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LYKKEBO SKOLE

MEDDELELSER FOR 1960-61
SAMT SKEMA OVER ARSAFSLUTNINGEN

Om konfirmationsforberedelsen

er der mellem Københavns provster og skoledirektøren opnået enighed om følgende
ordning (cirk. til skolerne 1. oktober 1948 og 20. marts 1954) :
1. Eleverne konfirmeres hovedsagelig fra 7. hovedskoleklasse, således at den væ
sentlige del af konfirmationsforberedelsen falder inden for dette klassetrin.
Dog må det bemærkes, at elever, der skal konfirmeres i oktober fra 7. hoved
skoleklasse, skal have fri til at gå til konfirmationsforberedelse ca. medio april
juni samme år.
2. Elever fra 7. hovedskoleklasse, der går til konfirmationsforberedelse, får fri de
pågældende dage (mandag og torsdag) kl. 13, således at de kan møde hos præ
sten kl. 1310, der er fastlagt som mødetid for 1. hold. Konfirmander fra andre
klassetrin henvises til forberedelse uden for undervisningstiden.
Forældrene opfordres til at følge denne overenskomst.
De enkelte skoler sørger for, at ugeskemaet bliver lagt således, at klassens
skoletid slutter mandag og torsdag kl. 13.
Klasseudflugter, museumsbesøg, opvisninger etc. må henlægges til andre dage
end mandag og torsdag. Hvis det ganske undtagelsesvis ikke kan undgås at anvende
en af disse „præstedage“, må meddelelse herom gives af skolen til hver enkelt præst.
Skolerne opfordres til at vise smidighed og imødekommenhed over for berettigede
ønsker.
I forbindelse hermed skal også nævnes de såkaldte konfirmandrejser, der som
regel strækker sig over 10 dage.
Skolen har ingen hjemmel til at give eleverne fri for skolegang til sådanne rejser.
Kun hvis rejsen er tilrettelagt således, at det største antal rejsedage ligger i påske
eller efterårsferien, giver skolen - i tilslutning hertil - fri i indtil 3 dage.
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 genstande
på skolen. Sker det alligevel, er det på hjemmenes eget ansvar, og erstatningskrav vil
ikke kunne gøres gældende. Samtidig 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.
Smitsomme sygdomme.
Uddrag af regler for skolernes forhold i tilfælde af smitsomme sygdomme (un
dervisningsministeriets bekendtgørelse af 27. maj 1950).
En elev eller lærer må ikke modtages i skolen :
1. før 10 dage efter sygdommens begyndelse (ikke efter udslættets fremkomst)
ved mæslinger,
2. før 4 uger efter hosteanfaldenes begyndelse ved kighoste,
3. før det akutte stadium er overstået ved røde hunde, skoldkopper, rosen, in
fluenza, fåresyge og halsbetændelse,
4. før der foreligger smittefrihedsattest fra læge ved tyfus, paratyfus, paradysenteri,
difteri, skarlagensfeber, smitsom hjernerygmarvsbetændelse (epidemisk me
ningitis ) samt børnelammelse. — For de under 4. nævnte sygdomme kræves også
smittefrihedsattest efter sygdommens optræden i elevens eller lærerens hjem.
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Til forældrene.
★ Skolen indbyder Dem til at overvære Deres barns undervisning tirsdag den
20 juni og onsdag den 21. juni efter omstående skema. Enhver, der har in
teresse for skolens arbejde, er ligeledes velkommen.
Elevernes opgaver fra den skriftlige årsprøve vil være fremlagt i klasserne
under forældrebesøgene.
Tegninger, sløjdarbejder og håndarbejder er fremlagt i de pågældende fag
lokaler ovenstående to dage fra kl. 9-11.

* Afslutningen,
hvortil alle udgående elever og deres forældre indbydes på det hjerteligste,
finder sted onsdag den 21. juni kl. 12 i skolens aula. Denne dag er der ingen
kontortid. Her foregår uddelingen af eksamensbeviser til eleverne i 4. mel
lemskoleklasse og realklassen.

* Sommerferien
begynder den 23. juni og slutter den 11. august. Lørdag den 12. aug. er
skolefridag. Første skoledag, mandag den 14. august, læses der 2 timer. 1.klasserne møder dog først mandag den 21. august kl. 10. Samlingssted:
skolens aula.

Praktiske oplysninger.
Elevtal. Skolen havde den 1. marts
1961 1259 elever, 587 piger og 672
drenge.

Regler for sygemelding. Dersom
en elev bliver syg, meldes det, så vidt
muligt samme dag, til skolen. Derimod
skal lægeattest ikke fremskaffes, før
skolen tilstiller hjemmet en trykt blan
ket til brug for lægen. Drejer det sig
om ondartet epidemisk sygdom, udste
der lægen dog straks attest.

Indskrivning. Et barn er undervis
ningspligtigt, hvis det er fyldt 7 år,
før skoleåret begynder, og det kan op
tages i skolen, hvis det fylder 7 år se
nest 31. januar 1962.

Skolebøgerne. Skolen udlåner bø
gerne til børnene. For at skåne dem
mest muligt, skal børnene sørge for,
at der er bind om dem og navn på dem.
Forældrene må hjælpe os med at se
efter, at bøgerne behandles omhygge
ligt. Der kan blive tale om erstatning.

Udskrivning. Et børn kan tidligst
udskrives ved skoleårets slutning,
1 ) når det ved skoleårets slutning har
gået i skole i 7 år og
2) fylder 14 år senest 31. januar året
efter.
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har fået tilladelse til at være andre
steder.
Når jeg leger, må jeg ikke lege
noget, som kan være farligt for mine
kammerater, f. eks. kædelege,
springe buk, skyde med gummibånd,
slås med sne eller lave glidebaner.
Ligeledes er boldspil forbudt.

Byplads må en elev først have, når
han eller hun er fyldt 13 år. Arbejds
giveren skal meddele skolen, at barnet
har budplads.

Cykling. Kun børn, der bor uden
for skolens distrikt, må cykle til skole.

Når jeg færdes på trapper og gan
ge, skal jeg altid holde til højre og
må ikke støje og ikke løbe.
Jeg skal altid have navn i mine
bøger og rent bind om dem allesam
men.
I tilslutning hertil indskærpes det,
at eleverne nøje skal følge skolepatrul
jernes anvisninger.

Glemte sager. Kl. 12 hver dag er
skolens 2 „glemmeskabe“ åbne for ef
tersyn, og elever, der har glemt noget,
kan med skriftlig tilladelse fra deres
klasselærer få lov til at lede efter deres
ting. Børnenes tøj bør være mærket
med navn, og værdigenstande bør ikke
medbringes på skolen.

Renselsesbad får de elever, hvis
hjem ønsker det, hver anden uge.

Skolebibliotek og læsestue. Ud
lånet har åbent fire gange 1 time om
ugen.
Derudover er læsestuen åben i fri
tiden tre gange 2 timer om ugen fra
15. september til 15. april. Her kan
eleverne i fred og ro arbejde med lek
tier og fritidsinteresser, og hele biblio
tekets bogbestand står til deres rådig
hed.

Gymnastikbad er både et velvære
og en af hygiejniske grunde nødvendig
afslutning på en gymnastiktime. Fra 4.
klasse er deltagelse obligatorisk. Frita
gelse for længere tid kræver lægeat
test. Al fritagelse for enkelte gange må
skriftligt anmodes fra hjemmet, og så
dan fritagelse kan kun gives for en kor
tere tid og kun ganske få gange i løbet
af skoleåret.

Skolehave. Til Lykkebo skole er
knyttet en skolehave bestående af 70
store og 135 små haver, som uddeles
til interesserede børn i slutningen af
april. Efter at alle haver under eet er
tilsået, passer hvert barn sin egen
have, indtil resultatet af forårets og
sommerens arbejde bringes hjem i
august-september måned. I sommer
ferien er skolehaven åben tirsdag og
torsdag kl. 19-21, hvor forældre eller
søskende er velkomne til at tilse ha
verne, medens børnene er på ferie.

Ordensregler. Skolen finder det
nødvendigt at indskærpe de vigtigste
ordensregler, som står bag i børnenes
salmebøger :

Når jeg kommer i skole, skal jeg
straks gå ind på legepladsen, og
jeg skal være der, inden det ringer.
Når jeg har frikvarter, skal jeg
være på legepladsen, hvis jeg ikke
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med opgivelse af ferieværtens navn og
adresse og stationen, hvortil billetten
skal udstedes. Rejsen skal foretages
med ferietogene.

Feriekolonierne. Skolen må des
værre på grund af det stadigt voksende
pres indtrængende anmode forældrene
om kun at reflektere på feriekolonierne,
såfremt det er umuligt at skaffe barnet
andet ferieophold. Skemaer til udfyld
ning udleveres i april-maj af klasse
læreren. (Drengene har først mulighed
for at komme med fra 3. klasse).

Børnenes kontor skaffer gennem
skolens repræsentant hjælp til en del
børn, dels ved juletid og dels ved som
merferiens begyndelse.

Feriebilletter. Til elever, der har
familie eller bekendte, de skal tilbringe
sommerferien hos, kan der fås billetter
gennem skolen. Der skal rettes skriftlig
henvendelse herom til klasselæreren

Gabriel Jensens ferieudfingter
skaffer hvert år mange børn fra skolen
ud på dejlige udflugter i Københavns
omegn. Henvendelse til klasselæreren.

Lykkebo skoles distrikt.
Skolens distrikt omfatter følgende gader og veje :

Bavnagervej, Damsbovænge, Danshøjvej, Engdal allé, Flidsagervej, Gladbovej,
Gårdstedet, Heldbovej, Højbovej, Højsager plads, Højsagervej, Kærskiftevej, Landlystvej 1-29 og 2-28, Langagervej, Lundsfrydsvej, Lykkebovej, Lønborg allé, Prisholmvej, Rosenholms allé, Sandhusvej, Skyggelundsvej, Skyttegårdsvej, Tjørnelunds
allé, Vangs allé, Vennely allé, Vigerslev allé lige nr. fra 158 til Damhusåen, Viger
slev godsvej, Vigerslevstræde, Vigerslevvej fra 109-141 og 130-234, haveforenin
gen „Dan“ og Danshøjvej.

Skolenævnets medlemmer.
Værkfører Harry Kofoed Andersen, Kærskiftevej 161.
Fru Herdis Larsen, Brøndbyvestervej 115.
Driftsleder frk. Edith Nielsen, Hardenbergvej 8.
Bygningskonduktør Hans H. Pedersen, Højsagervej 15.
Vognmand Jørgen Quistgård, Kærskiftevej 183.
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Erindringsliste.
Bedes opbevaret til eventuel brug i årets løb.

Skolens kontor har åbent hver skoledag kl. 12—13 og desuden onsdag aften
kl. 1730—1830. Telefon Valby 4761.
Skolebetjent: hr. Erik Petersen.
Skolelæge: dr. med. fru A. Schondel. Træffetid: mandag efterm. og torsdag form.
Skoletandlæge: fru Guttorm-Nielsen. Træffetid kl. 830—1430.
Sundhedsplejerske: fru G. Brøndum. Træffetid: hver skoledag kl. 11 og kl. 13.
Skolepsykolog: fru Lis Geckler, skolepsykologisk kontor, Krausesvej 3, 0. Hen
vendelse gennem skolen.
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Aret der gik.
serne til Bornholm har været popu
lære, og dette skyldes ikke mindst 3
prægtige mennesker i Svaneke, hvor
lejrskolen holder til : Hr. Knud Jørgen
sen, der på en hyggelig og gemytlig
måde har vist 15 Lykkebohold rundt til
klippeøens seværdigheder, og gårdejer
hr. Hans Munk, der altid velvilligt og
sagligt har forevist eleverne sin meget
smukke gård, samt hr. Don Carlo Ham
mer, der mangen en aften har spillet
op til Bornholmerdans efter lejrbålet.
Lykkebo skolen og elever takker for al
venlighed.

Lejrskolen. En af ledetrådene i vor
tids skolearbejde er at gøre undervis
ningen levende for eleverne. Dette kan
gøres på utallige måder, men en af de
mest effektive måder er at flytte skole
stuen ud i naturen. Her stilles børnene
over for ting, som de kun kender fra
skolebogen, og mange vage og uklare
forestillinger fjernes ved denne direkte
kontakt.
Dette er en af grundene til, at Lyk
kebo skolen i årets løb har udsendt
flere lejrskolehold til bl. a. Fårevejle,
Sønderjylland og Bornholm. Især rej
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Tysklandsturen. I forbindelse med
påsken 1959 tog 20 elever fra IV y og
3 FB på en kombineret studie- og ferie
tur i 7 dage til Harzen under ledelse af
deres klasselærere, hr. Holch og hr.
Dahl-Olsen og med fru Holch som assi
stent.
Turen gik direkte fra Danmark ned
til den tusindårige gamle by Goslar,
hvor holdet overnattede på Gasthof
Uhl. Herefter gik turen videre til Bad
Grund, hvor eleverne uden for byen
fik lejlighed til at se en drypstenshule
(Iberger). Senere gik rejsen til bjerg
museet med sølvminen, til Okertal,
hvor eleverne fik Rumkerhalle vandfal
det, der er 60 m højt, og Harzens nye
ste dæmning, Oker Talsperre, at se. I
Bad Harzburg benyttede man lejlighe
den til at prøve en svævebane, der gik
op til Burgberg. Senere gik turen så
videre pr. postbus til Torfhaus, der lig
ger i 700 m’s højde. Fra verandaen på
vandrehjemmet havde man den herligste
udsigt til Brocken, også kaldet Bloks
bjerg, der lå ovre på den anden side af
jerntæppets pigtråd. Efter anstrengen
de bjergklatringer og våde sumpvan
dringer nåede holdet omsider hjem,
trætte, men også meget erfaringsrige.

Forældrearrangementer. Foruden
de faste forældremøder, hvor skolens
og elevernes forhold er blevet drøftet,
har der været afholdt 4 arrangementer,
hvor skolen ved hjælp af rejseaftner,
foredrag og koncert har samlet foræl
drene til andet end drøftelse af dens
daglige arbejde.
Lørdag den 18. februar kom maleren
Ole Braunstein og tog os med ud på en
rejse gennem Lilleasien til Persien.
Ved hjælp af pragtfulde farvelysbilleder
suppleret med spændende oplevelser
oplevede vi Istanbuls brogede vrimmel,
Lilleasiens talrige oldtidsminder, klip
pehulerne, hvor de første kvistne leve
de, Hettiternes ældgamle byer, Ararats
bjerg og 1001 nats byen Isfahan. Det
var en uforglemmelig og interessant
aften.
Senere kom hr. Braunstein igen,
nemlig lørdag den 4. marts, og på den
samme inspirerende og levende måde
førte han os denne gang rundt i det hel
lige land og viste os alle de steder, vi
kender så godt fra biblen, men ikke
kender i virkeligheden. Også denne
gang vendte man hjem, beriget og med
en hel del reviderede forestillinger.
Tirsdag den 21. februar havde vi be
søg af psykologen, lektor mag. art. As
ger Langkjær, der gennem psykologien
lærte os en hel del om os selv. På en
livlig og interessant måde fik hr. Lang
kjær os til at forstå børns og voksnes
sjælelige problemer, og han fik os gang
på gang til at nikke genkendende til
dagliglivets mange genvordigheder,
men fik os også til at smile, når vi gen
kendte vore egne små ejendommelig
heder. Bagefter blev der vist 2 film :
„Man burde tage sig af det“ og „Ge
nert“. En meget lærerig og oplysende
aften.

Sverigesturen. Som led i naturhi
storieundervisningen rejste IV x til
Växsjö på en 2 dages tur. I løbet af
førstedagen nåede klassen med ledere,
hr. Holch og hr. Dahl-Olsen, efter en
anstrengende march til den skønt be
liggende lejrplads. Her teltede man og
foretog en studievandring om søen. På
andendagen besøgte man den meget
kendte dyrepark, hvor dyrene færdes i
forholdsvis frie omgivelser. Grå sner
rende ulve kappedes med den lille væv
re ilder om elevernes gunst. Alt ialt en
udbytterig tur.
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Endelig blev der fredag d. 10. marts
afholdt en koncert med Lykkebokvintetten, der består af Poul Hilsøe : vio
lin, Chr. Høyer: viola, Victor Brandt:
cello, Freddy Nielsen : bas og Karen
Gerh. Olsen : klaver. Endvidere med
virkede aftenhøjskolens kor under le
delse af komponisten Kaj Maegaard.
Her blev Schuberts berømte og popu
lære Forellekvintet spillet, og det blev
for alle musikelskere en smuk og ufor
glemmelig aften, og en værdig afslut
ning på forældrearrangementerne.

Enkelte af de store klasser havde
truffet særlige aftaler med deres læ
rere. Nogle havde således lavet ekskur
sioner med mere teknisk karakter og
besøgte virksomheder som Philips, Ge
neral Motors og Carl Aller, medens an
dre drog til de skønne steder ved Vallø
og Kronborg.
Skolepatruljerne. Trafikken sti
ger, trafikulykkerne stiger, og fra poli
tiet og myndighederne gøres der mange
forsøg på at standse disse triste og me
ningsløse ulykker, der hvert år kræver
mange menneskeliv, og derved bringer
sorg ind i mange hjem.
Lad os derfor være glade for de men
nesker, der yder en aktiv indsats for
at bekæmpe ulykkerne, og tanken fal
der da straks på vore patruljevagter,
der gennem hele året i al slags vejr har
passet deres arbejde ude på Vigerslevvej. Disse raske piger og drenge fra

Udflugtsdagen. Den 12. septem
ber tog skolens klasser, bortset fra 1.
og 2. klasserne, der havde fri, i Zoolo
gisk have eller andetsteds hen. Turen
til Zoo gik fint, takket være den gode
ordning med sporvejenes busser, og
børnene fik da også en dejlig dag oppe
i den gamle have med de mange mor
somme dyr.
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og gode stemning, som var til stede
denne aften. Forældrene så på elever
nes arbejder, der lå fremme i form af
lejrskolerapporter, tegninger og model
arbejder, samt så film og lysbilleder
fra lejrskoleopholdet. Senere var der
kaffebord, hvor inspektør Ellehammer
og inspektør Gerhard Olsen talte om
skolearbejdet specielt for denne klasse.
Derefter var der lejlighed til at stille
spørgsmål, hvilket også blev benyttet
af enkelte af forældrene.

Ill X og 3 FA, der ganske frivilligt har
påtaget sig dette ansvarsfulde, men
ulønnede hverv, fortjener megen ros
og tak for deres indsats.
Mange forældre er glade for disse
patruljevagter, fordi de trygt kan sende
deres børn afsted om morgenen og vide,
at de kommer godt over den meget tra
fikerede Vigerslevvej, og lad os derfor
med det samme anmode om alle foræl
dres hjælp i kampen mod trafikulyk
kerne.
„Giv De også Deres barn besked om
at rette sig efter patruljevagterne, og
gør dem samtidig opmærksom på, at de
kun må gå over, hvor fodgængerfel
tet er“.

Personalia. Der er siden sidst sket
en del forandringer i skolens personale.
Frk. Tove Kielberg og hr. A. Bluhme
blev ved skoleårets begyndelse flyttet
til andre skoler, og fru Kirsten Nielsen
fik embede i Hundested. Samtidig blev
overlærer Poul Freitag, der har været
knyttet til Lykkebo skolen i mange år,
udnævnt til viceinspektør ved Sundbyøster skole. Senere på året måtte skolen

Klasseforældreaften. I juni af
holdtes der en forældreaften for 2FD,
en såkaldt Bornholmeraften for foræl
dre og elever, og man kunne glæde sig
over den næsten fuldtallige tilslutning
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af med overlærer Kaj Ringsager, der
ligeledes har været knyttet til skolen
i mange år. Hr. Ringsager blev også
udnævnt til viceinspektør, men ved
Amagerbros skole.
Skolen har imidlertid også fået nye
lærerkræfter, idet frk. Hanne Jakobsen
og fru Else Jensen Rix er blevet knyt
tet til skolen.
Den 1. september kunne overlærer,
fru Freddy Nielsen fejre sit 25-års ju
bilæum.
Vi mistede i løbet af året vores skole
betjent Lykkestjerne Jacobsen, som
desværre ikke fik mange år hos os. 1
stedet har vi fået hr. Erik Petersen til
skolebetjent fra 1. jan 1961.

Forældreugen. Den 2. og 3. no
vember var forældrene indbudt til at
overvære undervisningen i deres børns
klasser, og den 2. om aftenen var for
ældrene til elever i 5. klasse indbudt
til møde. Her talte skoleinspektør Gerh.
Olsen om den nye skolelov og om for
delingen af børnene efter 5. klasse.
Den følgende aften var forældrene
til elever i 1. klasserne indbudt til mø
de i skolens aula. Kommunelærer Cai
Mygind talte her om dansk- og regne
undervisningen på dette trin, hvorefter
skolelæge, dr. med fru Schondel talte
om formålet med lægeundersøgelsen af
børnene i skolen. Til slut oplæste in
spektøren en henvendelse fra skole
tandlæge, fru Guttorm-Nielsen, der
desværre ikke selv kunne være til ste
de.

Idrætsdagen. Den 7. september
afholdtes der idrætsdag. Ude på Valby
idrætsparks baner kappedes elever fra
forskellige Vesterbro- og Valbyskoler
om finalepladserne. Fra Lykkebo sko
len havde vi 2 atletikhold, 2 basketball
hold og 1 langboldhold med ind på
Østerbros stadion, hvor de endelige fi
naler blev udkæmpet den 23. septem
ber. Det blev imidlertid ikke til nogle
topplaceringer for vort vedkommende,
men alene det at nå så langt, synes vi
er godt.

Traditionen tro var der i decem
ber Lucia-optog i aulaen og på lærer
værelset. Denne tradition fik denne
gang et særlig smukt forløb ved at pi
gerne var iført ensartede dragter, der
tilmed var syet af dem selv.
Ved juleafslutningen vistes frk. Ydes
og frk. Skovlund Petersens smukke ju
lekrybbespil.
Det årlige skolebal løb af stabelen
onsdag den 25. januar 1961. Næsten
til midnat gik dansen livligt, og det blev
en festlig og dejlig aften for de elever,
der var med.

Skolens fødselsdag. Denne dag
blev som sædvanlig fejret med film
forevisning i aulaen for eleverene. —
Først vistes færdselsfilmen „Hr. Gå
bølle“, der på morsom måde beretter
om den mentalitetsforandring, der fore
går, når den fredelige hr. Gåbølle får
rattet mellem hænderne. Dernæst vi
stes en Disney-film om raketter, og her
fik eleverne en forestilling om de til
stande, der råder ude i lufttomme rum.

Indsamlinger. Der har i årets løb
været afholdt 2 indsamlinger, nemlig
Congo-indsamlingen, der gik til Congohjælpen, og som indbragte 769,46 kr.,
og en papirindsamling, der udelukken
de blev arrangeret til fordel for skolens
egne børn. Til denne indsamling kom

11

Cyklistprøven. Der blev afholdt
cyklistprøve fredag den .11. november.
Selvom vejret var koldt og blæsende
havde der meldt sig mange til prøven,
og vi kunne med tilfredshed konstatere,
at 70 pct. af deltagerne bestod prøven.
En af vore piger, Winnie Andersen fra
ry, kørte endda så fint, at hun skal del
tage i den store prøve for hele Køben
havn, men denne har ikke fundet sted
endnu. Alle, der bestod prøven, fik et
diplom og en nål udleveret.

der 14765 kg papir, hvilket gav et be
løb på nøjagtigt 1000 kr., efter at en
keltpræmier og klassepræmier var be
talt. To klasser, 4. A og 5. D, havde
været særlig ivrige og havde indsamlet
henholdsvis 3000 kg og 2000 kg og
vandt derved pæne beløb til en klasse
skovtur.

Foreningen Norden. Skolen har i
januar måned haft besøg af to nordiske
rejselektorer. Mandag den 4. januar
kom den svenske rejselektor til vore
IV-klasser, og senere i januar måned
fik vore III-klasser besøg af den norske
rejselektor.

Musikskolen. Musikskolen har i
det forløbne år kunne notere en glæde
lig fremgang. Der har meldt sig ca.
50 pct. flere i år end sidste år, og en
stor del af fremgangen ligger på instru
menterne guitar, trompet og klarinet.

Skolescenen har i år haft 193 og
Skolebio 491 medlemmer.
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Årsafslutningen 1961
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, 1010-ll, ll10-12.

Tirsdag, den 20. juni
1. u
1. X

32
34

1. y
2. V

35
36

X
y
b
A

39
38
2
3

4. b
4. c

9
22

4. A

17

4. B

18

4. C

19

5. a

23

5.
5.
5.
5.
5.

24
16
26
6
7

2.
2.
3.
3.

b
B
C
D
G

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

fru Eriksen
hr. Enevoldsen
frk. Gammeltoft
hr. Mygind
frk. Gammeltoft
- Skovlund
fru L. Carstens
- Sarnum
frk. Else Christensen
- Jacobsen
fru G. Freitag
- T ofteskov
- Hvalsøe
- Andersen
- Hvalsøe
- Freitag
hr. Niels Nielsen
- Wæverstrøm
- Arne Knudsen
- Holch

1 frk. Gammeltoft

fru
frk.
hr.
fru

Ringsager
Rix
Yde
Stanley Jacobsen
Vorstrup
13

fru Britta Strands
j - Karen Christensen
hr. La Cour
- Bøcher Knudsen
J - Høyer
|frk. Anna Jensen

hr. Dahl
- Bøcher Knudsen
fru Agda-Hansen
frk. Scheelke
fru Jordan Madsen
hr. Hilsøe
- Dahl

6. a1

8

6. au

25

6. ax

21

6. bu

27

7. bu

20

8- 9 L
jfru Sigurd Hansen
9-10
10-11
- Tofteskov
11-12
- Friese
9-10 hr. Arne Knudsen
- la Cour
10-11
8- 9 fru Andersen
9-10 hr. Gunnar Knudsen
10-11 frk. Yde
11-12 hr. Harpsøe

hr. Wæverstrøm
frk. Jacobsen
|hr. Wæverstrøm

frk.
hr.
-

Enevoldsen
Skovlund
Skovlund
Bøcher Knudsen
Arne Knudsen
la Cour

Årsprøve i Ille, kl. 8-11
Ill
III
III
III

e.u.
e.v.
e.x.
y.s.

11
12
13
14

dansk ................ hr.
engelsk .............. tysk .................... regning .............. -

Eksaminator.
V. Brandt
Roel
C. Frederichsen
Dalmann Olsen

fru
frk.
fru
hr.

Censor.
Freddy Nielsen
Bruun
Berg Olesen
Tengnagel

Onsdag, den 21. juni
1. V

33

2. u
3. a

37
1

3. B

4

5. A

24

6. av

29

6. ay

28

7. a1

25

7. a2

22

7. A1
7. A2
3. fa

16
27
15

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

fru Berg Olesen
frk. Anna Jensen
- Bruun
Viceinspektricen
fru Berg Olesen
hr. C. Frederichsen
fru Friese
hr. V. Brandt
fru G. Freitag
- Karen Christensen
L. Carstens
hr. Harpsøe
fru Hvalsøe
- Agda Hansen
- Ringsager
- Friese
- Karen Christensen
hr. Hilsøe
- C. Frederichsen
fru Britta Strands
frk. Else Christensen
14

|hr. Enevoldsen
J - la Cour

} - Stanley Jacobsen

fru Sigurd Hansen
hr. Willy Svendsen
frk. Else Christensen
fru Britta Strands
hr. Niels Nielsen
- Høyer
J frk. Jacobsen

3. FA

21

3. FD
6. bv

30
20

7. bv

26

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

hr. Bracher Svendsen
Arne Knudsen
- Bøcher Knudsen
frk. Anna Jensen
hr. Dalmann Olsen
fru Freddy Nielsen
hr. T engnagel

fru
hr.
fru
-

L. Carstens
Sarnum
Wæverstrøm
Roel
Harpsøe
Hvalsøe
Vorstrup

Årsprøve i Ille, kl. 8-11
III
III
III
III

e.u.
e.v.
e.x.
y.s.

f
11
12
13

fysik ................. hr.
dansk
dansk ................ fru
dansk ............... hr.

Eksaminator.
Gunnar Knudsen
Mygind
Rix
Holch

frk.
hr.
fru

Censor.
Ester Jensen
Yde
Hogstad
Andersen

Lykkebo skole, juni 1961.

Gerh. Olsen.
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