
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


EMDRUP SKOLE

HORUP SKOLE

1966-67
Meddelelser samt skema over årsafslutningen

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



Skoleefterretninger
Skolen har i skoleåret 1966/67 haft 565 børn fordelt på 23 klasser.

Skolens personale pr. 1. april 1967

Skoleinspektør: E. Ottesen.

Viceinspektører: Estrid Lauter, H. Rishave.

Overlærere: Johs. Evald Andersen, Kn. Andersen, J. Andresen, F. Asmussen, 
K. Bruun, F. Frenzel, N. P. Nielsen, H. Fredskov Pedersen, E. Persson, F. Rechen- 
dorff, E. Runge, Kai Sørensen, Kai Vardrup, E. Duurloo, E. Egehøj, C. Hovn, 
Elonora Jensen, R. Gylling Jensen, M. Johnsen, Ellen M. Jørgensen, E. Brandt 
Jørgensen, Rigmor Lange, N. Lassen, T. Leicht, M. Mondrup, E. Mulvad, K. 
Damsgaard Olsen, A. E. Overgaard, M. Rehling, I. Rønn.

Lærere: J. Ostergaard, Lis Frending, H. Dalby Rasmussen.

Vakancelærer: Inge Hvidt.

Skolelæge: Anker Christensen.

Sundhedsplejerske: Lilli Larsen.

Tandlæge: Austa Wæwer.

Klinikassistent: Annie Gliemann.

Skolebetjent: Alfr. Olsen.

Økonoma: M. Holmqvist.

Skolepsykolog: Ove Rasmussen.

Lærerrådet: Ovl. J. Andresen, formand, ovl. frk. I. Rønn, næstformand, ovl. 
H. Fredskov Pedersen, sekretær.

Træffetider:

Skolens kontor: RY 1988, hver skoledag kl. 12-13 samt onsdag kl. 1730-1830.

Skolelægen: Onsdag kl. 1115-1215.

Sundhedsplejersken: 29 52 43, hver skoledag kl. 12-13.

Tandlægen: 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 almindelige 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 forsømmelser 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 mod
tager ansøgning om erstatning for værdigenstande, som eleverne 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. anordning om kon
firmationen af 22. april 1955 står: - »Til konfirmationen kræves i almindelighed, 
at det pågældende barn er fyldt 14 år senest tre måneder efter udgangen af den 
måned, hvori konfirmationen holdes«.----

Overført på skolens forhold betyder det, at alle børnene i 7. klasse kan for
beredes til konfirmationen i vinterhalvåret.

Fritagelse for 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, ei
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.

Musikundervisning. I år har ca. 150 elever lige fra 1. kl. til III real deltaget 
i skolens frivillige musikundervisning. Foruden korsang har der været undervisning 
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i melodikaspil, Orff-instrumentalmusik og sanglege ved fru R. Lange. Klaver- og 
blokfløjteundervisning ved eksam. musikpædagog frøken E. Thaning og guitarspil 
ved seminarieelev Rye Schultz.

Indmeldelser til førsteklasser. Indskrivning af elever til skolegang i skoleåret 
1968-69 begynder 1. september 1967. Dåbs- eller navneattest medbringes.

Indskrivningsregler

I. Optagelsesbetingelser:
A. Alle klasser: Eleven må være bosiddende i Københavns kommune (tilmeldt 

folkeregistret).
B. Gymnasiernes I real- og I gymnasieklasse: Fordelingsudvalgene kan anvise 

plads til udenbys boende elever.
C. 1. klasse: Følgende aldersbetingelser m. v. må iagttages:

1. Børn, der er fyldt 7 år inden skoleårets begyndelse (1. august), er under
visningspligtige.

2. Børn, der fylder 7 år i skoleårets første seks måneder (1. august-31. 
januar), skal optages, såfremt forældrene ønsker det.

3. Børn, der fylder syv år i skoleårets sidste seks måneder (1. februar-31. 
juli), skal optages, såfremt forældrene ønsker det, og en ved skolens for
anstaltning afholdt skolemodenhedsprøve viser tilfredsstillende resultat.

Angående bypladser.
I december 1961 er der kommet en ny vedtægt for Københavns kommune om 

anvendelse af børn til budtjeneste:
1. Børn under 13 år må ikke anvendes til egentlig budtjeneste af erhvervsmæssig 

karakter.
2. Det er tilladt at beskæftige børn under 14. år, men over 13 år, ved budtjeneste 

i indtil to timer daglig.
På skoledage skal arbejdstiden ligge efter skoletid, og arbejdet må i det hele 
taget ikke udføres efter kl. 18.
Det samme gælder, såfremt barnet er fyldt 14 år, men ikke lovlig udskrevet 
fa skolen.

3. Barnet må kun udføre let budtjeneste og må ikke sættes til arbejde, der er 
skadelig for dets sundhed. Det må således ikke udsættes for at skulle trans
portere byrder, der overstiger 8 kg.

4. Barnet må ikke anvendes til indkrævning af penge, medmindre det drejer sig 
om betaling af varer, der udbringes af barnet, og hvor kvittering følger med 
varen.

5. Overtrædelse af foranstående bestemmelser straffes med bøde.
6. Denne vedtægt gælder ikke virksomheder, i hvilke kun det pågældende barns 

nærmeste pårørende beskæftiges.
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Uddrag af skolens arbejder

Frivillig svømning er foranstaltet i vintersæsonen, atletik og boldspil i sommer
halvåret. Hr. Rechendorff har været leder af dette frivillige arbejde.

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 indprenter deres børn, at fodgængerfeltet skal benyttes.

Elever fra 9., I, II og III, der virker som skolepatruljer, har i årets løb udført 
et godt stykke arbejde til gavn for både den gående og den kørende trafik.

Københavns Politis marionetteater besøgte skolen den 28. februar og gav en 
belærende og fornøjelig forestilling for skolens 1. og 2. klasser. Emdrupborgs 1. og 
2. klasser overværede også opførelsen.

Overbetjentene Vilh. Christensen, Gudmund Hansen og Leif Kirstein Tho
mann havde sat en forestilling på benene, som med sin pædagogiske og psykologi
ske opbygning af færdselsproblemer rev børnene 100 % med. De jublede, for- 
argedes og var dødsensstille alt efter situationen. Et pudsigt træk var det, når bør
nene på et spørgsmål fra en af dukkerne rakte en hånd i vejret i stedet for at svare. 
Jo, det var en forestilling!

Skolens pigekor. Ca. 50 af skolens piger fra 5. klasse 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 bl. a. 
ved Luciaoptog og ved skolens afslutning. I øvrigt har koret holdt en lille julekon
cert for de gamle i Ordrup og Gentofte.

For 4. gang har koret deltaget i radioens sangerdyst og placerede sig denne 
gang i A-rækken.

Skoleopsparingen. Der har været en ganske bemærkelsesværdig stigning i sal
get af sparemærker, således at tallet i år kommer på ca. 3.500 kr. Det er særligt 
i de mindste klasser, denne opsparing finder sted. De større børn finder jo heldig
vis selv over til sparekassen, således at formålet med sparemærkesalget på skolen - 
at lære børnene at lægge til side af erhvervede penge - er nået.

Sammenkomsten for gamle elever afholdtes som sædvanlig den første lørdag 
i marts. Tilslutningen var lidt større end de foregående år, idet ca. 175 havde 
fulgt skolens indbydelse. Hovedparten af deltagerne var fra de fire sidste årgange, 
men der var også mødt adskillige op, som har forladt skolen før 1960.

Aftenen forløb på bedste måde. Man begyndte med et par timers hyggelig 
samtale med gamle kammerater og lærere samtidig med, at der serveredes kaffe. 
Derefter var der dans til et 6-mands orkester »Les Etoiles«, som tiltalte både ældre 
og yngre, da det i år var muligt for alle at opholde sig i aulaen, mens der blev 
spillet og danset.
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Skolebal. Lørdag den 3. december afholdtes skolebal for samtlige elever på 
skolen. Om formiddagen var der underholdning og traktement for de små klasser, 
og om aftenen var der bal for de store elever.

Forældreugen 31. oktober-3. november 1966. Antallet af forældrebesøgende 
var 251. Som sædvanlig var besøget størst i de laveste klasser.

Til forældremødet onsdag den 2. november, hvor hele skolens forældrekreds 
var indbudt, viste lærere fra skolen audio-visuelle undervisningsmidler i funktion 
(overhead-projektor, tonefilm, stereo-anlæg og småbilledprojektor m. m.).

Skolekomedien hører til skolens festlige traditioner. I år var det »Gjenboerne« 
af J. G. Hostrup, der blev opført af I realklasse m. fl. Igennem et par måneder 
måtte såvel »skuespillere« som »teatermalere« arbejde med den store opgave, der 
blev præsenteret for skolens venner søndag den 19. februar ved 1 eftermiddags- 
og 1 aftenforestilling.

Forårskoncerten, som efterhånden er blevet en tradition, måtte i år opgives 
til fordel for jubilæumsfesterne, hvor koret deltog dels ved det officielle jubilæum 
dels ved festen for forældre og elever.

For Emdrup skole har året 1966-67 været et bevæget år. Viceskoleinspektør 
Arne Lykke har haft orlov fra 1/8-66 og har nu søgt sin afsked pr. 1/7-67. Ved 
denne lejlighed vil jeg gerne bringe en tak til ham for hans storartede arbejde 
for skolen og udtale ønsket om, at han må blive glad for sit nye embede på Køben
havns Aftenseminarium.

Overlærer Holger Rishave har været konstitueret i hr. Lykkes fravær, og den 
15/3-67 blev han af skoledirektionen udnævnt til viceskoleinspektør ved Emdrup 
skole. Det er en udnævnelse, som hilses med stor glæde på skolen.

Endvidere forlod vor højt værdsatte tegnelærer hr. C. G. Dalsgaard skolen 
den 1/8-66; også ham bringer skolen en varm tak for hans fortræffelige arbejde.

Skolesundhedsplejerske, fru Aase Knudsen blev i oktober forflyttet til en an
den skole; også hende siger vi tak for godt arbejde.

Emdrup Svømmebad blev åbnet for skolerne i januar. Elever fra de større 
klasser har nu en del af deres gymnastiktimer som svømmetimer, og desuden delta
ger adskillige af vore elever i den frivillige svømning om eftermiddagen.

Den 1. april 1967 fejrede skolen sit 25 års jubilæum som selvstændig skole. 
Ganske vist begyndte undervisningen i småbørnsafdelingen den 17. september 1940, 
og frøken E. Gram, skolens senere viceinspektrice, tog sig af de forskellige opgaver 
i forbindelse med skolens start. Dengang hørte afdelingen under Grundtvigskolen, 
og først den 1/4-42 blev skoleinspektør A. Stampe Rasmussen udnævnt til inspektør 
ved Emdrup skole. I 1954 trak han sig tilbage og afløstes af skoleinspektør Aage 
Kaalund-Jørgensen, der virkede til december 1961. På dette tidspunkt opstod 
problemet om Set. Annæ gymnasiums overflyttelse til Emdrup skole, og viceskole
inspektør O. Palm konstitueredes som skoleinspektør.
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Vort daværende skolenævn med formanden hr. Hervig Olsen i spidsen gik, 
som mange ved, sammen med forældrekredsen i aktion for at bevare skolen, hvil
ket jo altså lykkedes.

25 års jubilæet fejredes den 1. april ved, at Emdrup skoles elever inviterede 
deres kammerater fra Emdrupborg Forsøgsskole til en kort underholdning i aulaen 
og derefter til is og Coca-Cola i klasserne.

Den 4. april var forbeholdt de mange officielt indbudte gæster samt lærer
kollegierne og elevrepræsentanter fra Emdrup og Emdrupborg Forsøgsskole.

Vi begyndte i aulaen, hvor rådmand Ib Kolbjørn talte som repræsentant for 
Københavns magistrat, derefter talte viceskoledirektør Otto V. Nielsen, og så 
opførte skolens elever en feature begyndende med Emdrup i gamle dage og sluttende 
med skolen i dag.

To af skolens gamle elever, skuespillerinden Sonja Bjarne og violinistinden 
Bessy Birkelund assisterede som solister, og hele denne feature var smukt indrammet 
af vort pigekor under ledelse af overlærer, fru R. Lange.

Herefter overrakte skolenævnets formand, hr. Emil Schunck dettes gave (tre 
smukke reproduktioner) til skolen. Næste taler var lærerrådets formand, hr. over
lærer J. Andresen, og derefter bragte skoleinspektør Aage Salling en hilsen fra 
Emdrupborg Forsøgsskole.

Dagens fest sluttede med spisning i pigegymnastiksalen.
Onsdag aften den 5. april var der fest for forældre og elever. Den overvæl

dende tilslutning til dette arrangement var skolen en stor glæde.
Ved dette skoleårs afslutning føler jeg trang til at bringe en varm tak til vort 

skolenævn, skolens lærerkollegium og alle andre, som har gjort en indsats for sko
en i det forløbne skoleår.

E. Ottesen.
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Meddelelser fra skolenævnet

Ved regelmæssige møder har skolenævnet med interesse fulgt skolens arbejde 
og har behandlet de sager, som skoledirektionen har fremsendt, og er ved beret
ninger fra skolens inspektør blevet orienteret om væsentlige ændringer i skolens 
arbejde.

Skolenævnet har bevilget et begrænset antal udmeldelser fra skolens 8. klas
ser til elever, der har fundet en læreplads før skoleårets slutning. Der har ikke været 
ulovlige forsømmelser, hvor skolenævnet har måttet træde til.

Vi har ved møder og besøg i hjemmene opnået, at vore to 5. klasser går udelte 
videre.

Skolenævnet beklager meget, at vi ikke kom igang med samtalekredsen; der 
var flere forskellige årsager. Vi har nu fundet frem til nogle gode emner, så vi i 
skolenævnet håber, at mange forældre vil møde, når vi til efteråret tager fat.

Til slut bringer vi skoleinspektøren, lærerpersonalet og øvrige ansatte på sko
len en tak for godt samarbejde i det forløbne år.

P.V.S.
Emil Schunck

Ved skolenævnsvalget i maj 1966 blev følgende valgt:

For ældrevalgt:

Snedker Eilif Wichmann Tegner Jørgen Nyboe Larsen, 
Ryparken 106. 29 10 50. Fruebjergvej 16, Ry 8296.

Husmoder, fru Ruth Beck, 
Ramløsevej 11. Ry 5587 v.

Valgt af borgerrepræsentationen:

Cykelhandler Einer Bjørn, Tagdækker Emil Schunck, 
Strødamvej 38. Ry 7030. Emdrup Vænge 209. Ry 8238. Formand.
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Skoleårets afslutning
Tirsdag den 20. juni kl. 19,30 er der i aulaen afslutning for eksamensklasser. 
Skoleårets afslutning. Forældre og andre interesserede indbydes til at overvære 

undervisningen tirsdag den 20. og onsdag den 21. juni efter omstående skema.
Udstilling af årsarbejder i håndarbejde, tegning og sløjd er i de respektive 

faglokaler. Udstillingerne er åbne tirsdag den 20. kl. 8-10 og onsdag den 21. kl. 
8-10 samt tirsdag den 20. /z time efter afslutningsfesten.

Tirsdag den 20. juni kl. 19,30 er der i aulaen afslutning for eksamensklasser 
og udgående elever med uddeling af eksamensbeviser og flidspræmier. Udgående 
elever og deres forældre er hjertelig velkomne.

Torsdag den 22. juni er ombytningsdag.
Sommerferien begynder fredag den 23. juni.
Den første skoledag efter ferien er mandag den 14. august 1967.
De nye 1. klasser møder dog først mandag den 21. august 1967.
»Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 9. februar 1961 om optagelse af 

elever i I realklasse og I gymnasieklasse på realskoler og gymnasieskoler« er udsendt 
til skolerne.

Nedenstående anvisninger bedes bemærket.
A. Ved overgang fra 7. klasse i en københavnsk kommuneskole til I realklasse i 

en kommuneskole under samme skolevæsen.
1) Om en elev er »egnet«, »uegnet« eller »måske egnet«, afgør den skole, hvor 

eleven har gået i 7. klasse.
2) Elever med betegnelsen »egnet« optages i enhver københavnsk kommune

skole.
3) Elever med betegnelsen »uegnet« (eller »måske egnet«) skal — hvis deres 

forældre fremsætter ønske derom — består en prøve ved den skole, hvor eleven 
ønskes optaget i I realklasse, jfr. § 6, stk. 3, 1. punktum. Såvel de skriftlige 
opgaver som formen for en eventuel mundtlig prøve fås hos det i § 2, 
stk. 4, omtalte udvalg ,hvis adresse nærmere vil fremkomme.

4) Ingen skole kan optage en elev i I realklasse på prøve, jfr. § 7 b, 1. punktum.

B. Ved overgang fra 7. klasse i en københavnsk kommuneskole til I realklasse i 
en offentilg gymnasieskole (statsskole eller kommunal gymnasieskole).
1) Blanket til ansøgning fås på den skole, hvor eleven har gået i 7. klasse, og 

afleveres 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 eg
net«, skal — hvis deres forældre fremsætter ønske derom - bestå en prøve ved 
gymnasieskolen.

4) Dersom denne prøve ikke bestås, er optagelse i en I realklasse ved en kom
muneskole heller ikke mulig.
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Mundtlig årsprøve 1967
MANDAG DEN 12. JUNI

Eksaminator Censor
II u (nr. 27) kl. 8 dansk fru M. Rehling fru M. Johnsen
II V (nr. 28) kl. 8 regning fru N. Lassen fru E. Jørgensen
8 au (nr. 26) kl. 8 regning frk. R. Gylling Jensen hr. F. Rechendorff
8 av (nr. 25) kl. 8 dansk hr. Fredskov Pedersen hr. E. Persson

ONSDAG DEN 14. JUNI

II u (nr. 27) kl. 8 engelsk hr. K. Bruun frk. I. Rønn
II V (nr. 28) kl. 8 tysk hr. F. Asmussen fru E. Egehøj
8 au (nr. 14) kl. 8 orientering hr. Fredskov Pedersen hr. K. Var dr up
8 av (nr. bio) kl. 8 regning hr. J. Menné hr. Kn. Andersen

FREDAG DEN 16. JUNI

II u (nr. bio) kl. 8 biologi fru A. E. Overgaard hr. Ev. Andersen
liv (nr. 28) kl. 8 historie hr. E. Persson hr. F. Frenzel

Årsafslutningen 1967 

(BESØGSDAGE) 

TIRSDAG DEN 20. JUNI

Lærer Gæstelærer
1 u (nr. 17) kl. 8- 9 dansk fru Lauter

kl. 9-10 regning hr. Fredskov Pedersen
2u (nr. 19) kl. 8- 9 dansk frk. Rønn

kl. 9-10 regning frk. Brandt Jørgensen
4u (nr. 12) kl. 8- 9 dansk fru Mulvad hr. Frenzel

kl. 9-10 regning fru Rehling hr. Runge
6 au (nr. fy.) kl. 8- 9 naturlære hr. Runge fru Overgaard

(nr. 13) kl. 9-10 dansk frk. Rønn fru Johnsen
6 bu (nr. 22) kl. 8- 9 regning hr. Rechendorff fru Lassen

kl. 9-10 dansk frk. Gylling Jensen fru Overgaard
7 cu (nr. 16) kl. 8- 9 engelsk frk. Gylling Jensen hr. K. Sørensen

kl. 9-10 regning hr. Rishave fru Hvidt
7b (nr. 24) kl. 8- 9 dansk frk. Brandt Jørgensen hr. Asmussen

kl. 9-10 regning hr. Rechendorff hr. K. Sørensen
lu (nr. 23) kl. 8- 9 dansk fru Johnsen fru Rehling

kl. 9-10 tysk hr. Asmussen hr. Frenzel

Frikvarter kl. 850-9.
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Lærer Gæstelærer

ONSDAG DEN 21. JUNI

1 V (nr. 18) kl. 8- 9 regning hr. N. P. Nielsen
kl. 9-10 dansk fru. Dalby Rasmussen

2 v (nr. 20) kl. 8- 9 dansk frk. Duurloo
kl. 9-10 regning fru E. Jørgensen

3 u (nr. 22) kl. 8- 9 regning hr. Andresen
kl. 9-10 dansk fru Damsgaard Olsen

3 v (nr. 23) kl. 8- 9 regning hr. Kn. Andersen
kl. 9-10 dansk fru Leicht

4v (nr. 13) kl. 8- 9 dansk fru Frending frk. Hovn
kl. 9-10 regning hr. Persson hr. Andresen

5u (nr. 14) kl. 8- 9 dansk fru Leicht fru Damsgaard Olsen
kl. 9-10 geografi fru Egehøj frk. Hovn

5 v (nr. 15) kl. 8- 9 regning hr. Østergaard fru E. Jørgensen
kl. 9-10 dansk hr. N. P. Nielsen hr. Vardrup

7 Cl (nr. 24) kl. 8- 9 dansk hr. Persson fru Egehøj
kl. 9-10 regning hr. Kn. Andersen hr. Bruun

Frikvarter kl. 850-9.

E. Ottesen.
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