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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-børnene 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
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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 imidlertid
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 stadig 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. 32.400 kr.,
har intet bidrag modtaget fra Vajsenhuset, men har af renten udbe
talt 1380 kr. til ialt 13 børn.
Fyens stift har fra Vajsenhuset modtaget 2400 kr., hvoraf der er
betalt understøttelse til 24 børn; den opsparede kapital udgør ca.
3000 kr.

Aalborg stift har uddelt 3525 kr. til 40 børn; fra Vajsenhuset er
modtaget 2640 kr. Af den meget lille opsparing er godt 800 kr. til rest.
Aarhus stift har en kapital på godt 23.000.; fra Vajsenhuset er
sendt 2330 kr., til 35 børn er ialt uddelt 2880 kr.

Viborg stift, hvis kapital udgør ca. 35.500 kr., har intet fået fra
Vajsenhuset, men af renten brugt 600 kr. til hjælp for 9 børn.
Ribe stift har opsparet ca. 44.000 kr. og har af renten brugt
1600 kr. til hjælp for 20 børn.

Haderslev stift, der fra gammel tid slet ingen opsparet kapital har
haft, har fra Vajsenhuset fået 2040 kr., der er anvendt til 27 børn.
Som det fremgår af ovenstående, er der i stifterne ialt understøttet
168 børn, hvortil er brugt ca. 14.000 kr. — i gennemsnit har hvert
barn altså kun modtaget ca. 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.
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Den økonomiske støtte, der ydes direkte fra Vajsenhuset, er i de
senere år så godt som udelukkende kommet de børn, der går i skole,
til gode: til ca. 30 børn betales et fast månedligt bidrag (i regelen
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 Vajsen
huset over en del legater, hvoraf der to gange årlig udbetales større
eller mindre portioner såvel til nuværende som tidligere 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 eksamensretning og en eksamensfri retning,
hvor skolegangen ophører henholdsvis efter mellemskole-eksamen eller
ved afslutningen af 7. klasse. De børn, der skal fortsætte skolegangen
ud over disse klasser, må altså overflyttes til andre skoler. Undervis
ningen ligger i alle klasser på linie med, hvad der kræves i det offent
lige skolevæsen — på de laveste klassetrin har Vajsenhusets elever dog
adskillig flere undervisningstimer daglig. Af hensyn til de enlige
mødre, som har deres arbejde uden for hjemmet at passe, er det nem
lig 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 er vanskeligt nok - navnlig inden for de stærkt efter
tragtede fag. For de unge, der går ud af skolen, kan det være af
værdi at bevare forbindelsen med skolen og kammeraterne, derfor
holdes hver vinter nogle månedlige sammenkomster på skolen, hvor
alle gamle elever er velkommen.
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Et smukt bevis på, hvad sammenholdet mellem de gamle elever fra
Vajsenhuset kan betyde, er Vajsenhusianer-foreningen »Det gode
Minde«, som den 22. januar 1958 fejrede sit 1 oo-års-jubilæum. Det
er ret usædvanligt, at en skoleforening opnår en så lang og frodig leve
tid - og grunden til foreningens fortsatte trivsel er vel heller ikke så
meget de forskellige sammenkomster og festlige arrangementer, som
den filantropiske opgave, der allerede tidligt blev taget op, og som har
ført til, at der i ejendommen på Bomhusvej nu findes 15 dejlige fri
boliger for gamle elever.
100-års-f esten fejredes på smuk og værdig måde: om formiddagen
ved en højtidelighed i lokalerne på Bomhusvej, hvor socialminister
Bornholt talte levende og inspirerende om skolens og foreningens virken
gennem tiderne. Også Vajsenhusets direktion og kuratel var til stede,
og biskop Fuglsang-Damgaard overrakte Vajsenhusets gave, en
check på 12.000 kr. til bevarelse og udbygning af foreningens vel
gørenheds-arbejde. Om aftenen samledes over 200 gamle Vajsenhusianere til festmiddag på hotel Mercur, hvor det meddeltes, at der
fra gamle elever og forskellige velyndere var indsamlet en gave på
omk. 12.000 kr., der skulle bruges til sikring af gratis varme til fri
boligerne. »Det gode Minde« går således med fuld honnør og vel
rustet ind i det næste hundred-år.

Indtægterne til driften af Vajsenhuset, der er en af de meget få
gamle institutioner, der har kunnet bevare sin selvstændighed - uden
helt eller delvis at blive overtaget af »det offentlige«, stammer dels
fra renten af den kapital, som allerede fra Frederik IV’s tid har været
henlagt til Vajsenhuset, dels fra tilskud fra undervisningsministeriet
til skolens drift — dette tilskud som sidste år beløb sig til 192.000 kr.,
ydes i henhold til lov om friskoler af 12. juli 1946 (med ændring af
18. februar 1954).
Men ved siden heraf har Vajsenhuset haft den lykke at bevare
sit næsten 200 år gamle privilegium på udgivelse af bibler og salme
bøger. For bibelens vedkommende har forholdet i en lang årrække
været det, at Det danske Bibelselskab har haft ret til at udgive de
forskellige bibelske skrifter, mod at der svaredes en ganske lille afgift
til Vajsenhuset for hvert trykt eksemplar. Når andre forlag undertiden
har ønsket at udsende særlige bibeludgaver, skal der indhentes til
ladelse fra Vajsenhuset og betales en nærmere fastsat afgift hertil.
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Salmebogsforlaget drives derimod helt af Vajsenhuset selv, og sal
get af salmebøger giver - som al anden forretningsvirksomhed — en
indtægt, der ganske naturligt følger de forskellige tiders skiftende
prisniveau. Selv om fortjenesten på den enkelte salmebog ikke er stor
(på de billigste udgaver endog meget ringe), giver forlagsvirksom
heden dog den fornødne indtægt, idet der sælges over 100.000 sal
mebøger årlig. Det kan derfor ikke bestrides, at det netop er salme
bogsforlaget, der har været grundlaget for Vajsenhusets beståen
gennem de mange år.

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
gangen; i de øvrige klasser optages enkelte børn, for så vidt der bli
ver pladser ledige, ved at elever udmeldes af skolen, enten fordi de
må henvises til særklasser, eller fordi moderen indgår ægteskab eller
flytter fra byen.

Forstanderen træffes på kontoret alle skoledage kl. 11—12 samt
mandag kl. r8-ig (tlf. Central 10.356, vagtmester: BYen 4351).
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Årsmeddelelser
Skoleåret, der begyndte i august 1957, indlededes med den sørgelige
meddelelse, at en af vore store piger, Pernille Sparrevohn, som lige
var rykket op i III EM, var død under badning allerede i begyndel
sen af sommerferien. I dyb medfølelse med hendes moder og store
broder bevarer vi mindet om vor flinke elev.

Det nu forløbne skoleår, der har gået fra 12. august 1957 til 21.
juni 1958, har haft 230 skoledage. Elevantallet var ved begyndelsen
304 (161 drenge og 143 piger), ved slutningen 297 (155 drenge
og 142 piger). Til skoleårets begyndelse var optaget 54 nye elever (28
drenge og 26 piger).
Eleverne har været fordelt i 11 klasser med daglig undervisnings
tid fra kl. 8 til kl. 14 (for de mindste klassers vedkommende dog kun
fra kl. 9). Hver klasse har således 5 eller 6 daglige timer å 50 minut
ter, om lørdagen læses forkortede timer, så undervisningen slutter kl.
13. - I alle klasser er der fællesundervisning for drenge og piger. Fe
rier og fridage er - med ganske enkelte undtagelser - de samme som
ved de kommunale skoler i København.

Selv om skolen i sin struktur er lagt an på at give eleverne den
samme undervisning og uddannelse som det offentlige skolevæsen,
føles dog stærkt savnet både af en realklasse og en 8. klasse. En del
af vore ældste elever må derfor i deres sidste skoleår overflyttes til
andre skoler, hvad der føles meget uheldigt. Under de nuværende
skolelove vil det dog næppe være muligt at råde bod på denne mangel,
i alt fald ikke for realklassens vedkommende.
Set ud fra vore forhold vil den nye skolelov i den form, hvori den
sidst er forelagt i folketinget, bringe store fordele, idet vi efter den
skitserede skolelov vil have betingelser for at udbygge skolen på fuldt
tilfredsstillende måde. Samtidig vil det føles som en stor lettelse, at vi
ikke mere skal foretage den næsten håbløse udskillelse til eksamens
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mellemskolen. Trods alle anstrengelser må det indrømmes, at resul
tatet af udvælgelsen af eleverne til eksamensklasserne er utilfredsstil
lende for alle parter: mange hjem og børn føler sig uberettiget tilside
sat, når de ikke kommer i den eftertragtede eksamensklasse, og fra
skolens side kan det ikke nægtes, at alt for mange børn er kommet
i denne klasse, skønt de egentlig ikke hører hjemme her - og det er
da heller ikke mere end godt halvdelen af de børn, som begyndte
i eksamensklassen, der gennemfører hele mellemskolen. Selvfølgelig
vil der også opstå problemer og vanskeligheder under en ny skolelov,
men det vil utvivlsomt være en stor fordel, at alle eleverne får lejlighed
til at gøre deres personlige erfaringer ved tilegnelse af de vanskeligere
fag (sprog og matematik) allerede i de to sidste folkeskole-klasser.
Ved skoleårets slutning (juni 1957) udgik af skolen 41 elever (19
drenge og 22 piger):
Fra IV mellem: Eyvind Glaring, Jan Rasmussen, Finn Thomsen,
Erik Thorup, Ida Colding, Birthe Elmsted, Elsebeth Færch, Vibeke
Gelbo, Hanne Halmøe-Nielsen, Hanne Gernyx Hansen, Hannegrethe
Jensen, Bente Kældsen, Birgit Møller, Grethe Mørk, Karin Petterson,
Lise Wendelboe Rasmussen, Anne Sørensen.
Fra III mellem: John Juul Carlsen, Carl Erik Østberg Hansen,
Georg Aaberg Hansen, Ingolf Aaberg Hansen, Svend Erik Jensen,
Steen Jeppson, Carl Jørgen Larsen, Keld Mikkelsen, Palle Nielsen,
Otto Herreborg Olsen, John H. Petersen, Folmer Schütz, Jytte Dam
vig, Lene Erichsen, Jytte Hansen, Birthe Jensen, Gurli Jensen, Ellis
Kühle, Dorthe Rasmussen, Lone Weidemann.
Fra II mellem: Per Emerek, Hans Peter Larsson, Flemming Wulff,
Ingelise Jemith.
Af drengene gik 2 over i realklasse, 6 fortsatte skolegangen i 8. klas
se eller på efterskole, mens 11 påbegyndte deres uddannelse i prak
tiske erhverv. Af pigerne fortsatte 1 i gymnasium, 7 i realklasse, 6 i 8.
klasse eller på efterskole, og 8 blev beskæftiget på kontor eller ved
husvæsen.

Med skoleårets begyndelse åbnede vi en læsestue, hvortil hele
mellemskolen har haft adgang enten i selve skoletiden eller uden for
denne.
Alle E-klasserne samt de to øverste F-klasser har en gang om ugen
haft en hel undervisningsdag i dette faglokale, som dog endnu mang
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ler en del i at være tilstrækkeligt udbygget med hensyn til bogbestand;
men vi søger stadig at forøge bestanden, idet der arbejdes på at an
skaffe netop de værker, som både lærere og børn mener bør findes
på læsestuen.
Ud over skoletiden har de fire øverste klasser tre gange om ugen
fra kl. 14 til 16 kunnet besøge læsestuen og har her enten læst lektier
eller har beskæftiget sig med fritidslæsning under vejledning af den
tilsynførende lærer.
Endvidere har børnene i hele mellemskolen haft lejlighed til hjem
lån af gode børnebøger, hvorved vi har søgt at vise dem vejen til den
rigtige læsning bort fra den »kulørte« litteratur, som jo desværre i de
senere år har opnået en enorm popularitet hos store dele af den skole
søgende ungdom.

Lejrskole-opholdet, som sidste år blev forsøgt for første gang —
med stort held og udbytte, har i dette skoleår været gennemført i
samme form. Alle eleverne fra de to III mellem’er boede i begyndel
sen af september 8 dage på efterskolen i Vester Vedsted. Under le
delse af viceinspektøren, hr. Mouritsen og skolens unge gymnastik
vikar, frk. Hagedorn, havde børnene rig lejlighed til at lære denne
særprægede, og for københavnere så fremmedartede natur at kende.
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 mindes
mærkerne 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 form
for skolegang.
Som i foregående år har det daglige skolearbejde været afbrudt af
de sædvanlige udflugter og fester.

Skoleskovturen foregik den 29. august i strålende vejr - først med
tog til Frederikssund og derfra med busser til Jægerspris, hvor fro12

kosten spistes på Slotskroen. I den skønne park og omegn fandtes de
bedste betingelser for leg og boldspil. De største børn aflagde desuden
besøg på slottet og fik forevist alle minderne om Frederik VII og
grevinde Danner.

Stiftelsesfesten fejredes - traditionen tro - den 11. oktober, Frederik
IV’s fødselsdag og den dag, Vajsenhuset begyndte sin gerning for 230
år siden. Ved formiddagsfesten i gymnastiksalen var kammerherre
Vest, direktør Thal-Jan tzen og højesteretssagfører Clan til stede.
Biskop Fuglsang-Damgaard talte til børnene og lagde navnlig de
unge, som snart skulle gå ud af skolen, på sinde, at de skulle bevare
de værdier, som de havde fået i deres skoletid. Til slut uddeltes præ
mier »for flid og god opførsel« til otte elever fra de to afgangsklasser
(Erik Andersen, Asta Grønnemose, Mogens Guntofte, Aase Spliid
Knudsen, Peter Lütken-Christensen, Paul-Bjarne Pedersen, Nina
Rosdahl, Kamma Weinreich).
Om aftenen holdtes bal for hele skolen, børnene trakteredes med
chokolade og wienerbrød, 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 6. januar, samledes hele sko
len til gudstjeneste i St. Andreaskirke, hvor pastor Erritzøe talte til
børnene.

Skolekomedien, der spilledes den 2. og 3. marts, var i år af en lidt
anden art end sædvanlig. Eleverne i III E og III F opførte den sven
ske forfatter Rune Lindströms »Et spil om en vej, der til Himlen
går«, som er oversat til dansk og tidligere har været opført på Det
kgl. Teater. Børnene klarede nydeligt de svære roller, som ydermere
var på vers, og trods de få dekorationer, som for øvrigt også var
udført af eleverne, illuderede skolens lille scene fortrinligt både som
kongesal hos Salomo, som vejen til Jerusalem og som en mark i
Himmerige. Viceinspektør Brasen havde stået for iscenesættelsen.
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I begyndelsen af maj fortsattes den skik, som de største elever for
rige år fik indført: selv at arrangere et lille bal, som de på egen hånd
har truffet alle forberedelserne til. Musikken fik de fra skolens nylig
anskaffede store båndoptager.
Skolens tre yngste klasser har i juni måned været en tur i Zoologisk
Have.

Der har i årets løb været afholdt to sammenkomster for børnenes
mødre: den 27. november var de mødre, der havde fået børn optaget
i underskoleklasserne efter sommerferien, samlet for at få lejlighed til
at se skolen og hilse på de lærere, som havde timer i de små klasser.
I anledning af oprykning i eksamens-mellemskolen holdtes der den
26. marts et møde for de mødre, der havde børn i 4. og 5. klasse;
her blev der gjort rede for principperne for den trufne afgørelse og
understreget, hvor vigtigt det var, at kun de børn, der havde udsigt
til at gennemføre eksamens-skolen, blev oprykket i I EM.

I december måned aflagde socialminister Bomholt besøg på skolen
og viste megen interesse og usædvanlig forståelse for Vajsenhusets
gerning, hvilket også gav sig udtryk i ministerens tidligere nævnte
tale ved Det gode Mindes 1 oo-års-fest.
Ved udgangen af dette skoleår ophører hr. Mouritsen med sin læ
rergerning her ved Vajsenhuset, hvor han har virket i godt fem år.
Selv om det kun blev en forholdsvis kort tid, hr. Mouritsen har været
her ved skolen, må vi være glade for, at vi i disse år, hvor lærer
mangelen plager næsten alle skoler, har haft en så energisk og dygtig
lærer med en ganske særlig forståelse for at tage sig af og hjælpe de
børn, som netop trænger mest til det. Denne evne vil der utvivlsomt
i høj grad blive brug for på hans nye virkeplads: en af de køben
havnske hjælpeskoler.

Til at overtage timerne efter hr. Mouritsen til næste skoleår er
ansat eksamineret lærer John Gervin Andersen.
Dansk Skolescene, som i år har udvidet sine forestillinger til også
at omfatte en ballet, udført af de dygtigste dansere fra Det kgl.
Teater, har som hidtil ladet vore elever nyde godt af en favørpris —
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trods de dyre arrangementer. Såvel teaterforstillingerne som Skolebio’s filmsforevisninger har været meget velbesøgt af vore elever.

Skolebespisningen fortsatte igen i år under de samme vilkår som
for børn i kommunens skoler: alle elever (undtagen IV og III EM)
kan hele året få %. 1 mælk, mad gives derimod kun i tidsrummet
november-april.
Denne velvilje fra Københavns kommunalbestyrelses side er i rigt
mål blevet benyttet af hjemmene.
Der skal atter gøres opmærksom på, at både til- og afmelding kun
kan ske til den i. i en måned ved skriftlig henvendelse til viceinspektøren. — Til eleverne i IV og III EM leveres mælk hele året, mod at
de selv betaler et mindre månedligt beløb.
Gratis sporvognskort stiller Københavns kommune også til rådighed
for de børn, der bor så langt fra skolen, at de er nødt til at benytte
sporvogn, over 200 børn har nydt godt heraf. Til S-tog kan der der
imod ikke gives gratis kort. Det sporvognskort, børnene får ved skole
årets begyndelse, skal benyttes hele skoleåret igennem, det må derfor
stærkt indskærpes, at der udvises den allerstørste påpasselighed med
kortet, som normalt ikke vil kunne erstattes, hvis det tabes. Disse
særlige sporvognskort må kun benyttes til at køre til og fra skole.
T andlægebehandlingen har atter i år været henlagt til skoletand
klinikken i Frankrigsgade, hvor alle de børn, der nyder skoletandpleje,
har været til eftersyn og behandling.
I slutningen af skoleåret er det desværre blevet meddelt, at al tand
behandling af Vajsenhusets børn indtil videre helt må ophøre. Kø
benhavns kommunes skoletandklinikker lider i så høj grad under man
gel på tandlæger, at ikke engang alle klasser i kommunens egne skoler
kan blive behandlet. Det er en overordentlig vanskelig og pinlig
situation, der herved opstår for vore børn og hjem. Og desværre er
der næppe store udsigter til, at der kan findes en løsning, idet Dansk
Tandlægeforening, som åbenbart er en meget stærk fagforening,
hidtil har lagt sig hindrende i vejen for en økonomisk overkommelig
ordning, men selvfølgelig må der arbejdes videre med sagen.
Skolelæge-tilsynet har i år som tidligere været varetaget af dr.
Jørgen Koch, som kommer på skolen en gang ugentlig (torsdag).
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Behandling af eventuelle sygdomme kan ikke ydes af skolelægen, der
- hvis det skønnes nødvendigt - henviser til egen sygekasselæge.

Børnenes Kontor har også i år vist den største forståelse og imøde
kommenhed over for alle ansøgninger om hjælp fra vore børn. Både
ved sommer- og juleuddelingen har omkring et halvthundrede 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 70 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
35 kr., som skolen fik i år, anvendtes, som præmie til »den bedste
kammerat« blandt eleverne i de to afgangsklasser.
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 sko-len 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. Det må derfor ind
trængende 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
100 børn har været indmeldt. Skolens fritidshjem er i første række
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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. Egentlig fri
tidshjems-beskæftigelse udføres kun i tiden fra efterårsferie til jule
ferie af de største børn, som under frk. Hansens vejledning laver en
stor mængde arbejder - i snart alle slags materialer.
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 dier for kammeraterne.

For de udgåede elever, som Vajsenhuset altid har betræbt sig for
at bevare forbindelsen med, holdtes der den 12. oktober (dagen efter
skolens stiftelsesfest) bal her på skolen, med dans i gymnastiksalen
og chokoladeborde på 2. sal, mens der i den nye læsestue var indret
tet en hyggelig kafferestaurant. Af vore almindelige »mandags-aftener« (den første mandag i måneden fra oktober til marts) har der
kun været afholdt tre; ved den første sammenkomst fortalte hr.
John Larsen om indtryk fra sit ophold i Wien, ved den anden be
nyttede vi vort tonefilm-anlæg til at vise et par dyrefilm og tredje
aften spilledes skolekomedien.
Tilslutningen har hele sæsonen være tilfredsstillende, så at vi trods vanskeligheden med at skaffe god underholdning - føler os for
pligtet til at fortsætte — vi er glade for at mærke, at vore gamle
elever stadig føler sig knyttet til deres skole, og mange af eleverne er
glade for at have lejlighed til regelmæssigt at komme her på skolen,
nogle har endda udtalt ønske om, at der holdtes nogle flere sam
menkomster - også i den lyse tid, når linden står frodig og grøn
midt i skolegården.

Til hjemmene
som vi beder hjælpe os med at lære børnene præcision og orden.

i. Om at passe sit arbejde.
Sørg for, at børnene kommer så tidligt af sted om morgenen, at de
kan møde rettidigt i skolen.
Bed ikke om ekstra frihed — der er mange ferier og fridage, som kan
bruges til udflugter, indkøbsture o.lign.
Ønskes der — i ganske særlige anledninger — fritagelse fra skole,
må der foreligge skriftlig anmodning herom senest dagen i forvejen.
Ulovlig forsømmelse, skulkeri, vil kunne medføre bortvisning fra
skolen.
Fraværelse på grund af sygdom bør meddeles skolen eller klasse
læreren så snart som muligt.
De børn, der bliver konfirmeret, har fri hele mandagen, yngre
søskende til kl. 10. Anden frihed i anledning af konfirmationer gives
ikke.
Bed ikke om fritagelse for gymnastik og bad, medmindre det må
anses for absolut påkrævet.
2. Om at passe på sine ting.

Hver eneste dag glemmes en mængde ting på skolen (navnlig på
fritidshjemmet). Ofte kender børnene ikke deres egne ting.
Forsyn derfor alt med navn, og se efter, at børnene har deres tøj
og andre ting med hjem. Opdager De, at noget er glemt på skolen,
lad så straks barnet forhøre hos viceinspektøren.
Se efter, at skolebøgerne behandles omhyggeligt, der skal lægges
bind om og skrives navn i og uden på bogen.
Børnene bør normalt ikke have penge med i skole, og penge må
under ingen omstændigheder blive liggende i overtøjet - bedst er det
at lade barnet aflevere dem til læreren i den første time.
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Timefordeling
Eksamensfri mellemskole

Grundskole
1. kl.

2. kl.

3- kl2
8
3
6
2
0
1

4. kl.

Sum

I. kl.

II. kl.

III. kl.

Sum

Eksamens-mellemskole
I. kl.

2
Religion................
8
2
8
2
2
2
3
3
Dansk.....................
8
8
6
*)
11
*)
12
21
39
7
5
2
Skrivning..............
d3 p 2 12 (11)
7 (5)
3 d2p 1 d2p 1
3
3
Regn, (og matem.).
6
6
d )6** p 4 15 (13)
6
24
4
5
5
2
2
2
Historie ................
2
2
6
4
0
Geografi.................
2
2
2
6
2
Naturhistorie........
2
2
6
2
3
2
0
0
Fysik......................
4
2
Engelsk ................
2
2
6
5
Tysk.......................
ø
2
2
2
Sang.......................
1
2
2
1
7
5
Tegning................. d 2
d 2 dsp i dsp 1 10 (2) d 2 p 1 dsp 1 dsp 1
8 (3) d 2 p 1
2
2
Gymnastik............
2
2
8
3
9
3
3
3
0
Håndgerning (p) . . di pg dips
10
4
4 (2) 14
3
3
4
0
0
0
0
Sløjd (d)................
6
Husgerning (p). . . .
6
3
3
Ialt for drenge ....
Ialt for piger........

„
eo

29
29

30
30

31
33

*) herunder iagttagelsesundervisning.
**) drengene 2 timer geometrisk tegning,

32
33

122
125

36
36

35
36

S«
36

107
108

36
36

III. kl.

IV. kl.

Sum

2
4
1
6
2
0
2
0

1
5

7
18

7
3
0
0
2

2

3
4
1
d2
d3 p 2
2

4
4
P 1
d1
3
2

36
36

36
36

II. kl.
0

4
1

0
2
2

0

3
5
2
1

3

3

4
23
9
8
8
8
15
13
5 (6)
6 (2)
(12) 11
8
8
3

36
36

144
144

Lærerpersonalet
Sv. Skov Jensen, forstander (ansat 1. april 1944):
Regning: III FM. Tysk: III EM.....................................................

8 timer

Per Brasen, viceinspektør (ansat 1. august 1955):

Religion: IV EM, III EM. Dansk: III EM. Regning: 2. kl.
Geometrisk tegning: III FM dr. Fysik: III EM, III FM
Engelsk: III FM, II FM, I FM............................................................ 26 timer

Frk. C. Dahl (ansat 1. oktober 1918, overlærer 1. maj 1948):
Religion: III FM, II EM, I EM, I FM, 4. kl. Dansk: II FM.
Skrivning: II EM, I EM. Historie: II FM, I EM.
Læsesvage børn i 3 timer ...................................................................... 29 timer
Frk. R. Silfwander (1922, fast ansat 1. april 1923, overlærer 1. aug. 1955):
Dansk: I EM. Skrivning: III EM, 2. kl. Regning: II FM.
Geografi: II FM, I FM, 4. kl., 2. kl. Naturhistorie:
III FM, II FM, I FM .......................................................................... 26 timer

Frk. E. Nielsen (1924, fast ansat 1. april 1925, overlærer 1. august 1955):
Dansk: 3. kl. Skrivning: 3. kl., 1. kl. Regning: 4. kl., 1. kl.
Sang: 2. kl., 1. kl...................................................................................... 29 timer
Fru K. Bondo (1927, fast ansat 1. juli 1929, overlærer 1. august 1955):

Religion: 3. kl. Håndgerning: III EM, III FM, II EM, II FM,
4. kl., 3. kl., 2. kl.........................................................
21 timer
Varetager hvervet som assistent på kontoret og hos skolelægen.
Fru A. Wilquin (1933, fast ansat 1. oktober 1933, overlærer 1. aug. 1955):
Gymnastik: samtlige pigeklasser samt 2. kl., 1. kl.
)
*
............... 15 timer
*) Fra august til 15. januar havde fru Wilquin sygeorlov, hendes timer
blev i de første måneder overtaget af frk. Hagedorn, i de sidste af
fru Lassen.
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Oscar Jensen (1934, fast ansat 1. april 1935, overlærer 1. august 1955):

Regning-mat.: II EM, I EM. Historie: III EM, II EM, I FM, 3.
kl. Naturhistorie: 3. kl. Fysik: IV EM, II EM, II FM, I EM ... 32 timer
Erik Mortensen (1934, fast ansat 1. april 1935, overlærer 1. aug. 1955):
Skrivning: III FM, II FM. Tegning: alle klasser. Skolebiblio
tekar............................................................................................................... 25 timer

H. C. Ege (1942, fast ansat 1. april 1944):
Religion: II FM. Dansk: 1. kl. Regning: 3. kl. Historie: IV EM,
III FM. Geografi: IV EM, III FM, I EM ..................................... 32 timer
Frk. I. Jørgensen (1946, fast ansat 1. august 1947):
Husgerning: III EM, III FM, II FM................................................

9 timer

Frk. M. Hansen (ansat 1. august 1948):
Religion: 2. kl., 1. kl. Historie: 4. kl. Håndgerning: IV EM,
I EM, I FM, 1. kl.................................................................................. 15 timer
Erik Meisner (1949, fast ansat 1. august 1951):
Sang: alle klasser undtagen 2. kl. og 1. kl. Leder skolens
musikundervisning ................................................................................... 31 timer

Fru I. Rødgård, (ansat 1. august 1953):
Dansk: II EM, I FM. Skrivning: I FM. Regning-matematik:
IV EM, III EM. Geografi: III EM, II EM.................................... 32 timer
Per Mouritsen (ansat 1. august 1953):

Dansk: III FM. Naturhistorie: IV EM, III EM, II EM, I EM.
Gymnastik: I EM, I FM, 4. kl., 3. kl. Sløjd: drengene i alle
EM og FM klasser ................................................................................... 32 timer

John Larsen (ansat 1. august 1954):
Dansk: IV EM, 4. kl. Skrivning: 4. kl. Engelsk: IV EM, II EM.
Gymnastik: IV EM, III EM, III FM, II EM, II FM. Leder
skolens læsestue.......................................................................................... 29 timer
J. P. Asmussen (ansat 1. oktober 1955):
Dansk: 2. kl. Geografi: 3. kl. Naturhistorie: 4. kl. Engelsk:
III EM, I EM. Tysk: IV EM, II EM................................................ 32 timer
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Undervisningen
er i det forløbne skoleår meddelt i de forskellige klasser efter følgende plan:

1. klasse
(26 elever, klasselærer H. C. Ege).
Dansk. (H. C. E.) I. M. Nordentoft: Min A. B. C. I-II. Iagttagelse. (12
timer).
Religion. (M. H.). Mundtlig gennemgang: fra skabelsen til Moses og
udvalgte fortællinger af Det nye Testamente, 8 salmer. (2 timer).
Regning. (E. N.). Købstadskalens ny regnebog I. (6 timer).
Skrivning. (E. N.). (3 timer).
2. klasse
(31 elever, klasselærer J. P. Asmussen).
Dansk. (J. P. A.). Børnenes danske læsebog I. Evald Jensen og Noesgaard: Øvelser i skriftlig dansk, 2. skoleår. Digte lært efter læse
bogen. (11 timer).
Religion. (M. H.). 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. (P. B.). Købstadskolens ny regnebog II. (6 timer).
Skrivning. (R. S.). (3 timer).
Geografi. (R. S.). Danmark. (1 time).

3. klasse
(34 elever, klasselærer frk. E. Nielsen).
Dansk. (E. N.). Børnenes danske læsebog II. Evald Jensen og Noesgaard: Øvelser i skriftlig dansk, 3. skoleår. Digte lært efter læsebogen.
(8 timer).
Religion. (K. B.). Balslevs bibelhistorie: side 30 til side 46. Udvalgte
fortællinger af Det nye Testamente. Af Luthers lille katekismus er
■lært: 10 bud - Fadervor. Salmer efter: Salmer til skolebrug. (2 timer).
Historie. (O. J.). Nik. Helms: Danmarkshistorie til 1340. (2 timer).
Geografi. (J. P. A.). Danmark, Færøerne, Grønland. (2 timer).
Naturhistorie. (O. J.). Gennemgået nogle af de mest kendte dyr. (1 time).
Regning. (H. C. E.). Købstadskolens ny regnebog III. (6 timer).
Skrivning (E. N.). (3 timer).
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4. klasse
(34 elever, klasselærer John Larsen).
Dansk. (J. L.). Børnenes danske læsebog III. Evald Jensen og Noesgaard: Øvelser 1 skriftlig dansk, 4. skoleår. Digte lært efter læsebogen.
(8 timer).
Religion. (C. D.). Fortællinger fra Ny Testamente ud fra søndagstek
sterne. Salmer efter: Salmer til skolebrug. (2 timer).
Historie. (M. H.). Nik. Helms: Danmarkshistorie, fra Valdemar Atterdag til 1730 (2 timer).
Geografi. (R. S.). Axel Nielsen: Vor Jord. Side 46-71. (2 timer).
Naturhistorie. (J. P. A.). Balslev: Dyrenes naturhistorie, side 1-93.
(2 timer).
Regning. (E. N.). Købstadskolens ny regnebog IV. (6 timer).
Skrivning. (J. L.). (Pigerne 2, drengene 3 timer).

I. FM
= 5. kl. (35 elever, klasselærer fru I. Rødgård).
Dansk. (I. R.). Børnenes danske læsebog IV. Evald Jensen og Noesgaard: Øvelser i skriftlig dansk 5. skoleår. (8 timer).
Religion. (C. D.). J. Martensen og J. Paulli: Kortfattet bibelhistorie:
til kongebøgerne. Jul, påske og pinse. De ti bud. Dåben. Salmer.
(3 timer).
Historie. (O. J.). Ejler Møller: Verdenshistorie: Oldtiden. Helms: Dan
markshistorie, 1730-1801.
Geografi. (R. S.). Axel Nielsen: Vor Jord, side 46-92. Desuden repe
tition af Danmark. (2 timer).
Naturhistorie. (R. S.). Axel Nielsen: Naturen I, side 18-95. Axel Niel
sen: Naturen II, side 1-30. (2 timer).
Engelsk. (P. B.). Joh. Bittmann & E. Jønsson: Engelsk i folkeskolen I,
side 5-60. (2 timer).
Regning. (O. J.). Friis-Petersen, Gehl og Jessen: Hovedstadens regne
bog V. (5 timer).
Skrivning. (I. R.). (3 timer).
I. EM
(25 elever, klasselærer O. Jensen).
Dansk. (R. S.). 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 1-72. Afsnit
af Markusevangeliet. Salmer. (2 timer).
Historie. (C. D.). Ludv. Schmidt: Oldtiden og begyndelsen af middel
alderen. (2 timer).
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Geografi. (H. C. E.). C. C. Christensen: Geografi for mellemskolen I,
Øst-, Vest- og Mellemeuropa. (2 timer).
Naturhistorie. (P. M.). Balslev og Andersen: Zoologi I, side 1-66.
Franck, Andersen og Jørgensen: Plantelivet I. (2 timer).
Engelsk. (J. P. A.). Friis Hansen og Nielsen: Engelsk I + øvehefte.
Engelske sange. (5 timer).
Naturlære. (O. J.). Th. Sundorph: Fysik for mellemskolen I: til mæt
tede dampes tryk. (2 timer).
Regning. (O. J.). Mellemskolens ny regnebog I. (5 timer).
Skrivning. (C. D.). (2 timer).

II. FM
= 6. kl. (25 elever, klasselærer frk. C. Dahl).
Dansk. (C. D.). Børnenes danske læsebog V; Evald Jensen og Noesgaard: Øvelser i skriftlig dansk, 6. skoleår. Genfortælling, læsestil og
diktat. Oplæsning af enkelte hovedværker. (6 timer).
Religion. (H. C. E.). Martensen og Paulli: Bibelhistorie: Kongetiden.
Det nye Testamente: Markusevangeliet. Salmer. (3 timer).
Historie. (C. D.). N. Helms: Dianmarks historie, side 122-154. Ejler
Møller: Verdenshistorie, side 31-67. (2 timer).
Geografi. (R. S.). Axel Nielsen: Vor Jord, side 92-130. (2 timer).
Naturhistorie. (R. S.). Axel Nielsen: Naturen I, side 93-ud; II, side 1-50.
(2 timer).
Naturlære. (O. J.). Axel Nielsen: Fysik I. (2 timer).
Engelsk. (P. B.). Bittmann og Jønsson: Engelsk I, side 75-ud. (2 timer).
Regning. (R. S.). Hovedstadens regnbog VI. (4 timer).
Skrivning. (E. M.). (Drengene 2 timer, pigerne 1 time).

II. EM
(27 elever, klasselærer O. Jensen).
Dansk. (I. R.). Clausen og Hansen: Dansk læsebog for mellemskolen
II. Stil og sproglære efter Aug. Lerche og Edv. Hansen: Dansk stil II.
1 stil ugentlig. Begyndende litteraturkends'kab gennem mundtlig vej
ledning. (4 timer).
Religion. (C. D.). Nørfelt m. fl.: Kristendomskundskab: side 63-160.
Salmer (2 timer).
Historie. (O. J.). Ludvig Schmidt: Middelalderen. (2 timer).
Geografi. (I. R.). 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).
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Engelsk. (J. L.). Friis Hansen og Nielsen: Engelsk II, øvehefte. En
gelske sange. (3 timer).
Tysk. (J. P. A.). Ellen Lange: Tysk begynderbog, time 1-107. (5 timer).
Naturlære. (O. J.). Sundorph: Fysik for mellemskolen: varmelære. Kemi:
til syrer. (2 timer).
Regning. (O. J.). Mellemskolens ny regnebog II. Aritmetik, lidt bog
stavregning. Jul. Petersen: Geometri, til konstruktioner. (5 timer).
Skrivning. (C. D.). (2 timer).
III. FM
= 7. kl. (18 elever, klasselærer Per Mouritsen).
Dansk. (P. M.). Børnenes danske læsebog VI. Evald Jensen og Noesgard: Øvelser i skriftlig dansk, 7. skoleår. Oplæsning af enkelte ho
vedværker. Sange og digte. (7 timer).
Religion. (C. D.). Kirkeåret. Kirkebygningen. Træk af kirkens historie.
Aposteltiden efter Nørfelts bog. Salmer. (2 timer).
Historie. (H. C. E.). Nik. Helms: Danmarkshistorie fra 1814. Ejler Møl
ler: Verdenshistorie: fra Ludvig d. 14. og ud. Samfundslære. (2 timer).
Geografi. (H. C. E.). Th. Nørlyng: Danmark og landene mod nord.
(2 timer).
Naturhistorie. (R. S.). Balslev og Andersen: Zoologi for mellemskolen
TI, side 77 og ud. Axel Nielsen: Naturen II. (2 timer).
Engelsk (P. B.). Bittmann og Jonsson II. (2 timer).
Naturlære. (P. B.). Skriftlig udarbejdelse af centrale ting i fysikken.
(2 timer).
Regning. (Sk. J.). Hovedstadens regnebog VII. (4 timer).
Geometri. (Kun drengene, P. B.). S. Søe: Geometri for den praktiske
mellemskole. (2 timer).
Skrivning. (E. M.). (Drengene 2 timer, pigerne 1 time).

III. EM
(24 elever, klasselærer P. Brasen).
Dansk. (P. B.). 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.). Udvalg af Jakobs brev. 1. Korintierbrev. Dåb og nad
ver, lidelseshistorien, gudstjenesten. 14 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 gennem
gang af organisk kemi. (2 timer).
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Engelsk. (J. P. A.). Friis Hansen og Nielsen: Engelsk III og øvehefte.
Kai Bredsdorff: Engelsk grammatik. (3 timer).
Tysk. (Sk. J.). Ellen Lange: Tysk begynderbog, time 112 og bogen ud.
(4 timer).
Regning. (I. R.). Mellemskolens ny regnebog III. Jensen og Christiansen:
Aritmetik for mellemskolen (til decimalbrøker). Jul. Petersens geo
metri § 65-107. (6 timer).
Naturlære. (P. B.). 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 H. C. Ege).
Dansk. (J. L.). Clausen og Hansen: Dansk læsebog for mellemskolen III.
Houken og Sørensen: Svensk for mellemskolen. Stil (genfortælling el
ler fristil) en gang ugentlig. (5 timer).
Til eksamen opgives (som hovedværk): Holberg: Den politiske kande
støber. Efter læsebog: Prosa: side 43, 57, 75, 84, 104, 108, 120, 156,
265, 270. Poesi: side 31, 35, 37, 40, 41, 49, 90, 92, 142, 165.
Svensk: side 2, 27, 43, 86, 105, 111.
Religion. (P. B.). Maltesen og Heltoft: Kirkehistorie. 9 salmer. (1 time).
Historie. (H. C. E.). Ludv. Schmidt: Lærebog i historie II, fra 1815 til
til vor tid. (3 timer).
Geografi. (H. C. E.). C. C. Christensen: Geografi for mellemskolen II.
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. Kaj
Bredsdorff: Engelsk grammatik. Kursorisk læsning: Egekvist: Stories
and Anecdotes. (4 timer).
Til eksamen opgives: læsebogens stk. 3, 4, 8, 10, 14, 15, 18, 19, 21,
24, 26, 27, 28,
Tysk. (J. P. A.). Carl Gad: Tysk læsebog for mellemskolen II, 7-30,
32-42, 54-80, 86-94, 102-110. Kursorisk: Gad: Tysk læsning I og II.
Grammatik: Eyvind Holm. (4 timer).
Til eksamen opgives: side 29-30, 38-42, 47-50, 66-70, 71-77, 82-93,
102-110.
Regning og matematik. (I. R.). Mellemskolens ny regnebog IV; Jensen
og Christiansen: Aritmetik (fra decimalbrøker og ud); Jul. Petersen:
Geometri (fra regulære polygoner og ud). (7 timer).
Naturlære. (O. J.). Th. Sundorph: Fysik for mellemskolen II. Kemi:
forfra til syrer og salte. (2 timer).
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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.
Sløjdundervisningen 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.
Drengenes 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
ekstraarbejde udføres broderi, vævning og knipling (FM-klasseme 3 timer,
EM-klasserne 2 timer ugentlig). Dige 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 hus
ligt arbejde. Med førsteårshold (III EM og II FM) er gennemgået: dagligt
rengøringsarbejde, madlavning, bagning samt regnskab (3 timer). Med
andetårsihold (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
henseender er tilfredsstillende. Eleverne udvælges som regel fra 3. klasse;
for tiden får 32 børn musikundervisning. Der undervises i violin, bratsch,
cello og kontrabas, samt i orkesterspil. Undervisningen foregår i skoletiden.
Den daglige øvning finder for de fleste elevers vedkommende sted på
skolen, før eller efter skoletid, ligesom indøvelsen i orkesterspil foregår
i eftermiddagstimerne. Undervisningen er gratis. Intrumenter, noder og
strenge betales ligeledes af Vajsenhuset. Kun sådanne reparationer, som
måtte blive nødvendige, dersom eleverne omgås instrumenterne uforsvar
ligt, 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, med
virker de dygtigste elever enten i skalens strygeorkester som solister eller
i kammermusik.
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Mellemskoleeksamen 1958
(io drenge og 8 piger)

Den skriftlige eksamen afholdes den 6.-9. maj.

Mundtlig eksamen efter følgende skema:
Eksaminator:

19.
22.
30.
4.
9.
12.

maj
maj
maj
juni
juni
juni

Dansk
Fysik
Tysk
Historie
Naturhistorie
Geografi

hr.
hr.
hr.
hr.
hr.
hr.

John Larsen
O. Jensen
J. P. Asmussen
H. C. Ege
P. Mouritsen
H. C. Ege

Censor:

frk. J. Christensen (b)
hr. K. H. Jacobsen
frk. M. El. Barfod
frk. I. Kolding Nielsen
hr. Ivar Kirkegaard
frk. Else Aagaard (b)

Eksamen begynder hver dag kl. 8 og afholdes på nr. 8 (2. sal),
naturhistorie og fysik dog i naturfagsklassen (stuen).
Censorerne - undtagen de to af undervisningsinspektionen
beskikkede (b) - er alle fra Duevejens skole.
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Årsprøve
i alle klasser (undtagen IV EM) holdes i de skriftlige fag den 22.
maj og 29. maj - i de mundtlige fag efter følgende

Skema
NB. I dagene den 17-19. juni er kontoret åbent kl. 12-13,
de øvrige dage til sædvanlig tid kl. 11-12.

Tirsdag den 17. juni
Kl. 8.
III EM (festsal)
II EM (naturfagkl.)
4. kl. (nr. 4)

Historie
Naturhistorie
Regning

hr. Jensen
hr. Mouritsen
frk. Nielsen

Kl. 9.
III FM (nr. 9)
3. kl. (nr. 3)
2. kl. (nr. i)

Regning
Regning
Regning

hr. Skov Jensen
hr. Ege
hr. Brasen

Kl. 12.
III EM (naturfagkl.)
II FM (nr. 9)
I EM (nr. 6)

Geografi
Dansk
Engelsk

fru Rødgård
frk. Dahl
hr. Asmussen
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Onsdag den 18. juni
Kl. 8.
III EM (festsal)
II EM (nr. 10)
I FM (nr. 5)

Tysk
Dansk
Regning

hr. Skov Jensen
fru Rødgård
hr. Jensen

Kl. g.
III
II
2.
i.

FM (nr. 6)
FM (nr. 9)
kl. ( nr. i )
kl. ( nr. 2)

Dansk
Regning
Dansk
Regning

hr. Mouritsen
frk. Silfwander
hr. Asmussen
frk. Nielsen

Kl. 12.
I EM (naturfagkl.)
4. kl. (nr. 4)

Naturhistorie
Dansk

hr. Mouritsen
hr. Larsen

Torsdag den 19. juni
Kl. 8.
III
II
I
I

EM
EM
EM
FM

(naturfagkl.)
(nr. 10)
(nr. 6)
(nr. 5)

Fysik
Tysk
Regning
Dansk

hr.
hr.
hr.
fru

Brasen
Asmussen
Jensen
Rødgård

Kl. g.
3- kl. ( nr. 3)
I. kl. ( nr. 2)

Dansk
Dansk

frk. Nielsen
hr. Ege

Fredag den 20. juni
Kl. g-11:
Bogaflevering og omflytning for alle klasser.

3°

Lørdag den 21. 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 17. og 18. juni
kl- 9.3O-I3-

Alle, der interesserer sig for skolens arbejde,

er velkommen under hele eksamen.

Det nye skoleår begynder TIRSDAG DEN 12. AUGUST:

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

Det kgl. Vajsenhus, juni 1958,

Nr. Farimagsgade 51.
SV. SKOV JENSEN
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Afslutning
Lørdag den 21. juni kl. 10

Musikprogram
Edvard Grieg: Våren.

Jean Sibelius: Menuet af skuespillet »Kong Kristian II«.

Corelli: Grave og allegro af sonate for to violiner og klaver.
Fini Henriques: Wiegenlied.

Sangprogram
Th. Laub: I skyggen vi vanke.

Poul Schierbeck: I Danmark er jeg født.
Ad. Riis-Magnussen: Hvor skoven dog er ung og frisk.

Povl Hamburger: Sus af vind og bølgeslag.

Ferier og fridage i skoleåret 1958-59
Tirsdag den 9. september: Fridag.
Lørdag den 11. oktober: Skolens stiftelsesfest.
Efterårsferie: Mandag den 20. til lørdag den 25. okt. (begge dage inci.).
Fredag den 14. november: Fridag.
Torsdag den 4. december: Fridag.
Juleferie: Tirsdag den 23. dec. til mandag den 5. jan. (begge dage inci.).
Mandag den 26. januar: Fridag.
Mandag den 9. februar: Fridag (fastelavnsmandag).
Onsdag den 11. marts: Fridag (kongens fødselsdag).
Påskeferie: Onsdag den 25. til tirsdag den 31. marts (begge dage inci.).
Fredag den 1. maj: Fridag.
Børnehjælpsdag er ikke fridag.
Pinseferie: Lørdag den 16. til tirsdag den 19. maj (begge dage inci.).
Fredag den 5. juni: Fridag (grundlovsdag).

