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LYKKEBO SKOLE

MEDDELELSER FOR 1962—63
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 hjemmets 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, par adysenteri, 

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 torsdag den 

20. juni og fredag den 21. juni efter omstående skema. Enhver, der har 
interesse for skolens arbejde, er ligeledes velkommen.
Elevernes opgaver fra den skriftlige eksamen vil være fremlagt i klasserne 
under forældrebesøgene.

★ Afslutningen,
hvortil alle udgående elever og deres forældre indbydes på det hjerteligste, 
finder sted fredag den 21. juni, kl. 1930 i skolens aula. Denne aften foregår 
uddelingen af samtlige afgangs- og eksamensbeviser.
Tegninger, sløjdarbejder og håndarbejder er fremlagt i de pågældende fag
lokaler torsdag den 20. juni og fredag den 21. juni fra kl. 8-10.

★ Sommerferien
begynder mandag den 24. juni og slutter lørdag den 10. august. Første 
skoledag, mandag den 12. august, læses der 2 timer. 1. klasserne møder 
dog først tirsdag den 20. august kl. 10. Samlingssted : skolens aula.

Praktiske oplysninger.

Elevtal. Skolen havde den 1. marts 
1963 1095 elever, 510 piger og 585 
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 1964.

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 skolen 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.

Børnenes 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“, 
Retortevej, Haveforeningen „Harrestrup“, Heldbovej, Humlehaven 1-41 og 2-36, 
Højbovej, Højsager Plads, Højsagervej, Kongshaven, Kærskiftevej, Langagervej, 
Lindehaven, Lundsfrydsvej, Lykkebovej, Lønborg alle, Nøddehaven, Prisholmvej, 
Retortevej, 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 /. 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.

Skolens kontor har åbent hver skoledag kl. 12-13 og desuden onsdag aften 
kl. 1730-1830. Telefon Va. 4761.

Skolebetjent : hr. Erik Petersen.
Skolelæge: dr. med. fru A. Schondel. Træffetid: mandag efterm. og torsdag form. 
Skoletandlæge : fru Guttorm-Nielsen. Træffetid: kl. 83°-1430.
Skolesundhedsplejerske : fru G. Brøndum. Træffetid: hver skoledag kl. 11 og kl. 13 

undtagen fredag.
Skolepsykolog : fru Lis Geckler, skolepsykologisk kontor, Krausesvej 3, 0. Henven

delse gennem skolen.

Skolens lærerpersonale.
Inspektør: Gerh. Olsen.

Viceinspektør : Anders Otto fra 1. august 1963.

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, fru S. Sarnum, frk. E. Skovlund Petersen, fru A. Ringsager, fru I. Tofte
skov, fru I. Vorstrup, fru A. Freddy Nielsen, hr. V. Brandt, hr. E. Dahl-Olsen, 
hr. J. Enevoldsen, hr. P. Harpsøe, hr. P. Hilsøe, hr. T. Hogstad, hr. Stanley Ja
cobsen, hr. Arne Knudsen, hr. Gunnar Knudsen, hr. T. Bøcher Knudsen, hr. C. 
Mygind, hr. R. Dalmann Olsen, hr. J. B. Roel, hr. W. Svendsen Bracher, hr. H. 
F. de Tengnagel.

Lærere: Fru K. Gottschalk, fru G. Freitag, frk. Hanne Jacobsen, fru Jordan 
Madsen, frk. B. Nyholm, fru Overbye, frk. E. Scheelke, fru B. Strands, hr. Ole 
Dyhr, hr. C. Frederichsen, hr. J. Holch, hr. C. Høyer, hr. J. Mohr, hr. Mogens 
Nielsen, hr. P. Møller Rasmussen.
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Aret der gik.
Traditionen tro. I december holdt 

skolen sit Lucia-optog i aula og på læ
rerværelset, og denne smukke tradition 
fik atter i år et stemningsfyldt og høj
tideligt forløb.

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

Julefesten for de store elever, 8. kl. 
9. kl. og II real og realklassen blev at
ter i år afholdt i december. Efter in
spektør Gerh. Olsens juletale læste 
overlærer Poul Hilsøe julehistorien, 
dernæst afholdt man konkurrence om 
det smukkeste bord for tilsidst at slutte 
med en dans.

Fredag den 15. marts løb det årlige 
skolebal af stabelen, og det blev en 

dejlig aften for elever og lærere, og 
ikke mindst orkestret under ledelse af 
overlærer Sjørlund bidrog godt til, at 
eleverne virkelig dansede og morede 
sig. I en af pauserne optrådte hr. J. 
Mohr og hr. Mogens Nielsen, og det 
gjorde de godt.

Udflugtsdagen. Atter i år tog sko
lens klasser, bortset fra 1. klasserne, 
der havde fri, i Zoologisk 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 prægtige og morsomme 
dyr. God ide at 2. klasserne kom med 
i år. Ikke mindst for disse små elever 
er Zoologisk have et herligt sted.

Fot. J. Hoick
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Enkelte af de store klasser havde 
truffet særlige aftaler med deres lærere. 
Nogle havde således lavet ekskursioner 
af mere teknisk karakter og besøgte 
forskellige store virksomheder. Andre 
klasser foretrak at tilbringe dagen i na
turen og tog op i Nordsjælland.

Forældreugen. I ugen fra den 5. 
til den 12. november afholdt Lykkebo 
skole sin årlige forældreuge, hvor alle 
forældre var indbudt til at overvære 
undervisningen, som den foregår til dag- 
lig.

6.-7. november havde hver klasse 
åbent hus i 2 timer, og på disse dage 
var der ialt mødt ca. 270 forældre, eller 
knapt en fjerdedel af skolens samlede 
elevtal.

Den 5. november var der aftenmøde 
for forældre og for eleverne i 8. kl., 
9. kl., II real og realklassen.

Erhvervsvejleder hr. Kai Sørensen 
var mødt og talte om de unges mulig
heder for de enkelte fag, samtidig med, 
at han på en dygtig og inciterende måde 
tog fat på nogle af de problemer, der 
altid opstår mellem forældre og børn, 
når talen drejer sig om valg af erhverv. 
Efter dette foredrag delte hr. Kai Sø
rensen forsamlingen i grupper med 
gruppeformænd og gav hver gruppe sit 
specielle emne til gennemdrøftelse. 
Gruppeformændene redegjorde derefter 
for det resultat, gruppen var kommet til, 
og hr. Kai Sørensen knyttede forskelli
ge kommentarer til. En helt igennem 
vellykket aften for de ca. 100 tilstede
værende. Kun synd ikke flere var mødt 
til sådan en aften, der har et så aktuelt 
emne til drøftelse.

Den 6. november afholdtes aftenmø
de for 5. klasse-forældrene, hvor in
spektør Gerh. Olsen redegjorde for de 

muligheder, der foreligger i skolen ef
ter 5. klasse. Senere vistes 2 film, 
nemlig „Usynlige grænser“ og „Splin
tret emalje“, der begge har pædago
gisk og psykologisk sigte, idet de for
søger at hjælpe og forklare nogle af de 
problemer, der vedrører os alle.

Skolepatruljerne. Trafikken stiger, 
trafikulykkerne stiger, og fra politiet 
og myndighedernes side gøres der man
ge forsøg på at standse disse triste og 
meningsløse ulykker, der hvert år kræ
ver mange menneskeliv, og derved 
bringer sorg ind i mange hjem. Lad os 
derfor være glade for de mennesker, 
der yder en aktiv indsats for at bekæm
pe ulykkerne, og tanken falder derfor 
straks på vore patruljevagter, der gen
nem hele året i al slags vejr har passet 
deres arbejde ude på Vigerslevvej.

Disse raske piger og drenge fra 7 bv, 
II u og II v, 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 pa
truljevagter, 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 barnet opmærksom på, at det kun 
må gå over i fodgængerfeltet“.

Personalia. 1 skoledirektionens mø
de den 20. marts 1963 blev overlærer 
Anders Otto, Emdrup skole, udnævnt 
til viceinspektør ved Lykkebo skole fra 
1. august 1963.
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Skolen har atter i år kunnet forøge 
sit antal af overlærere, idet fru S. Sar- 
num og hr. Helge F. de Tengnagel er 
blevet overlærere i henholdsvis januar 
og oktober måned.

Der blev ved skoleårets begyndelse 
knyttet følgende lærerkræfter til sko
len: fru K. Gottschalk, frk. B. Nyholm, 
fru K. Overbye samt hr. J. Mohr.

Men desværre har skolen også mistet 
nogle af sine gamle lærerkræfter. Vice- 
inspektør Sv. Olsen måtte på grund af 
sygdom søge sin afsked i april måned. 
Hr. Sv. Olsen, der sidste år kunne 
fejre sit 40. års jubilæum i Køben
havns skolevæsen, havde gennem lang 
tid varetaget viceinspektørembedet på 
Lykkebo skole og underviste til daglig 
i faget fysik. Han havde især inden for 
dette fag i sin skoletid gjort et stort ar
bejde og bestred da også posten som 
formand for fysiklærerforeningen i man
ge år.

En anden af skolens „gamle“ lærer
kræfter forlod os også dette år. Det er 
overlærer Niels Nielsen, der gennem 
mange år venligt og dygtigt har bestridt 
stillingen som sekretær på skolens kon
tor. Han blev den 1. august udnævnt til 
viceinspektør ved Enghave Plads skole, 
et embede, han til fulde kan bestride, 
da han gennem flere perioder har været 
konstitueret viceinspektør på Lykkebo.

3 andre lærerkræfter forlod skolen 
dette år, nemlig hr. Henning Pedersen, 
der søgte til Sjællandsgade skole, fru 
Else Rix, som flyttede helt over til 
Jylland til Voldum skole, samt frk. Åse 
Graun, der flyttede til Østrigsgades 
skole.

Skolen kunne i år fejre en jubilar til. 
Overlærer fru V. Sig. Hansen kunne 

i marts måned fejre sit 25. års jubi
læum i Københavns skolevæsen.

Udsmykningen. Skolen har i det 
forløbne år tildelt 500 kr. + 250 kr. 
til kunstnerisk udsmykning af skolen, 
og et udvalg, bestående af inspektør 
Gerh. Olsen, overlærer fru Karen Chri
stensen og kommunelærer Jørgen 
Holch, har for dette beskedne beløb 
skaffet skolen nogle dejlige litografier, 
som lyser fint op i de lokaler, hvor de 
hænger.

1. klasse forældremøde. I forbin
delse med forældreugen i november 
1962, var forældrene til 1. kl. x ind
budt til et klasseforældremøde. Skolens 
inspektør bød forældrene velkommen 
og udtrykte ønsket om, at skolens at
mosfære må være sådan, at børnene fø
ler sig trygge, så de under rolige for
hold tilegner sig kundskaber og fær
digheder. Klasselæreren gennemgik for 
forældrene nogle forskellige læsemeto
der og redegjorde for arbejdet med ind
læring af bogstaver og ord gennem 
skrivning, brug af bogstavæsker og 
ordbilleder. Under mødet hørtes et 
bånd, hvorpå en læsetime i klassen 
blev gennemgået.

Agda Hansen.

Musikskolen. Atter i år kan bemær
kes en stigende interesse på musikli
vets område. Musikskolen har arbej
det støt med undervisningen af elever 
i forskellige instrumenter, der har væ
ret oprettet hold i blokfløjtesammenspil 
hos fru Ellen Lundahl, i sang og be
vægelser med fru Kirsten Overbye som 
leder, et skolekor har øvet hele vinte
ren under frk. Birgit Nyholms ledelse, 
og et nydannet skoleorkester under hr.
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Aksel Perssons vejledning har gjort de 
første skridt til sammenspil og fælles
skab med godt resultat. Også i musik
orientering er der på et frivilligt hold 
givet de store elever undervisning af 
hr. Mogens Nielsen.

Foreningen Norden. Skolen har i 
år haft besøg af 2 nordiske rejselekto
rer. Eleverne i II real og realklassen 
har ved hjælp af en svensk og norsk 
rejselektor fået et lille indblik i de nor
diske sprog.

Skolens fødselsdag. Denne dag 
blev som sædvanlig fejret med 2 films
forestillinger i skolens aula for elever
ne. Denne gang vistes den vidunderlige 

film „Den røde ballon“, der fængslede 
både store og små elever helt.

Lejrskolen. Mange af vore klasser 
har i år været på lejrskole, og det er 
især Bornholm, der har virket tiltræk
kende. Lejrskolen er nu så almindelig 
på vores skole, at de fleste klasser op
lever et lejrskoleophold. Betydningen 
af sådant et ophold kan vel næppe 
overvurderes. Lejrskolen bringer ele
verne i kontakt med naturen, den brin
ger dem i forbindelse med mennesker, 
der lever under andre vilkår, end de 
selv gør, de lærer at forstå andre men
nesker. De vænnes til varsomhed og 
hensyntagen til dyr og planter, og de 
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opøves til at løse opgaver, enkeltvis el
ler gruppevis, en arbejdsmetode, der på 
længere sigt kan have meget stor betyd
ning for dem. Det er derfor ikke ejen
dommeligt, at mange lærere tager på 
lejrskole med deres elever, idet begge 
parter under sådant et ophold lærer 
hinanden at kende fra andre sider.

Seksualundervisningen. Skolen 
har givet alle elever i 7. klasserne, 
hvis forældre ønsker det, undervisning 
i seksuallære. Denne undervisning er 
på fortræffelig vis blevet varetaget af 
kommunelærer Else Lykkebo og dr. 
med. Mogens Ossier, der af skoledi
rektionen er blevet udpeget til denne 
særlige opgave. Det skal bemærkes, at 
samtlige elever i 7. klasserne modtog 
denne undervisning, idet ingen foræl
dre ønskede deres barn fritaget.

Skolekomedie. Medens de store 
børn sidste år under frk. Else Scheel- 
kes ledelse opførte „En søndag på Ama
ger“, var det i år små piger og drenge 
fra 4. klasse, der som morsomme og 
flinke skuespillere opførte „Drømmen 
om Robinson“ ved to velbesøgte fore
stillinger i marts måned under medvir
ken af ikke mindre end 10 af skolens 
personale til instruktion, dekoration, 
kostumer, o.s.v.

Skolebio. Skolebio 387. Skolescene 
138. Det kongelige Teater 12.

Skoleidræt. Deltog med et fodbold
hold i „Ekstrabladet“s fodboldsturne
ring for skolehold. Vandt over Ballerup 
5-0, og tabte siden Taastrup 0-9. En 
træningskamp med Sjællandsgade skole 
blev også tabt. Alle kampe blev spillet 
ude.

I udendørsperioden har der været 3 
hold til ekstragymnastik, og der er her 
blevet taget mange idrætsmærker.

3 drenge fra 7. klasse deltog i et ud
tagelsesstævne i atletik med henblik på 
de nordiske skolemesterskaber, men in
gen blev dog udtaget.

I vinterhalvåret har der været 2 hold 
til ekstragymnastik, og året afsluttedes 
med gymnastikmærke-prøver, klasse
kampe i håndbold og volleyball og op
visning i aulaen.

Frivillig formning. Vinterkur= 
sus 1962—63. I løbet af vinteren har 
der på Lykkebo skole været afholdt fri
villig tegning og formning. To hold har 
været i gang, onsdag kl. 14-16 for de 
lidt større børn og fredag samme tid for 
2. og 3. klasse. Mødeprocenten har væ
ret høj, og der er på begge hold blevet 
arbejdet godt. Mange sjove og smukke 
resultater er opnået i årets løb. 2. og 3. 
klasserne har formet i 1er, malet med 
limfarver, klippet og klistret, lavet jule
stads, fastelavnsmasker m. m., og de 
små elever er gået op i det med liv og 
sjæl. De har sikkert tilbragt mange dej
lige timer med penselen i hånden og 
farve på næsten.

På holdet for de store har deltaget 
elever fra 6. bv, 6. ax, 7. au og 7. ax. 
De har arbejdet med stoftryk, og blandt 
de mange smukke resultater kan næv
nes dejlige malede tasker, trykte for
klæder, duge og lunchservietter. Des
uden har de formet i 1er, dekoreret og 
lakeret, og mange morsomme krukker 
og figurer samt smykker har set da
gens lys.

Gaver til skolen. John Thomsen, 
Stig Hansen og Heino Larsen har skæn
ket skolen akvarieplanter og fisk.
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Arsaf slutningen 1963.

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.

Torsdag, den 20. juni.
1. u 33 8- 9 fru Astrid. Andersen

9-10 - Rigmor Hvalsø
1. V 35 8- 9 - Karen Christensen

9-10 frk. Birgit Nyholm
1. X 38 8- 9 fru Agda Hansen

9-10 - Lily Carstens
2. u 32 8- 9 - Britta Strands

9-10 frk. Else Christensen
2. V 34 8- 9 fru Kirsten Overbye

9-10 frk. Esther Jensen
2. X 37 8-10 - Gammeltoft-Hansen
3. u 4 8-10 fru Erna Eriksen
3- y 6 8-10 hr. Mygind
3. z 22 8-10 - Bøcher Knudsen
4. u 17 8- 9 j. frk. Ina Bruun fru K. Gottschalck

Mogens Nielsen9-10 hr.
4. V 9 8- 9 - Else Christensen fru Jordan Madsen

9-10 - Else Skovlund hr. Frederichsen
4. y 27 8- 9 

9-10
- Birgit Nyholm 

fru Sigrid Sarnum i ' Dyhr

5. a 26 8- 9 - E. Berg Olesen - Hilsøe
9-10 - Anker Clausen - Høyer

5. c 8 8-10 - Sigurd Hansen - Holch
5. A 16 8- 9 frk. Esther Jensen - Stanley Jacobsen

9-10 - Hanne Jakobsen - Arne Knudsen
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5. B 29 8- 9 
9-10

hr. Frederichsen
fru Friese-Christiansen

hr. Gunnar Knudsen
Tengnagel

6. ax 25 8- 9 hr. Svendsen Bracher - Dahl
9-10 fru Britta Strands - Hilsøe

6. bu 31 8- 9 hr. Roel frk. Anna Jensen
9-10 - Harpsøe fru Ingrid Tofteskov

6. bv 30 8- 9 - Dalmann Olsen Grethe Freitag
9-10 - Enevoldsen

7. au 15 8- 9 1 fru Anna Ringsager Freddy Nielsen
9-10 I

7. av 24 8- 9 hr. Brandt hr. Mogens Nielsen
9-10 - Gunnar Knudsen fru K. Gottschalck

7. bu 28 8- 9 - Hogstad hr. Mohr
9-10 - Brandt - Dahl

7. G 23 8- 9 J . fru Inger Vorstrup frk. 
fru

Else Scheelke
9-10 I Jordan Madsen

Fredag, den 21. juni.
1. y 39 8-9 fru Ingrid Tofteskov

9-10 - Grethe Freitag
2. y 36 8-9 hr. Dyhr

9-10 fru Anna Ringsager
3. X 3 8-9 hr. Enevoldsen

9-10 frk. Gammeltoft-Hansen
3. V 2 8-9 - Anna Jensen

9-10 fru Berg Olesen
4. X 18 8- 9 1j. - Lily Carstens j hr. Hilsøe

9-10 1 - Enevoldsen
4. z 1 8-9 - Inger Vorstrup [fru Agda Hansen

9-10 - K. Gottschalck
5. b 25 8-9 frk. Else Christensen - Sigurd Hansen

9-10 - Birgit Nyholm frk. Else Scheelke
5. C 16 8- 9 ]L - Hanne Jakobsen fru Karen Christensen

9-10 j - Jordan Madsen
6. au 24 8- 9 1L fru Rigmor Hvalsø frk. Else Scheelke

9-10 J hr. Mogens Nielsen
6. av 15 8-9 hr. Arne Knudsen fru Britta Strands

9-10 fru Ingrid Tofteskov - Sigrid Sarnum
7. ax 20 8- 9 11 hr. Holch hr. Mygind

9-10 I frk. Ina Bruun
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7. bv 14 8- 9 hr. Dalmann Olsen fru Sigrid Sarnum
9-10 - Tengnagel frk. Else Skovland

7. bx 31 8- 9 l - Roel hr. Svendsen Bracher
9-10 fru Freddy Nielsen

7. D 7 8- 9 ' 
9-10 [ - Stanley Jacobsen hr. Mohr 

- Dahl
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Mundtlig årsprøve 1963.
II real u nr. 20.
fredag d. 14. juni kl. 8 tysk ............ hr. T. Hogstad fru G. Freitag
mandag d. 17. juni kl. 8 geografi .... fru Agda Hansen hr. T. Bøcher Knudsen
onsdag d. 19. juni kl. 8 regning .... hr. P. Harpsøe - Dalmamnn Olsen

II real v nr. 12.
fredag d. 14. juni kl. 8 dansk ......... fru Freddy Nielsen fru K. Gottschalck
mandag d. 17. juni kl. 8 engelsk .... hr. C. Mygind hr. J. Enevoldsen
onsdag d. 19. juni kl. 8 biologi ........ - E. Dahl-Olsen - O. Dyhr

I real u nr. 21.
fredag d. 14. juni kl. 8 dansk ....... fru A. Andersen hr. J. B. Roel
mandag d. 17. juni kl. 8 geografi .... hr. O. Dyhr - J. Holch

I real v nr. 13.
fredag d. 14. juni kl. 8 dansk ...... hr. Dalmann Olsen hr. J. Enevoldsen
mandag d. 17. juni kl. 8 biologi ....... - H. Tengnagel - E. Dahl-Olsen

8. au nr. 30.
fredag d. 14. juni kl. 8 dansk ...... fru A. Friese fru A. Ringsagder
mandag d. 17. juni kl. 8 orientering - A. Friese hr. V. Brandt

8. av nr. 28.
fredag d. 14. juni kl. 8 dansk ......... hr. P. Harpsøe hr. V. Brandt
mandag d. 17. juni kl. 8 orientering - P. Harpsøe fru R. Ringsager

8. ax nr. 29.
fredag d. 14. juni kl. 8 dansk .......... - C. Frederichsen hr. W. Bracher
mandag d. 17. juni kl. 8 orientering - C. Frederichsen fru K. Gottschalck

Lykkebo skole, juni 1963.

Gerh. Olsen.
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