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Vajsenhusets virksomhed før og nu.
TVET KGL. VAJSENHUS er stiftet af Frederik IV ved Formål
U fundats af 21. juli 1727. Af denne fundats og det sam
tidig udsendte åbne brev fremgår det, at Vajsenhusets op
gave er: At tage sig af fader- og moderløse børn og sørge
for, at de »vel grundes i Guds Kendskab og vel anføres i
Læsen, Skriven og Regnen«.
Siden Vajsenhuset begyndte sin gerning den 11. oktober
1727, har opgaven og målet stadig været: i kristen ånd at
hjælpe og oplære forældreløse børn, så de kunne gå ud i
livet som gode og nyttige borgere.
Den måde, hvorpå denne opgave har været løst, har gan
ske vist været forskellig efter de forskellige tiders krav.
I det første Vajsenhus, som lå på Nytorv, fik børnene hele Nytorv
deres ophold og forplejning her, og de blev ved siden af
den almindelige skoleundervisning oplært i forskellige hånd
værk. Efter den store brand i 1795, som også lagde Vajsen
husets bygning i aske, var børnene i nogle år anbragt på
Blaagaard; men i 1799 blev det bestemt, at de skulle sættes
i pleje i private hjem — mod at Vajsenhuset betalte et efter
tidens forhold passende plejebidrag.
I de 150 år, der er forløbet, siden denne bestemmelse blev Foræidretruffet, har Vajsenhusets hjælp til forældreløse børn væretløse børn
ydet i form af pengehjælp til de hjem, der havde børnene
i pleje. Ved kgl. resolution af 4. dec. 1869 og 1. juli 1872
blev understøttelsen udvidet til ikke blot at omfatte børn i
København, men over hele landet, idet der bestemtes, at Vaj
senhuset direkte skulle understøtte børn på Sjælland, men
desuden betale en nærmere fastsat årlig ydelse til fordeling
mellem stifterne i de øvrige landsdele. Denne ordning opret
holdes den dag i dag, skønt det efter socialreformen af 1933
er et forholdsvis ringe antal forældreløse børn, som inddra
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ges under Vajsenhusets forsorg. I de sidste år er der fra
Vaj senhuset betalt ca. 12.000 kr. til børn på Sjælland, mens
der til stifterne uden for Sjælland årlig betales omk. 10.000
kr. Nogle af stifterne har i de forløbne år opsparet så store
beløb af de fra Vajsenhuset modtagne penge, at de kan yde
»vajseunderstøttelse« udelukkende af de renter, den opspa
rede kapital giver (ialt er der i stifterne opsparet »vajsemidler« til et samlet beløb af ca. 125.000 kr.).
Understøttelse til børn, der er bosat uden for Sjælland,
skal søges gennem de forskellige stiftskontorer — for børn
på Sjælland må der til Vajsenhusets kontor indgives ansøg
ning, skrevet på særligt skema.
Tanken bag denne form for understøttelse til forældreløse
børn vai- fra begyndelsen det i og for sig rigtige synspunkt,
at et barn har bedre af at vokse op i et privat hjem end på
et — nok så godt børnehjem. Men dels er det efter vor tids
forhold yderst små beløb, der betales til de enkelte børn,
dels er det så godt som umuligt at finde private hjem, der
er villige til at påtage sig det store ansvar og de forplig
telser, der følger med et barns opdragelse og uddannelse —
det er egentlig kun muligt, når nære slægtninge vil tage
barnet til sig.
Det er derfor et spørgsmål, om Vaj senhuset ikke burde
søge denne understøttelsesform ændret, så at man i stedet
for at betale småbeløb til en hel del — ret tilfældig udvalgte
børn gik over til at yde en virkelig betydningsfuld hjælp
til nogle færre børn, på hvis hele opdragelse og udvikling
der kunne øves indflydelse. Dette ville blive muligt, hvis der
til skolen blev knyttet kostskole-hjem, hvor børn fra hele
landet kunne optages og få deres fulde ophold og forplej
ning for en overkommelig betaling.
At også mange enlige mødre stærkt føler savnet af en
kostskole, hvor de kunne få børnene anbragt til en beta
ling, som de er i stand til at give, har vi hvert år talrige
eksempler på.
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Den skolegang for vaj senhusbørnene, som var blevet af- Købmabrudt ved den store brand i 1795, lykkedes det først at gen- ser8ade
optage i 1811, da Vajsenhuset fik sin egen bygning på Købmagergade, hvor der holdtes skole for de vaj senhusbørn,
der var bosiddende i København; og nu ikke blot for for
ældreløse, men også for faderløse børn, og hermed var grun
den lagt for den gerning, som i vor tid er blevet Vaj sen
husets vigtigste: gennem sin opdragergerning at støtte og
hjælpe de mødre, der er alene om at forsørge og opdrage
deres børn.
I maj 1875 blev den nuværende bygning i Nørre Farimags- Nr. Fari.
gade taget i brug, og her har de børn, der blev optaget på ™agsgade
Vajsenhuset, fået en skoleundervisning, der i det væsentlige
svarede til den, de ville få i de offentlige skoler; men ved
siden heraf har det været — og er stadig — målet i så stor
udstrækning som muligt at hjælpe de børn, som betroes til
Vaj senhusets omsorg. De forældreløse børn er — som nævnt
— anbragt i pleje i private hjem under Vajsenhusets for
sorg og tilsyn. De faderløse får økonomisk hjælp i forskel
ligt omfang, alt efter hvor stor trangen er (legater, konfir
mationshjælp, fodtøj er de vigtigste ting, der ydes dem).
For både de forældreløse og de faderløse børns vedkom
mende lægges der den største vægt på at knytte så nær
forbindelse som muligt med det hjem, hvor barnet vokser
op; derfor aflægger klasselæreren hvert år besøg i de enkelte
hjem for derigennem at få det nøjeste kendskab til børnene
og de forhold, hvorunder de lever, og for ved enhver lejlig
hed at kunne stå bi med råd og dåd i opdragergerningen.

Vajsenhusets gerning ophører derfor heller ikke med kon- udgåede
finnationen og udgangen af skolen; det er måske netop en
af de allervigtigste opgaver: at hjælpe med til, at de unge
bliver anbragt i gode lære- eller kontorpladser — efter som
deres lyst og anlæg er. Gennem en del legater, som af kær
lige og gode mennesker er skænket til Vajsenhuset, er det
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også muligt i nogen grad at hjælpe de unge til en videre
gående uddannelse, hvis de har særlige evner i den retning.
VajsenFor de unge, som forlader skolen, er det af betydning at
nes for- bevare forbindelsen og sammenholdet med de kammerater,
ening
som de har sluttet sig til i skoletiden; på dette område har
Vajsenhusianernes forening »Det gode Minde«- gennem en
lang årrække øvet en værdifuld gerning ved at være det
naturlige samlingssted for unge og ældre elever fra Det kgl.
Vajsenhus. Siden foreningen blev stiftet i Vajsenhuset på
Købmagergade den 22. januar 1858, har den været i fortsat
trivsel og vækst, især efter at den påtog sig den opgave at
hjælpe gamle vajsenhusianere ved tildeling af friboliger —
først i foreningens stiftelse i Ahornsgade og siden 1937 i
foreningens nye smukke bygning på Bomhusvej, hvor der
også er indrettet foreningslokaler. I de sidste år har »Det
gode Minde« også ønsket at række en hjælpende hånd til
de unge vajsenhusianere i den ofte vanskelige læretid, til
hvilket formål »Chr. Ottesens Mindefond« blev oprettet den
24. juni 1944, på den dag, da afdøde forstander Ottesen ville
være fyldt 80 år.
Foreningens formand er Poul Heiden.

Vajsenhuset har altid været en selvejende institution, der
afholdt alle udgifter til driften af egne midler, idet indtæg
ten hidrører dels fra renten af den kapital, som blev grund
lagt af kong Frederik d. 4. og siden er forøget ved forskel
lige gaver, dels fra det privilegium på udgivelse af bibler og
salmebøger, som fra gammel tid har været tillagt Vajsen
huset. Nu er forholdet dog det, at mens Vajsenhuset stadig
selv udgiver kirkesalmebogen på eget forlag, er udgivelsen
af bibler siden 1872 overdraget til Bibelselskabet mod en
mindre årlig afgift til Vajsenhuset. Foruden disse indtæg
ter, der igennem mange år var tilstrækkelige til at sikre
Vajsenhusets drift, er der i de senere år gennem undervis

indtægter
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ningsministeriet ydet statstilskud til skolen — i liglied med
hvad der bevilges andre private skoler.

Siden 1947 har dette tilskud været givet i henhold til lov
om friskole m. m. af 12. juli 1946, og de ret store beløb,
der hvert år er blevet udbetalt fra undervisningsministeriet,
har gjort det muligt at opfylde tidens krav til både de
stærkt stigende lønninger og de hårdt tiltrængte fornyelser
af inventar og skolemateriel. Men da skolen i sommeren
1950 to gange havde sendt et lille hold elever ud med mel
lemskoleeksamen, fandtes der ingen lovhjemmel til fortsat at
yde tilskud efter ovennævnte lov, idet skolen nu »forberedte
til en statskontroleret eksamen«. Muligheden for at finde
en løsning på den økonomiske vanskelighed, der herved er
opstået, har i den sidste tid været til overvejelse i ministe
riet, men et resultat er endnu ikke nået. Vi håber dog på,
at der her — som i andre forhold, der truer Vajsenhusets
eksistens, må findes udveje, der skaber mulighed for at
videreføre det arbejde, der gøres for at hjælpe enlige mødre
med børnenes opdragelse og uddannelse. At der er stor trang
for en sådan støtte, gives der hvert år et talende bevis for
gennem det store antal ansøgninger om optagelse, der ind
kommer — så mange, at langt over halvdelen må besvares
med afslag på grund af manglende plads.
Ansøgning om optagelse i skolen (normalt kun til skole- Optagelse
årets begyndelse i august) skal med de nødvendige attester
indgives på skolens kontor inden 1. april. I 1. klasse opta
ges almindeligvis ikke børn, som er under 63/4 år, når de
begynder skolegangen; i 2.—5. klasse optages enkelte børn,
for så vidt der bliver pladser ledige, ved at elever udmeldes
af skolen, enten fordi de må henvises til særklasser, eller
fordi moderen indgår- ægteskab eller flytter fra byen.

Forstanderen træffes på kontoret alle skoledage kl. 11—12
samt mandag kl. 18—19 (tlf. central 10356, vagtmester:
byen 4351).

Årsmeddelelser.
Skolen

I det forløbne skoleår, der begyndte den 12. aug. 1950 og
slutter den 19. juni 1951, har skoledagenes antal været 222.
Elevantallet var ved skoleårets begyndelse 274 (146 drenge
og 128 piger), ved dets slutning 275 (143 drenge og 132
piger). Eleverne har været fordelt i 11 klasser. Den daglige
undervisningstid er fra kl. 8 til kl. 14 — for de mindste
klassers vedkommende dog fra kl. 9 til kl. 13 eller 14, så
ledes at hver klasse har 5 eller 6 skoletimer å 50 minutter.
I alle klasser er der fællesundervisning for drenge og piger.
Ferier og fridage er — med ganske enkelte undtagelser —
de samme som ved de kommunale skoler i København og
på Frederiksberg.

Skoleplan

Ifølge skole- og undervisningsplanen af 4. sept. 1945 be
står skolen af 7 fortløbende klasser (4 underskoleklasser og
3 eksamensfri mellemskoleklasser), hvor undervisningen sva
rer til de fordringer, der stilles i folkeskoleloven af 18. maj
1937 § 2, stk. 1, omfattende den undervisningspligtige alder
(fra 7 til 14 år) — og 4 eksamens-mellemskoleklasser i hen
hold til lov om højere almenskoler af 24. april 1903. Ret
til at afholde mellemskoleeksamen blev første gang givet
ved undervisningsministeriets skrivelse af 29. dec. 1948.
hvorefter vi i maj-juni 1949 førte det første hold elever
(7 drenge og 8 piger) op til mellemskoleeksamen. Ved
ministeriets skrivelse af 1. dec. 1949 er eksamensretten ble
vet fornyet for de nærmest følgende år.
Ved slutningen af 4. klasse fordeles eleverne i de to mel
lemskoleretninger efter skolens skøn om deres evner og anlæg,
således at der ikke afholdes nogen optagelsesprøve. Nogle
børn, som er særlig unge eller umodne, bør dog gå eet år
i I FM-klasse og derfra overflyttes til I EM-klasse. Viser
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det sig, at et barn, der er anbragt i en EM-klasse, har van
skeligt ved at opfylde de krav, der her må stilles til anlæg
og interesse for bogligt arbejde, vil det være rigtigst at
flytte det til den tilsvarende FM-klasse, hvor arbejdsfor
merne naturligt er langt mere enkle og frie. Det må stærkt
fremhæves, at for børnenes senere fremtid er det af uvæ
sentlig betydning, om de afslutter deres skolegang fra den
ene eller anden mellemskole-afdeling.
De elever, der går ud af skolen med en mellemskole-eksa
men, og som har evner og lyst til videre læsning, vil kunne
tage realeksamen på eet år ved en af de kommunale skoler
eller studentereksamen i løbet af tre år fra en gymnasie
skole. De elever, der udgår af III FM-klasse, vil i almindelig
hed straks efter udgangen af skolen tiltræde lærepladser ved
håndværk, handel eller kontor, idet vi — så vidt muligt —
er dem behjælpelige med at skaffe gode pladser.

I skoleåret 1950—51 er arbejdet i de forskellige klasser Skoleåret
gået planmæssigt. Forsømmelser på grund af sygdom har
blandt eleverne ikke været unormalt store, selv om der i
vinterens løb altid vil være en del forkølelsestilfælde, lige
som de fleste børn i småklasserne må gennemgå de forskel
lige børnesygdomme, der dog heldigvis i reglen forløber
let og uden komplikationer.
Et sørgeligt dødsfald indtraf iblandt børnene i 3. kl., idet Dødsfald
Sven-Erik Bülow Hinrichsen d. 7. september afgik ved
døden som følge af skarlagensfeber, der angreb nyrerne. Vi
vil mindes ham som den søde og flinke lille dreng han var
i sin skoletid.

I årets løb har det daglige arbejde været afbrudt af for
skellige udflugter og fester, hvori alle børnene deltager uden
nogen som helst udgift for hjemmene.
Skoleskovturen fandt sted d. 24. august — desværre en Udflugt
yderst uheldig valgt dag, eftersom det regnede voldsomt det
meste af dagen; selv om de planlagte ture blev gennemført,
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lik børnene ikke den glæde og det udbytte af dagen, som
de burde have haft. IV EM. var på en heldagstur til Kulien
(hvor vejret for øvrigt ikke var stort bedre end her i lan
det). III og II mellemklasserne var i Helsingør og I mellem
og 4. klasse i Roskilde (Boserup), medens de mindste klas
ser var i Zoologisk have.

Den store festdag i årets løb er — efter gammel tradition
Stiftelsesfesten, der holdtes d. 11. oktober (223-års-dagen
for Vajsenhusets optagelse af de første børn). Om formid
dagen var hele skolen samlet i gymnastiksalen, hvor også
flere særlig indbudte gæster viste skolen den ære at være
til stede: direktør Leiming og kontorchef Horsten fra soci
alministeriet samt direktør Levin. Da biskop Fuglsang-Damgaard, der ved denne lejlighed plejer at tale til børnene,
var forhindret, holdt direktionens formand, departements
chef Holbøll tale til børnene: om at vinde det rette udbytte
både af arbejdet og fritiden, og lagde dem særlig på sinde
at udvise god vilje og flid. Senere overrakte departements
chefen præmierne til de børn fra afgangsklasserne, som
skolen havde ønsket at give en anerkendelse, fordi de i deres
skoletid netop havde vist »flid og god vilje« (Preben Ho,
Kirsten Fallinge, Inge Mejsing, Ena Nielsen).
Om aftenen holdtes bal for hele skolen, hvor børnene
blev trakteret med chokolade og wienerbrød, æbler og is.

Julefesten holdtes d. 22. december (sidste skoledag før
juleferien) under den sædvanlige smukke form, der kræver
et stort forudgående arbejde fra lærerpersonalets side. I
klasseværelserne, hvor børnene tilbringer den første time,
er der pyntet, og her får hvert barn æbler, godter og en
lille gave (til dels skænket af forskellig af Vajsenhusets ven
ner og velyndere). Senere opførtes i gymnastiksalen et lille
julespil af elever fra de ældste klasser under ledelse af hr.
Ege og hr. Meisner. Til sidst sluttedes der med dans om
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det store juletræ i Vestibulen. Foruden deres egen lille gave
fik 60 børn desuden en god flæskesteg med sig hjem.

Den første skoledag efter juleferien — Hellig-tre-kongersdag, samledes hele skolen, som det har været skik de senere
år, i St. Andreaskirke, hvor pastor Bayer Christensen præ
dikede.
Skolekomedie er blevet spillet af elever fra III og II ml.
under hr. Degners instruktion, mens hr. Ege tog sig af op
bygning af scene og udsmykning af salen. I år opførtes
»Molboerne«, lørdag d. 3. marts for alle skolens elever, om
søndagen blev der givet to forestillinger, hvortil der solgtes
billetter, mandag d. 5. marts spilledes der om aftenen for
tidligere elever.

Kirkeminister J. Sønderup aflagde d. 14. feb. besøg på
Vajsenhuset, hvor ministeren af direktion og kuratel blev
gjort bekendt med den nuværende virksomhed og de frem
tidige planer, og derefter aflagde besøg i forskellige klasser.

Skolens sang- og musiklærer gennem en lang årrække Afsked
hr. Aage Ulmer, som har været sygemeldt de sidste to år,
har set sig nødsaget til fra 1. maj d. å. at søge sin afsked.
Alle, som i tidligere år har overværet skolens stiftelsesfest
eller årsafslutning, vil have fået et tydeligt indtryk af, hvor
smukke resultater hr. Ulmer nåede i sit arbejde med bør
nenes uddannelse både i sang og musik. Vajsenhuset skyl
der hr. Ulmer megen tak for den interesse og iver, hvor
med han — trods vaklende helbred — har varetaget sin
gerning her.

I vinterhalvåret (oktober—marts) har vi — som de fore-Mandags'
møder
gående år — holdt »åbent hus« den første mandag i hver
måned for udgåede elever, de ganske unge såvel som de ældre.
Det har været glædeligt at se, at tilslutningen til disse sam-
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inenkomster er meget stor, livad der vel kan tages som udtryk
for, at vore elever føler sig stadig knyttet til deres gamle
skole og gerne vil bevare forbindelsen med tidligere kamme
rater og lærere. Ved møderne søger vi at byde på en så god
og lødig underholdning, som det er os muligt, men det bliver
vanskeligt år for år at skaffe velvillig assistance fra for
skellig side.
Men det er vel heller ikke underholdningen, der er den
vigtigste del af disse sammenkomster, af større betydning
er måske det frie samvær, som der bliver lejlighed til, når
der senere på aftenen serveres te og kage rundt om ved
bordene i festsalen.
I den forløbne sæson har vi holdt fem mødeaftener med
et afvekslende program: foruden en aften med forevisning
af kongefilmen og en aften med opførelse af skolekomedie
har vi budt på to foredrag (kaptajn Røder og fru Sigrid
Trier Hansen — hegge fortalte levende og morsomt om
deres oplevelser under krigen) og en sangaften med ingen
ringere end kgl. kammersanger Marius Jacobsen. Det er
altså også i år lykkedes at gennemføre en række »gode
aftener«.
Gaver

For så vidt Vajsenhusets skole skal have sin berettigelse
og opfylde sin mission i vore dage, må princippet være det,
at vi kan give vore børn den samme uddannelse og de samme
fordele, som de kunne få i de kommunale skoler — og ud
derover støtte og hjælpe dem på forskellig måde, som det
store offentlige skolevæsen ikke er i stand til.

Med hensyn til den førstnævnte betingelse har vi i de sidste
år mødt en så ubetinget forståelse og velvilje både hos Kø
benhavns kommunalbestyrelse og magistrat — og navnlig hos
skoledirektøren og vice-skoledirektørerne, at det nu fuldtud
kan siges, at vore børn kan opnå de samme goder, som bydes
børn i kommuneskolerne.
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Adgang til gratis skolebespisning (frokostpakke, mælk og
æble) er der for alle børn, gennemsnitlig 230 børn har gjort
brug af dette værdifulde tilbud. Til de børn, der bor så
langt fra skolen, at de er henvist til at benytte sporvogn,
gives der hver måned gratis sporvognskort, dette gælder
ca. 200 børn. Endvidere er der givet os tilladelse til at sende
de børn, der skønnes at være vanskeligheder med i den ene
eller anden retning, til undersøgelse på skole-psykologisk
kontor, ligesom de elever, der i IV EM-klasse ønsker at læse
latin, kan optages på de kursus, kommunen afholder.
I de sidste år, da det har vist sig vanskeligere end nogen
sinde at skaffe vore børn feriepladser, har ledelsen af såvel
kommunelærernes som kommunelærerindernes feriekolonier
vist os den store velvilje at give tiladelse til, at vi måtte
sende nogle af de drenge og piger, som det ikke var muligt
at få på landet, til foreningernes kolonier, hvor børnene
kunne få ca. 3 ugers ferieophold.
En ganske tilsvarende imødekommenhed har vi mødt fra
Børnenes kontor, som både ved jule- og sommeruddelingen
giver adskillige af vore hjem en kærkommen og ofte hårdt
tiltrængt hjælp.
Dansk skolescene har — takket være direktør Thomas P.
Hejles velvilje — givet eleverne i mellemskolen tilladelse til
at være medlemmer for halv pris. Omkring 125 børn har
herved fået lejlighed til for en meget ringe bekostning at se
tre teaterforestillinger og fire gode film.
Når vi ved skolens fester har været i stand til at give
børnene gaver og traktere dem på forskellig måde, skyldes
det, at der sendes os gaver dels fra nogle af Vajsenhusets
private velgørere dels fra forlagsboghandler Haase og Jes
persen samt fra Gyldendals forlag.

En sjælden stor og kærkommen gave til gavn og glæde
for vore tidligere elever har vi i år modtaget fra direktør
Preben Levin, som allerede tidligere på flere måder har vist
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sin interesse for Vajsenhuset og dets elever. I august 1950
sendte direktør Levin os 5000 kr., der i løbet af fem år
skulle uddeles til 10 forskellige elever til hjælp til studie
rejser el. lign. Allerede i år har to gamle elever nydt godt
af denne storslåede gave (den ene til studierejse til U. S. A..
den anden til studierejse til Østrig og Italien).
Fritids- Det fritidshjem, sonr blev startet i 1945, har også i dette
hjem år været fuldt optaget, idet ca. 50 børn til stadighed har
været indmeldt på fritidshjemmet, hvor de kan blive hver
skoledag til kl. lö1/^. Da det er begrænset, hvor mange børn
vi kan have her i eftermiddagstimerne, bliver pladserne i
første række forbeholdt børn fra underskoleklasserne, som
ellers ville være helt overladt til sig selv, medens moderen
er optaget af sit nødvendige arbejde. Det forlanges natur
ligvis, at de børn, der skal være på fritidshjemmet, opfører
sig sådan, at de ikke er til forstyrrelse og besvær for hele
arbejdet. Børnene beskæftiges med leg, lektielæsning og for
skellig underholdning — navnlig de sidste måneder før jul
er der stor travlhed med at lave julegaver af meget forskellig
art og mange forskellige materialer. Fritidshjemmet har
været ledet af frk. Minna Hansen, med assistance af frk.
Ulla Jensen og frk. Vera Berg.
Læge og Skolelægen dr. Jørgen Koch, der een gang om ugen kornTandlæge mer på s]j0]erp fører tilsyn med børnenes sundhedstilstand:
Børnene bliver målt og vejet, syns- og høreprøvet, des
uden bliver alle tuberkulinprøvet og får derefter en grundig
lægeundersøgelse i afklædt tilstand. Eventuelle skavanker bli
ver noteret i barnets journal, og skulle behandling være
nødvendig, bliver barnet forsynet med brev til hjemmets
egen læge, der naturligvis bør lede behandlingen.
Er der mindre nervøse forstyrrelser, vil lægen gerne søge
at vejlede mor og barn, men større forstyrrelser bliver hen
vist til skolepsykiateren.
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Vajsenhusets tandlæge, fru professorinde Strømgren, er
her på skolen tre formiddage om ugen (mandag, onsdag og
fredag) for at tilse og behandle børnenes tænder. En betin
gelse for at få del i denne — meget vigtige — tandpleje er
det, at der fra hjemmenes side drages omsorg for, at børnene
selv holder deres tænder rene ved regelmæssig børstning
(om det ønskes, kan tandpulver udleveres på skolen).
Fru Strømgren giver følgende beretning om arbejdet på
tandklinikken i det forløbne år:
Der er blevet lavet 692 plomber og foretaget 78 tandud
trækninger, deraf kun tre af blivende tænder. Tandrensning
med børste på maskine foretages, når det skønnes, at bar
net ikke på egen hånd kan holde sine tænder rene. Dette er
især tilfældet, når der af et farvestof i saliven dannes en
sort rand ved tandkødet. 5 større og mange mindre tand
retninger er under arbejde.
Børnene i 1. klasse mødte desværre med meget beskadi
gede tænder. Hos mange børn var mælketænderne så øde
lagte, at de fleste ikke kunne plomberes. Hos nogle var der
endog begyndende caries i de nye seks-års-tænder, det har
været et tidsødende arbejde at bringe disse tænder i blot
nogenlunde god stand, med midlertidige indlæg har jeg for
søgt at holde de dårligste tænder i en sådan tilstand, at de
kan bruges, indtil den tid, da det kan forsvares at fjerne
dem. En skoletandlæge kan ikke undgå at beklage, at bør
nene spiser så meget slik, endog i skoletimerne. Det ville
være heldigt, om skolen ville interessere sig for problemet:
Børn og slik.

Som der har været skrevet og talt meget om, har det i Feriede senere år været overmåde vanskeligt at skaffe feriepladser ptad8"
til københavnerbørnene — dette har også kunnet mærkes
her på skolen. Medens vi tidligere fik så godt som alle børn
på landet i sommerferien, har i de sidste år adskillige måttet
tilbringe ferien her i byen.
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Det må derfor så indtrængende som muligt henstilles til
de enkelte hjem selv at skaffe ferieplads, hvis der er den
ringeste mulighed herfor.
Gennem Østrups kontor, som viser os megen forståelse
og velvilje, lykkes det hvert år at få et lille antal børn an
bragt. For børn over 12 år må det dog anses for håbløst
at søge ferieplads gennem skolen, også for drenge i de min
dre klasser vil det være tvivlsomt, om der kan skaffes plad
ser. Nogle få drenge og piger vil kunne få 2—3 ugers ophold
på feriekolonier.
De børn, som må tilbringe sommerferien her i byen, vil
gennem skolen kunne få et »Gabriel Jensen«-kort, der giver
adgang til at deltage i forskellige udflugter.
Alt vedrørende børnenes ferieophold og rejser ordnes af
overlærer Degner, til hvem henvendelse i disse spørgsmål
bedes rettet.

Elever,
der udgår

Med udgangen af dette skoleår afslutter følgende elever
45j jeres skolegang her på skolen:
Fra IV mellem: Steen Andersen, Preben Ho, Ole Jensen,
Augustinus Kaas, John Kirschner, Poul Petersen — Hanne
Carlsen, Kirsten Fallinge, Gurli Jensen, Lis Kristensen, Inge
Mejsing, Lizzie Møller, Ena Nielsen, Nina Petersen, Myrna
Rasmussen, Vibeke Vejstrup.
Fra III mellem: Lasse Andreasen, Bent Gorlin, Leif Han
sen, John Häuser, Verner Kyhlensø, Bent Nielsen, Duval
Nielsen, Jørgen R. Pedersen, Poul Petersen, Bent Rasmus
sen, Flemming Rasmussen, Bent Scheel, Flemming Søborg,
Poul Wadum — Birthe Christensen, Hanne W. Christensen,
Lillian Ek, Annelise H. Hansen, Hanne Hansen, Kirsten
Holm Jensen, Ulla Knudsen, Guri Kristiansen, Bente Mørk,
Birthe Nielsen, Jytte Nielsen.
Fra II mellem: Hans Andersen, Keld Kristensen — Vivi
Ekelund, Conny Lauritzen.
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Personalet.
Sv. Skov Jensen, forstander, cand, theol og mag.
(ansat 1. april 1944):
Dansk IV EM.; tysk II EM.; religion I EM......... 12 timer

P. W. Degner, overlærer (ansat 1. oktober 1913,
overlærer 1. oktober 1944):
Regning, matematik, fysik IV EM. og II EM.;
regning, fysik og geometri III FM.
Forestår uddeling af bøger og materialer til
undervisningsbrug samt udfører kontorarbejdet
vedrørende skolen .............................................. 30

—

Frk. C. Dahl, overlærer (ansat 1. oktober 1918,
overlærer 1. maj 1948):
Naturhistorie IV—I EM., I FM., 4. og 3. kl.;
dansk og skrivning II EM. og II FM.; engelsk
II FM.; historie I EM. og I FM.; religion
4. kl. — Fører tilsyn med skolens ydre orden . . 35

—

P. Floor, cand, theol. (1919, fast ansat 1. april
1920):
Religion i IV, III og II EM. og i III og II FM.;
engelsk IV, II, I EM. og III FM.; regning
II FM.................................................................... 30 —
Aage Ulmer, sang- og musiklærer (1922, fast an
sat 1. april 1923; afsked 1. maj 1951).
Sang- og musikundervisning i hele skolen und
tagen 1. kl. — Under hr. Ulmers sygdom har
hr. E. Meisner overtaget alle timerne.............. 33

—

Frk. R. Silfwander, eks. lærerinde, faglærerinde
(1922, fast ansat 1. april 1923):
Dansk og skrivning III og I EM.; naturhistorie
III, II FM.; geografi II og I FM. og 4. kl.;
regning I FM. og 2. kl......................................... 35

—
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Sven V. Schov, eks. gymnastiklærer (1923, fast
ansat 1. juli 1929):
Gymnastik, svømning og sløjd med drengene
undtagen 1. og 2. kl.......................................... 23 timer

Frk. Eva Nielsen, eks. forskolelærerinde (1924,
fast ansat 1. april 1925):
Historie i III FM.; dansk og skrivning i 4. og
3. kl.; regning, skrivning og sang i 1. kl......... 35

—

Frk. E. Borgstrøm, eks. lærerinde (1927, fast an
sat 1. juli 1928):
Geografi IV—I EM.; tysk i IV og III EM.;
engelsk i III EM.; dansk og engelsk i I FM.;
regning 3. kl......................................................... 35

—

Fru Kate Bondo, eks. faglærerinde (1927, fast
ansat 1. juli 1929):
Håndarbejde i IV, III, II EM. og III, II FM.
samt 4., 3. og 2. kl., er desuden assistent på
kontoret og hos skolelægen .............................. 26

—

Fru A. Wilquin, eks. gymnastiklærerinde (1933,
fast ansat 1. oktober 1933):
Gymnastik med pigerne samt med 2. og 1. dr. 15

—

Oscar Jensen, cand. phil. (1934, fast ansat 1. april
1935):
Historie III og I EM.; regning og matema
tik III, I EM.; fysik i III EM., II FM. og I
EM.; geografi III FM. og 2. kl.; dansk og
skrivning 2. kl..................................................... 36

—

Erik Mortensen, kunstmaler (1934, fast ansat
1. april 1935):
Tegning i alle klasser; skrivning i III og I
FM., varetager desuden ordning og udlån af
skolens bibliotek ................................................ 30 —
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H. C. Ege, cand, theol. (1942, fast ansat 1. april
1944):
Dansk III FM. og 1. kl.; historie IV og II EM.,
II FM. og 3. kl.; religion I FM.; regning
4. kl....................................................................... 36 timer

Frk. Irmelin Jørgensen, eks. husholdningslærer
inde (1946, fast ansat 1. august 1947) :
Skolekøkkenundervisning i III EM, III FM.,
II FM................................................................ 6 —

Frk. Minna Hansen, eks. faglærerinde (ansat som
timelærer 1. august 1948):
Håndarbejde i I EM., I FM. og 1. kl.; religion
3., 2. og 1. kl.; historie 4. kl.; geografi 3. kl. 16 —
Vagtmester: N. Nielsen (ansat 1. oktober 1909).
Skoletandlæge: fru professorinde H. Strømgren
januar 1917).

(ansat

Assistent hos tandlægen: fru L. Nielsen.
Skolelæge: dr. Jørgen Koch (ansat af Københavns kom
mune 1. april 1949).

Arkitekt: A. Helbo (ansat december 1948).
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Til hjemmene.
En af skolens vigtigste opgaver er at vænne børnene til at
passe deres arbejde punktligt og have deres ting i orden, men
hertil er hjemmenes bistand nødvendig på mange områder:
Sørg for, at børnene kommer hjemmefra i så god
tid om morgenen, at de kan være rettidig i skole.

Bed ikke om ekstra frihed for børnene ud over de
ordinære ferier og fridage — med mindre det er strengt
nødvendigt — i så tilfælde må skolen have skriftlig
anmodning senest dagen i forvejen.

Bed ikke om fritagelse for gymnastik og skolebad —
sådan fritagelse gives normalt kun ifølge lægeattest.
Forsømmer et barn skolen på grund af sygdom, må
skolen underrettes — i tilfælde af langvarig sygdom
må der sendes lægeattest.

Ved konfirmation har de børn, der bliver konfir
meret fri dagen efter konfirmationen, deres mindre
søskende til kl. 10. Anden frihed i anledning af kon
firmation gives ikke.
Udeblivelse fra skole uden lovlig grund (skulkeri)
vil medføre bortvisning fra skolen.

Forsyn tøj, penalhus, gymnastikpose o. lign, med
tydeligt navn.
Se efter, at alle skolebøger behandles omhyggeligt,
at der er bind om dem og navn på dem. Forvoldt øde
læggelse må kræves erstattet.
Har børnene penge med i skole, skal de i første time
afleveres hos læreren til opbevaring. Det er strengt
forbudt at lade penge ligge i overtøjet.

TIMEFORDELING.
Eksamensfri mellemskole

Grundskole

1. Kl.

2
Kristendomsundervisning...............
12*)
Dansk...................................................
3
Skrivning.............................................
Regning (og matematik)..................
6
Historie................................................
Geografi ................................................
Naturhistorie......................................
Fysik.....................................................
Engelsk.................................................
Tysk......................................................
1
Sang......................................................
D2
Tegning................................................
2
Gymnastik...........................................
Håndgerning (P.)............................... Dl P3
Sløjd (D.).............................................
Husgerning (P.).................................. —
ialt for drenge. . .
ialt for piger. . .
*) herunder iagttagelsesundervisning.
“) drengene 2 limer geometri.

29
29

2. Kl.

2
11*)
3
6
I

3. Kl.
2
8
3
6
2
2
l

4. KL

Sum

2
8
8
39
D3 P2 12(11)
6
24
2
4
2
5
2
3

I. Kl.

3
8
3
5
2
2
2
2

2
D2
2
3

—
29
30

II. Kl.

III. Kl.

Sum

I. Kl.

II. Kl. III. Kl. IV. Kl. Sum

1
D3 PI
3
4
2
3

5
8(3)
9
10
6
6

2
2
3
2
2

2
4
1
5
2
2
2
2
3
5
2
1
3
2
2

36
36

107
108

36
36

36
36

2
3
8
21
6
7
7 (5)
D2 PI D2 PI
4 D 6**) P 4 15 (13)
2
2
6
2
6
2
2
6
2
2
4
2
2
6

2
2
2
2
7
D3 PI D 3 P I 10(2) D3 PI D 2 P1
3
3
2
2
8
3
3
4
14
4
2
2
3
____
32
35
120
36
31
33
36
36
33
125

Eksamens-mellemskole

2
5
2
5
2
2
2
2
5

2
4
1
6
2
2
2

3
4
1
D2
D3 P2
2
2
3
36
36

2
5

—
7
2
2
2
2
4
4

—
1
3
2
2

—
36
36

8
18
4
23
8
8
8
8
15
13
5 (6)
6 (3)
12 (11)
8
8
3
144
144
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Under visningen
er i det forløbne skoleår meddelt i de forskellige klasser
efter følgende plan.
1ste klasse (30 elever, klasselærer H. C. Ege).
Dansk. (H. C. E.) I. M. Nordentoft: Min A. B. C. I, Min
A. B. C. IL Iagttagelse. (12 timer).
Religion. (M. H.) Mundtlig gennemgang: fra skabelsen til
Josefs død og udvalgte fortællinger af det nye Testa
mente, salmer. (2 timer).
Regning. (E. N.) Købstadsskolens ny regnebog I.
(6 timer).

Skrivning. (E. N.). (3 timer).
2den klasse (35 elever, klasselærer O. Jensen).
Dansk. (E. N.) Børnenes danske læsebog I. Evald Jensen
og Noesgaard øvelser i skriftl. dansk, 2. skoleår. Digte
lært efter læsebogen. (11 timer).
Religion. (M. H.) Af det gamle Testamente er mundt
lig gennemgået: Moses og dommerne og af det nye
Testamente udvalgte fortællinger. Salmer efter Salmer
til skolebrug. (2 timer).
Regning. (R. S.) Købstadskolens nye regnebog II.
(6 timer).
Skrivning. (O. J.) (3 timer).
Geografi. (O. J.) Danmark. (1 time).
3die klasse (33 elever, klasselærer frk. E. Nielsen).

Dansk. (E. N.) Børnenes danske læsebog II. Evald Jen
sen og Noesgaard: Øvelser i skriftl. dansk, 3. skoleår.
Digte lært efter læsebogen, (o timer).
Religion. (M. H.) Balslevs bibelhistorie: side 30 til side
46. Udvalgte fortællinger af det nye Testamente. Af
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Luthers lille katekismus er lært: De 3 trosartikler. Sal
mer efter Salmer til skolebrug. (2 timer).
Historie. (H. C. E.) Nik. Helms: Danmarkshistorie til
1340. (2 timer).
Geografi. (M. H.) Christensen & Lauridsen: Barnets før
ste Geografi: Kort I. (2 timer).
Naturhistorie. (C. D.) Gennemgået nogle af de mest kendte
dyr og planter (1 time).
Regning. (E. B.) Købstadskolens nye regnebog III (6
timer).
Skrivning. (E. N.) (3 timer).

4de klasse. (33 elever, klasselærer frk. E. Nielsen).
Dansk. (E. N.) Børnenes danske læsebog III. Evald Jen
sen og Noesgaard: Øvelser i skriftlig dansk, 4. skoleår.
Digte lært efter læsebogen. (8 timer).
Religion. (C. D.) Balslevs bibelhistorie: s. 47—57 og
s. 78—99. Luthers lille katekismus gennemgået (de 10
bud, Fadervor, trosartiklerne). Salmer efter Salmer til
skolebrug. (2 timer).
Historie. (M. H.) Viktor Pedersen: Gundskolens dan
markshistorie fra Valdemar Atterdag til 1730. (2 timer).
Geografi. (R. S.) Axel Nielsen: Vor Jord. Side 30—58.
(2 timer).
Naturhistorie. (C.D.) Gennemgået nogle af de mest
kendte dyr og planter. (2 timer).
Regning. (H. C. E.) Købstadskolens nye regnebog IV.
(6 timer).
Skrivning. (E. N.) Pigerne 2, drengene 3 timer.
I FM. = 5. kl. (31 elever, klasselærer frk E. Borgstrøm).
Dansk. (E. B.) Fossing, Skarvig og Arild Sørensen: Bør
nenes danske læsebog IV. Diktat og genfortælling efter
Evald Jensen og Noesgaard: Øvelse i skriftlig dansk,
5. skoleår. (7 timer).
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Religion. (H. C. E.) J. Martensen og J. Paullis kortfattet
bibelhistorie, side 1—58. De 10 bud. 12 salmer.
(3 timer).
Historie. (C. D.) Nik. Helms: Danmarks historie 1730—
1807; Ejler Møller: Verdenshistorie: oldtiden.
(2 timer).
Geografi. (R. S.) Axel Nielsen: Vor Jord, fra Frankrig
til Asien. Desuden repetition af Danmark. (2 timer).
Naturhistorie. (C. D.) Axel Nielsen: Naturen I, side 1—
52. Botanik mundtlig gennemgang. (2 timer).
Engelsk. (E. B.) Joh. Bittmann & E. Jønsson: Engelsk
i folkeskolen I, side 16—60. (2 timer).
Regning. (R. S.) Friis-Petersen, Gehl og Jessen: Købstad
skolens regnebog V. (5 timer).
Skrivning. (E. M.) (3 timer).

1 EM. (16 elever, klasselærer O. Jensen).
Dansk. (R. S.) Clausen og Hansen: Dansk læsebog for
mellemskolen I. Stil og sproglære efter Evald Jensen
og Noesgård: Skriftlig dansk og øvelsesstykker i dansk
sprog. Digte og sange lært. (5 timer).
Religion. (Sk. J.) Nørfelt: Kristendomskundskab, s. 1—92.
12 salmer. (2 timer).
Historie. (C. D.) Ludv. Schmidt: Oldtiden og begyndel
sen af middelalderen. (2 timer).
Geografi. (E. B.) C. C. Christensen: Geografi for mellem
skolen I, Øst-, Vest- og Mellemeuropa. (2 timer).
Naturhistorie. (C. D.) Balslev og Andersen: Zoologi I,
side 1—79. S. Franck, Andersen og Jørgensen: Plan
telivet I. (2 timer).
Engelsk. (P. F.) Friis Hansen og Nielsen: Engelsk I. Riis
Jacobsen: Stiløvelser, Riis Jacobsen: Engelsk gramma
tik. (5 timer).
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Naturlære. (O. J.) Th. Sundorph: Fysik for mellemsko
len I: Til varmefylde. (2 timer).
Regning. (O. J.) Mellemskolens ny regnebog I. (5 timer),
timer).
Skrivning. (R. S.) (2 timer).

Il FM. = 6. kl. (14 elever, klasselærer frk C. Dahl).
Dansk. (C. D.) Børnenes danske læsebog V; Jensen, Noes
gaard m. fl.: Øvelser i skriftlig dansk, 6. skoleår. Gen
fortælling og diktat. Oplæsning af enkelte hovedværker.
(6 timer).
Religion. (P. FJ Martensen og Paullis bibelhistorie: side
32—64 og Apostelenes gerninger 1—18. Trosartiklerne.
16 salmer. (3 timer).
Historie. (H. C. E.) V. Pedersen: Danmarks historie
1801—48. Ejler Møller: Verdenshistorie (Afsnit af
middelalderen og den nyere tid til Ludvig d. 14). (2
timer).
Geograji. (R. S.) Axel Nielsen: Vor Jord, s. 92—124.
Naturhistorie. (R. S.) Axel Nielsen: Naturen I, s. 56—126.
(2 timer).
Naturlære. (O. J.) Chr. Jensen og Sundorph: Lille Natur
lære, forfra til galv. elementer. (2 timer).

Engelsk. (C. D.) Bittmann og Jønsson: Engelsk II, side
4—55. (2 timer).
Regning. (P. F.) Hovedstadens regnebog VI. (4 timer).
Skrivning. (C. D.) Drengene 2 timer, pigerne 1 time.

Il EM. (26 elever, klasselærer P. Floor).
Dansk. (C. D.) Clausen og Hansen: Dansk læsebog for
mellemskolen II. Stil og sproglære efter Jensen og
Noesgaard: Skriftlig dansk og øvelsesstykker i dansk
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sproglære for mellemskolen. Begyndende litteratur
kendskab gennem mundtlig vejledning. (4 timer).
Religion. (P. F.) Martensen og Paulli: Bibelhistorie, side
60—100. Kapitler af Apostlenes Gerninger efter det nye
Testamente. Trosbekendelsen gennemgået efter Balslevs
katekismus. 14 salmer. (2 timer).
Historie. (H. C. E.) Ludvig Schmidt: Middelalderen. (2
timer).
Geografi. (E. B.) C. C. Christensen: Geografi for mel
lemskolen: Sydeuropa, Afrika. (2 timer).
Nalurhistorie. (C. D.) Balslev og Andersen: Zoologi, side
83—143. Franck, Andersen og Jørgensen: Plantelivet
II. (2 timer).
Engelsk. (P. F.) Friis Hansen og Nielsen: Engelsk II.
Riis Jacobsen: Stiløvelser. Riis Jacobsen: Engelsk gram
matik. (3 timer).
Tysk. (Sk. J.) Ellen Lange: Tysk Begynderbog, time 1—
115. (5 timer).
Naturlære. (P. W. D.) Sundorph: Fysik for mellemskolen,
varmelære. Kemi: til syrer. (2 timer).
Regning. (P. W. D.) Mellemskolens nye regnebog II. Arit
metik, lidt bogstavregning. Jul. Petersen: Geometri til
konstruktioner. (5 timer).
Skrivning. (C. D.) (1 time).

Ill FM. = 7. kl. (21 elever, klasselærer H. C. Ege).
Dansk. (H. C. E.) Fossing, Skarvig, Sørensen: Børnenes
danske læsebog VI. Sprogøvelser og skriftlig dansk
efter Jensen og Noesgaard: Øvelser i skriftlig dansk
for 7. skoleår. Flere hovedværker gennemgået. (7
timer).
Religion. (P. F. I N. T. Apostlenes Gerninger. Balslevs
katekismus: Fader vor, dåben og nadveren. 13 salmer.
(2 timer).
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Historie. (E. N.) Danmarkshistorie: 1848 til vor tid.
E. Møller: Verdenshistorie: 18. og 19. årh. Jørgensen
og Nissen: Samfundslære. (2 timer).
Geografi. (0. J.) Th. Nørlyng: Danmark og landene mod
nord. (2 timer).
Naturhistorie. (R. S.) Balslev og Andersen: side 1—32
og 145—216. (2 timer).
Engelsk. (P. F.) Bittmann og Jønsson III: side 4—36.
F. Goldschmith: Biliedatlas XV—XXIII. (2 timer).

Naturlære. (P.W.D.) Chr. Jensen og Th. Sundorph: Lille
naturlære, fra galvaniske elementer og bogen ud.
(2 timer).
Regning. (P.W.D.) Hovedstadens regnebog VII.
(4 timer).
Geometri. (Kun drengene P. W. D.). S. Søe: Geometri for
den praktiske mellemskole. (2 timer).
Skrivning: (E. M.) Drengene 2 timer, pigerne 1 time.

HI EM. (21 elever, klasselærer frk. E. Borgstrøm).
Dansk. (R. S.) Clausen og Hansen: Dansk læsebog for
mellemskolen III. Houken og Sørensen: Svensk for mel
lemskolen, ca. 25 sider. Analyseøvelser efter Jensen og
Noesgaard: Skriftlig dansk og øvelsesstykker. 1 stil
ugentlig. (4 timer).
Religion. (P. F.) Matthæus evangeliet. Balslevs katekis
mus: Fader vor, dåb og nadver. 15 salmer. (2 timer).
Historie. (0. J.) Ludvig Schmidt II: Den nyere tid.
(2 timer).

Geografi. (E. B.) C. C. Christensen: Geografi for mel
lemskolen. Asien, Australien, Sydamerika. (2 timer).
Naturhistorie. (C. D.) Balslev og Andersen: Zoologi, side
side 1—50. Franck, Andersen og Jørgensen: Plantelivet
III. Mundtlig gennemgang af organisk kemi. (2 timer).
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Engelsk. (E. B.) Friis Hansen og Nielsen III. Riis Jacob
sen: Stiløvelser III. Riis Jacobsen: Engelsk grammatik.
(3 timer).
Tysk. (E. B.) Ellen Lange: Tysk begynderbog, time 125
og bogen ud. (4 timer).
Regning. ( O. J.) Mellemskolens nye regnebog III. Jensen
og Christiansen: Aritmetik for mellemskolen (til deci
malbrøker). Jul. Petersen: Geometri § 54—94.
(6 timer).
Naturlære. (O. J.) Sundorph: Fysik for mellemskolen I.
Magnetisme og elektricitet. Kemi: Fra syrer og bogen
ud. (2 timer).
Skrivning. (R. S.) (1 time).

IV EM. (16 elever, klasselærer P. W. Degner).
Dansk. (Sk. J.) Clausen og Hansen: Læsebog for mellem
skolen III. Udvalgte stykker af Houken og Sørensen:
Svensk for mellemskolen. Stil (genfortælling eller fristil)
een gang ugentlig. (5 timer).
Til eksamen opgives: (som hovedværk) Holberg: Jeppe
på Bjerget; (uden for læsebogen) Blicher: Præsten i
Vejlby; efter læsebogen: (prosa) s. 49—53, 102—122,
191—210, 264—270, 291—302. (poesi) s. 35—49,
56—63, 122—124. Svensk: s. 10—15, 43—48, 62—64,
86—90, 95—99, 105—107.
Religion. (P. F.) Maltesen og Heltoft: Kirkehistorie. Sal
mer. (2 timer).
Historie. (H. C. E.) Ludv. Schmidt: Lærebog i historie II,
den nyeste tid. (2 timer).
Geografi. (E. B.) C. C. Christensen: Geografi for mel
lemskolen II: Nordamerika, Danmark og det øvrige
Norden. (2 timer).
Naturhistorie. (C. D.) Balslev og Andersen: Zoologi II,
s. 50—102. Franck, Andersen og Jørgensen: Plante
livet IV. (2 timer).
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Engelsk (P. F.) Friis Hansen og Nielsen: Engelsk for
mellemskolen IV. Riis Jacobsen: Engelske stiløvelser
og grammatik. Kursorisk læsning. (4 timer).
Til eksamen opgives: Læsebogens stk. 4, 5, 8, 10, 14,
15, 17, 19, 24, 26, 27, 30.
Tysk. (E. B.) Carl Gad: Tysk læsebog for mellemskolen,
s. 37—42, 50—68, 76—88, 95—105, 110—114. Kur
sorisk: Gad: Tysk læsning I og II. (4 timer).
Til eksamen opgives: s. 37—42, 50—63, 76—88, 95—
105.
Regning og matematik. (P. W. D.) Mellemskolens nye
regnebog IV. Geometri: Jul. Peersens lærebog for mel
lemskolen fra regulære polygoner og ud. Jensen og
Christiansens aritmetik: Fra decimalbrøker og bogen
ud. (7 timer).
Naturlære. (P.W.D.) Th. Sundorph: Fysik for mellem
skolen II. Kemi: Forfra til syrer og salte (2 timer).

Tegneundervisningen ledes af kunstmaler Erik Mortensen.
Der undervises i mønsterkomposition sideløbende med
frit skabende arbejde i vandfarve og pastel, i de små klasser
tillige lidt småsløjd.
Sløjdundervisningeji ledes af Sven V. Schov efter dansk
skolesløjds system. Alle mellemskolens drengeklasser delta
ger i denne undervisning 2 timer ugentlig.
Pigernes gymnastikundervisning ledes af fru A. JEUquin,
der tillige underviser hele skolen i dans i efterårsmånederne.
Drengenes gymnastik ledes af Sven V. Schov efter Niels
Bukhs system.

Svømmeundervisning gives drengene i mellemskolen på
Københavns kommunes søbadeanstalt i Gasværkshavnen. I
undervisningen deltog 72 drenge, hvoraf 8 tog den store
svømmeprøve, 18 frisvømmerprøve og 5 den lille prøve.
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1 kvindeligt håndarbejde undervises alle piger (af fru
Bondo eller frk. M. Hansen). Underskole-klasserne lærer strik
ning og håndsyning i 3 eller 4 ugentlige timer. I mellem
skole-klasserne undervises i maskinsyning, og som ekstra
arbejder udføres broderi og knipling (FM-klasserne 3 timer,
EM-klasserne 2 timer ugentlig). Lige fra den første under
visning lægges der særlig vægt på, at de udførte arbejder
er af en sådan art, at eleverne selv kan anvende de ting, de
har syet eller strikket.

I skolekøkkenet gives der af frk. Irmelin Jørgensen under
visning i husligt arbejde. Med første-års-hold (III EM & II
FM.) er gennemgået: dagligt rengøringsarbejde, madlavning,
bagning samt regnskab (3 timer). Med andet-års-hold (III
FM.) er gennemgået daglige rengøringsarbejder, mere sam
mensatte retter, syltning og bagning samt regnskabsføring
og kostudregning.
Desuden har III E & FM. to gange om måneden udført
vaskningen af skolens kitler, håndklæder o. lign.

I Vajsenhusets musikskole, som er oprettet den 1. oktober
1890, optages kun børn, der viser særlige evner for musik,
og hvis opførsel og flid berettiger dem til denne udmær
kelse. Eleverne udvælges som regel fra 3. klasse; for tiden
får 32 børn musikundervisning. Der undervises i violin,
bratsch, cello og kontrabas, samt i orkesterspil. Undervis
ningen foregår i skoletiden.
Den daglige øvning finder for de fleste elevers vedkom
mende sted på skolen, før eller efter skoletid, ligesom ind
øvelsen i orkesterspil foregår i eftermiddagstimerne. Under
visningen er gratis. Instrumenter, noder og strenge betales
ligeledes af Vajsenhuset. Kun sådanne reparationer, som
måtte blive nødvendige, dersom eleverne omgås instrumen
terne uforsvarligt, må børnene selv betale. Undervisningen i
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musik er naturligvis — ligesom undervisningen i almindelige
skolefag — gældende for den tid, børnene går her på skolen.
To gange om året, ved stiftelsesfesten og eksamensafslut
ningen, medvirker de dygtigste elever enten i skolens stryge
orkester som solister eller i kammermusik.
Undervisningen har under hr. Vlmers sygdom været vare
taget af hr. E. Meisner.

Ved de afsluttende årsprøver i juni 1950 har følgende
fremmede censorer vist os den velvilje at overvære prøverne
og deltage i bedømmelsen:

Hr. skoleinspektør Degerbøl.
Kommunelærerinde frk. K. Degner.
Hr. stud. mag. Eller.
- pastor Erritzøe.
Fru E. Erritzøe.
Hr. fuldmægtig Garde.
- overlærer Ellegaard Hansen.
- overlærer S. N. Hoick.
Lærerinde fru Harfot.
Hr. bankfuldmægtig Hendriksen.
Overlærer frk. Kjær.
Hr. kommunelærer Johs. Pedersen.
Viceinspektrice frk. M. Petersen.
Lærerinde frk. Rasmussen.
Hr. kommunelærer Bundgaard Rasmussen.
Gymnastiklærerinde fru Thorsen.

Mellemskoleeksamen 1951.
(6 drenge og 10 piger).
Den skriftlige eksamen afholdtes 7.—10. maj.

Mundtlig eksamen efter følgende skema:
18. maj kl. 8:

Eksaminator:

Censor:

Hr. P. W. Degner

Fru Rostoft

23. maj kl. 8:
(nr. 6)
Tysk

Frk. Borgstrøm

Hr. Chr. Biilmann

26. maj kl. 8:
(nr. 6)
Dansk

Hr. Skov Jensen

Hr. Hyllemose (b)

31. maj kl. 8:
(nr. 6)
Historie

Hr. H. C. Ege

Hr. Jens Pedersen

(naturfagski.) Naturlære

Hr. P. W. Degner

Hr. Werborg (b)

9. juni kl. 8:
(naturfagski.) Geografi

Frk. Borgstrøm

Hr. Aage Nielsen

(nr. 6)

Regning-mat.

6. juni kl. 8:

Censorer i: skriftlig dansk hr. Fr. Larsen (b); skrift
lig regn.-mat. hr. Werborg (b); tegning hr. Markan Chri
stensen; håndarbejde fru Næsgaard; sløjd hr. Ole Jensen.

(b) : Beskikket af undervisningsinspektøren;
alle de øvrige censorer er fra Højdevangens skole.

Årsprøve
i alle klasser (undtagen IV EM.) holdes i de skriftlige fag
d. 29. og 30. maj; i de mundtlige fag efter følgende

Skema.
NB.: I de tre dage: d. 14., 15. og 16. juni er
kontoret åbent kl. 12—13.

Torsdag den 14. juni.
III EM. (festsal)
II EM. (nr. 10)

Kl. 8:
Engelsk. Frk. Borgstrøm.
Regning. Hr. Degner.

III FM.
II FM.
I EM.
4. kl.

8)
9)
5)
4)

Kl. 9:
Dansk.
Regning.
Regning.
Dansk.

Hr. Ege.
Hr. Floor.
Hr. Jensen.
Frk. Nielsen.

5)
3)
1)
2)

Kl. 12:
Regning.
Regning.
Dansk.
Regning.

Frk. Silfwander.
Frk. Borgstrøm.
Hr. Jensen.
Frk. Nielsen.

I FM.
3. kl.
2. kl.
1. kl.

(nr.
(nr.
(nr.
(nr.

(nr.
(nr.
(nr.
(nr.

Gymnastikopvisning fandt sted den 19. og 20. marts for pigerne; den 10.
april for drengene.
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Fredag den 15. juni.
KL 8:
III EM. (naturfagskl. ) Naturhistorie. Frk. Dahl.
II EM. (nr. 10)
Religion. Hr. Floor.

III FM. (nr.
II FM. (nr.
I FM. (nr.

8)
9)
5)

(nr.
(nr.
(nr.
(nr.

5)
3)
1)
2)

I EM.
3. kl.
2. kl.
1. kl.

KL 9:
Regning. Hr. Degner.
Historie. Hr. Ege.
Dansk. Frk. Borgstrøm.

Kl. 12:
Historie.
Dansk.
Regning.
Dansk.

Frk. Dahl.
Frk. Nielsen.
Frk. Silfwander.
Hr. Ege.

Lørdag den 16. juni.
KL 8:

III EM. (festsal)
II EM. (nr. 10)

Regning. Hr. Jensen.
Tysk.
Hr. Skov Jensen.

KL 9:
III FM. (naturfagskl.) Naturhistorie. Frk. Silfwander.
II FM. (nr. 9)
Dansk. Frk. Dahl.
I EM. (nr. 5)
Engelsk. Hr. Floor.
Regning. Hr. Ege.
4. kl. (nr. 4)

Mandag den 18. juni.
KL 9—11:
Bogaflevering og omflytning for alle klasser.
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Tirsdag den 19. juni.
Alle klasser møder kl.
Kl. 10:
Afslutning. — Sang- og musikprøve
(program næste side).

Efter afslutningen indbydes de elever, der afslutter skole
gangen, tillige med deres mødre til afsked i festsalen.
De to første eksamensdage Kl. 9'72—13 er årsarbejderne
i tegning og håndarbejde udstillet i sy- og tegnestuen på
2. sal.

Alle, der interesserer sig for skolen, er velkommen over
alt under hele eksamen.

Det nye skoleår begynder mandag den 13. august kl. Il
for mellemskolen; kl. 9 for underskolen.

Det kgl. Vajsenhus, juni 1951.

SV. SKOV JENSEN

Afslutning
Tirsdag den 19. juni kl. 10.

MUSIKPROGRAM

Haydn:

Andante af Symphonie nr. 6.

Jos. Gossec:

Tambourin (solo for violin).

Fini Henriques:

Den lille Soldat (solo for klaver).

Mozart:

Ave verum corpus.

SANGPROGRAM
Gade:

Paul Hellmuth:
Otto Mortensen:

Morgensang af »Elverskud« (Inge
mann) (kor og orkester).
»Stilhed« (Aage Berntsen).
Nu blomstrer Marken (Poul la Cour).

Povl Hamburger: Sangen har Lysning (Bjørnson).

