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Bispebjerg Skole
MEDDELELSER FOR 1961-62
SAMT SKEMA OVER ARSAFSLUTNINGEN

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



Konfirmationsforberedelsen.

Efter at den nye skole- og undervisningsplan er godkendt, meddeles der her
ved følgende retningslinier for konfirmationsforberedelsen :

1. Eleverne konfirmeres fra 7. klasse, således at konfirmationsforberedelsen fal
der inden for dette klassetrin.
Elever, der skal konfirmeres i oktober fra 7. klasse, skal dog have fri til at gå 
til konfirmationsforberedelse ca. medio april—juni.

2. Elever, der i henhold til ovenstående går til konfirmationsforberedelse, skal 
have fri kl. 13 mandag og torsdag og skal ikke møde på skolen igen efter kon
firmationsforberedelsen .

3. Der lægges normalt skema for 7. klasserne; dog må timer i kristendomsunder
visning ikke lægges efter kl. 13 mandag og torsdag.

4. Det pålægges skolerne for de klassers vedkommende, i hvilke der går elever 
til konfirmationsforberedelse, ikke at henlægge skovture, museumsbesøg, op
visninger o. 1. til mandage og torsdage.
Hvis dette ganske undtagelsesvis ikke kan undgås, skal skolen give meddelelse 
herom til hver enkelt præst.

5. Alle elever, der går til konfirmationsforberedelse, har ret til af skolen at låne 
en salmebog og et nyt testamente.
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BISPEBJERG SKOLE

Valg til skolenævn

Da der kun er indleveret een kandidatliste, bortfalder afstemningen. 
Herefter er følgende valgt:

1. Fru Aase Høiland Andersen.
2. Hr. skibsformand Th. R. Wiis.
3. Hr. bogholder Børge Hansen.

Stedfortrædere:
1-3-2. Hr. montør Kurt Hansen.
2-1-3. Hr. revisor Brodersen.
3-1-2. Hr. komm.arb. Erik Olsen.

ED. DRAGSHOLT
Valgbestyrelsens sekretær

Magistratsvalgt er:
Hr. ekspeditionssekretær Svend Hansen og 
fru Kaia Palner.

Det nye skolenævn holdt sit første møde den 14. maj 1962 og har 
her konstitueret sig på følgende måde:

Ekspeditionssekretær Svend Hansen, Birkedommervej 81, 
NV, tlf. Ægir 3661 (kontor: MI 7525), formand.

Fru Kaia Palner, C. J. Brandtsvej 21, NV, 
tlf. Taga 4366, næstformand.

Bogholder Børge Hansen, Tingskrivervej 10, NV, 
tlf. Ægir 7033, sekretær.

Fru Aase Høiland Andersen, Hovmestervej 35, NV, 
tlf. Ægir 2107.

Skibsformand Th. R. Wiis, Degnestavnen 5, NV, 
tlf. Ægir 943.
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Skoleefterretninger.

Bispebjerg skole havde den 1. marts 1962 1326 elever (677 drenge og 649 
piger). De var fordelt i 57 klasser. (Afdelingen i Utterslev havde heraf 12 klasser 
med 309 elever - 151 drenge og 158 piger).

I 1961 bestod 18 drenge og 23 piger realeksamen, 19 drenge og 22 piger 
mellemskoleeksamen.

233 børn fik rejsebillet i sommer og 12 fik anvist ferieplads gennem skolen. 
288 børn overværer skolescenens forestillinger. Børnene har i det forløbne år købt 
sparemærker for ca. 10.000 kr.

Skolen har 59 lærere og lærerinder.
Skoleinspektør: hr. Johs. Fosmark. Viceskoleinspektører: hr. Jørgen Hansen 

og frk. Karen Sand. Skolens sekretær: hr. Ed. Dragsholt. Lærerrådets formand: hr. 
Kj. Nicolaysen.

Skoleinspektøren træffes hver skoledag kl. 12-13 og onsdag tillige kl. 1730-1830.

Forsømmelser : Bliver Deres barn sygt og må blive hjemme, anmoder skolen 
meget indtrængende om, at der straks gives skolen meddelelse herom. Derimod 
forlanger vi i almindelighed ikke lægeattest. Først når skolen sender lægeattest
blanket hjem, må hjemmet sørge for, at den snarest udfyldes af lægen og tilbage
sendes skolen. Ved at følge disse regler sparer hjemmene skolen for megen ulej
lighed og tab af undervisningstid, og da både hjemmene og skolen er stærkt inter
esseret i, at undervisningstiden fuldt ud udnyttes til undervisning, er der her et felt, 
hvor skolen vil være hjemmene megen tak skyldig, hvis de vil give os en hånds
rækning. — Ønskes et barn af helbredshensyn fritaget for ophold på legepladsen i 
frikvartererne, må det medbringe skriftlig anmodning herom fra hjemmet, men sko
len anbefaler, at denne anmodning kun fremsættes, når det drejer sig om vanske
ligheder med at gå eller lignende, thi det er vor erfaring, at børn har bedre af at 
komme i frisk luft på legepladsen, end at opholde sig i klasseværelset, der skal ud
luftes, og hvor der derfor næsten altid er træk.

Glemte sager: Skolen henstiller meget indtrængende til hjemmene, at frakker, 
trøjer, huer og lignende er forsynet med strop, så de kan hænge på barnets knage; 
ligeledes anbefales det meget, at alle beklædningsgenstande, tasker m. m. er for
synet med navn. Glemte ting lægges i „Glemmeskabet“ i stueetagen over for vice- 
inspektørens kontor. Skabet tømmes daglig, og tingene kan afhentes på depotet i 
kælderen hver skoledag - undtagen lørdag - i 12 frikvarteret. NB. : Glemte ting op
bevares kun i 2 måneder.
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Musikundervisning: Udenfor skoletiden gives der her på skolen musikunder
visning i klaver, violin og blokfløjte af private, anerkendte musikpædagoger, som 
er antaget af skolen. For tiden har skolen 10 stk violiner, som gratis udlånes til ele
ver, hvis forældre ønsker at få dem undervist i violinspil, men nødig vil anskaffe 
instrumentet, før barnet har haft lejlighed til at vise, om det har anlæg herfor. 
Ansøgning om lån af en violin sker gennem barnets sanglærer.

Klaver: frk. Lena Ling, Smedegade 203, Asta 5801.
Violin og blokfløjte: frk. Inger Næhr, H. C. Lumbyesgade 51, Ryvang 3960u.

Nakkehoved Lejrskole har i løbet af sommeren 1961 været godt besøgt, både 
af lejrskole- og weekendhold, og den gode interesse for dette arbejde har gjort det 
muligt at udnytte vor lejrskole i fuld udstrækning.

Restaureringen af bygningen fortsættes, og med udgangen af den kommende 
sæson vil man være nået et godt stykke frem.

Ved forskellige arrangementer er der skaffet midler til vedligeholdelse og drift, 
og lejrskoleforeningen takker alle, som har ydet støtte og medvirket i foreningens 
arbejde.

Vor sydslesvigske venskabsskole. Bispebjerg skole har i en halv snes år haft 
forbindelse med den danske skole i Brebøl i Sydslesvig, Bøl danske skole.

En gang om året har et lille hold elever fra Sydslesvig været vore gæster. Børn 
her på skolen haft de sydslesvigske børn indkvarteret, og Bispebjerg skole har sør
get for, at Brebøl-børnene fik museer og virksomheder i København og skønne 
steder i Nordsjælland at se.

Hensigten med disse besøg er, dels at børnene fra Brebøl besøger seværdig
heder i København, dels at de får lejlighed til at høre og tale dansk og samtidig 
lære danske forhold at kende, og dels at vore skolebørn får kendskab til de kår, 
hvorunder landsmænd i Sydslesvig lever.

Da Jørgen Hentschel, som har besøgt os mange gange med børn fra Brebøl, 
blev lærer i Slesvig i 1960, opstod der en pause. Hans efterfølger i Bøl, lærer Leif 
Dahl, vil imidlertid meget gerne have samarbejdet i gang igen.

Både Bispebjerg skole og Brebøl skole siger forældrekredsen her på Bispe
bjerg tak, fordi den så beredvilligt år efter år har taget imod de små gæster fra Syd
slesvig, og vi beder om også i fremtiden at måtte kunne regne med denne støtte, 
så at den for begge parter lærerige venskabsforbindelse kan fortsættes.

Læsestuen : Skolens læsestuearbejde med frivillig deltagelse sluttede den 15. 
april. Læsestuelokalerne holdtes åbne 3x2 timer pr. uge fra den 16. september 
1961. Elevinteressen for dette fritidsarbejde viste sig bl. a. ved en tilslutning på 
60 elever i gennemsnit pr. læsestuedag.

Udlånsbiblioteket : Biblioteket har i skoleåret 1961-62 udlånt 8584 skøn- og 
faglitterære bøger fordelt på 559 lånere. Udlån og lånertal vidner om god inter
esse blandt skolens elever for gode bøger og appellerer til skole og hjem om fort

4



sat samarbejde med at give børnene gode læsevaner. — Skolens elever optages som 
lånere fra 4. klassetrin. På et indmeldelseskort fra biblioteket vedkender hjem
met sig skriftligt sin kautionspligt. Det ville aflaste skolebibliotekaren for meget 
trælsomt arbejde, dersom alle kautionister overvågede, at hjemlånte bøger blev 
afleveret rettidigt. Hr. Rosenholm er skolens bibliotekar.

Skoleidrætsmærker: 6B1 og IA og klassernes gymnastiklærer hr. A. Haug
land, fik af formanden for Skoleidrætsmærket, gymnastikinspektør Povl Jørgen
sen, i december 1961 overrakt Dansk Idræts-Forbunds store vandrepokal, der hvert 
år tildeles den klasse, der i forhold til elevtallet erhverver det højeste antal skole
idrætsmærker. I begge klasser havde alle elever erhvervet skoleidrætsmærket.

Skolelæge Ernst Mahler træffes i lægeværelset mandag kl. 10-1030. Her kan 
forældre rådføre sig med dr. Mahler om alt vedrørende deres børns helbred. Samt
lige skolens elever undersøges én gang årligt som en fortsættelse af de årlige under
søgelser af børn mellem 0 og 7 år. Hvis der ved disse undersøgelser eller ved alle 
andre undersøgelser, der finder sted efter henvisning fra lærere eller forældre, 
findes noget, som skolelægen skønner trænger til behandling, henvises børnene til 
egen læge, da skolelægen ikke behandler børnene. Forældrene får invitation til at 
overvære de årlige undersøgelser. Småsår og lignende behandles af skolens sund
hedsplejerske fru Malling, der iøvrigt i snævert samarbejde med skolelægen deltager 
i det skolehygiejniske arbejde.

Skoletandplejen. 1 a 2 gange årligt bliver alle skolens børn fra 1.-6. kl. under
søgt og behandlet. Hvis et barn inden for disse klasser pludselig får tandpine, beder 
vi forældrene give barnet en seddel med til klasselæreren, som derefter sender bar
net til behandling hos tandlægen. 98,2 % af børnene deltager i tandbehandlingen på 
skolen.

Børn fra 7. kl. og opefter kan henvende sig på skolens kontor og der få udleveret 
henvisning til privat tandlæge. Kommunen betaler efter særlige regler helt eller del
vis for behandlingen. Forhåbentlig bliver børnene i 7. kl. fra næste skoleår ind
draget under skolens tandbehandling.

Tandlæge: fru Inger Agner. Klinikassistent: sygeplejerske, fru Ingrid Lorentzen.
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Sket i årets løb:

9.-17. juni 1961 : Illa på lejrskole i Vester Vedsted med udflugter i Nordslesvig. 
Ledere: fru Engelbrecht Hansen og hr. K. Henriksen.

16.-23. aug. : IA på Nakkehoved lejrskole. Ledere: hr. Kj. Nicolaysen og hr. 
M. Johnsen.

23.-30. aug.: IB på Nakkehoved lejrskole. Ledere: hr. K. Henriksen og frk. 
Astrid Schmidt.

23. aug.-3. sept. : ra havde genbesøg af 26 piger og drenge fra Scarborough. De
engelske gæster var indkvarteret i elevernes hjem, hvor de blev 
modtaget med stor gæstfrihed. Der var lagt et alsidigt program 
med udflugter, museumsbesøg etc. 1. september afholdtes Fare- 
well-party på skolen. Arrangør af besøget: frk. Helga Christensen.

28. aug.-5. sept. : I a på lejrskole i Horsens og Fredericia. Leder: fru Engelbrecht 
Hansen og fru Thorborg Jørgensen.

6 .-12. sept.: 8a, på Nakkehoved lejrskole. Ledere: frk. Lis Jørgensen og frk. 
Winther.

12. sept. :
14. sept. :

Skolernes idrætsdag.
De små klasser havde udflugt til Zoologisk Have. De større var på 
museumsbesøg eller på ture til Roskilde, Hillerød, Helsingør eller 
Sverige.

7 .-15. sept..- IVA på lejrskole i Vollerup på Als. Udflugter i Nord- og Sydsles
vig. Ledere: hr. Kj. Nicolaysen og hr. Ed. Dragsholt.

18.—25. sept.: 7 A, på Nakkehoved lejrskole. Ledere: fru og hr. Dragsholt.
november :
8. —10. dec. :
21. dec. :
22. dec. :

Spedalskhedsindsamlingen gav ca. 1200 kr.
Stort juleshow på skolen. 5 forestillinger.
Juleafslutning i Utterslev. Juletræ i gymnastiksalen.
Juleafslutning på Bispebjerg. Juletræ for de små i gymnastiksalen.
Alle større børn var til juleafslutning i Grundtvigskirken.

17 . jan. 1962: Besøg af norsk rejselektor, lærer Lars Engebretsen, Ørje, der 
fortalte for elever i 8. klasse.

23. febr. Besøg af svensk rejselektor, fru Wallerius Linton, der fortalte for
eleverne i 4. mellem.

15 .-22. marts: 8A! på tur til Jotunheimen i Norge. Ledere: hr. A. Haugland og 
hr. Jørgen Andersen.

2. april : Skolens 50 års jubilæum fejredes.
Kl. 8 mødte 1 .—3. klasserne til et traktement i deres klasselokaler. 
Kl. 9 samledes alle børn fra Bispebjerg og Utterslev til en højti
delighed i skolegården.
Senere samledes lærerpersonalet med byens skolemyndigheder og 
andre indbudte til en reception i gymnastiksalen.
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4. april : Om eftermiddagen jubilæumsfest for 4.-5. klasserne. Underhold
ning ved en tidligere elev, skuespilleren Ove Sprogøe, filmsfore
visning og bal.
Om aftenen bal for 6.-7. klasserne.

7. april: Bal for de ældste klassers elever.
12. april: En engelsk lærer, mr. Jackson fra Manchester, deltager indtil 

sommerferien i undervisningen i engelsk.
14. april: 15 gamle drenge fejrede sammen med et par af deres lærere 25 

års dagen for deres mellemskoleeksamen. Disse gamle drenge er 
mødtes en gang årlig, siden de forlod skolen.

2. maj : Ved en festlighed i skolens gymnastiksal indsatte skoledirektøren 
skolens ny inspektør, hr. Johs. Fosmark.

1 .-5. maj : 6A, på udflugt til Bornholm med hr. Erik Andersen.
9.-13. maj: 8A3 på lejrskole (Nakkehoved). Leder: hr. Kj. Nicolaysen.
20.-25. maj: SA, på lejrskole (Bornholm). Ledere: hr. Kruse og hr. Nymann 

Eriksen.
20.-25. maj: 5 A på udflugt til Bornholm. Ledere: hr. Hejlesen og hr. Frø- 

kjær-Jensen.
23.-30. maj: 7 a2 på lejrskole (Nakkehoved). Leder: frk. Tang.

1 .-6. juni : 7 A3 på lejrskole (Nakkehoved). Leder: hr. Bendt Jensen.
13.—20. juni : 7A. på lejrskole (Nakkehoved). Leder: hr. Henning Andersen.

I året, der svandt, mistede Bispebjerg skole sin inspektør, hr. Rasmus Jør
gensen, der efter en streng kamp mod sygdom afgik ved døden den 4. februar.

Under stor deltagelse begravedes han fra Grundtvigskirken den 9. februar.

Afslutning m. m. : Tegninger, sløjdarbejder og håndarbejder fremvises 
i drengenes gymnastiksal onsdag den 20. juni kl. 9—11 og kl. 19—21 og 
torsdag den 21. kl. 9—11. Mandag den 18. juni 1962 kl. 19 er der afslutning 
for de elever, der forlader skolen ved skoleårets afslutning. De udgående 
elevers forældre indbydes, og det vil glæde os, om så mange af forældrene 
som muligt vil overvære afslutningen.

Fredag den 22. juni er omflytningsdag.

Lørdag den 23. juni er første dag i sommerferien.

Mandag den 13. august er første skoledag efter ferien.

7



Skolenævnet.

Skolenævnet har holdt regelmæssige møder, og er her blevet underrettet om 
alt vedrørende skolen. Der har været ganske få ulovlige forsømmelser, som nævnet 
har måttet tage sig af.

Inden denne årsberetning når ud til forældrene, har der været afholdt valg til 
skolenævn.

Det afgående skolenævn bringer skolen en tak for 4 års godt samarbejde til 
gavn for børnene.

Max Beer
Formand for skolenævnet.
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Arsafslutningen 1962.
(Besøgsdage).

ONSDAG DEN 20. JUNI.

Bispebjerg Skole.

Drengeklasser. Lærer. Gæstelærer.
6 B, (nr. 13) kl. 8 — 850 regning .... ....... hr. Dragsholt hr. Lorenzen

- 850- 940 geografi ....
- 950—1040 dansk .......

7 A2 (P5) kl. 8 - 850 regning ....

....... - Kruse

....... - Thomassen

....... - Rosenholm

- Svendsen
- Nicolaysen 

fru Nielsson
. g50- 940 dansk .......
- 950—1010 geografi ....

7 A3 (nr. 10) kl. 8 - 850 geografi ....

[ - Henning Andersen

....... - Johnsen

hr. Nymann Eriksen 
frk. Else Bruun 
frk. Carlsen

- 85°- 940 regning ....
- 95°-1040 dansk .......

7 A4 (n) kl. 8 - 850 fysik .........

....... - Henriksen

....... - Bendt Jensen

....... - Nicolaysen

fru Thorborg Jørgensen 
hr. Rosenholm

- Christiansen
(Pi) - 850- 940 dansk ........

- 950-1040 regning ....
6 Ai (b) kl. 8 — 850 biologi .......

....... 1 T j - Termansen

....... - ]elshøj

- Nicolaysen
- Henriksen 

frk. Winther
- 850— 940 regning .....
- 95°-1010 dansk ........

5 A (nr. 23) kl. 850— 940 historie .....

....... - Johnsen

....... - Erik Andersen

....... - Jørgen Andersen

- Carlsen 
fru Bleli 
hr. Rosenholm

- 950—1040 regning .....
-Il15—12 dansk .........

4 B (nr. 21) kl. 8 - 850 regning .....

} - Frøkjær-Jensen

....... - Henning Andersen

- Svendsen
- Nicolaysen 

fru Helle Larsen
- 850- 940 dansk ........

3 A (nr. 19) kl. 8 - 85° dansk ........
- 850- 940 regning .....

2 B (nr. 31) kl. 8 — 850 regning .....  
- 850- 94" dansk ........

IB (nr. 27) kl. 8 - 850 dansk ........  
- 850- 940 regning .....

....... - Scherling Jensen 
J - Hesselholdt 

....... - Henriksen 

....... fru Helle Larsen
J frk. Else Bruun

hr. Christiansen

Pigeklasser.
I real a(nr.6) kl. 8 - 850 historie .............. hr. Jørgen Andersen hr. Nymann-Eriksen

- 850- 940 dansk ................. frk. Schmidt frk. Budtz
- g^-lO40 regning .............. fru Thorborg Jørgensen hr. Jørgen Andersen

7 b2 (nr. 16) kl. 8 - 850 regning ..............  frk. Lykkegaard fru Jelshøj
- g50— 940 dansk .................. - Tang hr. Bendt Jensen

(b) - 950-1040 biologi ................. - Lis Jørgensen frk. Budtz
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Lærer. Gæstelærer.
7 a2 (nr. 22) kl. 8 - 850 geografi ............. 

- 850- 940 regning ...........  
- 9S0-1010 dansk ..............

frk. 
fru 
frk.

6 a2 (Pa) kl. 8 - 850 dansk ................ fru
(b) - 850- 94° biologi .............. frk.
(Pa) - 950-1040 regning ............. fru

5 b (nr. 30) kl. 8 - 85° historie ............. hr.
- 850- 940 dansk ................ 1tfrk.- 950—1010 regning .............. 1

4 a (nr. 28) kl. 8 - 850
- 850- 94“

dansk ................1
regning ............. 1

I" fru

3 a (nr. 32)

1 E G
O

 GO o
1 

1

C
D GO

 
o o dansk ................ 1

regning ............. 1
j-frk.

2 a (nr. 26) kl. 8 - 85° dansk ................ 11
- 850- 94° regning ..............Ji ■

1 a (nr. 24) kl. 8 - 850 regning ............. -
- 850- 94° dansk ................ -

Schmidt
Marieth Pedersen 
Tang
Marieth Pedersen 
Lis Jørgensen 
Marieth Pedersen 
Termansen

Winther

Bleil

Laura Nielsen

Helga Christensen

Lis Jørgensen 
Sand

Utterslev Skole.
Drengeklasser.
5 D (nr. 1) kl. 8 - 850 dansk .................1,. ¿hr. Johansen

- 8° — 9 regning .............. I
- 950—104" historie ................ - Jeppesen

5 E (nr. 3) kl. 8 - 850 biologi ............... - Saxtorph
- 850- 940 regning ............. |
- »MT dansk ................I™

2 D (nr. 5) kl. 8 — 850 regning ..............  frk. Holm Jensen
- 850- 94n dansk .................. - Gertrud Jensen

1 D (nr. 4) kl. 8 - 850 dansk ................. hr. Jeppesen
- 850- 940 regning ................ - Saxtorph

Pigeklasser.
3 d (nr. 6) kl. 950-1040 

- 1115-12
2 d (nr. 6) kl. 8 - 85° 

- 850— 940
2 e (nr. 7) kl. 8 - 850 

- 85“— 940
1 d (nr. 5) kl. 950-1040 

- U15-12

regning ............. fru
dansk ................
dansk ............... 1
regning ............. I
dansk ................1
regning .............J

Jaral
Høyer

Jaral

Esther Hendriksen

regning ............. frk. Holm Jensen
dansk ................ - Gertrud Jensen

hr. Kruse
- Erik Andersen 

fru Helle Larsen 
frk. Tang 
fru Jelshøj
hr. Johnsen

- Svendsen 
fru Nielsson 
frk. Helga Christensen

- Ranvig

fru Høyer 
frk. Holm Jensen

- Gertrud Jensen
- Gertrud Jensen

fru Høyer
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TORSDAG DEN 21. JUNI.

Jiispebjerg Skole.

Drengeklasser. Lærer. Gæstelærer.
I real A(nr.9) kl. 8 - 85° regning ...... ...... hr. Jørgen Hansen fru Nielsson

- 830- 940 dansk ........ ...... - Jelshøj frk. Carlsen
- 930—10’10 engelsk ...... ...... - Johnsen hr. Nymann Eriksen

I real B(nr.8) kl. 8 - 830 regning ...... ...... - Henriksen - Rosenholm
- 850- 940 tysk ........... ...... - Schjerling Jensen - Lorenzen
- 95“—1040 engelsk ...... ...... frk. Schmidt - Jørgen Andersen

7 B, (nr. 13) kl. 8 — 850 regning ...... ...... hr. Dragsholt - Hesselholdt
- 83°- 94“ biologi ....... ...... fru Miinther - Rosenholm
. 9=o_io40 dansk ........ ...... hr. Schjerling Jensen fru Nymann Eriksen

7 B2 (nr. 5) kl. 8 - 850 tysk ........... ...... - Lorenzen hr. Schjerling Jensen
- 850- 940 regning ...... ...... - Jørgen Hansen frk. Ranvig
- 950-1040 dansk ........ ...... - Jelshøj - Carlsen

7 A, (nr. 11) kl. 8 - 830 dansk ........ ...... fru Dragsholt - Carlsen
- 850- 940 engelsk ...... ...... hr. Hesselholdt hr. Johnsen
- 950—1040 regning ..... ...... - Dragsholt - Bendt Jensen

6 As (nr. 15) kl. 8 — 850 dansk ........ ...... - Kruse - Bendt Jensen
(n) - 850- 940 fysik .......... ...... - Erik. Andersen frk. Schmidt
(nr. 15) - 9’°-1040 regning ...... ...... - Kruse hr. Erik Andersen

4 A (nr. 21) kl. 8 - 850 dansk ........
- Christiansen fru Nymann Eriksen

- 850- 910 regning ...... hr. Bendt Jensen
2 A (nr. 33) kl. 8 — 8'° regning ...... ...... - Erik Andersen

- 830- 94“ dansk ........ ...... fru Dragsholt
1 A (nr. 29) kl. 8 - 830 dansk ........

. 850- 940 regning .....
}hr. Thomassen

Pigeklasser.
7 bj (nr. 6) kl. 8 - 830 regning ...... ...... fru Thorborg Jørgensen hr. Jelshøj

- 850- 94n dansk ........ ...... frk. Budtz fru Nymann Eriksen
- 950—1040 tysk ........... ...... - Ranvig hr. Lorenzen

6 bj (nr. 18) kl. 8 - 850 geografi ...... ...... - Ranvig fru Miinther
- 850- 940 regning ...... ...... fru Thorborg Jørgensen hr. Henriksen
- 930-104° dansk ........ ...... frk. Budtz fru Mathiesen

7 ai (n) kl. 8 - 830 fysik .......... ...... hr. Nicolaysen hr. Nymann Eriksen
(PJ - 850- 9“ dansk ........ j-fru Nielsson - Haugland

- 95°-104" regning ...... - Christiansen
6 ai (nr. 20) kl. 8 - 850 engelsk ...... ...... - Hagensen frk. Budtz

- 850- 940 regning ...... ...... - Jelshøj fru Hagensen
- 95°-104° dansk ........ ...... - Hagensen - Jelshøj
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Lærer. Gæstelærer.
5 a (b) kl. 8 - 8-50 biologi .............. fru Mathiesen

(nr. 32) - 850-
- 95°-

910
1040

dansk ................1
regning .............J

¡frk. Laura Nielsen

4 b (nr. 30) kl. 8 - 
- 850-

8=o
940

dansk ................|
regning ............. 1 Lykkegaard

3 u (nr. 23) kl. 8 - 
- 8™—

8™ 
940

dansk ................1
regning ............. 1

¡hr. Frøkjær-Jensen

hr. Hejlesen
- Jørgen Andersen
- Thomassen
- Haugland 

fru Mathiesen

Utter slev Skole.
Drengeklasser.
4 D (nr. 2) kl. 950-1040 

- 1115—12
3 D (nr. 1) kl. 8 - 850 

- 85“— 940

dansk ................ 1,(hr.
regning .............J
dansk ................ 1
regning ............. I

Saxtorph

Johansen

hr. Johansen

Pigeklasser.
5 d (nr. 8) kl. 8 - 850 geografi .............

- 8S0— 94° dansk ...............
- 950-1040 regning .............

4 d (nr. 3) kl. 8 - 850 dansk ................]
- 850- 940 regning .............J

frk. Esther Hendriksen hr. Saxtorph

- Holm Jensen frk. Esther Hendriksen 
fru Agnete Nielsen

fru Agnete Nielsen hr. Jeppesen 
- Saxtorph

Tilsyn med udstillingerne.
Bispebjerg skole:

Onsdag 20. juni kl. 9 -11

Torsdag 21. juni -9-11

fru Engelbrecht Hansen 
hr. Haugland 
frk. Abkjær 
hr. Hejlesen

Utterslev Skole :

Onsdag 20. juni kl. 9 - 945 hr. Jeppesen
- 945—1 1 frk. Ester Hendriksen

Torsdag 21. juni -9-11 hr. Jeppesen

Bispebjerg Skole, maj 1962.

JOHANNES FOSMARK.
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