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Det kongelige Vajsenhus
er stiftet den 21. juli 1727 af kong Frederik IV og begyndte sin virk
somhed få måneder senere. I den store gård på Nytorv, som kongen
havde skænket til formålet, blev de første børn modtaget den 11. ok
tober, på kongens fødselsdag. I dette første Vajsenhus fik børnene
hele deres ophold og forplejning, og de blev — foruden i de alminde
lige Skolefag - også oplært i forskellige håndværk. Med en kort af
brydelse (1771-72) fortsattes gerningen uændret til 1795, da Vajsenhusets bygning tillige med en stor del af det daværende Køben
havn blev ødelagt ved den store ildebrand.
I en kort årrække var Vajsenhus-bømene anbragt på Blaagaard,
men allerede 1799 blev det vedtaget, at kostskoleformen skulle op
høre, og siden den tid har ingen børn boet på skolen. Alle børnene
blev anbragt i private plejehjem, som fra Vajsenhuset modtog et
fast månedligt bidrag til barnets underhold. Denne ordning er stort
set blevet bevaret i alle de følgende år. I enkelte perioder har der
ganske vist været knyttet plejehjem for et mindre antal børn direkte
til Vajsenhuset. Også i vore dage ville det være ønskeligt, om der
kunne skaffes mulighed for at oprette en »kostafdeling for drenge
og piger« i tilknytning til skolen - behovet for kostskoler for ube
midlede er umådelig stort.
Skolegangen for Vajsenhusets børn, der var så godt som ophørt
efter branden, blev genoptaget i 1811, da Vajsenhuset på ny fik sin
egen bygning, nu på Købmagergade, hvor der i skolen optoges ikke
blot forældreløse, men også faderløse børn, og hermed begyndte den
udvikling, som i vor tid er grundlaget for Vajsenhusets gerning: at
hjælpe og støtte den enligt stillede moder. I 1875 flyttede skolen til
sin nuværende bygning i Nr. Farimagsgade.
Vajsenhuset har altså fra den første begyndelse haft en dobbelt
opgave: dels at yde økonomisk støtte til vanskeligt stillede børn, dels
at tage sig af deres opdragelse og uddannelse. Så længe børnene
havde deres hjem på skolen, var de to- ting ganske naturligt for
enede. Vanskeligere blev det at opfylde begge krav, når Vajsenhuset

skulle yde hjælp til børn over hele landet - uden samtidig at kunne
påtage sig selve forplejningen. For at løse dette problem blev det i
1869 (og 1872) bestemt, at Vajsenhuset direkte skulle understøtte
et vist antal børn i København og på Sjælland og samtidig stille et
lige så stort årligt beløb til rådighed for børn, der boede uden for
Sjælland. Disse Vajse-penge skulle udbetales til de forskellige stifter,
som så hver for sig måtte foretage fordelingen. Denne ordning er i
princippet bevaret lige til vore dage. Nogle af stifterne har imidler
tid i årenes løb af de fra Vajsenhuset modtagne midler opsparet en
ret stor kapital, så at renterne heraf er tilstrækkeligt til at udrede
den sædvanlige Vajse-understøttelse. De øvrige stifter modtager sta
dig et fast årligt beløb fra Vajsenhuset. I det sidst forløbne år har
forholdet over for stifterne stillet sig på følgende måde:
Lolland-Falster stift, som har en opsparet kapital på ca. 32.000 kr.,
har intet bidrag modtaget fra Vajsenhuset, men har af renten udbe
talt 1230 kr. til ialt 11 børn.

Fyens stift har fra Vajsenhuset modtaget 2400 kr., hvoraf der er
betalt understøttelse til 23 børn; den opsparede kapital udgør ca.
3.000 kr.
Aalborg stift, som kun har en kapital på 1700 kr., har fra Vajsen
huset fået 2640 kr., hvoraf 2100 kr. er fordelt til 20 børn.

Aarhus stift har en kapital på ca. 23.000 kr., renten heraf samt
2330 kr., som er sendt fra Vajsenhuset, er brugt til understøttelse for
29 børn.
Viborg stift, hvis kapital udgør ca. 35.000 kr., har intet fået fra
Vajsenhuset, men af renten brugt 720 kr. til hjælp for 9 børn.

Ribe stift har opsparet ca. 44.000 kr. og har af renten brugt
1640 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 25 børn.

Som det fremgår af ovenstående, er der i stifterne ialt understøttet
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140 børn, hvortil er brugt ca. 13.000 kr. - i gennemsnit har hvert
barn altså kun modtaget godt 90 kr. årlig, en hjælp, der i vore dage
ikke strækker langt. Ialt er der i stifterne fra gammel tid af de til
sendte »Vajse-penge« opsparet omkring 138.000 kr.
Den økonomiske støtte, der ydes direkte fra Vajsenhuset, er i de
senere år så godt som udelukkende kommet de børn, der går i sko
len, til gode: til ca. 30 børn betales et fast månedligt bidrag (i rege
len 30 kr.), til en del af de andre børn ydes der, når der er trang
dertil, enten direkte pengehjælp eller hjælp til fodbeklædning, og
alle børn modtager ved konfirmationen hjælp til udstyr. Desuden
råder Vajsenhuset over en del legater, hvoraf der to gange årlig
udbetales større eller mindre portioner såvel til nuværende som tid
ligere elever.

Vajsenhusets pædagogiske gerning er udelukkende betinget af sko
len, som ifølge undervisningsplanen af 4. sept. 1945 består af en 7klasset folkeskole og en 4-årig eksamens-mellemskole. Denne opbyg
ning af skolen bevirker, at eleverne efter 5. klasse (undtagelsesvis
efter 4. klasse) deles i en éksamensretning og en eksamensfri retning,
hvor skolegangen ophører henholdsvis efter mellemskole-eksamen
eller ved afslutningen af 7. klasse. De børn, der skal fortsætte skole
gangen ud over disse klasser, må altså overflyttes til andre skoler.
Undervisningen ligger i alle klasser på linie med, hvad der kræves
i det offentlige skolevæsen — på de laveste klassetrin har Vajsen
husets elever dog adskillig flere undervisningstimer daglig. Af hen
syn til de enlige mødre, som har deres arbejde uden for hjemmet at
passe, er det nemlig nødvendigt, at børnene kan være på skolen hele
dagen. Af denne grund er der oprettet et fritidshjem, hvor børnene
efter skoletimernes ophør kan være under betryggende tilsyn indtil
kl. 16,30.
For at kunne yde den bedst mulige støtte til børnenes uddannelse
og opdragelse er det af afgørende betydning, at der hersker et nøje
samarbejde med hjemmene. Så vidt muligt aflægger klasselæreren
besøg i hvert hjem en gang årligt — og mødrene kan ved enhver lej
lighed søge skolens råd og vejledning.
Også efter udgangen af skolen bestræber Vajsenhuset sig for at
hjælpe børnene og hjemmene, dels med økonomisk støtte til videre
uddannelse, dels med at få de unge anbragt i gode lærepladser, hvil-

ket i de senere år unægtelig kan være vanskeligt nok - navnlig inden
for de stærkt eftertragtede fag. For de unge, der går ud af skolen,
kan det være af værdi at bevare forbindelsen med skolen og kamme
raterne, derfor holdes hver vinter nogle månedlige sammenkomster
på skolen, hvor alle gamle elever er velkommen.
I denne sammenhæng skal også nævnes Vajsenhusforeningen Det
gode Minde, som i snart 100 år har haft betydning som samlings
sted for gamle elever fra Vajsenhuset. Af særlig værdi er det filan
tropiske arbejde, som foreningen yder til gavn for gamle trængende
Vajsenhusianere - først og fremmest gennem de 15 gode friboliger,
der findes i foreningens ejendom på Bomhusvej. Forhåbentlig vil
det være muligt - trods alle vanskeligheder - at bevare dette gode i
de kommende tider. Når Det gode Minde den 22. januar 1958 fej
rer sit 100-års-jubilæum, kan alle gamle Vajsenhusianere få lejlig
hed til at yde støtte til dette smukke formål!

Indtægterne til driften af Vajsenhuset, der stadig er en selvejende,
af stat og kommune uafhængig, institution, hidrører dels fra tilskud
til skolen, ydet af undervisningsministeriet i henhold til lov om fri
skoler af 12. juli 1946 (med ændring af 18. februar 1954), dels fra
renten af den kapital, som stammer fra Frederik IV og senere er
blevet forøget. Hertil kommer imidlertid indtægten af den forlags
virksomhed, der igennem 200 år har været knyttet til Vajsenhuset
ved privilegiet på udgivelsen af bibler og salmebøger.
For Bibelens vedkommende har forholdet i en lang årrække været
det, at Vajsenhuset har overdraget Bibelselskabet selve udgivelsen,
mod at der svares Vajsenhuset en minimal afgift af hvert trykt skrift.
Salmebogsforlaget drives derimod af Vajsenhuset selv, og salget
af salmebøger giver en indtægt, der i ganske anden grad end rente
indtægten følger de forskellige tiders konjunktursvingninger. Selv om
fortjenesten på den enkelte salmebog ikke er så stor, vil den dog
ganske selvfølgeligt stige med det stigende prisniveau. Det er derfor
hævet over enhver tvivl, at forlagsvirksomheden er grundlaget for
Vajsenhusets beståen gennem århundreder.
Ansøgning om optagelse i skolen (normalt kun til skoleårets be
gyndelse i august) skal med de nødvendige attester indgives på sko
lens kontor, Nr. Farimagsgade 51, inden 1. april. I 1. klasse optages
almindeligvis ikke børn, som er under 6% år, når de begynder skole-
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gangen; i de øvrige klasser optages enkelte børn, for så vidt der bEver pladser ledige, ved at elever udmeldes af skolen, enten fordi de
må henvises til særklasser, eller fordi moderen indgår ægteskab eher
flytter fra byen.
Forstanderen træffes på kontoret alle skoledage kl. 11-12 samt
mandag kl. 18—ig (tlf. Central 10.356, vagtmester: BYen 4351).
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Årsmeddelelser
Forlagsboghandler Frederik Gad, der i over 30 år var med
lem af Vajsenhusets kuratel, afgik ved døden den 13. juni 1956
i en alder af 85 år. I det sidste hundredår har det været skik,
at den ene af Vajsenhusets tre kuratorer var fagmand med
hensyn til bogfremstilling og bogsalg. Da forlagsboghandler
Gad i 1925 påtog sig dette hverv, stillede han sin store kyndig
hed og erfaring til rådighed for Vajsenhusets forlagsvirksom
hed og varetog sin gerning her med levende interesse og energi,
også op i sin høje alderdom, hvilket ikke mindst viste sig ved
tilrettelægningen og udgivelsen af den nye salmebog. Den ind
sats, Fr. Gad ydede ved denne lejlighed, såvel som i alle de
foregående år, har været af største betydning for Vajsenhuset,
hvor hans minde vil blive bevaret i ære og taknemmelighed.
Joan Kvist Jokumsen, en af de små piger, der begyndte sin
skolegang i 1. klasse i august 1956, blev i januar dræbt ved en
sørgelig færdselsulykke, mens hun legede i nærheden af sit
hjem. Meddelelsen om hendes pludselige død blev af alle her
på skolen modtaget med sorg og medfølelse med hendes moder
og store søskende.

Ved kgl. resolution af 24. januar 1957 beskikkedes direktør, civil
ingeniør V. T hal-Jantzen og højesteretssagfører E. Clan til medlem
mer af Vajsenhusets kuratel.

Vajsenhusets legatbeholdning til støtte for nuværende og tidligere
elever er blevet forøget med to nye legater. Ved en tidligere elev Emil
Andersens testamente var der tillagt hans gamle skole et legatbeløb,
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som efter de forskellige fradrag blev på godt 3000 kr. For skolen er
det en særlig glæde at modtage et sådant bevis på usvækket kærlig
hed til Vajsenhuset gennem et langt liv — Emil Andersen blev 87 år.
Fru Helene Schumann havde i sit testamente stillet et beløb på
5000 kr. til rådighed for »en institution til fordel for forældreløse
børn«. Efter exekutorens, landsretssagfører Erik Hoff’s bestemmelse
blev dette legat overdraget til Vajsenhuset, hvorfor vi bringer vor
hjertelige tak.
Ved skoleårets slutning (juni 1956) udgik af skolen 37 elever (18
drenge og 19 piger):
Fra IV mellem: Poul Buchholtz, Ole Friis-Hasché, Hans Jensen,
Niels-Erik Møller, Kenneth Norvold, Jens Fredsgaard Pedersen, Owe
Koch Petersen - Karen Bernskov, Alice Christensen, Annette Frand
sen, Lis Ree Holtz, Nauja Kleist, Solvejg Kramath, Hanne Holm
Larsen, Jonna Lind, Birgit Nielsen, Marianne Voldsgaard Nielsen,
Hanne Valery’.
Fra III mellem: Ole Adsersen, Arne Bolding, Tonny Bonne, Povl
Dannerfjord, Knud Østberg Hansen, Arne Henrichsen, Heino Jen
sen, Henning Jensen, Mogens Svane Larsen, Angelo Türck - Jytte
Bentzen, Hanne Christensen, Jytte Ekstrøm, Gigga Hansen, Hanne
Agnholt Hansen, Kirsten Luplau, Elise Schütz, Lis Åstrøm.
Fra II mellem: Ole Rask.
7 drenge og 10 piger fortsatte deres skolegang - enten i gymna
sium, realklasse, 8. klasse eller på efterskole, mens 11 drenge og g
piger begyndte uddannelse i praktisk erhverv.

Til skoleårets begyndelse (aug. 1956) optoges 46 nye elever (26
drenge og 20 piger). De nye elevers mødre var indbudt til sammen
komst på skolen den 3. oktober og havde da lejlighed til at se skolen
og hilse på lærerne.
I det forløbne skoleår, der begyndte den 13. aug. 1956 og slutter
den 22. juni 1957, har skoledagenes antal været 230.
Elevantallet var ved skoleårets begyndelse 302 (159 drenge og
143 piger), ved dets slutning 294 (153 drenge og 141 piger). Ele
verne 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 fem eller seks skole-
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timer å 50 minutter; om lørdagen læses forkortede timer, så skolen
slutter kl. 13.
I alle klasser er der fællesundervisning for drenge og piger. Ferier
og fridage er — med ganske enkelte undtagelser — de samme som ved
de kommunale skoler i København.
Skoleåret 1956—57 er i enhver henseende forløbet normalt. Ved
årsafslutningen rykker så godt som alle elever op på næste klassetrin.
Når det i enkelte tilfælde anbefales, at et barn går klassen om, skyl
des det enten, at pågældende barn har haft mange og langvarige for
sømmelser eller er for umoden til at få tilstrækkeligt udbytte af un
dervisningen på næste klassetrin — det vil i så tilfælde kun være en
fordel at få lagt en solidere grund for den senere undervisning.
Noget vanskeligere stiller sagen sig, når det drejer sig om 5. klasse
(I FM) idet eleverne herfra skal deles i eksamens- og eksamensfri
klasse. Vanskeligheden fremkommer ved, at for de fleste børn (og
hjem) er eksamensklassen det store, eftertragtede mål, men samtidig
er det af største betydning, at der i denne klasse kun kommer de
elever, som absolut har evner og anlæg for bogligt arbejde, så at
hele mellemskolen (helst også realklassen) kan gennemføres med et
godt resultat. Her ved skolen er afgørelsen hidtil blevet truffet ude
lukkende efter skolens skøn om barnets egnethed for eksamensklasse.
Det kan imidlertid ikke nægtes, at det har ført til, at adskillige børn
er kommet i eksamensklasse, skønt de afgjort havde haft bedre af at
fortsætte i de eksamensfri klasser. Derfor har vi i år forsøgt at træffe
afgørelsen på et fastere grundlag — alle elever i I FM har haft nogle
skriftlige prøver i dansk og regning, resultatet af prøverne er blevet
lagt sammen med gennemsnittet af årets terminskarakterer samt læ
rernes indstillingskarakter. De elever, som herved opnåede et gen
nemsnit på mindst 4,67, kan oprykkes i I EM. Desuden får nogle
enkelte børn fra 4. klasse, som er tilstrækkelig gamle, og som har
udvist særlig flid og dygtighed, mulighed for at begynde i I EMklasse et år tidligere end normalt.
De mødre, der har børn i 4. og 5. klasse (I FM), var indbudt til
et møde på skolen den 20. marts, hvor der blev gjort rede for disse
forhold.
Lejrskole-ophold har for første gang været gennemført i dette
skoleår. Denne særlige form for skole, hvor man i 9—10 dage lægger
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undervisningen ud i en fremmed egn, hvis natur og mindesmærker
behandles, efter at man ved selvsyn har orienteret sig, har allerede
i mange år været forsøgt med held af de forskellige kommunale
skolevæsener.
Alle eleverne fra III E og FM boede — under ledelse af viceinspektøren, fru Bondo og hr. Ege på efterskolen i Vester Vedsted i
Sønderjylland. Netop denne egn var fremmed for vore børn, og de
fik lejlighed til at få set et nyt træk af det danske landskab. Dejlige
traveture over heden vekslede med lange busture, der gik gennem
Tønder, Møgeltønder og Ribe, hvis seværdigheder særlig blev gjort
til genstand for skriftlig behandling. Børnene fik set mindesmærkerne
for guldhornenes findested, kom helt ned til den dansk-tyske grænse,
så Højer sluse, passerede over den store Rømø-dæmning og havde
den oplevelse med en slags postvogn at køre over til Manø, mens
tidevandet var lavest. Endvidere fik de gennemgået et lille mejeris
daglige arbejde og aflagde besøg på en bondegård. Alle de mange
indtryk blev daglig i to omgange yderligere gennemgået i skolestuen
for til sidst at blive behandlet skriftligt i arbejdsbøgerne, der tydeligt
vidnede om, at eleverne havde haft udbytte af denne nye form for
skolegang.

De sædvanlige udflugter og fester har også i år været afholdt som en forfriskende afbrydelse i det daglige skolearbejde.
Skoleskovturen foregik den 29. august i fint vejr med tog til Espergærde. Efter et ophold ved stranden spistes frokost på strandhotellet;
en rask sporleg i den idylliske Egebæksvang skov blev afsluttet med
håndboldkamp mellem eleverne og mellem elever og lærere. Bør
nene blev trakteret med is inden tilbageturen til stationen.
Stiftelsesfesten fejredes den 11. oktober. Ved formiddagsfesten i
gymnastiksalen, hvor medlemmer af direktionen og kuratel var til
stede, talte biskop Fuglsang-Damgaard til børnene, der med særlig
interesse fulgte biskoppens fortælling om sine oplevelser som soldat
i den første verdenskrig for 40 år siden. Som sædvanligt uddeltes
præmier »for flid og god opførsel« til elever fra de to afgangsklas
ser, hvorfra syv børn i år var indstillet (Birthe Elmsted, Elsebeth
Færch, Vibeke Gelbo, Hanne Gemyx Hansen, Gurli Jensen, Dorte
Rasmussen, Erik Thorup).

ES

Om aftenen holdtes bal for hele skolen, børnene trakteredes med
chokolade og wienerbrød, og senere på aftenen med is og æbler.

Julefesten, der holdes den sidste dag før juleferien, begynder i de
forskellige klasseværelser, som børnene selv har pyntet smukt og fest
ligt. Her uddeles godter og gaver, som for størstedelen er skænket
skolen af forskellige firmaer, eller leveret på særlig gunstige vilkår.
Derefter samles hele skolen i gymnastiksalen for at høre juleevan
geliet og se et lille julespil. Til sidst sluttes af med dans om det store
juletræ i vestibulen. En del af børnene får - efter en smuk gammel
skik — en flæskesteg med sig hjem.
Den første skoledag i det nye år, den 7. januar, samledes hele sko
len til gudstjeneste i St. Andreaskirke, hvor pastor Erritzøe talte ud
fra en af .Jesu lignelser.
Skolekomedien, der opførtes den 2., 3. og 4. marts, var i år en be
arbejdet udgave af Hertz’ »Sparekassen«; skuespillerne var som sæd
vanligt elever fra HI E og FM, der alle med iver gik op i deres roller,
instrueret af viceinspektøren. Scenen i gymnastiksalen havde i år fået
en betydelig forbedring — alt hvad der tidligere var beklædt med pa
pir, havde fået masonitbelægning, dekorativt udsmykket af hr. Ege
med hjælp af en elev fra IV EM.
I slutningen af april holdt eleverne i IV og III mellem et lille bal
på skolen, hvortil de selv havde truffet alle forberedelser og sørget
for traktementet.
Skolens tre yngste klasser har den 27. maj været i Zoologisk Have.
Dansk Skolescene har som sædvanligt vist os den velvilje at lade
Vajsenhusets elever være medlemmer til en særlig favørpris. I årets
løb har der været vist tre gode teaterforestillinger og fire interessante
film. Den ene teaterforestilling fandt sted i Tivolis nye, smukke kon
certsal.
Københavns kommune, der altid har vist megen forståelse for Vaj
senhusets arbejde, har fortsat bevilget vore elever ret til at deltage i
skolebespisning efter samme regler, som er gældende ved kommu
nens egne skoler, d.v.s. at alle børn (undtagen IV og III EM) kan
deltage i skolebespisning, således at der hele året leveres hvert barn
% liter mælk, mens der kun gives mad i tidsrummet november-maj.
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Desværre opdager skolen for tit, at børnene ikke altid behandler ma
den med den tilbørlige respekt. Vi beder derfor hvert enkelt hjem
tale alvorligt med børnene om dette — og kun tilmelde børnene, når
det er dem strengt indskærpet også at spise al den mad, de får. Sam
tidig skal der gøres opmærksom på, at til- og fra-melding til skole
bespisning kun kan finde sted til den i. i en måned og kun ved
skriftlig henvendelse til viceinspektøren.
Til eleverne i IV og III EM leveres mælk, mod at de selv betaler
et mindre månedligt beløb.
Kommunen stiller også gratis sporvognskort til rådighed for de
børn, der bor så langt fra skolen, at de er nødt til at køre med spor
vogn — derimod kan der ikke gives kort til tog. De på skolen ud
leverede sporvognskort må kun benyttes til at 'køre til og fra skole.
Tandlægebehandlingen, som kommunen har påtaget sig for Vaj
senhusets elever, ligger nu i faste rammer, desværre stadig på Frank
rigsgades skole, hvilket medfører en ret langvarig og besværlig spor
vognsrejse. I år har vi dog fået det årlige eftersyn rykket frem, så at
vi slap for at sende børnene af sted i den mørkeste og koldeste tid.
Hvis hjemmet ønsker et barn fritaget for skolens tandbehandling,
kan barnet ikke på et senere tidspunkt indmeldes til skoletandlæge,
medmindre det hvert år møder til kontrol på skoletandklinikken. De
private tandlæger skal tage fuld betaling for behandling af børn, som
kan gå på skoletandklinik.

Skolelægetilsynet har i år som tidligere været varetaget af dr. Jør
gen Koch, som kommer på skolen en gang ugentlig.
Børnenes Kontor har også i år vist den største forståelse og imøde
kommenhed overfor alle ansøgninger om hjælp fra vore børn. Både
ved sommer- og juleuddelingen har omkring et halvhundrede hjem
modtaget en god og tiltrængt hjælp, som også skolen er taknemme
lig for.

Sparemærkesalget, der foregår på viceinspektørens kontor, har haft
særdeles god tilslutning, der er hver uge solgt for over 50 kr. Det er
værdifuldt, at den gode skik »at spare op« indøves i tide, så de unge
fortsætter dermed senere hen — også når de selv tjener pengene.
Sparekassen giver bonus i forhold til det købte antal mærker; de

25 kr., som skolen fik i år, anvendtes som præmie til »den bedste kam
merat« blandt eleverne i de to afgangsklasser, som ved skriftlig af
stemning valgte Owe Koch Petersen IV EM.
For yderligere at lære eleverne betydningen af opsparing og vejen
til en sådan gennem fornuftig budgetlægning har skolen til hver elev
i afgangsklasserne anskaffet en øvelsesregnskabsbog, udgivet af spare
kasserne. Efter at bogen har været gennemgået i klasserne, får elever
ne den som deres ejendom — forhåbentlig kan den senere blive dem
til nytte ved den første regnskabsføring og budgetlægning.
Sommerferieophold gennem skolen er efterhånden blevet et uhyre
vanskeligt problem; for hvert år kniber det mere og mere med at
skaffe feriepladser. Skoleinspektør Østrup hjælper os så meget, som
det er forsvarligt over for de mange andre københavnske skoler; men
alligevel lykkedes det ikke i fuld udstrækning at få alle de berettigede
ansøgere sendt ud - ikke engang de ganske små, som det ellers er
lettest at få anbragt. Og de ganske få feriekoloni-pladser, som bliver
stillet til rådighed fra Københavns Kommunelærer- og Kommunelærerindeforeninger, strækker ikke ret langt. Selv om vi i år vil for
søge ad nye veje at skaffe flere feriepladser, er det udelukket, at alle
børn, som kunne trænge til at komme på landet, kan forvente at få
plads gennem skolen. Det må derfor indtrængende henstilles til alle
hjem, som har den mindste mulighed for at få børnene på landet, at
benytte et hvilket som helst tilbud, selv om det kun drejer sig om en
kort periode.

Fritidshjemmet i tilknytning til skolen har som hidtil været ledet
af frk. Minna Hansen, der har haft to faste medhjælpere; omkring
loo børn har været indmeldt. Skolens fritidshjem er i første række
beregnet for de mindre børn, hvis moder må være borte fra hjemmet
hele dagen. Det henstilles derfor til hjemmene kun at anmode om
optagelse på fritidshjemmet, når det er absolut påkrævet. Bliver der
alt for mange børn på de tre hold, hvori de deles, bliver arbejdet så
meget desto vanskeligere — det kan være svært nok at beskæftige
godt 30 børn i den tid, de tilbringer oppe i klasserne; og lektielæs
ning bliver det næsten umuligt at føre effektiv kontrol med. Egent
lig fritidshjems-beskæftigelse udføres kun i tiden fra efterårsferie til
juleferie af de største børn, som under frk. Hansens vejledning laver
en stor mængde arbejder — i snart sagt alle slags materialer.
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Livet på fritidshjemmet må naturligvis forme sig en hel del friere
end i skoletiden; det er derfor en betingelse, at de børn, der er på
fritidshjemmet, opfører sig sådan, at de ikke volder forstyrrelse og
uro til skade for hele arbejdet eller for kammeraterne.

For de udgåede elever har der i årets løb været afholdt fem »mandags-aftener« (den første mandag i oktober, november, december,
februar og marts). Tilslutningen til disse sammenkomster har stadig
været ret stor - og det er absolut en stor glæde at se, at så mange
af de gamle elever ønsker at bevare forbindelse med deres skole og
lærere. Det er derimod vanskeligt at skaffe god og passende under
holdning til disse aftener; i år lykkedes det over al forventning, først
og fremmest takket være forhenværende overlærer P. W. Degner, der
ved sine mange gode forbindelser skaffede os to gode og interessante
aftener. Forhåbentlig viser der sig også i fremtiden mulighed for at
fortsætte sammenkomsterne for vore gamle elever.

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 grundlaget for
det senere liv i samfundet skal lægges.

Husk derfor:
i. 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 nødven
digt, 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 bør 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 bereg
nede plads samt uden på bindet.
10. Tyveri af overtøj på gangene er yderst sjældent — 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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Timefordeling

i. kl.
Religion...............
Dansk...................
Skrivning.............
Regn, (og matem.).
Historie ...............
Geografi...............
Naturhistorie........
Fysik.....................
Engelsk ...............
Tysk.....................
Sang.....................
Tegning...............
Gymnastik...........
Håndgerning (P) . .
Sløjd (D)...............
Husgerning (P). . . .

Ialt for drenge ....
Ialt for piger........

2
*)12
3
6

3- kl.

2
*)11
0
(i

1

2
8
3
6
2
2
1

4. kl.

Sum

2
8
8
39
D3 P 2 12 (11)
(i
24
2
4
2
5
2
3

I. kl.

3
8
S’
5
2
2
2

2

II. kl.

30
30

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

3i
33

32
33

122
125

36
36

IH. kl.

35
3«

Sum

IV. kl.

Sum

2
4
1
6
2
2
2
2
0

1
5

7
18
4
23
9
8
8
8
15
13
5 (6)
6 (3)
(12) n
8
8
3

36
36

36
3^

1. kl. II. kl. in. ki.

8
21
7 (5)
15 (13)
6
6
6
4
6

o
n
2
5
2
2
2
2
.5

1
D3P1
3
4
2
3

5
8 (3)
9
10
6
6

2
2
3
2
2

2
4
1
5
2
2
2
2
3
□
2
1
0
2
2

3(i
3(>

107
108

36
3^

36
36

2
3
6
7
D2P 1 D2P1
DG
)P4
4 **
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
I
2
2
7
D 2 D3Pi D3P 1 io (2) D2P1 D3P 1
D2
2
2
2
2
3
3
8
Di P3 DiP3
3
3
4 (2) 14
4
2
2
3

29
29

Eksamens-mellemskole

Eksamensfri mellemskole

Grundskole

7
3
2
2
2
4
4
4
P1
1
D1
D2
D3P2
3
2
2
2
2
3

144
144

Lærerpersonalet
Sv. Skov Jensen, forstander (ansat i. april 1944):
Tysk II EM; regning II FM .......................................................

9 timer

Per Brasen, viceinspektør (ansat 1. august 1955):
Religion III EM; dansk II EM; engelsk II FM og I FM; regning
III FM og i. kl.; fysik II EM og II FM; geometrisk tegning III
FM dr..................................................................................................... 26 timer
Frk. C. Dahl, (ansat 1. okt. 1918, overlærer 1. maj 1948):
Religion III FM, II FM og I EM; dansk I FM; skrivning I EM
og I FM; historie I FM og 4. kl.; læsesvage børn i 3 timer ........... 29 timer
Frk. R. Silftuander (1922, fast ansat 1. april 1923, overlærer
i. august 1955):
Dansk IV EM; skrivning III EM, II EM og II FM; regning I
FM; geografi III FM; naturhistorie III, II og I FM, 4. og 3. kl. 26 timer
Frk. E. Nielsen (1924, fast ansat 1. april 1925, overlærer 1. august
1955):
Dansk og skrivning 2. kl.; regning 4. og 3. kl.; sang 2. og 1. kl. ... 29 timer
Fru K. Bondo (1927, fast ansat 1. juli 1929, overlærer 1. august
1955):
Håndgerning med pigerne i IV EM, II EM og FM, I EM og FM,
3., 2. og i. kl.; religion 2. kl., desuden assistent på kontoret og hos
skolelægen ........................................................................................... 21 timer

Fru A. Wilquin (1933, fast ansat 1. oktober 1933, overlærer 1. au
gust t955): *)
Gymnastik med pigerne samt med 2. og 1. kl................................. 15 timer

*) Under fru Wilquins sygeorlov har fru B. Lassen overtaget gym
nastik med pigerne.

20

Oscar Jensen (1934, fast ansat i. april 1935, overlærer i. august
i955):
Regning-matematik IV EM og I EM; fysik IV EM, III EM, III
FM, I EM; historie IV EM, II EM, I EM; geografi 4., 3. og 2. kl. 32 timer
Erik Mortensen (1934, fast ansat 1. april 1935, overlærer 1. august
J955):
Tegning i alle klasser samt skrivning i III FM; skolebibliotekar 25 timer

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

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

9 timer

Frk. M. Hansen (ansat 1. august 1948):
Religion 4. og 1. kl.; historie 3. kl.; håndgerning med pigerne i
III EM og FM, 4. og 2. kl.............................................................. 15 timer
Erik Meisner (1949, ansat 1. august 1951):
Sang- og musikundervisning med alle klasser undtagen 1. og 2. kl. 31 timer

Fru I. Rødgård (ansat 1. august 1953):
Dansk I EM og 4. kl.; skrivning 4. kl.; regning-matematik III
EM og II EM; geografi IV EM og II EM; naturhistorie I EM 33 timer
Per Mouritsen (ansat 1. august 1953):
Dansk II FM; naturhistorie IV, III og II EM; sløjd med dren
gene i I-IV EM og I—III FM; gymnastik IV EM og III EM og
FM ....................................................................................................... 25 timer
John Larsen (ansat 1. august 1954):
Dansk III EM og 3. kl.; skrivning 3- kl.; engelsk III EM og I
EM; tysk IV EM; gymnastik II EM og FM, I EM og FM ... 33 timer

J. P. Asmussen (ansat 1. oktober 1955):
Religion IV EM og 3. kl.; dansk og skrivning 1. kl.; engelsk IV
EM, III FM og II EM; tysk III EM; gymnastik 4. og 3. kl. ... 34 timer
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Undervisningen
er i det forløbne skoleår meddelt i de forskellige klasser efter følgende plan:
1. klasse

(26 elever, klasselærer J. P. Asmussen).
Dansk. (J. P. A.) I. M. Nordentoft: Min A. B. C. I—II. Iagttagelse. (12
timer).
Religion. (M. H.). Mundtlig gennemgang: fra skabelsen til Moses og ud
valgte fortællinger af Det nye Testamente, 8 salmer. (2 timer).
Regning. (P. B.). Købstadskolens ny regnebog I. (6 timer).
Skrivning. (J. P. A.). (3 timer).
2. klasse

(32 elever, klasselærer frk. E. Nielsen).
Dansk. (E. N.). Børnenes danske læsebog. I. Evald Jensen og Noesgaard:
Øvelser i skriftlig dansk, 2. skoleår. Digte lært efter læsebogen. (11 timer).
Religion. (K. B.). Af Det gamle Testamente er mundtlig gennemgået: Mo
ses og dommerne og af Det nye Testamente udvalgte fortællinger. Salmer
efter: Salmer til skolebrug. (2 timer).
Regning. (H. C. E.). Købstadskolens ny regnebog II. (6 timer).
Skrivning. (E. N.). (3 timer).
Geografi. (O. J.). Danmark. (1 time).
3. klasse

(36 elever, klasselærer John Larsen).
Dansk. (J. L.). Børnenes danske læsebog. II. Evald Jensen og Noesgaard:
Øvelser i skriftlig dansk, 3. skoleår. Digte lært efter læsebogen. (8 timer).
Religion. (J. P. A.). 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. (M. FL). Nik. Helms: Danmarkshistorie til 1340. (2 timer).
Geografi. (O. J.). Danmark, Færøerne, Grønland. (2 timer).
Naturhistorie. (R. S.). Gennemgået nogle af de mest kendte dyr. (1 time).
Regning. (E. N.). Købstadskolens ny regnebog III. (6 timer).
Skrivning. (J. L.). (3 timer).
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4. klasse

(34 elever, klasselærer fru I. Rødgård).
Dansk. (I. R.). Børnenes danske læsebog III. Evald Jensen og Noesgaard:
Øvelser i skriftlig dansk, 4. skoleår. (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 Atterdag
til 1730. (2 timer).
Geografi. (O. J.). Axel Nielsen: Vor Jord. Side 30-65. (2 timer).
Naturhistorie. (R. S.). Balslev: Dyrenes naturhistorie, side 1-93. (2 timer).
Regning. (E. N.). Købstadskolens ny regneborg IV. (6 timer).
Skrivning. (I. R.). (Pigerne 2, drengene 3 timer).
1. FM

= 5. kl. (35 elever, klasselærer frk. C. Dahl).
Dansk. (C. D.). Børnenes danske læsebog IV. Evald Jensen og Noesgaard:
Øvelser i skriftlig dansk 5. skoleår. (8 timer).
Religion. (H. C. E.). J. Martensen og J. Paulli: Kortfattet bibelhistorie: til
kongebøgeme. Jul, påske og pinse. De ti bud. 10 salmer. (3 timer).
Historie. (C. D.). Ejler Møller: Verdenshistorie: Oldtiden. Helms: Dan
markshistorie, 1730-1801.
Geografi. (PI. C. E.). Axel Nielsen: Vor Jord, side 82-107. Desuden repe
tition af Danmark. (2 timer).
Naturhistorie. (R. S.). Axel Nielsen: Naturen I, side 18-95. (2 timer).
Engelsk. (P. B.). Joh. Bittmann & E. Jønsson: Engelsk i folkeskolen I, side
5-75- (2 timer).
Regning. (R. S.). Friis-Petersen, Gehl og Jessen: Hovedstadens regnebog V.
(5 timer).
Skrivning. (C. D.). (3 timer).
I. EM

(28 elever, klasselærer O. Jensen).
Dansk. (I. R.). Clausen og Hansen: Dansk læsebog for mellemskolen I. Stil
og sproglære efter Aug. Lerche og Edv. Hansen: Dansk stil I. (5 timer).
Religion. (C. D.). Nørfelt m. fl.: Kristendomskundskab, side 1—52. Markusevangeliet. Salmer. (2 timer).
Historie. (O. J.). Ludv. Schmidt: Oldtiden og begyndelsen af middelalde
ren. (2 timer).
Geografi. (H. C. E.). C. C. Christensen: Geografi for mellemskolen I, Øst-,
Vest- og Mellemeuropa. (2 timer).
Naturhistorie. (I. R.). Balslev og Andersen: Zoologi I, side 1-66. S. Franck,
Andersen og Jørgensen: Plantelivet I. (2 timer).
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Engelsk. (J. L.). Friis Hansen og Nielsen: Engelsk I + øvehefte. Gyde
Poulsen: Bob - the Puppy. Engelske sange (5 timer).
Naturlære. (O. J.). Th. Sundorph: Fysik for mellemskolen I: til mættede
dampes tryk. (2 timer).
Regning. (O. J.). Mellemskolens ny regnebog I. (5 timer).
Skrivning. (C. D.). (2 timer).
II. FM

= 6. kl. (20 elever, klasselærer P. Mouritsen).
Dansk. (P. M.). Børnenes danske læsebog V; Evald Jensen og Noesgaard:
Øvelser i skriftlig dansk, 6. skoleår. Genfortælling og diktat. Oplæsning
af enkelte hovedværker. (6 timer).
Religion. (C. D.). Martensen og Paulli: Bibelhistorie: Kongetiden. Det nye
Testamente: Markusevangeliet. Salmer. (3 timer).
Historie. (H. C. E). V. Petersen: Danmarks historie 1750-1848. Ejler Møl
ler: Verdenshistorie (afsnit af middelalderen og den nyere tid til Ludvig
d. 14.). (2 timer).
Geografi. (H. C. E.). Axel Nielsen: Vor Jord, side 92-130. (2 timer).
Naturhistorie. (R. S.). Axel Nielsen: Naturen I side 107-ud; II side 1-77.
(2 timer).
Naturlære. (P. B.). Udarbejdelse af rapporter fra varme- og elektricitets
læren. (2 timer).
Engelsk. (P. B.). Bittmann og Jønsson: Engelsk I, side 65-ud. (2 timer).
Regning. (Sk. J.). Hovedstadens regnebog VI. (4 timer).
Skrivning. (R. S.). (Drengene 2 timer, pigerne 1 time).
II. EM

(28 elever, klasselærer P. Brasen).
Dansk. (P. B.). 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).
Religion. (H. C. E.). Nørfelt m. fl.: Kristendomskundskab: side 122-213.
12 salmer. (2 timer).
Historie. (O. J.). Ludvig Schmidt: Middelalderen. (2 timer).
Geografi. (I.R.). C. C. Christensen: Geografi for mellemskolen: Sydeuropa,
Afrika. (2 timer).
Naturhistorie. (P. M.). Balslev og Andersen: Zoologi I, side 67-143. Franck,
Andersen og Jørgensen: Plantelivet II. (2 timer).
Engelsk. (J. P. A.). Friis Flansen og Nielsen: Engelsk II, øvehefte; Riis Ja
cobsen: Engelsk grammatik. (3 timer).
Tysk. (Sk. J.). Ellen Lange: Tysk begynderbog, time 1-107. (5 timer).

24

Naturlære. (P. B.). Sundorph: Fysik for mellemskolen, varmelære. Kemi:
til syrer. (2 timer).
Regning. (I. R.). Mellemskolens ny regnebog II. Aritmetik, lidt bogstavregning. Jul. Petersen: Geometri, til konstruktioner. (5 timer).
Skrivning. (R. S.). (2 timer).
111. FM

= 7. kl. (15 elever, klasselærer H. C. Ege).
Dansk. (H. C. E.). Børnenes danske læsebog VI. Evald Jensen og Noesgaard: Øvelser i skriftlig dansk, 7. skoleår. Oplæsning af enkelte hoved
værker. Sange og digte. (7 timer).
Religion. (C. D.). Markusevangeliet. Kirkebygningen. Kirkens historie. Sal
mer. (2 timer).
Historie. (H. C. E.). Nik. Helms: Danmarkshistorie 1813 til vor tid. Eiler
Møller: Verdenshistorie: fra Ludvig d. 14. og ud. Samfundslære efter Jør
gensen og Nissen: Hvor folket styrer. (2 timer).
Geografi. (R. S.). Th. Nørlyng: Danmark og landene mod nord. (2 timer).
Naturhistorie. (R. S.). Balslev og Andersen: Zoologi for mellemskolen II,
side 77 og ud. Axel Nielsen: Naturen II. (2 timer).
Engelsk. (J. P. A.). Bittmann og Jønsson II, (2 timer).
Naturlære. (O. J.). Axel Nielsen: Fysik 2. (2 timer).
Regning. (P. B.). Hovedstadens regnebog VII. Grundlæggende budgetøvel
ser. (4 timer).
Geometri. (Kun drengene, P. B.). S. Søe: Geometri for den praktiske mel
lemskole. (2 timer).
Skrivning. (E. M.). (Drengene 2 timer, pigerne 1 time).
III. EM

(28 elever, klasselærer H. C. Ege).
Dansk. (J. L.). Clausen og Hansen: Dansk læsebog for mellemskolen III.
Houken og Sørensen: Svensk for mellemskolen, ca. 15 sider.
Aug. Lerche og Edv. Hansen: Dansk stil III. 1 stil ugentlig. (4 timer).
Religion. (P. B.). Apostlenes gerninger. Udvalg af Jakobs brev, 1. Korin
tierbrev, dåb og nadver. Lidelseshistorien, gudstjenesten. 16 salmer. (2
timer).
Historie. (H. C. E.). Ludvig Schmidt II: Den nyere tid. (2 timer).
Geografi. (H. C. E.). 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. L.). Friis Flansen og Nielsen: Engelsk III og øvehefte. Riis
Jacobsen: Engelsk grammatik. (3 timer).
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Tysk. (J. P. A.). Ellen Lange: Tysk begynderbog, time 125 og bogen ud.
(4 timer).
Regning. (I. R.). Mellemskolens ny regnebog III. Jensen og Christiansen:
Aritmetik for mellemskolen. Jul. Petersen: Geometri § 54-94 (til decimal
brøker). (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

(17 elever, klasselærer J. P. Asmussen).
Dansk. (R. S.). Clausen og Hansen. Dansk læsebog for mellemskolen III.
Houken og Sørensen: Svensk for mellemskolen. Stil (genfortælling eller
fristil) en gang ugentlig. (5 timer).
Til eksamen opgives (som hovedværk): Oehlenschläger: Hakon Jarl. Efter
læsebog: (prosa) side 43, 57, 156, 231, 265, 299; (poesi): side 35, 37,
40, 41, 49, 52> 54, 9°, 92, 142.
Svensk: side 3, 10, 43, 86, 95.
Religion. (J. P. A). Maltesen og Heltoft: Kirkehistorie. 10 salmer. (1 time).
Historie. (O. J.). Ludv. Schmidt: Lærebog i historie II, fra 1815 til vor
tid. (3 timer).
Geograji. (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. P. A.). Friis Hansen og Nielsen: Engelsk IV og øvehefte, Riis
Jacobsen: Engelsk grammatik. Kursorisk læsning. (4 timer).
Til eksamen opgives: læsebogens stk. 3, 8, 10, 17, 18, 19, 26, 28, 29, 30,
3L 35, 36Tysk. (J. L.). Carl Gad: Tysk læsebog for mellemskolen II, 7-30, 32-42,
54-80, 86-94, 102-110. Kursorisk: Gad: Tysk læsning I og II. Gramma
tik: Eyvind Holm. (4 timer).
Til eksamen opgives: side 29-30, 32-35, 38-42, 54-80, 86-94.
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.
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Sløjdundervisningen drives efter dansk skolesløjds system. Alle mellemsko
lens drengeklasser deltager i denne undervisning 2 timer ugentlig.

Pigernes og 1. og s. kl. drenges gymnastikundervisning ledes af fru A. Wilquin, der tillige underviser hele skolen i dans i efterårsmånederne. Drengenes
gymnastik suppleres med håndbold.
I kvindeligt håndarbejde undervises alle piger (af fru Bondo eller frk. Han
sen). Underskoleklasserne lærer strikning og håndsyning i 3 eller 4 ugentlige
timer. I mellemskoleklasserne undervises i maskinsyning og som ekstraarbej
der udføres broderi, vævning og knipling (FM-klasserne 3 timer, EM klas
serne 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 rengø
ringsarbejde, madlavning, bagning samt regnskab (3 timer). Med andetårshold
(III FM) er gennemgået daglige rengøringsarbejder, mere sammensatte 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 hen
seender er tilfredsstillende. Eleverne udvælges som regel fra 3. klasse; for tiden
får 32 børn musikundervisning. Der undervises i violin, bratsch, cello og kon
trabas, samt i orkesterspil. Undervisningen foregår i skoletiden.
Den daglige øvning finder for de fleste elevers vedkommende sted på sko
len, før eller efter skoletid, ligesom indøvelsen i orkesterspil foregår i eftermid
dagstimerne. Undervisningen er gratis. Instrumenter, noder og strenge betales
ligeledes af Vajsenhuset. Kun sådanne reparationer, som måtte blive nødven
dige, dersom eleverne omgås instrumenterne uforsvarligt, må børnene selv be
tale. Undervisningen i musik er naturligvis - ligesom undervisningen i almin
delige 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
(4 drenge og 13 piger).

Den skriftlige eksamen afholdes den 6.-9. maj.
Mundtlig eksamen efter følgende skema:
Eksaminator:

25- maj
29- maj
31. maj

Regn.-mat. hr. O. Jensen
Engelsk
hr. J. P. Asmussen
hr. O.Jensen
Fysik

4. juni
7. juni
13- jum

Dansk
Geografi
Tysk

frk. R. Silfwander
fri I. Rødgård
hr. John Larsen

Censor:

hr. Tage Petersen
hr. H. Ottosen (b)
hr. A. QuistgaardHansen (b)
hr. Børge Andersen
hr. Bjarne Egholm
hr. J. Møller

Eksamen begynder hver dag kl. 8 og afholdes på nr. 8 (2. sal),
fysik dog i naturfagklassen (stuen).
Censorerne - undtagen to af undervisningsinspektionen beskikkede
(b) — er alle fra Hillerødgades skole.
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Årsprøve
i alle klasser (undtagen IV EM) holdes i de skriftlige fag den 24.
maj og 28. maj — i de mundtlige fag efter følgende

Skema
NB. I dagene den 18.-20. juni er kontoret åbent kl. 12-13,
de øvrige dage til sædvanlig tid kl. 11-12.

Tirsdag den 18. juni
Kl. 8.
III EM (festsal)
II EM (naturf agkl. )
I FM (nr. 5)

Dansk
Naturhistorie
Dansk

hr. Larsen
hr. Mouritsen
frk. Dahl

Kl. 9.
II FM (nr. 9)
3- kL ( nr- 3)
i. kl. ( nr. 2)

Regning
Regning
Dansk

hr. Skov Jensen
frk. Nielsen
hr. Asmussen

Kl. 12.
III
III
I
4-

EM (festsal)
FM (nr. 9)
EM (nr. 6)
kl. ( nr. 4)

Historie
Regning
Historie
Dansk

hr.
hr.
hr.
fru

Ege
Brasen
Jensen
Rødgård
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Onsdag den 19. juni
Kl. 8.
III EM (festsal)
II EM (nr. 10)
I EM (nr. 6)

Tysk
Regning
Regning

hr. Asmussen
fru Rødgård
hr. Jensen

Kl. 9.
III FM (nr. 9)
3- kl. ( nr. 3)
kl. ( nr. 1)

Dansk
Dansk
Dansk

hr. Ege
hr. Larsen
frk. Nielsen

Kl. 12.

II FM (nr. 9)
I FM (nr. 5)
I. kl. ( nr. 2)

Dansk
Regning
Regning

hr. Mouritsen
frk. Silfwander
hr. Brasen

Torsdag den 20. juni
Kl. 8.
III
II
I
4.

EM (festsal)
EM (nr. 10)
EM (nr. 6)
kl. ( nr. 4)

Regning
Engelsk
Engelsk
Regning

fru
hr.
hr.
frk.

Rødgård
Asmussen
Larsen
Nielsen

Kl. 9.
2. kl. ( nr. i)

Regning

hr. Ege

Fredag den 21. juni
Kl. 9-11:
Bogaflevering og omflytning for alle klasser.
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Lørdag den 22. 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.

Årsarbejder i håndarbejde og tegning
er fremlagt i sy- og tegnestuen (2. sal) den 18. og 19. juni

kl- 9>3O-i3-

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

Det nye skoleår begynder MANDAG DEN 12. AUGUST:

kl. 8 for mellemskolen — kl. g for de fire underskole-klasser.

Det kgl. Vajsenhus, juni iggy,
Nr. Farimagsgade 51.
SV. SKOV JENSEN
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Afslutning
Lørdag den 22. juni kl. 10

Musikprogram
Karl S. Clausen: Ouverture af »Lille suite«.

G. F. Handel: Larghetto af sonate for 2 violiner og klaver.

Fr. Schubert: Balletmusik af »Rosamunde«.

Joh. Halvorsen: Tema og variation.

Sangprogram
C. E. F. Weyse: Terzet af operaen »Faruk«.
Carl Nielsen: Som en rejselysten flåde.

Flemming Weis: »Forårsregn«.
Poul Hellmuth: Se, det summer af sol.

