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Skoleefterretninger.
Klasser og elever. Den 1. august 1962 havde skolen 673 elever fordelt i
26 klasser, nemlig: 1 realklasse, 1 II. realklasse, 1 I. reaklasse, 21 hovedskole
klasser 1.—7. skoleår, 1 8. klasse og 1 læseklasse.
Eksaminer. I 1962 bestod 26 elever realeksamen og 42 elever mellem
skoleeksamen.

Præmier. Ved skoleårets afslutning uddeltes præmier for flid og god
opførsel til følgende elever: Finn Henriksen, Finn Ipsen, Lis Andersen,
Marianne Andersen fra r u, Bente Petersen, 8 a u og Steen Glaring, IV a.
Skoleinspektør Ingeborg Cadovius’ Legat til fordel for elever ved Eng
have Plads skole uddeltes på frk. Cadovius’ fødselsdag den 7. marts. Udbyttet
af legatkapitalen deltes i år i 3 portioner, som tilfaldt Anni Jensen, ru, Jane
Hanne Olsen, 8 au, og Anni Almberg, 7 au.
Legatet uddeles som flidspræmie og kan ikke søges.

Skolens kontor (telf. VE 4305) er åbent skoledage kl. 12—13 samt ons
dag kl. 1730—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 indmeldel
sen bedes medbragt barnets dåbs- eller navneattest samt vaccinationsattest
for kopper.

Lejrskoler. 20/8—28/8 var 7 c i Børvig med hr. Børge Bendtsen og hr.
E. Fog Hansen, 14/9-—23/9 I ru og II ru i Svaneke med hr. E. Fog Hansen og
fru E. Engmann; II ru afholdt selv hele udgiften. 20/9—28/9 7 au i Svaneke
med hr. Th. Schack og fru E. Engmann.
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. Fritidslæsestuen har haft åbent i sædvanligt omfang (3x2
timer ugentlig). Skolebiblioteket er nu fuldt udbygget, idet vi foruden
håndbogssamling m. m. har et udlånsbibliotek, hvorfra børnene efter de
retningslinier, der er gældende ved andre offentlige biblioteker, kan låne
bøger hjem.
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Frivillig gymnastik og idræt. I foråret 1962 opnåede 14 drenge skolegymnastikmærket: 1 guld, 3 sølv og 10 bronze. I vinterhalvåret har 63 dren
ge og 30 piger deltaget i frivillig gymnastik. Sæsonen sluttede den 25. april
med en gymnastikopvisning med gymnastikkonkurrence og præmieuddeling.

Svømning. Forsøgsvis har vi i år lagt et par gymnastiktimer i II ru i
svømmehallen på Østerbro. Trods den lange — og i vinter ofte kolde — tur
har der stort set været tilfredshed med arrangementet. Resultatet for de
deltagende elever fremgår af følgende indstillinger: 4 elever indstillet til
den danske skoles livredderprøve, 11 til den store og 9 til den lille frisvøm
merprøve.

Frivillig tegning. Der har fra september til april været frivillig tegning
for de større elever. 25 elever har her arbejdet med keramik, stoftryk,
maling og tegning.
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Skolebespisning. Den almindelige skolebespisning er afskaffet, men
efter henvisning fra skolelægen har 20 elever fået skolefrost. 600 elever har
fået % 1 mælk eller y2 1 kærnemælk daglig.
Skolescenen har haft 87 og Skolescenens bio 233 medlemmer.

Landophold.Til skolens elever blev der i år udstedt 178 biletter til ferie
rejse. Komiteen for københavnske feriebørns landophold, hvis repræsentan
ter på skolen er overlærerne frk. Friis og hr. Oluf Nielsen, har skaffet plad
ser til 2 drenge og 2 piger. Skolen opfordrer hjemmene til gennem brev
veksling at opretholde forbindelsen med feriehjemmene. Mange børn behol
der derved feriepladsen gennem en årrække. 45 drenge og 50 piger har i
sommerferien fået nogle ugers landophold på lærerforeningens feriekolonier.
Museumsbesøg og udflugter. Den 6. september var skolen på sit årlige
besøg i Zoo. De større klasser har besøgt forskellige museer: Frilandsmu
seet, Statens museum for Kunst, Frederiksborg Slot, Willumsenmuseet i
Frederikssund, Louisiana og forskellige maleriudstillinger.
Også i år var et hold elever på en 9 dages tur til Østrig og Norditalien
i sommerferien.

Færdselslære. Alle klasser (undtagen 1. klasserne) har modtaget færd
selsundervisning 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 forskellige fag. Erhvervsvej ledere fra erhvervs
vejledningskontoret afsluttede denne undervisning i klasserne, hvor de på
grundlag af spørgeskemaer, som børnene forud havde udfyldt, gav det en
kelte barn personlig vejledning.

Skolebal. Den 27. november dansede skolen fra morgen til midnat. Det
blev en festlig oplevelse for alle, ikke mindst takket være det store arbejde,
eleverne i realklassen ydede.

Skolekomedie. Lørdag den 9. og søndag den 10. februar opførte II ru
Henning Kehlers skuespil „Ullabella“ ved tre forestillinger i gymnastik
salen. Den ikke helt lette opgave blev løst på smukkeste måde og blev også
belønnet med fortjent bifald. Ved den lejlighed havde vi den glæde at se
skoledirektør, hr. Thomsen Jensen og viceskoledirektør, hr. Thorkil Holm
som skolens gæster. Endvidere blev der fredag den 1. marts givet en fore
stilling på statshospitalet i Glostrup for patienter og personale der.
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Sparemærker. Skolen har solgt sparemærker for kr. 2500,00.
Glemte sager kan hver dag kl. 940—950 afhentes i depotet i kælderen.
Hjemmene 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. Den 1. aug. 1962 blev viceskoleinspektør hr. G. Wendelbo
efter eget ønske forflyttet til Bryggervangens skole.
Som ny viceinspektør her udnævntes hr. Niels Nielsen fra Lykkebo
skole. Hr. Nielsen har nu virket her i et år i sin nye stilling og er faldet
godt til blandt børn og personale.
Overlærer hr. P. K. Pedersen, som har haft orlov i skoleåret 1961/62 har
søgt og fået afsked fra skolevæsenet pr. 1. aug. 1962. Fra samme dato blev
fru E. Hartmann fast ansat ved skolen. Fru Annelise Christiansen har haft
orlov fra 1. december 1962 til 1. august 1963, fra hvilken dato hun har søgt
endelig afsked fra skolevæsenet.
Overlærerne frk. Kaja Jacobsen og frk. Birgitte Schouboe kunne d. 1.
august 1962 fejre deres 25 års jubilæum.

Erstatning for bortkomne ure, smykker etc.
Da skolevæsenet jævnlig modtager ansøgninger om erstatning for vær
digenstande, 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
med bringe sådanne genstande på skolen. Sker det alligevel, er det på hjem
menes eget ansvar, og erstatningskrav vil ikke kunne gøres gældende. Sam
tidig gør man opmærksom på, at der heller ikke ydes erstatning for huer,
vanter, tørklæder og lignende mindre beklædningsgenstande; disse må af
eleverne medtages i klassen.
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Smitsomme sygdomme.
Uddrag af regler for skolernes forhold i tilfælde af smitsomme syg
domme (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 frem
komst 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, skarlagenfeber, smitsom hjernerygmarvsbetæn 
delse (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 Vester
bro har det været nødvendigt at lægge skoledistrikterne på Vesterbro om,
således at vi har overtaget en del af det distrikt, som før hørte til Gas
værksvej—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),
Bagerstræde, 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), Frederiksberg Allé (1—13), Frederiksstadsgade,
GI. Kongevej (1—51 og 2—10), Gasværksvej (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),
Westend, 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.
Torsdag den 20. og fredag 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.

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

Skolen begynder igen mandag den 12. 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 med
delelse til hvert enkelt hjem.
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Skolenævnets beretning.
Skolenævnet ved ENGHAVE PLADS SKOLE har i årets løb behandlet
en del sager vedrørende skolen og elevernes forhold til skolen.
Det er en af skolenævnets opgaver at behandle sager vedrørende for
sømmende og forsømte elever. Nævnet kan se tilbage på et år, hvor antallet
af ulovlige forsømmelser var små. Vi erindrer forældrene om, at forsømmel
ser betragtes som ulovlige, når skolen ikke underrettes om elevers fravær.
Skolen kan underrettes ved personlig, skriftlig eller telefonisk henven
delse.
På nævnets møder er der truffet beslutninger om udskrivning af elever
efter folkeskoleloven, når dokumentation for opnåede lærepladser har fore
ligget, eller når ganske særlige forhold har talt derfor.
Efter skolenævnsvalget for en fire års periode udtrådte fru Else Olsen
og hr. Orla Petersen af nævnet. Gennem disse linier siger vi dem tak for
udmærket arbejde i nævnet og for samarbejdet gennem årene. Det er vort
håb, at det gode samarbejde til gavn for skolens elever må fortsætte med
skolenævnets nye medlemmer, fru Ruth Larsen og hr. Jarl Børgesen.
Sammen med skolens inspektør og lærerråd har vi påny gjort skole
direktionen opmærksom på vort „smertensbarn“, skolens gymnastikbarak,
der mere og mere forfalder. Det er vort store ønske, at skoledirektionen og
de bevilgende myndigheder meget snart giver „grønt lys“ for forbedringsog byggeplanen af 1948 for ENGHAVE PLADS SKOLE til glæde for skolens
elever, lærerpersonale og forældre.
Mange forældre benyttede lejligheden til i forældreugens to besøgsdage
at overvære undervisningen i deres barns klasse og fik på denne måde nær
mere kendskab til skolens arbejde og børnenes lærere.
I forbindelse med årets forældreuge plejer vi sammen med skolens
inspektør og lærerråd at indbyde til deltagelse i samtalekreds om skole- og
opdragelsesproblemer. I år fandt vi det rimeligt at give vore afholdte kreds
ledere en pause for at samle nyt stof til den kommende vinters samtalekreds.
Til oktober sender vi Dem en indbydelse til deltagelse i samtalekreds med
emnet „Børn i skole og hjem“. En af skolens lærere bliver kredsens leder.
I samtalekredsen mødes man med andre forældre for at drøfte fælles pro
blemer under hyggelige og fornøjelige former. Vel mødt til vinter!
Skoleteatret opførte i februar måned Henning Kehler’s „Ullabella“. Det
var en stor opgave at gå i gang med for skolens lærere og elever, og så meget

8

mere glædeligt er det, at forestillingen var ovenud vellykket. Tak til in
struktører og skuespillere for en fin teateraften på ENGHAVE PLADS
SKOLE — og tak for initiativet til også at lade skolens skuespillere vise fo
restillingen for syge medsøstre og -brødre i Statshospitalet i Glostrup.
Skolenævnet bringer hermed sin hilsen til skolens ledelse og lærerper
sonale. Vi siger tak for godt samarbejde i året, der gik. Samtidig sender vi
en hilsen til de mange forældre, der på en eller anden måde har vist inter
esse for deres barns skole og har indset, at samarbejde mellem skolen og
hjemmet er nødvendigt for at gøre vore børn til egnede samfundsborgere.

På skolenævnets vegne
Knud Jensen
formand

Skolenævnets medlemmer:

Formand: Knud Jensen, Ingerslevsgade 128, st- EVa 7908.
Næstformand: fru Ruth Larsen, Oehlenschlægersgade 79, 2.

Sekretær: Kaj Emvig, Ejderstedsgade 18, 3.

fru Gudrun Løvenhøj, Enghavevej 63, mezz.
Jarl Børgesen, Istedgade 66, 3.
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Arsafslutningen 1963.
(Besøgsdage).

Til at overvære undervisningen indbydes forældre og pårørende samt enhver,
der har interesse for skolen.

Der er frikvarter mellem timerne, således at der ringes:
8-850, 9-950, 10—10’°.

TORSDAG DEN 20. JUNI
Lærer.

1 A

(nr. 1) kl.
2 a (nr. 23) kl.
2 u (nr. 2) kl.
3 A (nr. 3) kl.
3 a (nr. 16) kl.
4 A (nr. 5) kl.
4 u (nr. 11) kl.
4 læ (nr. 13) kl.
5 a (nr. 20) kl.
5 A (nr. 17) kl.
-

8— 9
9—10
8— 9
9—10
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 .............. hr. Erik Petersen
- E. Fog Hansen
regning ...........
dansk ............. fru I. Hartmann
regning ........... frk. E. Dittefsen
dansk .............. - Kaja Jacobsen
regning ........... hr. Ole Nielsen
- Svend Saaby
regning ...........
dansk ............. frk. Th. Kruse
regning ........... hr. Frøhlke
dansk ............. fru Grubbe
dansk .............. hr. Oluf Nielsen
- T. H. Schack
regning ...........
historie ........... fru I. Hartmann
dansk ............. hr. Th. Gamdrup
regning ............ ] [fru
Fønss-J ørgensen
historie ............j
dansk ...............|
E. Engmann
historie ............ I
regning ........... hr. Arne Olsen
dansk ............. fru S. Goldbach
geografi ......... frk. A. Møller Jensen
regning ........... fru Heideman Jensen
- Arne Olsen
dansk .............
regning ...........
- I. Hartmann
geografi ......... hr. H. Pallesen
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Gæstelærer.

frk. E. Ditlefsen
hr. H. Pallesen
Erik Petersen
fru Grubbe
frk. Kaja Jacobsen
hr. T. H. Schack
E. Fog Hansen
Th. Gamdrup
frk. A. Møller Jensen
A i Møller Jensen
hr. Arne Olsen
Lassen
Ole Nielsen
fru Heidem. Jensen
hr. Frøhlke

Gæstelærer.

Lærer.

6b

7a
7b
7 C

(nr. 14) kl.
(nr. 18) kl.
(nr. 7) kl.
(nr. 6) kl.
-

8— 9
9—10
10—11
8— 9
9—10
8— 9
9—10
8— 9
9—10

regning .... ...... - P. Fog Hansen
dansk ....... ..... - Svend Saaby
engelsk .... ...... fru S. Goldbach
regning .... ...... frk. R. Friis
engelsk .... ...... hr. Frøhlke
dansk ...... ..... - Niels Nielsen
regning .... ...... - P. Fog Hansen
dansk .......
j - B. Bendtsen
engelsk ....

Jørgen Hansen
-

B. Bendt sen

-

Lassen

frk.
hr.
-

B. Schouboe
R. Friis
T. H. Schack
Erik Petersen

FREDAG DEN 21. JUNI
1 a

1 u
2A

3u

4a

5u

6A

6a

7a
7 b
7C

(nr. 23) kl. 8— 9
9—10
(nr. 2) kl. 8— 9
9—10
(nr. 1) kl. 8— 9
9—10
(nr. 8) kl. 8— 9
9—10
(nr. 12) kl. 8— 9
9—10
10—11
(nr. 9) kl. 8— 9
9—10
10—11
(nr. 19) kl. 8— 9
9—10
10—11
(nr. 16) kl. 8— 9
9—10
10—11
(nr. 18) kl. 8— 9
9—10
(nr. 7) kl. 8— 9
9—10
(nr. 6) kl. 8— 9
9—10

dansk .............
regning ...........
dansk .............
regning ...........
regning ...........
dansk .............
dansk .............
regning ...........
dansk .............
regning ...........
historie ...........
dansk .............
regning ...........
geografi .........
dansk .............
regning ...........
engelsk ...........
dansk ............
regning ..........
engelsk ...........
dansk ............
geografi .........
engelsk ...........
tysk ...............
regning ..........
kristendomsk.

frk. E. Ditlefsen
hr. Lassen
Ole Nielsen
frk. A. Møller Jensen
hr. Niels Nielsen
- H. Pallesen
fru Heidem. Jensen
hr. Arne Olsen
frk. B. Schouboe
- E. Ditlefsen
frk. Th. Kruse
hr. Frøhlke
fru Fønss-Jørgensen
hr. P. Fog Hansen
frk. Kaja Jacobsen
frk. B. Schouboe
hr. H. Pallesen
hr. Ole Nielsen
- Jørgen Hansen
- Svend Saaby
fru E. Engmann
- Lassen
fru Grubbe
hr. Th. Gamdrup
frk. R. Friis
- P. Fog Hansen
- B. Schouboe
frk. A. Møller Jensen
Kaja Jacobsen
1 ,
„_
„
„
} hr. E. Fog Hansen
fru Heidem. Jensen 1
hr. Oluf Nielsen
fru I. Hartmann
Th. Gamdrup
hr. Ole Nielsen
B. Bendtsen
frk. R. Friis
T. H. Schack
fru Grubbe

Enghave Plads Skole, marts 1963.

Søren Hougaard.
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