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SKOLEDIREKTØREN
Marts 1960.

København

Om konfirmationsforberedelsen
er der mellem Københavns provster og skoledirektøren opnået enighed om følgende
ordning (cirk. til skolerne 1. oktober 1948 og 20. marts 1954) :
1. Eleverne konfirmeres hovedsagelig fra følgende klassetrin: 7. hovedskoleklasse
og III EM, således at den væsentlige del af konfirmationsforberedelsen falder
inden for disse klassetrin. Dog må det bemærkes, at elever, der skal konfirmeres
i oktober fra 7. hovedskoleklasse og III EM, skal have fri til at gå til konfirma
tionsforberedelse ca. medio april—juni samme år.
2. Elever fra 7. hovedskoleklasse og III EM, der går til konfirmationsforberedelse,
får fri de pågældende dage (mandag og torsdag) kl. 13, således at de kan
møde hos præsten kl. 1310, der er fastlagt som mødetid for 1. hold. Konfir
mander fra andre klassetrin inden for eksamensmellemskolen henvises til for
beredelse uden for undervisningstiden.
Forældrene opfordres til at følge denne overenskomst.
De enkelte skoler sørger for, at ugeskemaet for disse to klassetrin bliver lagt
således, at klassernes skoletid slutter mandag og torsdag kl. 13.
Klasseudflugter, museumsbesøg, opvisninger etc. må henlægges til andre dage
end mandag og torsdag. Hvis det ganske undtagelsesvis ikke kan undgås at anvende
en af disse „præstedage“, må meddelelse herom gives af skolen til hver enkelt præst.
Skolerne opfordres til at vise smidighed og imødekommenhed over for beret
tigede ønsker.
I forbindelse hermed skal også nævnes de såkaldte konfirmandrejser, der som
regel strækker sig over 10 dage.
Skolen har ingen hjemmel til at give eleverne fri for skolegang til sådanne
rejser. Kun hvis rejsen er tilrettelagt således, at det største antal rejsedage ligger
i påske- eller efterårsferien, giver skolen - i tilslutning hertil - fri i indtil 3 dage.

Erstatning for bortkomne ure, smykker etc.
Da skolevæsenet jævnlig modtager ansøgninger om erstatning for værdigen
stande, som elever har mistet på skolen, benytter man anledningen til her at gøre
hjemmene opmærksom på, at skolevæsenet ikke yder erstatning for ure, smykker
o. lign., hvorfor det frarådes hjemmene at lade eleverne medbringe sådanne gen
stande på skolen. Sker det alligevel, er det på hjemmenes eget ansvar, og erstatnings
krav vil ikke kunne gøres gældende. Samtidig gør man opmærksom på, at der heller
ikke ydes erstatning for huer, vanter, tørklæder og lignende mindre beklædnings
genstande; disse må af eleverne medtages i klassen.
Smitsomme sygdomme.
Uddrag af regler for skolernes forhold i tilfælde af smitsomme sygdomme
(undervisningsministeriets bekendtgørelse af 27. maj 1950).
En elev eller lærer må ikke modtages i skolen:
1. før 10 dage efter sygdommens begyndelse (ikke efter udslættets fremkomst)
ved mæslinger,
2. før 4 uger efter hosteanfaldenes begyndelse ved kighoste,
3. før det akutte stadium er overstået ved røde hunde, skoldkopper, rosen, influenza,
fåresyge og halsbetændelse,
4. før der foreligger smittefrihedsattest fra læge ved tyfus, paratyfus, paradysenteri, difteri, skarlagensfeber, smitsom hjernerygmarvsbetændelse (epidemisk
meningitis) samt børnelammelse. - For de under 4. nævnte sygdomme kræves
også smittefrihedsattest efter sygdommens optræden i elevens ellerlærerens hjem.

Olaf Petersen.

Skoleefterretninger.
Klasser og elever. Den 1. august 1959 havde skolen 811 elever fordelt i 30
klasser, nemlig: 1 realklasse, 6 mellemskoleklasser, 3 eksamensfri mellemskole
klasser, 19 hovedskoleklasser og 1 læseklasse.

Eksaminer. I 1959 bestod 20 elever realeksamen med gennemsnitskarakter
13,64 = mg-? og 28 elever mellemskoleeksamen med gennemsnitskarakter 13,61
= mg-r.
Præmier. Ved årsafslutningen uddeltes præmier for flid og god opførsel til
følgende elever fra de eksamensfri klasser: Johnny Sørensen, Jan Petersen, Hans
Nielsen, Flemming Bendtsen - Bente Lytken, Kirsten Lene Pedersen, Winnie Ras
mussen - Poul Bech Jensen — Inge Lise Jensen, Lis Lundstrøm samt fra realklassen:
Irene Sørensen, Birgit Jensen, Laila Kotmark og John Børgesen.
En elev fra IV em modtog foreningen „Norden“s bogpræmie.
Skolens kontor (telf. VE 4305) er åbent skoledage kl. 12—13 samt onsdag kl.
1730—1830. Henvendelse — også pr. telefon — bedes så vidt muligt ske i kontortiden.
Indmeldelse til 1. klasserne 1961-62 modtages fra 1. september. Børn, som
er født senere end 31. januar 1955, kan ikke indmeldes. Ved indmeldelsen bedes
medbragt barnets dåbs- eller navneattest samt vaccinationsattest for kopper.

Lejrskole. Ill A og III a har været på lejrskole ved Svaneke i tiden 13.-21.
august og 7.-15. september, 2. Fa på Skovbyholm på Falster 19.-27. august og 2. fa
samme sted 7.-14. maj.
På en sådan lejrskole studerer børnene egnens natur og erhvervsliv. De oplever
lærestoffet på en helt anden måde, end det kan ske inden for klassens fire vægge,
og de mange smukke og fyldige arbejdsbøger bærer vidne om, at der er arbejdet
med lyst og interesse.
Læsestuen i fritiden: Læsestuen har under hr. Børge Bendtsens ledelse været
åben 3 eftermiddage om ugen, mandag, onsdag og fredag kl. 14-16 i vinterhalvåret
(sept.-april). Elever fra og med 3. kl. har haft adgang. Børnene har i fritidslæse
stuen lejlighed til under frie former at arbejde med deres interesser, at løse opgaver
i tilknytning til bogbestanden eller at læse lektier. Hjælp til lektielæsning ydes meget
gerne, når børnene anmoder derom.
Frivillig gymnastik. I eftersommeren har der været frivillig idræt og bold
spil for piger og i tiden oktober-marts frivillig gymnastik for både drenge og piger.
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Idrætsmærket er taget af 21 piger fra IVu og realklassen: 1 sølv med emalje,
13 guld, 4 sølv og 3 bronze samt af 18 drenge fra de samme klasser: 1 sølv med
emalje, 7 guld, 7 sølv og 3 bronze.
Skolen deltog i idrætsdagen den 8. september med over 70 elever.
Skolebespisning. 228 elever har deltaget i skolebespisningen, og 640 elever
har fået f 1 mælk eller i 1 kærnemælk daglig.

Skolescenen har haft 114 og Skolescenens bio 274 medlemmer.
Landophold. Til skolens elever blev der i år udstedt 184 billetter til ferierejse.
Komiteen for københavnske feriebørns landophold, hvis repræsentanter på skolen
er overlærerne frk. Friis og hr. Oluf Nielsen, har skaffet nye pladser til 6 drenge
og 4 piger. Skolen opfordrer hjemmene til gennem brevveksling at opretholde for
bindelsen med feriehjemmene. Mange børn beholder derved feriepladsen gennem
en årrække. 55 drenge og 80 piger har i sommerferien fået nogle ugers landophold
på lærerforeningens feriekolonier.

Gaver til skolen. Skolen har i årets løb modtaget en agerhønserede med æg
af Tove Wassmann II a, et bæltedyr af Frank Gørtz 4. u og et bæltedyr af Eddie
Nielsen 3. A.
Museumsbesøg og udflugter : Den 23. sept. var skolens klasser på det årlige
besøg i Zoologisk Have. De større klasser har besøgt forskellige københavnske mu
seer samt maleriudstillingen Grønningen på Charlottenborg. Der har været arrange
ret udflugter til Kronborg, Frederiksborg Slot, Roskilde Domkirke, kunstsamlingen
Louisiana, Danmarks Akvarium i Charlottenlund, Dyrehaven, Frilandsmuseet og
til Kulien.
Færdselslære. Alle klasser (undtagen 1. klasserne) har modtaget færdselsundervisning af politiet. Skolepatruljerne har arbejdet godt under hr. E. Fog Hansens
ledelse.

Erhvervsvejledning. Klasselærerne i 2. og 3. eksamensfri mellemskoleklas
ser, i de to III em-klasser, IV em-klasserne og realklassen har anvendt nogle timer
til at tale med eleverne om valg af erhverv. Gennem forskelligt materiale har ele
verne haft lejlighed til at søge oplysninger om krav og uddannelsesbetingelser i for
skellige fag. Erhvervsvejledere fra erhvervsvejledningskontoret afsluttede denne un
dervisning i klasserne, hvor de på grundlag af spørgeskemaer, som børnene forud
havde opfyldt, gav det enkelte barn personlig vejledning.
Skolebal. Den 28. november holdt vi skolebal for skolens ældste elever. Real
klassen havde som værtsklasse under frk. Schouboes ledelse pyntet gymnastiksalen
festligt til „Bal om bord på S/S E.P.S.“. Frk. Kruse havde komponeret nogle sø
mandsdanse, og hr. Saaby instrueret nogle viser, som gjorde stor lykke.
Som noget helt nyt havde sundhedsplejerske fru Grimmig Kristensen arran
geret en „vitaminbar“, som blev en overvældende succes.
Det var en aften, som både børn og voksne var glade for.
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Glemte sager kan hver dag kl. 91”—9r’° afhentes i depotet i kælderen. Hjem
mene opfordres til at sætte navn i børnenes tøj. Uafhentet tøj afleveres en gang om
året — i sommerferien — til Børnenes Kontor.
Ure, smykker og værdigenstande bedes ikke medbragt på skolen, da skolen
intet ansvar kan påtage sig ved bortkomst af sådanne ting.
Cykler. Kun de elever, der af viceinspektøren har fået „cyklemærke“, må med
bringe cykler. Skolen kan ikke påtage sig noget ansvar for disse.

Personalia. 1. juni 1959 blev frk. G. Bagger Jensen fast ansat ved skolen
og fra samme dato blev fru E. Wennerwald ansat som fast vikar. I oktober forflyt
tedes hr. B. Rønnenfelt efter ansøgning til Katrinedals skole.
1. august kunne fru E. Kjeldsen fejre 40 års jubilæum ved Københavns skole
væsen; alle 40 år har fru Kjeldsen virket ved Enghave Plads Skole. Samme dag
kunne viceinspektør hr. G. Wendelbo fejre 25 års jubilæum ved skolevæsenet.
Fra 1. juni 1960 er fru E. Wennerwald fast ansat ved skolen.
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Legat. Skoleinspektør Ingeborg Cadovius’ legat til fordel for elever ved Eng
have Plads Skole uddeltes for første gang på frk. Cadovius’ fødselsdag d. 7. marts.
Udbyttet af legatkapitalen deltes i år i 3 portioner, som tilfaldt Eileen Åkerlindh II a,
Jørgen Philip 3. FA og Annie Andersen IV u.
Skoledistriktet for Skolen på Enghave Plads, Enghavevejens skole og Matthæusgades skole er fælles og omfatter:
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
(1-57 og 2-20), Esbern Snares Gade, Flensborggade, Frederiksberg Allé (1-13),
Frederiksstadsgade, GI. Kongevej (29-51), Gasværkshavnen, Godsbanegade (fra
21 og 10), Gråstensgade, Haderslevgade (1—37 og 2-32), Ingerslevsgade (lige nr.
104-142), Istedgade (fra 97 og 60), Kingosgade (1-9 og 2-6), Kongshøjgade,
Krusaagade (fra 31 og 26), Kaalundsgade, Matthæusgade, Mysundegade, Oehlenschlægersgade (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, Westend, Vesterbrogade (47-113 og 44-120), Værnedamsvej (lige nr.
2-20).
Søren Hougaard.
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Skoleårets afslutning.
Mandag den 20. og tirsdag den 21. juni er forældrene velkomne til efter
omstående skema at følge undervisningen i klasserne.

Elevarbejder i håndarbejde, tegning og sløjd er de samme dage udstillet i
gymnastikbarakken.
Tirsdag den 21. juni kl. 12 er der afslutning i gymnastiksalen med sang af
store elever, uddeling af eksamensbeviser og flidspræmier. Forældre er velkomne.

Onsdag den 22. juni er omflytningsdag.
Skolen begynder igen fredag den 12. august. Mødetid er anført i meddelel
sesbøgerne. Der uddeles bøger og skrives skema. Efter to timers forløb går børnene
hjem.
Førsteklasserne møder den 19. august. Der udgår nærmere meddelelse til
hvert enkelt hjem.
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Skolenævnets beretning.
Skolenævnet har i årets løb behandlet en del sager vedrørende skolen og ele
vernes forhold til skolen. På møderne er der truffet beslutninger om udskrivning
af en del elever efter folkeskoleloven, når dokumentation for opnåede lærepladser
har foreligget. Nævnet har måttet tage stilling til en del sager vedrørende ulovlige
forsømmelser. Med gode resultater er der foretaget besøg i hjem med ulovligt for
sømmende børn, og vi skal her erindre forældrene om, at forsømmelser betragtes
som ulovlige, når skolen ikke underrettes om elevers fravær. Dette kan ske ved
personlig, skriftlig eller telefonisk henvendelse.
I forældreugen benyttede mange forældre lejligheden til at overvære under
visningen i deres barns klasse og kom på denne måde i nærmere kontakt med deres
barns lærerinde eller lærer.
I forbindelse med forældreugen redegjorde skolens inspektør, hr. S. Hougaard,
ved et aftenmøde for delingen af elever efter 5. klasse og for de muligheder, som
A- og B-linien giver eleverne, samt for betingelserne for oprettelse af udelte klas
ser. Det er vort indtryk, at 5. klassernes forældre var glade for denne mulighed
til at blive informeret om og få rede på nogle af de problemer, der opstår, når ele
verne skal deles efter disse klasser.
I nært samarbejde med skolens ledelse og lærerråd arrangerede skolenævnet
en aftensammenkomst i skolens gymnastiksal. Hr. overlærer Svend Saaby førte os
i sit causerende foredrag ind i sang-undervisningens verden, og med lyse pigestem
mer fik vi prøver på gamle og nye sange. Et dejligt program med en leder, der
lod os fornemme stor undervisningsevne og -glæde. Hvem kunne vel ved det på
følgende fælles kaffebord lade være med at nynne videre på sangene? Aftenen slut
tede med en interessant tone- og talefilm „Generthed“.
Efter opfordring fra skolens inspektør, lærerrådet og skolenævnet deltog mange
forældre i vinterens samtalekreds om „Børn i hjem og skole“. Under hr. overlærer
Oluf Nielsens erfarne ledelse drøftede deltagerne de mange problemer, der er om
skolen i dag, ligesom problemerne om opdragelse af børn i almindelighed blev disku
teret. Lejlighedsvis blev der vist film som diskussionsgrundlag. I samtalekredsen
ser vi en stor værdi i bestræbelserne for at skabe samarbejde mellem skolens med
arbejdere og forældrene, og det vil glæde os meget at se også Dem, når vi til vinter
igen indbyder til deltagelse i samtalekreds på Enghave Plads Skole.
I januar måned indtrådte hr. Orla Petersen efter forældrevalg i skolenævnet.
Hr. Petersen har gennem mange år vist stor interesse for skolen og dens arbejde,
og vi glæder os til samarbejdet fremover til gavn for vore børn — skolens elever.
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Skolenævnet bringer hermed sin hilsen og tak til skolens ledelse og lærer
personale for året, der gik. Samtidig sender vi en hilsen til de mange forældre,
der på en eller anden måde har vist interesse for deres barns skole og indset, at
samarbejde mellem skolen og hjemmet er nødvendig for at gøre vore børn til egnede
samfundsborgere.
På skolenævnets vegne
Knud Jensen,
formand.

Skolenævnets medlemmer:

Knud Jensen, Ingerslevsgade 128, st., tlf. EVa 7908,
J. H. Andersen, Dybbølsgade 551,
Kaj Emvig, Ejderstedsgade 183.
Else Olsen, Sankelmarksgade 28, st.
Orla Petersen, Enghavevej l3.
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Arsafslutningen 1960.
(Besøgsdage).

MANDAG DEN 20. JUNI
Pigeklasser og bl. klasser.
Lærer.
III a (nr. 6) kl. 8-11 historie ........ ... ovl. frk. E. Ditlefsen
II a (nr. 14) kl. 8- 9 tysk .............. ... hr. kml. Arne Olsen
2 fa (nr. 18) kl. 8- 9 regning ......... ^kml. fru E. Wennerwald
- 9-10 engelsk ........
6 a (nr. 16) kl. 9-10 engelsk ........ ... viceinsp. fru S. Goldbach
- 10-11 naturhistorie . ... kml. fru E. Engmann
6 bu (nr. 4) kl. 9-10 engelsk ........ ... hr. ovl. Oluf Nielsen
- 10-11 regning ........ ... ovl. frk. R. Friis
5 a (nr. 12) kl. 10-11 dansk ........... }kml. fru E. Wennerwald
- 11-12 regning ........
5 b (nr. 16) kl. 10-11 dansk ........... ... kml. frk. Bagger Jensen
- 11-12 sang ............. ... hr. ovl. Erik Petersen
4 a (nr. 12) kl. 8- 9 dansk ...........
jovl. frk. R. Friis
- 9-10 regning .........
4 u (nr. 9) kl. 8- 9 dansk ........... } - - K. Jacobsen
- 9-10 regning .........
3 a (nr. 3) kl. 9-10 dansk ........... J - fru F. Grubbe
- 10-11 naturhistorie .
3 u (nr. 5) kl. 10-11 historie ......... ... hr. kml. Th. Gamdrup
- 11-12 dansk ........... ... - Jørgen Hansen
2 a (nr. 23) kl. 10-11 dansk ........... ... viceinsp. fru S. Goldbach
2 u (nr. 2) kl. 10-11 regning ........ ... hr. viceinsp. G.Wendelbo
1 a (nr. 23) kl. 8- 9 dansk ............ ... ovl. frk. B. Schouboe
1 u (nr. 2) kl. 8- 9 dansk ............ ... hr. kml. Th. Gamdrup
Drengeklasser.
III A (nr. 17) kl.
II A (nr. 22) kl.
(nr. 8) 3 FA (nr. 7) kl.
2 FA (nr. 19) kl.
-

8-11
9-10
10-11
10-11
11-12
8- 9
9-10

regning .......... .. hr. kml. P. Fog Hansen
naturhistorie ..
- ovl. P. K. Pedersen
dansk ............. ..
- Sv. Saaby
engelsk ..........
- kml. B. Bendtsen
regning ..........
- ovl. Sv. Saaby
dansk ............. .. - kml. H. Pallesen
engelsk .......... ..
- Arne Olsen
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Gæstelærer.
hr. kml. E. Fog Hansen
frk. Vica Toft
hr. kml. B. Bendtsen
- ovl.Sv. Saaby
frk. Vica Toft
hr. ovl. P. K. Pedersen
ovl. frk. B. Schouboe
kml. fru A. Christiansen
hr. ovl. Oluf Nielsen
- Honore Schack
- kml. H. Pallesen
- E. Fog Hansen
- ovl. E. Mogensen
ovl. frk. Th. Kruse
- fru F. Grubbe
hr. ovl. E. Mogensen

hr. Honore Schack
kml. fru E. Engmann
ovl. frk. Th. Kruse
hr. kml. Jørgen Hansen
- H. Pallesen
ovl. frk. Th. Kruse
hr. kml. H. Pallesen
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(nr. 15) kl.
5 A (nr. 13) kl.
5 B (nr. 11) kl.
5 Læ (nr. 13) kl.
4 A (nr. 11) kl.
3 A (nr. 5) kl.
2 A (nr. 1) kl.
1 A (nr. 1) kl.

10-11
11-12
11-12
10-11
11-12
8- 9
9-10
8-9
9-10
8- 9
9-10
10-11
8- 9

dansk .
engelsk
dansk .
dansk .
regning
dansk .
regning
dansk .
regning
regning
historie
dansk .
dansk .

Lærer.
hr. ovl. Erik Petersen
kml. fru E. Engmann
ovl. frk. Th. Kruse
I hr. ovl. E. Mogensen
kml. fru E. Engmann
- A. Christiansen
hr. ovl. P. K. Pedersen
- kml. B. Bendtsen
- ovl. Sv. Saaby
- kml. Th. Gamdrup
- A. Olsen
- ovl. Oluf Nielsen

Gæstelærer.
ovl. frk. B. Schouboe
hr. kml. Arne Olsen
kml. fru A. Christiansen
ovl. frk. K. Jacobsen
kml. frk. Bagger Jensen
- fru A. Christiansen
- frk. Bagger Jensen
hr. kml. Jørgen Hansen

TIRSDAG DEN 21. JUNI
Pigeklasser og bl. klasser.
III a (nr. 6) kl. 8-11 dansk ...............
II a (nr. 14) kl. 8- 9 dansk ...............
9-10 regning .............
(nr. 22)
10-11 naturhistorie ....
2 fa (nr. 18) kl. 9-10 dansk ...............
10-11 naturhistorie ....
6 a (nr. 16) kl. 9-10 dansk ...............
10-11 regning .............
6 bu (nr. 4) kl. 9-10 dansk ...............
(nr. 10)
10-11 fysik .................
5 a (nr. 12) kl. 10-11 geografi .............
5 b (nr. 16) kl. 8- 9 regning .............
4 a (nr. 9) kl. 10-11 geografi ............
4 u (nr. 9) kl. 9-10 sang .................
3 a (nr. 3) kl. 8- 9 regning .............
3 u (nr. 3) kl. 10-11 regning .............
2 a (nr. 23) kl. 10-11 regning .............
2 u (nr. 2) kl. 10-11 dansk ...............
1 a (nr. 23) kl. 8- 9 regning .............
1 u (nr. 2) kl. 8- 9 regning .............

Drengeklasser.
Ill A (nr. 17) kl. 8-11
II A (nr. 10) kl. 8- 9
(nr. 8) - 9-10
3 FA (nr. 7) kl. 9-10
- 10-11

hr. kml. B. Bendtsen
ovl. fru E. Kjeldsen
- frk. R. Friis
hr. ovl. P. K. Pedersen
ovl. fru J. Jeppesen
- frk. K. Jacobsen
- E. Ditlefsen
- fru J. Jeppesen
hr. kml. E. Fog Hansen
- P. Fog Hansen
ovl. fru F. Grubbe
frk. Vica Toft
ovl. fru E. Kjeldsen
hr. ovl. E. Petersen
ovl. frk. R. Friis
frk. Vica Toft
kml. frk. Bagger Jensen
ovl. fru Fønss-Jørgensen
- frk. E. Ditlefsen
- fru Fønss-Jørgensen

kml. fru E. Engmann
hr. Honore Schack
kml. fru E. Wennerwald
hr. Honore Schack
kml. frk. Bagger Jensen
hr. ovl. Sv. Saaby
- E. Mogensen
ovl. frk. B. Schouboe
hr. ovl. P. K. Pedersen
ovl. frk. R. Friis
- Th. Kruse
hr. ovl.P. K. Pedersen
kml. fru E. Wennerwald
ovl. fru F. Grubbe

hr. kml. Th. Gamdrup
tysk .................. hr. kml. Arne Olsen
- P. Fog Hansen kml. E. Wennerwald
fysik .................
ovl. fru E. Kjeldsen
regning ............. - Honore Schack
dansk ............... hr. viceinsp. G. Wendelbo
ovl. Oluf Nielsen
fysik ................. hr. kml. E. Fog Hansen

11

2 FA (nr. 19) kl.
6 A (nr. 15) kl.
(nr. 10) 5 A (nr. 15) kl.
5 B (nr. 11) kl.
5 Læ (nr. 13) kl.
4 A (nr. 11) kl.
3 A (nr. 5) kl.
2 A (nr. 1) kl.
1 A (nr. 1) kl.

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

Lærer.
historie ............. hr. kml. H. Pallesen
regning ............... - ovl. Sv. Saaby
regning ............... - - E. Petersen
fysik ................... - kml. P. Fog Hansen
geografi .............. ovl.frk. Th. Kruse
regning ............. hr. ovl. E. Mogensen
naturhistorie .... - kml. H. Pallesen
naturhistorie .... kml. fru A. Christiansen
historie .............. hr. kml. Jørgen Hansen
dansk ................. kml.fru A. Christiansen
regning .............. hr. ovl. E. Petersen
regning .............. ovl. frk. K. Jacobsen

Gæstelærer.
kml. frk. Bagger Jensen
ovl. frk. B. Schouboe
- fru F. Grubbe
- frk. K. Jacobsen
hr. kml. Jørgen Hansen
kml. fru A. Christiansen
ovl. frk. E. Ditlefsen
hr. ovl. Oluf Nielsen
ovl. fru J. Jeppesen

Enghave Plads Skole, april 1960.

Søren Hougaard.
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