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BAVNEHØJ SKOLE

MEDDELELSER FOR 1962-63
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN

Til at overvære undervisningen torsdag d. 20. og fredag d. 21. juni indbydes
forældre eller værger samt i øvrigt enhver, der har interesse for skolen.

Bavnehøj skoles personale.
Udfor klasselærernes navne er klassernes betegnelse sat i parantes.

Skoleinspektør: Erik Andersen.
Viceinspektør: J. 0. Jørgensen (8 A1).

Viceinspektrice: fru Minna Holm (5v).
Lærere: ovl. K. Evald Andersen, ovl. Verner Andreassen (1 A), ovl. Berg
Olesen (5 A, 2 x), ovl. Rud Bjerregaard (6 A1, 5 B), kml. Arne Blum (4 A), læ. Bor
ring Andersen (4u), ovl. Tage Dreier (3 v), ovl. Peter Foersom ((8 tu), kml. E.
Garde (3 A), ovl. Urban Gaspari (9 tu), kml. Hakon Havgaard (3u), læ. Hee An
dreasen (7 A), kml. Thøger Jensen (1 v), ovl. Henrik Jespersen (8A2), læ. Kurt
Karås, ovl. J. Ketelsen (7 B), kml. N. O. Klingstrøm (4 B), ovl. Børge Larsen (RA,
II u), ovl. J. A. Larsen (4 C), kml. Jørgen Lund (6bv, 5u), ovl. Holger Munch
(6 bu), læ. Otto V. Nielsen, ovl. J. Nygaard Petersen (2 v), kml. P. E. Olsen (8 A3),
ovl. Hans Povelsen, ovl. Aage Rasmussen (6 au), kml. Schou Larsen (9 TA), ovl.
Slot, ovl. Strange (6 A2), kml. Ole Sondergaard (9 au), ovl. Thoustrup Jørgensen,
kml. Leif Vidø (I A, 2 A).
Lærerinder: læ. frk. Birgit Baun (2u), læ. fru Karen Bertelsen (4 b), læ. fru
Erna Christiansen, ovl. frk. M. Colding (6 a), ovl. fru Inger Ellehammer, læ. frk.
Kirsten Kjerulff Hansen, ovl. fru Karen Jensen (4 a), kml. frk. Kirsten Jensen
(7a), ovl. fru Käty Jensen (la), læ. frk. Vera Jensen, kml. fru Inger Jørgensen
(7 au, 7 b), ovl. fru Charlotte Knudsen, kml. frk. Fanny Kristiansen (3 x), kml. fru
Karen Margrethe Laub Hansen, ovl. fru M. Mathiesen (8 a2), ovl. fru Asta Nielsen
(8 a1), ovl. fru Olga Nielsen (2 a), kml. fru Inga Margareta Petersen, ovl. frk. M.
Skjærbæk Olesen (5 b), ovl. fru Kamma Skott (1 a), kml. fru V. Theilmann (1 u),
ovl. frk. Else Tybjerg (R a), ovl. frk. Ellen Wissenberg (3a), ovl. fru Karen Marie
Worm (5 a).
Skolebetjent: G. Egemarke.

Skolesekretær: fru A. Welsien.

Skolelæge: dr. K. Wilken-Jensen.

Skolesundhedsplejerske: frk. Ingeborg Dorph-Petersen.
Skoletandlæge: fru E. Plum.

Klinikdame: fru Aase Olesen.
Mælkeuddeler: fru Sofie Christensen.
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Til hjemmene.
Praktiske oplysninger.
Skolens kontor er åbent liver skoledag kl. 12—13 og desuden onsdag kl. 1730—
1830. Her foretages ind- og udskrivninger og modtages meddelelser og besvares
forespørgsler vedrørende skolen og eleverne. Skolens telefon er Eva 1378. Også
telefoniske henvendelser til skolen bedes så vidt muligt foretaget i kontortiden.

Skolelægen træffes tirsdag kl. 11—12.
Skolesundhedsplejersken træffes sikrest i frikvartererne kl. 940 og kl. 13.
Skoletandlægen træffes i frikvartererne fra kl. 9 til kl. 14.
Elevers fravær: Meddelelse om en elevs fravær på grund af sygdom sendes til
klasselæreren så vidt muligt allerede den første sygedag. Fraværelse af anden
grund end sygdom må kun finde sted, efter at der senest dagen forud er indhentet
tilladelse hos elevens klasselærer eller hos inspektøren.
Ønskes børn af helbredshensyn for kortere tid fritaget for ophold på legeplad
sen i frikvartererne, må der medbringes skriftlig anmodning derom fra en af for
ældrene. De skal da hvert frikvarter opholde sig i et klasseværelse i stueetagen.

Konfirmationsforberedelse. Skolen lægger så vidt muligt skemaet i 7a og 7b
klasser således, at undervisningen kan ophøre mandag og torsdag kl. 13. Derved
kan eleverne indenfor den skolepligtige alder gå til præsten. Det anbefales derfor
at henlægge konfirmationsforberedelsen til vinterhalvåret i 7. klasse, uanset om
konfirmationen først skal finde sted det påfølgende efterår.
Cykling til skole: Elever, som cykler til skole, skal møde så tidligt, at de kan
opsøge en plads i cykelstativerne, inden klokken ringer. Elever, som anbringer
cykler andetsteds (foran aldersrenteboliger, på fortovet osv.), risikerer, at cyklerne
fjernes.
Kun elever, som bor fjernt fra skolen, har ret til at cykle til skolen.

Ophold i skolegården for elever, som møder senere end kl. 8, må ikke finde
sted før frikvarteret forud for deres 1. time.
Glemte sager. Da det ofte hænder, at eleverne glemmer beklædningsgenstande
på skolen, og at disse forsvinder eller ligger hen, uden at det er muligt at få oplyst,
hvem de tilhører, anmoder skolen hjemmene om at mærke børnenes tøj med
navn og på denne måde være skolen behjælpelig i dens bestræbelser for, at bør
nene ikke mister deres tøj.
Glemte beklædningsgenstande, der ikke er blevet afhentet, vil umiddelbart
inden sommerferien og juleferien blive overgivet til en velgørende institution.
I øvrigt må eleverne ikke medtage noget, som ikke kræves i undervisningen.
Skolen kan derfor intet ansvar have for bortkomne ure, smykker, fyldepenne o.s.v.
Henvendelser om rejsebilletter, feriepladser, ophold på ferie- og svagbørns
koloni, om beklædningshjælp og julehjælp fra »Børnenes Kontor« og angående
udlevering af træsko rettes til klasselæreren.
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Af skolens dagbog.
13. august: Skoleåret begynder for de større elever med samling i gymnastik
salen og velkomst.
18. august: Skolen fødselsdag markeres ved samling af alle eleverne om flag
hejsningen.

20. august: 1. klasserne møder.
30. august: Det årlige besøg i Zoologisk Have.

12. september: Deltagelse i Idrætsdagen i Valby Idrætspark aflyses p.g. af
dårligt vejr.
19. september: Som erstatning for Idrætsdagen i Valby Idrætspark arrange
rede Bavnehøj og Ellebjerg skoler en fælles Idrætsdag fra kl. 11 på Ellebjerg skoles
sportsplads.
1. november: Bavnehøj fritidsklub begynder sin virksomhed.
7. november: Det årlige møde i skolens gymnastiksal for forældre til elever i
5. klasserne med orientering om oprykning i 6. klasse.

8.

—10. november: Forældreuge med 182 formiddagsbesøg og 781 aftenbesøg.

15. november: Den årlige færdselsundervisning ved politiet i samtlige klasser
tager sin begyndelse.
20. november: Det årlige forældremøde afholdtes som et erhvervsvejlednings
møde beregnet for eleverne i 8’, 9’ og 10’ skoleår samt deres forældre. Aftenen
indlededes med en kort orientering om problemerne i forbindelse med erhvervs
valget af erhvervsvejleder Kaj Sørensen. Derefter var der lejlighed til at høre nær
mere om uddannelses-, lønnings- og beskæftigelsesforhold hos repræsentanter for
mange forskellige fag, hvis repræsentanter hver havde fået overladt et klasse
værelse. I forvejen havde eleverne haft lejlighed til på et spørgeskema at udtrykke
ønsker om bestemte erhverv, således at der var god tilslutning til disse fagrepræ
sentanters møder. Mødet, der var yderst vellykket, havde samlet deltagere til alle
siddepladser i gymnastiksalen.
13. december: Luciaoptoget skrider om morgenen gennem skolens gange.

13. december: Skolens luciaoptog går i skumringen gennem gangene i en af
aldersrenteboligerne i Tranehavegaard og synger slutteligt nogle julesange for be
boerne.
22. december: Juleafslutning i gymnastiksalen 3 gange.
4. januar 1963: Foreningen »Norden«s svenske rejselærer Carl J. Norrstam
talte om: På fotvandring i Lappland.
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14. januar: Foreningen »Norden«s norske rejselærer, Ole Gröttum, Oslo, be
retter for 5 8’ klasser om Setesdalen.
25. januar: Skolen lukker kl. 11, således at samtlige lærere kan modtage 3 ti
mers instruktion i disciplinen færdselsundervisning.
1. februar: Møde om aftenen i gymnastiksalen for forældre og elever i skolens
5 7’ klasser til orientering om skolegangen efter den obligatoriske skolegangs ophør
sommeren 1963. — Mødet var velbesøgt.

18. februar: Den årlige tuberkuloseundersøgelse for alt personale ved skolen
samt de af skolelægen bestemte klasser.
19. marts: Skolegangen begyndte først kl. 11, da samtlige lærere på Vesterbro
og i Valby var tilsagt til en instruktion på Lykkebo skole om den nye karakter
skala.
21. marts: Skolens udvalgte drengegymnastikhold deltog i en gymnastikopvis
ning på Voldparken skole.
4. april: Gymnastikopvisning i Valbyhallen i samarbejde med Ellebjerg skole.

9. april: Eleverne i skolens 7’ klasser samles i gymnastiksalen til en lille
påskehøjtidelighed.

Personalia.
Ved skoleårets udgang tog skolen afsked med 4 lærerkræfter.
Kommunelærer Poul Christensen forflyttedes til Ålholm skole, hvor han havde
søgt den ledige stilling som skolebibliotekar.
Overlærer Thoustrup Jørgensen, som i mange år med nedsat timetalt på
Bavnehøj skole havde undervist i tegning og skrivning på Blaagaards Seminarium,
var blevet udnævnt til seminarielektor ved seminariet.
Bavnehøj skole mistede med disse 2 lærere et par meget interesserede og in
citerende pædagoger. Desuden tog overlærer, frk. Magda Poulsen og overlærer
Jørgen Rasmussen deres afsked med pension efter en lang arbejdsindsats i skolens
tjeneste.
Overlærer Jørgen Rasmussen vil huskes bedst som gymnastiklærer for utallige
drengeklasser; han havde i sin ungdom specielt dygtiggjort sig på dette felt, og
gennem en menneskealder havde han mulighed for at give videre af de værdier,
som faget gymnastik indebærer
Overlærer, frøken Povelsen underviste i samtlige fag med lige stor dygtighed.
Hendes livlige temperament gjorde hende afholdt i alle klasser.
Bavnehøj skole siger disse to trofaste medarbejdere tak for deres arbejde
for skolen.
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Ved skoleårets begyndelse blev som faste vikarer knyttet til skolen frøken
Kirsten Kjerulff Hansen, der gennem flere år under sin uddannelse har læst timer
på skolen, og hr. Borring Andersen, der har læst kml. Flemming Nielsens timer
under dennes orlov.
3 skemaer læses af vakancelærer Hee Andreassen, lærer Otto V. Nielsen og
lærer fru Else Santos, der alle i forrige skoleår har virket som vikarer ved skolen.

Eleverne.
Skolen talte ved skoleårets begyndelse 1265 elever, 676 drenge og 589 piger.
De var fordelt i 51 klasser: 5 realklasser, 3 teknikerklasser, 1 9’ klasse, 4 8’ klasser,
5 7’ klasser, 5 6’ klasser, 5 5’ klasser, 5 4’ klasser, 5 3’ klasser, 5 2’ klasser ,4 1’ klas
ser samt 4 læseklasser.
Sommeren 1962 bestod 18 drenge og 24 piger realeksamen, 44 drenge og 49
piger mellemskoleeksamen, 12 drenge og 3 piger bestod Teknisk forberedelses
eksamen.
Skolens elever, som ikke har mulighed for at komme bort fra byen om somme
ren, har som sædvanlig fået tilbud om enten at deltage i Gabriel Jensens ferie
udflugter eller komme 2 å 3 uger på feriekoloni.
Både før sommerferien og ved juletid yder »Børnenes Kontor« virksom støtte
til beklædningshjælp. Endvidere er der uddelt en del fodtøj af »Fattige børns fod
beklædning«.
Også i år har Bavnehøj skoles elever været medvirkende ved forskellige ind
samlinger.
I kalenderåret 1962 solgtes for 2700 kr. sparemærker.

Hvad Bavnehøj skole tilbyder eleverne uden for skoletiden.
Skolens interesse for sine elever er ikke begrænset til selve undervisningsti
den. Skolens lærerkræfter tilrettelægger mange arrangementer for hele skolen eller
enkelte klasser uden for den egentlige skoletid. En omtale af de enkelte klassers
besøg på museer, udstillinger og virksomheder, samt skovture må udgå af plads
hensyn.
I det følgende skal nævnes nogle områder, hvor skolen tilbyder fornøjelig
dygtiggørelse af eleverne i deres fritid under læreres vejledning.

Læsestuens anvendelse i fritiden.
Læsestuen har i vinterhalvåret været åben mandag, onsdag og fredag kl. 1430—
1630 for alle elever over 5. klasserne. Når pladsforholdene tillader det, er der også
adgang for elever fra 2’ til 4’ klasse. Der har været aflagt 1577 besøg.
Læsestuen har 1064 bøger, mest faglitteratur, men også en del romaner og
småbørnsbøger foruden et dusin forskellige tidsskrifter.
Desuden er der lejlighed til at tegne på løst papir eller arbejde med moderne
selvvirksomheds-bøger og mulighed for at spille skak o. 1.
Leder af læsestuearbejdet er skolens bibliotekar, kml. Thøger Jensen.

6

Skolebiblioteket.

Vort nye udlån er ved at trænge ind i børnenes bevidsthed. I det forløbne år
har der været 4 udlånstinier pr. uge. Der er udlånt 4361 bind til 483 lånere.
Frivillig sang og musik.

Frivillig korsang: 37 prøver, elevtal 30. Leder: Hr. Povelsen.
Forberedende flerstemmig sang med elever fra 4’—5’ kl. 16 prøver, elevtal 28.
Leder: Hr. Bjerregaard.

Instrumentspil: 22 prøver, elevtal 18. Leder: Hr. Bjerregaard.
Fri vi II ig gymnas tik.

Den frivillige gymnastik og idræt har i år været ledet af kml. Ole Søndergård,
kml. Hakon Havgaard og lærerinderne fru Erna Christiansen og frk. Vera Jensen.
I sommerhalvåret har der været dyrket fri idræt på skolens idrætsplads. Ved
sæsonens afslutning har man kunnet uddele idrætsmærker i guld med emaille til 8
piger og 8 drenge, i sølv med emaille til 10 piger og 39 drenge, i guld til 27 piger
og 24 drenge, i sølv til 42 piger og 32 drenge og i bronze til 39 piger og 38 drenge,
i alt 267 idrætsmærker.
Efter vinterens arbejde er der erhvervet gymnastikmærker i guld til 7 drenge,
i sølv til 12 drenge og i bronze til 20 drenge.

Skolehave.
Drenge og piger fra 4’ klasse og opefter får hvert forår tilbud om at få en
skolehave, Vigerslev Allé 12, hvor de selv høster alt udbyttet af deres lille jordlod.
Dansk skolescene.
Dansk skoleseene har 198 medlemmer på Bavnehøj skole. Skolescenens bio 347.

Bavnehøj skoles fritidsklub.
Fritidsklubben har i tredie sæson beskæftiget 158 elever på vore hold i: Even
ly rkreds, horn-, ben- og metalsløjd, bordtennis, syning af dukketøj, stoftryk og
frimærkeklub.
Trods stigende udgifter har vi gennemført året uden kontingentforhøjelse.
Næste års program vil byde på 15 hold, men desværre ser vi os nødsaget til at på
lægge de deltagende elever en mindre kontingentforhøjelse. Program for den kom
mende sæson udsendes i slutningen af september måned.
Ledelsen er meget lydhør overfor forslag om etablering af hold indenfor de
planlagte rammer og fastslår, at alle hold ledes af folk, der har børnearbejde som
speciale og er »dus« med den hobby, de står som leder af.
»Bavnehøj skoles fritidsklub« ledes af: Skoleinspektør Erik Andersen, lærer
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inde fru Erna Christiansen og kommunelærer Rud Bjerregaard valgt af lærerkol
legiet og John Jønsson og Henning Hintz valgt af skolenævnet. Kommunelærer
Hakon Havgård er klubbens daglige leder.

Henning Hintz
formand for
»Bavnehøj skoles fritidsklub«.

Bavnehøj lejrskole.
Der har i år været 6 klasser på lejrskoleophold. Hver klasse tilbragte 8 dage på
vor dejlige lejrskole i Boserup skov under ledelse af 2 lærere.
Lejrskolen må betragtes som en del af skolen i byen, men den daglige under
visning foregår her under helt andre former end hjemme, og hovedvægten lægges
på fag, der naturligt knytter sig til lejrens beliggenhed — i naturen, ved skov
og strand.
Når hertil kommer, at der er afsat rigelig tid til leg og sport, er det forståeligt,
at børnene er glade for at komme på lejrskole, og at skolen tillægger opholdet
stor værdi.
Foruden til lejrskolehold har lejren også i år været benyttet til weekendophold
og til feriekoloni. Der var atter 2 pige- og 1 drengehold på koloni, og alle de del
tagende børn var som sædvanlig fra Bavnehøj skole,

Aften indendørs på lejrskolen.

8

Der er i årets løb ofret megen tid og mange penge på vedligeholdelsen af vor
lejrskole, ligesom der er sket mange forbedringer, og det har været mig en stor
glæde at mærke den interesse, der har været for at hjælpe. En særlig tak retter jeg
til lejrskoleforeningens bestyrelse og mange medlemmer for den gode økonomiske
hjælp, vi atter i år har modtaget.
0Ze Søndergård_

Elevernes sundhed.
Københavns skolevæsen er stærkt interesseret i skolebørnenes sundhed og
søger derfor gennem en ordning med skolelæge, skolesundhedsplejerske og tand
læge at føre kontrol med elevernes helbred.
Skoletandplejen. Der tilbydes eleverne vederlagsfri tandpleje i de første 7
skoleår. For elever i højere klasser har skolevæsenet truffet den ordning, at de vil
kunne blive behandlet til halv pris hos private tandlæger.

Badning.
Skolen lader hver klasse få lejlighed til at få et varmt bad med sæbe hver fjor
tende dag. Såfremt et hjem ønsker at fritage et barn for deltagelse i bad, må dette
ske skriftligt til barnets klasselærer. Børn i 1. klasse bader ikke.
Fra 4. klasse er et kort brusebad efter gymnastiktimerne obligatorisk, og der
kræves lægeattest, hvis et barn skal fritages mere end 8 dage. Fritagelse nogle
enkelte gange må meddeles gymnastiklæreren skriftligt.

Skoleårets afslutning.
Onsdag den 19. juni er fridag.
Kun i 8. teknikerklasse samt I og II realklasse finder en mundtlig årsprøve
sted de sidste skoledage. I alle øvrige klasser finder almindelig undervisning sted
på besøgsdagene 20’ og 21’ juni, dog kun efter omstående skema.
Til disse timer indbydes forældre og pårørende, men ingen elever fra andre
klasser må medtages.
Arbejderne fra de skriftlige prøver vil findes fremlagt i de lokaler, hvor klas
serne undervises, pigernes håndarbejder i håndarbejdsværelset og i klasseværelse
nr. 26, tegningerne i tegnesalen og et udvalg af de fremstillede sløjdgenstandc i
sløjdsalen.
Torsdag den 20. juni kl. 18 20 vil der være adgang til at bese elevarbejderne
på faglokalerne og skriftlige arbejder i klasseværelse nr. 8 på 1. sal. Børn har kun
adgang, når de ledsages af voksne.
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Lørdag den 22. juni kl. 8 og 10 foretages omflytning, hvorefter sommerferien
begynder.
Mandag den 12. august begynder det nye skoleår, og eleverne møder til de
tider, de har fået besked på af deres klasselærer.
Elever i 1. klasserne møder først mandag den 20. august kl. 8.
Erik Andersen.

Årsafslutning, fredag den 21. juni kl. 19
i drengenes gymnastiksal

for samtlige elever i RA, Ra, 9 T, 9 tu og 9 au samt for udgående elever fra
8. og 7. klasser.
Forældre til elever, som går ud af skolen, indbydes venligst til at komme
til stede ved årsafslutningen.
Eleverne bør have indtaget deres reserverede pladser 10 minutter før
det anførte klokkeslet.
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Skolens distrikt.
Fra 1. august 1962 er Bavnehøj skoles distrikt blevet udvidet mod nord, så
ledes at Vestbanen danner grænse.

Gader og veje:
Bavnehøj allé, Belvederegade, Borgbjergvej, V. A. Borgens vej, Borgmester
Christiansens gade, ulige nr. fra 29, Bådehavnsgade, Edvard Storms vej, Enghave
brygge, Enghavevej fra nr. 195 og 60, Ernst Kapers vej, Fiskerihavnsgade, Frederiksholms havnevej, Frederikskaj, Gustav Bangs gade, Hans Olriks vej, Harald
Jensens gade, Hørdumsgade, Johan Kellers vej, Kalvebod brygge fra Dybbølsbroen,
Kalvebod pladsvej, K. M. Klausens gade, P. Knudsens gade nr. 1—31 og lige nr.,
Landvindingsgade, Louis Pios gade, Natalie Zahles vej, Nordre teglkaj, Otto Busses
vej, Peter Sabroes gade, Rektorparken, H. V. Rolsteds vej, Scandiagade, Sigvald
Olsens gade, Skibbroen, Sluseholmen, Sluseholmens nordkaj, Slusen, Støberigade,
Sydbanestien, Sydhavnsgade, Sydhavns plads, Sydkrogen, Teglholmen, Teglholms
gade, Teglholms sydkaj, Teglholms østkaj, Tjæregade, Tranehavegård, Tranehavevej, Tømmergravsgade, Vasbygade, Vasby Tværgade, Vestre kirkegård, Vestre Kir
kegårds allé, Vestre teglgade, Vigerslev allé nr. 1, Wiinbladsgade, Østre teglgade.

Have foreninger:
»D. S. B.«, Vasbygade, »Frederiksholm«, Vasbygade, »Kleis Minde«, Vasbygade,
»Sommerlyst«, Vasbygade, »Ørsted«, Vasbygade.
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Skolenævnet i året 1962-63.
Skolenævnet har været i stadig kontakt med skolens ledelse og har konstate
ret, at skolens virke er gennemført efter de af kommunalbestyrelsen fastlagte
rammer.
Det lovpligtige tilsyn med ulovlige forsømmelser har ikke medført alvorligere
indskriden fra skolenævnets side.
Nævnet finder anledning til at anmode forældre -- hvis børn skal påbegynde
8. eller 9. skoleår efter sommerferien — om at medvirke til, at skolearbejdet passes
med omhu og på denne måde medvirke til at skabe den rette respekt for de mange
nydannelser i skolebilledet.
Forældredagene afholdtes i tiden 5.- 10. november 1962. Forældrebesøgene
— i undervisningstiden såvel som ved aftenmøderne — viste atter i år en stabil
interesse for samarbejdet mellem hjem og skole.
Tirsdag den 20. november 1962 afholdt Bavnehøj skole og skolenævnet et
erhvervsvejledningsmode for eleverne i 8.—9.—10. skoleår og deres forældre.
Modet indledtes i gymnastiksalen, hvor hr. erhvervsvejleder Kaj Sørensen på en
levende og fornøjelig måde pegede på problemer i forbindelse med erhvervsvalget.
Efter denne indledning afholdtes der en række møder i klasseværelserne, hvor
repræsentanter for en lang række erhverv fortalte om uddannelsesmuligheder,
beskæftigelsesmuligheder, lønninger m. v. indenfor deres eget fagområde og be
svarede spørgsmål fra deltagerne. Indledningsmødet havde samlet ca. 325 del
tagere, og erhvervsrepræsentanterne førte samtaler med 375 elever og deres for
ældre. Succes’en fra april 1961 var overgået, og vi kan allerede nu meddele, at det
er hensigten at foranstalte sådanne møder hvert andet skoleår.
Skolenævnet benytter lejligheden til at opfordre forældrene til at slutte op
om »Bavnehøj lejrskoleforening«, hvor man for et kontingent af 2 kr. årligt er med
til at skaffe værdifulde driftsmidler til lejrskolen.
Skolenævnet står i øvrigt til disposition for forældrene i alle forhold vedrø
rende samarbejdet mellem hjem og skole. Alle henvendelser rettes til det enkelte
nævnsmedlem eller det samlede nævn, der består af:

Sporvejsfunktionær Henning Hintz, Johan Kellers vej 293, VE 6498 u (form.).
Kleinsmed John Jønsson, Borgbjergvej 151, VE 4447.
Murermester Peter Klein, Johan Kellers vej 41, st., HI 2658.
Overpakmester Kurt Rasmussen, Natalie Zahles vej 5, st.
Fru Ebba Clausen, Herman Triers plads 6s.

I nævnets møder deltager som repræsentanter fra skolen:

Skoleinspektør Erik Andersen,
lærerrådets formand, overlærer Hans Povelsen,
lærerrådets næstformand, kml. fru K. M. Laub Hansen.
Henning Hintz.
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Arsafslutningen 1963.
Oprykningsprøven fra 2. realklasse.
Eksaminator.

13. juni II u drenge J kl. 8 (nr. 15)
14. II u piger
15. II u drenge I kl.
8 (nr. 15)
17. II u piger
18. II u drenge } kl.
8 (nr. 15)
19. II u piger

Censor.

dansk ......... . .. hr. B. Larsen

historie . . . . ..

-

hr. Foersom

Povelsen

engelsk . .. ... (ru I. Jørgensen

-

Dreier

-

Vidø

Mundtlig årsprøve.
TORSDAG DEN 20. JUNI
IA
la
8 tu
8 Ai
8 A2
8 A3
8 ai
8 Ü2

(nr. 11) kl.
(nr. 20) (fy.sal) (nr. 8) (nr. 25) (nr. 31) (nr. 30) (nr. 32)

8
8
8
8
8
8
8
8

engelsk.........
tysk...............
naturlære . .
dansk ...........
dansk ...........
regning ....
regning ....
dansk ...........

. ..
. ..
. ..
. ..
. ..
. ..
...
...

hr.
fru
hr.

fru

Eksaminator.
Blum
Kå. Jensen
Gaspari
J. 0. Jørgensen
Jespersen
Sv. Andersen
Åge Basmussen
MatJiiesen

fru
hr.
hr.
fru
hr.
hr.
hr.

Censor.
I. Jørgensen
B. Olesen
Schon Larsen
Laub Hansen
Ev. Andersen
Hee Andreassen
Garde
Povelsen

FREDAG DEN 21. JUNI
IA
la
8 tu
8 Ai
8 A2
8 A3
8ai
8 aß

(nr. 7) kl.
(nr. 20)
(nr. 13)
(nr. 3) (nr. 25) (nr. 31)
(nr. 30) (nr. 32) -

8
8
8
8
8
8
8
8

geografi ........
dansk .............
tysk ...............
regning .........
orientering . .
dansk .............
dansk .............
engelsk...........

..
..
..
..

hr. Hyg. Petersen
frk. Tybjerg
fru Ch. Knudsen
hr. 0. V. Nielsen
- Foersom
- P. E. Olsen
. . fru A. Nielsen
- Theilmann
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hr. Vidø
- B. Larsen
- Ketelsen
fru O. Nielsen
frk. Ki. Hansen
- Skjærbæk
fru Worm
- Petersen

Besøgsdage.
Timerne begynder begge dage kl. 8, kl. 850 og kl. 950.

TORSDAG DEN 20. JUNI
7A

7a

7B

7b

6 Ai

6 bv

5B
5a
5b

>5 u
4 C

4 b

(nr. 19) kl. 8— 9
(nr. 23)
9—10
10—11
(ds.)
(nr. 10) kl. 8— 9
9—10
10—11
(nr. 11) kl. 8— 9
(ds.) 9—10
(nr 21) - 10—11
(nr. 7) kl. 8— 9
(nr 12)
9—10
10—11
(nr. 3) kl. 8— 9
(nr. 33) 9—10
(nr. 3) - 10—11
(nr. 17) kl. 8— 9
(nr. 14) 9—10
(nr. 33) - 10—11
(nr. 4) kl. 8— 9
9—10
(nr. 22) kl. 8— 9
9—10
(nr. 29) kl. 8— 9
9—10
(nr. 24) kl. 8— 9
9—10
(nr. 2) kl. 8— 9
9—10
(nr. 1) kl. 8— 9
9—10

historie ............. .
biologi...............
gymnastik ........
kristendomsk. . .
regning .............
dansk ................. .
tysk....................... .
gymnastik ........
dansk .................
geografi .............
tysk..................... .
regning .............
historie ............. .
naturlære...........
dansk .................
dansk .................
sang ..................
naturlære...........
dansk .................
geografi .............
biologi...............
dansk ................. .
dansk .................
regning .............
geografi .............
dansk ................. .
dansk .................
historie .............
regning .............
dansk ................. .

Lærer.
hr. T. Jensen
Karås
Havgård
fru M. Petersen
- Ellehammer
frk. Ki. Jensen
hr. Ketelsen
Søndergård
Lund
Vidø
fru Ch. Knudsen
Skøtt
hr. B. Larsen
Strange
Bjerregård
Lund
Bjerregård
Strange
Bjerregård
0. V. Nielsen
0. V. Nielsen
fru Worm

frk. Skjærbæk
Colding
hr. Lund
J. A. Larsen
Munch
Karås
fru Bertelsen
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Gæstelærer.
hr. Dreier
- P. E. Olsen
- Søndergård
fru Worm
fru Santos
frk. Baun
fru Ch. Knudsen
hr. Havgård
hr. J. A. Larsen
fru Ellehammer
hr. Ketelsen
frk. Ki. Hansen
- F. Kristiansen
hr. J. 4. Larsen
frk. V. Jensen
fru Santos
frk. F. Kristiansen
hr. Karås
- P. E. Olsen
- Kingstrøm
frk. Wissenberg
- Colding
j fru Bertelsen
\ - E. Christiansen
frk. V. Jensen
- Ki. Hansen
hr. Klingstrøm
T. Jensen
fru E. Christiansen
frk. V. Jensen

3a

2A
2a
2u
lu

(nr. 6) kl. 9—10 biologi...................
- 10—11 dansk .....................
(nr. 41) kl. 8— 9 regning .................
9—10 dansk ...................
(nr. 40) kl. 8— 9 dansk .....................
9—10 regning ...............
(nr. 38) kl. 8— 9 dansk ....................
9—10 regning ...............
(nr. 37) kl. 8— 9 dansk....................
9—10 regning ...............

Lærer.
fru Petersen
frk. Wissenberg
hr. Munch
- Vidn
fru O. Nielsen
frk. Wissenberg
frk. Baun
- Ki. Jensen
fru Theilmann
frk. Baun

FREDAG DEN 21. JUNI
7 au

(nr. 10) kl.

4a

(fy.sal)
(nr. 29) kl.
(nr. 33)
(ds.) (nr. 18) kl.
(tg.sal) kl.
(nr. 24) (nr. 10) kl.
(fy.sal) (nr. 16) (nr. 17) kl.
(nr. 4) kl.
(nr. 28) kl.
(nr. 8) kl.
(nr. 26) kl.

4u

(nr. 34) kl.

3A

(nr. 27) kl.
-

() A2

Ca

C au

6 bu

5A
5v
4A
4B

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

dansk .................
regning .............
naturlære ........
dansk .................
naturlære ........
gymnastik ........
dansk .................
regning .............
historie .............
tegning...............
engelsk...............
regning .............
dansk .................
naturlære ........
regning .............
dansk .................
kristendomsk. .
dansk .................
regning .............
regning .............
dansk .................
regning .............
dansk .................
dansk .................
regning .............
dansk .................
regning .............
dansk .................
regning .............

Lærer.
. fru I. Jørgensen
. hr. Hee Andreassen
Schon Larsen
1 -

Strange

Hee Andreassen
. frk. Colding
. fru Skøtt
Santos
. hr. Ev. Andersen
Dreier
Povelsen
Munch
Gaspari
Garde
B. Olesen
T. Jensen
. fru Holm
Ellehammer
. hr. Klingstrøm
Blum
. fru Sanios
. hr. Klingstrøm

| fru Ka. Jensen
1 hr. Sv. Andersen
Garde
J. A. Larsen

-
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Gæstelærer.
hr. Havgård
- Bjerregård
- Gaspari
f - Bjerregård
I - Ev. Andersen
- Søndergård
frk. Ki. Jensen
hr. Havgård
- Ev. Andersen
- Søndergård
frk. Ki. Jensen
hr. Andreassen
fru Laub Hansen
hr. Schon Larsen
- Blum
- Karås
frk. F. Kristiansen
fru Ellehammer
frk. V. Jensen
fru Bertelsen
hr. Lund
hr. Lund
- Karås
f frk. Baun
I fru E. Christiansen
(frk. V. Jensen
I hr. J. A. Larsen

Lærer.
1) kl. 9—10 regning .................. frk. Colding
- 10—11 dansk ...................... hr. Havgård
3v
(nr. 2) kl. 8— 9 dansk ....................... - Dreier
9—10 regning ............... - Søndergård
3x
(nr. 5) kl. 8— 9 dansk ...................... frk. F. Kristiansen
9—10 regning ............... - Baun
2 v (Igst.)
kl. 8— 9 gymnastik ............. fru E. Christiansen
(nr. 40) - 9—10 regning ................. hr. Andreassen
2x
(nr. 41) kl. 8—9 regning ................... - J. A. Larsen
9—10 dansk ...................
- B. Olesen
1 A
(nr. 35) kl. 8— 9 dansk ....................... - Andreassen
9—10 regning ............... - Povelsen
1 a
(nr. 36) kl. 8— 9 dansk .................... fru Skøtt
9—10 regning ............... - Santos
Iv
(nr.39) kl. 8— 9 dansk ..................... hr. T. Jensen
9—10 regning ............... fru I. Jørgensen

3u

(nr.

Bavnehøj skole, juni 1963.

Erik Andersen.

J-D-QV1ST 4K0MP-B0GTRYKKERI
AKT1ESKLSKÄB-K0BENUÄVN K

