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EMDRUP SKOLE

MDRUP SKOLE

MEDDELELSER FOR 1962-63
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN

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

Skoleefterretninger.
Skolen har i skoleåret 1962-63 haft 1061 børn fordelt på 41 klasser .

Skolens personale pr. 1. april 1963.

Skoleinspektør: E. Ottesen (konstitueret).
Viceskoleinspektører: Estrid Lauter, A. Otto (konstitueret).
Overlærere: Johs. Ev. Andersen, F. Asmussen, K. Bruun, F. Frenzel, Holger
Juul, N. P. Nielsen, H. Fredskov Pedersen, E. Persson, H. Rishave, E. Runge,
Kai Sørensen, Ax. Thiesen, Kai Vardrup, E. Duurloo, E. Egehøj, C. Hovn, R. Gyl
ling Jensen, M. Johnsen, E. Brandt Jørgensen, I. Kappel, Rigm. Lange, Nanna
Lassen, T. Leicht, M. Mondrup, E. Mulvad, K. Damsgaard Olsen, A. E. Over
gård, L. Helveg Petersen, M. Rehling, I. Rønn.
Lærere: Knud Andersen, Vagn Jacobsen, W. Lau, Bent Lauridsen, Arne
Lykke, H. O. Nielsen, F. Rechendorff, John Smidt, J. Østergård, Merete Leck
Fischer, Lis Frending, Eleonora Jensen, H. Dalby Rasmussen.
Vakancelærere .• John Erdmann, Bent Jacobsen, Inge Hvidt, H. Maulitz, I.
Schubert.
Skolelæge:]. Krogsgaard.
Sundhedsplejerske: Ellen Olesen.
Tandlæger.- E. Solbirk Bassan, Ellen Heide.
Klinikassistent: Birgit Sørensen.
Skolebetjent: Alfr. Olsen.
Økonoma: M. Holmqvist.
Skolepsykolog: Ove Rasmussen.
Lærerrådet: Ovi. H. Rishave, form., ovl. frk. I. Rønn, næstf., kml. Vagn Ja
kobsen, sekr.

Træffetider:
Skolens kontor: RY 1988, hver skoledag kl. 12-13 samt onsdag kl. 17’°-183“.
Skolelægen: Mandag kl. 9—10.
Sundhedsplejersken: 29 00 85, hver skoledag kl. 12-13.
Tandlægerne: 29 00 85, hver skoledag kl. 830-1420.
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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.
Erstatning for bortkomne ure, smykker etc. Da skolevæsenet jævnlig
modtager ansøgning 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.
Konfirmationen. Opmærksomheden henledes på, at i kgl. anmodning 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.

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. Skolen påtager sig intet ansvar for tabte smykker eller armbånds
ure.
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Musikundervisning. Klaver-, violin- og blokfløjteundervisning gives på sko
len af eksam. musikpæd., frk. Søe og frk. Thanning. Man bedes henvende sig om
denne undervisning på skolens kontor eller hos fru R. Lange.
Som supplement til musikundervisningen har der yderligere været undervist
i „Sang, spil og bevægelse“ for børn i 10-1 1-års alderen. Der har været god til
slutning. Holdet blev ledet af fru R. Lange.
Indmeldelser til førsteklasser. Indskrivning af elever til skolegang i skole
året 1964-65 begynder 2. september 1963. Dåbs- eller navneattest medbringes. De
børn, der er fyldt 7 år før august 1964, skal indskrives, og de børn, der fylder 7 år
senest den 31. januar 1965, må indskrives til skolegang. Det tilrådes at indskrive
børnene før juleferien 1963, for at skolen kan vide, hvor mange børn, der er til
meldt, før planlæggelsen af 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“, „Blomsten“, „4. maj“, „Fremtiden“, „Venners
Lyst“, „Øbro“.
Sommerferien begynder mandag den 24. juni (første feriedag) og slutter lør
dag den 10. august (sidste feriedag). Den første skoledag, mandag den 12. 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.

Årsprøve afholdes kun for 8. kl., Ir. og Hr. Besøgsdage med almindelig
undervisning afholdes torsdag den 20. juni og fredag den 21. juni. Se omstående
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 lørdag 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.
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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. Den stigende trafik ad Lersø Parkallé betyder en øget risiko
for de elever, der krydser denne hovedfærdselsåre uden for fodgængerfeltet. Skole
patruljerne ved overgangen betyder her en øget sikkerhed. Skolen henstiller derfor
til forældrene, at de inprenter deres børn, at fodgængerfeltet skal benyttes.
Elever fra 8 a, Iv og II u, der virker som skolepatruljer, har i årets løb, især
under de vanskelige forhold i vinter, udført et godt stykke arbejde til gavn for både
den gående og den kørende trafik.
Samtalekreds. Skolenævnet og skolen indbød til deltagelse i en foredrags
række på seks foredrag med emnerne: „Børn i pubertetsalderen“, „Demokrati og
skole“, „Skolen og erhvervslivet“, „Uddannelsesmuligheder for de unge“, „Under
visning i de ældre klasser“, „Ungdom og politik“.
Møderækken havde ialt 45 deltagere pr. gang.

Skolens pigekor. Ca. 50 af skolens store piger fra 5. kl. og opefter har del
taget 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. løvrigt har koret for første gang deltaget i radioens
sangerdyst og placeret sig pænt. Koret ledes af fru R. Lange.
Lejrskoleophold. I årets løb har følgende klasser været på lejrskoleophold:
IV us og Ix på Borremose Ungdomsskole i Himmerland under ledelse af fru Lange,
hr. Andresen og hr. Rishave.
1 v på Danebod højskole på Als under ledelse af fru Rehling og hr. Frenzel.
I u på skolerejsehjem i Tejn under ledelse af frk. Leck Fischer og hr. Juul. 7'a og 7’c
i Viborg vandrerhjem under ledelse af frk. Rønn og hr. Lykke. 8 au på Vester Ved
sted efterskole under ledelse af hr. Fredskov Petersen.
Eleverne foretog alle steder ekskursioner i omegnen og besøgte forskellige virk
somheder, museer og minderige steder.
Under og efter lejrskoleopholdet udarbejdede eleverne rapporter om deres
oplevelser, og disse - i reglen meget smukke og fyldige rapporter - viser tydeligt,
at alle eleverne havde stor udbytte af lejrskoleopholdet.

Skolens bibliotek rummer omkring 10.000 bind. Halvdelen er reserveret
klassesætsamlingen (200 sæt), håndbogssamlingen omfatter 1500 bind og resten
er udlånsbibliotek, der fungerer som et almindeligt børnebibliotek. Det er åbent kl.
13—14 fem gange om ugen. Foruden 1.—3. klasserne, der låner direkte fra et klasse
bibliotek, har udlånsbiblioteket 525 lånere, og der har været hjemlånt ca. 9.000
bøger i dette skoleår.
I vinterhalvåret har læsestuen været åben 2 timer tre gange om ugen for inter
esserede fra 4. klasse og opefter. Her har de kunnet beskæftige sig med opgaver,
støttet til håndbogssamlingen, læst lektier eller pleje fritidsinteresser. Der har ialt
været ca. 1000 besøg.

5

Skdeopsparingen. Der har igen i år været en nedgang i salget af sparemærker, således at salget nu ligger på ca. 3500 kr. Årsagen er ikke svigtende sparevilje
hos børnene, men må søges i at børnetallet i de mindste klasser er dalende. De
større børn finder jo heldigvis selv over til sparekassen således at formålet med sparemærkesalget på skolen — at lære børnene at lægge lidt til side af erhvervede penge er nået. En del større klasser har deltaget i opsparing på fælleskonto, hvor de sam
mensparede penge er brugt til rejser, lejrskoleophold o. lign. Fra sparekasserne i
Storkøbenhavn vil skolen i år modtage godt 100 kr. (3 % af sparemærkesalget).
Disse indgår i skolens fond, som anvendes til gavn for børnene.
Sammenkomsten for gamle elever afholdtes som sædvanlig den første lør
dag i marts. Tilslutningen var noget mindre end de foregående år (140 deltagere) ;
men aftenen forløb på en hyggelig måde med forskellig underholdning, kaffebord og
dans til „Harmony Swingers“ orkester.

Skoleballet fandt sted lørdag den 1. december fra kl. 19,30-24, og der deltog
190 elever fra skolens 3 ældste klassetrin. Aulaen var som sædvanlig festlig smykket
af hr. Lau og hans hjælpere. I aftenens løb var der underholdning og servering af
varme pølser og Coca-cola.

Forældreugen 5.-8. november 1962. Antallet af forældrebesøgende var 440.
Som sædvanlig var besøget størst i de laveste klasser.
Til mødet for vore 1. klasser var ca. 30 forældre til stede, og til mødet for 5.
og 7. klasserne var ca. 150 forældre kommet.

Skolekomedien. Den 5., 6. og 7. april opførtes på skolens smukke teater
scene 4 forestillinger. Man havde i år valgt det amerikanske lystspil: „Du kan ikke
tage det med dig“ af George Kaufmann og Moss Hart. Det forholdsvis moderne
stykke med de mange kvikke replikker og morsomme situationer gik rask over sce
nen til lige stor glæde for de optrædende som for det talrige publikum.
De optrædende og øvrige medvirkende var fortrinsvis elever fra skolens I real
klasser.
Afslutningsfest for afgangsklasserne afholdes fredag den 21. juni kl. 20 i
aulaen, hvor afgangsbeviser og evt. flidspræmier vil blive uddelt, koret vil synge
m. m. Hertil indbydes real. IVml, 9. og 8. og andre elever, som forlader skolen.
Viceskoleinspektør Olaf Palm tog ved udgangen af 1962 sin afsked efter 20 års
gerning ved Emdrup skole. Et år før sin afgang blev han konstitueret som inspektør
og ledede skolen i en vanskelig periode på en måde, der aftvang respekt. Lærerperso
nalet bringer ham sin tak for de mange år og ikke mindst for hans arbejde det sidste
år som leder.
Pr. 1. august forlader vor konstituerede viceskoleinspektør Anders Otto skolen
for at tiltræde sin nye stilling som viceskoleinspektør på Lykkebo skole. Vi bringer
ham vor bedste tak for hans gode arbejde på skolen og ikke mindst for hans arbejde
som patruljeinstruktør.
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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
elevne 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., jfr. § 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. § 7b, 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.
1 962-63 har været et bevæget skoleår. Endelig kom det da til en afklaring på
den uvished, vi alle har befundet os i med hensyn til, hvorvidt Emdrup skole skulle
bestå som distriktsskole eller ej.
I efteråret 1961 kom det skolenævnet for øre, at skoledirektionen i sit møde
den 8. november 1961 ville få forelagt en plan, der muliggjorde en nedlæggelse af
Emdrup skole som distriktsskole fra 1. august 1962 for at skaffe plads til eleverne
fra Set. Annæ gymnasium.
Skolenævnet sendte omgående en protest, hvori vi anførte, at skolen ikke
kunne undværes i distriktet.
Der blev ligeledes afholdt et fællesmøde med repræsentanter for de i distriktet
beliggende sociale boligforeninger, som vedtog en udtalelse og sendte den til da
værende borgerrepræsentant Børge H. Jensen, som lovede velvillig behandling af
problemet.
Planen om afvikling af skolen blev som bekendt ikke til noget fra 1. august
1962.
Sagen har siden med mellemrum været omtalt i skoledirektionen, men noget
resultat kom man ikke til.
Da der stadig ikke blev udnævnt hverken inspektør eller viceinspektør, måtte
vi formode, at man stadig arbejdede med planer om nedlæggelse af skolen.
Skolenævnet anmodede derfor skoledirektionen om foretræde ved direktions
mødet den 14. november 1962. Her fremførte vi det uholdbare i de forhold, hvor
under skolen arbejdede, og krævede en afgørelse af sagen. Vi fik blot at vide, at
skoledirektionen tog vore indlæg til efterretning, og at skolenævn og lærerråd ville
få forelagt planerne til udtalelse, forinden sagen blev afgjort.
Den 17. februar d. å. modtog skolenævnet et forslag fra skoledirektionen til
udtalelse. Forslaget tilsigtede en afvikling af Emdrup skole over 2 år. Pr. 1. august
1963 var det tanken at flytte 18 klasser eller godt 500 børn til Bispebjergskolen,
Grundtvigskolen og Holbergskolen. Endvidere var det meningen, at også Emdrupborg skole skulle tage klasser fra Emdrup til trods for, at Emdrupborg antagelig
nedlægges fra 1. august 1965. Det var alle de små klasser, der skulle flyttes i første
omgang. Der blev i forslaget anført en masse statistik, der viste, at børnetallet gik
stærkt ned - så meget, at der i 1968 kun ville være 275 undervisningspligtige børn i
Emdrup skole.
Skolenævnet havde en stående aftale om, at så snart der fremkom et konkret
forslag om afvikling af skolen, skulle samtlige forældre sammenkaldes for at blive
orienteret.
Der kom nogle hektiske dage for skolenævnet. Kontakter til alle sider skulle
etableres, og vi skulle formå borgmester Ove Weikop om at komme til mødet. Først
torsdag, den 21. februar modtog skolenævnet tilsagn fra borgmesteren om at komme
til stede sammen med skoledirektøren.
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Allerede dagen efter modtog samtlige forældre en indbydelse om at komme på
skolen den 25. februar.
Det blev alle tiders forældremøde. 800 forældre mødte frem - det var fanta
stisk, og det gjorde sin virkning.
På mødet blev det besluttet, at den vedtagne protest skulle udsendes til samt
lige forældre for at blive underskrevet.
De nødvendige penge til frimærker og konvolutter blev indsamlet. Dagen efter
mødtes forældre, der havde meldt sig til udskrivning af kuverter m. v.
Der blev udsendt 700 protestskrivelser med plads til 2 underskrifter. 680 kom
retur med ialt 1275 underskrifter — det var et fint resultat.
Skolenævnet retter en hjertelig tak til alle forældrene for den støtte og hjælp
somhed, vi har mødt.
Resultatet blev da også, at et flertal i skoledirektionen forkastede forslaget og
anbefalede en anden løsning af Set. Annæ gymnasiums problem.
Der kunne berettes meget mere om „slagets“ gang, men af hensyn til pladsen
må vi stoppe her.
Skolenævnet havde i lighed med sidste år arrangeret en foredragsrække løbende
over 6 aftener med 14 dages mellemrum. Det var os en glæde at konstatere, at
mange havde lyst til at følge serien. Der var gode emner og gode foredragsholdere.
Til slut skal der til skolens leder og lærere samt øvrige ansatte på skolen rettes
en hjertelig tak for godt samarbejde i det forløbne år.

København, i marts 1963.

P. S. V.
Hervig Olsen.
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Årsprøve 1963.
II r.

FREDAG DEN 14. JUNI
Eksaminator.

II A
II a
II u

(nr. 19)
(nr. 20)
(nr. 27)

kl. 8
kl. 8
kl. 8

regning .... ....... hr. Rechendorff
tysk .......... ....... fru Egehøj
dansk ....... ....... - Johnsen

Censor.

fru E. Jørgensen
hr. Persson
frk. Brandt Jørgensen

MANDAG DEN 17. JUNI
II A
II a
II u

(nr. 19)
(nr. 20)
(nr. 27)

kl. 8
kl. 8
kl. 8

historie .... ....... hr. Frenzel
dansk ....... ....... frk. Brandt Jørgensen
regning .... ....... hr. K. Andersen

fru Rehling
hr. Smidt
fru E. Jørgensen

ONSDAG DEN 19. JUNI
II A
II a
II u

(nr. 19)
(nr. 20)
(nr. 27)

kl. 8
kl. 8
kl. 8

dansk ....... ....... hr. Smidt
regning .... ....... fru E. Jørgensen
tysk .......... ....... hr. Persson

fru Johnsen
hr. Rechendorff
fru Egehøj

8. kl. og I r.
TORSDAG DEN 20. JUNI
8 A
8 a
8 u
lu
1 v
I x

(nr.
(nr.
(nr.
(nr.
(nr.
(nr.

24)
18)
14)
20)
29)
27)

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

9
8
8
8
8
8

regning .... .......
dansk ....... .......
orientering .......
dansk ....... .......
dansk ....... .......
regning .... .......

hr.
fru
hr.
fru
hr.

Erdmann
Helveg Petersen
Fredskov Pedersen
Juni
Rehling
Rishave

hr. H. 0. Nielsen
- Lauridsen
frk. Duurloo
- Gylling Jensen
fru Johnsen
hr. K. Andersen

FREDAG DEN 21. JUNI
8
8
8
I
I
1

A
a
u
u
v
x

(nr. 20)
(nr. 18)
(nr. 16)
(fysikv.)
(nr. 14)
(nr. 27)

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

8
8
8
8
8
8

dansk ....... .......
regning .... .......
regning .... .......
naturlære . .......
geografi .... .......
dansk ....... .......

hr. Lauridsen
frk. Kappel
hr. Rechendorff
- Andresen
fru Egehøj
- Johnsen

Der holdes pause kl. 10l5-l 1
10

hr.
fru
hr.
-

Bruun
Lassen
Erdmann
Runge
Rishave
Juul

Arsafslutningen 1963.
(Besøgsdage).

TORSDAG DEN 20. JUNI
Lærer.

2 u
3 a

3 u
4 x

4 y

4/5
5 u
5 v

5 x
6 B

7 a
7 C

7 B
7 bu

(nr. 3) kl.
(nr. 6) kl.
(nr. 7) kl.
(nr. 9) kl.
(nr.31) kl.
(nr. 34) kl.
(nr. 33) kl.
(nr. 35) kl.
(nr. 36) kl.
(nr. 12) kl.
(nathv.) kl.
(nr. 22) (nr. 13) kl.
(nr. 16) kl.
(nr. 17) kl.
-

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

regning ...... ...... hr. Bruun
dansk ........ ...... - B. Jacobsen
dansk ........
|frk. Brandt Jørgensen
regning .....
historie ..... ...... fru Schubert
dansk ........ ...... frk. Kappel
regning ...... ..... fru Mondrup
dansk ........ ..... - Lauter
regning ..... ..... hr. Thiesen
dansk ........ ..... fru Nora Jensen
dansk ........
j’hr. V. Jakobsen
regning .....
historie ...... ...... - Vardrup
r
dansk ........ ...... fru Lassen
dansk ........ ..... - Mulvad
regning ...... ...... hr. Thiesen
dansk ........ ...... frk. Rønn
regning ...... ..... fru Schubert
historie ...... ...... hr. Persson
dansk ........ ...... - Ev. Andersen
biologi ....... ..... - Ev. Andersen
dansk ........ ...... frk. Rønn
geografi ..... ...... hr. N. P. Nielsen
dansk ........ ..... - Lykke
regning ...... ...... - Rechendorff
dansk ........ ...... - Vardrup
dansk ........ ...... frk. Kappel
tysk ........... ...... hr. Persson

Frikvarter kl. 8s0-9.

11

Gæstelærer.

hr.
fru
hr.
fru

B. Jacobsen
Egehøj
Frenzel
Mulvad

hr. K. Rasmussen

)
zfru Frending
J
- Nora Jensen
- E. Jørgensen
- Damsgård Olsen
- Dalby Rasmussen
fru Overgård
hr. Otto
- Lykke
- Frenzel
fru Dalby Rasmussen
- Damsgård Olsen
hr. Andresen
fru Leicht
hr. Østergård
- N. P. Nielsen

FREDAG DEN 21. JUNI
Lærer.

1 u
1 v
2 v

3 A

4 u

4 v
5 y

6 A
6 a
6 b
7 A

7 b

(nr. 1) kl.
(nr. 2) kl.
(nr. 4) kl.
(nr. 5) kl.
(nr. 8) kl.
(nr. 10) kl.
(nr. 37) kl.
(nr. 38) kl.
(nr. 11) kl.
(nr. 25) kl.
(nr. 13) kl.
(nr. 15) kl.
-

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

dansk ....... ....... fru Leicht
regning .... ....... - Mondrup
dansk ........ ....... hr. Lauridsen
regning .... ....... - Østergård
regning .... ....... fru Helveg Petersen
dansk ........ ....... - Dalby Rasmussen
regning __ ....... hr. Fredskov Pedersen
dansk ........ ....... - H. 0. Nielsen
dansk ....... ....... fru Mondrup
regning __ ....... frk. Gylling Jensen
historie .....
J fru Damsgård Olsen
dansk ........
regning ..... ....... - Rehling
dansk ........ ....... - Frending
regning ..... ....... hr. Thiesen
dansk ....... ........ - Fredskov Pedersen
dansk ....... ....... frk. Duurloo
engelsk .... ....... frk. Rønn
regning ..... ....... fru E. Jørgensen
dansk ....... ....... - Leicht
geografi ..... ....... hr. Ottesen
dansk ....... ....... - Persson
dansk ....... ....... frk. Gylling Jensen
regning __ ....... hr. Lykke

Gæstelærer.

fru Nora Jensen
- Schubert
hr. V. Jakobsen
fru Overgård
- Lange
- Mulvad
- Overgård
hr. Ev. Andersen
- Bent Jacobsen
- Ottesen
- Kn. Andersen
- V. Jakobsen
- Frenzel
- Vardrup
frk. Brandt Jørgensen
fru E. Jørgensen

Frikvarter kl. 85°-9.

Afslutning af skoleåret for eleverne, der forlader skolen,
finder sted fredag den 21. juni kl. 20.
Forældrene indbydes.

E. Ottesen.

JD'QVIST&KOMP'BOGTRYKKERI
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