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DET KONGELIGE VAJSENHUS

Højesteretssagfører E. Clan
(1912-1961)
Umiddelbart inden skolens årsafslutning i juni 1961 blev det meddelt,
at højesteretssagfører Clan var syg og beklagede ikke at kunne være med
ved afslutningsfesten, som han hvert år plejede. Vi savnede ham ved
denne lejlighed, men at vi aldrig skulle se ham mere - den mulighed
ville have syntes helt ufattelig. Dog kun ti dage senere erfarede vi, at han
var død som følge af en ikke i tide konstateret blindtarmsbetændelse.
Af de mange nekrologer i aviserne fremgik det, at talrige institutioner
og virksomheder havde lidt et stort tab ved denne i alle henseender
fremragende mands alt for tidlige bortgang. Også for Vajsenhuset var
det smerteligt at miste hrs. Clan, der så åbenlyst omfattede den gamle,
traditionsrige skole med særlig interesse og forståelse.
Ganske vist blev det ikke mange år, han kom til at virke som kurator
(siden januar 1957); men ikke desto mindre nåede han at udrette meget,
som vil bevare hans navn i Vajsenhusets historie. I adskillige forhold
vedrørende forlagsvirksomheden var det ham, der førte de afgørende
forhandlinger, der altid gav et for Vajsenhuset gunstigt resultat. Og så
såre spørgsmålet om fremtidige udvidelsesmuligheder for skolen blev
fremført, tog han straks initiativet til, at Vajsenhuset erhvervede en af
naboejendommene, som blev moderniseret og forhåbentlig inden alt for
længe vil give plads til hårdt tiltrængte faglokaler.
Sådanne praktiske ting havde deres store betydning, men for os, der
har vor gerning på Vajsenhuset, føltes det af endnu større værdi, at vi
til stadighed mærkede, i hvor høj grad han interesserede sig for skolen
og det liv, der levedes her. Så ofte der var lejlighed til det, kom han til
stede blandt os; hans høje, smukke skikkelse og venlige smil var for alle,
børn og voksne, en glæde og opmuntring.
Vajsenhuset havde i hrs. Clan en ven og velgører, som vil blive min
det med taknemlighed.
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Det kongelige Vaj senhus
er stiftet af kong Frederik IV og begyndte sin virksomhed d. 11, ok
tober 1727. Formålet var at tage sig af forældreløse børn (Vajser),
sørge for deres opdragelse og uddannelse. Indtil 1799 havde alle bør
nene (såvel drenge som piger) ophold og forplejning på skolen — si
den den tid har ingen børn boet på skolen, men været anbragt i pri
vate hjem.

Efterhånden som samfundsudviklingen skred frem og den sociale
forsorg er blevet udvidet, har Vajsenhuset på et væsentligt punkt æn
dret sit oprindelige formål.
I vore dage er det ikke de helt forældreløse børn, man søger at
hjælpe (det er en naturlig opgave for de lokale børneværn), men der
imod de faderløse.

Vajsenhusets hovedopgave er at være til hjælp og støtte for den en
lige moder, der jo i de fleste tilfælde må søge at skabe sig et erhverv,
hvorved hun kan opretholde hjemmet, og samtidig er ene om børne
nes opdragelse.
Fra Vajsenhuset kan der - i større eller mindre udstrækning — ydes
økonomisk støtte, når forholdene gør det påkrævet. Desuden søger
man at lette ansvaret for den udearbejdende moder ved, at skolen til
byder at tage sig af børnene på alle skoledage fra tidlig morgen til hen
på eftermiddagen. Det ville være ønskeligt, om der også kunne findes
mulighed for at give børnene betryggende ophold på fridage og i min
dre ferier.
Endelig tilstræbes det at stå moderen bi i alle forhold vedrørende
børnenes gode, sunde opdragelse og senere uddannelse. Vajsenhusets
vigtigste opgave er at have nøje kendskab til og nær kontakt med det
enkelte barn og de forhold, hvorunder det vokser op. Ved skolegan
gen og opholdet på fritidshjemmet er der mulighed for at følge ud
viklingen gennem hele barndommen. Men også efter skolegangens
ophør søger Vajsenhuset at bevare forbindelsen med eleverne og er
ofte i stand til at yde dem hjælp på forskellig måde. Så vidt det er
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muligt hjælper skolen de unge med at finde den rette form for den
videre oplæring og uddannelse. På dette punkt vil forhåbentlig den
grundige erhvervsorientering, der nu bliver givet i de sidste skoleår,
bidrage til at gøre det lettere for eleverne og hjemmene at skønne over
de forskellige muligheder - og finde den rigtige.
I adskillige tilfælde ydes der tillige fra Vajsenhuset en økonomisk
hjælp til en videregående uddannelse - hovedsagelig baseret på en del
legater, der er skænket med netop dette formål for øje.

Skolen, som gennem alle årene har været det vigtigste led i Vajsenhusets virksomhed, har til stadighed haft samme formål: på kristent
grundlag at opdrage børnene til gode og dygtige borgere i det danske
samfund.
De ydre rammer for skoleundervisningen har imidlertid været for
met på vidt forskellig måde efter de skiftende tiders ønsker og krav det har dog altid været tilstræbt at give en undervisning, der lå på
linie med, hvad der ydedes i de offentlige skoler.
Vajsenhusets nuværende skoleform er opbygget i overensstemmelse
med kravene i skoleloven af 1958, således som de er udformet i Un
dervisningsvejledning for Folkeskolen (Den blå Betænkning). Skolen
består af en 8-årig hovedskole samt en 3-årig realafdeling.
Efter skoleloven kan børnene afslutte deres skolegang med det 7.
skoleår, men de senere års udvikling har med al tydelighed vist, at det
er yderat få elever, der forlader skolen så tidligt - det vil i vore dage
være rimeligt at betragte otte års skolegang som minimum.
I de offentlige skoler vil der endda blive tilbudt både et 9. og 10.
skoleår, men en sådan udvidelse vil (desværre) ikke være mulig i en
lille skole med få elever og et stærkt begrænset antal lærere. Den spe
cialisering, som disse klasser vil kræve, kan ikke opfyldes under de
små forhold. Derfor må de elever, der ønsker at fortsætte skolegangen
efter 8. klasse, overflyttes til kommunale skoler.

Den 7-kIassede hovedskole gennemføres på Vajsenhuset som den
såkaldte '»udelte skole« (kommuneskolernes c-linie), det vil sige, at
der ikke foretages nogen deling af eleverne ved slutningen af 5. klasse,
men alle får samme undervisning i de syv første skoleår (i 7. klasse
deles eleverne dog i seks ugentlige timer i to hold, hvoraf det ene læser
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tysk og matematik, det andet praktiske fag). En egentlig deling finder
således først sted ved slutningen af 7. klasse, hvorfra hovedparten af
eleverne fortsætter i 8. klasse — og en mindre del (antagelig ca. tredje
delen) rykker over i den 3-årige realafdeling, som afslutter skolegan
gen her med realeksamen.
For at den nye skolelov skal fore til et gunstigt resultat for skolen
som helhed, er det overordentlig vigtigt, at den enkelte skole af al
evne bestræber sig for at overholde bestemmelsen i lovens § 20 om, at
der i realafdelingen kun optages elever, »der er i besiddelse af en så
dan modenhed og kundskabsfylde, at det kan forventes, at de kan
følge undervisningen i realafdelingen på tilfredsstillende måde og
fuldføre undervisningen på normal tid.« Hertil bemærker undervis
ningsvejledningen: »Når skolen har fået to år mere, end det hidtil
har været tilfældet, til at vurdere børnenes forudsætninger, må det
være muligt at undgå fejlplaceringer i et betydende omfang.« Vigtigt
er det, at kun de elever kommer i realafdelingen, som uden større
vanskeligheder kan nå et tilfredsstillende resultat, men endnu langt
vigtigere er det, at der i 8. og g. klasse kommer en del flinke og inter
esserede elever, som vil få langt større udbytte af undervisningen her
end i de egentlige eksamensklasser.

Den økonomiske hjælp, der af Vajsenhuset ydes til forældre- og fa
derløse børn, har i det sidste år andraget ca. 57.000 kr., som fordeler
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 prak
tisere, når børnene ikke boede på skolen; man forsøgte på forskellig
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 renterne heraf er tilstrækkeligt til at udrede den sæd
vanlige Vajse-understøttelse. I det sidst forløbne år har forholdet over
for stifterne stillet sig på følgende måde:
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Lolland-Falsters stift, som har en opsparet kapital på ca. 32.500 kr.,
har intet bidrag modtaget fra Vajsenhuset, men har af renten udbe
talt 1420 kr. til ialt 12 børn.
Fyns stift har fra Vajsenhuset modtaget 2400 kr., hvoraf der er
betalt understøttelse til 25 børn; den opsparede kapital udgør ca.
3000 kr.
Aalborg stift har uddelt 3000 kr. til 29 børn; fra Vajsenhuset er
modtaget 2640 kr. Af den meget lille opsparing er godt too kr. til rest.

Aarhus stift har en kapital på ca. 24,000 kr.; fra Vajsenhuset er
sendt 2330 kr., til 44 bøm er uddelt 4800 kr.

Viborg stift, hvis kapital udgør ca. 39.000 kr., har intet fået fra
Vajsenhuset, men af renten brugt 560 kr. til hjælp for 7 bøm.
Ribe stift har opsparet ca. 45.000 kr. og har af renten brugt 2040
kr. til hjælp for 19 bøm.

Haderslev stift, der fra gammel tid slet ingen opsparet kapital har
haft, har fra Vajsenhuset fået 2040 kr., der er anvendt til 26 bøm.
Som det fremgår af ovenstående, er der i stifterne ialt understøttet
162 børn, hvortil er brugt ca. 16.200 kr. - i gennemsnit har hvert
barn altså kun modtaget ca. 100 kr. årlig. Ialt er der i stifterne fra
gammel tid af de tilsendte »Vajse-penge« opsparet 142.000 kr.

2. Vajseunderstøttelse, ydet direkte til børn i København og omegn
(så godt som udelukkende børn, der går i skolen) — til 27 bøm er der
i årets løb betalt ca. 16.500 kr., man har altså her anlagt et andet
synspunkt end i stifterne, færre bøm er blevet understottet, men til
gengæld med et mange gange større beløb (godt 600 kr. pr. barn).

3. Hjælp til børn i skolen. Hertil er i det forløbne år brugt ca.
12.000 kr., der hovedsagelig er anvendt som hjælp til konfirmations
udstyr 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.
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Indtægterne, som skal dække Vajsenhusets drift, der i sidste regn
skabsår beløber sig til godt og vel en halv million, hidrører først og
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 så 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 sko
lens 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 normalt kun
blive plads til ganske få nye elever, hvorimod der efter 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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Årsmeddelelser
Biskop H. Fuglsang-Damgaard anså det for rigtigst - samtidig
med, at han fratrådte bispeembedet - at nedlægge sit hverv som
medlem af Vajsenhusets direktion. I næsten 27 år havde biskop Fugl
sang-Damgaard haft sæde i Vajsenhusets øverste ledelse; i en meget
lang årrække tillige været den af ministeriet beskikkede tilsynsførende
med skolen og fungeret som formand for direktionen. Alene heraf vil
det være indlysende, at biskoppen har haft overordentlig stor betyd
ning for Vajsenhuset — og det netop i perioder, der har budt på for
skellige vanskeligheder og krævet betydningsfulde afgørelser. Når for
holdene i dag synes afklarede og betryggende, kan Vajsenhuset for en
meget væsentlig del takke biskoppen herfor. Med levende interesse og
redebon vilje fulgte biskop Fuglsang-Damgaard Vajsenhusets ger
ning, så vidt den stærkt optagne tid tillod det - navnlig var det ham
en glæde at færdes mellem børnene, som han benyttede hver lejlighed
til at skabe så gode kår for som muligt. Fra skolens side skal der nu
ved afskeden udtales en oprigtig tak for al forståelse og velvilje gen
nem de mange år.

Biskop W. Westergaard Madsen blev d. 6. juli 1961 af Kongen
beskikket til at indtræde i Vajsenhusets direktion, hvor biskoppen i
København har haft sæde lige fra 1793.

Skoledirektør E. Carstensen fyldte 70 år og trak sig kort efter til
bage som medlem af direktionen. Det blev desværre kun i fem år,
Vajsenhuset fik glæden af at have skoledirektøren i sin ledelse. I 1956
bestemtes det, at man for første gang i Vajsenhusets historie skulle
have et skolekyndigt medlem af direktionen. Tanken var i og for sig
naturlig, og noget bedre valg end det, der fandt sted, kunne næppe
tænkes. Det var af uvurderlig betydning - netop ved overgangen til
den nye skoleordning — at have en så kyndig, forstående og velvillig
rådgiver i alle pædagogiske spørgsmål. Skolen — og ikke mindst jeg
personlig — er skoledirektør Carstensen megen tak skyldig.
Skoledirektør A. Nørfelt indvilligede i at indtræde i den ledige plads
og beskikkedes den 30. november 1961 til medlem af Vajsenhusets
direktion.
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Landsretssagfører J. C. Bang beskikkedes d. 15. feb. 1962 som med
lem af kuratelet for Det kgl. Vajsenhus i stedet for afdøde højeste
retssagfører Clan.
Det forløbne skoleår, der begyndte d. 14. august 1961 og slutter
d. 22. juni 1962, har haft 229 skoledage. Elevantallet var ved be
gyndelsen 281 (144 drenge og 137 piger), ved slutningen 279 (142
drenge og 137 piger). Ved skoleårets begyndelse blev optaget 47 nye
elever (24 drenge og 23 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 til 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.

På fritidshjemmet, der er knyttet til skolen, kan børnene opholde
sig før og efter den egentlige skolegang, således at de er under betryg
gende tilsyn hver skoledag fra kl. 7J/a til i6jZ> (dog ikke lørdag efter
middag). Godt 100 bøm har været indmeldt på fritidshjemmet, der
ledes af frk. Minna Hansen, som har haft fire medhjælpere, der be
skæftiger børnene med lektielæsning, leg og anden fritidssyssel.
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.

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 bøm har her lejlighed til at læse lektier under gode
og hyggelige forhold, dels at benytte bibliotekets faglige og skønlitte
rære bøger under vejledning af læsestuens leder, hr. John Larsen.

Lejrskoleopholdet var som de foregående år henlagt til Vester Ved
sted, lidt syd for Ribe - en både for historie, geografi og biologi sær
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lig interessant egn, der giver rig lejlighed til oplevelser og iagttagelser
i en for københavnerbørn næsten fremmed verden. I tiden d. 16.-24.
august havde eleverne i 8. kl. og I real (under ledelse af hr. Larsen,
Gervin-Andersen og fru Wilquin) en fornøjelig og udbytterig skole
tid, selv om vejret ikke var særlig godt.

Skoleskovturen formede sig i år som en fælles udflugt for hele sko
len (undtagen den nye 1. klasse), til Hareskov (Bøndernes Hegn) og heldigvis i strålende vejr.

Stiftelsesfesten måtte — af specielle grunde — i år fejres d. 10. okto
ber (og den egentlige »dag« d. 11. var så skolefridag).
Ved formiddagsfesten, hvortil biskop Fuglsang-Damgaard var ble
vet indbudt, takkede kammerherre Vest på direktionens vegne biskop
pen for den indsats, han gennem mange år har ydet for Vajsenhuset
og dets elever.
Biskop Westergaard Madsen talte til børnene og fremhævede navn
lig den sammenhæng, der er ned gennem tiderne - fortiden lever vi
dere i nutiden. Som et ønske for Vajsenhuset i vore dage havde nogle
ord fra den første fundats (1720) stadig deres fulde gyldighed: »at
dette værk således må være angelegen, at Guds Ære derover kunne
befordres«.
Efter at der var givet en oversigt over det forløbne år uddeltes præ
mier til otte elever fra afgangsklasserne (Ethly Clausen, Jette Ellegaard, Vibeke Fogh-Nielsen, Søren Falbe Hansen, Hanne Hostrup
Nielsen, Claus Sejersen, Linda Sommer, Birte Wienecke).
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, begyndtes med guds
tjeneste i St. Andreaskirken, hvor pastor Bayer Christensen talte til
børnene.
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Som skolekomedie opførte elever fra de ældste klasser Erik Bøgh’s
»Fastelavnsgildet«. Hr. John Larsen havde forestået instruktionen,
mens hr. Gervin-Andersen og hr. Bent Jensen havde haft et stort ar
bejde med at opbygge og udstyre en stor ny scene, der bød på betyde
lig bedre forhold såvel for »skuespillere« som tilskuere. Søndag d. 4.
marts blev givet to forestillinger, hvortil det solgtes billetter, og om
mandagen spilledes for de gamle elever.
Sammenkomst for elevernes modre har været afholdt fire gange
i årets løb: et fællesmøde for alle ny-optagne børns mødre og et for
dem, der har børn i de to 7. klasser. For de to afgangsklasser (IV EM
og 8. kl.) har klasselærerne indbudt mødrene til en drøftelse af de
forskellige fremtidsmuligheder for videre-uddannelse.
I slutningen af april holdt skolens tre ældste klasser et bal, som ele
verne selv arrangerede og traf alle forberedelserne 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 skolepsy
kologiske 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
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
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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.

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 kommunalbesty
relse givet tilladelse til, at Vajsenhusets elever deltager i skolebespis
ning på samme måde som ved kommunens egne skoler. Hele året får
børnene % 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
i august måned, 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 sær
lige 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 har trods konkurrencen fra radio og fjernsyn
også i år haft mange af vore elever som medlemmer. For skolescenens
vedkommende har det faktum, at eleverne ser og hører en mængde,
godt og dårligt i skønsom blanding, betydet, at repertoirevalget må
være af en sådan værdi, at indbydelsen til medlemsskab gøres tiltræk
kende. Dette har man formået trods store udgifter. Det vil glæde alle
venner af skolescenen, at den ny teaterlov også har planer om stats
tilskud til skolescenen, hvilket vil muliggøre endnu dyrere og mere
tiltrækkende opførelser. Blandt denne sæsons store oplevelser var også
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Falkonercentrets opførelse af West-side story, som det lykkedes direk
tør Bjørn Moe at få gjort tilgængelig for ældste hold. Også i år har
vore elever haft den fordel at kunne være medlem for halv pris, hvad
skolen er taknemmelig for.

Ved skoleårets slutning (juni 1961) udgik af skolen 38 elever (22
drenge og 16 piger).
Fra IV mellem: Jørgen Christensen, Carsten Edelbo, Torben Fick,
Erik Halmøe-Nielsen, Kenn Jønsson, Erik Møller Nielsen, Lars Hejberg Petersen, Jørgen Pind, Peter Schwerin - Anni Juul Carlsen,
Margit Nielsen, Birthe E. Petersen, Birte J. Petersen, Birgitte Pless,
Hanne Schouw.
Fra 8. klasse el. III mellem: Poul Christensen, Vagn Hansen, Ole
Ree Holtz, Niels Jørn Larsen, Kjeld List, Andreas Nielsen, Ole Bo
Petersen, Ole Stig Petersen, Lasse Specht, Jens Anker Sørensen, Tom
Due Sørensen, Per Wittendorf — Pia Albertus, Birgitte Ehrhorn, Lone
Krøll, Lillian Larsen, Margit Larsen, Susanne Petersen, Elsie Seis,
Ellis Troelstrup, Elsebeth Winthereig.
Fra 7. klasse: Hans Henrik Jørgensen.
Fra 6. klasse: Gerda Horndrup.
Sammenholdet mellem de gamle elever er af betydelig værdi for
Vajsenhuset. Derfor bliver der også fra skolens side gjort en indsats
for at stimulere dette.

Den første mandag i måneden i tiden oktober-marts (dog ikke i
januar) holdes her »åbent hus«, og det er en glæde, at der til stadig
hed samles ca. 80 gamle elever af såvel ældre som yngre årgange. Den
underholdning, der bydes på, stræber vi at gøre så afvekslende som
muligt. I år har programmet omfattet: Rejse i Grækenland (med lys
billeder) ved overlærer Degner, et besøg på lejrskolen (bånd- og
billedoptagelser samt udstilling af materialer og arbejder), kunstne
risk optræden af skuespiller Egon Peters, musikalsk aften (Chopin og
Lizst) ved Bengt Johnsson og til slut skolekomedie. Men det efter
følgende samvær ved tebordene og lejligheden til at hilse på gamle
kammerater og lærere er vel, når alt kommer til alt, nok det, der bety
der mest disse aftener.

Eb

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 frita
gelse 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.

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.
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Lærerpersonalet
Sv. Skov Jensen, forstander (ansat 1. april 1944):
Tysk: I R, 7. b. Religion: IV EM ..................................................

9 timer

Per Brasen, viceinspektør (ansat 1. august 1955):
Religion: 7. s. Regning: IV EM, 8. kl. Naturlære: IV EM,
I R, 6. s. Maskinskr,: 8. a., 7. a. Gymnastik: 4. og 3. kl...... 26 timer

Frk. C. Dahl (ansat 1. oktober 1918, overlærer 1. maj 1948):
Religion: 6. n., 6. s., 5. kl., 4. kl. Dansk: 7. s. Skriv
ning: 7. dr. Historie: 7. n., 6. n., 5. kl., 4. kl.
Læsesvage børn i 5 timer ................................................................... 26 timer

Frk. R. Süfwander (1922, fast ansat 1. april 1923, overlærer 1. aug. 1955):
Dansk: 6. n. Skrivning: 6. ns. Regning: 6. s., 4. kl.
Geografi: 7. n., 5. kl., 4. kl. Biologi: 5. kl.................................. 26 timer
Frk. E. Nielsen (1924, fast ansat 1. april 1925, overlærer 1. august 1955):
Dansk: 3. kl. Skrivning: 5. kl., 3. kl. Regning: 5. kl., 1. kl........ 26 timer

Fru, K. Bondo (1927, fast ansat 1. juli 1929, overlærer 1. august 1955):
Håndarbejde: IV EM, 7. kl., 6. kl., 3. kl., 2. kl., 1. kl.
Religion: 3. kl., 1. kl. Geografi: 3. 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....................... 17 timer

Oscar Jensen (1934, fast ansat 1. april 1935, overlærer 1. august 1955):
Dansk: 6. s. Regning-mat.: 7. n., 6. n. Historie I R, 7. s.
Bogføring: 8. a., 7. a. Naturlære: 8. b., 7. ns., 6. n................. 29 timer
Erik Mortensen (1934, fast ansat 1. april 1935, overlærer 1. aug. 1955):
Tegning: alle klasser. Skolebibliotekar ......................................... 25 timer

H. C. Ege (1942, fast ansat 1. april 1944, overlærer 1. april 1959):
Religion: I R, 8. kl., 7. n. Dansk: 5. kl. Regning: 2. kl. Historie:
IV EM, 8. kl., 6. s. Geografi: I R. Engelsk: 8. kl.................. 32 timer

Frk. M. Hansen (ansat 1. august 1948):
Håndarbejde: I R, 8. a., 5. kl., 4. kl. Religion: 2. kl.
Historie: 3. kl. Biologi: 4. kl......................................................... 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 IV EM, 2. kl. Skrivning: 2. kl. Regning-mat.:
I R, 8. b. Geografi: IV EM, 7. s., 6. n........................................ 32 timer

John Larsen (ansat 1. august 1954):
Dansk: I R, 8. kl. Engelsk: 7. s., 6. n. Tysk: IV EM, 8. b.
Skrivning: I R, 8. kl. Biologi: 3. kl. Erhvervsorientering:
8. kl. (7. ns.). Leder af skolens læsestue ..................................... 29 timer
J. Gervin-Andersen (ansat 1. august 1958):
Dansk: 4. kl. Skrivning: 4. kl. Biologi: IV EM, I R, 8. kl., 7. s.,
6. ns. Maskinskrivning: 8. b. Gymnastik: 7. og 6. kl.......... 32 timer

Bent Jensen (ansat 1. august 1958):
Dansk: 7. n. Regning: 7. s., 3. kl. Biologi: 7. n.
Gymnastik: IV EM, I R, 8. kl., 5. kl. Sløjd: Drengene
i alle klasser fra 5. kl.......................................................................... 32 timer
Fru Margit Rasmussen (ansat 1. august 1961):
Dansk-skrivning: 1. kl. Geografi: 6. s. Engelsk: IV EM,
I R, 7. n., 6. s................................................................................... 32 timer

Fru Karin Andersen (ansat 1. august 1961):
Husgerning: 8. a., 7. kl., 6. kl............................................................
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9 timer

Timefordeling 1961-62
l.kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl.

Kristendoms
undervisning

8. kl.
Fælles- Liniefag
fag

I. real

IV.
em

1

2

2

2

2

2

9

1

1

1

Dansk

10

d 10
p9

9

8

9

5

4

i 6

5

5

Skrivning

2

2

9

2

2

9

dl

Regning
(matematik)

5

5

5

5

5

4

5

6

7

Historie

1

2

2

2

2

2

3

Geografi

2

2

2

1

2

2

2

Biologi

1

2

2

2

1

1

9

3

2

1

pi

5

2

• 7

Gymnastik

2

2

2

2

2

d3
P2

Sang

1

1

2

2

9

1

d3
P2
1

Formning
(tegning)

d3
Pi

d2
P1
p3

d2
P1

d2
P1

d2

1

d1

p2

d3
Pi
P3

d3
P1

Håndarbejde

d2
Pi
p2

P2

P2

p3

p2

P2

d2

d2

d2

d4

d2

d2

P3

P3

p3

Naturlære

2

2

9

9

2

Engelsk

5

3

4

4

4

3

34

34

P2

Sløj d
Husgerning

3

3

Tysk

(4)

3

Andre fag*

(4)

3/2

I alt timer

24

24

d29
P30

30

32

d33
p34

34

25

9

* Maskinskrivning og bogføring
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Undervisningen
er i det forløbne skoleår meddelt i de forskellige klasser

efter følgende plan:

1. klasse
(25 elever, klasselærer fru M. Rasmussen)
Dansk og skrivning: (M.R.) I. M. Nordentoft: Min ABC I-II. Iagtta
gelse. (9 timer + 3 deletimer)
Religion: (K.B.) Mundtlig gennemgang: fra skabelsen til Moses og ud
valgte fortællinger af Det nye Testamente. Salmer. (1 time)
Regning: (E.N.) Købstadsskolens ny regnebog I. (3 timer + 2 dele
timer)

2. klasse
(30 elever, klasselærer fru I. Rødgård)
Dansk og skrivning: (I.R.) I. M. Nordentoft: Nu kan jeg læse. På lan
det og i byen. Evald Jensen og Noesgaard: Øvelser i skriftlig dansk,
2. skoleår (9 timer + 2 deletimer)
Religion: (M.H.) Af Det gamle Testamente er mundtlig gennemgået:
Moses og dommerne og af Det nye Testamente udvalgte fortællinger.
Salmer efter: Salmer ti] skolebrug. (2 timer)
Regning: (H.C.E.) Købstadsskolens ny regnebog II. (3 timer + 2 dele
timer)

3. klasse
(32 elever, klasselærer frk. E. Nielsen)
Dansk og skrivning: (E.N.) I. M. Nordentoft: Danmarksbogen. Evald
Jensen og Noesgaard: Øvelser i skr. dansk. 3. skoleår. Digte lært ef
ter læsebog. (10 timer + 1 deletime)
Religion: (K.B.) Fra Det gi. Testamente: Kongetiden. Udvalgte fortæl'
linger fra Det ny Testamente. Salmer. (2 timer)
Historie: (M.H.) Danmark til år 1000, enkelte fortællinger fra det øv
rige Europa i samme periode (1 time)
Geografi: (K.B.) Danmark m. Grønland og Færøerne (2 timer).
Biologi: (J.L.) Gennemgået planter og dyr fra hus, have og park.
(1 time)
Regning: (B.J.) Købstadsskolens nye regnebog III. (5 timer).
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4. klasse
(26 elever, klasselærer J. Gervin-Andersen)
Dansk og skrivning: (G.-A.) I. M. Nordentoft: Læsning 4. Evald Jensen
og Noesgaard: Øvelser i skriftlig dansk, 4. skoleår. (9 timer + 1
deletime)
Religion: (C.D.) Israels historie i sammenhæng. Salmer. (2 timer)
Historie: (C.D.) 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: (M.H.) Mundtlig gennemgang af planter og dyr fra mark og
skov. (2 timer)
Regning: (R.S.) Købstadsskolens ny regnebog IV. (5 timer)

5. klasse
(34 elever, klasselærer H. C. Ege)
Dansk: (H.C.E.) Børnenes danske læsebog IV. Evald Jensen og Noes
gaard: Øvelser i skriftlig dansk, 5. skoleår. 1 diktat og 1 genfortællingom ugen. (9 timer)
Religion: (C.D) J. Martensen og J. Paulli: Bibelhistorie: Jesu dåb - på
sken. Salmer. (2 timer)
Historie: fC.D.) Helms: Danmarks historie 1500-1815 samt træk fra
det øvrige Europas historie. (2 timer)
Geografi: (R.S.) Axel Nielsen: Vor Jord. Europa og Afrika. (2 timer)
Biologi: (R.S.) Axel Nielsen: Naturen I og II. Planter og dyr fra å,
eng-, kær, sø og mose. (2 timer).
Regning: (E.N.) Friis Petersen, Geh! og Jensen: Hovedstadens regne
bog V. (5 timer)
Skrivning: (E.N.) (2 timer)

6. klasse (nord)
(20 elever, klasselærer O. Jensen)
Dansk: (R.S.) Clausen & Hansen: Dansk læsebog f. mellemskolen. Stil
og sproglære efter Lerche & Hansen: Dansk stil I. (5 timer)
Religion: (C.D.) Orientering i Gammel og Ny Testamente. Kirkeåret
og gudstjenesten. Salmer. (2 timer)
Historie: (C.D.) Danmark fra 1815-1914, desuden kort repetition af
oldtidens middelhavskultur. (2 timer)
Geografi: (I.R.) Sovjetunionen, Asien, Australien, Sydamerika. (1 time)
Biologi: (G.-A.) Planter og dyr fra hav, strand, klit og hede. (2 timer)
Engelsk: (J.L.) Rigø & Reinvard: Come along I m. øvehefte. (5 timer)
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Naturlære: (O.J.) Kobbere & Rosenberg: Fysik f. 6., 7. klasse. Forfra
til smeltning. (2 timer)
Regning: (O.J.) Mellemskolens ny regnebog I. (4 timer)
Skrivning: (R.S.) (2 timer)

6. klasse (syd)
(20 elever, klasselærer O. Jensen)
Dansk: (O.J.) som 6. n.
Religion: (C.D.) som 6. n.
Historie: (H.C.E.) som 6. n.
Geografi: (M.R.) som 6. n.
Biologi: (G.-A.) som 6. n.
Engelsk: (M.R.) Friis-Hansen og Nielsen: Engelsk I + øvehefte.
Naturlære (P-B.) som 6. n.
Regning: (R.S.) som 6. n.
Skrivning: (R.S.) (2 timer)

7. klasse (nord)
(17 elever, klasselærer Bent Jensen)
Dansk: (B.J.) Clausen og Hansen: Dansk læsebog for mellemskolen II.
Stil og sproglære efter Aug. Lerche og Edv. Hansen: Dansk stil II.
(4 timer)
Religion: (H.C.E.) Apostlenes Gerninger. Salmer. (2 timer)
Historie: (C.D.) Ejler Møller: Verdenshistorie: Fra. reformationen til
1900 (2 timer)
Geografi: (R.S.) C. C. Christensen: Geografi for mellemskolen, side
90-117 og 131-221. (2 timer)
Biologi: (B.J.) Buch og Pedersen: Sundhedslære med anatomi og op
gaver. (1 time).
Engelsk: (M.R.) Friis Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk for mellem
skolen II. Engelske sange. (3 timer)
Naturlære: (O.J.) Sundorph: Fysik I (til galv. elementer) (1 time)
Regning: (O.J.) Mellemskolens regnebog II (3 timer)
Skrivning: (C.D.) (Drengene 1 time)

7. klasse (syd)
(17 elever, klasselærer Bent Jensen)
Dansk: (C.D.) som 7. n.
Religion: (P.B.) som 7. n.
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Historie: (O.J.) som 7. n.
G-eografi: (I.R.) som 7. n.
Biologi: (G.-A.) som 7. n.
Engelsk: (J.L.) som 7. n.
Naturkere: (O.J.) som 7. n.
Regning: (B.J.) som 7. n.
Skrivning: (C.D.) (Drengene 1 time)

7. nord og syd
Erhvervsorientering: (J.L.) Historisk stof, arbejdskæden, erhvervsind
delingen, videre uddannelse, skoleformer. Ialt 15 timer

7. a. (11 elever)
Maskinskrivning: (P.B.) (2 timer)
Bogføring: (O.J.) (2 timer)
Praktisk regning: (B.J.) (2 timer)

7. b. (23 elever)
Tysk: (Sk.J.) Krüger-Rasmussen: Leichtes Deutsch I. med øvehefte.
(4 timer)
Matematik: (O.J.) Jul. Petersen: Plangeometri, forfra til konstruktio
ner. Brug af vinkelmåler og tegnetrekant. (2 timer)

8. klasse
(25 elever, klasselærer John Larsen)
Dansk: (J.L.) Nordentoft og Gregersen: Læsebøgerne for 7. og 8. trin.
Elevforedrag og udvidet læsning. Stiløvelse: Verner Sørensen: Skriv
rigtigt f. 8. skoleår. (5 timer)
Religion: (H.C.E.) Kirkens historie i nyere tid. Salmer. (1 time)
Historie: (H.C.E.) Knudsen og Clevin’s samfundslære. (2 timer)
Geografi: (G.-A.) Mundtlig gennemgang m. skriftlige opgaver af
Amerika.
Biologi: (G.-A.) Buch og Pedersen: Sundhedslære m. anatomi og op
gaver. Bedre Helse. (Sammen med geografi 3 timer)
Engelsk: (H.C.E.) Bittmann og Jønsson: Engelsk III Easy readers
(3 timer)
Regning: (P.B.) Hovedstadens regnebog 8. (5 timer)
Skrivning: (J.L.) Blanketudfyldning. (1 time)
Erhvervsorientering: (m. familiekundskab) (J.L.) Som 7. klasse samt:
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lønforhold, anlægsorientering, erhvervenes organisation, ansøgnings
teknik, budgetlægning, dagliglivets love. Båndoptagelse, lysbilledbånd
og film har været benyttet. Alle eleverne har i 2X8 dage været ud
stationeret i erhvervspraktik i forskellige virksomheder, som beredvil
ligt modtog eleverne.

8. a.
(13 elever)
Har i 9 timer haft følgende praktiske fag: bogføring, maskinskrivning,
tegning, sløjd, håndarbejde og husgerning.

8. b.
(12 elever)
Har i de tilsvarende timer haft: tysk, matematik, naturlære og maskin
skrivning.

I real
(13 elever, klasselærer John Larsen)
Dansk: (J.L.) Jørgensen og Maltesen: Realskolens læsebog I (udvalg
te stykker m. særlig vægt på sociallitteratur). Udvidet læsning og
elevforedrag. Hovedværk: H. C. Branner: Legetøj. Jørgen Andersen:
Håndbog til litteraturlæsning. Verner Sørensen: Skriv rigtigt f. I og
II real. 1-2 stile ugt. (5 timer)
Religion: (H.C.E.) Kirkens historie i nyere tid. Salmer. (1 time)
Historie: (O.J.) Buchreitz og Rosing: Historie I. (2 timer)
Geografi: (H.C.E.) Larsen og Rentsch: Geografi f. I real. (2 timer)
Biologi: (G.-A.) Dragsholt, Frederiksen og Nielsen: Planter og dyr I,
s. 1-67, (1 time)
Engelsk: (M.R.) Friis-Hansen og Nielsen: Engelsk f. mellemskolen III.
Kaj Bredsdorff: Eng. grammatik. Danmarks Skoleradio: Eng. 1961
-62. »A visit to Wales«, »Thackeray and Vanity Fair«. (4 timer).
Tysk: (Sk.J.) »Deutsch für die Realschule I. Kursorisk: Kästner: Drei
Männer im Schnee. (4 timer)
Regning og matematik: (I.R.) Friis Petersen: Mellemskolens ny regne
bog III (aktier og obligationer). Christiansen og Jensen: Aritmetik f.
mellemskolen, s. 7-45 og 54-80. A. Kristensen: Plangeometri f. mel
lemskolen, § 1-90. Blækregning en gang ugt. (6 timer)
Naturlære: (P.B.) Kobberø og Rosenberg: Fysik f. I og II real. Forfra
til lyslære. (2 timer)
Skrivning: (J.L.) Blanketudfyldning. (1 time)
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IV. EM
(18 elever, klasselærer P. Brasen)
Dansk: (I.R.) Clausen og Hansen: Læsebog for mellemskolen III. Houken og Sørensen: Svensk for mellemskolen. Stil (genfortælling eller
fristil en gang ugentlig). (5 timer)
Til eksamen opgives: som hovedværk Mogens Klitgaard: Elly Peter
sen. Efter læsebogen.
Prosa: s. 14, 57, 75, 94, 112, 120, 156, 231, 270.
Poesi: s. 37-43, 49-54, 118-120, 264-265.
Svensk: s. 3, 8, 10, 24, 43, 95.
Religion: (Sk.J.) Oversigt over kirkens historie med særlig hensyn til
den nyere tid. S. A. Bay: Vor kristne tro. (1 time)
Historie: (H.C.E.) Ludv. Schmidt: Lærebog i historie II, fra 1815 til vor
tid. (3 timer)
Geografi: (I.R.) C. C. Christensen: Geografi for mellemskolen II. Nord
amerika, 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: (M.R.) 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: (J.L.) Carl Gad: Tysk læsebog for mellemskolen II, s. 7-28, 32-42,
54-81, 86-94. Kursorisk: Kästner: Drei Männer im Schnee og skolradioens tyskhefte. Eyvind Holm: Ny tysk grammatik. (3 timer)
Til eksamen opgives: s. 32-35, 38-42, 54-80, 86-94.
Regning og matematik: (P.B.) Mellemskolens ny regnebog IV; Jensen og
Christiansen: Aritmetik (fra decimalbrøker og ud); Jul. Petersen:
Geometri (fra regulære polyg’oner og ud). (7 timer)
Naturlære: (P.B.) 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. Wilguin, der tillige underviser hele skolen i dans i efterårsmånederne.
Drengenes gymnastik suppleres med håndbold.

2.5

I kvindeligt håndarbejde undervises alle piger (af fru Bondo eller frk.
Hansen). De små klasser lærer strikning og håndsyning i 2 eller 3 ugent
lige timer. I de større klasser undervises i maskinsyning, og som ekstra
arbejde udføres broderi, vævning og knipling. Lige fra den første under
visning 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 (af fru Karin
Andersen) for pigerne i 6. og 7. kl. samt 8 a. Der er gennemgået: dagligt
rengøringsarbejde, madlavning, bagning samt regnskab.

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 årsafslutningen medvirker de
dygtigste elever enten i skolens strygeorkester som solister eller i kam
mermusik.
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Mellemskoleeksamen 1962
(9 drenge og 9 piger)

Den skriftlige eksamen afholdes den 7.-10 maj.

Mundtlig eksamen efter følgende skema:

17. maj Historie
23. maj Regn.-mat.
26.
29.
2.
6.

maj
maj
juni
juni

Geografi
Tysk
Dansk
Biologi

Eksaminator:

Censor:

hr. H. C. Ege
hr. P. Brasen

hr. G. Ashøj
hr. V. Gelting
Petersen (b)
fru I. Arne-Hansen
hr. M. Thuesen
hr. H. Steffensen (b
hr. K. Halberg

fru I. Rødgård
hr. John Larsen
fru I. Rødgård
hr. J. GervinAndersen

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

Censorerne - undtagen de to af undervisningsinspektionen
beskikkede (b) — er alle fra Ålholm skole.
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Afslutning på skoleåret 1961-62
Skriftlige prøver afholdes d. 7. og 8. juni.

som alle er velkomne til at overvære,
holdes d. ig. og 20. juni på følgende måde:

Tirsdag den 19. juni
KL 8:
I real:
8. klasse:
7. n.:
7. s.:
6. n.:
6. s.:

regning
dansk
dansk
dansk
dansk
dansk

KL 9^ :

gymnastik (piger)

(fru
i hr.
(hr.
i'frk.
(frk.
■hr.

Rødgård)
Larsen)
Bent Jensen)
Dahl)
Silfwander)
O. Jensen)

KL 12:
I real:
5. kl.:
4. kl.:
3. kl.:
2. kl.:
i. kl.:
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dansk
dansk
regning
dansk
dansk
dansk

(hr. Larsen)
■ hr. Ege)
i frk. Silfwander)
(frk. Nielsen)
(fru Rødgård)
fru Rasmussen)

Onsdag den 20. juni
KL 8:
I real:
8. kl.:
7- n-:
7. s.:
6. s.:
5- kL:

geografi
regning
regning
regning
regning
regning

KL 9^:

gymnastik (drenge)

(hr. Ege)
(hr. Brasen)
(hr. O. Jensen)
(hr. Bent Jensen)
(frk. Silfwander)
(frk. Nielsen)

KL 12:
I real:
6. n.:
4. kl.:
3. kl.:
2. kl.:
i. kl.:

engelsk
regning
dansk
regning
regning
regning

(fru Rasmussen)
(hr. O. Jensen)
(hr. Gervin-Andersen)
(hr. Bent Jensen)
(hr. Ege)
(frk. Nielsen)

Torsdag den 21. juni
Kl. 9-11.
Bogaflevering og omflytning for alle klasser.
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Fredag den 22. juni
Alle klasser møder kl. 9,30.
KL 10:

Afslutning — sang- og musikprøve (program på næste side)
Efter afslutningen indbydes de elever, der udgår af IV. og 8. kl.,

tillige med deres mødre til afsked i sy- og tegnestuen.

Tirsdag d. 19. og onsdag d. 20.
kl. 10—13
fremlægges års-arbejderne i tegning og håndarbejde

på sy- og tegnestuen (2. sal),

Det nye skoleår begynder MANDAG DEN 13. AUGUST.

6.-8. klasse samt 1 og II real kl. 8; 1.-5. klasse kl. g.
Det kgl. Vajsenhus, juni ig62.

Nr. F arimagsgade 51.
SV. SKOV JENSEN
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Musikprogram
Beethoven: Geistliches Lied.
Grieg: Vægtersang.
Mozart: Die Jagd.
Gluck: Arie af operaen »Orpheus«.

Sangprogram
Povl Hamburger: Sangen har lysning (Bjørnson).
Sv. Erik Tarp: Her har hjertet hjemme (Gelsted).
Carl Nielsen: Havets sang (L. C. Nielsen).
E. Borregaaard: Sommerferievise (Charles Gandrup).
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Opbevar denne liste!

Ferier og fridage i skoleåret 1962-63
Fredag d. 7. september: Fridag.
Torsdag d. 11. oktober: Skolens stiftelsesfest.
Efterårsferie: Mandag d. 15. til lørdag d. 20. oktober (begge dage inci.).
Tirsdag d. 13. november: Fridag.
Onsdag d. 5. december: Fridag.
Juleferie: Mandag d. 24. december til lørdag d. 5. januar (begge dage inci.).
Lørdag d. 2. februar: Fridag.
Mandag d. 25. februar: Fridag (fastelavn).
Mandag d. 11. marts: Fridag (Kongens fødselsdag).
Torsdag d. 28. marts: Fridag (Dronningens fødselsdag).
Påskeferie: Onsdag d. 10. til tirsdag d. 16. april (begge dage inci.).
Onsdag d. 1. maj: Fridag.
Børnehjælpsdag er ikke fridag!
Lørdag d. 11. maj: Fridag (St, bededagslørdag).
Pinseferie: Lørdag d. 1. til tirsdag d. 4. juni (begge dage inci.).
Onsdag d. 5. juni: Fridag (grundlovsdag).
Mandag d. 24. juni: Første sommerferiedag.
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