Dette værk er downloadet fra
Slægtsforskernes Bibliotek
Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske
Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er
en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og
personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om
fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For
værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til
personligt brug. Videre publicering og distribution uden for
husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk
Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

DET KONGELIGE VAJSENHUS

1954

Beretning for
skoleåret 1953—54
ved
Sv. Skov Jensen
forstander og inspektør

DET KONGELIGE VAISENHUS

Protektor: Hs. Majestæt Kongen

DIREKTION:

Departementschef V. Holbfill, SK. DM. (8/4 1924).
Biskop, dr. theol. Fuglsang-Damgaard, K1. DM. (10/12 1934).
Formand for Landsnævnet for børneforsorg O. Garde, K.
DM. (19/12 1940).

KURATEL:
Forlagsboghandler Fr. Gad, R. DM. (23/5 1925).
Direktør C. Gammeltoft (20/4 1934).
Direktør H. W. Sprechler, R. DM. (23/4 1940).

5

Vajsenhusets gerning gennem tiderne
Det kgl. Vajsenhus blev stiftet af kong Frederik IV, som d. 21.
juli 1727 underskrev fire forskellige dokumenter, der indeholdt be
stemmelserne for den nye stiftelses formål og oprettelse. Samtidig
stillede kongen både en bygning og en stor kapital til rådighed for
den direktion, som skulle forestå indretningen af dette hjem for
forældreløse børn, »Waiser«. Navnet var, ligesom selve tanken, hen
tet fra Tyskland, hvor der nogle år tidligere i byen Halle var
oprettet hjem og skoler for børn, der stod uden forsørgere. Udfra
tidens rådende »pietistiske« synspunkter var det dels en kristenpligt
at tage sig af forældreløse børn, dels en missionsopgave at bringe
evangeliet til de børn, der »hengaaer uden Gudsfrygt og Optugtelse«.
På kongens fødselsdag d. 11. oktober blev de første børn optaget
i den store bygning på Nytorv, og Vajsenhuset begyndte dermed
den gerning, som med en ganske kort afbrydelse (fra okt. 1771 til
nov. 1772) har været fortsat lige til vore dage i samme spor — om
end i forskellig form og på forskellige steder.
I det første Vajsenhus på Nytorv fik børnene hele deres ophold
og forplejning, og de blev ved siden af den almindelige skoleunder
visning oplært i forskellige håndværk. Efter den store brand i 1795,
som også lagde Vajsenhusets bygning i aske, var børnene i nogle år
anbragt på Blågård; 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 mange år, der er forløbet, siden denne bestemmelse blev truf
fet, har Vajsenhusets hjælp til forældreløse børn været ydet i form
af pengehjælp til de hjem, der havde børnene i pleje. Ved kgl. reso
lution 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 Vajsenhuset direkte skulle understøtte børn på
Sjælland, men desuden betale en nærmere fastsat årlig ydelse til for
deling mellem stifterne i de øvrige landsdele. Denne ordning opret-
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holdes den dag i dag, skønt det efter socialreformen af 1933 er et
forholdsvis ringe antal forældreløse børn, som inddrages under Vajsenhusets forsorg.
Den skolegang for vajsenhusbørnene, som var blevet afbrudt ved
den store brand i 1795, lykkedes det først at genoptage i 1811, da
Vajsenhuset fik sin egen bygning på Købmagergade, hvor der holdtes
skole for de vajsenhusbørn, der var bosiddende i København; og
nu ikke blot for forældreløse, men også for faderløse børn, og her
med var grunden lagt for den gerning, som i vor tid er blevet Vajsenhusets vigtigste: gennem sin opdragergerning at støtte og hjælpe
de mødre, der er alene om at forsørge og opdrage deres børn.
I 1875 flyttede skolen til sin nuværende bygning i Nr. Farimagsgade, der siden har dannet rammen om skolearbejdet. Selve under
visningen har så vidt muligt altid været lagt således, at den kunne
stå mål med byens øvrige skolevæsen — derfor er der også siden
1945 indført en eksamens-mellemskole, for at eleverne ikke skulle
blive vanskeligere stillet, hvis de ønskede en videregående skole
uddannelse. Men ved siden af den egentlige undervisning, som jo
i sig selv gerne skulle være — ikke blot kundskabsmeddelende —
men også opdragende, har der været lagt vægt på en mere personlig
påvirkning af det enkelte barn, end det er muligt i de store offent
lige skoler, hvorfor der også søges knyttet en nøje forbindelse mel
lem skole og hjem, bl.a. ved at klasselærerne aflægger besøg i de
forskellige hjem og i det hele taget er indstillet på at yde hjælp og
støtte i alle spørgsmål, som kan have betydning for børnenes gode
og sunde udvikling.

Den økonomiske hjælp, der af Vajsenhuset ydes til forældre- og
faderløse børn, beløber sig ialt til omk. 50.000 kr. årlig og fordeler
sig på fire forskellige områder:
l. Stifterne. Efter de tidligere nævnte bestemmelser fra slutningen
af forrige århundrede råder de 7 stifter uden for Sjælland over visse
»vajse-midler«, der anvendes til hjælp for børn i de pågældende
stifter. I det sidst forløbne år har forholdet været følgende:
Lolland-Falster stift, som har en opsparet kapital på ca. 31.000
kr., har intet bidrag modtaget fra Vajsenhuset, men har af renten
udbetalt 1260 kr. til ialt 12 børn.
Fyens stift har fra Vajsenhuset modtaget 2400 kr., hvoraf der er
betalt understøttelse til 27 børn; den opsparede kapital udgør ca.
3.000 kr.
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Aalborg stift, som kun har en kapital på 600 kr., har fra Vajsen
huset fået 2640 kr., der er fordelt til 28 børn.
Aarhus stift har en kapital på ca. 19.000 kr., renten heraf samt
2330 kr., som er sendt fra Vajsenhuset, er brugt til understøttelse
for 34 børn.
Viborg stift, hvis kapital udgør ca. 33.000 kr., har intet fået fra
Vajsenhuset, men af renten brugt 560 kr. til hjælp for 7 børn.
Ribe stift har opsparet 43.000 kr. og har af renten brugt 1620 kr.
til hjælp for 23 børn.
Haderslev stift, der fra gammel tid slet ingen opsparet kapital
har haft, har fra Vajsenhuset fået 2040 kr., der er anvendt til 26
børn.
Som det fremgår af ovenstående, er der i stifterne ialt understøttet
157 børn, hvortil er brugt ca. 13.000 kr. — i gennemsnit har hvert
barn altså kun modtaget godt 80 kr. årlig, en hjælp, der i vore dage
ikke strækker langt, falt er der i stifterne fra gammel tid af de til
sendte »vajse-penge« opsparet omk. 130.000 kr.
2. Vajse-understøttelse, der er udbetalt direkte fra Vajsenhuset til
20 børn i København og nærmeste omegn, har i det sidste år be
løbet sig til godt 8000 kr., man har altså i København anlagt et
andet synspunkt end i stifterne, idet færre børn er blevet støttet,
men til gengæld med et mange gange større beløb.
3. Hjalp til børn i skolen. Hertil er der i sidste år brugt ca. 13.000
kr., som hovedsagelig er anvendt som hjælp til konfirmationsudstyr
og til fodtøj, idet der til de mest trængende hjem kan gives såvel
nye sko som forsålinger. Der må dog gøres opmærksom på, at fod
tøjs-hjælpen kun kan ydes i meget begrænset omfang og tildeles
gennem indstilling fra klasselæreren, der må antages at kende for
holdene i hjemmet tilstrækkeligt til at kunne afgøre, hvor stor tran
gen er.
7. Legater til børn i skolen og nylig udgåede elever. Af de kapitaler,
der gennem tiderne er skænket Vajsenhuset til velgørende for
mål, har der ialt kunnet fordeles 11.000 kr. årlig i større — og navn
lig mindre portioner — mange af legatportionerne er fra gammel
tid på 25 kr. halvårlig; selv om det er en hjælp — er den dog i vor
tid sørgelig lille.
Også de udgåede elever bestræber Vajsenhuset sig for at støtte,
dels ved at være dem behjælpelig med at få gode lærepladser, (hvad
der dog i adskillige tilfælde volder store vanskeligheder, navnlig
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for de mange drenge, som vil i lære i de mekaniske lag), dels gen
nem økonomisk bistand til en videre-uddannelse, selv om det des
værre må indrømmes, at de legatmidler, som findes til dette formål,
ikke er store nok til, at der kan hjælpes i alle de tilfælde, hvor det
var ønskeligt! Også den personlige forbindelse mellem skolen og
dens gamle elever søger man at bevare i så vid udstrækning, som
det er muligt.

I forbindelse hermed må nævnes Vajsenhusianernes forening, »Del
gode Minde«, der snart igennem 100 år har været det naturlige
samlingssted for talrige gamle elever, og som i mange henseender
har været forbindelsesled mellem skolen og dens gamle elever. Men
ved siden af denne »selskabelige« del af foreningsarbejdet har Det
gode Minde også optaget et filantropisk arbejde, som ganske natur
ligt i første række drejer sig om at hjælpe Vajsenhusets gamle
elever i deres alderdom —. Langt den betydeligste hjælp, der gives
ældre vajsenhusianere, består i tildeling af fribolig i foreningens
ejendom på Bomhusvej, hvor der ialt findes 15 friboliger. Dette
store gode, der danner en så smuk afslutning på Vajsenhusets hjælp
til de elever, der som små blev knyttet til skolen, skulle meget gerne
bevares i fremtiden, selv om ejendommens økonomi i de senere år
har været så vanskelig, at det har været på tale at opgive nogle al
friboligerne. Fra Vajsenhusets side er der da også givet tilsagn om
at yde hjælp til bevarelse af friboligerne, idet Direktionen har be
vilget et årlig tilskud på 1000 kr. til dette formål, som ganske vist
må siges at ligge uden lor de opgaver, som skolen ellers påtager
sig. Men på den anden side har foreningen i de sidste år også på
taget sig at yde hjælp til de unge i læreårene, idet der til dette for
mål er oprettet et Chr. Ottesens Mindefond.
Indtægterne til Vajsenhusets drift stammer fra tre forskellige
kilder:
En meget væsentlig del af udgifterne til skolen dækkes af tilskud
fra undervisningsministeriet, idet der fra ministeriets side er skaffet
særlig hjemmel for, at der ydes Vajsenhuset tilskud i henhold til
lov om friskoler m.v. af 12. juli 1946 (ændret ved lov af 18. marts
1954).
Dernæst indgår i det årlige budget renterne al den ret betydelige
kapital, der blev grundlagt af Frederik IV, og som igennem årene
er blevet forøget ved talrige gaver og testamentariske bestemmelser.
Men det kan jo ikke nægtes, at en kapital i vore dage langt fra har
samme værdi som i ældre tider.

4'
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Større betydning har derfor også den forlagsvirksomhed, som i
over 200 år har været knyttet til Vajsenhuset, og her er det så af
gjort salmebogs-forlaget, der har været — og stadig er betingelsen
i or, at Vajsenhuset har kunnet fortsætte sin gerning gennem de
mange år. Allerede 1778 fik Vajsenhuset eneret til at udgive den
autoriserede kirkesalmebog, og dette privilegium er stadig blevet
fornyet (sidst til udgangen af 1975). Ved at lade salmebøgerne frem
stille og forhandle har Vajsenhuset en fortjeneste, som ikke er stor
på den enkelte salmebog; men det årlige salg er — selv under nor
male forhold så betydeligt, at det giver en indtægt, der er af af
gørende betydning for hele det velgørende arbejde. For salmebogs
forlagets vedkommende har det sidst forløbne år været ganske ene
stående, såvel i salmebogens som i Vajsenhusets historie, så vist som
det aldrig før er sket, at en ny salmebog indføres i næsten alle lan
dets kirker, umiddelbart efter at den er udkommet. Den danske Sal
mebog udkom i sin første udgave d. 4. november 1953 og en måned
senere i to andre udgaver — alle trykt i meget store oplag, men efter
spørgselen var fra den første dag så overvældende, at det endnu ikke
har været muligt at fremskaffe tilstrækkelig mange eksemplarer, skønt
alle kræfter har været sat ind på at fremskynde trykning og indbin
ding. Ved alle tidligere salmebogsskifter er der hengået mange år,
før den nye salmebog vandt almindeligt indpas rundt om i menig
hederne, og i Vajsenhusets arkiv kan der gang på gang læses om,
med hvilken bekymring man ser det store oplag af den ny-autoriserede salmebog få lov til at ligge år efter år — uden at det tilsyne
ladende svinder i det. Af Den danske Salmebog vil der endnu i de
første par år næppe komme til at ligge noget lager, ligesom det ser
ud til, at det ikke bliver nødvendigt at trykke nyt oplag af Salmebog
for Kirke og Hjem, da der af denne endnu findes et ret stort lager.

Ansøgning om. optagelse i skolen (normalt kun til skoleårets be
gyndelse i august) skal med de nødvendige attester indgives på
skolens kontor inden 1. april. I 1. klasse optages almindeligvis ikke
børn, som er under 6% 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 sær
klasser, 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).
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Arsmeddelelser
I det forløbne skoleår, der begyndte den 12. aug. 1953 og slutter
den 19. juni 1954, har skoledagenes antal været 230.
Elevantallet var ved skoleårets begyndelse 282 (143 drenge og 139
piger), ved dets slutning 274 (137 drenge og 137 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, således at hver klasse har 5 eller 6 skoletimer å 50
minutter.
I alle klasser er der fællesundervisning for drenge og piger. Ferier
og fridag er — med ganske enkelte undtagelser — de samme som
ved de kommunale skoler i København.

Ifølge skole- og undervisningsplanen af 4. sept. 1945 består skolen
af 7 fortløbende klasser (4 underskoleklasser og 3 eksamensfri mel
lemskoleklasser), hvor undervisningen svarer 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 henhold 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 og er siden
blevet fornyet.
Ved slutningen af 4. klasse fordeles eleverne i de to mellemskole
retninger 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 over
flyttes til I EM-klasse. Viser det sig, at et barn, der er anbragt i en
EM-klasse, har vanskeligt 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 arbejdsformerne natur
ligt er langt mere enkle og frie. Det må stærkt fremhæves, at for
børnenes senere fremtid er det af uvæsentlig betydning, om de af-
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slutter deres skolegang fra den ene eller den anden mellemskoleafdeling.
De elever, der går ud af skolen med en mellemskole-eksamen, 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 gymnasieskole. De elever, der udgår af III FMklasse, vil i almindelighed straks efter udgangen af skolen tiltræde
lærepladser ved håndværk, handel eller kontor.

Ved skoleårets slutning (juni 1953) udgik af skolen 36 elever (25
drenge og 11 piger):
Fra IV mellem: Hans Andersen, Mogens Bernskov, Erik Buschardt,
Jørgen Flodin, Kjeld Bendix Petersen, Claus Sloth, Knud Heede
Sørensen, Jan Valery. — Annie Bergstrøm, Ane Busch, Birthe Gryn
dal, Elin Harter, Lillian Jensen, Lizzie Thomsen, Kirsten Zollfrank.
Fra III mellem: Ole Carlsen, Jørgen Friis, Per Håkansson, Ole
Gernyx Hansen, Jørgen Lykke Jensen, Preben Jensen, Bjørn Jersbøll, Kurt Mortensen, Vagn Møller, Ivan Nielsen, Henning Olsen,
Ejner Petersen, Søren Sloth, Jørgen Thide. — Birthe Andersen,
Mary Olsen, Hanne Pedersen, Edith Werge.
Fra II mellem: Hermann Jørgensen, Flemming Rasmussen.
Af drengene fortsatte 9 deres skolegang (2 i gymnasium, 2 i real
klasse, 5 på kursus eller i 8. klasser), 9 er blevt lærlinge i forskellige
håndværk og 5 ved handel eller kontor, mens 2 er midlertidig be
skæftiget.
Af pigerne fortsatte 4 i realklasse og 1 i 8. klasse, 3 søger ud
dannelse vel kontor- og 3 ved husvæsen.

Skolens daglige arbejde er i alle henseender forløbet ganske nor
malt, og der har som sædvanlig været fire årlige fornøjelser, hvortil
alle børnene indbydes uden nogen som helst udgift for hjemmet:
Skovturen, holdtes d. 19. august og foregik i en anden form end
de foregående år, idet hele skolen (med undtagelse af den nye 1.
klasse) tog samlet med ekstratog til Roskilde og derfra med biler til
Herthadalen, hvor der var gode betingelser både for fælles spisning
og forskellige lege for såvel de større som mindre børn. Hjemrejsen
foregik med tog fra Lejre.
Stiftelsesfesten kunne i år ikke fejres på »selve dagen« d. 11 okto
ber, men var henlagt til lørdag d. 10. oktober, iøvrigt formede dagen
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sig på den traditionelle måde. Ved formiddagshøjtideligheden talte
biskop Fuglsang-Damgaard til børnene og uddelte præmier til de 9
børn, som af lærerne var indstillet til denne opmuntring »for flid
og god opførsel«.
Om aftenen holdtes der bal for hele skolen, for underskolen i
gymnastiksalen og for mellemskolen i festsalen og tilstødende loka
ler. I klasseværelserne på 2. sal var der dækket borde, hvor alle bør
nene trakteredes med chokolade og kager. Senere på aftenen fik de
is og æbler.
Julefesten holdes hvert år den sidste skoledag inden juleferien —
i år den 22. december. Ved denne lejlighed gøres der fra lærernes og
lærerindernes side et stort arbejde for at gøre dagen så festlig som
mulig for børnene. Den første time tilbringes i klasserne, hvor hvert
barn får en lille gave og en pose med godter (dette er kun muligt
takket være de smukke gaver, der sendes os fra forskellig side). Siden
samles hele skolen i gymnastiksalen. Efter at forstanderen har læst
juleevangeliet, opfører nogle af de større børn et julespil. Til sidst
danser børnene om det store juletræ, der står tændt i vestibulen. En
del af børnene (ca. 60) får denne dag foruden deres egen lille jule
gave en stor flæskesteg med hjem.
Den første skoledag efter juleferien, Hellig-tre-kongers-dag, var
hele skolen, inden arbejdet i det nye år begyndte, samlet til guds
tjeneste i Andreaskirken, hvor pastor Erritzøe prædikede.
Skolekomedie blev spillet af elever fra III mellem, som opførte
Heibergs Aprilsnarrene, iscenesat af hr. Degner. Der blev givet fire
forestillinger, først for skolens elever, dernæst to gange søndag d. 28.
februar for alle, der ønskede at købe billetter; om mandagen
spilledes der — som afslutning på sæsonens »mandags-møder« for de
gamle elever.
Selv om Vajsenhusets skole er en privatskole, der ikke i nogen ret
ning hører under Københavns offentlige skolevæsen, har byens magi
strat og kommunalbestyrelse dog til stadighed indrømmet Vajsen
husets elever alle de samme fordele, som bydes børnene i kommune
skolerne. Således har der i halvåret november—april været mulig
hed for alle børn i de seks laveste klasser til at få skolebespisning i
form af frokostpakke, mælk, æbler og vitaminpiller; omk. 200 børn
har deltaget i bespisningen.
Også sporvognskort har kommunen stillet til rådighed for de
børn, der bor langt fra skolen, og nu om dage er det jo det store
flertal, så at ca. 200 børn hver måned har fået deres skolekort til
sporvogn.

13

Endvidere har kommunen overtaget udgifterne, der er forbundet
med alle elevernes tandpleje, idet der er oprettet kontrakt med
tandlæge frk. Jespersen, Nr. Farimagsgade 61, hvor alle skolens børn
har mulighed for at få deres tænder efterset og behandlet. I de for
holdsvis få tilfælde, hvor der bliver tale om at foretage større tand
retninger, henvises børnene til special-behandling hos tandlæge fru
Clausen, Vester Boulevard 13 — dette arbejde falder uden for den
kontrakt, der er oprettet af kommunen, hvorfor tandreguleringen
betales af Vajsenhuset, som dog, når det drejer sig om større arbej
der, i reglen anmoder hjemmet om også at bidrage med et mindre
beløb, bl.a. for at det over for børnene skal understreges, at de ar
bejder, der udføres, er bekostelige og kræver omhu og påpasselighed
af barnet selv.
Hvis hjemmet ønsker, at barnet skal gå til tand behandling hos
egen privat tandlæge, skal dette ved skoleårets begyndelse meddeles
skolen, og barnet vil da ikke på et senere tidspunkt kunne nyde
godt af skole-tandplejen.
Skolelæge-tilsynet, der siden april 1949 har været lagt ind under
den kommunale skolelæge-ordning (ligesom ved byens andre privat
skoler), har i det sidste år været varetaget af dr. Jørgen Koch, som
een gang om ugen kommer på skolen og undersøger børnene og gi
ver råd og vejledning i alle de tilfælde, hvor der er noget i vejen
med barnets helbredstilstand; men den egentlige behandling må
henvises til hjemmets egen læge.

Børnenes Kontor har både ved sommerferien og juleferien givet
mange af vore hjem en tiltrængt og kærkommen håndsrækning,
hvorfor det også var skolen en glæde at kunne gøre lidt gengæld ved
at lade nogle af de større elever hjælpe med til at sælge » Julehjertet«.
Dansk Skolescene har — som i de foregående år vist skolen den
velvilje at lade de større børn blive medlemmer for en meget be
skeden betaling, herved har ca. 125 børn fået lejlighed til at se
adskillige gode teater- og biografstykker.
Sommerferieophold for børnene har det i de sidste år været meget
vanskeligt at skaffe, hvorfor det indtrængende må henstilles til de
enkelte hjem selv at skaffe ferieplads for kortere eller længere tid,
hvis der er den mindste mulighed herfor. Men også i denne vanske
lige sag har vi modtaget god hjælp »udefra«, dels fra skoleinspektør
Østrups kontor, dels fra såvel kommunelærernes som kommunelærer
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indernes feriekolonier. Det har derfor været muli<>t for hr. Demer,
som tager sig af alt vedrørende sommerferie-rejser, at få de fleste
børn ud — i al fald en del af ferien.

Ved skoleårets begyndelse blev der ansat to nye lærere ved skolen:
frk I. Cederholm, der tidligere havde været ved Københavns kom
mune, blev fast ansat som lærerinde ved Vajsenhuset, og hr. P. Mou
ritsen blev antaget som timelærer i fagene sløjd, gymnastik og na
turhistorie.

To af skolens lærere har i årets løb fejret jubilæum — I. oktober
var det 40 år siden, overtarer P. W. Degner begyndte sin gerning
her på skolen. Om formiddagen havde børnene, kollegerne og skolen
lejlighed til at ønske til lykke og bringe en tak for de mange års
gode og trofaste arbejde, og om aftenen var 80 af hr. Degners gande
elever (een dreng og een pige fra hver af de 40 årgange) sandede i
gymnastiksalen for at fejre og takke deres gamle lærer — og op
friske alle de mange glade og lyse minder fra skoletiden.
Frk. E. Borgstrøm havde d. 1. juli 25-års-jubilæum for sin faste
ansættelse ved Vajsenhuset. Da jubilæet faldt i sommerferien, blev
der ikke anledning til at fejre tiet, og nu ved dette skoleårs afslut
ning bliver skolen desværre nødt til at tage afsked med frk. Borg
strøm, som i løbet af sommeren indgår ægteskab og flytter til Dyb
vad i Vendsyssel. For Vajsenhuset er det et alvorligt — og i disse
lærer-mangelens tider uerstatteligt — tab at miste en så energisk,
dygtig og pligtopfyldende lærerinde. Men skolen siger tak for de
mange års udmærkede arbejde og ønsker frk. Borgstrøm held, lykke
og tilfredshed under de nye forhold.
Det fritidshjem, som blev startet i 1945, har også i dette år været
fuldt optaget, idet ca. 105 børn til stadighed har været indmeldt på
fritidshjemmet, hvor de kan blive hver skoledag til kl. 16.30. Da
det er begrænset, hvor mange børn vi kan have her i eftermiddags
timerne, bliver pladserne i første række forbeholdt børn fra under
skoleklasserne, 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 forskellig underholdning —
navnlig de sidste måneder før jul er der stor travlhed med at lave
julegaver af mange forskellige materialer. Fritidshjemmet har været
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ledet af l'rk.Mmn« Hansen med assistance af frk. Ulla. Jensen og en
unge seminarieelev.

Mandags-møder for udgåede elever har i de sidste år været holdt
den første mandag i måneden i tidsrummet oktober—marts; i år
bortfaldt dog oktobermødet på grund af hr. Degners jubilæum og
januarmødet på grund af juleferien. Tilslutningen har stadig været
stor, hvad der vel kun kan tages som et udtryk for, at de gamle ele
ver vedblivende føler sig knyttet til deres skole og gerne mødes med
deres gamle lærere og kammerater. Ved det første møde fortalte
skolens tidligere tandlæge, fru Strømgren personlige oplevelser og
indtryk fra et halvt års ophold i Amerika. Ved december-mødet
drøftedes aktuelle politiske spørgsmål med folketingsmand Erhard
Jacobsen som levende og inspirerende indleder. Til de to sidste
sammenkomster blev der spillet komedie — først af Chaplin i nogle
film fra århundredets begyndelse, og sidst af skolens elever.
Men mindst lige så stor betydning som den underholdning, der
bydes, har det frie samvær omkring tebordene i festsalen, hvor både
de ældste og yngste årgange mødes.
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Lærerpersonalet
Sv. Skov Jensen, forstander (ansat 1. april 1944):
Dansk III EM; tysk II EM .............................................................

9 timer

P. W. Degner, overlærer (ansat 1. oktober 1913, overlærer 1. oktober
1944):
Regning-matematik, III EM. Regn. I EM og III FM; fysik III EM,
II EM og II FM.
Forestår uddeling af bøger og materialer til undervisningsbrug samt
udfører kontorarbejdet vedrørende skolen ............................................ 23 timer

Frk. C. Dahl, overlærer (ansat I. oktbr. 1918, overlærer 1. maj 1948):
Dansk I FM og 2. kl.; historie III FM; religion 1. kl.; sang og
skrivn. 2. kl................................................................................................. 28 timer

P. Floor (1919, fast ansat 8. april 1920):
Religion IV EM, 111 FM, II EM og 1 EM; engelsk IV EM, 111 EM,
I EM og III FM; regning II FM ....................................................... 27 timer
Frk. R. Silfwander (1922, fast ansat 1. april 1923):
Dansk IV EM og I EM; skrivning III EM, II EM, I EM og 4. kl.;
geografi II FM, I FM og 4. kl.; naturhistorie III FM og II FM ...

30 timer

Frk. Eva Nielsen (1924, fast ansat 1. april 1925):
Dansk og skrivning 3. kl.; regning 4. og 1. kl.; naturhistorie I FM
og 3. kl.; geografi 2. kl.; sang 1. kl.......................................................

33 timer

Frk. E. Borgstrøm (1927, fast ansat 1. juli 1928):
Dansk og skrivning II FM; tysk IV og III EM; engelsk II EM, II
og I FM; geografi IV—I EM; naturhistorie 4 kl................................

33 timer

Fru K. Bondo (1927, fast ansat 1. juli 1929):
Håndgerning med pigerne i III EM, II EM, I EM, III FM,
II FM, I FM, 3. kl. og 2. kl.; desuden assistent på kontoret og hos
skolelægen ..................................................................................................

19 timer
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Fru A. Wilquin (1933, fast ansat 1. oktober 1933):
Gymnastik med pigerne samt med 1. og 2. kl..............................

15 timer

Oscar Jensen (1934, fast ansat 1. april 1935):
Regning-matematik IV EM og II EM; regning og skrivning I FM;
fysik IV EM, III FM og I EM; historie IV EM, III EM og 1 FM

33 timer

Erik Mortensen (1934, fast ansat 1. april 1935):
Tegning i alle klasser; skrivning i III FM.
Varetager desuden ordning og udlån af skolens bibliotek ..............

26 Limer

Hans Chr. Ege (1942, fast ansat 1. april 1944):
Dansk III FM og 4. kl.; religion III EM, II FM og I FM; historie
II EM; regning 3. kl.; geografi III FM ................................................ 33 timer

Frk. 1. Jørgensen (1946, fast ansat 1. august 1947):
Skolekøkken-undervisning i III EM, III FM og 11 FM .....................

6 tinier

Frk. M. Hansen (ansat 1. august 1948):
Håndgerning med pigerne i IV EM, 4. og 1. kl.; religion 4., 3.
og 2. kl.........................................................................................................

15 timer

Erik Meisner (1949, ansat som timelærer 1. august 1951):
Sang- og musikundervisning med alle klasser, undtagen 1. og 2. kl.

30 timer

Frk. Inge Cederholm (ansat 1. august 1953):
Dansk II EM og 1. kl.; hist. II FM og I EM; naturhist. I EM;
geografi 3. kl.; regn. 2. kl.; skrivn. 1. kl..................................................

33 timer

Per Mouritsen (ansat som timelærer 1. august 1953):
Gymnastik og sløjd med drengene, undtagen 2. og 1. kl.; natur
historie IV EM, III EM og II EM ....................................................... 29 timer
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Til hjemmene
En af skolens vigtigste opgaver cr at vænne børnene til at passe tieres
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 nd over de ordinære ferier og fridage
— med mindre det er strengt nødvendigt — i så tilfælde må skolen have
.skriftlig anmodning senesi dageti 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 konfirmeret, fri dagen efter kon
firmationen, deres mindre søskende til kl. 10. Anden frihed i anledning af
konfirmation 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 cr bind om dem
og navn på dem. Forvoldt ødelæggelse må kræves erstattet.

Har børnene penge med i skole, skal de i første time afleveres hos læreren
til opbevaring. Det er strengt forbudt al lade penge ligge i overtøjet.

TIMEFORDELING

Eksamensfri mellemskole

Grundskole
1. kl.

2. kl.

3. kl.

4. kl.

Sum

I. kl.

11. kl.

III. kl.

Sum

9
*1
Religion..................
2
2
2
8
3
3
8
)
*
12
Dansk....................
11 *1
8
8
8
39
6
7
21
Skrivning..............
3
3 D3 P2 12(11)
3
3
D2 PI D2 PI
7 (5)
6
6
Regn, (og matem.)
6
5
6
24
4
)D6
**
P4 15 (13)
2
4
2
2
2
2
6
Historie..................
Geografi..................
2
2
2
1
5
2
2
6
2
Naturhistorie ....
1
3
2
2
2
6
Fysik......................
2
2
4
6
Engelsk..................
2
2
2
Tysk.........................
Sang.........................
2
2
1
2
7
2
2
1
5
Tegning.................. D 2
D 2
D3 PI D3 PI 10 (2) D2 PI D3 PI D3 PI
8 (3)
Gymnastik...........
2
2
2
2
8
3
3
3
9
4
Håndgerning (P.). Dl P3 Dl P3
4
3
3
4
10
(2) 14
Sløjd (D )...........
2
2
2
6
Husgerning (P.) . .
3
3
6
ialt for drenge. ..
ialt for piger. . .

29
29

30
30

31
33

*) herunder iagttagelsesundervisning.
**) drengene 2 timer geometri.

32
33

122
125

36
36

35
36

36
36

107
108

Eksamens-mellemskole

I. kl. 11. kl. III. kl. IV. kl.

2
2
3
2
2

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

36
36

36
36

2
5
2
5
2
2
2
2
5

2
2
4
5
—
1
6
7
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
4
4
1
P 1
D 2
D 1
D3 P2
3
2
2
2
2
3
36
36

36
36

Sum
8
18
4
23
8
8
8
8
13
5 (6)
6 (3)
12 (11)
8
8
3

144
144
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Undervisningen
er i det forløbne skoleår meddelt i de forskellige klasser efter følgende plan:
1. KLASSE (30 elever, klasselærer frk. Inge Cederholm).
Dansk. (I. C.) I. M. Nordentoft: Min A. B. C. I—II. Iagttagelse. (12 timer).
Religion. (C. D.) Mundtlig gennemgang: fra skabelsen til Josefs død og ud
valgte fortællinger af Det nye Testamente, salmer. (2 timer).
Regning. (E. N.) Købstadskolens ny regnebog I. (6 timer).
Skrivning. (I. C.). (3 timer).
2. KLASSE (33 elever, klasselærer frk. C. Dahl).
Dansk. (C. D.) 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 mundtlig gennemgået: Moses
og dommerne og at Det nye Testamente udvalgte fortællinger. Salmer
efter: Salmer til skolebrug. (2 timer).
Regning. (I.C.) Købstadskolens ny regnebog IL (6 timer).
Skrivning. (C. D.) (3 timer).
Geografi. (E.N.) Danmark. (1 time).

3. KLASSE (34 elever, klasselærer frk. E. Nielsen).
Dansk. (E. N.) Børnenes danske læsebog II. Evald Jensen og Noesgaard:
Øvelser i skriftl. dansk, 3. skoleår. Digte lært efter læsebogen. (8 Limer).
Religion. (M. H.) Balslevs bibelhistorie: side 30 til side 46. Udvalgte for
tællinger af Det nye Testamente. Af Luthers Ilile katekismus er lært:
10 bud — Fadervor. Salmer efter: Salmer til skolebrug. (2 timer).
Historie. (E. N.) Nik. Helms: Danmarkshistorie til 1340. (2 timer).
Geografi. (I. C.) Christensen & Lauridsen: Barnets første Geografi. Kort I.
(2 timer).
Naturhistorie. (E. N.) Gennemgået nogle af de mest kendte dyr og planter.
(1 time).
Regning. (H. C. E.) Købsladskolcns ny regnebog Ill. (6 timer).
Skrivning. (E. N.) (3 timer).

4. KLASSE (36 elever, klasselærer H. C. Ege).
Dansk. (H. C. E.) Børnenes danske læsebog III. Evald Jensen og Noesgaard:
Øvelser i skriftl. dansk, 4. skoleår. Digte lært efter læsebogen. (8 timer).
Religion. (M. H.) Balslevs bibelhistorie: side 47—57 og side 78—99. Luthers
lille katekismus gennemgået (de 10 bud, Fadervor, trosartiklerne). Salmer
efter: Salmer til skolebrug. (2 timer).
Historie. (E.N.) Nik. M. Helms: Danmarkshistorie fra Valdemar Atterdag
til 1730. (2 timer).
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Geografi. (R. S.) Axel Nielsen: Vor Jord. Side 30—58. (2 timer).
Naturhistorie. (E. B.) Gennemgået nogle af de mest kendte dyr og planter.
(2 timer).
Regning. (E. N.) Købstadskolens ny regnebog IV. (6 timer).
Skrivning. (R. S.) (Pigerne 2, drengene 3 timer).
I

FM. = 5.KL. (31 elever, klasselærer O. Jensen).
Dansk. (C. D.) Fossing, Skarvig og Arild Sørensen: Børnenes danske læse
bog IV. Diktat og genforta’lling efter Evald Jensen og Noesgaard: Øvelser
i skriftl. dansk. 5. skoleår. (8 timer).
Religion. (H.C.E.) J. Martensen og J. Paulli: Kortfattet bibelhistorie, side
1—64, jul, påske og pinse. De 10 bud. 10 salmer. (3 timer).
Historie. (O. J.) Nik. Helms: Danmarks historie 1730—1807; Ejler Møller:
Verdenshistorie: Oldtiden. (2 timer).
Geografi. (R. S.) Axel Nielsen: Vor Jord, fra Frankrig til /Vsicn. Desuden
repetition af Danmark. (2 timer).
Naturhistorie. (E. N). Axel Nielsen: Naturen I, pattedyr, rovfugle, spurvefugle
Botanik mundtlig gennemgang. (2 timer).
Engelsk. (E. B.) Joh. Bittmann & E. Jønsson: Engelsk i folkeskolen I, side
5—78. (2 timer).
Regning. (O. J.) Friis-Petersen. Gehl og Jessen: Hovedstadens regnebog V.
(5 timer).
Skrivning. (O. J.) (3 timer).

I

EM. (23 elever, klasselærer P. Floor).
Dansk. (R. S.) Clausen og Hansen: Dansk læsebog for mellemskolen I.
Stil og sproglære efter Aug. Lerche og Edv. Hansen: Dansk stil I. Digte
og sange. (5 timer).
Religion. (P. F.) J. Martensen og J. Paulli: Kortfattet bibelhistorie, side
1—64, jul, påske og pinse. De 10 bud. 15 salmer. (2 timer).
Historie. (I. C.) Ludv. Schmidt: Oldtiden og begyndelsen af middelalderen.
(2 timer).
Geografi. (E. B.) C. C. Christensen: Geografi for mellemskolen I, Øst-, Vest
og Mellemeuropa. (2 timer).
Naturhistorie. (I.C.) Balslev og Andersen: Zoologi I, side 1—81. S. Franck,
Andersen og Jørgensen: Plantelivet I. (2 timer).
Engelsk. (P.F.) Friis Hansen og Nielsen: Engelsk I. Riis-Jacobsen: Grammatik
og Stiløvelser. (5 timer).
Naturlære. (O. J.) Th. Sundorph: Fysik for mellemskolen I: til varmefylde.
(2 timer).
Regning. (P. W. D.) Mellemskolens ny regnebog I. (5 timer).
Skrivning. (R. S.) (2 timer).
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II FM. = 6. KL. (19 elever, klasselærer frk. E. Borgstrøm).
Dansk. (E. B.) Børnenes danske læsebog V; Jensen, Noesgaard m. fl.: Øvelser
i skriftlig dansk, (i. skoleår. Genfortæl ling og diktat. Oplæsning af enkelte
hovedværker. (6 timer).
Religion. (H. C. E.) Nørfelt: Kristendomskundskab. Jesu Lignelser. Trosar
tiklerne. 10 salmer (3 timer).
Historie. (I. C.) V. Pedersen: Danmarks historie 1801—48. Ejler Møller:
Verdenshistorie (afsnit af middelalderen og den nyere tid til Ludvig d. 14).
(2 timer).
Geografi. (R. S.) Axel Nielsen: Vor Jord, side 92—124.
Naturhistorie. (R. S.) Axel Nielsen; Naturen I, side 62—ud. (2 timer).
Nalurlarre. (P. W. D.) Chr. Jensen og Sundorph: Lille Naturkere, forfra lil
galv. elementer. (2 timer).
Engelsk. (E. B.) Bittmann og Jønsson: Engelsk I. side 82—150.
Regning. (P. F.) Hovedstadens regnebog VI. (4 timer).
Skrivning. (E. B.) (Drengene 2 timer, pigerne 1 time).
II EM. (19 elever, klasselærer frk. E. Borgstrøm).
Dansk. (I. C.) Clausen og Flansen: Dansk læsebog for mellemskolen II.
Stil og sproglære efter Ang. Lerche og Edv. Hansen: Dansk stil II. 1 stil
ugentlig. Begyndende litteraturkendskab gennem mundtlig vejledning.
(4 timer).
Religion. (P.F.) Martensen og Paulli: Bibelhist. side 57—100, Apostlenes
gerninger, Trosbekendelsen. 17 salmer. (2 timer).
Historie. (H. C. E.) Ludvig Schmidt: Middelalderen. (2 timer).
Geografi. (E. B.) C. C. Christensen: Geografi for mellemskolen: Sydeuropa,
Afrika. (2 timer).
Naturhistorie. (P. M.) Balslev og Andersen: Zoologi, side 83—143. Franck,
Andersen og Jørgensen: Plantelivet II. (2 timer).
Engelsk. (E. B.) Friis Hansen og Nielsen: Engelsk II; Riis Jacobsen: Engelsk
grammatik og stiløvelser. (3 timer).
Tysk. (Sk. J.) Ellen Lange: Tysk begynderbog, time 1—122. (5 timer).
Naturlære. (P. W. D.) Sundorph: Fysik for mellemskolen, varmelære. Kemi:
til syrer. (2 timer).
Regning. (O. J.) Mellemskolens ny regnebog II. Aritmetik, lidt bogstav
regning. Jul. Petersen: Geometri til konstruktioner. (5 timer).
Skrivning. (R. S.) (2 timer).

III FM. =7. KL. (14 elever, klasselærer H. C. F.ge).
Dansk. (H. C. E.) Fossing, Skarvig og Sørensen: Børnenes danske læsebog VI.
Sprogøvelser og skriftlig dansk efter Jensen og Noesgaard: Øvelser i
skriftlig dansk for 7. skoleår. (7 timer).
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Religion. (P. F.) N. T. Apostlenes gerninger. Balslevs katekismus: Fader vor,
dåben og nadveren. 11 salmer. (2 timer).
Historie. (C. D.) Danmarkshistorie 1813 til vor tid. E. Møller: Verdenshistorie,
fra Ludvig d. 14. og ud. Samfundslære. (2 timer).
Geografi. (FI. C. E.) Th. Nørlyng: Danmark og landene mod nord. (2 timer).
Naturhistorie. (R. S.) Balslev og Andersen: Zoologi for mellemskolen II s. 77
og ud. (2 timer).
Engelsk. (P. F.) Bittmann og Jønsson II, side 4—63. (2 timer).
Naturlære. (O.J.) Chr. Jensen og Th. Sundorph: Lille naturlære, fra galva
niske elementer og bogen ud. (2 timer).
Regning. (P. W. D.) Hovedstadens'regnebog VIL (4 timer).
Geometri. (Kun drengene P. W. D.) S. Søe: Geometri for den praktiske mellem
skole. (2 timer).
Skrivning. (E. M.) (Drengene 2 timer, pigerne I time).
III EM. (19 elever, klasselærer P. W. Degner).
Dansk. (Sk. J.) Clausen og Hansen: Dansk læsebog for mellemskolen III.
Honken og Sørensen: Svensk for mellemskolen, ca. 25 sider. Aug. Lerche
og Edv. Hansen: Dansk stil III. 1 stil ugentlig. (4 timer).
Religion. (H.C.E.) Nørfelt: Kristendomskundskab: Apostlenes gerninger. Dåb
og nadver. 10 salmer. (2 timer).
Historie. (O. J.) Ludvig Schmidt II: Den nyere tid. (2 timer).
Geografi. (E. B.) C. C. Christensen: Geografi for mellemskolen. Asien, Austra
lien, Sydamerika (2 timer).
Naturhistorie. (P. M.) Balslev og Andersen: Zoologi, side 1—50. Franck.
Andersen og Jørgensen: Plantelivet III. Mundtlig gennemgang af organisk
kemi. (2 timer).
Engelsk. (P. F.) Friis Hansen og Nielsen III. Riis Jacobsen: Stiløvelser.
Goldschmidt: billedatlas, XVI bill.; Riis Jacobsen: Engelsk grammatik.
(3 timer).
Tysk. (E. B.) Ellen Lange: Tysk begynderbog, time 125 og bogen ud. (4 timer).
Regning. (P. W. D.) Mellemskolens ny regnebog III. Jul. Petersen: Aritmetik
for mellemskolen (til kap. 6). Jul. Petersen: Geometri g 54—94. (6 timer).
Naturlære. (P. W. D.) Sundorph: Fysik for mellemskolen I. Magnetisme og
elektricitet. Kemi: Fra syrer og bogen ud. (2 limer).
Skrivning. (R. S.) (1 time).

IV EM. (16 elever, klasselærer O. Jensen).
Dansk. (R. S.) Clausen og Flansen: Læsebog for mellemskolen III. Udvalgte
stykker af Houken og Sørensen: Svensk for mellemskolen. Stil (genforttrlling eller fristil) een gang ugentlig. (5 timer).
Fil eksamen opgives (som hovedværk): Holberg: Jeppe på Bjerget, (udenfor
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læsebog): Blicher: Præsten i Vejlby. Efter læsebog: (prosa) side 49—55;
66—80; 90—96; 128—142; 179—190; 291—295; (poesi) side 36—46; 61—63;
96—98; 164—167; 287—291.
Svensk: side 3—6; 43—48; 67—73; 95—99; 105—107.
Religion. (P.F.) Maltesen og Heltoft: Kirkehistorie, Johannes-evangclicl.
Jacobs og Peters 1. brev. Salmer. (2 timer).
Historie. (O. J.) Ludv. Schmidt: Lærebog i historie II, fra 1815 til vor
tid. (2 timer).
Geografi. (E. B.) C. C. Christensen: Geografi for mellemskolen II: Nord
amerika, Danmark og det øvrige Norden. (2 timer).
Naturhistorie. (P. M.) Balslev og Andersen: Zoologi II, side 50—102. Franck.
Andersen og Jørgensen: Plantelivet IV. (2 timer).
Engelsk. (P.F.) Friis Hansen og Nielsen: Engelsk for mellemskolen IV.
Riis Jacobsen: Engelske stiløvelser og grammatik. Kursorisk læsning (4 tim.).
Til eksamen opgives: læsebogens stk. 3, 8, 10, 17, 18, 19, 26, 28, 29, 30. 31
og 35.
'Kysk. (E.B.) Carl Gad: Tysk læsebog for mellemskolen II, side 7—42.
52—80, 86—95. Kursorisk: Gad: Tysk læsning I og II (4 limer).
Til eksamen opgives: side 29—42, 52—80 og 91—93.
Hegning og matematik. (O. J.) Mellemskolens ny regnebog IV. Geometri:
Jul. Petersens lærebog for mellemskolen fra regulære polygoner og ud.
Jensen og Christiansen: Aritmetik: fra decimalbrøk og bogen ud (7 timer).
Naturlære. (O. J.) Th. Sundorph: Fysik for mellemskolen II. Kemi: Forfra
til syrer og salte (2 limer).

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.

Sløjdundervisningen drives efter dansk skolesløjds system. Alle mellemskolens
drengeklasser deltager i denne undervisning 2 timer ugentlig.
Pigernes og 1. og 2. kl. drenges gymnastikiindervisning ledes af fru A. Wilquin, der tillige underviser hele skolen i dans i efterårsmånederne. Drengenes
gymnastik (ledet af P. Mouritsen) er blevet suppleret med håndbold i Fælled
parken.

Svømmeundervisningen forsøges flyttet til Gymnastikhøjskolens svømmehal efter
lukning af søbadeanslalten i Gasværkshavnen.
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I kvindeligt håndarbejde undervises alle piger (af fru Bondo eller frk. Af. Han
sen). Underskole-klasserne lærer strikning og håndsyning i 3 eller 4 ugentlige
timer. I mellemskoleklasserne undervises i maskinsyning og som ekstraarbejder
udføres broderi, vævning og knipling (FM-klasserne 3 timer, EM-klasserne 2
timer ugentlig). Lige fra den første undervisning 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 undervisning i husligt
arbejde. Med førsteårshold (III EM og II FM) er gennemgået: dagligt ren
gøringsarbejde, madlavning, bagning samt regnskab (3 timer). Med andetårshold (III FM) er gennemgået daglige rengøringsarbejder, mere sammensatte
retter, syltning og bagning samt regnskabsføring og kosludregning.
Desuden har III EM og III FM to gange om måneden udført vaskning 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 i alle
henseender er tilfredsstillende. Eleverne udvælges som regel fra 3. klasse;
for tiden får 32 børn musikundervisning. Der undervises i violin, bratsch,
cello og kontrabas, samt i orkesterspil. Undervisningen foregår i skoletiden.
Den daglige øvning finder for de fleste elevers vedkommende sted på skolen,
før eller efter skoletid, ligesom indøvelsen i orkesterspil foregår i eftermiddags
timerne. Undervisningen er gratis. Instrumenter, noder og strenge betales lige
ledes af Vajsenhuset. Kun sådanne reparationer, som måtte blive nødvendige,
dersom eleverne omgås instrumenterne uforsvarligt, må børnene selv betale.
Undervisningen i musik er naturligvis — ligesom undervisningen i almindelige
skolefag — gældende for den lid, børnene går her på skolen.
To gange om året, ved stiftelsesfesten og eksamensafslutningen, medvirker de
dygtigste elever enten i skolens strygeorkester som solister eller i kammermusik.
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Mellemskoleeksamen 1 954
(6 drenge og 10 piger)

Den skriftlige eksamen afholdtes den 6., 7., 10. og 11. maj.

Mundtlig eksamen efter følgende skema:

19.
22.
25.
29.
1.
4.

maj Dansk
maj Geografi
maj Naturhistorie
maj Regning-mat.
juni Tysk
juni Fysik

Eksaminator

Censor

frk. R. Silfwander
frk. E. Borgstrøm
hr. P. Mouritsen
hr. 0. Jensen
frk. E. Borgstrøm
hr. 0. Jensen

hr. C. Jansen
fru /. Nielsen
frk. E. Pfaff
hr. H. David Nielsen b)
fru R. Frederiksen
fru 0. Povlsen

Eksamen begynder hver dag kl. 8 og afholdes på nr. 6 (2. sal)
geografi, naturhistorie og fysik i naturfagsklassen (stuen).

CENSORER:
skriftlig dansk-, hr. P. M. Jensen b);
skriftlig regning-mat.: hr. Sanggaard b); tegning: hr. J. Axbøll;
sløjd: hr. H. Halaburt.

b) beskikket af undervisningsinspektøren,
de øvrige censorer er fra Skolen ved Sundet.
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ÅRSPRØVE
i alle klasser (undtagen IV EM) holdes i de skriftlige fag den
26. maj og 28. maj — i de mundtlige fag efter følgende

SKEMA
(NB. 1 dagene den 15.—17. juni cr kontoret åbent kl. 12—13,
dc øvrige dage til sædvanlig tid kl. 11—12)

Tirsdag den 15. juni

fif EM
1 EM

111 FM

3. kl.
2. kl.

(festsal)
(nr. 6)

kl. 8:
Engelsk
Geografi

(nr. 9)
(nr. 3)
(nr. 1)

kl. 9:
Regning
Dansk
Regning

hr. Eloor

frk. Borgstrøm

hr. Degner
frk. Nielsett
frk. Cederholm

kl. 12:

11
11
4.
1.

EM
FM
kl.
kl.

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

10)
9)
4)
2)

Dansk
Dansk
Dansk
Regning

frk. Cederholm
frk. Borgstrøm
hr. Ege
frk. Nielsen
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Onsdag den 16. juni

IH EM
11 EM
I EM

(festsal)
(nr. 10)
(nr. 6)

1 EM (nr. 5)
3. kl. (nr. 3)

kl. 8:
Historie
Tysk
Regning

hr. Jensen
hr. Skov Jensen
hr. Demer
O

kl. 9:
Dansk
Regning

frk. Dahl
hr. Ege

kl. 12:

111 EM
III FM
II FM

4. kl.
1. kl.

(festsal)
(nr. 9)
(nr. 10)
(nr. 4)
(nr. 2)

Tysk

frk. Borgstrøm
Dansk
hr. Ege
Geografi
og
naturh.
Irk. Silfwander
O
o
Regning
frk. Nielsen
Dansk
frk. Cederholm

Torsdag den 17. juni

kl. 8:

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

Naturhistorie
Religion

hr. Mouritsen
hr. Eloor

kl. 9:

I EM (nr. 6)
I FM (nr. 5)
2. kl. (nr- 1)

Dansk
Regning
Dansk

Irk. Silfwander
hr. Jensen
frk. Dahl
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Fredag den 18. juni

kl. 9—11:

Bogaflevering og omflytning for alle klasser.

Lørdag den 19. juni

Alle klasser møder kl. 9/2

kl. 10:
Afslutning — sang og musikprøve (program på næste side).

Efter afslutningen indbydes de elever, der udgår af
IV EM og JII FM, tillige med deres mødre til afsked
i festsalen.

Årsarbejderne i håndarbejde og tegning
er fremlagt i sy- og tegnestuen (2. sal) den 15. og 16. juni
kl. 9/2—13.

Alle, der interesserer sig for skolens arbejde,
er velkommen under hele eksamen.

Det nye skoleår begynder TORSDAG DEN 12. AUGUST:
kl. 8 for mellemskolen — kl. 9 for de fire underskole-klasser.

Det kgl. Vajsenhus, juni 1954.
SV. SKOV JENSEN

AFSLUTNING

Lørdag den 19. j un i kl. 10

MUSIKPROGRAM

HÄNDEL: Arie af operaen »Rinaldo«.
—
Arioso. (Solo for violin)
CORELLI: Corrente.
MOZART: Thema i A-dur.

SANGPROGRAM

CARL NIELSEN: Hjemve.
FINN HØFFDING: Forvandling.
OSCAR GYLDMARK: Nu går våren ind over
Danmark.

