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BRYGGER VANGENS SKOLE o 1970-71



Til forældrene
De indbydes til at overvære Deres barns undervisning efter om

stående skema (side 11-12).

Onsdag den 16. juni kl. 8-11 og torsdag den 17. juni kl. 8-11 
er der lejlighed til at bese en udstilling af elevarbejder. Arbejder i 
formning er udstillet på tegnesalen (nr. 35, 3. sal) - og sløjdarbejder 
i sløjdsalen. Derimod kan vi ikke som sædvanlig vise en udstilling af 
de ting, eleverne har lavet i håndarbejde, fordi det på grund af hånd
arbejdslokalets ombygning har været vanskeligt at opbevare elevernes 
arbejder. Til gengæld vil man indtil sommerferien kunne se en udstil
ling af forskellige elevarbejder i montren uden for kontoret på 1. sal.

Fredag den 18. juni er omflytningsdag. Der skal afleveres bøger, 
ryddes op i skabe, flyttes til nye klasseværelser o.s.v.

Sommerferien begynder lørdag den 19. juni, og første skoledag 
efter ferien er mandag den 9. august.

Børnene, der skal begynde i de nye 1. klasser, møder dog først 
mandag den 16. august kl. 9.00 i drengenes gymnastiksal.

Afslutning
Onsdag den 16. juni kl. 19.00 tager vi afsked med de elever, der 

går ud af skolen. Forældre og andre pårørende er hjertelig velkomne. 
Afslutningen finder sted i pigernes gymnastiksal.
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Skolens medarbejdere

SKOLENS LEDELSE:

Skoleinspektør Verner Petersen.
Viceskoleinspektør Andrea Munck.
Viceskoleinspektør Bent Nielsen.

LÆRERKOLLEGIET 
består i år desuden af følgende:

Per Agner.
Paul Andersen.
Tage Christensen.
Helge Crusell.

(Fratrådt pr. 1.3.1971)
Helge Eriksen.
Poul Hornung.
Børge Jagd Jensen.
Villy Jensen.
Per Høy Jørgensen.
Erling Kokhauge.
Per Langemark.
Ejvind Mortensen.
Willum Nielsen.
Werner Pelman.
Aage Aadal Rasmussen
Johannes Rau.
Ebbe Strømø.

Hanne Arnt. (Flytter til anden skole 
med dette skoleårs udgang)

Jette Brandt.
Karen Degner.
Sigrid Kjær Hansen.
Agnete Hejlsø. (Fratræder 31.7.1971) 
Magdalene Hellner.
Edith Helms.
Karen Margrethe Jespersen.
Emmi Sasse Jørgensen.
Inge Langemark.
Lillian Misander.
Benthe Müller.
Annie Ohlendorff.
Connie Fangel Olsen.
Elisabeth Petersen.
Marie Rattenborg.
Birte Holm Sørensen.
Skolesekretær: Else Kistrup.
Skolebetjent: Willy Gyldenholm.
Medhjælp: Emil Schunck. 
Mælkeuddeler: M. Jensen. 
Skolelæge: Holger Holm. 
Skolesundhedsplejerske:

Inger Hütter Jensen.
Skoletandlæge: Ulla Lange.
Klinikassistent: Lizzie Falck Jørgensen.
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Skoleåret 1970-71
Skolen starter

Onsdag den 12. august 1970 be
gyndte skolen med 619 elever - 314 
drenge og 305 piger, fordelt på 30 
klasser.

De nye 1. klasser begyndte onsdag 
den 19. august. Børn og forældre blev 
budt vedkommen af inspektøren, og 
Jagd Jensens sangkor underholdt med 
sang og musik.

Forældremøder
Der har i årets løb været holdt en 

række forældremøder, hvor dels in
spektøren, dels lærerne har fortalt om 
klassens arbejde.

Forældreugen holdtes som sædvan
ligt i november, men denne gang uden 
det traditionelle aftenmøde. Grunden 
er, at der har været holdt forældre
møder i så godt som samtlige klasser.

Onsdag den 6. januar var elever og 
forældre fra de tre 7. klasser inviteret 
til et møde, hvor inspektøren fortalte 
om mulighederne for den fortsatte sko
legang efter 7. klasse. Bl. a. blev der 
givet oplysning om de nye timeplaner, 
der er en konsekvens af lørdagsfrihe
den og den reviderede undervisnings
plan.

Erhvervspraktik
III ru havde erhvervspraktik i 

ugen fra 30. november til 5. decem
ber. 10. u og v samt 9. u og v var i 
erhvervspraktik i ugen 8.-13. marts 
d.å.

Ombygningen på skolen
I marts måned i år begyndte man at 

indrette et nyt biologilokale i den 

gamle håndarbejdssal, og det er fær
digt og taget i brug nu. Det ny biologi
lokale er delt op i et auditorium og et 
laboratorium, adskilt ved en væg med 
drejetavler, og der er forsænkede lofter 
samt naturligvis en mængde skabe.

Det ny håndarbejdslokale vil blive 
indrettet på 3. sal, hvor de hidtidige 
klasseværelser nr. 36 og 37 vil blive 
slået sammen. Det gamle biologilokale 
på 2. sal vil blive istandsat og taget 
i brug som almindeligt klasseværelse.

Moderniseringen af skolen fortsæt
ter samtidig. Der er monteret lysstof
rør i endnu flere klasser, og som noget 
helt nyt kan vi meddele, at gulvene i 
5 lokaler inden sommerferien vil blive 
belagt med tæpper.

Ny indgang til skolen
I løbet af foråret er der etableret 

en ny indgang til skolen. Det er elev
rådet, der har ønsket at få anlagt en 
ny indgangsvej fra Bellman sgade, 
hvor den tidligere Wennerbergsgade 
lå, og fra skolevæsenets side har man 
stillet sig positivt. I februar blev der 
lagt fliser, og der er ført flere forhand
linger med beboelsesejendommene ud 
mod Bellmansgade om at få anbragt 
en låge i hegnet. Når dette læses, reg
ner vi med, at lågen er sat op, og at 
vi dermed har den nye indgang.

Årsberetning - i to dele
Den ny forside på årsberetningen er 

trykt efter et linoleumssnit, som er la
vet af to elever i I ru, Birgit Rasmus
sen og Vivi Søeborg.

Som man vil have bemærket, er 
årsberetningen denne gang ikke så fyl
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dig som normalt. Det skyldes, at vi 
har ment det hensigtsmæssigt at dele 
beretningen op i to dele. Denne inde
holder væsentlig de oplysninger, der 
skal ud til elever og forældre inden 
ferien. I januar følger et nyt hæfte med 
flere detaljer om skolens hverdag, be
retninger om, hvad der er sket i årets 
løb, o.s.v.

Fælledløbet
Ved Fælledløbet den 20. april i år 

blev Ejner Nielsen fra 8. u nr. 3 blandt 

110 deltagere i konkurrencen i 1300 m 
løb. Ejner Nielsen, der er trænet af 
kommunelærer Per Høy Jørgensen, fik 
overrakt en vase med inskription.

Det henstilles til forældrene at und
lade at køre ind på skolens parkerings
plads, hvis de vil hente deres børn. 
Stien er for smal til, at vogne kan 
passere hinanden, parkeringspladsen 
er for lille, og vi vil meget nødig have 
børnene udsat for uheld.

Skolens ordensbestemmelser
Af hensyn til undervisningen må 

ingen børn komme i den store skole
gård før frikvarteret begynder, herfra 
dog undtaget mødetiden om morgenen. 
I samlingstiden er støjende leg ikke 
tilladt.

Af hensyn til sikkerheden på lege
pladsen er farlig leg ikke tilladt. Glide
baner og leg med sne tillades ikke. 
Leg på toiletterne er forbudt.

Hold skolen ren. Papir og lignende 
må ikke kastes på gulve, trapper eller 
i skolegården.

Skolens 9. og 10. klassetrin kan få 
tilladelse til at opholde sig i klasse
værelset i frikvarteret. Særordensdukse 
må opholde sig på særlokalerne. Ele
ver, der ikke må komme udendørs i 
frikvarteret, skal opholde sig på nr. 12.

I skoletiden må elever ikke forlade 
skolen uden en lærers skriftlige tilla
delse, dog kan elever fra 8.-10. klasse
trin med skriftlig tilladelse fra hjem
mene forlade skolen i 11 og 13 fri

kvarteret samt i mellemtimer. Denne 
tilladelse kan inddrages såfremt ord
ningen misbruges.

Overtøj anbringes på knagerne uden 
for klasselokalerne.

De af skolen udleverede bøger be
tragtes som et lån, for hvilke hjem
mene er ansvarlige. Der skal være bind 
om bøgerne. Beskadigelse af skolens 
ejendele erstattes efter skolens skøn. 
Uforsætlig beskadigelse skal af ved
kommende straks meldes til skolens 
inspektør eller lærere.

Da skolevæsenet ikke yder erstat
ning for ure, smykker og andre værdi
genstande, frarådes det at medbringe 
ting af værdi på skolen.

Cykling og knallertkørsel på parke
ringspladsen er ikke tilladt.

Eleverne må ikke ryge på skolens 
område.

Vedtaget på lærerrådsmødet 
den 15. juni 1970
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Skolenævnet
26. maj 1970 var der valg til skole

nævnet. Det blev et kampvalg, hvor 
dysten stod mellem en liste opstillet 
af de politiske partier i fællesskab og 
en liste opstillet af skolens forældre
forening. Resultatet blev, at forældre
foreningen fik valgt 2 repræsentanter, 
og 1 medlem blev taget fra den politi
ske liste.

Skolenævnet fik derefter nedenståen
de sammensætning:
Valg af forældre:

Knud Frederiksen. Æbeløgade 34, 2., 
2100 København 0.
Telefon 29 41 57.
Mogens Kristiansen, Vejrøgade 4, 2., 
2100 København 0.
Telefon 29 40 43.

Politisk valgt:
Karl Nielsen, Bellmansgade 9, 2., 
2100 København 0.
Telefon 29 66 41.

Valgt af Københavns Borger
repræsentation:

Hans W. Nielsen,
Bellmansgade 9, 4., 2100 Kbh. 0.
Telefon 29 22 37.
Knud Rasmussen, 
GI. Kalkbrænderivej 52. 
København 0.

Sidstnævnte var imidlertid kun medlem 
af nævnet i 2 måneder - fratrådte 
på grund af arbejde i provinsen. Skole
nævnet måtte derefter fortsætte med 
kun 4 medlemmer, og først 1. marts 
1971 valgte Borgerrepræsentationen et 
andet medlem:

Sonja Mosegård,
Sortedams Dossering 43. 1..
2200 København N.
Tlf. 35 67 26.

Repræsentanter for skolen:
Skoleinspektør Verner Petersen
Overlærer Helge Eriksen, 
formand for lærerrådet. 
Kommunelærer, fru 
Annie Ohlendorff

Vi havde et kampvalg, men kampen 
er ikke ført videre. Møderne foregår i 
en meget hyggelig atmosfære, hvor 
man uden afstemning hver gang er 
kommet til enighed.

Skolenævnets arbejde er vel også 
lettere end ved mange skoler. Skolen 
synes at fungere roligt og målbevidst 
med gode lærerkræfter, og mange pro
blemer, der findes ved andre skoler, 
mærkes kun som svage dønninger. Vi 
tænker bl. a. på „stofmisbruget“. Lige
ledes synes forsømmelser at være 
sjældne. Man kunne få lyst til at sige, 
at vi har et sundt milieu her på Øster
bro.

Nævnet har holdt møde ca. 1 gang 
om måneden og modtaget beretning 
fra skolens inspektør og lærernes re
præsentanter.

I efteråret 1970 blev der holdt et 
foredrag for forældre af borgerrepræ
sentant Pelle Jarmer, der fortalte om 
kommunens planer med hensyn til in
vestering i skolevæsenet i de kommen
de år. Skolen, forældreforening og 
skolenævn stod som indbydere.

I december 1970 tog hr. Knud Fre
deriksen initiativet til at starte fritids
undervisning på skolen. Det har været 
en succes. Der bliver givet undervis
ning i håndarbejde, gymnastik, form
ning, svømning og boldspil. I alt er 
der 60 elever pr. 1. marts 1971.

For tiden arbejder vi på sammen 
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med skolen og forældreforeningen at 
forbedre legepladsen for de mindre 
børn. Hvis vi kan få en bevilling på 
6.000 kr., er det meningen, at der skal 
opstilles forskellige legeredskaber i 
skolegården. De skal opsættes af for
ældre, der har en håndværksmæssig 
uddannelse.

Det nuværende skolenævn har for
søgt at arbejde sammen med skolens le
delse, lærerkræfter, elever og forældre
foreningen. Det drejer sig om børnenes 
tarv, og det er en helhedssituation.

Derfor er Knud Frederiksen og under
tegnede også medlemmer af forældre
foreningens bestyrelse. Samarbejdet 
kan sikkert udvides yderligere. Vi øn
sker gerne henvendelser fra elever, læ
rergrupper og forældre i alle forhold, 
der angår skolen, hvor vi kan med
virke til en måske endnu bedre trivsel 
for eleverne.

Marts 1971.
For skolenævnet 

Mogens Kristiansen

Til forældrene til eleverne i 7. klasse
Fra skoledirektionen er 
udsendt 
følgende meddelelse :

I henhold til de gældende lovbestem
melser er der mellem skoledirektionen 
og provsterne i København truffet den 
aftale, at konfirmander normalt for
beredes til konfirmationen, medens de 
går i 7. klasse, uanset hvornår kon
firmationen skal finde sted.

Folkekirkens konfirmationsdage er i 
København normalt en helligdag i 
april, maj eller juni, dog ikke lang
fredag, påskedag eller pinsedag. Om 
efteråret afholdes konfirmationen en 
søndag i sidste halvdel af september 
eller første halvdel af oktober.

Konfirmationsforberedelsen finder 
sted mandag og torsdag efter kl. 13 på 
et af vedkommende præst fastsat klok
keslæt.

Konfirmander, der ønskes konfirme
ret, efter at de har forladt 7. klasse, 
deltager umiddelbart før konfirmatio

nen i nogle få repetitionstimer, der lig
ger uden for skoletiden.

Indtegning til konfirmation sker hos 
den præst, af hvem konfirmationen øn
skes foretaget, normalt en af præsterne 
i det sogn, hvor man bor. Nærmere op
lysning fås hos præsten, og i øvrigt 
henvises til bekendtgørelse i sognets 
kirkeblad.

For fritagelse for skolegang i forbin
delse med selve konfirmationsdagen 
gælder:

Skoledirektionen har vedtaget, at 
konfirmanden har fri mandagen efter 
konfirmationen.

Konfirmandens søskende møder 
først til skolegang om mandagen kl. 
11, men såfremt hjemmet over for sko
len anmoder derom, kan barnet helt 
fritages for skolegang om mandagen.

☆
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Konfirmandrejser:
Der er ingen hjemmel til at give ele

verne fri for skolegang til sådanne rej
ser. Kun hvis rejsen er tilrettelagt så

ledes, at det største antal rejsedage 
ligger i påske- eller efterårsferien, kan 
skolen - i tilslutning hertil - give fri 
i indtil 3 dage.

Elevrådsinstitutionen
Formålet med elevrådsinstitutionen 

er, at den skal være et bindeled mel
lem skolens lærere og eleverne. Den 
skal medvirke til oprettelse af det gode 
forhold mellem lærere og elever og 
mellem eleverne indbyrdes.

Hvert år efter sommerferien, senest 
den 1. september, vælger hver klasse i 
3.-I0. klasse ved hemmelig afstemning 
2 medlemmer - i blandede klasser en 
dreng og en pige - som klasserepræ
sentanter. Repræsentanterne i 7.-10. 
klasse udgør elevrådet. Lærerne repræ
senteres i elevrådet af inspektøren og 
2 af lærerrådet valgte lærere, der dog 
ikke har stemmeret, og blandt klasse
lærerne i 3.-6. klasse vælges en lærer 
som forbindelsesled mellem elevrådet 
og repræsentanterne for disse klasser.

Elevrådet konstituerer sig ved hem
melig afstemning med en formand, en 
næstformand, en kasserer og en sekre
tær, der tilsammen udgør forretnings
udvalget, og med et kontaktudvalg på 
2 medlemmer til klasserepræsentanter
ne. Elevrådet kan endvidere nedsætte 
arbejdsudvalg, der ikke behøver at be
stå af rådets medlemmer.

Elevrådet afholder møde mindst een 
gang om måneden. Møderne indkaldes 
af formanden i samråd med inspektø
ren. Indkaldelsen sker med mindst 8 
dages varsel ved opslag i skolegården. 
Såfremt elevrådsmedlemmer ønsker 

punkter optaget på dagsordenen, med
deler de dette til sekretæren inden 3 
dage, hvorefter forretningsudvalget op
stiller en dagsorden, der opslås i skole
gården senest 3 dage før mødet.

Sekretæren fører protokol over elev
rådets og forretningsudvalgets møder 
og sørger for, at et kort referat af elev
rådsmøderne indeholdende alle vedta
gelser samt forslag og klager opslås på 
elevrådets opslagstavle hurtigst muligt 
efter møderne. Elevrådsmedlemmerne 
har pligt til at referere elevrådsmøder
ne i deres klasser.

Elevrådet kan udtale sig om:
1. skolens ordensregler
2. skolens fællesarrangementer
3. skolens inventar og udstyr
4. skolens undervisningsmidler.

Elevrådet kan ikke udtale sig om de 
enkelte læreres forhold. Til elevråds
beslutninger kræves simpelt flertal. Ved 
stemmelighed er formandens stemme 
afgørende.

Såfremt inspektøren skønner, at en 
sag ikke kan behandles i elevrådet, 
kan han nedlægge veto mod dens be
handling og eventuelt henvise den til 
behandling i lærerrådet, hvor den da 
forelægges af to medlemmer af elev
rådet.

Der er mødepligt til elevrådets mø
der.
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Elevrådets love skal hvert år i januar 
gennemdrøftes og eventuelt revideres. 
Revisionen skal godkendes af lærer
rådet.

Senest 3 dage efter elevrådsmøderne 
samler kontaktudvalget klasserepræ
sentanterne og refererer elevrådsmødet. 
Den af lærerrådet valgte kontakt til 
klasserepræsentanterne fungerer som 
dirigent.

Indkaldelsen af mødet, hvortil re
præsentanterne har mødepligt, sker ved 

opslag sammen med indkaldelsen til 
elevrådet.

Klasserepræsentanterne har pligt til 
i deres klasser at give et referat af 
mødet.

Såfremt klasserepræsentanter for 3- 
6. klasse ønsker et spørgsmål drøftet i 
elevrådet, forelægger de det inden 2 
dage efter, at indkaldelsen til elev
rådsmødet er opslået, for kontaktud
valget, der drager omsorg for, at det 
optages på elevrådsmødets dagsorden.

Praktiske oplysninger
Skoleinspektøren træffes hver skole

dag kl. 12—13 samt efter aftale.

Skolens kontor har telefon RY 683.

Sundhedsplejen: Skolelægen træffes 
tirsdag og fredag kl. 10.30-11.30.

Sundhedsplejersken træffes tirsdag 
og fredag.

Lægeværelsets telefon er 29 11 17.

Skoletandplejen:
Skoletandlægen træffes alle skole

dage. Elever fra 1.-9. skoleår behand
les af skoletandlægen. Elever fra 10. 
klasse og 3. real kan behandles af pri
vate tandlæger med tilskud fra skole
væsenet. Udbetaling af det kommunale 
tilskud sker ved henvendelse på sko
lens kontor mandag, onsdag eller fre
dag. Hvis beløbet skal udbetales til 
eleverne, må fornøden fuldmagt fra 
forældrene medbringes.

Skoletandlægens telefon er 29 50 49.

Glemte sager opbevares i skolens 
depot, der er åbent hver mandag kl. 
9.40-9.50 og hver torsdag kl. 12-12.10.

Det anbefales, at man mærker ele
vernes tøj med deres navn.

Cykler skal henstilles i stativerne på 
parkeringspladsen. Det sker på eget 
ansvar, og der kan ikke opnås erstat
ning for stjålne eller ramponerede 
cykler.

Erstatning for bortkomne ure, smyk
ker etc.: Skolevæsenet gør opmærksom 
på, at der ikke ydes erstatning for ure, 
smykker og lignende, der mistes på 
skolen. Der ydes heller ikke erstatning 
for huer, vanter, tørklæder og lignen
de mindre beklædningsgenstande; disse 
må tages med ind i klassen.

Indskrivning i skolen. Indskrivningen 
af børn til nye 1. klasser begynder den 
1. september.

Der gælder følgende aldersbetingel
ser:

1. Børn, der fylder 7 år inden skole
årets begyndelse (1. august), er un
dervisningspligtige.
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2. Bøm, der fylder 7 år i skoleårets 
første 6 måneder (1. august-31. ja
nuar), skal optages, såfremt foræl
drene ønsker det.

3. Børn, der fylder 7 år i skoleårets 
sidste 6 måneder (1. februar-31. 
juli), skal optages, såfremt foræl
drene ønsker det, og en ved sko
lens foranstaltning afholdt skole
modenhedsprøve viser tilfredsstil
lende resultat.

Dåbs- eller navneattest, attest for 
koppevaccination samt personnummer
bevis bedes medbragt.

☆

Skolens distrikt:

Bellmansgade fra 3 og 22 
Bellmans Plads
Berggreensgade
Borgervænget lige nr. fra 52 
Drejøgade fra 27 og 28

Edvard Griegs Gade
Fanøgade fra 29 og 26
Heisesgade
Helsingborggade
Hesseløgade fra 43 og 44
Homemansgade
Jagtvej fra 185 og 195
Kildevældsgade
Kong Oscars Gade
Kuhlausgade
Landskronagade fra 1-49 og 2-72
Langøgade
H. C. Lumbyes Gade
Manøgade
Marthagade
Niels W. Gades Gade
Nygårdsvej lige nr. 2-48
Ourøgade fra 35 og 26
Sankt Kjelds Gade fra 1-21 og 2-16
Thomas Laubs Gade
Vejrøgade
Vennemindevej
Weysesgade
Østerbrogade fra 139-167
Haveforeningen „Borgervænget“
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BesøgsdageONSDAG DEN 16. JUNI 1971
Klasse

Værelse 
nr. Tid Fag Lærer Gæstelærer

2.U 16 8.55- 9.40
9.50-10.40

dansk 
regning

hr. Ebbe Strømø
fr. Inge Langemark

2.v 11 8.55- 9.40
9.50-10.40

regning 
dansk

fr. Elisabeth Petersen 
hr. Sv. Strande

2.x 4 8.00- 8.50
8.55- 9.40

regning 
dansk

fr. Marie Rattenborg 
fr. Jette Brandt

3.U 14 8.55- 9.40
9.50-10.40

regning 
dansk

hr. Helge Eriksen 
fr. Karen Degner

4.U 26 8.00- 8.50
8.55- 9.40

dansk 
regning

hr. Torp Jørgensen 
fr. Marie Rattenborg

fr. Jette Brandt 
hr. Sv. Strande

4.A 20 9.50-10.40
10.50-11.40

dansk 
regning

fr. Agnete Hejlsø 
fr. Agnete Hejlsø

hr. Torp Jørgensen 
hr. B. Jagd Jensen

5.V 23 8.00- 8.50
8.55- 9.40
9.50-10.40

regning 
dansk 
biologi

hr. Sv. Strande 
fr. Inge Langemark 
hr. Ejvind Mortensen

hr. Helge Eriksen 
hr. Torp Jørgensen 
hr. Per Agner

6.U 33 8.00- 8.50
8.55- 9.40
9.50-10.40

geografi 
dansk 
biologi

hr. Ebbe Strømø 
hr. B. Jagd Jensen 
hr. Ebbe Strømø

hr. Paul Andersen 
hr. Bent Nielsen 
hr. Poul Hornung

6.x 27 8.00- 8.50
8.55- 9.40
9.50-10.40

engelsk 
dansk 
regning

fr. Karen Degner 
hr. Ejvind Mortensen 
fr. Elisabeth Petersen

fr. Inge Langemark 
hr. Paul Andersen 
hr. Helge Eriksen

6.A 13 8.00- 8.50
8.55- 9.40
9.50-10.40

dansk 
regning 
engelsk

hr. Per Agner 
hr. Per Agner 
hr. Paul Andersen

hr. Poul Hornung 
fr. Karen Degner 
fr. Jette Brandt

7.x 38 8.00- 8.50
8.55- 9.40
9.50-10.40

dansk 
geografi 
historie

fr. Elisabeth Petersen 
hr. Poul Hornung 
fr. Marie Rattenborg

hr. Ejvind Mortensen 
fr. Agnete Hejlsø 
hr. B. Jagd Jensen

l.ru F.l 8.00-10.40 naturlære hr. Villy Jensen hr. P. Høy Jørgensen
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TORSDAG DEN 17. JUNI 1971
Værelse

Klasse nr. Tid Fag Lærer Gæstelærer

Lu 2 8.00- 8.50
8.55- 9.40

dansk 
regning

fr. Annie Ohlendorff 
hr. Flemming Høybye

l.v 3 8.00- 8.50
8.55- 9.40

dansk 
regning

fr. C. Fangel Olsen 
fr. M. Hellner

3.v 15 8.55- 9.40
9.50-10.40

regning 
dansk

hr. Aadal Rasmussen 
fr. S. Kjær Hansen

4.V 29 8.55- 9.40
9.50-10.40

dansk 
regning

fr. K. M. Jespersen 
fr. Hanne Arnt

fr. Benthe Müller 
fr. Edith Helms

4.x 28 8.00- 8.50
8.55- 9.40

dansk 
regning

fr. Lillian Misander 
fr. C. Fangel Olsen

fr. S. Kjær Hansen 
hr. Bent Nielsen

5.x 22 8.00- 8.50
8.55- 9.40
9.50-10.40

dansk 
regning 
geografi

fr. M. Hellner 
fr. Edith Helms 
fr. Benthe Müller

hr. Flemming Høybye 
hr. Erling Kokhauge 
hr. Werner Pelman

5.A 39 8.00- 8.50
8.55- 9.40
9.50-10.40

dansk 
regning 
biologi

hr. Tage Christensen 
hr. Tage Christensen 
hr. Flemming Høybye

fr. Edith Helms 
hr Werner Pelman 
fr. C. Fangel Olsen

6.V 32 8.00- 8.50
8.55- 9.40
9.50-10.40

dansk 
engelsk 
biologi

hr. Werner Pelman 
fr. Andrea Munck 
fr. K. M. Jespersen

hr. Per Langemark 
fr. Lillian Misander 
hr. Erling Kokhauge

7.U 33 8.00- 8.50
8.55- 9.40
9.50-10.40

dansk 
tysk 
regning

fr. Benthe Müller 
hr. Per Langemark 
hr. Aadal Rasmussen

hr. Erling Kokhauge 
fr. Annie Ohlendorff 
fr. Lillian Misander

7.V 13 8.00- 8.50
8.55- 9.40
9.50-10.40

dansk 
historie 
tysk

fr. Hanne Arnt 
fr. Hanne Arnt 
hr. Per Langemark

hr. Aadal Rasmussen 
fr. S. Kjær Hansen 
fr. Annie Ohlendorff

l.ru 11 8.00-10.40 engelsk hr. Johs. Rau fr. B. Holm Sørensen

FREDERIKSBERG CENTRALTRYKKERI
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