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Enghave Plads
Skole

1 9 6 0 - 6 1

Skoleefterretninger.
Klasser og elever. Den 1. august 1960 havde skolen 773 elever fordelt i 28
klasser, nemlig: 1 realklasse, 4 mellemskoleklasser, 1 eksamensfri mellemskole
klasse, 21 hovedskoleklasser og 1 læseklasse.
Eksaminer. I 1960 bestod 22 elever realeksamen med gennemsnitskarakter
13,59 = mg4- og 44 elever mellemskoleeksamen med gennemsnitskarakter 13,67
= mg.

Præmier. Ved skoleårets afslutning uddeltes præmier for flid og god opførsel
til følgende elever fra de eksamensfri klasser: Erling Jensen, Claus Seidel, Jørgen
Phillip, Frede Nielsen, Steen Hansen, Rita Jensen, Jette Westergaard og Ole
Bjørn Olesen, og fra realklassen: Arne Nielsen, Inge Hornum Nielsen, Hanne
Mainz og Birthe Vally Nielsen. Desuden modtog Agi Madi og Winnie Jørgensen
fra IV em „Norden“s bogpræmie.

Skoleinspektør Ingeborg Cadovius’ Legat til fordel for elever ved Eng
have plads skole uddeltes på fr. Cadovius’ fødselsdag den 7. marts. Udbyttet af
legatkapitalen deltes også i år i 3 portioner, som tilfaldt Finn Henriksen IV A,
Jens Nielsen III A og Bente Petersen 7 a.
Legatet uddeles som flidspræmie og kan ikke søges.
Skolens kontor (telf. VE 4305) er åbent skoledage kl. 12-13 samt onsdag kl.
173" 1830. Henvendelse - også pr. telefon - bedes så vidt muligt ske i kontortiden.

Indmeldelse til 1. klasserne 1962-63 modtages fra 1. september. Børn, som
er født senere end den 31. januar 1956, kan ikke indmeldes. Ved indmeldelsen bedes
medbragt barnets dåbs- eller navneattest samt vaccinationsattest for kopper.

Lejrskoler. III a og 7 A har været på lejrskole ved Svaneke, III A på „Nørrevang“ ved Rørvig og 7 a på Vester Vedsted efterskole pr. Ribe.
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. klasse har haft adgang. Børnene har i fritidslæse-
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stuen lejlighed til under frie former at arbejde med deres interesser, at løse op
gaver 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 fri idræt og bold
spil for piger og i tiden oktober-marts frivillig gymnastik for både piger og drenge.
Idrætsmærket er taget af 9 drenge fra III A: 1 sølv med emalje, 5 guld, 2
sølv og 1 bronze.
Skolen deltog i idrætsdagen den 7. september med 75 elever.
Skolebespisning. Den almindelige skolebespisning er afskaffet, men efter
henvisning fra skolelægen har 15 elever fået skolefrokost. 645 elever har fået | 1
mælk eller | 1 kærnemælk daglig.

Skolescenen har haft 140 og Skolescenens bio 237 medlemmer.
Landophold. Til skolens elever blev der i år udstedt 137 biletter til ferierejse.
Komiteen for københavnske feriebørns landophold, hvis repræsentanter på skolen
er overlærerne frk. Friis og hr. Oluf Nielsen, har skaffet pladser til 3 drenge
og 4 piger. Skolen opfordrer hjemmene til gennem brevveksling at opretholde for
bindelsen med feriehjemmene. Mange børn beholder derved feriepladsen gennem
en årrække. 60 drenge og 50 piger har i sommerferien fået nogle ugers landophold
på lærerforeningens feriekolonier.

Gaver til skolen. Skolen har i årets løb modtaget en forstenet blæksprutte
af Jørgen Grouleff, 6 bu og snudeparti af savrokken af Kirsten Marcher, 7 bu.
Museumsbesøg og udflugter. Den 12. september var skolen på sit årlige
besøg i Zoologisk Have. De større klasser har besøgt forskellige københavnske
museer samt maleriudstillingen Grønningen og Biologisk Studiesamling. Desuden
har der været arrangeret udflugter til Louisiana, Frederiksborg slot, Kronborg,
rundture i Nordsjælland og ture til Sydsverrige.
1 sommerferien var III A og nogle drenge fra 3 FA på en rejse til St. Johan i
Tyrol og 66 elever fra III a og IV a og u på en 9 dages rejse til Norditalien og Østrig.

Færdselslære. Alle klasser (undtagen 1. klasserne) har modtaget færdsels
undervisning 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 udfyldt, gav det enkelte barn personlig vejledning.
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Vitaminbar, hvorfra der bl. a. solgtes 20 kg gulerødder.

Skolebal. Som sædvanlig afholdtes skoleballet den sidste lørdag i november.
Realklassen havde i god tid i forvejen fabrikeret et utal af farvestrålende fisk og
andre havdyr, idet skoleballet i år skulle foregå på havbunden. Tang blev frem
skaffet fra Greve strand og fiskenet fra Bornholm, og ved realpigernes og forskel
lige læreres hjælp blev gymnastiksalen omdannet til en meget illuderende havbund.
Vitaminbaren var igen i år en succes, og aftenen blev særdeles vellykket.
Skolekomedie. Skoleteatret opførte til fordel for Congo-hjælpen „Fagenes
fest“. I forestillingen medvirkede over 100 af skolens elever.
Congoindsamlingen : 1085 kr. + overskud fra teaterforestillingen.

Sparemærker. Skolen har solgt sparemærker for kr. 1750,00.
Glemte sager kan hver dag kl. 940-950 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.

Cykler. Kun de elever, der af viceinspektøren har fået „cyklemærke“, må
medbringe cykler. Skolen kan ikke påtage sig noget ansvar for disse.

Personalia. Overlærer hr. E. Mogensen søgte og fik bevilget afsked fra
skolevæsenet den 31. juli 1960. Hr. Mogensen blev fast vikar ved skolen den 1.
april 1919. Gennem 41 år udførte han et samvittighedsfuldt og pligtopfyldende ar
bejde her, og vi ønsker ham et langt og lykkeligt otium.
Den 1. juli 1960 blev hr. Jørgen Jacobsen ansat som fast vikar ved skolen.
Hr. Børge Bendtsen og hr. Poul Fog Hansen er pr. 1. april 1961 udnævnt
til overlærere.
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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 erstat
ningskrav vil ikke kunne gøres gældende. Samtidig gør man opmærksom på, at der
heller ikke ydes erstatning for huer, vanter, tørklæder og lignende mindre beklæd
ningsgenstande; 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 udslettets fremkomst)
ved mæslinger,
2. før 4 uger efter hosteanfaldenes begyndelse ved kighoste,
3. før det akutte stadium er overstået ved røde hunde, skoldkopper, rosen, influ
enza, 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 eller lærerens
hjem.

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.
Tirsdag den 20. og onsdag 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.

Onsdag den 21. juni kl. 12 er der afslutning i gymnastiksalen med sang af
store elever, uddeling af eksamensbeviser og flidspræmier. Forældre er velkomne.
Torsdag den 22. juni er omflytningsdag.

Skolen begynder igen mandag den 14. august. Mødetid er anført i med
delelsesbøgerne. Der uddeles bøger og skrives skema. Efter to timers forløb går
børnene hjem.
Førsteklasserne møder den 21. august kl. 9. Der udgår nærmere meddelelse til
hvert enkelt hjem.
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Skolenævnets beretning.
Det er en af skolevæsenets opgaver at bevare, styrke og søge samarbejdet mel
lem skole og hjem udvidet. Skolenævnet fører en tilsynsførende virksomhed med
skolen som bygning, med forsømmende og forsømte børn, og det arrangerer sam
menkomster for forældrene. Skolenævnet er forældrenes repræsentanter i skolen.
I det forløbne år er der på nævnets møder behandlet en række sager ved
rørende skolen og elevernes forhold til skolen. Der er taget stilling til sager ved
rørende ulovligt forsømmende børn, og med gode resultater er der foretaget besøg
i hjem med børn, der har forsømt meget. Vi erindrer forældrene om, at forsøm
melser betragtes som ulovlige, når skolen ikke underrettes om elevers fravær.
Dette kan ske ved personlig, skriftlig eller telefonisk henvendelse. På møderne er der
truffet beslutning om udskrivning af en del elever efter folkeskoleloven, når doku
mentation for opnåede lærepladser har foreligget.
Skolenævnets formand deltog i et 2-dages landsmøde for skolekommissioner
og skolenævn, der blev afholdt i Vejle i september måned. Landsmødets program
indeholdt aktuelle skoleproblemer, og fremragende fagfolk kastede ved deres
foredrag lys over mange af disse problemer
På forældreugens besøgsdage benyttede mange forældre lejligheden til at
overvære undervisningen i deres barns klasse og kom på den måde i nærmere
kontakt med lærerpersonalet.
I nært samarbejde med skolens inspektør og lærerrådet arrangerede skole
nævnet en aftensammenkomst i skolens gymnastiksal. Skolelægen, dr. O. Lenz,
fortalte om sit arbejde blandt skolens elever. I sit foredrag kom dr. Lenz ind på
mange forældres bekymringer for deres børn, såsom fodpleje, talevanskeligheder,
spisevaner, afmagring, nervøsitet, syns- og høreprøver, tandpleje etc. Forældrene
påhørte foredraget med stor interesse og var glade for samværet med skolens nye
læge. På en fornøjelig måde fortalte kommunelærer Jørgen Hansen derefter om
tegneundervisningen, hvor man efterhånden mere er gået over til formning i ler og
papmaché. Jørgen Hansen udtalte, at formning giver en særlig glæde hos eleverne
og en positiv indstilling til undervisning i det hele taget. Der skabes en hyggelig
atmosfære i timerne - en samhørighed med læreren - en god stemning der medtages
til andre timer. Causeriet var ledsaget af fortræffelige farvelysbilleder optaget på
skolen af hr. J. Jacobsen. Efter det fælles kaffebord, hvor man havde lejlighed til
at betragte de i gymnastiksalen ophængte japanske barnetegninger, vistes farve
filmen „Den røde ballon“, og en vellykket aften for forældre og pædagoger under
samme tag var til ende.
Med emnet „Børn i hjem og skole“ blev vinterens samtalekreds for forældre
med børn på Enghave Plads skole en stor succes. Med en mødeprocent på ca. 90
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holdt kommunelærer E. Fog Hansen forældrene fangen i sine velforberedte og
aktuelle oplæg til diskussioner om skolen i dag. På hyggelig og fornøjelig måde blev
de mange problemer drøftet, og skolebetjenten kan bekræfte, at det også blev til
„oversidningstimer“, før man fik diskuteret færdig. Lejlighedsvis blev der vist film
som diskussionsgrundlag. I samtalekredsen ser vi en stor værdi i bestræbelserne
for at skabe kontakt mellem skolens medarbejdere og forældrene, og når vi til vinter
igen indbyder til deltagelse i samtalekreds på Enghave Plads skole, skulle De ikke
tage i betænkning at melde Dem. Hr. Fog Hansen har givet tilsagn om igen at
være leder af en kreds - måske skulle vi prøve med én „begynder“ og én „fort
sættelseskreds“.
Skolens inspektør, hr. S. Hougaard, og skolenævnets formand deltog i et
fællesmøde, hvor man drøftede oprettelse af en svømmehal, subsidiært et svøm
mebad på Vesterbro. Det er vort håb, at myndighederne vil se velvilligt på dette
spørgsmål, så vore børn kan få den så vigtige svømmeundervisning uden at være
henvist til en lang rejse eller store udgifter for forældrene.
I december indtrådte fru Gudrun Løvenhøj i skolenævnet i stedet for hr. J. H.
Andersen, der flytter til anden kommune. Vi glæder os til samarbejdet med fru
Løvenhøj til gavn for skolens elever
I februar gav skoleteatret tre forestillinger til fordel for Congo-hjælpen.
Gennem disse linier siger vi forældrene tak for det initiativ, der blev taget til også at
lære vore børn at række en hjælpende hånd til nødstedte søstre og brødre. Tak til
lærerpersonalet og eleverne for en festlig og morsom forestilling.
Skolenævnet bringer hermed sin hilsen og tak til skolens ledelse og lærer
personale for det gode samarbejde i året, der gik. Vi sender samtidig en hilsen til de
mange forældre, der på en eller anden måde har vist interesse for deres barns
skole og indset, at vi gavner vore børn bedst ved at gå ind i et nært samarbejde
mellem hjemmet og skolen.
På skolenævnets vegne,
Knud Jensen,
formand.

Skolenævnets medlemmer:
Knud Jensen, Ingerslevsgade 128, st., tlf. EVa 7908,
Kaj Emvig, Ejderstedsgade 183,
Gudrun Løvenhøj, Enghavevej 631
Else Olsen, Sankelmarksgade 28, st.
Orla Petersen, Enghavevej l3.
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Årsafslutningen 1961.
(Besøgsdage.)

TIRSDAG DEN 20. JUNI
8- 9
8- 9
8-9
10-11
10-11
10-11
10-11
11-12
3 a
8- 9
9-10
3 u (nr. 3) kl.
- 11-12
4 A (nr. 5) kl. 8- 9
9-10
4 a (nr. 11) kl. 10-11
4 u (nr 9) kl. 10—11
- 11-12
5 A (nr. 11) kl. 8-9
9-10
5 a (nr. 12) kl. 11-12
5 u (nr. 9) kl. 8-9
9-10
6 A (nr. 7) kl. 10—11
- 11-12
6 a (nr. 12) kl. 8- 9
9-10
6 Læ (nr. 13) kl. 8- 9
9-10
6 bu (nr. 4) kl. 8— 9
9-10
7 A (nr. 15) kl. 9-10
- 10—11
7 a (nr 16) kl. 9-10
- 10-11
(nr. 21) - 11-12
7 bu (nr. 8) kl. 10-11
(nr. 10) - 11-12
1 A
1 a
lu
2 A
2 a
2 u
3 A

1)
23)
2)
1)
23)
2)
5)

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
(nr. 3) kl.

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

Lærer.
Gæstelærer.
regning ........ ... hr. viceinsp. Wendelbo
dansk ........... ... ovl. fru Fr. Grubbe
regning ........ ... hr. kml. A. Olsen
dansk ...........
- ovl. Oluf Nielsen
regning ........ ... ovl. frk. E. Ditlefsen
dansk ........... ... hr. kml. Th. Gamdrup
dansk ........... . .
- A. Olsen
regning ........
- Bjørnholt Schouw
dansk ........... ... viceinsp. fru S. Goldbach
historie ........ ... hr. kml. H. Pallesen
10—11 geografi ...........- H. Pallesen
naturhistorie . .. kml. fru G. H. Jensen
regning ........ ... hr. ovl. Sv. Saaby
hr. Honore Schack
dansk ........... ... kml. fru A. Christiansen - kml. E. Fog Hansen
dansk ........... ... ovl. fru Fr. Grubbe
ovl. frk. K. Jacobsen
geografi ........ ... kml. - E. Engmann
kml. fru A. Christiansen
regning ........ ... hr. kml. E. Fog Hansen ovl. frk. B. Schouboe
regning ........
hr. ovl. Oluf Nielsen
- ovl. B. Bendtsen
geografi ........ ... kml. fru E. Wennerwald
- B. Bendtsen
dansk ........... ... ovl. frk. R. Friis
- Honore Schack
dansk ...........
- kml. H. Pallesen
1
- K. Jacobsen
ovl. frk. Th. Kruse
regning ........
regning ........ ... hr. ovl.Sv. Saaby
- fru E. Kjeldsen
- H. Pallesen
kml. fru E. Wennerwald
engelsk ........
dansk ........... ... kml. fru E. Wennerwald ovl. frk. Th. Kruse
- E. Ditlefsen
naturhistorie . ... ovl. frk. B. Schouboe
dansk ...........
- fru Fønns-Jørgensen
}kml. fru E. Engmann
hr. kml. Jørgen Hansen
historie ........
regning ........ ... hr. kml. E. Fog Hansen\
' - Th. Gamdrup
'
engelsk ......... ... ovl. fru E. Kjeldsen
dansk ........... ... hr. Bjørnholt Schouw
ovl. fru Fønss-Jørgensen
engelsk ........
- ovl. B. Bendtsen
- frk. Th. Kruse
engelsk ........ ... viceinsp. fru S. Goldbach hr. ovl. Oluf Nielsen
regning ......... ... ovl. fru J. Jeppesen
- Bjørnholt Schouw
geografi ........ ... hr. ovl. B. Bendtsen
- kml. Th. Gamdrup
dansk ...........
- kml. E. Fog Hansen ovl. frk. B. Schouboe
fysik .............
hr. kml. Jørgen Hansen
- ovl. P. Fog Hansen
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3 fm (nr. 18) kl. 9-10
- 10-11
- 11-12
III A (nr. 10) kl. 8-11
III a (nr. 22) kl. 8-11

dansk ...............
regning .............
engelsk .............
fysik .................
naturhistorie ....

Lærer.
Gæstelærer.
ovl. fru J. Jeppesen
hr. ovl. Sv. Saaby
kml. fru E. W ennerwald - Honore Schack
hr. kml. A. Olsen
ovl. frk. E. Ditlefsen
- ovl. P. Fog Hansen
- R. Friis
kml. fru G. H. Jensen
hr. ovl. P. K. Pedersen

ONSDAG DEN 21. JUNI
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4

A
a
u
A
a
u
A
a
u
A
a

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

1)
23)
2)
1)
23)
2)
5)
3)
3)
5)
11)

4 u
5 A
5 a

(nr. 9)
(nr 11)
(nr. 12)

5 u
6 A

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

6 a

9)
7)
10)
16)

6 Læ (nr. 13)
(nr. 21)
6 bu (nr. 22)
(nr. 4)
7 A (nr. 21)
(nr. 15)
7 a (nr. 16)
7 bu (nr. 17)
3 fm (nr. 18)
II I A (nr. 8)
II I a (nr. 14)

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

8- 9 dansk ............... ovl. frk. Th. Kruse
8- 9 regning ............. kml. fru E Wennerwald
8- 9 dansk ................ kml. fru G. H. Jensen
10-11 regning ............. hr. Honore Schack
10-11 dansk ............... ovl. frk. B. Schouboe
10-11 regning ............. ovl. fru Fønss-Jørgensen
10-11 historie ............. hr. kml. H. Pallesen
10-11 regning ............. kml. fru G. H. Jensen
9-10 dansk ................ ovl. - Fønss-Jørgensen
8- 9 historie ............. hr. kml. E. Fog Hansen ovl. frk. /. Schouboe
8- 9 regning ............. ovl. frk. R. Friis
hr. ovl. P. Fog Hansen
9-10 geografi ............. hr. Honore Schack
kml. fru E. Engmann
8- 9 dansk ............... - kml. Jørgen Hansen ovl. - J. Jeppesen
10-11 dansk ............... - ovl. P. K. Pedersen
- frk. Th. Kruse
9-10 regning ............. ovl. frk. R. Friis
- fru J. Jeppesen
10-11 geografi ............. - fru Fr. Grubbe
kml. fru E. Wennerwald
10-11 naturhistorie .... kml. fru E. Engmann
hr. ovl. Oluf Nielsen
8- 9 historie ............. hr. kml. H. Pallesen
- Sv. Saaby
9-10 fysik ................. - ovl. P. Fog Hansen
- kml. H. Pallesen
8- 9 kristendomsk. ..'
- Honore Schack
/ovl. frk. K. Jacobsen
9-10 regning ..............
ovl. frk. E. Ditlefsen
9-10 regning ............. kml. fru A. Christiansen hr. ovl. Sv. Saaby
10-11 geografi ............. hr. ovl. Sv. Saaby
- Bjørnholt Schouw
8- 9 naturhistorie ....
- P. K. Pedersen ovl. fru Fr. Grubbe
9-10 dansk ............... ovl. frk. B. Schouboe
hr. ovl. P. K. Pedersen
8- 9 geografi ............. hr. ovl. Oluf Nielsen
- Bjørnholt Schouw
9-10 regning ............. - Bjørnholt Schouw
- ovl. Oluf Nielsen
10-11 dansk ............... ovl. frk. E. Ditlefsen
kml. fru A. Christiansen
9-10 historie ............. hr. kml. E. Fog Hansen ovl. - Fr. Grubbe
10-11 regning ............. ovl. frk. R. Friis
hr. kml. E. Fog Hansen
10-11 historie ............. ovl. frk. K. Jacobsen
- ovl. P. Fog Hansen
8-11 tysk .................. hr. kml. Th. Gamdrup
hr. kml. A. Olsen
8-11 engelsk ............. ovl. fru E. Kjeldsen
- ovl. B. Bendtsen
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