. hr. Bruun
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Gæstelærer.
fru Damtoft
- Johnsen
hr. Persson
fru Rehling
frk. Duurloo
- Rønn
hr. Lauridsen
- Østergaard
frk. Brandt Jørgensen
hr. Ottesen
- Frenzel
fru Mulvad
- Leicht
frk. Leck Fischer
hr. V. Jacobsen

TORSDAG DEN 21. JUNI
Lærer.

4 fu

4 fv

8
8
8
8

I
11
III
A

8 a
8 au
7 bv

7 bx

7 au

7 A

6 B

5 A

(nr. 22) kl.
(nr. 21) kl.
(nr. 24) kl.
(nr. 25) kl.
(fysikv.) kl.
(nr. 18) kl.
kl.
(nr. 25)
(nr. 24) kl.
(nr. 23) kl.
(nr. 17) kl.
(nr. 13) kl.
(nr. 16) kl.
(fysikv.) (læsest.) kl.
(nr. 33) kl.
-

8- 9 regning ....... . .. hr. H. Christensen
9-10 tysk ............. .... fru Egehøj
10-11 dansk .......... .... frk. Kappel Kristensen
8- 9 dansk ..........
1 fru Lassen
9-10 regning .......
10-11 tysk ............. .... hr. ]. Sørensen
8- 9 engelsk ....... .... fru Schubert
8- 9 engelsk ....... .... hr. Smidt
8- 9 naturlære ....
1 - Kn. Andersen
9-10 regning .......
10-11 dansk .......... .... - Bruun
9-10 regning ....... .... fru Rehling
10-11 dansk .......... .... frk. Gylling Jensen
9-10 regning ....... .... hr. Top Jensen
10-11 dansk .......... .... frk. Rønn
8- 9 dansk .......... .... fru Rehling
9-10 tysk ............. .... hr. Frenzel
- Lykke
10-11 regning .......
- Rishave
8- 9 regning .......
9-10 tysk ............. .... - Andresen
10-11 dansk ......... .... fru Johnsen
8- 9 engelsk ....... .... hr. Otto
9-10 regning ....... .... fru Damtoft
10-11 geografi ....... .... hr. Erdmann
- Lauridsen
8- 9 dansk .........
- Ottesen
9-10 engelsk .......
- Andresen
8- 9 naturlære ....
8- 9 regning ....... .... - Rechendorff
- Ev. Andersen
9-10 dansk ..........
- Ottesen
10-11 engelsk .......
- Top Jensen
8- 9 regning .......
9-10 dansk ..........
j- - Thiesen
10-11 geografi .......
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Gæstelærer.

fru E. M. Jørgensen
hr. Asmussen
fru Helveg Petersen
fru Dalby Rasmussen
hr. H. Christensen
- Frenzel
- Juul
- Erdmann
- Ostergaard
fru Overgaard
- Lange
frk. Leck Fischer
fru Frending
hr. Rechendorff
- Persson
frk. Duurloo
hr. Persson
- H. Christensen
frk. Kappel Kristensen
hr. Smidt
fru Dalby Rasmussen
- Egehøj
hr. Rishave
- Asmussen
fru Frending
hr. Bruun
fru Overgaard
hr. Asmussen
- Juul
frk. Leck Fischer
hr. Lykke
- V. Jacobsen
- H. 0. Nielsen

Lærer.

6 b

5 a

5 b

4 v

4 x

2 A
2 a
2 u
1 v

(nr. 11) kl. 8-9 regning .... ....... fru Damtoft
9-10 dansk ....... ....... - Gylling Jensen
- 10-11 engelsk .... ....... fru Damsgaard Olsen
(nr. 35) kl. 8- 9 regning .... ....... - Mondrup
9-10 dansk .......
1 - Duurloo
- 10—11 historie ....
(nr. 38) kl. 8— 9 regning .... ....... - Gylling Jensen
9-10 dansk .......
1 fru Leicht
- 10-11 geografi ....
(nr. 36) kl. 8- 9 regning .... ....... hr. Thiesen
9-10 dansk ....... ....... fru M ulv ad
- 10-11 geografi .... ....... - Egehøj
(nr. 32) kl. 8- 9 regning __ ....... - Leicht
9—10 dansk ....... ....... hr. Erdmann
(nathv.) - 10-11 biologi .......
...... • Ev. Andersen
(nr. 5) kl. 8— 9 dansk ........ ....... - H. O. Nielsen
9-10 regning ..... ....... - Fredskov Pedersen
(nr. 4) kl. 8- 9 dansk ........ ....... i
„
ftrk. Branat Jørgensen
9-10 regning ............. J
(nr. 3) kl. 8— 9 regning ...... ...... hr. Fredskov Pedersen
9-10 dansk ........ ....... frk. Kappel Kristensen
(nr. 2) kl. 8-9 regning ...... ...... fru Mulvad
9-10 dansk ........ ....... - Dalby Rasmussen

Gæstelærer.

fru Overgaard
hr. H. O. Nielsen
- Østergaard
fru Hvidt
- Frending
frk. Brandt Jørgensen
fru Maulitz
hr. Jens Sørensen
fru Mulvad
- Nora Jensen
frk. Rønn
fru Schubert
hr. Jens Sørensen
fru Schubert
hr. Rechendorff

Frikvarter kl. 8ä0-9 og 95O-1OIU.

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

Olaf Palm.

14

