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Det kongelige Vaj senhus
er stiftet af kong Frederik IV, som d. 8. april 1720 ved et kgl. reskript
pålagde »de Tilforordnede i Missions Collegiet at paatage sig det nye
Waysen- og Hittebørns Huuses Indrettelse, hvortil Hans Majestæt
har legeret 2000 Rdl.« Men af forskellige grunde blev der ikke gjort
noget ved sagen i de næste syv år. Først d. 21. juli 1727 udformes be
stemmelserne for den nye institution, der skal påtage sig opdragelsen
og forsørgelsen af fader- og moderløse børn »af begge Kiøn indtil de
er 16 a 17 Aar gamle - og intet Barn under 5 a 6 Aar maa indtages
i dette Waysenhuus.« På kongens fødselsdag, d. 11. oktober, modto
ges de første 40 børn i den store gård på Nytorv, der var skænket til
formålet. Takket være den kongelige gunst var det under gode for
hold, Vajsenhuset kunne begynde sin virksomhed midt i den davæ
rende lille hovedstad. Ved den store brand i 1795 nedbrændte dette
første Vajsenhus, og børnene blev i nogle år anbragt på Blaagaard,
men i 1799 bestemtes det, at de skulle sættes i pleje i private hjem,
mod at Vajsenhuset betalte et rimeligt plejebidrag - og siden har
børnene aldrig boet på skolen. I 1811 fik Vajsenhuset på ny sin egen
bygning på Købmagergade, hvor undervisningen blev genoptaget, og
her blev der for første gang givet tilladelse til, at også faderløse børn
kunne optages.
Gården på Købmagergade var købt med den tanke, at børnene
skulle bo på skolen, men da dette ikke blev gennemført, var den for
stor og upraktisk, hvorfor den blev solgt, og Vajsenhuset opførte i
1875 sin nuværende bygning i Nr. Farimagsgade, som stadig er en
smuk og velegnet ramme om Vajsenhusets arbejde - navnlig efter at
det i de senere år er lykkedes at få så godt som alle lokalerne grun
digt og smukt istandsat.

Dog må det forudses, at skolebygningen næppe vil være stor nok
til at rumme de forskellige fag- og særlokaler, som den udvidede sko
legang kræver. Det kunne derfor være nærliggende at overveje, om
Vajsenhuset endnu en gang skulle flytte - og da naturligvis stadig
længere bort fra byens centrum. Men det er uden tvivl af stor betyd3

ning, at skolen ligger så centralt, at børnene, der kommer fra alle for
skellige bydele, har gode forbindelser til skolen. Det var derfor ønske
ligt, om der kunne findes mulighed for udvidelse på det nuværende
sted. Med tanke herpå har Vajserihuset for et års tid siden købt nabo
ejendommen (hjørnet Nansensgade-Vendersgade). Om der så også
engang ad åre skulle blive mulighed for - her eller andet steds - at få
indrettet et hjem for en del af skolens elever, afhænger i første række
af, hvordan bolig- og byggeforholdene udvikler sig. Under alle om
stændigheder er det givet, at der netop i vore dage i høj grad savnes
»skolehjem« for børn fra ubemidlede hjem. Og Vajsenhuset ville først
fuldt ud løse sin opgave, når det var muligt i særlige tilfælde at til
byde at tage sig af børnenes fulde forplejning. — Men sådanne planer
hører fremtiden til!

Som forholdene er i dag, er Vajsenhusets hovedopgave at støtte og
hjælpe de mødre, der — af den ene eller anden grund — er ene om at
forsørge og opdrage deres børn. Den vigtigste hjælp hertil ydes utvivl
somt gennem barnets skolegang. Når Vajsenhuset gennem alle de
mange år til stadighed har haft sin egen skole, har hensigten natur
ligvis været gennem den daglige omgang med børnene ikke blot at
bibringe dem gode og nyttige kundskaber, men også at stræbe efter at
udvikle gode karakteregenskaber. På dette sidste område har den lille
skole netop sin særlige betydning, da det her er muligt at komme i
nær kontakt med hvert enkelt barn — og være hjemmene til støtte i
alle spørgsmål, der angår børnenes sunde og gode udvikling.
Med hensyn til selve undervisningen har Vajsenhuset altid bestræbt
sig for at stå på højde med, hvad der ydes og gives i de offentlige sko
ler. Men på dette område har den lille skole ganske givet visse van
skeligheder med at opfylde alle de mange krav, der i vore dage stilles
til specialisering og differentiering — både de forholdsvis få elever på
samme klassetrin og de få lærere, der er til rådighed, begrænser på
mange måder de muligheder, som et stort skolevæsen råder over. Hid
til har skolen lidt under den alvorlige mangel, at vi ikke var i stand
til at føre eleverne frem til den sidste afslutning af deres skolegang.
Først og fremmest har vi savnet en realklasse, og selv om vi de sidste
par år har haft en 8. klasse, har der dog også her manglet en tilfreds
stillende afrunding efter de krav, som samfundslivet stiller i vore dage.
Disse mangler synes dog nu at skulle blive overvundet, efterhånden
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som skolen bliver omdannet i overensstemmelse med den nye skole
lov af 1958, der på mange måder passer fortræffeligt netop til vore
forhold. Der skal her gives en kort redegørelse for, hvordan skolen vil
blive opbygget i løbet af de nærmest følgende år.

1 de fem første skoleår vil der være en enkelt klasse på hvert klasse
trin, sandsynligvis vil der i de sidste af disse klasser nok blive flere
elever i klassen, end det strengt taget er ønskeligt (der kommer uvæ
gerligt nye ansøgere, som det vil være meget vanskeligt at afvise).
Ved slutningen af 5. klasse deles eleverne i to 6.-klasser, der dog får
nøjagtig samme undervisning i alle fag (den såkaldte »udelte skole«),
det samme er tilfældet i 7. klasse, dog med den undtagelse at på dette
klassetrin får nogle elever undervisning i tysk og matematik, mens an
dre får praktiske fag (maskinskrivning, bogføring, praktisk regning).
Men en endelig og egentlig deling af eleverne sker først ved slutnin
gen af det 7. skoleår. Da vil antagelig ca. en tredjedel af eleverne
blive oprykket i realafdelingen, der i løbet af tre år fører frem til real
eksamen.
De elever, der efter 7. klasse ikke kommer i realafdelingen, har efter
loven lov til at ophøre med skolegangen, men alt tyder på, at så godt
som alle ønsker at få et 8. skoleår med. Alle kræfter må sættes ind på
at give de nye 8. klasser et så fyldigt og livsnært indhold, at eleverne
føler, de får udbytte af dette skoleår, som for de flestes vedkommende
kommer til at danne afslutningen på skolegangen - og overgang til
erhvervslivet.
Dog også under den nye skoleform vil den lille skoles vanskelighed
»flytte med«, idet vi ikke vil have mulighed for at tilbyde de elever,
der måtte ønske det, endnu et 9. skoleår - hertil vil der både blive for
få elever og for ringe mulighed for at give undervisning i forskellige
specielle fag, som vil være nødvendige på dette klassetrin. Følgelig
må også i fremtiden de elever, der vil fortsætte efter 8. klasse, henvi
ses til kommunens skoler.
I forbindelse med den nye skoleordning bør det vel også her under
streges, at den vigtigste betingelse for, at den skal opfylde de forvent
ninger, der stilles til den, er, at alle: både børn, forældre og erhvervs
livet indser, at det ikke er nødvendigt at gå ud af skolen med en eks
amen for »at blive til noget«. Realeksamen, den eneste eksamen den
almindelige børneskole har, skulle kun være for de forholdsvis få ele
ver, der har udpræget anlæg og interesse for bogligt arbejde, og som
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senere søger en uddannelse, hvortil denne eksamen kræves. Forhå
bentlig vil de nærmeste år vise, at talrige grene inden for erhvervslivet
står åben for de elever, der afslutter deres skolegang fra 8. (el. 9.)
klasse.

Selv om den daglige kontakt med eleverne ophører, når de forlader
skolen, har Vajsenhuset altid bestræbt sig for at bevare forbindelsen
med de gamle elever og søger efter evne at støtte dem i uddannelses
tiden. Skolen råder over en del legater, som kan yde nogen hjælp til
en videregående uddannelse. I adskillige tilfælde kan skolen også være
behjælpelig med at skaffe de unge lærepladser - det må dog tilføjes,
at inden for mange fag er mulighederne stærkt begrænsede. Det er jo
åbenbart sådan, at der »går mode« i visse fag, så at alle de unge vil
være det samme, mens en hel del i og for sig gode fag slet ingen inter
esse har. Heldigvis er det for tiden let for de unge at få beskæftigelse,
men det kan måske være vanskeligt at finde det rigtige fag. For at
give eleverne vejledning i valg af erhverv har skolen, som det kræves
i den nye skolelov, begyndt at give de større børn erhvervsorientering,
ligesom eleverne også fra skolen henvises til psyko-teknisk prøve, som
i visse tilfælde kan være vejledende for valg af livsstilling.

Den økonomiske hjælp, der af Vajsenhuset ydes til forældre- og
faderløse børn, har i det sidste år andraget ca. 57.000 kr., som for
deler sig på fire forskellige områder:

i. Stifterne: Det var oprindelig tanken, at Vajsenhuset skulle virke
til gavn for børn over hele landet. Dette lod sig meget vanskeligt
praktisere, når børnene ikke boede på skolen; man forsøgte på forskel
lig måde at råde bod herpå, og den ordning, der har været gældende
de sidste hundrede år, går ud på, at Vajsenhuset direkte skulle under
støtte et vist antal børn i København og på Sjælland og samtidig stille
et lige så stort årligt beløb til rådighed for børn, der bor uden for
Sjælland. Disse Vajse-penge udbetales til forskellige stifter, som så
hver for sig foretager fordelingen. 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:
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Lolland-Falster stift, som har en opsparet kapital på ca. 32.500 kr.,
har intet bidrag modtaget fra Vajsenhuset, men har af renten udbe
talt 1620 kr. til ialt 14 børn.
Fyns stift har fra Vajsenhuset modtaget 2400 kr., hvoraf der er
betalt understøttelse til 38 børn; den opsparede kapital udgør ca.
3000 kr.
Aalborg stift har uddelt 2887 kr. til 36 børn; fra Vajsenhuset er
modtaget 2640 kr. Af den meget lille opsparing er godt 400 kr. til rest.
Aarhus stift har en kapital på ca. 25.000 kr.; fra Vajsenhuset er
sendt 2330 kr., til 30 børn er ialt uddelt 2590 kr.
Viborg stift, hvis kapital udgør ca. 38.000 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 1760
kr. til hjælp for 19 børn.
Haderslev stift, der fra gammel tid slet ingen opsparet kapital har
haft, har fra Vajsenhuset fået 2040 kr., der er anvendt til 31 børn.
Som det fremgår af ovenstående er der i stifterne ialt understøttet
177 børn, hvortil er brugt ca. 14.000 kr. — i gennemsnit har hvert
barn altså kun modtaget ca. 80 kr. årlig. Ialt er der i stifterne fra gam
mel tid af de tilsendte »Vajse-penge« opsparet 144.000 kr.

2. Vajseunderstøttelse, ydet direkte til børn i København og omegn
(så godt som udelukkende børn, der går i skolen) - til 27 børn er der
i årets løb betalt ca. 14.000 kr., man har altså her anlagt et andet
synspunkt end i stifterne, færre børn er blevet understøttet, men til
gengæld med et mange gange større beløb (godt 500 kr. pr. barn).
3. Hjælp til børn i skolen. Hertil er i det forløbne år brugt ca.
14.000 kr., der hovedsagelig er anvendt som hjælp til konfirmationsudstyr og til fodtøj, idet der til de mest trængende hjem kan gives
såvel nye sko som forsålinger.
4. Legater til børn i skolen og udgåede elever. Af de forskellige
legater, der i tidens løb er skænket Vajsenhuset til velgørende formål,
har der ialt kunnet fordeles godt 15.000 kr. — i portioner fra 100 til
600 kr. årlig.

Indtægterne, som skal dække Vajsenhusets drift, der i sidste regn
skabsår beløber sig til godt og vel en halv million, hidrører først og
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fremmest fra undervisningsministeriets tilskud, der ydes i henhold til
lov om friskoler m.m.
Hertil kommer renten af den kapital, der fra gammel tid er skæn
ket Vajsenhuset, men langt større betydning har dog den forlagsvirk
somhed, som gennem århundreder har været knyttet til Vajsenhuset,
der stadig har udgivelsesretten til de til kirkeligt brug autoriserede
skrifter: bibler, salmebøger, katekismus, alterbog og ritualer.
For Biblens vedkommende har forholdet i en meget lang årrække
dog været det, at Vajsenhuset har overdraget Det danske Bibelselskab
selve udgivelsen mod, at der svares Vajsenhuset en minimal afgift af
hvert trykt eksemplar - denne afgift beløber sig kun til nogle få tu
sinde kroner årlig. Når andre forlag får tilladelse til at udsende store
og dyre bibeludgaver, må der svares en betydelig større afgift til Vaj
senhuset.
Alle de øvrige skrifter udgives derimod af Vajsenhusets eget forlag
og sælges gennem boghandelen med nogen fortjeneste. I denne for
lagsvirksomhed spiller salmebogen langt den største rolle, idet der
hvert år sælges over 100.000 salmebøger, så selvom fortjenesten på den
enkelte salmebog ikke er stor (på de billigste udgaver endda meget
ringe), giver forlaget et overskud, der har været tilstrækkeligt til, at
arbejdet fra år til år har kunnet fortsættes i samme omfang - selv
med et stadigt stigende prisniveau.

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-ig (telf. Central 10356. Vagtmester: Byen 4351).
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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 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.
9. 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 bor findes hos skoleelever.
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Årsmeddelelser
Det forløbne skoleår, der begyndte d. 12. august i960 og slutter
d. 22. juni 1961, har haft 228 skoledage. Elevantallet var ved be
gyndelsen 289 (151 drenge og 138 piger), ved slutningen 286 (150
drenge og 136 piger). Ved skoleårets begyndelse blev optaget 43 nye
elever (21 drenge og 22 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 slutter undervisningen 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.

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 fra kl. 7/2 til 16J/2 (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 tidspunkter
kan det være meget vanskeligt for adskillige mødre at 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 efter
middagen. Men for så vidt der er plads, vil også andre kunne blive
her efter skoletid. Selvfølgelig er det en betingelse for at være på fri
tidshjemmet, at børnene opfører sig sådan, at de ikke volder forstyr
relse og skade for hele arbejdet eller kammeraterne.
I år har der været indmeldt 110 børn på fritidshjemmet, 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, navnlig i tiden mellem efter
årsferien og juleferien arbejder de større born ivrigt med alle mulige
materialer.
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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 skønlitte
rære bøger.

I løbet af det sidste år er tre af skolens lærere afgået ved døden de to havde ganske vist taget deres afsked for flere år siden, men var
så nær knyttet til deres skole, at de også nu bør mindes som de gode
og trofaste medarbejdere igennem mange år.
Frk. Henriette Luther, der selv havde været elev her i skolen, vir
kede i 40 år som en dygtig og afholdt håndarbejdslærerinde, indtil
hun i 1942 måtte tage sin afsked på grund af sygdom, hun døde i
juli i960.
I november - efter lige at være fyldt 71 år - døde cand, theol.
Povl Floor, som i 35 år havde udført et grundigt og samvittigheds
fuldt arbejde som lærer, navnlig i religion og engelsk. Adskillige af
eleverne vedblev hr. Floor at følge og hjælpe - også efter at de var
gået ud af skolen. Et smukt bevis på, i hvor høj grad Vajsenhusbørnenes ve og vel lå ham på sinde, er det, at han ved sin død havde
bestemt, at hvad han efterlod sig, skulle gå til et legat, der til sin tid
udelukkende skal bruges som hjælp til videreuddannelse for elever
her fra skolen.
Husholdningslærerinde frk. Irmelin Jørgensen afgik ved døden i
januar 1961 efter at have været alvorlig syg i længere tid. Siden
1946 havde frk. Jørgensen varetaget undervisningen i skolekøkken
med de store piger, og selv om det ikke var så mange timer hun hav
de her på skolen, satte vi pris på hende som en god og redelig med
arbejder. Hun var savnet på skolen, men i langt højere grad af sin
gamle moder, som hun havde været rørende opofrende imod.
Ved slutningen af skoleåret i960 ophørte cand, theol. J. P. Asmus
sen med sit arbejde her ved skolen, hvor han havde været ansat i fem
år - og var blevet almindelig afholdt af alle; men tilbudet om en
stilling ved Universitetet, der gav ham mulighed for videnskabelig
uddannelse, kunne han ikke lade gå fra sig.
I det forløbne år har frk. M. Blumenthal varetaget de timer, der
blev ledige, men hun har til næste skoleår ønsket at søge over til et
større skolevæsen.
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Lejrskoleophold har for fjerde gang været afholdt i Vester Ved
sted, lidt syd for Ribe. Her tilbragte III EM og 8. kl. under ledelse
af fru Rødgaard, hr. Brasen og hr. Gervin-Andersen otte indholds
rige dage i begyndelsen af september. For første gang havde jeg lej
lighed til at aflægge lejrskolen besøg i et par dage. Og det var vir
kelig en oplevelse og glæde at se både de mange smukke resultater
af det energiske arbejde og det gode og fornøjelige kammeratlige
samvær. Selv om det er en dyr skoleform, er der ikke tvivl om, at ud
byttet står mål dermed.

Skoleskovturen foregik d. 24. august. De store klasser var med tog
til Lejre og gik derfra til Herthadalen, hvor der var gode muligheder
for at lege. De mindre klasser var som sædvanlig i Springforbi.
Stiftelsesfesten fejredes - som det sig hør’ og bør - d. 11. oktober,
Frederik IV’s fødselsdag og den dag, da Vajsenhuset begyndte sin
gerning. Ved formiddagsfesten i gymnastiksalen, hvor kammerherre
Vest, skoledirektør Carstensen, direktør Horsten og højesteretssagfører
Clan var til stede, talte biskop Fuglsang-Damgaard til børnene om
skolens betydning og navnlig om det venskab, der kunne være af
værdi for livet. Forstanderen bragte direktion og kuratel en tak for
de gode forhold, skolen havde at arbejde under. Til slut uddeltes
præmier til børn fra de to afgangsklasser (Anni Juul Carlsen, Torben
Fick, Lone Krøll, Lillian Larsen, Birthe E. Petersen, Peter Schwerin,
Lasse Specht, Elsebeth Winthereig).
Om aftenen holdtes bal for hele skolen, børnene trakteredes med
chokolade og wienerbrød og senere på aftenen med is.

Julefesten holdtes d. 22. december - i den sædvanlige form: be
gyndende i de forskellige klasser, hvor børnene får en lille gave og en
pose godter. Derefter samles hele skolen i gymnastiksalen for at høre
juleevangeliet og se et lille julespil, til sidst sluttes med dans omkring
det store juletræ i vestibulen.
Den første skoledag i det nye år, d. 6. januar, indlededes med
gudstjeneste i St. Andreaskirken, hvor pastor Bayer Christensen talte
til børnene.

Skolekomedien opførtes af elever fra III EM og 8. kl. d. 5. og 6.
marts. Skolens tre unge lærere havde i år delt arbejdet imellem sig,
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både sceneopbygningen og instruktionen fungerede smukt, man hav
de valgt at opføre et »moderne« stykke: »Forsidepigen«.
Der har været afholdt tre sammenkomster for modre — engang
hvert efterår indbydes de mødre, hvis børn er blevet optaget i skolen
ved skoleårets begyndelse, for at de kan få lejlighed til at lære skolen
og dens lærere at kende. Desuden har der været afholdt et møde for
de mødre, der har børn i 7. klasse, og et for dem med børn i 6. klasse.
Ved begge disse lejligheder har det været den nye skoleordning og de
muligheder, den byder på, der har været hovedemnet.

I slutningen af april holdt skolens tre ældste klasser et bal, som
eleverne selv arrangerede og traf alle forberedelser til.
I juni måned var de tre mindste klasser en tur i Zoologisk Have
med deres klasselærer.

I bestræbelsen for at udruste børnene så godt som muligt spiller
også den legemlige sundhed en betydelig rolle, og skolen føler det
derfor som sin opgave at hjælpe med til at fremme den legemlige
sundhedspleje. Skolelægen kommer regelmæssigt på skolen og fører
tilsyn med alle elevernes helbredstilstand. Hjemmene kan her få råd
og vejledning, men den egentlige behandling af sygdomme må hen
vises til hjemmets egen læge. Også Københavns kommunes skolepsykologiske kontor yder i de specielle tilfælde, hvor der er brug derfor,
vore børn og hjemmene vejledning og støtte.
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
tandreguleringarbejder 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.
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Skolebespisningen, som Københavns kommunalbestyrelse har givet
Vajsenhusets elever tilladelse til at deltage i, er det sidste år blevet
indskrænket til kun at omfatte
1 mælk daglig samt vitaminpiller i
vinterhalvåret. Så godt som alle skolens elever har benyttet sig af
dette tilbud.
Gratis sporvognskort stiller Københavns kommune også til rådig
hed for de børn, der bor så langt fra skolen, at de er nødt til at be
nytte sporvogn, over 200 børn har nydt godt deraf. 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 påpasse
lighed 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 til 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 gennemført en aldersfordeling af
eleverne i tre hold, således at 5. kl. er for sig, IV mellem går sammen
med realklasse og gymnasium, mens de mellemliggende klasser dan
ner et hold. Udvalget af teater- og biografforestillinger er som altid
foretaget med stor omhu og forståelse for de forskellige alderstrins
muligheder — eleverne har absolut fået noget for deres penge. Én ting
døjer institutionen med: alt for mange børn kommer for sent til fore
stillingerne. Derfor skal der gøres opmærksom på, at såfremt vore
elever ikke møder i rette tid, vil de blive forment adgang til denne og
den næste forestilling — medmindre der er en virkelig gyldig grund til
forsinkelsen.

Sparemær kesalget foregår på den måde, at børnene på en bestemt
dag i ugen afleverer deres penge til klasselæreren, af hvem de så se
nere får mærkerne (der sælges mærker til 5 og 25 øre)'. I år har de
tre yngste klasser været meget ivrige sparere, mens de større børn
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desværre ikke er nær så flinke til at »spare«. Hjemmene og skolen
bør her gøre en indsats, så de store også kommer med.
Feriebørns-udsendelsen, som skoleinspektør Østrup gennem mange
år har ledet med så megen energi, er nu overtaget af Børnenes Kon
tor. Retningslinierne er lidt ændret, idet man ikke mere deler byen
i en inderzone og yderzone, således at børnene fra den sidste næsten
ingen chancer havde, selv om sygdom eller sociale forhold i hjemmet
umiddelbart syntes at gøre barnet selvskreven til en ferieplads. Nu
spørges udelukkende om trang, men udbuddet af feriepladser er me
get lille, så reglerne om højst 600 kr. årlig i statsskat gælder stadig,
ligesom højeste alder er 13 år. Både med hensyn til ferieplads og ko
loniophold gælder det, at børn, der kommer andre steder i ferien: i
spejderlejr, på kort ophold hos familie el.lign., ikke må søge ferie
ophold gennem skolen.
Feriebilletter til kortere eller længere rejser, som alle børn i skolen
kan få, bliver forsøgsvis fra Statsbanernes side udformet således, at
der på billetten kun anføres navn og bestemmelsessted - men ingen
fastsat dato. Mange vanskeligheder for hjemmene bliver derved fjer
net, idet det var både besværligt og omstændeligt at få den fastsatte
dato ændret - det må derfor håbes, at denne forsøgsordning lader sig
opretholde.

Ved skoleårets slutning ‘juni i960) udgik af skolen 43 elever (20
drenge og 2 3 piger).
Fra IV mellem: Jarl Bern, Hasse v. Eggers, Carsten Elmsted, Jør
gen Folsing, Jens Allan Jakobsen, Finn Jürgens, Hans Lind-Madsen,
Børge Wolff, Poul Østergaard — Ingrid Adsersen, Birthe Andreasen,
Lajla Fogh-Nielsen, Inger Riska Hansen, Lene Peltz Nielsen, Hanna
Sonsberg, Lizzie Zwinge.
Fra 8. klasse (III mellem): Arne Arensberg, Harry Bolding, Pre
ben Hansen, Arne Holm, Steen Jacobsen, Tonny Jersbøl, Ivan Bre
mer Larsen, Ole Sejersen - Ulla Clausen, Solveig Fogh-Nielsen, Isa
Hartvigsen, Birgitte Heinrich, (Doris Kronbøl), Lilian Kvist, Annette
Middelbo Nielsen, Glady Olsson, Anne Margrethe Hald Pedersen,
(Lene Plykker), Lena Pedersen, (Aase Petersen), Lis Thønnings.
Fra 7. klasse: Carl-Aage Andersen, Paul Dietrich, Leif Gustafsson
- Inger Langhorn, Bodil Mathiasen, Inger Moestrup.
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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 programmet om
fattet: Indien-Mysore-Danmark (foredrag og film), en politisk ori
entering og diskussion (folketingsmand Niels Mathiasen), oplæsning
og sang (fru Ellen Malberg), billeder fra skolen før og nu (lærer
John Larsen) samt skolekomedie.
Tilslutningen har hele sæsonen været 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.
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Lærerpersonalet
Sv. Skov Jensen, forstander (ansat 1. april 1944):
Tysk: IV EM. Religion: 7. s., 6. s., 5. kl........................................

9 timer

Per Brasen, viceinspektør (ansat 1. august 1955):
Dansk: 7. n. Regning: III EM, 7. s., 5. kl. Naturlære: III EM,
7. s. Maskinskr.: 7. a...................................................................... 26 timer

Frk. C. Dahl (ansat 1. oktober 1918, overlærer 1. maj 1948):
Religion: IV EM, III EM, 8. kl., 3. kl., 1. kl. Dansk: 6. s. Skriv
ning: 6. s. Historie: IV EM, 7. s., 6. n., 3. kl.
Læsesvage børn i 3 timer .............................................................. 26 timer
Frk. R. Silfwander (1922, fast ansat 1. april 1923, overlærer 1. aug. 1955):
Religion: 2. kl. Dansk: IV EM. Skrivning: 5. kl. Regning: 3. kl.
Geografi: 6. ns., 5. kl., 4. kl., 3. kl. Biologi: 4. kl........................... 26 timer
Frk. E. Nielsen (1924, fast ansat 1. april 1925, overlærer 1. august 1955):
Dansk: 2. kl. Skrivning: 4. kl., 2. kl. Regning: 4. kl. Geografi:
2. kl........................................................................................................ 26 timer
Fru K. Bondo (1927, fast ansat 1. juli 1929, overlærer 1. august 1955):
Håndarbejde: III EM, 8. kl., 6. kl., 5. kl., 3. kl., 2. kl.............. 18 timer
Varetager hvervet som assistent på kontoret og hos skolelægen.

Fru A. Wilquin (1933, fast ansat 1. novbr. 1933, overlærer 1. august 1955):
Gymnastik: samtlige pigeklasser samt 2. kl., 1. kl.................. 15 timer
Oscar Jensen (1934, fast ansat 1. april 1935, overlærer 1. august 1955):
Regning-mat.: IV EM, 8. kl., 6. n. Historie: 8. kl. Bogføring:
7. a. Naturlære: IV EM, 7. n., 6. ns............................................ 29 timer
Erik Mortensen (1934, fast ansat 1. april 1935, overlærer 1. aug. 1955):
Skrivning: 7. n., 7. s. Tegning: alle klasser.
Skolebibliotekar ........................................................................................ 25 timer

H. C. Ege (1942, fast ansat 1. april 1944, overlærer 1. april 1959):
Religion: 6. n., 4. kl. Dansk: 4. kl. Regning: 1. kl. Historie:
III EM, 7. n„ 6. s., 4. kl. Geografi: IV EM, 7. s...................... 32 timer
Frk. M. Hansen (ansat 1. august 1948):
Håndarbejde: IV EM, 7. kl., 4. kl., 1. kl. Fritidshjem: 1. kl.,
(kl. 13-14) ........................................................................................ 14 timer
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Erik Meisner (1949, fast ansat 1. august 1951):
Sang: alle klasser. Leder skolens musikundervisning ........... 31 timer

Fru I. Rødgård (ansat 1. august 1953):
Dansk: III EM, 8. kl., 1. kl. Skrivning: III EM, 8. kl., 1. kl.
Regning-mat.: 7. n. (og 7. b.). Geografi: III EM ........................ 32 timer
John Larsen (ansat 1. august 1954):
Dansk: 7. s. Engelsk: IV EM, 8. kl., 7. n. Tysk: III EM, 7. b.
Gymnastik: 6. kl., 5. kl., 3.-4. kl.
Leder af skolens læsestue .............................................................. 29 timer

J. Gervin-Andersen (ansat 1. august 1958):
Dansk: 3. kl. Skrivning: 3. kl. Biologi: IV-III EM, 8. kl., 7. ns.,
6. ns., 5. kl., 3. kl. Gymnastik: 8.-7. kl............................................ 32 timer
Bent Jensen (ansat 1. august 1958):
Dansk: 6. n. Skrivning: 6. n. Regning: 6. s., 2. kl. Naturlære:
8. kl. Gymnastik: IV-III EM. Sløjd: Drengene i alle klasser
fra 5. kl.................................................................................................... 32 timer
Frk. M. Blumenthal (ansat 1. august 1960):
Religion: 7. n. Dansk: 5. kl. Engelsk: III EM, 7. s., 6. n.-s. Hi
storie: 5. kl. Geografi: 7. n. Erhvervsorientering: 8. kl.... 32 timer

Vakante timer (varetaget af fru Kaja Pedersen):
Husgerning: III EM, 8. kl., 7. kl. (piger) .....................................
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9 timer

Timefordeling 1961-62
8. kl.
l.kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. Fælles-1 Linie- I. real
fag

Kristendoms
undervisning
Dansk

1

2

2

2

2

2

2

10

d 10
p9

9

8

9

5

4

fag

1

IV.
em

1

1

5

5

6

7

2

3

2

9

1

2

3

2

1

pi

6

Skrivning

2

2

2

2

2

2

d1

Regning
(matematik)

5

5

5

5

5

4

5

Historie

1

2

2

2

2

Geografi

2

2

2

1

2

Bioiogi

1

2

2

2

1

2

d3
P2

d3
p2

5

2

■ 7

Gymnastik

9

2

9

2

Sang

1

1

2

9

2

1

1

d3
P1
P2

d2
P1
P3

d2
P1
p2

d2
P I

d2

I

d1

p2

p3

p2

P2

d2

d2

d2

d4

d2

d2

P3

P3

P3

Naturlære

9

2

2

2

2

Engelsk

5

3

4

4

4

3

34

34

Formning
(tegning)

d3
P 1

Håndarbej de

P2

d2
P1
P2

d3
P 1
P3

Sløjd

Husgerning

3

3

Tysk

(4)

3

Andre fag*

(4)

3/2

Ialt timer

24

24

d 29
p 30

30

32

d33
p 34

34

25

9

*) Maskinskrivning og bogføring
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U ndervisningen
er i det forløbne skoleår meddelt i de forskellige klasser
efter følgende plan:

1. klasse
(25 elever, klasselærer fru I. Rødgård)
Dansk: (I.R.) I. M. Nordentoft: Min ABC I-II. Iagttagelse. (8 timer +
2 deletimer)
Religion: (C.D.) Mundtlig gennemgang: fra skabelsen til Moses og ud
valgte fortællinger af Det nye Testamente. Salmer. (2 timer)
Regning: (H.C.E.) Købstadsskolens ny regnebog I. (3 timer + 2 dele
timer)
Skrivning: (I.R.) (2 timer)
2. klasse
(31 elever, klasselærer frk. E. Nielsen)
Dansk: (E.N.) I. M. Nordentoft: Nu kan jeg læse. På landet og i byen.
Evald Jensen og Noesgaard: Øvelser i skriftlig dansk. 2. skoleår.
(9 timer + 2 deletimer)
Religion: (R.S.) 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: (B.J.) Købstadsskolens ny regnebog II. (4 timer + 2 dele
timer)
Skrivning: (E.N.) (3 timer)
Geografi: (E.N.) Danmark. (1 time)

3. klasse
(28 elever, klasselærer J. Gervin-Andersen)
Dansk: (G.-A.) I. M. Nordentoft: Danmarksbogen. Evald Jensen og
Noesgaard: Øvelser i skr. dansk. 3. skoleår. Digte lært efter læsebog.
I deletimerne selvstændig løsning af små opgaver i tilknytning til de
læste tekster. (6 timer + 2 deletimer)
Religion: (C.D.) Fra Det gi. Testamente: Kongetiden. Udvalgte fortæl
linger fra Det ny Testamente. De 10 bud. Fadervor. Salmer. (2 timer)
Historie: (C.D.) Danmark til år 1000, enkelte fortællinger fra det øvrige
Europa i samme periode. (2 timer)
Geografi: (R.S.) Danmark, Norge, Sverige. (2 timer)
Biologi: (G.-A.): Gennemgået planter og dyr fra hus, have og park.
(1 time)
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Regning: (R.S.) Købstadsskolens nye regnebog III. (3 timer + 2 dele
timer)
Skrivning: (G.-A.) (3 timer)

4. klasse
(35 elever, klasselærer H. C. Ege)
Dansk: (H.C.E.) I. M. Nordentoft: Læsning 4. Evald Jensen og Noesgaard: Øvelser i skriftlig dansk, 4. skoleår. (7 timer + 1 deletime)
Religion: (H.C.E.) Fortællinger fra Det gamle Testamente. Påsken.
Salmer. (2 timer)
Historie: (H.C.E.) Nik. Helms: Danmarkshistorie: fra Ansgar til ca.
1500. Udblik til verdenshistorien. (2 timer)
Geografi: (R.S.) Axel Nielsen: Vor Jord side 39-80. (2 timer)
Biologi: (R.S.) Balslev: Side 3-54. (2 timer)
Regning: (E.N.) Købstadsskolens ny regnebog IV. (4 timer + 1 dele
time)
Skrivning: (E.N.) (3 timer)
5. klasse
(34 elever, klasselærer frk. M. Blumenthal)
Dansk: (M.B.) Børnenes danske læsebog IV. Evald Jensen og Noesgaard: Øvelser i skriftlig dansk, 5. skoleår. 1 diktat og 1 genfortælling
om ugen. (8 timer)
Religion: (Sk.J.) J. Martensen og J. Paulli: Bibelhistorie, side 26-112.
Jul, påske og pinse. De ti bud. Salmer. (2 timer)
Historie: (M.B.) Helms: Danmarks historie 1699-1848 samt opdagelses
rejserne. (2 timer)
Geografi: (R.S.) Axel Nielsen: Vor Jord. Middelhavslandene, Afrika,
Asien. (2 timer)
Biologi: (G.-A.) Axel Nielsen: Naturen I og II. Planter og dyr fra å,
eng, kær, sø og mose. (2 timer)
Regning: (P.B.) Friis Petersen, Gehl og Jensen: Hovedstadens regne
bog V. (5 timer)
Skrivning: (R.S.) (2 timer)
6. klasse (nord)
(20 elever, klasselærer Bent Jensen)
Dansk: (B.J.) Clausen og Hansen: Dansk læsebog for mellemskolen I.
Stil og sproglære efter Aug. Lerche og Edv. Hansen: Dansk stil I.
Udvidet læsning: Kaj Munk (gruppearb.) og Andersen-Nexø (elev
foredrag) (5 timer)
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Religion: (H.C.E.) Nørfelt m.fl.: Kristendomskundskab, side 1-63 og
97-147. Salmer. (2 timer)
Historie: (C.D.) Ludv. Schmidt: Middelalderen. (2 timer)
Geografi: (R.S.) C. C. Christensen: Geografi for mellemskolen I, s. 3-66.
(2 timer)
Biologi: (G.-A.) Balslev og Andersen: Zoologi I, side 1-66. Franck, An
dersen og Jørgensen: Plantelivet I. (2 timer)
Engelsk: (M.B.) Friis Hansen og Nielsen: Engelsk I 4- øvehefte. Engel
ske sange. Frilægning: Bob the Puppy. (5 timer)
Naturlære: (O.J.) Th. Sundorph: Fysik for mellemskolen I: til mættede
dampes tryk. (2 timer)
Regning: (O.J.) Mellemskolens ny regnebog I. (5 timer)
Skrivning: (B.J.) (2 timer)

6. klasse (syd)
(19 elever, klasselærer Bent Jensen)
Dansk: (C.D.) Clausen og Hansen: Dansk læsebog for mellemskolen I.
Lerche og Hansen: Dansk stil I. (5 timer)
Religion: (Sk.J.) Nørfelt m.fl.: Kristendomskundskab, side 53-184. Sal
mer. (2 timer)
Historie: (H.C.E.) L. Schmidt: Verdenshistorie, middelalderen og kort
repetition af oldtiden. (2 timer)
Geografi: (R.S.) som 6. n.
Biologi: (G.-A.) som 6. n.
Engelsk: (M.B.) som 6. n.
Naturlære (O.J.) som 6. n.
Regning: (B.J.) som 6. n.
Skrivning: (C.D.) (2 timer)
7. klasse (nord)
(21 elever, klasselærer John Larsen)
Dansk: (P.B.) Clausen og Hansen: Dansk læsebog for mellemskolen H.
Stil og sproglære efter Aug. Lerche og Edv. Hansen: Dansk stil II.
(4 timer)
Religion: (M.B.) Aposteltiden. Salmer. (2 timer)
Historie: (H.C.E.) Ejler Møller: Verdenshistorie: fra reformationen og
ud. (2 timer)
Geografi: (M.B.) C. C. Christensen: Geografi for mellemskolen. Mellemog Sydeuropa, gennemgang af U.S.A. Både til Europa og U.S.A, har
eleverne lavet arbejdsmapper. (2 timer)
Biologi: (G.-A.) Balslev og Andersen: Zoologi I, s. 67-ud. Franck, An
dersen og Jørgensen: Plantelivet II, s. 1-26. (1 time)
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Engelsk: (J.L.) Friis Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for mellemskolen
II. Engelske sange. (3 timer)
Naturlære: (O.J.) Sundorph: Fysik I (til galv. elementer) (1 time)
Regning: (I.R.) Mellemskolens regnebog II (3 timer)
Skrivning: (E.M.) (Drengene 2 timer, pigerne 1 time)

7. klasse (syd)
(19 elever, klasselærer John Larsen)
Dansk: (J.L.) Clausen og Hansen: Dansk læsebog for mellemskolen II.
Lerche og Hansen: Dansk stil. Udvidet læsning: litteratur af og om
Oehlenschlæger, H. C. Andersen, Johs. V. Jensen. (4 timer)
Religion: (Sk.J.) Nørfelt m.fl.: Kristendomskundskab, side 147 og bogen
ud. Apostlenes gerninger, Paulus’ breve. Salmer. (2 timer)
Historie: (C.D.) Efter Ejler Møller og Nic. Helms: fra reformationen til
den franske revolution. (2 timer)
Geografi: (H.C.E.) C. C. Christensen: Geografi for mellemskolen II,
Danmark og Norden, Nordamerika. (2 timer)
Biologi: (G.-A.) som 7. n.
Engelsk: (M.B.) som 7. n.
Naturlære: (P.B.) Sundorph: Fysik for mellemskolen, varmelære.
(1 time)
Regning: (P.B.) som 7. n.
Skrivning: (E.M.) (Drengene 2 timer, pigerne 1 time)

7. a. (12 elever)
Maskinskrivning: (P.B.) (2 timer)
Bogføring: (O.J.) (2 timer)
Praktisk regning: (P.B.) (2 timer)
7. b. (28 elever)
Tysk: (J.L.) Krüger-Rasmussen: Leichtes Deutsch I. John Larsen: Tysk
grammatik. Fri læsning - udarbejdelse af tysk parlør, tyske sange,
båndoptagelser. (4 timer)
Matematik: (I.R.) Jul. Petersen: Plangeometri, forfra til konstruktioner.
Brug af vinkelmåler og tegnetrekant. (2 timer)

8. klasse
(16 elever, klasselærer fru I. Rødgård)
Dansk: (I.R.) Nordentoft og Gregersen: Læsebog for 7. og 8. skoleår.
(5 timer)
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Religion: (C.D.) A-mapperne I. Aposteltiden. (1 time)
Historic m. samfundslære: (O.J.) A-mapper: Familiekundskab, Knudsen
og Clevin: Samfundskundskab. A-mapper: Danmarks historie.
(2 timer)
Geografi: (G.-A.) Mundtlig gennemgang af Afrika.
Biologi: (G.-A.) Buch og Pedersen: Sundhedslære med anatomi og op
gaver. (Sammen med geografi ialt 3 timer)
Engelsk: (J.L.) Bittmann og Jønsson: Engelsk III. Engelske sange.
(3 timer)
Regning: (O.J.) Hovedstadens regnebog VIII. Vejledning i enkel regn
skabsføring. (5 timer)
Geometrisk tegning: (O.J.) Søe: Geometri f. praktisk mellemskole,
(drengene 2 timer)
Naturlære: (B.J.) Udarbejdelse af rapporter om fysikkens anvendelse i
det praktiske liv. (1 time)
Erhvervsvejledning: (M.B.) Arbejdsmappe: »Før jeg vælger livsstilling«.
Hjælpekilde: »Hvad kan jeg blive«. (1 time)
Skrivning: (I.R.) (1 time)

III. EM
(24 elever, klasselærer P. Brasen)
Dansk: (I.R.) 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. Då,b
og nadver, lidelseshistorien, gudstjenesten. Salmer. (1 time)
Historie: (H.C.E.) Ludvig Schmidt: Den nyere tid II. (2 timer)
Geografi: (I.R.) C. C. Christensen: Geografi for mellemskolen, Asien,
Australien, Sydamerika. (2 timer)
Biologi: (G.-A.) Balslev og Andersen: Zoologi II, side 1-41. Franck, An
dersen og Jørgensen: Plantelivet III. Rasmussen og Simonsen: Orga
nisk kemi. (2 timer)
Engelsk: (M.B.) Friis Hansen og Nielsen: Engelsk III og øvehefte. Kai
Bredsdorff: Engelsk grammatik. (3 timer)
Tysk: (J.L.) Ellen Lange: Tysk begynderbog, time 125 og bogen ud.
(4 timer)
Regning: (P.B.) 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: (I.R.) (1 time)
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IV. EM
(15 elever, klasselærer O. Jensen)
Dansk: (R.S.) Clausen og Hansen: Dansk læsebog for mellemskolen III.
Houken og Sørensen: Svensk for mellemskolen. Stil (genfortælling
eller fristil) en gang ugentlig. (5 timer)
Til eksamen opgives: som hovedværk Hakon Jarl. Efter læsebogen.
Prosa: side 14, 43, 57, 120, 156, 231, 265, 270, 299.
Poesi: side 35-43, 49-57, 165, 184.
Svensk: side 3, 10, 43, 86, 95.
Religion: (C.D.) Maltesen og Heltoft: Kirkehistorie. (1 time)
Historie: (C.D.) Ludv. Schmidt: Lærebog i historie II, fra 1815 til vor
tid. (3 timer)
Geografi: (H.C.E.) C. C. Christensen: Geografi for mellemskolen II.
Nordamerika, Danmark og det øvrige Norden. (2 timer)
Biologi: (G.-A.) Balslev og Andersen: Zoologi II, side 41-112. 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. Skoleradio. (4 timer)
Til eksamen opgives: læsebogens stk. 3, 4, 7, 10, 14, 15, 19, 24, 26-29, 33.
Tysk: (Sk.J.) Carl Gad: Tysk læsebog for mellemskolen H, side 29-42,
54-77, 82-101. Kursorisk: Gad: Tysk læsning I og II. Skov Jensen:
Grammatik. (4 timer)
Til eksamen opgives: side 32-42, 54-77, 82-94.
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: for
fra til syrer og salte. (2 timer)
Tegneundervisningen ledes af kunstmaler Erik Mortensen.
Der undervises i mønsterkomposition sideløbende med frit skabende
arbejde i vandfarve og pastel.

Sløjdundervisningen drives ved Bent Jensen efter dansk skolesløjds sy
stem. 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
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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.
I skolekøkkenet gives der undervisning i husligt arbejde. Med førsteårs
hold (III EM og 7. .kl.) er gennemgået: dagligt rengøringsarbejde, madlav
ning, bagning samt regnskab (3 timer). Med andetårshold (8. kl.) er gen
nemgået 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 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 1961
(9 drenge og 6 piger)

Den skriftlige eksamen afholdes den 3.-4. og 8.-9. maj.

Mundtlig eksamen efter følgende skema:
Eksaminator:

24.
27.
31.
3.
6.
9.

maj
maj
maj
juni
juni
juni

Regn-mat.
Dansk
Engelsk
Naturlære
Tysk
Geografi

hr. O. Jensen
frk. R. Silfwander
hr. John Larsen
hr. O. Jensen
hr. Skov Jensen
hr. H. C. Ege

Censor:

fru Gade-Rasmussen
hr. P. Albret
hr. Munk Hansen (b)
hr. H. Mondrup
hr. Ulf Haxen
hr. Børge Jakobsen (b)

Eksamen begynder hver dag kl. 8 og afholdes på nr. 8 (2. sal)
naturlære og geografi dog i naturfagklassen (stuen).
Censorerne — undtagen de to af undervisningsinspektionen
beskikkede (b) — er alle fra Sølvgades skole.
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Årsprøve
i alle klasser (undtagen IV EM) holdes i de skriftlige fag den
8. og 9. juni - i de mundtlige fag efter følgende

Skema

C

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

I

/('

Lørdag den 17.
*0

^0

uJ

S'

a

hr. Ege

Historie
Engelsk
Engelsk

III EM (festsal)
(nr. 6)
7. n.
7. s.
(nr. 9)

’uni /7^A.7,7

Kl. 8.

D

^*0

hr. Larsen
y**
frk. Blumenthal

Kl. 9.
8.
6.
6.
32.

kl.
n.
s.
kk
kl.

(læsestue)
(nr. 10)
(naturfgkl.)
(nr. 3)
(nr. 2)

Dansk
Regning
Biologi
Regning
Regning

fru Rødgård
hr. O. Jensen
hr. Gervin-Andersen
frk. Silfwander f^.**!^***1
hr. Bent Jensen

^.^^Mandag den 19. juni

Ik
f 1
III EM (festsal)
(nr- 9)
7- s.
5- kl.
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.

Kl. 8.
Tysk
Historie
Regning

I$ i
I

hr. Larsen
frk. Dahl
hr. Brasen

Rx/

Kl. g.
8. kl.
7- n.
4- kl.

Regning
Geografi
Dansk

(nr. to)
(nr. 6)
(nr. 4)

hr. O. Jensen
frk. Blumenthal
hr. Ege

1' . 12.

6. s.
3- kl.
2. kl.
I. kl.

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

Regning
Dansk
Dansk
Dansk

10)
3)
2)
I)

hr. Gervin-Andersen
frk. Nielsen
fru Rødgård

Tirsdag den 20. juni
Kl. 8.

1
III EM (naturfgkl.) Biologi
Dansk
(nr. 9)
7- S.
6. n.
Dansk
(nr. to)

hr. Gervin-Andei
hr. Larsen
hr. Bent Jensen

Kl. g.
754i.

n.
kl.
kl.
kl.

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

6)
5)
4)
G

Regning
Dansk
Regning
Regning

fru Rødgård
i
frk. Blumenthal1
frk. Nielsen W
hr. Ege
/

Onsdag den 21. juni
Kl. 9-11.
Bogaflevering og omflytning for alle klasser.

Torsdag den 22. juni
Alle klasser møder kl. 9,30.
Kl. 10:

- sang- og musikprøve (program på næste side)

Tö

Efter afslutningen indbydes de elever, der udgår af

4'

IV, III EM og 8. kl., tillige med deres mødre til afsked .

,0
'L.
Lørdag d. 17. og mandag d. 19.
kl. g—12
fremlægges års-arbejderne i tegning og håndarbejde

på sy- og tegnestuen (2. sal),

i sløjd på sløjdstuen (i stueetagen).
Alle, der interesserer sig for skolens arbejde,
er velkommen under hele eksamen.

Det nye skoleår begynder MANDAG DEN 14. AUGUST:
6.-8. klasse og mellemskolen kl. 8; 1.-5. klasse kl. g.
Det kgl. Vajsenhus, juni ig6i.

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

Musikprogram
Haydn: Andante af symfoni i c-dur.
Brahms: Wiegenlied.
Beethoven: Tema af strygekvartet, op. 18, nr. 5.
Mozart: Ave verum corpus.

Sangprogram
Mozart: Terzet af »Tryllefløjten«.
Hakon Andersen: Sommeraften.
Oluf Ring: Når egene knoppes.
Oluf Ring: Sommerdag i skoven.

Ferier og fridage på næste side
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Opbevar denne liste!

Ferier og fridage i skoleåret 1961-62
Fredag d. 8. september: Fridag.
Efterårsferie: Mandag d. 16. til lørdag d. 21. oktober (begge dage inci.).
Onsdag d. 15. november: Fridag.
Mandag d. 4. december: Fridag.
Juleferie: Lørdag den 23. dec. til fredag d. 5. januar (begge dage inci.).
Torsdag d. 1. februar: Fridag.
Mandag d. 5. -marts: Fridag (fastelavn).
Onsdag d. 28. marts: Fridag (Dronningens fødselsdag).
Påskeferie: Onsdag d. 18. til tirsdag d. 24. april (begge dage inci.).
Tirsdag d. 1. maj: Fridag.
Børnehjælpsdag er ikke fridag!
Lørdag d. 19. maj: Fridag (St. bededagslørdag).
Tirsdag d. 5 juni: Fridag (Grundlovsdag).
Pinseferie: Lørdag d. 9. til tirsdag d. 12. juni (begge dage inci.).
Lørdag d. 23. juni: Første sommerferiedag.
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Lørdag den 17. juni

9

Kl. 8.
III EM (festsal)
7. n.
(nr. 6)
7. s.
(nr. 9)

hr. Ege
hr. Larsen
frk. Blumenthal

Historie
Engelsk
Engelsk

Censor :
hr. Asmussen
frk. Jespersen
Hr. Lasse Mortensen

Kl. 9.
8.
6.
6.
32.

kl.
n.
s.
kl.
kl.

(læsestue)
(nr. 10)
(naturfgkl.)
(nr. 3)
(nr. 2)

Dansk
Regning
Biologi
Regning
Regning

fru Rødgård
hr. O. Jensen
hr. Gervin-Andersen
frk. Silfwander
hr. Bent Jensen

frk. Nielsen
hr. Degner
frk. Dahil
frk. »ydendahl
hr. Brasen

Mandag den 19. juni
Kl. 8.
III EM (festsal)
7. s.
(nr. 9)
(nr. 5)
5- kl.

Tysk
Historie
Regning

hr. Larsen
frk. Dahl
hr. Brasen

hr. Asmussen
fru Kødgård
hr. Gervjn-Addersen

Kl. 9.
8. kl.
7. n.
4. kl.

(nr. 10)
(nr. 6)
(nr. 4 i

Regning
Geografi
Dansk

. ug
U lå-

hr. O. Jensen
frk. Blumenthal
hr. Ege

frk. Lohse
hr. keif Larsen

hr. Bent Jensen
hr. Gervin-Andersen
frk. Nielsen
fru Rødgård

hr. Ostergaard
hr. Larsen
frk, Hansen
frk. Blumenthal

Kl. 12.
6. s.
3. Kl.
LI

2. kl.

I. kl.

(nr.
l111 •
(nr.
(nr.

10)
5/
2)
i )

Regning
Dansk

Dansk

Tirsdag den 20. juni
£Ui*W> r~ »hO .i », i «.»x,M■»MM*'
H

h

Kl. 8.
HI EM (naturfgkl.) Biologi
Dansk
(nr. 9)
7. s.
Dansk
(nr.
10)
6. n.

hr. Gervin-Andersen
hr. Larsen
hr. Bent Jensen

frk. Jespersen
frk. Silfwander
frk, Pahl
~

fru Rødgård
frk. Blumenthal
frk. Nielsen
hr. Ege

hr. 0. Jéu&CQ.
frk, Lohie
'
frk. llydendahl
frk. Hangien

Kl. 9.
7.
54.
i.

n.
kl.
kl.
kl.

(nr.
(nr.
(nr(nr.

6)
5)
4)
i)

Regning
Dansk
Regning
Regning

Mundtlig eksamen efter følgende skema:
Censor:

Eksaminator:

24. maj Regn-mat.
27. maj Dansk
31. maj Engelsk
uni Naturlære
6. juni Tysk
g. juni Geografi

hr. O. Jensen
frk. R. Silfwander
hr. John Larsen
hr. O. Jensen
hr. Skov Jensen
hr. H. C. Ege

fru Gade-Rasmussen
hr. P. Albret
hr. Munk Hansen (b)
hr. H. Mondrup
hr. Ulf Haxen
hr. Børge Jakobsen (b)

Eksamen begynder hver dag kl. 8 og afholdes på nr. 8 (2. sal)
naturlære og geografi dog i naturfagklassen (stuen).
Censorerne - undtagen de to af undervisningsinspektionen
beskikkede (b) - er alle fra Sølvgades skole.

Torsdag deri 22. juni
Alle klasser møder kl. g,30.
Kl. 10:

Afslutning — sang- og musikprøve (program på næste side)
Efter afslutningen indbydes de elever, der udgår af

IV, III EM og 8. kl., tillige med deres mødre til afsked
i festsalen.

Lørdag d. 17. og mandag d. ig.

kl. g-12
fremlægges års-arbejderne i tegning og håndarbejde

på sy- og tegnestuen (2. sal),

i sløjd på sløjdstuen (i stueetagen).
Alle, der interesserer sig for skolens arbejde,
er velkommen under hele eksamen.

