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Skoleefterretninger.
Klasser og elever. Den 1. august 1960 havde skolen 731 elever fordelt i 28
klasser, nemlig: 1 realklasse, 2 mellemskoleklasser, 1 I. realklasse, 21 hovedskole
klasser 1.-7. skoleår, 2 8. klasser og 1 læseklasse.

Eksaminer. I 1961 bestod 22 elever realeksamen og 42 elever mellemsko
leeksamen.
Præmier. Ved skoleårets afslutning uddeltes præmier for flid og god opførsel
til følgende elever: Bjarne Nielsen, Henning Nielsen, Jytte Jeppesen, Vera Peter
sen, Inge Christensen, Birthe Holmberg fra de eksamensfri klasser og til: Jette
Hansen, Anni Pallesen, Ulla Olsen og Inger Petersen fra realklassen.
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 2 portioner, som tilfaldt Torben Guldmann ru og
Yvonne Hågensen 8 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 1963-64 modtages fra 1. september. Børn, som
er født senere end 31. januar 1957, kan ikke indmeldes. Ved indmeldelsen bedes
medbragt barnets dåbs- eller navneattest samt vaccinationsattest for kopper.

Lejrskoler. I ru og 7 A har været på lejrskole ved Svaneke.
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: Som sædvanligt har læsestuen været åben 3x2 timer
ugentlig i tiden fra september til april. Det ser ud til, at skolebiblioteket i løbet af det
kommende år vil blive fuldt udbygget, således at det foruden håndbogsamlingen vil
komme til at omfatte en udlånsbogsamling.
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Frivillig gymnastik og idræt. I tiden 15. august til 19. oktober har 31
drenge deltaget i frivillig atletik på Bavnehøjbanerne. 1 vinterhalvåret har et pigehold
og to drengehold haft frivillig gymnastik. Den 27. marts afholdtes en gymnastik
opvisning med piger fra 4. og 5. klasserne, hvor realklassen også viste sit eksamens
program.
Skolen deltog i idrætsdagen, hvor IV A nåede igennem til det afsluttende
stævne på Stadion. 48 drenge har taget idrætsmærket: 13 bronze, 1 1 sølv, 12 guld,
8 sølv med emalje og 4 guld med emalje. 10 drenge har taget gymnastikmærket:
6 bronze, 2 sølv og 2 guld.
Skolebespisning. Den almindelige skolebespisning er afskaffet, men efter
henvisning fra skolelægen har 33 elever fået skolefrokost. 600 elever har fået { 1
mælk eller f 1 kærnemælk daglig.

Skolescenen har haft 104 og Skolescenens bio 211 medlemmer.
Landophold. Til skolens elever blev der i år udstedt 127 biletter til ferierejse.
Komiteen for københavnske feriebørns landophold, hvis repræsentanter på skolen
er overlærerne frk. Friis og hr. Oluf Nielsen, har skaffet pladser til 4 drenge
og 4 piger. Skolen opfordrer hjemmene til gennem brevveksling at opretholde for
bindelsen med feriehjemmene. Mange børn beholder derved feriepladsen gennem
en årrække. 50 drenge og 50 piger har i sommerferien fået nogle ugers landophold
på lærerforeningens feriekolonier.

Gaver til skolen. Skolen har i årets løb modtaget forskellige prøver på kabler
af Knud Ranners 7 bu.
Museumsbesøg og udflugter. Den 13. september var skolen på sit årlige
besøg i Zoo. De større klasser har besøgt forskellige museer: Frilandsmuseet, Sta
tens museum for Kunst, Frederiksborg Slot, Willumsenmuseet i Frederikssund,
Louisiana, Bymuseets udstilling af 25 års kunstindkøb og forskellige maleriud
stillinger.
Også i år var et hold elever på en 9 dages tur til Østrig og Norditalien i som
merferien.
Færdselslære. Alle klasser (undtagen 1. klasserne) har modtaget færdselsundervisning af politiet. Skolepatruljerne har arbejdet godt under hr. E. Fog Hansens
ledelse.

Erhvervsvejledning. Klasselærerne i de ældste klasser har anvendt nogle
timer til at tale med eleverne om valg af erhverv. Gennem forskelligt materiale har
eleverne 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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Skolebal. Den 25. november holdt vi skolebal; i år i tre afdelinger og for alle
skolens elever. Realklassen havde pyntet salen til „junglebal“ og var dagen igennem
meget aktive og hjælpsomme. Det var en dag som alle var glade for.

Sparemærker. Skolen har solgt sparemærker for kr. 2750,00.
Glemte sager kan hver dag kl. 94"—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. Overlærerne fru J. Jeppesen og fru E. Kjeldsen har henholdsvis
1. november og 1. december 1961 søgt og fået afsked på grund af alder. De har
begge virket her ved skolen i over 40 år og udført et dygtigt og samvittighedsfuldt
arbejde. Skolen takker dem for deres indsats og ønsker dem begge et langt og lyk
keligt otium.
Overlærer P. K. Pedersen har haft orlov fra skolevæsenet i skoleåret 1961-62.
Faste vikarer ved skolevæsenet fru Tårup Gregersen, fru E. Henriksen, fru
I. Hartmann og frk. Lindekilde har haft timer ved skolen i vakante skemaer.

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.

5

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 udslettes 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. På grund af det stigende børnetal på det indre Vesterbro har
det været nødvendigt at lægge skoledistrikterne på Vesterbro om, således at vi har
overtaget en del af det distrikt, som før hørte til Gasværksvej-Oehlenschlægersgades skoler og afgivet en del af vort hidtidige distrikt til Alsgade-Ny Carlsbergvejens skoler.
Skoledistriktet for skolen på Enghave Plads, Enghavevejens skole og Matthæusgades skole er fælles og omfatter:

Abel Cathrines Gade (1-27 og 6-16), Absalonsgade (1-27 og 2-32), Bager
stræde, Boyesgade (ulige nr.), Broagergade, Brorsonsgade, Colbjørnsensgade (1-11
og 2-14), Dannebrogsgade (1-37 og 2-38), Enghave Plads, Enghavevej (1-57
og 2-20), Eskildsgade (1-23 og 2-40), Flensborggade (1-29 og 2-24), Frede
riksberg Allé (1—13), Frederiksstadsgade, GI. Kongevej (1-51 og 2-28), Gas
værksvej (1-23 og 2-20), Gråstengade, Haderslevgade (1-37 og 2-32), Helgolandsgade (1-13 og 2-12), Istedgade (fra nr. 97 og 60), Kingosgade (1-9 og 2-6),
Kongshøjgade, Kålundsgade, Maria Kirkeplads, Matthæusgade, Meldahlsgade, Mysundegade, Oehlenschlægersgade (1-49 og 2-52), Reventlovsgade (2-14). Sankt
Jørgens Allé, Saxogade (1-75 og 2-84), Stenosgade, Sundevedsgade, Svendsgade,
Trommesalen, Tullinsgade, Ullerupgade, Valdemarsgade (1-53 og 2-34), West
end, Vesterbrogade (9-113 og 8-120), Vester Farimagsgade (1 og 2-4), Viktoriagade (1-17 og 2-22), Værnedamsvej (2-20).
Søren Hougaard.
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Skoleårets afslutning.
Onsdag den 20. og torsdag 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.

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

Fredag den 22. juni er omflytningsdag.
Skolen begynder igen mandag den 13. august. Mødetid er anført i med
delelsesbøgerne. Der uddeles bøger og skrives skema. Efter to timers forløb går
børnene hjem.
Førsteklasserne møder den 20. august kl. 9. Der udgår nærmere meddelelse til
hvert enkelt hjem.
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Skolenævnets beretning.
I det forløbne år har skolenævnet ved Enghave Plads Skole behandlet en del
sager vedrørende skolen og elevernes forhold til skolen.
Det er en af skolenævnets opgaver at behandle sager vedrørende forsømmende
og forsømte elever, og nævnet har foretaget en del besøg i hjem med forsømmende
børn. I langt de fleste tilfælde har besøgene givet gunstigt resultat, men nævnet har
i et par sager måttet meddele advarsler i henhold til folkeskoleloven, og i ét tilfælde
ikendelse af skolebøde for ulovlige forsømmelser. Vi skal erindre forældrene om,
at forsømmelser betragtes som ulovlige, når skolen ikke underrettes om elevers fra
vær. Dette kan ske ved personlig, skriftlig eller telefonisk henvendelse.
På skolenævnets møder er der endvidere truffet beslutning om udskrivning af
elever efter folkeskoleloven, når dokumentation for opnåede lærepladser har fore
ligget; men tallene har været små, og vi glæder os over forældrenes forståelse af,
at tidens børn skal være skoleelever så længe som muligt for at blive bedre udrustet
til en gerning i samfundet. I denne erkendelse ser vi et udslag af samarbejdet mel
lem hjemmet og skolen.
I november benyttede mange forældre de to besøgsdage i forældreugen til at
overvære undervisningen i deres barns klasse og på denne måde at komme i nær
mere kontakt med skolens lærerpersonale. I nært samarbejde med skolens ledelse
og lærerpersonale arrangerede skolenævnet som afslutning på forældreugen en aften
sammenkomst i skolens gymnastiksal. Filmkonsulent, hr. S. Saxtorph fortalte om
„Børn og film“. Foredraget var ledsaget af kortfilm, og efter fælles kaffebord, hvor
samtalerne forældre og lærere imellem gik livligt, sluttedes med en undervisnings
film. Den meget levende foredragsholder holdt os fangen med sine interessante op
lysninger - et emne der havde bud til alle forældre, omend det måske var lidt „tek
nisk“ lagt an - og det var en skam, vi ikke kunne melde udsolgt hus. Vor konkur
rent TV-teatret havde den røde lygte ude. En del af skolens elever havde under
hr. kommunelærer Jørgen Hansens ledelse dekoreret gymnastiksalen med farverige
og humørfyldte „abstraktioner“.
Efter opfordring fra skolens inspektør, lærerrådet og skolenævnet deltog mange
forældre i vinterens samtalekreds med emnet „Børn i skole og hjem“. Under hr.
kommunelærer E. Fog Hansens dygtige ledelse drøftede deltagerne de mange pro
blemer, der er om skolen i dag, ligesom opdragelsesproblemer i almindelighed blev
diskuteret. Lejlighedsvis blev der vist film som diskussionsgrundlag. Skolens af
holdte sundhedsplejerske, fru R. Grimmig-Kristensen, fortalte forældrene om sit
arbejde, og skolenævnets formand berettede om nævnets beføjelser og dets virke.
I samtalekredsen ser vi en stor værdi i bestræbelserne på at bevare, styrke og søge
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samarbejdet mellem forældrene og skolens medarbejdere udvidet. Det skulle glæde
os meget at se også Dem, når vi til vinter igen indbyder til deltagelse i samtalekreds
på Enghave Plads skole.
I marts fandt en fin gymnastikopvisning under ledelse af overlærer Thyra
Kruse og kommunelærer T. Schack sted i skolens gymnastiksal. Med pigernes ynde
fulde „balletgymnastik“ og folkedans, samt „muskelmændene“s redskabs- og be
hændighedsøvelser fik tilskuerne i rigeligt mål af to dygtige lederes og en flok ener
giske elevers vinterarbejde. Tak for det!
Med stor opmærksomhed følger alle forældre med børn i skolen den rivende
udvikling, der er i skolen i dag. Mere og mere bliver det os klart, at skolevæsenets
opgaver er mange og store - også ud over de rent undervisningsmæssige - og det er
af stor betydning, at forældrene gennem de valgte skolenævn har medindflydelse,
dels på den skole, hvori deres børn går, men også gennem skolenævnets valg af
medlemmer til skoledirektionen for det københavnske skolevæsen.
Gennem disse linier sender skolenævnet sin hilsen og tak til de mange forældre
ved Enghave plads skole, som på én eller anden måde viste interesse for deres barns
skole. Samtidig siger vi skolens ledelse og lærerpersonale tak for godt samarbejde
i året, der gik.
På skolenævnets vegne
Knud Jensen.
formand.

Skolenævnets medlemmer:
Knud Jensen, Ingerslevsgade 128, st., tlf. EVa 7908.
Kaj Emvig, Ejderstedsgade 18'\
Gudrun Løvenhøj, Enghavevej 631.
Else Olsen, Sankelmarksgade 28, st.
Orla Petersen, Enghavevej l3.
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Årsafslutningen 1962.
(Besøgsdage).

ONSDAG DEN 20. JUNI
Lærer.

1 A

(nr.

2 a

(nr. 23)

2 u

(nr. 2)

3 u

(nr. 3)

4 A

(nr. 5)

4 u

(nr. 9)

5 A

(nr. H)

5 u

(nr. 19)

1)

6 au (nr. 16)

6 bu (nr. 17)

(nr. 21)

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
-

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

dansk .............
regning ..........
dansk .............
regning ..........
dansk .............
regning ..........
dansk .............
regning ..........
biologi ...........
geografi ........
dansk .............
regning ..........
dansk .............
regning ..........
kristendomsk.
regning ..........
dansk .............
geografi ..........
biologi ...........
regning ..........
dansk .............
dansk .............
regning ..........
engelsk ..........
kristendomsk.
dansk .............
regning ..........
engelsk ..........
geografi ..........

.. kml. hr. H. Pallesen
.. ovl. frk. K. Jacobsen
- fru F. Grubbe
.. kml. fru E. Wennerwald
- Heidem. Jensen
- hr. Arne Olsen
- Th. Gamdrup
.. ovl. fru Fønss-Jørgensen
.. - frk./?. Friis
.. kml.hr. H. Pallesen
- Arne Olsen
.. kml. fru I. Hartmann
..ovi. - Fønss-Jørgensen
.. vie. hr. G. Wendelbo
.. ovl. fru Fønss-Jørgensen
- hr. Sv. Saaby
.. kml. fru A. Christiansen
- hr. H. Pallesen
- fru I. Hartmann
- hr. E. Fog Hansen
- Jørgen Hansen
.. ovl. frk. K. Jacobsen
- R. Friis
,. kml. fru I. Hartmann
.. ovl. frk. K. Jacobsen
.. vie. hr. G. Wendelbo
..ovl. - P. Fog Hansen
- frk. B. Schouboe
- hr. O. Nielsen
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Gæstelærer.

ovl. fru F. Grubbe
kml. - E. Engmann
ovl. - Fønns-]ørgensen
frk. B. Schouboe
lærer hr. T. H. Schack
ovl. fru F. Grubbe
hr. P. Fog Hansen
kml. fru L. Lindekilde
hr. E. Fog Hansen
fru Heidem. Jensen
- Hartmann
- A. Christiansen
ovl. hr. 0. Nielsen
frk. E. Ditlefsen
kml. fru E. Wennerwald
- E. Henriksen
- Lindekilde
hr. Jørgen Hansen
f'ru Lindekilde
ovl. hr. Sv. Saaby

Lærer.

(nr. 10) kl. 10-11
(nr. 4) - 11-12
7 A (nr. 7) kl. 8- 9
-9-10
(nr. 21) - 10-11
(nr. 7) - 11-12
7 a (nr. 8) kl. 8- 9
-9-10
- 10-11
(nr. 10) - 11-12
7 bu (nr. 14) kl. 10-11
(nr. 22) - 11-12
8 A (nr. 15) kl. 8- 9
8 a (nr. 18) kl. 8- 9
8Aoga(nr.l5) kl. 9-10
(nr. 18) -9-10
I ru (nr. 22) kl. 8-11
6 C

Gæstelærer.

ovl. hr. P. Fog Hansen lærer hr. Bjørnholt-Schou
naturlære
engelsk ............. - - B. Bendtsen
kml. hr. H. Pallesen
biologi .............. hr. T. H. Schack.
fru A. Christiansen
lærer
hr. Bjørnholt-Schou
reSninS ............. )„L hr. Sv. Saab,
ovl. frk. T. Kruse
geografi ............. J
dansk ............... vie. - G. Wendelbo
kml. fru Tårup Gregersen
dansk ................ kml. fru E. Wennerwald ) , „ ,
T,
.
?ovl. frk./. Kruse
- E. Henriksen J
engelsk .............
regning ............. ovl. frk. K. Jacobsen
lærer hr. T. H. Schack
naturlære .......... kml. hr. E. Fog Hansen
fru E. Henriksen
ovl. hr. O. Nielsen
engelsk .............
biologi ..............
- Heidem. Jensen kml. fru E. W ennerwald
hr. E. Fog Hansen
- E. Engmann
historie .............
dansk ............... ovl. frk. E. Ditlefsen
lærer O. Bjørnholt Schou
tysk II................ kml.hr. Th. Gamdrup
kml. fru E. Engmann
tysk I ................
- - Arne Olsen
ovl. frk. B. Schouboe
biologi ..............
- fru Tårup Gregersen ovl. hr. B. Bendtsen

TORSDAG DEN 21. JUNI
1 a

(nr. 23) kl.
(nr.
2)
1 u
kl.
2 A (nr. 1) kl.
3 A (nr. 5) kl.
3 a (nr. 12) kl.
3 læ (nr. 13) kl.
4 a (nr. 3) kl.
(nr. 22) 5 a (nr. 16) kl.
-

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

dansk ....... ....... kml. fru Lindekilde
regning .... ....... ovl. frk. E. Ditlefsen
dansk ....... ....... kml. fru A. Christiansen
regning .... .......
- - E. Henriksen
dansk ....... ....... ovl. frk. T. Kruse
regning .... ....... vie. hr. G. Wendelbo
dansk ....... ....... ovl.hr. 0. Nielsen
historie .... ....... kml. fru /. Hartmann
regning .... ....... lærer hr. T. H. Schack
dansk ....... ....... ovl. frk. B. Schouboe
historie .... ....... kml. fru E. Engmann
regning .... ....... ovl. frk. E. Ditlefsen
dansk ....... ....... kml. fru E. Engmann
regning .... .......
- - A. Christiansen
biologi ...... .......
- - E. Engmann
dansk ....... ....... vie. - S. Goldback
regning ....
(kml. - Heidem. Jensen
biologi ...... ....... J
regning .... ....... ovl. frk. R. Friis
dansk ....... ....... - fru F. Grubbe
historie ..... ....... kml. - Lindekilde
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ovl. fru F. Grubbe

-

frk. R. Friis

kml. fru E. Henriksen
ovl. frk. T. Kruse
kml. fru E. Henriksen

Lærer.

(nr. 17) kl.
7 bu (nr. 14) kl.
8 A (nr. 15) kl.

6 C

8 a

I ru

(nr. 8) kl.
(nr. 8) kl.

Gæstelærer.

8- 9 dansk ........ ...... kml. fru Tårup Gregersen
9-10 regning ...... ...... ovl. hr. B. Bendtsen
8- 9 regning ..... ...... kml. - E. Fog Hansen
9-10 dansk ........ ...... ovl. frk. B. Schouboe
8- 9 dansk ........
J lærer 0. Bjørnholt Schott
9-10 regning ......
8- 9 historie ...... ...... ovl. frk. E. Ditlefsen
9-10 regning ...... ...... kml. fru E. Wennerwald
8-11 tysk ........... .....
- hr. Th. Gamdrup

ovl. hr.
frk.
kml. fru
-

Sv. Saaby
K. Jacobsen
Hartmann
Lindekilde

ovl. hr. P. Fog Hansen
lærer hr. T. H. Schack
kml. hr. H. Pallesen
- Arne Olsen

Enghave Plads Skole, april 1962.

Søren Hougaard.
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