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Vajsenhuset i ældre tider

Navnet Det Kongelige Wäysenhuus forekommer første gang i de skrivel
ser fra 1727, hvori der gives regler for den nye stiftelses indretning. Sidste 
del af navnet peger tydeligt mod Tyskland — hvad der i de tider kun var 
naturligt, dels var regeringssproget overvejende tysk, og dels tog man det 
få år i forvejen oprettede Waisenhaus (hjem for forældreløse børn) til 
direkte forbillede. Men lige så naturligt var det, at den nyoprettede institu
tion kaldes kongelig, idet kong Frederik IV var den, der ikke blot fik arbejdet 
sat i gang, men også skænkede de nødvendige pengemidler.

Kongens interesse for oprettelsen af et dansk Vaj senhus må sættes i for
bindelse med den påvirkning fra den tyske pietisme, som allerede meget tid
ligt i hans regeringstid (1699—1730) havde givet sig udslag på andre områ
der. Således havde kongen i 1705 udvirket, at to missionærer blev ordineret 
i København og udsendt til Indien som de første lutherske hedningemissio
nærer. Og for at styrke og udvide missionsarbejdet lod kongen i 1714 oprette 
et missionskolleginm bestående af fem medlemmer, som i løbet af kort tid 
fik udsendt missionærer både til Finmarken og Grønland (Hans Egede).

Det var imidlertid ikke blot en ydre mission, man havde for øje, men i 
høj grad også en indre, først og fremmest blandt børnene — derfor kund- 
gjorde kongen som »sit gudelige forsæt«, at der skulle bygges 240 skoler 
på ryttergodserne rundt om i landet, og derfor gav han i 1720 missionskol
legiet påbud om at oprette et »Wäysen- og Hittebørns Huus« i København.

Det lykkedes dog ikke på dette tidspunkt at få arbejdet i gang, hvilket 
sandsynligvis skyldtes den misstemning mod kongen, som rådede i næsten 
alle kredse, fordi han ganske kort efter dronningens død lod sin tidligere 
»Hustrue til venstre Haand«, Anna Sofie Reventlow, krone til dronning. I 
alt fald fik den mand, der allerede var udnævnt til forstander for det plan
lagte Vajsenhus (Chr. Wendt) »efter en heftig Ordstrid med Kongen om 
Anna Sofie Ordre til at pakke sig inden 24 Timer.«

Først da der 9- juni 1727 blev udnævnt to nye medlemmer af missions
kollegiet, nemlig kronprinsens hofmarskal J. L. von Holstein og hofpræsten 
Peder Hersleb, kom der gang i sagen. Allerede 21. juni udsendte kongen 
»Aabent Brev«, »Fundats«, »Instrux« og »Anordning« for Vajsenhusets 
oprettelse og drift. Og på kongens fødselsdag, d. 11. oktober, åbnedes portene 
i den store gård på Nytorv, som kongen havde skænket til formålet.
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Det er således hævet over enhver tvivl, at Frederik IV tog personligt og 
meget aktivt del i arbejdet på Vajsenhusets oprettelse, hvad der falder godt 
i tråd med, hvad man fra andre områder ved om denne konge, der sikkert 
med rette er blevet kaldt »den betydeligste af den danske Enevældes Kon
ger.« Da han i en alder af 28 år blev konge, tog han fra første begyndelse 
energisk del i rigets styrelse og viste stor omsorg for sine undersåtters ve og 
vel, og hele sit liv igennem var han en yderst pligtopfyldende og arbejdsom 
regent, der ikke skånede sig selv. Gennem en af kongens egenhændige opteg
nelser får man indtryk af hans alvorlige bekymring for det tunge ansvar — 
med et suk skriver kongen: »Vi kan næsten ikke tage en Dag, ja vel næppe 
en Times Tid til ovets, uden at Vi dermed maa forsømme noget.« Jo, Kingo 
havde nok ret, da han få år tidligere havde indset, at »leg er dog ikke den 
kongelige dragt — tusinde byrder i kronerne veje — tusindfold omhu i 
scepterets magt.«

Takket være den kongelige gunst var det da også under særdeles gode og 
betryggende forhold, Vajsenhuset kunne begynde sin gerning i en stor byg
ning i centrum af det daværende København, med en efter den tids for
hold meget betydelig kapital og med en forlagsvirksomhed, der gav mis
sionskollegiet ( og dermed Vajsenhuset) ret til at udgive forskellige skrifter 
til kirkeligt brug (det egentlige privilegium blev for Bibelens vedkommende 
stadfæstet 1740 og for salmebogen 1778).

Indtil den store ildebrand, der 1795 lagde store dele af den indre by i 
aske, virkede Vajsenhuset fortsat som skole og hjem for forældreløse børn 
— siden den tid har Vajsenhusbørnene ikke haft bolig på skolen, men været 
anbragt i private plejehjem.

De urolige tider i begyndelsen af 1800-tallet bevirkede, at der gik en læn
gere årrække, inden skolen kunne åbnes på ny i sin egen bygning — denne 
gang på Købmagergade, hvor der holdtes skole for forældre- og faderløse 
børn. I 1875 flyttede Vajsenhuset til sin nuværende bygning i Farimagsgade.

Vajsenhuset i vore dage

Selv om Vajsenhuset stadig har bevaret sit gamle navn og mange af tid
ligere tiders traditioner, er den gerning, der i dag udøves her vidt forskellig 
fra den oprindelige. For det første har børnene — som nævnt — ikke mere 
bolig på skolen. Ganske vist var det i vor tid i høj grad ønskeligt, om der 
til skolen kunne knyttes et hjem, hvor en del af børnene kunne få deres 
ophold; mere end nogen sinde trænges der til »kostskoler« for børn fra ube
midlede hjem. Desværre synes der i øjeblikket ingen mulighed for, at tan
ken kan blive til virkelighed, men det må være det mål, man i de kommende 
år må stile imod — så vist som Vajsenhuset stadig må forny sig efter tidens 
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opgaver og krav. En sådan omlægning af arbejdet har man netop foretaget 
på et andet vigtigt punkt: det er ikke, som i tidligere tider, først og frem
mest forældreløse børn, man søger at hjælpe. Efter at der over hele landet 
er oprettet børneværn, der tager sig af de børn, der står uden forsørger, har 
Vajsenhuset set sin hovedopgave i at støtte mødre, som — af den ene eller 
anden grund — er ene om at forsørge og opdrage deres børn. De forholdsvis 
få forældreløse børn, som søger optagelse, er alle anbragt i pleje hos nære 
slægtninge.

Den støtte og hjælp, Vajsenhuset kan yde børnene og hjemmene er i første 
række betinget af skolen og det dertil knyttede fritidshjem, idet der gennem 
den nære kontakt mellem skole og hjem er mulighed for at øve indflydelse 
på barnets sunde og gode udvikling. Her bliver det naturligvis navnlig bar
nets klasselærer, der får betydning som vejleder og rådgiver i alle forhold, 
som kan have betydning for opdragelsen og den senere uddannelse. I denne 
forbindelse kan det vel også fremhæves, at det er af nogen værdi, at alle 
børnene lever under samme kår, og netop derfor føler sig nærmere knyttet 
til hinanden og til deres skole. Et smukt bevis på Vajsenhus-elevernes sam
menhold er Vajsenhusianernes forening »Det gode Minde«, der snart har 
eksisteret i 100 år, og som også har taget et velgørenhedsarbejde op, størst 
betydning har de friboliger, der tildeles gamle vajsenhusianere i ejendommen 
på Bomhusvej.

Vajsenhuset yder dog også — foruden de nævnte moralske værdier, der 
ikke lader sig udmåle i faste, håndgribelige størrelsesangivelser — økono
misk hjælp til de børn og hjem, hvor det er hårdest tiltrængt. En del børn 
får således et fast månedligt bidrag til støtte for hjemmet, andre modtager 
hvert halvår mindre legatbeløb, ligesom der i visse tilfælde ydes hjælp til 
fodbeklædning.

Endvidere gives der en konfirmationshjælp til alle børn, der skal konfir
meres. I alt er der sidste regnskabsår til disse formål anvendt omkring 
35.000 kr.

Medens den nævnte økonomiske hjælp i vore dage kun gives til børn, der 
går i skolen, er der fra tidligere tider bevaret en ordning, hvorved der også 
ydes hjælp til forældre- og faderløse børn i provinsen. I de syv stifter uden
for Sjælland bliver der hvert år udbetalt »vajsepenge« til et vist antal børn 
efter de enkelte stifteres egne dispositioner. Nogle af stifterne har fra gam
mel tid opsparet så store beløb, at hjælpen kan udredes udelukkende af 
renteindtægten, andre stifter får hvert kvartal tilsendt et fast beløb fra 
Vajsenhuset.

I de syv stifter har forholdene i det sidst forløbne år været følgende:

Lolland-Falsters stift, som har en opsparet kapital på ca. 32.000 kr., har 
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intet bidrag modtaget fra Vajsenhuset, men har af renten udbetalt 1320 kr. 
til ialt 12 børn.

Fyens stift har fra Vajsenhuset modtaget 2400 kr., hvoraf der er betalt 
understøttelse til 21 børn; den opsparede kapital udgør ca. 3.000 kr.

Aalborg stift, som kun har en kapital på 700 kr., har fra Vajsenhuset 
fået 2.640 kr., der er fordelt til 21 børn.

Århus stift har en kapital på ca. 22.000 kr., renten heraf samt 2.330 kr., 
som er sendt fra Vajsenhuset, er brugt til understøttelse for 33 børn.

Viborg stift, hvis kapital udgør ca. 34.000 kr., har intet fået fra Vajsen
huset, men af renten brugt 960 kr. til hjælp for 12 børn.

Ribe stift har opsparet ca. 44.000 kr. og har af renten brugt 1.560 kr. til 
hjælp for 21 børn.

Haderslev stift, der fra gammel tid slet ingen opsparet kapital har haft, 
har fra Vajsenhuset fået 2.040 kr., der er anvendt til 29 børn.

Indtægterne, som skal dække Vajsenhusets drift, der i sidste regnskabsår 
har beløbet sig til ca. 400.000 kr., hidrører først og fremmest fra undervis
ningsministeriets tilskud, der ydes i henhold til lov om friskoler m. m. af 
12. juli 1946 (med ændring af 18. februar 1954). Sidste år blev der fra 
ministeriet udbetalt godt 170.000 kr. — en meget væsentlig del af ud
gifterne til selve skoleundervisningen.

Hertil kommer renten af den kapital, der fra gammel tid er skænket 
Vajsenhuset. Langt større betydning har dog den forlagsvirksomhed, som 
gennem århundreder har været knyttet til Vajsenhuset, der stadig har ud
givelsesretten af de til kirkeligt brug autoriserede skrifter: bibler, salme
bøger, katekismus, alterbog og ritualer.

For Bibelens vedkommende har forholdet i en meget lang årrække dog 
været det, at Vajsenhuset har overdraget Bibelselskabet selve udgivelsen, 
mod at der svares Vajsenhuset en minimal afgift af hvert trykt skrift; den 
årlige afgift beløber sig kun til nogle få tusind kroner.

Alle de øvrige skrifter udgives derimod af Vajenhusets eget forlag og sæl
ges gennem boghandelen med nogen fortjeneste. I denne forlagsvirksom
hed spiller salmebogen langt den største rolle, idet det årlige salg selv under 
normale forhold — er meget stort, henved 100.000 salmebøger. Så selv om 
fortjenesten på den enkelte bog er ringe, giver forlaget et overskud, der i 
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reglen har været tilstrækkeligt til, at arbejdet fra år til år har kunne fort
sættes i samme omfang.

De sidste års salmebogssalg har, som det vil være bekendt, været usæd
vanligt stort, i løbet af de sidste 2% år er Den danske Salmebog hidtil 
solgt i omk. 700.000 eksemplarer, og markedet er vel knap nok »dækket« 
endnu. Dette store salg har dog endnu ikke givet noget synligt overskud, 
idet nye store oplag trykkes og indbindes, lige så stærkt som salget sker, og 
da Vajsenhuset fra 1. april 1955 selv har overtaget hele fremstillingen og 
de dermed forbundne udgifter, er det meget store summer, der til stadighed 
er bundet i papir, trykning og indbinding af de mange tusind bøger.

Men naturligvis har forlagsretten til den nye salmebog givet en tryghed 
og ro over Vajsenhusets tilværelse, som er af den største betydning for det 
daglige arbejde.

Skolen, hvis ydre rammer er fastlagt ved undervisningsplanen af 4. sep
tember 1945, består af en 7-klasset folkeskole (1.—4. underskoleklasse + 
I—III FM-klasse) og en 4-årig eksamensmellemskole (I—IV EM-klasse). 
Som følge af denne opbygning bliver det på et eller andet tidspunkt nødven
digt at dele eleverne efter deres evner og anlæg. Denne deling har i de 
senere år overalt inden for skoleverdenen været et stort problem og volder 
stadig større og større vanskeligheder, eftersom der både fra hjemmene og 
af børnene udøves et voldsomt pres for at »komme i eksamensklassen«.

Ved de store skolevæsener har man ladet afgørelsen afhænge af en opta
gelsesprøve, hvortil der skal opnås en i forvejen fastlagt gennemsnitskarakter 
— resultatet heraf er langt fra altid blevet tilfredsstillende. Her ved skolen 
har man hidtil ment bedst at klare spørgsmålet ved at lade »skolens skøn 
om barnets evner og anlæg« være bestemmende for placeringen i de to 
mellemskolerækker. Derfor overflyttes hvert år nogle elever fra 4. under
skole-klasse til I EM — nemlig de børn, der skønnes at være så langt forud 
for gennemsnittet, at de har mulighed for at tage en afsluttende eksamen 
på kortere tid end normalt. Fra I FM (d. v. s. 5. klasse) rykker derefter de 
elever over i eksamensskolen, som har anlæg, lyst og interesse for bogligt 
arbejde. Det lader sig imidlertid ikke nægte, at der de sidste år er kommet 
adskillige med i eksamensklassen, som ikke burde have været der, og som 
uden tvivl ville få mere ud af undervisningen i folkeskolen. Hvorledes denne 
uheldige udvikling standses, er det i øjeblikket umuligt at se — ganske 
vist er hele den danske skoles forhold til debat i Folketinget, men endnu 
synes der ikke at være nået nogen klarhed over, hvordan skolens fremtidige 
opbygning skal være. For Vajsenhusets vedkommende må en midlertidig løs
ning muligvis søges i, at der indføres en egentlig optagelsesprøve. Selv om af
gørelsen herved næppe bliver »mere rigtig«, vil der være den fordel, at der 
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trækkes en klar og skarp grænselinie, som hjem og elever vel nok har lettere 
ved at respektere end »et skøn«.

Det må i øvrigt understreges, at selv om en dreng eller pige ikke kommer 
i den eftertragtede eksamensmelleskole hverken fra fra 4. eller 5. klasse, er 
dermed ikke enhver mulighed for en afsluttende eksamen udelukket; i en
kelte tilfælde overflyttes børn fra 6. kl. (II FM) til den tilsvarende eksamens
klasse. Desuden er der ved de kommunale skoler indført den ordning, at 
elever fra 8. klasse efter en optagelsesprøve kan komme i III EM — altså 
tage realeksamen i løbet af 3 år.

Det er imidlertid ikke blot af hensyn til den her omtalte vanskelighed ved 
elevernes fordeling i de to mellemskoler, at der med forventning må ses hen 
til en ny skolelov. En sådan vil forhåbentlig også give mulighed for at af
hjælpe en følelig mangel ved Vajsenhusets nuværende skoleform, der ikke 
fører eleverne længere end til henholdsvis IV-mellem og 7. klasse. Hvert 
år må de elever, der efter mellemskole-eksamen vil fortsætte i realklasse, 
flyttes til forskellige skoler rundt om i byen. Endnu uheldigere et det, at de 
elever fra 7. klasse, der enten er nødt til eller selv ønsker at få et ottende 
skoleår, må flyttes til andre skoler. Det er derfor givet, at så såre der er 
skabt klarhed over de skoleproblemer, som er på dagsordenen, må Vajsen
husets skole også foretage en grundig revision, for selv om skolen efter 
københavnske forhold kun er lille, må det være en absolut betingelse, at 
den byder sine elever lige så gode muligheder som de offentlige skoler.

Ansøgning om optagelse i skolen (normalt kun til skoleårets begyndelse 
i august) skal med de nødvendige attester indgives på skolens kontor, Nr. 
Farimagsgade 51, inden 1. april. I 1. klasse optages almindeligvis ikke børn, 
som er under 6% år, når de begynder skolegangen; i de øvrige klasser opta
ges enkelte børn, for så vidt der bliver pladser ledige, ved at elever udmel- 
des af skolen, enten fordi de må henvises til særklasser, eller fordi moderen 
indgår ægteskab eller flytter fra byen.

Forstanderen traffes på kontoret alle skoledage kl. 11—12 samt mandag 
kl. 18—19 (tlf. Central 10.356, vagtmester: BYen 4351).
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Ärsmeddelelser

Direktionen, som siden departementschef Holbølls død kun har haft to 
medlemmer, er i det forløbne år blevet udvidet med to nye medlemmer. 
Ved kgl. resolution af henholdsvis 6. december 1955 og 26. marts 1956 er 
hofmarskal, kammerherre J. Vest og skoledirektør E, Carstensen beskikket 
til medlem af direktionen for Det kgl. Vajsenhus.

I det forløbne skoleår, der begyndte den 12. aug. 1955 og slutter den 19. 
juni 1956, har skoledagenes antal været 230.

Elevantallet var ved skoleårets begyndelse 298 (157 drenge og 141 piger), 
ved dets slutning 296 (154 drenge og 142 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; om lørdagen læses forkor
tede timer, så skolen slutter kl. 13.

I alle klasser er der fællesundervisning for drenge og piger. Ferier og fri
dage er — med ganske enkelte undtagelser — de samme som ved de kom
munale skoler i København.

Ved skoleårets slutning (juni 1955) udgik af skolen 35 elever (20 drenge 
°g D piger):

Fra IV mellem: Bent Frost, Bjørn Flatter, Erik Friis Hasché, Flemming 
Lind Jørgensen, Jens-Jørn Jørgensen, Bjarne Lind, Jens Olaf Mortensen, 
Johnny Aagaard Nielsen, — Sonja Christensen, Hanne Erting, Ulla Freds
kilde, Birthe Frost, Ingelise Jensen, Kirsten Lind Jørgensen, Lene Wamberg 
Larsen, Anet Pedersen, Inez Pedersen, Inge Thomsen.

Fra III mellem: Stig Alsløw, Niels Hald, Scharno Hansen, Torben Hein, 
Poul Jensen, Nils Jeppson, Kaj Herman Johannessen, Kaj May, Finn Mid- 
delboe Nielsen, Jørgen Olsen, Kaj Rasmussen, Bent Sørensen. — Rita Clau
sen, Jytte Ree Holtz, Elise Jensen, Jette Larsen, Jonna Schütz.

Af drengene fortsatte 9 deres skolegang (7 i realklasse, 1 i 8. kl. og 1 
på efterskole), IL begyndte uddannelse i praktiske erhverv.

Af pigerne gik 4 over i realklasse, mens 11 fik beskæftigelse ved husvæsen, 
kontor, forretning o. lign.

Til skoleårets begyndelse (aug. 1955) optoges 57 nye elever, 35 drenge 
og 22 piger.
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I det forløbne skoleår har der været afholdt de sædvanlige udflugter og 
fester,hvori alle skolens elever deltager, uden der pålægges hjemmene nogen 
som helst udgifter.

Skoleskovturen foregik i år d. 26. august til vor konges forårs- og efterårs
residensby, Fredensborg. Som næsten hele sommeren var også denne dag 
begunstiget af strålende vejr. Den medbragte mad spistes i Søpavillonen. 
Senere legedes »røver og soldater« i den nærliggende skov. En soppetur i 
søen, en iskage og en smuk tur gennem slotsparken afsluttede turen.

Stiftelsesfesten holdtes — traditionen tro — tirsdag d. 11. oktober. Ved 
formiddagsfesten i gymnastiksalen, hvor i år desværre direktionens medlem
mer var forhindret i at være til stede på grund af sygdom eller bortrejse, 
talte vor sognepræst, pastor Bayer Christensen, og 12 elever fra afgangs
klasserne modtog skolens præmie »for flid og god opførsel« (Ole Adsersen, 
Poul Buchholtz, Ole Friis-Hasché, Karen Bernskov, Alice Christensen, Anet
te Frandsen, Hanne Agnholt Hansen, Nauja Kleist, Hanne Holm Larsen, 
Jonna Lind, Kirsten Luplau, Elise Schütz). Om aftenen holdtes der bal 
for hele skolen, børnene blev trakteret med chokolade, wienerbrød og senere 
på aftenen is.

Julefesten holdes altid den sidste skoledag før juleferien (d. 22. decem
ber). Hver klasse holder først sin private fest i deres klasseværelse, som 
eleverne selv har pyntet, her får hvert barn en lille gave og en pose godter 
■— takket være stor velvilje fra forskellige forretninger og forlag har det 
trods prisstigninger stadig været muligt at opretholde denne gamle skik. 
Senere samles hele skolen i gymnastiksalen, hvor der opføres et lille julespil, 
og i vestibulen, hvor der danses om det store juletræ. Et halvhundrede børn 
får desuden denne dag en god flæskesteg med hjem.

Den første skoledag i det nye år — hellig tre kongers dag — begyndte 
skolen med en gudstjeneste i St. Andreas kirken, hvor i år pastor Bayer 
Christensen talte fængslende og levende til børnene ud fra de få beretninger, 
der findes i Det nye Testamente om Jesu barndom.

Skolekomedien var i år et Grimm-eventyr »Den tapre skrædder« ■— 
bearbejdet af forfatteren og komponisten Kai Rosenberg. De flinke »skue
spillere« fra III E & F, instrueret af viceinspektøren, spillede for alle skolens 
elever lørdag d. 3. marts; om søndagen gaves to forestillinger, hvortil der 
var solgt billetter, og mandag aften spilledes for fuldt hus for skolens tid
ligere elever — som afslutning på årets »mandagsmøder«.

Skolens tre mindste klasser har været i Zoologisk Have den 24. maj.
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Dansk Skolescene har i sit jubilæumsår — ligesom tidligere — ladet vore 
elever deltage i sine arrangementer for en meget lav betaling. Skolen er 
meget taknemmelig herfor, og de større elever har glædet sig over det flot 
opsatte »Aladdin«, over den første ballet, som Skolescenen har optaget på 
sit program, og over de spændende og muntre film.

Selv om Vaj senhusets skole er en privatskole, der ikke i nogen retning 
hører under Københavns offentlige skolevæsen, har byens magistrat og 
kommunalbestyrelse dog til stadighed indrømmet Vajsenhusets elever alle 
de samme fordele, som bydes børnene i kommuneskolerne. Således har der 
været mulighed for alle børn i de syv laveste klasser for at få skolebespisning 
i form af frokostpakke, mælk, æbler og vitaminpiller; omk. 200 børn har 
deltaget i bespisningen.

Eleverne i IV og III EM, som ikke kan deltage i skolebespisningen, har 
mulighed for at få leveret mælk hver dag — mod selv at betale et mindre 
beløb pr. måned.

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 
born hver måned har fået deres skolekort til sporvogn.

Skolelage-tilsynet, der siden april 1949 har været lagt ind under den 
kommunale skolelæge-ordning (ligesom ved byens andre privatskoler), har 
været varetaget af dr. Jørgen Koch, som een gang om ugen kommer på 
skolen og undersøger børnene og giver 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.

Af særlig betydning er den regelmæssige tuberkulose-undersøgelse og den 
dertil knyttede calmette-vakcination, som det stærkt må tilrådes hjemmene at 
give deres samtykke til.

I det forløbne år er desuden den tidligere påbegyndte vakcination mod 
børnelammelse blevet ført til ende, således at alle børnene i skolens fem 
yngste klasser er blevet vakcineret tre gange og har fået udleveret attest 
herfor.

Tandlagebehandlingen af Vajsenhusets elever har i de sidste år været ude 
for en del vanskeligheder, der desværre må siges udelukkende at skyldes 
Dansk Tandlægeforening, der åbenbart er en meget hårdhændet fagfor
ening. I mange år havde Vajsenhuset sin egen lille tandklinik på skolen, 
men under forhandlingerne om at fortsætte denne ordning, blev der fra 
Tandlægeforeningen stillet så store krav til lønninger, at det var økonomisk 
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umuligt at fortsætte. Derpå forsøgte man at oprette en privat kontrakt 
med en praktiserende tandlæge; det blev forbudt af Tandlægeforeningen. 
Da så Københavns kommune tilbød at oprette en sådan kontrakt for Vaj- 
senhusets vedkommende, kunne det ikke mere forhindres, at vi havde i 
nogle år en yderst tilfredsstillende ordning, hvorefter børnene — til alles 
tilfredshed blev behandlet hos en tandlæge i umiddelbar nærhed af skolen. 
Fra august 1955 opsagde imidlertid Tandlægeforeningen alle den slags kon
trakter over hele landet — og der har vist endnu ikke været mulighed for 
nogen fornyelse. Som følge heraf tilbød kommunen, at Vajsenhusets elever 
kunne blive behandlet på en af kommuneskolernes tandklinikker, hvad vi 
selvfølgelig med tak tog imod. Vel er det forbundet med vanskeligheder at 
få de mange børn sendt til tandbehandling helt ude i Frankrigsgades skole, 
men vi har dog nu sikkerhed for, at alle elevernes tænder bliver efterset og 
behandlet.

Når nogle ganske få hjem har ønsket at lade børnene gå til egen privat 
tandlæge, kan dette selvfølgelig lade sig gøre; men der skal gøres opmærk
som på, at disse børn ikke senere kan indmeldes til skoletandpleje (med 
mindre de i det mindste hvert år møder på skoletandklinikken til eftersyn og 
kontrol med, at tænderne virkelig bliver passet), desuden må hjemmene 
være klar over, at tandlægerne skal tage juld betaling for børn, der har 
mulighed for at få skoletandpleje.

Bornenes Kontor har som tidligere år vist stor forståelse og imødekom
menhed over for de ansøgninger om hjælp, som vi har indsendt før som
merferien og inden jul. Ved begge disse uddelinger har et halvt hundrede 
hjem modtoget en god og tiltrængt støtte. Eleverne fra de ældste klasse gør 
derfor også med glæde et energisk arbejde for at sælge det lille julehjerte, 
hvorfra indtægten tilfalder Børnenes Kontor.

Læsesvaghed — ordblindhed, som det ofte med urette kaldes — er i de 
senere år blevet et stadig hyppigere forekommende fænomen, eller man er 
muligvis i højere grad opmærksom herpå. Skolen har tre udveje til at søge 
at afhjælpe denne svaghed. Børn fra de mindre klasser, som har udpræget 
vanskelighed med læsning og stavning kan efter undersøgelse på skole
psykologisk kontor overflyttes (ofte for ét eller to år) til en særlig læse
klasse på en anden skole. Enkelte børn fra de større klasser går uden for 
skoletiden til speciel undervisning på »ordblindeskoler«. Og endelig har vi 
det sidste år forsøgsvis indført særundervisning her på skolen i enkelte timer 
om ugen, hvor frk. Dahl har haft mindre hold, der gennem arbejde med 
særlig egnet materiale får en hjælp, som kan bringe dem over vanskelighe
derne. Da dette sidste arbejde synes at give gode resultater, vil det i næste 
skoleår blive fortsat i noget udvidet form.
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I forrige skoleår afholdtes der her på skolen to sammenkomster, hvortil 
alle elevernes mødre var indbudt. Det viste sig imidlertid, at det var lovlig 
mange at samle på én gang, så udbyttet blev knap så stort som ønskeligt. 
I år har vi derfor forsøgt en anden fremgangsmåde, idet vi kun indbød de 
mødre, der havde børn i 4. og 5 (I FM)-klasse til drøftelse af det aktuelle 
mellemskole-problem. Dette møde holdtes d. 11. april. I fremtiden vil man 
nok følge det princip kun at indbyde mødrene fra de klasser, hvor der er 
særlige spørgsmål at drøfte.

Spctremærkekøbet, der er en naturlig begyndelse til en senere opsparing i 
den voksne alder, har som sædvanligt været i gang. Men for mange afholder 
sig fra at komme den ene gang om ugen, hvor der sælges sparemærker, 
måske fordi de synes, at det er så lidt at købe for 25 øre. Ingen bør holde 
sig tilbage af den grund —gennem mange små beløb kan der i årenes løb op
spares en pæn sum, f. eks. til konfirmationen. Der kan hos viceinspektøren 
købes både 5-øres og 25-øres sparemærker.

Skolebadningen, hvori alle børn bør deltage, og som i reglen ligger i 
forbindelse med en gymnastiktime, er i det forløbne år blevet forbedret ved, 
at skolen har anskaffet gode, vandsugende håndklæder til alle eleverne. Her
ved bliver dels hjemmene fritaget for at skulle skaffe håndklæder, dels bliver 
man fri for at have de våde håndklæder i skoletasken sammen med bøgerne. 
Efter brugen hejses de nu op i et stativ under loftet, så de er tørre til 
næste gang.

Sommerferieophold for skolens elever er her som på andre skoler et 
vanskeligt problem at løse, da ferieværternes ønsker og krav naturligvis 
må opfyldes som en ringe tak for den store gæstfrihed og ulejlighed. Des
værre falder disse ønsker om bestemt alder og køn ikke altid sammen med 
ansøgerens, og tilbudene har heller ikke holdt trit med de store årganges 
stigende efterspørgsel. Men stor velvilje fra skoleinspektør Østrup og de 
københavnske kommunelærerforeningers koloniudvalg har gjort det muligt 
at få de fleste ansøgere sendt på landet i kortere eller længere tid. Men alle 
hjem, som har den mindste mulighed for selv at skaffe barnet ferieplads 
— selv om det kun er for en kortere periode — må indtrængende anmodes 
om at benytte denne udvej.

Fritidshjemmet, som netop i år har været ledet af frk. Minna Hansen i 
10 år — på en enestående dygtig og forstående måde, har hele tiden været 
fuldt optaget. En overgang var der tilmeldt så mange børn, at det blev 
nødvendigt at have tre andre damer til assistance. Da fritidshjemmet jo i 
første række er tænkt som en hjælp for de mødre, der må være borte fra 
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hjemmet hele dagen, må det henstilles ikke at søge optagelse på fritidshjem, 
når forholdene ikke gør det strengt påkrævet. Det må selvfølgelig også 
forlanges, at de børn, der er på fritidshjemmet, opfører sig sådan, at de 
ikke volder uro og forstyrrelse til skade for kammeraterne. Dernæst må 
det desværre indrømmes, at egentlig lektielæsning ikke bliver til så forfær
delig meget, da der på hvert hold er 20—30 børn. Derimod er det impone
rende resultater, der nås i månederne før jul, hvor de større børn udfører- 
forskellige arbejder i træ, metal, ben, bast o. s. v. — og hvert år kommer 
frk. Hansen med nye ideer og nye materialer.

De udgåede elever hører også med i Vajsenhusets daglige gerning. Biskop 
Mynsters ord om, at Vajsenhuset kun ufuldkomment ville opfylde sin bestem
melse, dersom det forlod børnene, så snart deres skoleundervisning var til
endebragt — er ofte blevet anført, og selv om det er over hundrede år- 
siden, at dette udtaltes, er ordene lige sande den dag i dag.

Skolen bestræber sig for — efter evne og mulighed — at hjælpe de unge, 
både med at få gode lærepladser, hvad der ganske vist er svært inden 
for adskillige fag, og til at skaffe sig en videreuddannelse i forskellig ret
ning. Med en stor del af de tidligere elever bevares forbindelsen også i ung
domsårene. Som et led i bestræbelserne herfor har der i adskillige år været 
afholdt regelmæssige sammenkomster på skolen for gamle elever. I de sidste 
år har det været i den form, at der den første mandag i hver måned i tiden 
oktober—marts holdes »åbent hus«, hvor alle tidligere elever, unge og gamle, 
er velkomne. Inden tedrikningen er der underholdning af forskellig art. I 
sidste sæson har der foruden skolekomedien været to foredrag (»Fra en 
delegationsrejse i Rumænien« og »Af en politimands erindringer«), en musi
kalsk aften (Brahms) samt forevisning af en oplysende amerikansk film. 
Den stadig store tilslutning til disse moder tyder på, at vore gamle elever er 
glade for stadig at have lejlighed til at møde deres lærere og kammerater, så 
selv om det er vanskeligt år efter år at skaffe god og lødig underholdning, 
må der heri ligge en forpligtelse til at fortsætte med disse sammenkomster.

16



Til hjemmene

der anmodes om at læse nedenstående og af og til minde børnene om det.

Ethvert sted, hvor mange mennesker færdes sammen, er bestemte regler 
for det indbyrdes samkvem nødvendige — ikke mindst i skolen, hvor grund
laget for det senere liv i samfundet skal lægges.

Husk derfor:
1. En arbejdsdag begynder bedst, når den er startet i rette tid — at møde 

for sent er kun en dårlig vane.
2. Et arbejde udføres bedst, når der ikke kommer unødvendige afbrydelser 

i det — undgå derfor at bede om ekstra frihed. Er dette strengt nød
vendigt, må der foreligge skriftlig anmodning senest dagen før.

3. Fraværelse på grund af sygdom må meddeles skolen eller klasselæreren 
så snart som muligt. Ved langvarig sygdom sendes lægeattest.

4. Ulovlige forsømmelser — skulkeri — vil normalt medføre bortvisning 
fra skolen.

5. Ved konfirmation har de børn, der er blevet konfirmeret, fri hele man
dagen, yngre søskende til kl. 10. Anden frihed gives ikke.

6. Gymnastik og skolebad er legemets krav, alle bor deltage heri, hvis ikke 
lægeattest anbefaler det modsatte.

7. Børnene bør selv kende deres tøj og andre ting, de har med i skole. 
Alt for meget bliver glemt og ikke afhentet. Forsyn derfor alt med 
tydeligt navn.

8. Pålæg Deres barn straks at forhøre hos viceinspektøren, når noget er 
mistet.

9. Skolebøger er meget dyre. Alle bøger skal være forsynet med bind, 
som af og til må fornyes. Lad børnene skrive navn indvendig på den 
dertil beregnede plads samt uden på bindet.

10. Tyveri af overtøj på gangene er yderst sjældne — derimod desværre 
ikke af penge, som ligger i overtøjet. Det er derfor absolut forbudt 
at lade penge eller andre værdier ligge i overtøjet — de skal afleveres 
til klassens lærer i første time.
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Lærerpersonalet

Sv. Skov Jensen, forstander (ansat 1. april 1944):
Tysk IV EM; regning I FM ..................................................... 9 timer

P. Brasen, viceinspektør (ansat 1. august 1955):
Dansk IV EM og I EM; religion II EM og 1. kl.; regning II
FM; historie 3. kl.; fysik III FM og I EM; engelsk I FM . . 26 timer

Frk. C. Dahl, overlærer (ansat 1. oktbr. 1918, overlærer 1. maj 
1948):
Dansk III FM og 4. kl.; skrivning III FM og 4. kl.; religion II
FM; historie i 4. kl.; engelsk III FM; læsesvage børn i 2 timer 29 timer

Frk. R. Siljwander (1922, fast ansat 1. april 1923; overlærer 1.
august 1955):
Dansk III EM; skrivning III, II og I EM, II FM og I FM; geo
grafi III—II FM; naturhistorie III FM, II FM; I FM og 4. kl. 29 timer

Frk. E. Nielsen (1924, fast ansat 1. april 1925, overlærer 1. august 
1955):
Dansk og skrivning 1. kl.; regning 3. og 2. kl.; sang 2. kl. . . 29 timer

Fru K. Bondo (1927, fast ansat 1. juli 1929, overlærer 1. august 
1955):
Håndgerning med pigerne i IV EM, III EM, I EM, III FM,
I FM, 4. kl., 2. kl. pi. og 1. kl. pi., desuden assistent på kontoret 
og hos skolelægen......................................................................... 19 timer

Fru A. Wilquin (1933, fast ansat 1. oktober 1933, overlærer 1.
august 1955):
Gymnastik med pigerne samt med 1. og 2. kl......................... 15 timer

Oscar Jensen (1934, fast ansat 1. april 1935, overlærer 1. august 
1955):
Regning-matematik IV EM og III EM; regning III FM; fysik 
IV, III, II EM og II FM; historie III EM, III FM og I EM; 
geografi 2. kl................................................................................. 32 timer 
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Erik Mortensen (1934, fast ansat 1. april 1935, overlærer 1. august
1955):
Tegning i alle klasser.
Varetager desuden ordning og udlån af skolens bibliotek . . 25 timer

H. C. Ege (1942, fast ansat 1. april 1944):
Dansk II FM; religion IV EM, III FM og I EM; historie IV
EM, II EM, II FM og I FM; regning 1. kl.; geografi II EM og
I FM ............................................................................................. 32 timer

Frk. I. Jørgensen (1946, fast ansat 1. august 1947):
Skolekøkken-undervisning i HI EM, III FM og II FM .......... 6 timer

Frk. M. Hansen (ansat 1. august 1948):
Håndgerning med pigerne i II EM, II FM, 3. kl. og 1. kl., 
religion 4. og 3. kl........................................................................ 13 timer

Erik Meisner (1949, ansat 1. august 1951):
Sang- og musikundervisning med alle klasser, undtagen 1. og 
2. kl................................................................................................. 36 timer

Fru I. Rødgård (ansat 1. august 1953):
Dansk og skrivning 3. kl.; regning og matematik II og I EM;
geografi IV, III, I EM og 4. kl.; naturhistorie 3. kl.; geometrisk 
tegning III FM dr............................................................................ 32 timer

Per Mouritsen (ansat 1. august 1953):
Dansk I FM; naturhistorie IV—I EM; sløjd IV—I EM og III—
I FM; gymnastik IV EM, III EM og FM, II EM og FM . . 32 timer

John Larsen (ansat 1. august 1954):
Dansk II EM og 2. kl.; skrivning 2. kl.; engelsk IV EM og
II EM; tysk III EM; gymnastik I EM og FM .......................... 32 timer

J. P. Asmussen (ansat 1. oktober 1955):
Religion III EM, I FM og 2. kl.; regning 4. kl.; engelsk III EM,
I EM, II FM; tysk II EM; geografi 3. kl.; gymnastik 4. og
3 kl................................................................................................. 32 timer
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TIMEFORDELING

Grundskole Eksamensfri mellemskole Eksamens-mellemskole

i. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. Sum I. kl. il. kl. III. kl. Sum I. kl. il. kl. m. kl. IV. kl. Sum

Religion.............. 2 2 2 2 8 3 3 2 8 2 2 2 1 8
Dansk.................. 12-) 11’) 8 8 39 8 6 7 21 5 4 4 5 18
Skrivning............ 3 3 3 D 3 P2 12 (11) 3 D2 Pi D2P1 7(5) 2 1 1 4
Regn, (og matem.) 6 6 6 6 24 5 4 D6")P4 15 (13) 5 5 6 7 23
Historie................ 2 2 4 2 2 2 6 2 2 2 3 8
Geografi.............. 1 2 2 5 2 2 2 6 2 2 2 2 8
Naturhistorie .... 1 2 3 2 2 2 6 2 2 2 2 8
Fysik.................... 2 2 4 2 2 2 2 8
Engelsk................ 2 2 2 6 5 3 3 4 15
Tysk.................... 5 4 4 13
Sang.................... 1 2 2 2 7 2 2 1 5 2 2 1 P 1 5 (6)
Tegning.............. D 2 D 2 D3 PI D3 Pi 10 (2) D2 PI D3 P 1 D3 PI 8(3) 2 1 D 2 D 1 6(3)
Gymnastik.......... 2 2 2 2 8 3 3 3 9 3 3 D3 P2 3 (12) 11
Håndgerning (P.). D 1 P3 D 1 P3 4 4 (2) 14 3 3 4 10 2 2 2 2 8
Sløjd (D.)............ 2 2 2 6 2 2 2 2 8
Husgerning (P.). . 3 * 3 3

Ialt for drenge . . . 29 30 31 32 122 36 35 36 107 36 36 36 36 144
Ialt for piger........ 29 30 33 33 125 36 36 36 108 36 36 36 36 144

’) herunder iagttagelsesundervisning.
’*) drengene 2 timer geometri. O
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Undervisningen

er i det forløbne skoleår meddelt i de forskellige klasser efter følgende plan:

1. klasse
(31 elever, klasselærer frk. E. Nielsen).

Dansk. (E. N.) I. M. Nordentoft: Min A. B. C. I—II. Iagttagelse. (12 
timer).

Religion (P. B.). Mundtlig gennemgang: fra skabelsen til Moses og ud
valgte fortællinger af Det nye Testamente, 11 salmer. (2 timer).
Regning. (H. C. E.). Købstadsskolens ny regnebog I. (6 timer).
Skrivning (E. N.). (3 timer).

2. klasse
(32 elever, klasselærer John Larsen).

Dansk. (J. L.). Børnenes danske læsebog. I. Evald Jensen og Noesgaard: 
Øvelser i skriftlig dansk, 2. skoleår. Digte lært efter læsebogen. (11 
timer).

Religion. (J. P. A.). Af Det gamle Testamente er mundtlig gennemgået: 
Moses og dommerne og af Det nye Testamente udvalgte fortællinger. 
Salmer efter: Salmer til skolebrug. (2 timer).

Regning (E. N.) Købstadskolens ny regnebog II. (6 timer).
Skrivning. (J. L.) (3 timer).
Geografi (O. J.) Danmark. (1 time).

3. klasse
(34 elever, klasselærer fru I. Rødgård).

Dansk. (I. R.) Børnenes danske læsebog II. Evald Jensen og Noesgaard: 
Øvelser i skriftlig dansk, 3. skoleår. Digte lært efter læseobgen. (8 
timer).

Religion. (M. H.) Balslevs bibelhistorie: side 30 til side 46. Udvalgte for
tællinger af Det nye Testamente. Af Luthers lille katekismus er lært: 
10 bud — Fadervor. Salmer efter: Salmer til skolebrug. (2 timer).

Historie. (P. B.) Nik. Helms: Danmarkshistorie til 1340. (2 timer).
Geografi. (J. P. A.) Axel Nielsen: Vor Jord. Danmark, Færøerne, Grøn

land. (2 timer).
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Naturhistorie. (I. R.) Gennemgået nogle af de mest kendte dyr og planter. 
(1 time).

Regning, (E. N.) Købstadskolens ny regnbog III. (6 timer).
Skrivning. (I. R.) (3 timer).

4. klasse
(35 elever, klasselærer frk. C. Dahl).

Dansk. (C. D.) Børnenes danske læsebog III. Evald Jensen og Noesgaard: 
Øvelser i skriftlig dansk, 4. skoleår. Digte lært efter sangbogen. (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. (C. D.) Nik. M. Helms: Danmarkshistorie fra Valdemar Atter- 
dag til 1730. (2 timer).

Geografi. (I. R.) Axel Nielsen: Vor Jord. Side 30—65. (2 timer).
Naturhistorie. (R. S.) Balslev: Dyrenes naturhistorie, side 1—93. (2 

timer).
Regning. (J. P. A.) Købstadskolens ny regnebog IV. (6 timer).
Skrivning. (C. D.) (Pigerne 2, drengene 3 timer).

I. FM
= 5. kl. (36 elever, klasselærer P. Mouritsen).

Dansk (P. M.) Børnenes danske læsebog IV. Evald Jensen og Noesgaard: 
Øvelser i skriftlig dansk. 5. skoleår. (8 timer).

Religion. (J. P. A.) J. Martensen og J. Paulli: Kortfattet bibelhistorie: 
til kongebogerne. Jul, påske og pinse. De 10 bud. 15 salmer.
(3 timer).

Historie. (H. C. E.) Ejler Møllet: Verdenshistorie: Oldtiden og begyndelsen 
af middelalderen.

Geografi. (H. C. E.) Axel Nielsen: Vor jord, side 82—107. Desuden repe- 
tion af Danmark. (2 timer).

Naturhistorie. (P. S.) Axel Nielsen: Naturen I, side 1—85. (2 timer).
Engelsk. (P. B.) Joh. Bittmann & E. Jønsson: Engelsk i folkeskolen I side 

5—65. (2 timer).
Regning. (Sk. J.) Friis-Petersen, Gehl og Jessen: Hovedstadens regnebog 

V. (5 timer).
Skrivning. (R. S.) (3 timer).

I. EM
(29 elever, klasselærer P. Brasen).

Dansk. (P. B.) Clausen og Hansen: Dansk læsebog for mellemskolen I.
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Stil og sproglære efter Aug. Lerche og Edv. Hansen: Dansk stil I. 
(5 timer).

Religion. (H. C. E.) Nørfelt m. fl.: Kristendomskundskab, side 61—122. 
10 salmer. (2 timer).

Historie. (O. J.) Ludv. Schmidt: Oldtiden og begyndelsen af middelalde
ren. (2 timer).

Geografi. (I. R.) C. C. Christensen: Geografi for mellemskolen I, Øst-, 
Vest- og Mellemeuropa. (2 timer).

Naturhistorie. (P. M.) Balslev og Andersen: Zoologi I, side 1—66. S. 
Franck, Andersen og Jørgensen: Plantelivet I. (2 timer).

Engelsk. (J. P. A.) Friis Hansen og Nielsen: Engelsk I + øvehefte. (5 
timer).

Naturlære. (P. B.) Th. Sundorph: Fysik for mellemskolen I: til mættede 
dampes tryk. (2 timer).

Regning (I. R.) Mellemskolens ny regnebog I. (5 timer).
Skrivning. (R. S.) 2 timer.

II. FM
= 6. kl. (16 elever, klasselærer H. C. Ege).

Dansk (H. C. E.) Børnenes danske læsebog V; Evald Jensen og Noes
gaard: Øvelser i skriftlig dansk, 6. skoleår. Genfortælling og diktat. Op
læsning af enkelte hovedværker. (6 timer).

Religion. (C. D.) Martensen og Paulli: Bibelhistorie: Profeterne, Jesu lig
nelser. Bjærgprædiken samt enkelte ord fra Det ny Testamente. 10 sal
mer. (3 timer).

Historie. (H. C. E.) V. Petersen: Danmarks historie 1750—1848. 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; II side 1 — 

40. (2 timer).
Naturlære. (O. J.) Axel Nielsen: Fysik I (2 timer).
Engelsk. (J. P. A.) Bittmann og Jønsson: Engelsk I, side 70—150.
Regning: (P. B.) Hovedstadens regnebog VI (4 timer).
Skrivning. (R. S.) (Drengene 2 timer, pigerne 1 time).

II. EM
(31 elever, klasselærer H. C. Ege).

Dansk. (J. L.) Clausen og Hansen: Dansk læsebog for mellemskolen II. 
Stil og sproglære efter Aug. Lerche og Edv. Hansen: Dansk stil II. 1 stil 
ugentlig. Begyndende litteraturkendskab gennem mundtlig vejledning. 
(4 timer).
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Religion. (P. B.) Nørfelt m. fl.: Kristendomskundskab: s. 122 — ud.
12 salmer. (2 timer).

Historie. (H. C. E.) Ludvig Schmidt: Middelalderen. (2 timer).
Geografi. (H. C. E.) C. C. Christensen: Geografi for mellemskolen: Syd

europa, Afrika. (2 timer).
Naturhistorie. (P. M.) Balslev og Andersen: Zoologi I, side 67—143. 

Franck, Andersen og Jørgensen: Plantelivet II. (2 timer).
Engelsk (J. L.) Friis Hansen og Nielsen: Engelsk II, øvehefte; Riis Jacob

sen: Engelsk grammatik. (3 timer).
Tysk. (J. P. A.) Ellen Lange: Tysk begynderbog, time 1—111. (5 timer).
Naturlære. (O. J.) Sundorph: Fysik for mellemskolen, varmelære. Kemi: 

til syrer. (2 timer).
Regning. (J. R.) Mellemskolens ny regnebog II. Aritmetik, lidt bogstav

regning. Jul. Petersen: Geometri til konstruktioner. (5 timer).
Skrivning. (R. S.) (2 timer).

111. FM
= 7. kl. (15 elever, klasselærer O. Jensen).

Dansk. (C. D.) Børnenes danske læsebog VI. Evald Jensen og Noesgaard: 
Øvelser i skriftlig dansk, 7. skoleår. Uden for læsebog: Oehlenschläger: 
Hakon Jarl. Gunnarson: Advent. Sange og digte. (7 timer).

Religion. (H. C. E.) N. T. Apostlenes gerninger. Kirkebygningen. 8 sal
mer. (2 timer).

Historie. (O. J.) Nik. Helms: Danmarkshistorie 1813 til vor tid. Eiler 
Møller: Verdenshistorie: fra Ludvig d. 14. og ud. Samfundslære efter 
Jørgensen og Nissen: Hvor folket styrer.

Geografi. (R. S.) 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. (C. D.) Bittmann og Jønsson II, side 4—54, 91—99. (2 timer).
Naturlære. (P. B.) Udarbejdelse af rapporter af centrale ting i den ele

mentære fysik. (2 timer).
Regning. (O. J.) Hovedstadens regnebog VII. (4 timer).
Geometri (Kun drengene, I. R.) S. Søe: Geometri for den praktiske mel

lemskole. (2 timer).
Skrivning (C. D.) (Drengene 2 timer, pigerne 1 time). Udfyldning af 

formularer, brevskrivning m. m.

III. EM
(20 elever, klasselærer J. P. Asmussen).

Dansk. (R. S.) Clausen og Hansen: Dansk læsebog for mellemskolen III. 
Houken og Sørensen: Svensk for mellemskolen, ca. 15 sider.
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Aug. Lerche og Edv. Hansen: Dansk stil III. 1 stil ugentlig. (4 timer). 
Religion: (J. P. A.) Apostlenes gerninger, Jakobs brev, 1. Korinthierbrev, 

dåb og nadver. Gennemgang af enkelte sekter. 15 salmer. (2 timer).
Historie. (O. J.) Ludvig Schmidt II: Den nyere tid. (2 timer).
Geografi. (I. R.) C. C. Christensen: Geografi for mellemskolen, Asien, 

Australien, Sydamerika. (2 timer).
Naturhistorie. (P. M.) Balslev og Andersen: Zoologi II, side 1—39- 

Franck, Andersen og Jørgensen: Plantelivet III. Mundtlig gennemgang 
af organisk kemi. (2 timer).

Engelsk. (J. P. A.) Friis Hansen og Nielsen: Engelsk og øvehefte III. Riis 
Jacobsen: Stiløvelser. Riis Jacobsen: Engelsk grammatik. (3 timer).

Tysk. (J. L.) Ellen Lange: Tysk begynderbog, time 125 og bogen ud. 
(4 timer).

Regning. (O. J.) Mellemskolens ny regnebog III. Jensen og Christiansen: 
Aritmetik for mellemskolen. Jul. Petersen: Geometri § 54—94 (til deci
malbrøker). (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
(18 elever, klasselærer O. Jensen).

Dansk. (P. B.) Clausen og Hansen: Dansk læsebog for mellemskolen III. 
Houken og Sørensen: Svensk for mellemskolen. Stil (genfortælling eller 
fristil) een gang ugentlig. (5 timer).
Til eksamen opgives (som hovedværk): M. Klitgaard: Elly Petersen. 
Efter læsebog: (prosa) side 14—30; 70—84, 104—108, 120—142, 156 
—165, 231—240; (poesi): side 31—32, 37—39, 54—57, 142—144, 277 
—286.
Svensk: side 8—10, 24—27, 43—48, 51—62, 86—91.

Religion (H. C. E.) Maltesen og Heltoft: Kirkehistorie. 10 salmer. (1 
time).

Historie (H. C. E.) Ludv. Schmidt: Lærebog i historie II, fra 1815 til 
vor tid. (3 timer).

Geografi. (I. R.) C. C. Christensen: Geografi for mellemskolen II: Aim. 
geografi, Nordamerika, Danmark og det øvrige Norden. (2 timer).

Naturhistorie. (P. M.) Balslev og Andersen: Zoologi II, side 39—102. 
Franck, Andersen og Jørgensen: Plantelivet IV. (2 timer).

Engelsk. (J. L.) Friis Hansen og Nielsen: Engelsk IV og øvehefte, Riis 
Jacobsen: Engelsk grammatik. Kursorisk læsning. (4 timer).
Til eksamen opgives: læsebogens stk. 3, 4, 8, 10, 14, 15, 18, 19, 21, 24, 
26, 27, 28.
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Tysk. (Sk. J.) Carl Gad: Tysk læsebog for mellemskolen II, side 7—42, 
44—47, 54—66, 82—86, 89—110. Kursorisk: Gad: Tysk læsning I og 
II. (4 timer).
Til eksamen opgives: side 37—42, 44—47, 54—66, 82—86, 89—101.

Regning og matematik. (O. J.) Mellemskolens ny regnebog IV; Jensen og 
Christiansen: Aritmetik (fra decimalbrøker og ud); Jul. Petersen: Geo
metri (fra regulære polygoner og ud). (7 timer).

Naturlære. (O. J.) Th. Sundorph: Fysik for mellemskolen II. Kemi: For
fra til syrer og salte. (2 timer).

Tegneundervisningen ledes af kunstmaler Erik Mortensen.
Der undervises i mønsterkomposition sideløbende med frit skabende ar

bejde i vandfarve og pastel, i de små klasser tillige lidt småsløjd.

Sløjd undervisningen drives efter dansk skolesløjds system. Alle mellem
skolens drengeklasser deltager i denne undervisning 2 timer ugentlig.

Pigernes og 1. og 2. kl. drenges gymnastikundervisning ledes af fru A. 
Wilquin, der tillige underviser hele skolen i dans i efterårsmånederne. Dren
genes gymnastik suppleres med håndbold.

I kvindeligt håndarbejde undervises alle piger (af fru Bondo eller frk. 
Hansen). Underskoleklasserne 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 andet- 
årshold (III FM) er gennemgået daglige rengøringsarbejder, mere sammen
satte retter, syltning og bagning samt regnskabsføring og kostudregning.

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.
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Den daglige øvning finder for de fleste elevers vedkommende sted på 
skolen, før eller efter skoletid, ligesom indøvelsen i orkesterspil foregår i 
eftermiddagstimerne. Undervisningen er gratis. Instrumenter, noder og 
strenge betales ligeledes 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 tid, 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 kammer
musik.
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Mellemskoleeksamen 1 956

(7 drenge og 11 piger)

Den skriftlige eksamen afholdes den 7., 8., 9- og 11. maj.

Mundtlig eksamen efter følgende skema:

CensorEksaminator

23. maj Dansk hr. P. Brasen hr. M. Furbo (b)
26. maj Regning-mat. hr. 0. Jensen hr. G. Duelund
30. maj Tysk hr. Sv. Skov Jensen hr. P. Skjoldhøj

4. juni Engelsk hr. John Larsen frk. Herdis Jensen
8. juni Historie hr. H. C. Ege hr. A. Hviid

13. juni Naturhistorie hr. P. Mouritsen frk. E. Dahl (b)

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

Censorerne er alle fra Sønderkærskolen, Hvidovre, 
undtagen de to af undervisningsinspektionen beskikkede (b).
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Årsprøve

i alle klasser (undtagen IV EM) holdes i de skriftlige fag den 25. maj og 
29. maj — i de mundtlige fag efter følgende

Skema

(NB. I dagene den 14.—16. juni er kontoret åbent kl. 12—13, 
de øvrige dage til sædvanlig tid kl. 11—12)

Torsdag den 14. juni

Kl. 8.
III EM (festsal) Dansk frk. Silfwander
II EM nr. 10) Tysk hr. Asmussen
I FM (nr. 5) Regning hr. Skov Jensen

Kl. 9.
II FM (nr. 9) Dansk hr. Ege
3. kl. (nr- 3) Dansk fru Rødgård
1. kl. (nr. 2) Dansk frk. Nielsen

Kl. 12.
III EM (naturfagkl.) Naturhistorie hr. Mouritsen
III FM (nr. 9) Regning hr. Jensen

I EM (nr. 6) Dansk hr. Brasen
2. kl. (nr. 1) Regning frk. Nielsen

Fredag den 1 5.juni

Kl. 8.
III EM (festsal) Regning hr. Jensen
II EM (nr. 10) Geografi hr. Ege
I EM (nr. 6) Regning fru Rødgård
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Kl. 9.
III FM (nr. 9) Dansk 

Regning 
Dansk

frk. Dahl 
hr. Asmussen 
hr. Larsen

4. kl.
2. kl.

(nr.
(nr.

4)
1)

Kl. 12.
I FM (nr. 5) Dansk hr. Mouritsen
3. kl. (nr. 3) Regning frk. Nielsen
1. kl. (nr. 2) Regning hr. Ege

Lørdag den 16.juni

Kl. 8.
II EM (festsal) Tysk hr. Larsen
II EM (nr. 10) Regning fru Rødgård
I EM (nr. 6) Engelsk hr. Asmussen
4. kl. (nr. 4) Dansk frk. Dahl

Kl. 9.
II FM (nr. 9) Regning hr. Brasen

Mandag den 18. juni

kl. 9—11:
Bogaflevering og omflytning for alle klasser.

Tirsdag den 19. juni

Alle klasser møder kl. 9.30.

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

Efter afslutningen indbydes de elever, der udgår af 
IV EM og III EM og FM, tillige med deres mødre til afsked 

i festsalen.
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Afsarbejder i håndarbejde og tegning 
er fremlagt i sy- og tegnestuen (2. sal) den 14. og 15. juni 

kl. 9-30—13.

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

Det nye skoleår begynder MANDAG DEN 13. AUGUST: 
kl. 8 for mellemskolen — kl. 9 for de fire underskole-klasser.

Det kgl. Vajsenhtis, juni 1956.
Nr. Farimagsgade 51.

SV. SKOV JENSEN
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Afslutning

Tirsdag den 19. jnni kl. 10

Musikprogram

SIBELIUS: Musette af skuespillet »Kong Kristian II«. 
SCHUBERT: Litanei.
OTTO SANDBERG NIELSEN: Introduction og Passacaglia.

Sangprogram

C. H. DEBOIS: Tre små historier samlet til én. (Kor og orkester).
LUDOLF NIELSEN: Nu sovet Danmark i silkeseng.

FINI HENRIQUES: »Feriesang«.

32 L.A. Jørgensen, Kbhvn.


