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ENGHAVE PLADS 
SKOLE

MEDDELELSER FOR 1954-55
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN

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



Skoleefterretninger.

Klasser og elever. Den 1. august 1954 havde skolen 877 elever, som var 
fordelt i 32 klasser, nemlig 1 realklasse, 5 mellemskoleklasser, 4 eksamensfri mel
lemskoleklasser, 19 grundskoleklasser og 3 hjælpeklasser.

Eksaminer. I 1954 bestod 20 elever realeksamen med gennemsnitskarakter 
13,60 og 30 elever mellemskoleeksamen med gennemsnitskarakter 13,98.

Præmier. Ved afslutningen uddeltes 11 præmier til elever fra afgangsklas
serne. En pige fra 4. mellemskoleklasse modtog foreningen „Norden“s bogpræmie.

Skolens kontor (telf. Vester 4305) er åbent skoledage kl. 12—13 samt 
onsdag kl. 18-—19. Opringning hertil bedes så vidt muligt foretaget i kontortiden.

Indmeldelser til 1. klasserne i skoleåret 1956—57 modtages fra 1. septem
ber. For at kunne indmeldes skal barnet være født senest 14. december 1949. Man 
bedes medbringe barnets dåbsattest eller navneattest samt vaccinationsattest for 
kopper.

Lejrskole. Fra 24. august—1. september var Illu på lejrskole på kolonien 
„Naboen“ ved Svaneke. Gennem mange udflugter fik man de fleste af Bornholms 
seværdigheder at se. Fra 6.—13. september var 2 fa og 2 FA på et lejrskoleophold 
på „Øen“ og „Knudsminde“ ved Nyborg. Der blev daglig foretaget botaniske, zoolo
giske og geografiske ekskursioner. Eleverne aflagde besøg på mejeri, mølle, bryggeri 
og museum og beså Nyborg kirke og Danehofslottet. Desuden var man på heldagstur 
i bil til Kerteminde og Ladbyskibet og foretog en udflugt til fynske herregårde. 
Skolen bringer de mødre, der tog med som økonomaer, sin hjerteligste tak.

Læsestuen. I en tid, hvor problemerne omkring børns og unges fritid så stærkt 
diskuteres, vil vi gerne understrege, at vor fritidslæsestue giver børnene en glim
rende mulighed for fornøjelig og udviklende fritidsbeskæftigelse. Læsestuen har 
været åben fra 15. september til 15. april 3x2 timer om ugen under hr. Børge 
Bendtsens ledelse. Børn fra og med 3. kl. og opefter har adgang.

Frivillig gymnastik. I oktober—marts har der været frivillig gymnastik for 
drenge og piger.

196 elever har været medlemmer af Skolescenen og 240 af Skolescenens 
Bio.

264 elever har deltaget i skolebespisningen, og 472 har daglig fået mælk.
Landophold. Til skolens elever blev der i år udstedt 231 rejsebilletter til 

sommerferien. Komiteen for københavnske feriebørns landophold, hvis repræsen
tanter er overl. frk. Friis og hr. overl. Oluf Nielsen, havde skaffet nye pladser til 20 
børn (11 drenge og 9 piger). Skolen opfordrer hjemmene til gennem brevveksling 
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at vedligeholde forbindelse med feriehjemmene, da det ofte har ført til, at barnet 
beholder den samme plads i mange år.

35 drenge og 50 piger fik ophold på feriekolonier, og 14 børn har i årets løb 
været på svagbørnskoloni.

Gaver. Skolen har i årets løb modtaget en sepiaplade af Torben Olsen 2 FA, 
en stålorm af Ib Larsen 7. kl., fasanæg af Bjarne Kristiansen 3 B, tand af kaskelot 
af Lissi Dehlsen 5 v, en udstoppet musvåge af Hanne Mehlholt I a samt en unge af 
perlehøne af Inge Levin II a.

Museumsbesøg m. m. De større klasser har aflagt besøg på Nationalmuseet, 
Thorvaldsens Museum, Roskilde Domkirke, Kronborg og Kärnan i Helsingborg.

Færdselslære. Alle klasser (undt. 1 .-klasserne) har modtaget undervisning i 
færdselslære af politiet. Skolepatruljerne har arbejdet godt, og skolen håber frem
deles herigennem at bidrage til at øge færdselssikkerheden og at give eleverne gode 
færdselsvaner.

Skibsadoptionen. Der har været en livlig brevveksling mellem „Caroline 
Mærsk“ og III u. Ved juleafslutningen modtog klassen desuden som julegave en 
stor kasse med appelsiner, figner og chokolade.

Skolebal. I december måned har der været afholdt skolebal for skolens ældste 
klasser.

Skolekomedie. Fra 4.—6. marts opførte III u i 4 forestillinger „Pippi Lang
strømpe“ under instruktion af hr. B. Bendtsen og hr. Th. Gamdrup. Skoleteatret 
takker for den overvældende interesse, der jo ligefrem tvang os til at lave en ekstra 
forestilling. „Skuespillerne“ var naturligvis lykkelige, og „direktionen“ lægger heller 
ikke skjul på, at denne ekstraindtægt var særdeles kærkommen. Vi glæder os til at 
se Dem igen næste år.

H. C. Andersens 150-årsdag. Lørdag den 2. april var skolens elever fra 
5. kl. og opefter af H. C. Andersen-Samfundet inviteret til at deltage i et børne- 
optog. Børnene deltog derefter i en fest i Paladsteatret. 1.—4. kl. festligholdt dagen 
hjemme på skolen.

Konfirmationsforberedelse. I undervisningsplanen er der taget hensyn til 
konfirmationsforberedelsen, idet 2 fm- og III em-klasserne kun har 34 ugentlige 
timer, hvorved disse klasser kan få fri mandag og torsdag kl. 13. Forældrene opfor
dres derfor meget til at lade eleverne gå til konfirmationsforberedelse i vinterhalv
året i 2 fm og III em.

Konfirmationsrejser. Det henstilles til forældrene at lade børnene foretage 
konfirmationsrejserne om foråret i påskeferien og om efteråret i efterårsferien, da 
der kun gives fri til rejser i tilslutning til disse ferier.

Glemte sager kan hver dag kl. 9.40—9.50 afhentes i depotet i kælderen. 
Hjemmene opfordres til at sætte navn i børnenes tøj. Uafhentet tøj afleveres een 
gang om året — i sommerferien — til „Børnenes kontor“.

Ure, smykker og værdigenstande bedes ikke medtaget på skolen, da skolen 
intet ansvar kan påtage sig ved bortkomst af sådanne ting.

Cykler. Kun de elever, der har klasselærerens tilladelse til at cykle til skolen, 
må medbringe cykler. Skolen kan ikke påtage sig noget ansvar for disse.
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Personalia. Den 1. august 1954 tog viceinspektør Valdemar Nørlyng sin af
sked fra skolevæsenet. Valdemar Nørlyng havde været viceinspektør her ved skolen 
fra 1. januar 1935. Skolen bringer viceinspektør Nørlyng sin varmeste tak for hans 
fine og noble arbejdsindsats, der altid bar præg af hans stille humor og store menne
skelighed.

Den 1. august 1954 udnævntes hr. Gunnar Wendelbo til viceinspektør her ved 
skolen, hvor vi håber, han vil få mange gode arbejdsår.

Den 1. juni 1955 forlod hr. overlærer Vagn Søby Christensen skolen for at 
overtage stillingen som viceinspektør ved Nørrevold skole. Hr. Søby Christensen 
har været ansat her fra 1. august 1935 og har fra 1. november 1950 udført skolens 
sekretærarbejde. Skolen må med hr. Søby Christensen tage afsked med en af sine 
dygtigste og mest afholdte lærere. Vi takker hr. Søby Christensen for hans store 
arbejde og ønsker ham gode arbejdsår ved Nørrevold skole.

Skoledirektionen har vedtaget, at der gives forældrene lejlighed til ved skole
årets afslutning at overvære den almindelige undervisning på to skoledage. Disse 
to dage bliver i år torsdag den 16. og fredag den 17. juni. Forældrene indbydes 
til efter omstående skema at overvære undervisningen i de to dage.

Den 16. juni kl. 9—14 og den 17. juni kl. 9—13 er de skriftlige eksamens
arbejder fremlagt i gymnastikbarakken, hvor der tillige afholdes udstilling af årets 
elevarbejder i håndarbejde, sløjd, tegning, småsløjd m. m. Forældrene indbydes til 
at besøge udstillingen.

Fredag den 17. juni kl. 13y holdes afslutning i gymnastiksalen med sang af 
de større klasser. Forældre er velkomne.

Lørdag den 19. juni er omflytningsdag.
Torsdag den 12. august begynder det nye skoleår, for 1. grundskoleklasse dog 

først den 13. august.
Skoledistriktet er fælles for Enghave plads skole, Enghavevejens skole og 

Matthæusgades skole og omfatter følgende gader: Absalonsgade (1—27 og 2—32), 
Arkonagade, Asger Rygs Gade, Bagerstræde, Boyesgade (ulige nr.), Broagergade, 
Brorsonsgade, Dannebrogsgade (1—37 og 2—38), Dybbølsgade (ulige nr. og lige 
nr. fra 52), Enghave plads, Enghavevej (1—87 og 2—20), Esbern Snares Gade, 
Flensborggade, Frederiksberg Allé (1—13), Frederiksstadsgade, GI. Kongevej 
(29—51), Gasværkshavnen, Godsbanegade (fra 21 og 10), Gråstensgade, Haders- 
levgade (1—37 og 2—32), Ingerslevsgade (lige nr. 104—142), Istedgade (fra 
97 og 60), Kålundsgade, Kingosgade (1—9 og 2—6), Kongshøjgade, Krusågade 
(fra 31 og 26), Matthæusgade, Mysundegade, Oehlenschlägersgade (ulige nr. 1— 
49 og fra 71, lige nr. 2—52 og fra 72), Sankelmarksgade Saxogade (1—75 og 
2—84), Sigerstedgade, Skjalm Hvides Gade, Sundevedsgade, Svendsgade, Sdr. 
Boulevard (55—83 og 56—76), Tullinsgade, Ullerupgade, Valdemarsgade, West
end, Vesterbrogade (47—113 og 44—120), Værnedamsvej (lige nr. 2—20).
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Skolenævnets beretning.

I maj måned 1954 forlod fru Grethe Nielsen, fru Erna Sørensen og hr. Just 
Johansen skolenævnet efter mange års virke. Det nye skolenævn ■— og dermed 
forældrekredsen — føler trang til at sige de afgåede medlemmer tak for deres uegen
nyttige arbejde i skolenævnet. En speciel tak retter vi til fru Grethe Nielsen for 
hendes store arbejde som formand for nævnet og for hendes arbejde på at bringe 
skole og forældre i nærmere kontakt.

I det forløbne år er der på skolenævnets møder behandlet forskellige spørgs
mål vedrørende skolen, herunder elevernes forsømmelser. Skolenævnet kan glæde 
sig over et minimum af ulovlige forsømmelser, men vi vil fortsat henstille til foræl
drene ikke at holde børnene hjemme fra skolegang uden at underrette skolen derom, 
idet forsømmelsen ellers vil blive betragtet som ulovlig. Skolen kan underrettes ved 
personlig, skriftlig eller telefonisk henvendelse.

Som afslutning på forældreugen arrangerede skolenævnet i samarbejde med 
skolens ledelse og lærerpersonale en aftensammenkomst i gymnastiksalen. Aftenen 
fik et yderst vellykket forløb takket være de søde sangerpiger, der under hr. over
lærer Svend Saaby’s ledelse gav os en fornøjelig optakt til den „time“ i naturhistorie, 
som hr. overlærer P. K. Pedersen havde tilrettelagt med en pigeklasse. En „time“, 
hvor der i improvisationens tegn faldt mange morsomme bemærkninger både fra 
„katederet“ og fra „klassen“. Derefter blændede hr. overlærer Oluf Nielsen op for 
en interessant film om „Storkens liv“, og aftenen sluttede med et fælles kaffebord, 
hvor lærere og forældre under hyggelige samtaler blev enige om, at det havde været 
en underholdende og udbytterig aften.

For at styrke og udvide samarbejdet mellem skolen og forældrene har der igen i 
år været afholdt samtalekredse med emnet „Skole- og opdragelsesproblemer“. Ved 
de ugentlige møder, der blev ledet af hr. overlærer Oluf Nielsen og kommunelærer
inde fru G. Kjæld, har deltagerne og lederne på en fornøjelig og saglig måde be
handlet de forskellige problemer. Ved et fællesmøde belyste en indkaldt jurist emnet 
„Barnets retsstilling“, samt andre juridiske problemer. Et foredrag, der havde del
tagernes store interesse. Skolenævnet anbefaler på det varmeste disse samtalekredse 
til forældrene. Det skulle glæde os om et endnu større antal forældre til vinter 
kunne deltage i kredsene, hvor man træffer sammen med andre forældre for at 
drøfte fælles problemer, og hvor man ved ledernes hjælp kan finde frem til en 
bedre forståelse af skolen og dens problemer.

Skolenævnet kan se tilbage på et år med et godt samarbejde med skolens ledelse 
og lærerpersonale. Krmd ]enS£n

Skolenævnets medlemmer:
Hr. Knud Jensen, Ingerslevsgade 128, tlf. EVa 7908.
Fru Karen Hovgesen, Haderslevsgade 25.
Fru Else Olsen, Sankelmarksgade 28.
Fru Jytte Oschlack, Godsbanegade 21.
Hr. Skotte Jørgensen, Alsgade l4.
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Arsafslutningen 1955.
(Besøgsdage).

TORSDAG DEN 16. JUNI

PIGEKLASSER Lærer. Gæstelærer.
III u (nr. 21) kl. Il15—13 geografi ............. hr. overl. Oluf Nielsen hr. overl. Svend Saaby
II a (nr. 10)

(nr. 20)
(nr. 6)

© 
© 

© 
æ o b

 
i 

i 7© 
©

1-0 
W

CO 
00 

O
)

fysik .................
naturhistorie ....
dansk ...............

- P. Fog Hansen
- overl. P. K. Pedersen 

overl. fru Kjeldsen

E. Mogensen
- M. Jørgensen
- overl. P. K. Pedersen

1 a (nr. 18)
(nr. 10)

kl. 950—1040
- 111S—12

dansk ................
fysik .................

hr. overl. Svend Saaby 
- P. Fog Hansen

- B. Bendtsen
- Søby Christensens vikar

I u (nr. 8)
(nr. 21) G

O
 00 ©
 

1 1 C
D 00

 
©
 © regning .............

geografi .............
Inspektøren
hr. overl. Svend Saaby

- Helge Jensen
- overl. E. Mogensen

2 fa (nr. 7) kl. 95"—1040
- Il15—12

dansk ................
engelsk .............

overl. frk. Erna Petersen 
fru Kjeldsen

- Helge Jensen
- Th. Gamdrup

1 fa (nr. 16) kl. Il15—12
- 1210—13

geografi .............
regning .............

frk. Kruse
- Erna Petersen fru A. Christiansen

6 hj. (nr. 20) kl. 9S0—1040
- Il15—12
- 12”—13

dansk ................
regning .............
mundti. fag ......

- Hendriksen
- A. Christiansen 

hr. P. Frandsen
- P. Fog Hansen

5 a (nr. 14) kl. 950—1040 
- Il15—12

geografi .............
regning .............

hr. M. Jørgensen
- E. Fog Hansen

overl. frk. E. Ditlefsen 
fru G. Kjæld

5 u (nr. 12) kl. 8 — 850
- 85°— g10

geografi .............
dansk ................

- E. Fog Hansen 
overl. fru Fønns-Jørgensen

overl. fru Fønss-Jørgensen 
hr. Søby Christensens vikar

5 V (nr. 14) kl. 8 — 850
- 85C-— 910

dansk ...............
historie ............. frk. Kruse

- Th. Gamdrup 
overl. fru J. Jeppesen

4 a (nr. 13) kl. 8 — 850
- 85°— 940

geografi .............
regning .............

hr. overl. Sv. Aa. Thomsen 
overl. fru I. M. Danckert

hr. Søby Christensens vikar 
overl. frk. E. Ditlefsen

4 b (nr. 15) kl. 8 — 850
- 850— 940

dansk ...............
naturhistorie ..... frk. B. Schouboe

fru I. M. Danckert 
frk. K. Jacobsen

4 hj. (nr. 16) kl. 8 — 850
- 85°— 9ln

regning .............
dansk ................

overl. frk. Hendriksen
- Erna Petersen

fru G. Kjæld
overl. frk. Hendriksen

3 a (nr. 5) kl. Il15—12 
- 1210—13 
- 13ls—14

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

- R. Friis 
hr. E. Fog Hansen 

- overl. Oluf Nielsen
3 b (nr. 9) kl. 950—10'"' 

- Il15—12
regning .............
dansk ................

E. Mogensen
- B. Bendtsen
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Lærer. Gæstelærer.
2 a (nr. 3) kl. 855—

95 °—
• 940 sang .............
10‘10 dansk ..........

.... hr. Erik Petersen

.... overl. fru J. Jeppesen
2 b (nr. 23) kl. 855— 910 skrivning .... .... Viceinspektricen

- g5"— 104" regning ....... .... hr. E. Fog Hansen
1 a (nr. 23) kl. 8 — 850 dansk .......... .... overl. frk. E. Ditlefsen
1 u (nr. 2) kl. 8 — 85u dansk .......... .... fru A. Christiansen

DRENGEKLASSER
2 FA (nr. 10)

(nr. 17)
kl. 9s0—10'"
- Il15—12

1 FA (nr. 7) 
(nr. 10)

kl. 8 — 850
- 85"— 9‘"

7 Hj. (nr. 22) kl. 850— 940
- 950—10“°

5 A (nr. 19) kl. 8 — 850 
- 850— 910

4 A (nr. 11) kl. Il15—12
- 1210—13

4 B (nr. 11)

' 1 ? co
 co 

æ 
£ is

 i 
O

 cø 
oo

 
O
 C O

3 A (nr. 13) kl. 1210—13
- 13’5—14

3 B (nr. 13) kl. 950—1040 
- Il15—12

2 A (nr. 1) kl. 950—104" 
- Il15—12

2 B (nr. 2) kl. 1210—13
- 1315—14

1 A (nr. 1) kl. 8 — 850

fysik ................. hr. P. Fog Hansen
regning ............. - overl. P. K. Pedersen
dansk ............... Viceinspektøren
fysik ................. hr. P. Fog Hansen
regning .............L „ „. ,, /fru G. K/ældmundti. fag ..... I 
regning .............. hr. overl. Svend Saaby
dansk .................. - E. Fog Hansen
dansk .................. - overl. E. Mogensen
sang ..................... - Erik Petersen
naturhistorie .... - M. Jørgensen
historie ............. - overl. Sv. Aa. Thomsen
dansk ............... - Th. Gamdrup
regning ............. - Søby Christensens vikar
historie ............. Viceinspektøren
dansk ............... 1, , „ ,, . . ................ /hr. overl. Sv. Aa. Thomsenhistorie ............. 1
sang ..........  
regning ....

.. 1

.. 1 ' Erik Petersen

dansk .......
regning ....

.. 1

.. ( - P. Frandsen

dansk ....... - Erik Petersen

FREDAG DEN 17. JUNI

frk. B. Schouboe
overl. frk. Erna Petersen 

- K. Jacobsen 
hr. Helge Jensen

- Th. Gamdrup
- Søby Christensens vikar 

overl. fru J. Jeppesen
- E. Kjeldsen

frk. B. Schouboe
hr. B. Bendtsen

- overl. P. K. Pedersen 
fru A. Christiansen 
overl. frk. R. Friis

PIGEKLASSER
II I u (nr. 6) kl. 8 — 9« dansk ............... hr. B. Bendtsen frk. B. Schouboe
II a (nr. 4) kl. 8 — 8=° engelsk ............. - overl. Oluf Nielsen overl. fru E. Kjeldsen
I a (nr. 18) kl. 8 — 85" regning ............. overl. frk. R. Friis hr. Helge Jensen

(nr. 22) kl. 850— 940 naturhistorie .... hr. overl. P. K. Pedersen - Søby Christensens vikar
I u (nr. 8) kl. 8 — 85" dansk ................. 11 - E. Fog Hansen Svend Saaby

- 850— 9"> historie ..............J overl. frk. E. Ditlefsen
2 fa (nr. 18) kl. 850— 9‘o geografi ............. overl. frk. Kruse fru A. Christiansen

- 950— io« regning ............. hr. E. Fog Hansen overl. fru J. Jeppesen
1 fa (nr. 21) kl. 1 

J
 

O
O 

00

85° dansk .................|1 overl. frk. K. Jacobsen frk. Kruse
- 9"' historie .............. 1 fru G. Kjæld

5 a (nr. 14) kl. 850— 9« dansk ............... fru /. M. Danckert overl. fru Fønss-Jørgensen
- 950— io« naturhistorie .... hr. overl. Sv. Aa. Thomsen frk. Hendriksen

7



Lærer. Gæstelærer.

5 u

5 v

4 a

4 b

3 a
3 b

2 a
2 b
1 a
1 u

(nr. 12)

(nr. 12)

(nr. 13)

(nr. 15)

(nr. 5)
(nr. 9)

(nr. 3)
(nr. 23)
(nr. 23)
(nr. 2)

kl. 950—1040 regning ............. 
- Il15—12 naturhistorie .... 

kl. 8 •— 850 regning ............. 
- 85"— 9geografi ...........  

kl. 8 — 850 historie ............. 
- 8S0— 9"’ dansk ..............

kl. 9S0—1040 sang ..................  
- Il15—12 regning ...........

kl. Il15-—12 naturhistorie .... 
kl. 9“—1040 historie ............. 
- Il15—12 geografi ...........  

kl. 8 — 850 regning ............. 
kl. 855— 9"' dansk ................ 
kl. 8 — 85" regning ............. 
kl. 8 — 860 regning .............

overl. fru Fønns-Jørgensen 
hr. overl. Sv. Aa. Thomsen 
Viceinspektøren
hr. overl. Sv. Aa. Thomsen 
Viceinspektricen 
overl. frk. R. Friis 
hr. Erik Petersen 
overl. fru J. Jeppesen 
hr. M. Jørgensen

- M. Jørgensen
- overl. P. K. Pedersen 

overl. fru I. M. Danckert 
Viceinspektricen 
overl. frk. E. Dittefsen 
hr. M. Jørgensen

fru A. Christiansen 
overl. frk. R. Friis 

fru Fønss-Jørgensen 
hr. overl. E. Mogensen

P. K. Pedersen 
Svend Saaby 

overl. frk. R. Friis
- K. Jacobsen

DRENGEKLASSER
2 FA (nr. 17) kl. 85"—

- 950—
- 9'° engelsk ..........
1040 dansk .............

.. hr. Th. Gamdrup 
overl. P. K. Pedersen

hr. Erik Petersen
overl. frk. K. Jacobsen

1 FA (nr. 7) kl. 960— 1040 engelsk .......... B. Bendtsen hr. P. Frandsen
- Il'5—-12 regning .......... Helge Jensen overl. frk. Kruse

7 Hj.(nr. 22) kl. 8 —■ 85® dansk ............. .. fru G. Kjæld fru A. Christiansen
5 A (nr. 19) kl. 8 — 85U historie .......... .. hr. P. Frandsen hr. Th. Gamdrup

- 850— 9‘° naturhistorie .. M. Jørgensen overl. frk. Erna Petersen
4 A (nr. 11) kl. 8 —■ 85" regning .......... overl. E. Mogensen - Erna Petersen

- 850— 9‘" historie .......... P. Frandsen hr. Helge Jensen
4 B (nr. 11) kl. U1’—-12 regning .......... P. Fog Hansen - Søby Christensens vikar
3 A (nr. 3) kl. 855— 94u naturhistorie .. .. overl. fru Kjeldsen

- 950— 1040 dansk ............. .. hr. Søby Christensens vikar
3 B (nr. 13) kl. Il15—■12 naturhistorie .. P. Frandsen

- 1210— 13 regning .......... M. Jørgensen
2 A (nr. 1) kl. 950— 1O40 dansk ............. Helge Jensen
2 B (nr. 2) kl. 1210—-13 skrivning ....... P. Frandsen
1 A (nr. 1) kl. 8 — 850 regning .......... Erik Petersen

Fredag den 17. juni kl. 13|: Afslutning med sang af de større klasser 
i gymnastiksalen. — Forældrene indbydes venligst.

Enghave plads skole, maj 1955.

Thora Haastrup.
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