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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 ubemidlede
er umådelig stort.
Skolegangen for Vajsenshusets 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
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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. I det sidst forløbne år har forholdet
over for stifterne stillet sig på følgende måde:
Lolland-F aister stift, som har en opsparet kapital på ca. 32.500 kr.,
har intet bidrag modtaget fra Vajsenhuset, men har af renten udbe
talt 1470 kr. til ialt 13 børn.

Fyns stift har fra Vajsenhuset modtaget 2400 kr., hvoraf der er
betalt understøttelse til 20 børn; den opsparede kapital udgør ca.
3000 kr.
Aalborg stift har uddelt 2325 kr. til 29 børn; fra Vajsenhuset er
modtaget 2640 kr. Af den meget lille opsparing er godt 700 kr.
til rest.
Aarhus stift har en kapital på ca. 24.000 kr.; fra Vajsenhuset er
sendt 2330 kr., til 32 børn er ialt uddelt 2830 kr.

Viborg stift, hvis kapital udgør ca. 37.000 kr., har intet fået fra
Vajsenhuset, men af renten brugt 720 kr. til hjælp for 9 børn.
Ribe stift har opsparet ca. 45.000 kr. og har af renten brugt 1640
kr. til hjælp for 22 børn.

Fladerslev 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
150 børn, hvortil er brugt ca. 14.000 kr. — i gennemsnit har hvert
barn altså kun modtaget ca. 90 kr. årlig. Ialt er der i stifterne fra gam
mel tid af de tilsendte »Vajse-penge« opsparet godt 140.000 kr.
Den økonomiske støtte, der ydes direkte fra Vajsenhuset, er i de
senere år så godt som udelukkende kommet de børn, der går i skolen,
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

6

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 tidligere elever.

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, der 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.
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 gen
nem de mange år.
Ansøgning om optagelse i skolen (normalt kun til skoleårets be
gyndelse i august) skal med de nødvendige attester indgives på skolens
kontor, Nr. Farimagsgade 51, inden d. 1. april.
I i. klasse optages drenge og piger, der har nået skolealderen og
må anses for at være »skolemodne«. I 2.-5. klasse vil der kun kunne
blive plads til ganske få nye elever, hvorimod der ved delingen af
5. klasse vil kunne optages en del elever i 11—12 årsalderen (til 6.
klasse).
Hvis en moder indgår ægteskab, vil børnene almindeligvis ikke
kunne fortsætte her i skolen, hvis de går i de fem laveste klasser.
Forstanderen træffes på kontoret alle skoledage kl. 11—12 samt
mandag kl. 18-19 (telf. Central 10356. Vagtmester: Byen 4351).
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Skolen
har igennem alle de mange år været grundlaget for Vajsenhusets
pædagogiske gerning, og målet har hele tiden været det samme: på
kristen grundlag at opdrage børnene til gode og dygtige borgere i det
danske samfund.
Selv om skolens opdragende og karakterdannende opgave til alle
tider har været den samme, har den egentlige skoleundervisning na
turligvis været underkastet talrige ændringer, idet Vajsenhusets skole
stedse har stræbt at yde en undervisning, der stod fuldt på højde med
landets — og specielt Københavns — offentlige skolevæsen. Og netop
nu står jo hele den danske skole over for gennemgribende ændringer.
Ved den nye skolelov af 1958 er der lagt grund til en helt ny opbyg
ning af skolen - dog således at der er flere muligheder at vælge
imellem.
Vajsenhusets skole vil følge principperne for den såkaldte '»udelte
skole«, det vil sige, at alle eleverne får den samme undervisning i
de syv første skoleår (i 7. klasse bliver der dog 6 timer, hvor eleverne
deles, således at nogle får undervisning i tysk og matematik, andre i
maskinskrivning, bogføring og praktisk regning). En egentlig deling
finder imidlertid først sted ved afslutningen af 7. klasse, hvorfra ho
vedparten af eleverne må forventes at fortsætte i 8. klasse, som her
på skolen bliver den afsluttende klasse, idet vi næppe vil have elever
nok til en evt. 9. klasse. Nogle af eleverne bliver efter 7. klasse op
rykket i I real. Alle, som begynder i denne klasse, skulle gerne tre år
senere afslutte med realeksamen, der bliver den eneste egentlige ek
samen efter den nye skoleordning.
Skal den nye skoleform indfri de forventninger, der på forhånd kan
stilles til dem, er det af allerstørste betydning, at kun de børn kom
mer i realafdelingen, som virkelig har anlæg og interesse for strengt
bogligt arbejde. Når den hidtidige mellemskole, som vil blive afviklet
i løbet af de to næste år, led skibbrud, var grunden den, at så godt
som alle hjem og børn anså det for næsten en livsbetingelse at »kom
me i eksamensklassen«. Forhåbentlig vil det lykkes at overvinde de
tidligere års tro på, at uden eksamen kan man ikke blive til noget!
Allerede nu arbejdes energisk fra mange sider på at sikre de elever,
der går ud af skolen uden nogen egentlig eksamen, nye og gode mu
ligheder for at gå ind i forskellige grene af erhversvlivet på lige linie
med dem, der tidligere kom fra eksamens-mellemskolen. En forud
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sætning for, at disse bestræbelser fuldt ud skal lykkes, er det, at skolen
bliver i stand til at give den afsluttende undervisning i 7., 8. (og 9.)
klasse den rette form og det rette indhold.
Hvordan undervisningen i enkeltheder skal tilrettelægges i den nye
skole, er endnu ikke afklaret, derfor kan en fast undervisningsplan
heller ikke udformes, før der er gået nogen tid og der er gjort adskil
lige erfaringer.
Her på skolen er vi i øjeblikket ikke nået længere end til at lægge
den plan for timefordelingen, som blev godkendt af Vajsenhusets di
rektion d. 6. april i960 (og som findes aftrykt på næste side).
I forbindelse med denne nye timefordeling indføres tillige som noget
nyt »deletimer« i de fem mindste klasser, dvs. at halvdelen af klassen
har dansk, samtidig med at den anden halvdel har regning. Herved
skulle der opnås den store pædagogiske fordel, at læreren får langt
færre børn at arbejde med, hvorved der bliver større mulighed for at
tage sig af den enkelte. Det siger sig selv, at en sådan ordning lægger
beslag på både flere lærere og flere lokaler, så når vi her ved skolen
allerede nu kan indføre denne forbedring, er det udtryk for, at vi lyk
keligvis ikke lider under de to store vanskeligheder, som de fleste sko
ler kæmper en fortvivlet kamp for at overvinde: lærer- og lokale
mangel !

Hvis skolens opdragergerning skal have mulighed for at lykkes, er
det nødvendigt, at der findes et nøje samarbejde med hjemmet, så
at skole og hjem gensidig støtter hinanden i det fælles mål: at give
børnene så god en ballast som muligt til at leve livet. For Vajsen
husets vedkommende er en nær forbindelse med hjemmet så meget
mere påkrævet, som moderen er alene om opdragelsen. Derfor beder
vi vore børns mødre henvende sig til skolen eller klasselæreren i alle
forhold, som kan have betydning for barnets sunde udvikling. Og
klasselæreren vil — så vidt det er muligt - hvert år aflægge besøg i
hjemmet, ikke for at inspicere, men i mange tilfælde er det af betyd
ning at kende de forhold, hvorunder barnet vokser op. En sådan
privat og personlig kontakt anser vi for at have større værdi end de
såkaldte »forældremøder«, hvor der kun kan drøftes ting, som er af
fælles interesse for en større kreds. Det er derfor også sjældent, at vi
indbyder til sådanne sammenkomster her på skolen — dog bliver hvert
år de ny-optagne børns mødre inviteret herind en gang om efteråret
for at få lejlighed til at lære skolen og dens lærere at kende.
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Timefordeling 1960-61
Kristendomsundervis.

1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. III. em IV.
em
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1

Dansk

10

11

8

8

8

5

4

5

4

Skrivning

o

3

3

3

2

2

d2p I

1

1

Regning (matematik)

5

6

5

5

5

4

5

5

6

7

1

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

1

2

1

2

2

1

2

2

2

1

2

2

2

2

2

Historie

Geografi

1

Naturhistorie

Gymnastik

2

2

2

2

2

3

Sang

1

1

9

2

2

1

T egning

Håndgerning

d2

2

d3p2 d3p2
1

pl

pl

d 3 p 1 d3pl d2p 1 d2p 1 d2p 1 d2pl d2

d 1 p3 P3

p3

Sløjd

5

d1

P3

P3

p2

P4

P2

P2

d2

d2

d2

d4

d2

d2

P3

p3

p3

Husgerning

Fysik

2

1

1

2

2

Engelsk

5

3

3

3

4

4

3

d33
p 34

34

Tysk

(4)

Andre fag*

(4)

d3p 1

34

33

24

29

d29 d31
p 30 p32

31

33

*') 1 7. kl.: Bogføring og maskinskrivning; i 8. kl.: Erhvervsorientering og geometrisk
tegning.

Også børnenes sunde legemlige udvikling har skolen i vore dage
pligt til at tage sig af. Derfor er der ved alle skoler indført skolelægeIO

tilsyn. Også her på skolen kommer skolelægen (dr. Koch) regel
mæssigt og fører tilsyn med elevernes helbredstilstand. Hjemmene kan
få råd og vejledning, men egentlig behandling af sygdomme må hen
vises til hjemmets egen læge. Københavns kommunes skole-psykolo
giske kontor yder vore børn og hjemmene støtte og vejledning i de
særlige tilfælde, hvor der er brug derfor.
Også tandbehandlingen ligger nu her på skolen i et godt og fast
leje, således at alle børn kan få deres tænder efterset og behandlet to
gange om året hos tandlæge fru Frost, Nr. Farimagsgade 61. Større
tandreguleringsarbejder henvises til behandling hos specialist på dette
område (fru Rigmor Clausen, H. C. Andersens Boulevard 13). Til
denne udmærkede tandlægeordning yder Københavns kommune et
betydeligt tilskud. Desuden anmoder vi hvert år hjemmene om at be
tale et mindre beløb til tandplejen. Dette er ganske vist i modstrid
med Vajsenhusets almindelige princip: at hjemmene ikke skal betale
for noget som helst vedrørende barnets skolegang her. Grunden til, at
vi på dette punkt bryder det i og for sig gode princip, er at vi herved
vil understrege (ikke mindst over for børnene) at tandpleje »koster
noget«, hvorfor det er nødvendigt også selv at gøre sit bedste for at
holde tænderne sunde og rene.

Eftersom de allerfleste af vore børns mødre er nødt til at være
borte fra hjemmet en stor del af dagen for at kunne passe det ar
bejde, hvorved de skal opretholde hjemmet, har Vajsenhuset ind
rettet fritidshjem, hvor børnene kan være under betryggende tilsyn
hver skoledag både før og efter skoletiden (dog ikke om lørdagen).
Desværre er der ingen mulighed for, at skolen kan tage sig af børnene
i ferier og på fridage, skønt vi er klar over, at netop på disse tidspunk
ter kan det være meget vanskeligt for adskillige mødre af få børnene
anbragt.
Ophold på fritidshjemmet er naturligvis i første række bestemt
for de mindre børn, som ellers ville være overladt til sig selv om
eftermiddagen. Men for så vidt der er plads, vil også andre kunne
blive her efter skoletid. Selvfølgelig er det en betingelse for at være
på fritidshjemmet, at børnene opfører sig sådan, at de ikke volder
forstyrrelse og skade for hele arbejdet eller kammeraterne.
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Selv om skolens daglige kontakt med eleverne ophører, når de går
ud af skolen, har Vajsenhuset altid bestræbt sig for at bevare for
bindelsen med sine gamle elever og søger efter evne også at støtte dem
i uddannelsestiden. Skolen råder over en del legater, som kan give en
håndsrækning til en videregående uddannelse. Også når det gælder
at skaffe de unge gode lærepladser, vil skolen gerne være behjælpe
lig; men desværre er det ikke sådan, at vi ligger inde med
et ubegrænset antal lærepladser inden for alle fag. Drejer det sig
f.eks. om de særlig eftertragtede »mekaniske« fag, får skolen så godt
som aldrig henvendelse om at skaffe en lærling, hvad der derimod
meget ofte er tilfældet i handels- og kontorfagene. Her er det så til
gengæld meget sjældent at finde en af eleverne, som har lyst og inter
esse for dette fag. Det er åbenbart her som i så mange af livets for
hold: tilbud og efterspørgsel svarer ikke til hinanden! Ved de vanske
ligt opnåelige lærepladser er det i reglen nødvendigt, at den unge
selv finder det sted, hvor der er mulighed for at blive antaget som
lærling — og så har det heldigvis gang på gang vist sig, at netop en
udtalelse her fra skolen har bevirket, at den pågældende er blevet
foretrukket.
I øvrigt er hele spørgsmålet om de unges valg af livsstilling et om
råde, hvor skolen i de kommende år må sætte mere ind på at give en
fyldigere vejledning end hidtil. Her på Skolen begynder vi så småt
at opbygge det nye fag: erhvervsorientering, der skulle åbne udsigter
til langt flere uddannelsesmuligheder, end de unge umiddelbart har
kendskab til.
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Til hjemmene
En af skolens vigtigste opgaver er at vænne børnene til at passe
deres arbejde punktligt og have deres ting i orden, men hertil er
hjemmenes bistand nødvendig på mange områder:
i. Lad ikke børnene være for sent oppe om aftenen (fjernsyn!)

2. Sørg for, at børnene kommer hjemmefra i så god tid om morge
nen, at de kan være rettidig i skole.
3. Bed ikke om ekstra frihed for børnene ud over de ordinære ferier
og fridage - med mindre det er strengt nødvendigt — i så tilfælde
må skolen have skriftlig anmodning senest dagen i forvejen.
4. Bed ikke om fritagelse for gymnastik og skolebad - sådan fri
tagelse gives normalt kun ifølge lægeattest.

5. Forsømmer et barn skolen på grund af sygdom, må skolen under
rettes — i tilfælde af langvarig sygdom må der sendes lægeattest
(blanket hertil fås på skolen).
6. Ved konfirmation har de børn, der bliver konfirmeret, fri dagen
efter konfirmationen, deres mindre søskende til kl. 10. Anden fri
hed i anledning af konfirmation gives ikke.

7. Udeblivelse fra skole uden lovlig grund (skulkeri) vil medføre
bortvisning fra skolen.
8. Forsyn tøj, penalhus, gymnastikpose o.lign, med tydeligt navn.
g. Se efter, at alle skolebøger behandles omhyggeligt, at der er bind
om dem og navn på dem. Forvoldt ødelæggelse må kræves erstattet.
10. Har børnene penge med i skole, skal de inden første time afleveres
hos viceinspektøren til opbevaring. Det er strengt forbudt at lade,
penge ligge i overtøjet.

Det er skadeligt — og dyrt at ryge
Alt for ofte kan vi konstatere, at mange af de større børn ryger, en
ten med eller uden hjemmets viden!
Vi beder mødrene være skolen behjælpelig med at bekæmpe denne
alvorlige uskik, der så let smitter blandt kammerater, men absolut
ikke bør findes hos skoleelever.

’S

Årsmeddelelser
Direktionens formand, biskop Fuglsang-Damgaard, havde d. 10.
dec. 1959 25-års-jubilæum som medlem af Vajsenhusets direktion.
Da biskoppen altid har omfattet Vajsenhusets børn med særlig stor
kærlighed og interesse, var det naturligt, at det var eleverne, der
bragte Vajsenhusets tak. Om formiddagen mødte fire børn fra for
skellige klasser i bispegården, hvor de overrakte biskoppen et maleri
af skolegården samt en adresse, hvor der i små vers, der blev fremsagt af børnene, var søgt at give udtryk for taknemmelighed over for
Vajsenhus-skolens trofaste ven,
der altid forstående kom til os hen!
Efter et festligt chokoladebord skrev børnene deres navn i den fine
gæstebog — side om side med flere store og kendte navne. Ved direktionsmødet senere på måneden bragte de øvrige medlemmer af di
rektion og kuratel en tak for de mange år, biskoppen havde været
med i Vajsenhusets øverste ledelse.
i. april i960 var det 25 år siden, at overlærerne Oscar Jensen og
Erik Mortensen var blevet fast ansat her ved skolen. Efter ønske
fejredes dagen i stilhed; i deres hjem modtog de to jubilarer skolens,
kollegernes og elevernes tak for de mange års trofaste arbejde i Vaj
senhusets tjeneste.

Min 60-års-fødselsdag sidst i maj forløb absolut ikke i stilhed,
måske blev der snarere gjort for meget ud af en så lidet fortjenstfuld
indsats, som det er at passere »et rundt hjørne«. Fra alle sider blev
der vist så megen venlighed, at jeg gerne - også på dette sted — vil
bringe en tak, først og fremmest til direktion og kuratel samt til
lærerpersonalet, der glædede mig på så mange måder. Og ikke
mindre glædede mig de smukke og venlige lykønskninger fra skolens
børn og fra gamle elever, ikke mindst Det gode Minde. En sådan dag
giver følelsen af, at alle, der er knyttet til Vajsenhuset — alle forskelle
til trods - føler sig som en stor familie.
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Det forløbne skoleår, der begyndte d. 12. august 1959 og slutter
d. 22. juni i960, har haft 230 skoledage. Elevantallet var ved be
gyndelsen 300 (158 drenge og 142 piger), ved slutningen 296 (156
drenge og 140 piger). Ved skoleårets begyndelse blev optaget 43
nye elever (25 drenge og 18 piger).

Eleverne har været fordelt i 12 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 haft 5 eller 6 daglige timer å 50
minutter, om lørdagen læses forkortede timer, så undervisningen slut
ter 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.

Før skoletid og efter dennes ophør kan børnene blive på fritids
hjemmet til kl. 16Yz. I år har der været indmeldt 110 børn på fritids
hjemmet, der har været ledet af frk. Minna Hansen, som har haft
tre medhjælpere, så at børnene har kunnet deles i fire hold, der har
været beskæftiget dels med lektielæsning, dels med fritidssysler, navn
lig i tiden mellem efterårsferien og juleferien arbejder de større børn
ivrigt med alle mulige materialer.
Skolens læsestue og bibliotek har i den største del af skoleåret været
tilgængelig for eleverne tre dage om ugen i et par timer efter skole
tid. De større børn har her lejlighed til dels at læse lektier under gode
og hyggelige forhold, dels at benytte bibliotekets faglige og skønlit
terære bøger.

Til supplering af den almindelige undervisning har skolen efter
hånden anskaffet flere hjælpemidler, som mere og mere anvendes i
det daglige arbejde. Båndfilmsapparatet har været ivrigt i brug navn
lig i naturhistorieundervisningen. Tonefilmsanlægget, som nu er
blevet installeret med to fine højttalere, anvendes i snart alle fag, idet
Statens Filmcentral leverer film til alle klassetrin og fag. Båndopta
geren anvendes til optagelse af stemmer for at forbedre udtalen i såvel
dansk som fremmede sprog, men har navnlig fået værdi for skolen,
efter at vi ved stor imødekommenhed fra Frederiksberg skolevæsen
har fået lov til i deres båndcentral at låne optagelser af Statsradiofo
niens skoleudsendelser.
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Lejrskoleopholdet har som de foregående år været henlagt til Ve
ster Vedsted i Sønderjylland, hvor eleverne fra III eksamensmellem
har tilbragt 8 dage under ledelse af hr. O. Jensen og fru Wilquin.
Det er en dyr skoleform, men skolen mener, at det udbytte, eleverne
har ud af et sådant ophold sammen med klasselærer og kammerater,
som man på den måde lærer at kende fra en helt anden synsvinkel,
berettiger til brugen af de mange penge, hvorfor skolen vil tilstræbe
at bevare denne tradition. Med den ny skoleordnings indførelse vil
det fra næste år være 8. klasse og i. real, som sammen skal opleve
et sådant ophold.

Sparemærkesalget har i år vist en lille nedgang. Der er hver uge
solgt for ca. 40 kr., især til elever fra de mindre klasser. Desværre ser
viceinspektøren, hos hvem mærkerne købes en gang om ugen, sjæl
dent elever fra de større klasser. Vi opfordrer vore elevers mødre til
at tilskynde deres større børn til at spare op. Det er en god vane, som
vil komme dem til gode senere i livet, både derved, at de har fået
sparet en sum sammen gennem skoleårene, men også ved at det på
den måde er blevet noget selvfølgeligt, som man fortsætter med, når
man selv begynder at tjene penge.
Feriepladser og feriebilletter:

Skolen er i stand til i lighed med andre skoler at skaffe feriebil
letter til alle, som ønsker dette. Mange anmodninger indeholder
ønsker om afrejse og hjemrejse på bestemte datoer. Der skal derfor
gøres opmærksom på, at ovennævnte to datoer er bestemt på forhånd
fra statsbanernes side, afhængig af hvor i landet barnet skal hen. Så
fremt de forudbestemte datoer ikke passer hjemmene, kan disse i ab
solut nødvendige tilfælde ændres, når man har fået billetten fra sko
len og selv henvender sig hos statsbanerne.
Mens alle kan få feriebilletter, kniber det med feriekoloniophold og
feriepladser. På kommunelærernes og kommunelærerindernes ferie
kolonier disponerer skolen ved disse foreningers velvilje over hen
holdsvis 5 og 10 pladser. Ligeledes er de feriepladser, som skolein
spektør Østrup stiller til skolens rådighed, trods al hans venlighed og
forståelse, få, og det er indskærpet skolen, at børn, som kommer andre
steder hen: i spejderlejr, på kort ophold hos familie el. lign., ikke
må søge. Dette beder vi Dem erindre og henstiller samtidig, at De
selv prøver at udnytte alle muligheder, før De søger gennem skolen.
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I begyndelsen af skoleåret (d. 26. august) fandt den årlige skole
skovtur sted — i denne usædvanlige sommer selvfølgelig i strålende
vejr! De mindste klasser var i Dyrehaven, hvor der er så gode mulig
heder for at lege. De større klasser var i Hillerød, hvor de fik lejlig
hed til først at besøge Frederiksborg Slot og senere lege i Lille Dyre
have.
Stiftelsesfesten, der jo normalt altid holdes d. 11. oktober, måtte
i år henlægges til lørdag d. 10. - men fejredes i øvrigt på traditionel
måde. Ved formiddagsfesten, hvor så godt som hele direktionen og
kuratelet glædede os ved at være til stede, talte biskoppen om Vaj
senhusets gerning og betydning, idet han navnlig fremhævede den
udvikling, der var sket i de sidste 25 år - og rettede en tak til alle
dem, der har virket med til at føre den gamle skole videre.
Forstanderen omtalte i tilslutning hertil den betydning, der lå i at
søge at bevare de værdifulde traditioner, samtidig med at en nød
vendig fornyelse fandt sted. Derefter uddeltes præmier »for flid og god
opførsel« til 11 elever fra afgangsklasserne (Ulla Clausen, Carsten
Elmsted, Laila Fogh-Nielsen, Solveig Fogh-Nielsen, Birgitte Hein
rich, Steen Jacobsen, Finn Jürgens, Hans Lind-Madsen, Lene Niel
sen, Glady Olsson, Lizzie Zwinge).
Om aftenen holdtes bal for hele skolen, børnene trakteredes med
chokolade og wienerbrød og senere på aftenen med is.
Julefesten fejredes d. 22. december, dels i de forskellige klasser, der
er pyntet af børnene, og hvor der uddeles godter og gaver, dels i gym
nastiksalen, hvor der opføres et lille julespil. Til slut danses der om
det store juletræ i vestibulen.

Den første skoledag i det nye år indlededes med gudstjeneste hellig
tre kongers dag i Andreaskirken, hvor pastor Erritzøe talte.
Den sædvanlige skolekomedie var i år afløst af en slags broget
underholdning, idet elever fra de forskellige klasser sammen med
deres dansklærer havde indøvet småstykker, sange, vers og musik
stykker, som blev kædet sammen med småvers, fremsagt af en af de
større elever. En lørdag i februar blev programmet fremført for sko
lens elever — og den følgende mandag for vore gamle elever, som var
samlet til det sædvanlige »mandagsmøde«.
G

Vajsenhusets elever modtager også betydelig og værdifuld støtte
udefra, idet det synspunkt er anerkendt fra alle sider, at de børn,
der går her i skolen, skal nyde de samme fordele, som de kunne opnå
i kommunens skoler. Derfor har Københavns kommunalbestyrelse
givet tilladelse til, at Vajsenhuset deltager i skolebespisning på samme
måde som ved kommunens egne skoler. Alle elever (undtagen IV,
III EM og 8. kl.) kan hele året få % 1 mælk; mad gives kun i tids
rummet november-april. De allerfleste hjem har taget imod dette
tilbud, som4både er en lettelse for hjemmet og en sikkerhed for, at
børnene får den rette kost.
Der skal gøres opmærksom på, at både til- og afmelding kun kan
ske til d. i. i en måned ved skriftlig henvendelse til viceinspektøren.
Til eleverne i de tre øverste klasser leveres mælk hele året mod, at de
selv betaler et mindre månedligt beløb.

Gratis sporvognskort stiller Københavns kommune også til rådig
hed 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 derimod ikke gives gratis kort. Det sporvognskort, børnene
får ved skoleårets 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.

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.
Dansk Skolescene, der som hidtil har givet vore elever lov til at
være medlemmer for halv pris, har i år inddelt medlemmerne i tre
hold, således at 5. klasse har haft skolescene- og bioforestillinger for
sig; de større klasser for sig, mens IV EM har haft »voksne forestil
linger«: i Det kgl. Teater har de set »Inden for murene« og i Det nye
Teater »Trold kan tæmmes« ved teatrenes ordinære forestillinger.
Også i dette år er der tilfaldet Vajsenhuset et nyt legat på 10.000
kr., hvoraf renten kan anvendes til støtte for nuværende eller tid
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ligere elever. Fru Johanne Nielsen, f. Andreasen, der så vidt vides
ikke har haft nogen direkte tilknytning til skolen, havde i sit testa
mente indsat en bestemmelse om, at denne sum skulle tilfalde Vaj
senhuset. Vi er taknemmelige både for de penge, vi får til rådighed,
og for den tanke, at Vajsenhusets gerning er værd at støtte.

I skoleåret 1959-60 udgik 38 elever (17 drenge og 21 piger) af
skolens afgangsklasser:
Fra IV EM: Hans Hansen, Jøm-Erik Larsen, Kurt Madsen, Hen
rik Nielsen, Peter Holst Nielsen, Søren Johan Nielsen," Hans Chr.
Hald Pedersen, Jørgen Østergaard Pedersen, Mogens Stumpe - Elise
Colding, Nina Davidsen, Karen Jeppson, Bente Kjær, Dorte LiitkenChristensen, Ulla Mortensen, Bodil Nielsen, Ellen Nielsen, Else Sejer
Olsen, Helle Vind Petersen, Anne Due Sørensen.
Fra HI E & FM: Karsten Barfoed, Peter Gjerlev, Ole Larsen, Jan
Madsen, Peter Sietting, Peter Stamer, Jan Zwinge, John Zwinge —
Anette Drejfald, Marianne Gammelmark, Lizzie Aaberg Hansen,
Lis Heidemann, Birthe Jensen, Grethe Markussen, Hanne Nielsen,
Karen Marg. Schwalm, Ann Telkamp, Winnie Vanglo.
Af disse overflyttedes 15 elever til real- eller gymnasieklasse, og
9 fortsatte deres skolegang enten på efterskole eller anden skole, mens
14 straks gik »ud i det praktiske liv«.

Med de fleste af de sidst udgåede elever har skolen stadig haft
forbindelse og ofte søgt at hjælpe dem på forskellig måde - og håber
også fortsat at bevare kontakten med dem. Der ligger en stor værdi
i, at de gamle elever føler sig knyttet til deres skole, og i at eleverne
bevarer forbindelsen med hinanden. For at støtte dette sammenhold
holdes der i vinterhalvåret (dog ikke i januar) den første mandag i
hver måned »åbent hus« på skolen; her er alle gamle elever — unge
såvel som ældre — velkomne. Ved siden af det kammeratlige samvær
byder vi på underholdning af forskellig art (i år har der været op
læsning, forevisning af film, foredrag med lysbilleder, sang og musik
og som afslutning på sæsonen den tidligere omtalte optræden af sko
lebørn). I juni 1959 holdtes der desuden et særligt sommermøde med
dans omkring linden, underholdning og tedrikning i skolens lokaler.
I år kan dette arrangement desværre ikke gentages, fordi pinse falder
netop på det tidspunkt (første mandag i juni).
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Som et bevis på, i hvor høj grad nogle gamle elever bevarer deres
barndomsskole i taknemmelig erindring, skal det her nævnes, at til
årsafslutningen i 1959 havde 8 »gamle drenge«, som var gået ud fra
Vajsenhuset for 50 år siden, sendt skolen et beløb på 625 kr., som
skulle gives en dreng, der var værdig til en tidligere tids vidnesbyrd:
»særdeles flink, flittig og brav« (Søren Johan Nielsen fra IV EM
indstilledes til at modtage gaven). Og en anden gammel elev havde
for 50 år siden her på skolen fået et ur i præmie, nu ønskede han at
give en af de flinke elever et ur og sendte et så stort beløb, at der
kunne overrækkes Birthe Andreasen (III EM) et meget fint arm
båndsur.

Tanken om at styrke sammenholdet mellem Vajsenhusets elever
er ingenlunde noget nyt. For over 100 år siden stiftedes Vajsenhusianernes forening, der straks fra begyndelsen fik navnet »Det gode
Minde«, hermed ønskede man vel at understrege, at det, der forenede
medlemmerne, var de gode minder fra skoletiden på Vajsenhuset.
Foreningen har gennem mange år øvet en værdifuld indsats — ikke
mindst gennem sit filantropiske arbejde, hvoraf det betydeligste er de
15 dejlige friboliger i foreningens ejendom på Bomhusvej. Her findes
også foreningslokaler, hvor der i årets løb holdes forskellige festlige
sammenkomster, og mange af skolens tidligere elever - både unge
og ældre — har her deres naturlige samlingssted.
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Lærerpersonalet
Sv. Skov Jensen, forstander (ansat 1. april 1944):
Dansk: IV EM. Tysk: III EM ..........................................................

9 timer

Per Brasen, viceinspektør (ansat 1. august 1955):
Dansk: 6. n. Regning: II EM, 6. s., 4. kl. Fysik: II EM,
8. kl., 6. s.............................................................................................. 26 timer

Frk. C. Dahl (ansat 1. oktober 1918, overlærer 1. maj 1948):
Religion: IV EM, III EM, 8. kl., 7. kl., 5. kl. Dansk: 8. kl. Skriv
ning: III EM, 8. kl. Historie: III EM, 8. kl., 6. s.
Læsesvage børn i 3 timer .............................................................. 26 timer

Frk. R. Silfwander (1922, fast ansat 1. april 1923, overlærer 1. aug. 1955):
Dansk: III EM. Skrivning: 5. kl., 4. kl. Regning: 8. kl., 2. kl.
Geografi: 5. kl. Naturhistorie: 5. kl................................................. 26 timer
Frk. E. Nielsen (1924, fast ansat 1. april 1925, overlærer 1. august 1955):
Dansk: 1. kl. Skrivning: 3. kl., 1. kl. Regning: 3. kl. Sang: 2. kl.,
1. kl................................................................................................................. 26 timer
Fru K. Bondo (1927, fast ansat 1. juli 1929, overlærer 1. august 1955):
Håndgerning: IV EM, II EM, 8. kl., 7. kl., 5. kl., 4. kl., 1. kl.
Religion: 2. kl. Geografi: 2. kl................................................................ 20 timer
Varetager hvervet som assistent på kontoret og hos skolelægen.
Fru A.Wilquin (1933, fast ansat 1. novbr. 1933, overlærer 1. aug. 1955):
Gymnastik: samtlige pigeklasser samt 2. kl., 1. kl....................... 16 timer

Oscar Jensen (1934, fast ansat 1. april 1935, overlærer 1. august 1955):
Regning-mat.: IV EM, III EM, 7. kl. Historie: IV EM, 7. kl.
Geometrisk tegning: 8 kl. dr. Fysik: IV EM, III EM, 7. kl.
6. n. ........................................................................................................ 32 timer

Erik Mortensen (1934, fast ansat 1. april 1935, overlærer 1. aug. 1955):
Skrivning: 6. n., 6. s. Tegning: alle klasser.
Skolebibliotekar ........................................................................................ 25 timer
H. C. Ege (1942, fast ansat 1. april 1944, overlærer 1. april 1959):
Religion: II EM, 3. kl. Dansk: 3. kl. Regning: 5. kl. Historie:
II EM, 6. n., 5. kl., 3. kl. Geografi: III EM, 4. kl., 3. kl. Er
hvervsvejledning: 8. kl......................................................................... 32 timer
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Frk. I. Jørgensen (1946, fast ansat 1. august 1947):
Husgerning: III EM, 8. kl., 7. kl..............................................

9 timer

Frk. M. Hansen (ansat 1. august 1948):
Religion: 1. kl. Håndgerning: III EM, 6. n., 6. s., 3. kl., 2. kl. ... 14 timer

Erik Meisner (1949, fast ansat 1. august 1951):
Sang: alle klasser undtagen 2. kl. og 1. kl. Leder skolens musik
undervisning ........................................................................................... 31 timer

Fru I. Rødgård (ansat 1. august 1953):
Dansk: II EM, 7. kl. Skrivning: II EM, 7. kl. Regning: 6. n.
Geografi: IV EM, II EM, 7. kl., 6. n., 6 s. Naturhistorie: 7. kl. 32 timer
John Larsen* (ansat 1. august 1954):
Dansk: 6. s. Engelsk: III EM, 8. kl., 7. kl., 6. n. Tysk: II EM.
Gymnastik: IV EM, III E, II EM, 8. kl.
Leder af skolens læsestue .................................................................. 29 timer

J.P. Asmussen (ansat 1. oktober 1955):
Religion: 6. n., 6. s., 4. kl. Dansk: 4. kl. Historie: 4. kl. Engelsk:
IV EM, II EM, 6. s. Tysk: IV EM ..................................................... 32 timer

J. Gervin-Andersen (ansat 1. august 1958):
Dansk: 2. kl. Skrivning: 2. kl. Naturhistorie: IV-II EM, 8. kl.,
6. n., 6. s., 4. kl. Gymnastik: 7. kl., 6. n., 6. s................................... 32 timer
Bent Jensen (timelærer 1. august 1958):
Dansk: 5. kl. Regning: 1. kl. Naturhistorie: 3. kl. Gymnastik:
5. kl., 4. kl., 3. kl. Sløjd: Drengene i EM-klasserne, 8., 7., 6. n.,
6. s., 5. kl. ................................................................................................ 31 timer

*) I hele skoleåret har hr. Larsen været indkaldt til militærtjeneste;
hr. Haugmark har vikarieret i hans timer.
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U ndervisningen
er i det forløbne skoleår meddelt i de forskellige klasser
efter følgende plan:

1. klasse
(25 elever, klasselærer frk. E. Nielsen)
Dansk: (E.N.) I. M. Nordentoft: Min ABC I-II. Iagttagelse. (12 ti
mer)
Religion. (M.H.) Mundtlig gennemgang: fra skabelsen til Moses og ud
valgte fortællinger af Det nye Testamente, 8 salmer. (2 timer)
Regning. (B.J.) Købstadsskolens ny regnebog I. (6 timer)
Skrivning. (E.N.) (3 timer)

2. klasse
(25 elever, klasselærer .1. Gervin-Andersen)
Dansk. (J.G.A.) I. M. Nordentoft: Nu kan jeg læse. På landet og i byen.
Evald Jensen og Noesgaard: Øvelser i skriftlig dansk. 2. skoleår.
(11 timer)
Religion. (K.B.) 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 (R.S.) Købstadskolens ny regnebog II. (6 timer)
Skrivning. (J.G.A.) (3 timer)
Geografi. (K.B.) Danmark. (1 time)

3. klasse
(35 elever, klasselærer H. C. Ege)
Dansk. (H.C.E.) Børnenes danske læsebog II. Evald Jensen og Noes
gaard: Øvelser i skriftlig dansk, 3. skoleår. Digte lært efter læsebogen.
(8 timer).
Religion. (H.C.E.) G.T.: Kongetiden samt fortællinger af Det nye Te
stamente. De 10 bud - Fadervor. Salmer (2 timer).
Historie. (H.C.E.) Nik. Helms: Danmarkshistorie til 1340. (2 timer)
Geografi. (H.C.E.) Danmark, Norge, Sverige. (2 timer)
Naturhistorie. (B.J.) Gennemgået nogle af de mest kendte dyr.
(1 time).
Regning. (E.N.) Købstadskolens ny regnebog III. (6 timer)
Skrivning. (E.N.) (3 timer)
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4. klasse
(35 elever, klasselærer J. P. Asmussen)
Dansk. (J.P.A.) Børnenes danske læsebog III. Evald Jensen og Noesgaard: Øvelser i skriftlig dansk, 4. skoleår. Digte lært efter læsebogen.
(8 timer)
Religion (J.P.A.) Fortællinger fra Gammel og Ny Testamente (særlig
lidelseshistorien). Salmer efter: Salmer til skolebrug. (2 timer)
Historie. (J.P.A.) Nik. Helms: Danmarkshistorie: fra Valdemar Atterdag til 1730 (2 timer)
Geografi. (H.C.E.) Axel Nielsen: Vor Jord, side 30-80. (2 timer)
Naturhistorie. (J.G.-A) Balslev: Fugle. Botanik. (2 timer)
Regning. (P.B.) Købstadskolens ny regnebog IV. (6 timer)
Skrivning. (R.S.) (Pigerne 2, drengene 3 timer)

5. klasse
(34 elever, klasselærer Bent Jensen)
Dansk. (B.J.) 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:
G. T.: Patriarktiden og Moses. Jul, påske og pinse. Lignelser. De ti
bud. Salmer. (3 timer)
Historie. (H.C.E.) Helms: Danmarks historie: 1730 til vor tid. Første
afsnit af verdenshistorien. (2 timer)
Geografi. (R.S.) Axel Nielsen: Vor Jord. Middelhavslandene, Afrika,
Asien. (2 timer)
Naturhistorie. (R.S.) Axel Nielsen: Naturen I, side 60-152. Axel Nielsen:
Naturen II, side 1-43. (2 timer)
Regning (H.C.E.) Friis Petersen, Gehl og Jensen: Hovedstadens regne
bog V (5 timer)
Skrivning (R.S.) (3 timer)

6. klasse (nord)
(17 elever, klasselærer P. Brasen)
Dansk. (P.B.) Clausen og Hansen: Dansk læsebog for mellemskolen I.
Stil og sproglære efter Aug. Derche og Edv. Hansen: Dansk stil I.
(5 timer)
Religion. (J.P.A.) Nørfelt m.fl.: Kristendomskundskab, side 1-63 og
97-147. Salmer. (2 timer)
Historie. (H.C.E.) Ludv. Schmidt: Middelalderen og kort repetition af
oldtiden. (2 timer)
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Geografi (I.R.) C. C. Christensen: Geografi for mellemskolen. I. Øst-,
Vest- og Mellemeuropa. (2 timer).
Naturhistorie. (J.G.-A.) Balslev og Andersen: Zoologi I, side 1-66.
Franck, Andersen og Jørgensen: Plantelivet I. (2 timer)
Engelsk. (J.L.) Friis Hansen og Nielsen: Engelsk I + øvehefte. Engel
ske sange. (5 timer)
Naturlære. (O.J.) Th. Sundorph: Fysik for mellemskolen I: til mæt
tede dampes tryk. (2 timer)
Regning. (I.R.) Mellemskolens ny regnebog I. (5 timer)
Skrivning. (E.M.) (2 timer)

6. klasse (syd)
(19 elever, klasselærer P. Brasen)
Dansk (I.R.) Clausen og Hansen: Dansk læsebog f. mellemskolen I.
Lerche og Hansen: Dansk stil I (5 timer)
Religion (J.P.A.) Nørfelt m.fl.: Kristendomskundskab, s. 1-63 og
97-147. (2 timer)
Historie (C.D.) L. Schmidt: Verdenshistorie. Middelalderen og kort re
petition af oldtiden (2 timer).
Geografi (I.R.) C. C. Christensen: Geografi I. Øst-, Vest- og Mellemeu
ropa. (2 timer)
Naturhistorie: (J.G.-A.) Balslev og Andersen: Zoologi I, 1-66, Franck,
Andersen og Jørgensen: Planteliv I. (2 timer)
Engelsk (J.P.A.) Friis Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk f. mellem
skolen I. (5 timer).
Naturlære (P.B.) Sundorph: Fysik for mellemskolen I: til mættede
dampes tryk. (2 timer)
Regning (P.B.) Mellemskolens ny regnebog I. (5 timer)
Skrivning (E.M.) (2 timer)
7. klasse
(21 elever, klasselærer fru I. Rødgård)
Dansk (I.R.) Børnenes danske læsebog VI. Evald Jensen og Noesgaard: Øvelser i skriftlig dansk, 7. skoleår. Oplæsning af enkelte
hovedværker. Sange og digte. (7 timer)
Religion. (C.D) Aposteltiden. Salmer. (2 timer).
Historie. (O.J.) Nik. Helms: Danmarkshistorie fra 1814. Ejler Møller:
Verdenshistorie: fra Ludvig XIV og ud. (2 timer)
Geografi. (I.R.) Danmark og landene mod nord. (2 timer)
Naturhistorie. (I.R.) Balslev og Andersen: Zoologi for mellemskolen H,
side 77 og ud. Axel Nielsen: Naturen II. (2 timer)
Engelsk. (J.L.) Bittmann og Jønsson II. (3 timer)
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Naturlære. (O.J.) Axel Nielsen: Fysik II. (2 timer)
Regning. (O.J.) Hovedstadens regnebog VII. (4 timer)
Skrivning. (I.R.) (Drengene 2 timer, pigerne 1 time)
8. klasse
(18 elever, klasselærer frk. C. Dahl)
Dansk (C.D.) Nordentoft og Gregersen: Læsebog f. 7. og 8. skoleår.
(6 timer)
Religion (C.D.) A-mapperne I. Aposteltiden. Kirkeårets tekster gen
nemgået. (1 time)
Historie m. samfundslære (C.D.) A-mapper: Familiekundskab. Knud
sen og Clevin: Samfundskundskab. A-mapper: Danmarks historie.
(2 timer)
Geografi (J.G.-A.) Mundtlig gennemgang af Asien, (dog ikke Kina),
og af Sovjetunionen.
Naturhistorie (J.G.-A.) Buch og Pedersen: Sundhedslære med anatomi
og opgaver, (sammen med geografi i alt 3 timer)
Engelsk (J.L.) Bittmann og Jønsson: Engelsk III. Engelske sange.
(3 timer).
Regning. (R.S.) Hovedstadens regnebog VIII. Vejledning i enkel regn
skabsføring. (6 timer)
Geometrisk tegning (O.J.) Søe: Geometri f. praktisk mellemskole, (dren
gene 2 timer)
Naturlære (P.B.) Udarbejdelse af rapporter om fysikkens anvendelse
i det praktiske liv. (1 time)
Erhvervsvejledning (H.C.E.) Gennemgang af erhvervskartoteket.
(1 time)
Skrivning. (C.D.) (1 time)
II. EM
(26 elever, klasselærer J. Larsen)
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 litteraturkendskab gennem mundtlig vej
ledning. (4 timer)
Religion. (H.C.E.) Nørfelt m.fl.: Kristendomskundskab: side 63-160 med
brug af Gi. og Ny Testamente. Salmer. (2 timer)
Historie. (H.C.E.) Ludvig Schmidt: Middelalderen. (2 timer)
Geografi. (I.R.) C. C. Christensen: Geografi for mellemskolen: Syd
europa, Afrika. (2 timer)
Naturhistorie. (J.G.-A.) Balslev og Andersen: Zoologi I, side 67-151.
Franck, Andersen og Jørgensen: Plantelivet II. (2 timer)
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Engelsk. (J.P.A.) Friis Hansen og Nielsen: Engelsk II, øvehefte. En
gelske sange. (3 timer)
Tysk. (J.L.) Ellen Lange: Tysk begynderbog, time 1-124. Tyske sange.
(5 timer)
Naturlære. (P.B.) Sundorph: Fysik for mellemskolen: varmelære. Kemi:
til syrer. (2 timer)
Regning. (P.B.) Mellemskolens ny regnebog II. Jul. Petersens: Geome
tri, til konstruktioner. (5 timer)
Skrivning. (I.R.) (2 timer)

III. EM
(24 elever, klasselærer O. Jensen)
Dansk. (R.S.) Clausen og Hansen: Dansk læsebog for mellemskolen
III. Houken og Sørensen: Svensk for mellemskolen, ca. 20 sider.
Aug. Lerche og Edv. Hansen: Dansk stil III. 1 stil ugentlig. (4 timer)
Religion. (C.D.) Nørfelt m.fl.: Kristendomskundskab, side 160-252. Dåb
og nadver, lidelseshistorien, gudstjenesten. Salmer. (2 timer)
Historie. (C.D.) Ludvig Schmidt II: Den nyere tid. (2 timer)
Geografi. (H.C.E.) C. C. Christensen: Geografi for mellemskolen, Asien,
Australien, Sydamerika. (2 timer)
Naturhistorie. (J.G.-A.) Balslev og Andersen: Zoologi II, side 1-41.
Franck, Andersen og Jørgensen: Plantelivet III. Mundtlig gennem
gang af organisk kemi. (2 timer)
Engelsk. (J.L.) Friis Hansen og Nielsen: Engelsk III og øvehefte. Kai
Bredsdorff: Engelsk grammatik. (3 timer)
Tysk. OSk.J.) Ellen Lange: Tysk begynderbog, time 112 og bogen ud.
(4 timer)
Regning. (O.J.) Mellemskolens ny regnebog III. Jensen og Christiansen:
Aritmetik for mellemskolen (til decimalbrøker). Jul: Petersens geo
metri § 65-107. (6 timer)
Naturlære. (O.J.) Sundorph: Fysik for mellemskolen I. Magnetisme og
elektricitet. Kemi: Fra syrer og bogen ud. (2 timer)
Skrivning. (C.D.) (1 time)

IV. EM
(1 6 elever, klasselærer O. Jensen)
Dansk. (Sk.J.) Clausen og Hansen: Dansk læsebog for mellemskolen
III. Houken og Sørensen: Svensk for mellemskolen. Stil (genfor
tælling eller fristil) en gang ugentlig. (5 timer)
Til eksamen opgives: som hovedværk H. C. Branner: Legetøj. Efter
læsebogen. Prosa: side 104, 108, 120, 144, 167, 193, 231, 265, 270.
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Poesi: side 37, 40, 49, 90, 92, 118.
Svensk: side 74 99.
Religion. (C.D.) Maltesen og Heltoft: Kirkehistorie. (1 time)
Historie. (O.J.) Ludv. Schmidt: Lærebog i historie II, fra 1815 til vor
tid. (3 timer)
Geografi. (I.R.) C. C. Christensen: Geografi for mellemskolen II. Nord
amerika, Danmark og det øvrige Norden. (2 timer)
Naturhistorie. (J.G.-A.) Balslev og Andersen: Zoologi II, side 41-112.
Franck, Andersen og Jørgensen: Plantelivet IV. (2 timer)
Engelsk. (J.P.A.) 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. 2, 4, 6, 7, 15, 17, 19, 24, 26,
28, 30, 35.
Tysk (J.P.A.) Carl Gad: Tysk læsebog for mellemskolen II, 7-30, 32«2, 47-50, 52-57. Kursorisk: Gad: Tysk læsning I og II. Skov Jensen:
Grammatik. (4 timer)
Til eksamen opgives: side 2, 4, 7-28, 71-77, 86-88, 91-98.
Regning og matematik. (O.J.) 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).
Tegneundervisningen ledes af kunstmaler Erik Mortensen.
Der undervises i mønsterkomposition sideløbende med frit skabende ar
bejde i vandfarve og pastel.
Slöjdundervisningen drives efter dansk skolesløjds system. Alle drenge
fra 5. kl. deltager i denne undervisning.

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 de større klasser undervises i maskinsyning, og som
ekstraarbejde udføres broderi, vævning og knipling. 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.
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I skolekøkkenet gives der af frk. Irmelin Jørgensen undervisning i hus
ligt arbjde. Med førsteårshold (III EM og 7. kl.) er gennemgået: dagligt
rengøringsarbejde, madlavning, bagning samt regnskab (3 timer). Med
andetårshold (8. kl.) er gennemgået daglige rengøringsarbejder, mere
sammensatte retter, syltning og bagning samt regnskabsføring og kost
udregning.

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 skole
tiden.
Den daglige øvning finder for de fleste elevers vedkommende sted på
skolen efter skoletid, ligesom indøvelsen i orkesterspil foregår i efter
middagstimerne. Undervisningen er gratis. Instrumenter, noder og strenge
betales ligeledes af Vajsenhuset. Kun sådanne reparationer, som måtte
blive nødvendige, dersom eleverne omgås instrumenterne uforsvarligt,
må børnene selv betale. Undervisningen i musik er naturligvis - ligesom
undervisningen i almindelige skolefag - gældende for den tid, børnene
går her på skolen.
To gange om året, ved stiftelsesfesten og eksamensafslutningen, med
virker de dygtigste elever enten i skolens strygeorkester som solister
eller i kammermusik.
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Mellemskoleeksamen i960
(9 drenge og 7 piger)

Den skriftlige eksamen afholdes den 2.-6. maj.

Mundtlig eksamen efter følgende skema:
Eksaminator:

16. maj Historie

hr. O. Jensen

19. maj
23. maj
27. maj
30. maj
2. juni

hr. O. Jensen
hr. J. P. Asmussen
hr. O. Jensen
fru I. Rødgård
hr. Gervin-Andersen

Regn-mat.
Engelsk
Fysik
Geografi
Naturhistorie

Censor:

hr. Halfdan
Jørgensen (b)
fru Lillian Carlsen
hr. Kjeld Carlsen
hr. Verner Petersen
hr. Aage Nielsen
hr. Juul Hansen (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 Bellahøj skole.
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Årsprøve
i alle klasser (undtagen IV EM) holdes i de skriftlige fag den
8. og g. juni - i de mundtlige fag efter følgende

Skema
NB, I dagene den 17.-20. juni er kontoret åbent kl. 12-13,
de øvrige dage til sædvanlig tid kl. 11-12.

Fredag den 17. juni
Kl. 8.
III EM (festsal)
II EM (nr. 6)
8. kl. (nr. io)

hr. Haugmark
hr. Brasen
frk. Dahl

Engelsk
Regning
Dansk

Kl. g.
6. syd
5- kL
2. kl.

(nr. 9)
(nr. 5)
(nr. 2)

Engelsk
Regning
Dansk

hr. Asmussen
hr. Ege
hr. Gervin-Andersen

Kl. 12.
7.
6.
3.
i.

kl.
nord
kl.
kl.

(nr. 9)
(nr. 10)
(nr. 3)
(nr. 1)

Regning
Regning
Regning
Regning

hr.
fru
frk.
hr.

O. Jensen
Rødgård
Nielsen
B. Jensen
31

Lørdag den 18. juni
Kl. 8.
III
II
75-

EM
EM
kl.
kl.

(festsal)
(naturfgkl.)
(nr. 10)
(nr. 5)

Regning
Naturhistorie
Dansk
Dansk

hr.
hr.
fru
hr.

O. Jensen
Gervin-Andersen
Rødgård
B. Jensen

hr.
hr.
frk.
frk

Haugmark
Brasen
Silfwander
Nielsen

Kl. 9.
6.
4.
2.
i.

syd
kl.
kl.
kl.

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

9)
4)
2)
1)

Dansk
Regning
Regning
Dansk

Mandag den 20. juni
Kl. 8.
III EM (festsal)
II EM (nr. 6)

Historie
Tysk

frk. Dahl
hr. Haugmark

Kl. 9.
8.
6.
4.
3-

kl.
nord
kl.
kl.

(nr. 10)
Regning
(naturfgkl.) Naturhistorie
(nr. 4)
Dansk
(nr. 3)
Dansk

frk.
hr.
hr.
hr.

Silfwander
Gervin-Andersen
Asmussen
Ege

Tirsdag den 21. juni
Kl. g—ii.
Bogaflevering og omflytning for alle klasser.
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Onsdag 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, III EM og 8. kl., tillige med deres mødre til afsked
i festsalen.

Årsarbejder i håndarbejde og tegning
ar fremlagt i sy- og tegnestuen (2. sal) den 17. og 18. juni
kl. 9-12.

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

Det nye skoleår begynder FREDAG DEN 12. AUGUST:
6.-8. klasse og mellemskolen kl. 8 - 1.-5. klasse kl. 9
Det kgl. Vajsenhus, juni 1960.

Nr. Farimagsgade 51.
SV. SKOV JENSEN
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Afslutning
Onsdag den 22. juni kl. 10

Musikprogram
Heise: Menuet af operaen »Drot og marsk«.
Händel: Larghetto af sonate for 2 violiner og klaver.
Mascagni: Intermezzo af operaen »Cavalleria rusticana«.
Wagner: Pilgrimskor af operaen »Tannhäuser«.

Sangprogram
Fini Henriques: Vi kender et land.
Jørgen Bentzon: Lyse land.
Flemming Weis: Det er igen den fine, lyse nat.
Carl Nielsen: Havets sang.

Ferier og fridage i skoleåret 1960-61
Fredag d. 9. september: Fridag.
Lørdag d. 1. oktober: Fridag.
Tirsdag d. 11. oktober: Skolens stiftelsesfest.
Efterårsferie: Mandag d. 17. okt. til lørdag d. 22 okt. (begge dage inci.).
Tirsdag d. 15. november: Fridag.
Onsdag d. 7. december: Fridag.
Juleferie: Fredag d. 23. dec. til torsdag d. 5. jan. (begge dage inci.).
Torsdag d. 26. januar: Fridag.
Mandag d. 13. februar: Fridag (fastelavn).
Lørdag d. 11. marts: Fridag (Kongens fødselsdag).
Tirsdag d. 28. marts: Fridag (Dronningens fødselsdag).
Påskeferie: Onsdag d. 29. marts til tirsdag d. 4. april (begge dage inci.).
Lørdag d. 29. april: Fridag (St. bededagslørdag).
Mandag d. 1. maj: Fridag.
Børnehjælpsdag er ikke fridag.
Pinseferie: Lørdag d. 20. maj til tirsdag d. 23. maj (begge dage inci.).
Mandag d. 5. juni: Fridag (Grundlovsdag).
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