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LYKKEBO SKOLE

MEDDELELSER FOR 196Í-62
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN



Konfirmationsforberedelsen.
Eleverne konfirmeres fra 7. klasserne, således at konfirmationsforberedelsen 

falder 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.
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 konfirma
tionsforberedelsen .

Erstatning for bortkomne ure, smykker etc.
Da skolevæsenet jævnlig modtager ansøgning 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 onsdag den 

20. juni og torsdag 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 onsdag den 20. kl. 9-11 og torsdag den 21. kl. 8-10.

* Afslutningen,
hvortil alle udgående elever og deres forældre indbydes på det hjerteligste, 
finder sted torsdag den 2.1. juni kl. 11 i skolens aula. Denne dag er der ingen 
kontortid. Her foregår uddelingen af afgangsbeviser samt eksamensbeviser 
til eleverne i 4. mellemskoleklasse og realklassen.

★ Sommerferien
begynder lørdag den 23. juni og slutter lørdag den 11. august. Første sko
ledag, mandag den 13. august, læses der 2 timer. 1 .-klasserne møder dog 
først mandag den 20. august kl. 10. Samlingssted : skolens aula.

Praktiske oplysninger.

Elevtal. Skolen havde den 1. marts 
1962 1154 elever, 529 piger og 625 
drenge.

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 1963.

Udskrivning. Et barn 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.

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.

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.

3



Byplads må en elev først have, når 
han eller hun er fyldt 13 år, og kun i 
et af socialministeriet begrænset om
fang.

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

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.

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.

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 
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.

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.

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.

Skolehave. Til Lykkebo skole er 
knyttet en skolehave bestående af 70 
store og 135 små haver, under ledelse 
af overlærer Willy Svendsen Bracher. 
De 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 for
årets og sommerens arbejde bringes 
hjem i august-september måned. I 
sommerferien er skolehaven åben tirs
dag og torsdag kl. 19-21, hvor foræl
dre eller søskende er velkomne til at 
tilse haverne, medens børnene er på 
ferie.
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Feriekolonierne. Forældre, der øn
sker børn på feriekoloni, kan give skrift
lig besked til klasselæreren, hvorefter 
skemaer til udfyldning udleveres i april
maj. (Drengene har først mulighed 
for at komme med fra 3. klasse).

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 

med opgivelse af ferieværtens navn og 
adresse og stationen, hvortil billetten 
skal udstedes.

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

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

Lykkebo skoles distrikt.
Bavnagervej, Borghaven 1-21 og 2-24, Danhaven 1-25 og 2-30, Danshøj

vej, Engdals alle, Flidsagervej, Folehaven fra 68, Gladbovej, Gårdstedet, Havefor
eningen „Dan“, Haveforeningen „D.S.B.“’s haver, Haveforeningen „Friheden'', 
Retortvej, Haveforeningen „Harrestrup", Heldbovej, Humlehaven 1-41 og 2-36. 
Højbovej, Højsager Plads, Højsagervej, Kongshaven, Kærskiftevej, Langagervej. 
Lindehaven, Lundsf rydsvej, Lykkebovej, Lønborg alle, Nøddehaven, Prisholmvej, 
Retortvej, Rosenhaven, Rosenholms alle, Rønhaven, Skyggelundsvej, Søndervangs 
alle, Tjørnelunds alle, Urtehaven 1-49 og 2-22, Vangs alle, Vennely alle, Viger
slev alle fra 158, Vigerslev Godsvej, Vigerslevparken, Vigerslevstræde, Vigerslev- 
vej 107-141 og 189-279 og 130-280, Æblehaven, Åhaven.

Skolenævnets medlemmer.
Fru I. Hermansen, Heldbovej 105.
Værkstedsleder Erik Jørgensen, Kærskiftevej 75.
Bygningskonduktør Hans Henning Pedersen, Højsager 15.
Drager Mogens Petersen, Landlystvej 12, st.
Vognmand Jørgen Quistgaard, 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. 1730-18M. 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 

undtagen onsdag.
Skolepsykolog: fru Lis Geckler, skolepsykologisk kontor, Krausesvej 3, 0. Hen

vendelse gennem skolen.

Skolens lærerpersonale.
Inspektør: Gerh. Olsen.

Viceinspektør : Sv. Olsen.

Viceinspektør : Fru A. Anker-Clausen.

Overlærere : Fru A. Andersen, frk. I. Bruun, fru L. Carstens, frk. E. Chri
stensen, frk. K. Christensen, fru E. Eriksen, fru A. Friese-Christiansen, frk. C. 
Gammeltoft-Hansen, fru Agda Hansen, fru V. Sig. Hansen, fru J. Houmark-Niel- 
sen, fru R. Hvalsø Petersen, frk. Anna Jensen, frk. Esther Jensen, fru E. Berg 
Olesen, frk. E. Skovlund Petersen, fru A. Ringsager, fru I. Tofteskov, fru I. Vor- 
strup, fru A. Freddy Nielsen, hr. V. Brandt, hr. E. Dahl-Olsen, hr. J. Enevold
sen, hr. P. Harpsøe, hr. P. Hilsøe, hr. T. Hogstad, hr. Stanley Jacobsen, hr. Arne 
Knudsen, hr. Gunnar Knudsen, hr. T. Bøcher Knudsen, hr. C. Mygind, hr. Niels 
Nielsen, hr. R. Dalmann Olsen, hr. J. B. Roel, hr. W. Svendsen Bracher.

Lærere: fru G. Freitag, frk. Aase Graun, frk. Hanne Jakobsen, fru Jordan 
Madsen, fru Else Rix, fru S. Sarnum, frk. E. Scheelke, fru B. Strands, hr. Ole 
Dyhr, hr. C. Frederichsen, hr. J. Holch, hr. C. Høyer, hr. Henning Pedersen, hr. 
P. Møller Rasmussen, hr. H. F. de Tengnagel.
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Aret der gik.

Udflugtsdagen. Den 14. 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.

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 Vigerslev- 
vej. Disse raske piger og drenge fra 
lu og Iv, 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“.

Musikskolen. Interessen for mu
sikskolen er i stadig stigen. Der er nu 
oprettet 1 hold i blokfløjtesammenspil 
under ledelse af musikpædagog Ellen 
Lundahl, samtidig med at korsangen 
er blevet taget op under lærer Hanne 
Jakobsens ledelse. Sang, spil og be
vægelse for de mindste bliver ledet af 
lærer Else Rix, medens musikoriente
ring for de store elever bliver vareta
get af lærer Mogens Nielsen.

Personalia. Følgende lærere er i 
årets løb blevet udnævnt til overlærere : 
fru I. Vorstrup, fru Anna Ringsager, 
frk. Karen Christensen, fru R. Hval
sø Petersen, fru Jytte Houmark-Niel- 
sen, fru A. Friese-Christiansen, hr. 
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Jørgen Enevoldsen, hr. E. Dahl-Olsen, 
hr. Niels Nielsen, hr. T. Bacher Knud
sen, hr. V. Brandt, hr. Stanley Jacob
sen, hr. Cai Mygind og hr. Arne Knud
sen.

Endvidere er hr. Henning Pedersen 
og hr. Ole Dyhr vendt tilbage til sko
len fra henholdsvis Statens Gymnastik
højskole og militærtjenesten.

To af skolens lærere har i det for
løbne år kunne fejre jubilæum, nemlig 
viceinspektør Sv. Olsen, der har været 
ansat i skolevæsenet i 40 år, og over
lærer Anna Jensen, der har været an
sat i 25 år.

Idrætten. I tiden fra den 26. marts 
til den 5. april 1962 har vi haft idræts- 
og gymnastikuge.

6 drenge bestod prøven til guldmær
ket. Vinder Henrik Holm ry. 18 dren
ge bestod prøven til broncemærket. 
Vinder Gert Melchiorsen 5B. Vinder

ne fik til erindring en lysestage af form 
som skolens mærke: et firkløver.

Der har været afholdt kampe i gym
nastik, håndbold, volleyball og baskett- 
ball, og her må det især bemærkes, at 
5 B vandt 11—9 over 7 av-v.

Som afslutning på ugen havde vi op
visning af drenge den 4. april i drenge
salen og en opvisning af piger og drenge 
i skolens aula.

Desuden har skolen haft et hold med 
i Københavns skolevæsens gymnastik
turnering. Holdet måtte i anden runde 
se sig slået af Højdevangens skole.

Skolen deltog også med et hold i 
Ekstrabladets fodboldturnering, hvor 
det opnåede en række nydelige sejre 
og nåede helt op til kvartfinalen, hvor 
det efter omkamp blev besejret af Hol- 
steinsgade skole med 1—2. Det var flot 
klaret.

Skolens fødselsdag. Denne dag 
blev som sædvanlig fejret med 2 films
forestillinger i skolens aula for ele
verne. Der blev vist et Abbott og Ca
stello show.

Frivillig håndarbejde. Fra 15. ja
nuar til 1. april har der på skolen været 
etableret frivillig udvidet undervisning 
i håndarbejde. Undervisningen har fun
det sted uden for skoletiden. Børn fra 
4. klasse og opefter har fået tilbud om 
denne undervisning og tilslutningen har 
været stor. 26 børn, fordelt på 2 hold, 
har deltaget i kjolesyning. 13 børn har 
deltaget i broderi for store børn og al
lerstørst har interessen været hos de 
mindste børn fra 4. og 5. klasse, så der 
fra disse klassetrin har været etableret 
3 hold hver med 18 børn. På disse 
hold har der været undervist i strik
ning og hækling.
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Maskinskrivning. Maskinskriv
ning er optaget som fag i skolen. Det 
gamle bespisningslokale er derfor ble
vet indrettet som maskinskrivningslo
kale, hvor der nu står en række nye, 
dejlige maskiner. Eleverne har vist stor 
interesse for dette nye fag, og gode 
færdigheder i maskinskrivning vil gan
ske givet også komme dem til nytte ude 
i erhvervet senere hen.

Erhvervsvejledning. Med den nye 
skolelov er erhvervsvejledning indført 
som fag i skolens ældste klasser.

Børnene fra 8 au, 10 piger og 8 
drenge har 2 gange i dette forår prøvet 
at være ude i det praktiske erhverv for 
at få et indblik i, hvordan praksis for
mer sig, før de selv skal vælge erhverv. 
De har været i den pågældende virk
somhed i dennes normale arbejdstid. 
Deltagelsen var fra hjemmenes side 
ganske frivillig, men alle hjem gik ind 
for tanken, og vi mødte fra erhverve
nes side en meget stor velvilje og stor 
interesse for sagen, så alle børnene fra 

klassen kunne anbringes i det praktiske 
liv i de to uger, forsøget varede.

I tilslutning til erhvervsbesøgene 
skrev børnene om deres oplevelser og 
om mulighederne i det fag, de havde 
stiftet bekendtskab med. Også de fleste 
af værterne har været så venlige at 
skrive en lille rapport om deres ind
tryk.

Eleverne var anbragt i 24 forskellige 
virksomheder, og vi siger erhvervene 
tak for den store hjælp, der er ydet os, 
og håber, at skolen, når eleverne næste 
gang sendes ud i erhvervspraktik, må 
møde den samme interesse og velvilje.

Agda Hansen.

Traditionen tro. I december holdt 
skolen Lucia-optog i aula og på lærer
værelset. Også denne gang fik denne 
smukke tradition et højtideligt forløb. 
Pigerne er også kønne i de dragter, 
skolen anskaffede sidste år.

Ved juleafslutningen vistes fru Jytte 
Houmarks og frk. Skovlunds smukke 
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julekrybbespil, som både elever og 
lærere holder meget af.

Det årlige skolebal løb af stabelen 
tirsdag den 27. marts 1962. Næsten til 
midnat gik dansen livligt, og det blev 
en festlig og dejlig aften for de elever, 
der var med.

Julefesten for de store elever, IV em, 
real og 8. kl., blev en hyggelig aften. 
Overlærer Cal Mygind læste ved kaffe
bordet en morsom lille novelle af Ste
phen Leacock, dernæst afholdt man 
konkurrence om det smukkeste bord, 
for tilsidst at slutte med en dans.

Foreningen Norden. Skolen har 
atter i år haft besøg af 2 nordiske rejse
lektorer. III em og IV em har ved hjælp 
af en norsk og en svensk lektor fået et 
lille indblik i de nordiske sprog.

Desuden sender skolen gennem Nor
den i maj måned 2 raske drenge fra 
Iv, Helge Nielsen og Poul Nielsen, til 
Helsingfors.

Indsamlinger. Der har i årets løb 
været afholdt 2 indsamlinger. Først 
havde vi indsamling til de spedalske, 
og denne gav 1704,72 kr.

Dernæst indsamlingen til U-landene, 
og denne gav 1881,98 kr., som sam
men med overskuddet fra en forældre
aften, hvor magister Jens Petersen tal
te om filmkundskab, gav 2000 kr.

Forældreugen. Denne foregik un
der de sædvanlige former med foræl
drebesøg i klasserne samt 2 forældre
møder om aftenen.

Seksualundervisningen. Den nye 
undervisningsplan pålægger skolen at 
give alle de elever i 7. klasserne, hvis 
forældre ønsker det, undervisning i 
seksuallære. Denne undervisning er på 

Lykkebo skole blevet varetaget på for
træffelig vis af dr. med. Mogens Osler 
og kommunelærer Ellen Lykkebo, der 
er udpeget af skoledirektionen til denne 
opgave. Det skal samtidig bemærkes, 
at samtlige elever i 7. klasserne mod
tog denne undervisning, idet ingen for
ældre ønskede deres barn fritaget.

Resume af en dagbog. Efter endt 
mellemskoleeksamen tog en del elever 
under ledelse af overlærer Niels Niel
sen og overlærer fru A. Friese ud på 
en Tysklandstur.

„Turen startede under det i forvejen 
så kendte ur på hovedbanegården, hvor 
vi efter en rørende afsked med vore 
forældre begav os ud på den lange rej
se. Først gik turen til Gedser, hvor 
„Frederik den 9.“ lå og ventede på os. 
Vel ankommet til Grossenbrode, tog vi 
toget til Hamburg, hvor Elbtentunne- 
len, der ligger ca. 100 m under havets 
overflade, blev besat og beundret. Stu
vet sammen i en pæn rodet bunke nåe
de vi derefter Köln, hvor Domkirken 
var målet, vi først styrede mod. Efter 
at have overværet en messe her og gået 
rundt i byen, satte vi kursen mod St. 
Goar. Kl. 9 næste morgen startede vi 
mod Loreley. Turen var lang og an
strengende, ca. 4 km. Da vi endelig 
nåede klippen, blev vi meget skuffede 
over denne, men til gengæld var ud
sigten strålende. Dernæst kom så en 
af turens højdepunkter, Rhinturen, der 
også var en strålende oplevelse. Båden 
lagde til i Riidesheim, perlen blandt 
de tyske rhinbyer. Ikke langt herfra 
ligger Niederwald Denkmal, kæmpe
monumentet for Tysklands samling i 
1871. Efter endt fotografering gik tu
ren tilbage til Riidesheim via svæve
banen, hen over de skønneste vinmar-
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ker og med den smukkeste udsigt over 
Rhinens bugtede løb. Ingen må gå fra 
Rüdesheim uden at se cognacfabrikken, 
det gjorde vi heller ikke. Frankfurt a 
Main var nu i tankerne, og vel ankom
met hertil gik vi til den store tyske dig
ter Goethes hus, der var meget interes
sant at se. Aftenen gik med lysbilleder 
fra byens udvikling gennem tiderne og 
sluttede med asfaltbal. Tilbage til Ham
burg, hvor vi slappede af resten af da
gen, for straks næste morgen at tage 
til Hagenbeck. Efter at have betalt told 
for vores fotografiapparater så vi den 
dejlige dyrepark, der er noget forskel
lig fra vores Zoo. Via Grossenbrode- 
Gedser nåede vi atter hjem med en 
mængde dejlige og morsomme min
der.“

Lejrskolen. Skolen har som sæd
vanlig haft mange klasser på lejrskole. 
Et af disse lejrskoleophold fandt sted 
på Als, nærmere betegnet Vollerup, 
under ledelse af overlærer fru A. Fred
dy Nielsen og hr. og fru H. F. de 
Tengnagel.

Her bringes holdets egen beretning 
af lejrskolens forløb :

„Opholdet tegnede rent vejrmæssigt 
til at skulle gå fint, men vejrguderne 
var ikke med os ret længe. Vi druknede 
i regn tilsidst, men programmet for tu
ren blev overholdt til punkt og prikke 
alligevel, og jo mere det regnede, jo 
højere steg vort humør, for vi blev hur
tigt klar over, at dette var en lejrskole 
ud over det sædvanlige, og så er det 
morsomt at være med. Vi oplevede en 
mængde morsomme ting, idet regnvejr 
altid afstedkommer mange pudsige si
tuationer, og pigerne og drengene fra 
IV havde et vågent øje for det. Samti
digt må det siges, at de havde også et 
vågent øje for alle de interessante og 
smukke ting, som turen bød på. Her 
skal nævnes Sønderborg Slot med sine 
fine samlinger op til i dag, Dybbøl 
Mølle, Dannevirke, Sankelmark, Isted 
Hede, Hedeby, Gottorp Slot med det 
meget fine museum, Tønder by, mar
sken, Højer sluse, Vesterhavet, Rømø 
med Kommandørgården og Idrætssko
len. Da egnen omkring Vollerup også 
bød på interessante ting, som eleverne 
løste gennem opgaver, må det siges, at 
lejrskolen gav os alle 8 meget lærerige 
og begivenhedsrige dage, som vil hu
skes meget længe.“
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Årsafslutningen 1962

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—8s0, 9—9S0, 10’"-11.

Onsdag, den 20. juni

1. V 34 8— 9 fru Freitag
9-10 - Rix

1.x 37 8-10 frk. Gammeltoft
1. y 38 8- 9 fru Ringsager

9-10 hr. Dyhr
2. u 35 8-10 fru Eriksen
2. V 25 8-9 - Berg Olesen

9-10 frk. Anna Jensen
2. V 39 8-10 hr. Mygind
3. u 2 8-10 frk. Bruun
3. V 3 8-9 - Else Christensen

9-10 - Skovlund
3. X 4 8-10 fru L. Carstens
3. z 1 9-10 - Houmark-Nielsen

10-11 - Vorstrup
4. a 26 8-9 - Anker Clausen J fru Agda Hansen

9-10 - Berg Olesen
4. b 7 9—11 frk. Else Christensen hr. P. Møller Rasmussen
4. c 8 8-10 fru V. Sigurd Hansen - Høyer
4. A 16 8- 9 frk. Hanne Jakobsen J frk. Scheelke

9-10 fru Freitag
5. b 17 8-10 - Tofteskov hr. Enevoldsen
5. c 21 8- 9 - Hvalsø

9-10 - Andersen
J - Mogens Nielsen

5. B 23 8- 9 hr. Niels Nielsen fru Sarnum
9-10 - Henning Pedersen hr. Frederichsen
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6. av 24 8- 9 
9-10

hr. Brandt
Gunnar Knudsen

hr. Henning Pedersen 
- Niels Nielsen

6. bu 9 8- 9 - Hogstad - Svendsen Bracher
9-10 - Brandt fru Britta Strands

6. bv 27 8- 9 - Tengnagel hr. Gunnar Knudsen
9-10 - Dalmann Olsen - Svendsen Bracher

6. D 6 8- 9 1
/ • Stanley Jacobsen - Arne Knudsen

9-10 - Bøcher Knudsen
7. au 30 9-10 fru Friese-Christiansen |

Tofteskov ) frk. G raun
10-11 -

7. av 25 8- 9 hr. Harpsøe hr. Hilsøe
9-10 fru Hvalsø - Holch

7. bu læ 8- 9 - Andersen - Roel
9-10 hr. Tengnagel - Harpsøe

8. av 28 9-10 fru Karen Christensen ]
Friese Christiansen J

[ fru Jordan Madsen
10-11 -

I. V 18 9-10 - Freddy Nielsen hr. Roel
10-11 hr. Tengnagel frk. Esther Jensen

Torsdag, den 21. juni

1. u 32 8- 9 frk. Else Christensen
9-10 fru Britta Strands

2. X 36 8- 9 hr. Enevoldsen
9-10 frk. Gammeltoft

3. y 22 8-10 fru Sårum
4. B 15 8- 9 - Friese Christiansen hr. Gunnar Knudsen

9-10 hr. Frederichsen - Niels Nielsen
5. A 17 8- 9 fru Hvalsø fru Eriksen

9-10 fru Freitag - Sigurd Hansen
5. C 6 8- 9 hr. Arne Knudsen J hr. Dyhr

9-10 - Holch
4. C 16 8- 9 

9-10 y frk. Hanne Jakobsen frk. Bruun
- Scheelke

6. G 23 8- 9 1 fru Vorstrup fru Berg Olesen
9-10 - Karen Christensen

6. au 9 8-10 - Ringsager - Rix
6. ax 20 8- 9 hr.

fru
Holch
Houmark-Nielsen jfrk. Anna Jensen

9-10
6. bx 27 8- 9 hr. Dalmann Olsen hr. Mogens Nielsen

9-10 - Roel fru Andersen
7. av 28 8- 9 fru Karen Christensen

Carstens j frk. G raun9-10 -
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7. ax 29 8- 9 
9-10

hr. Frederichsen j
Arne Knudsen 1 [hr. Dahl

7. bv 24 8- 9 frk. Esther Jensen fru Britta Strands
9-10 hr. Dalmann Olsen hr. Mygind

8. au 25 8- 9 
9-10

fru 
hr.

Agda Hansen )
Hennig Pedersen J Htu Freddy Nielsen

8. ax 11 8-10 - Hilsøe frk. Skovlund
I. u 21 8- 9 fru Houmark-Nielsen fru Jordan Madsen

9-10 hr. Harpsøe hr. P. Møller Rasmussen
4. FD 30 8-10 - Bøcher Knudsen - Hogstad

Lykkebo skole, juni 1962.

Gerh. Olsen.
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