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Det kongelige Vajsenhus
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 samfundsforholdene har udviklet sig, og den so
ciale forsorg er blevet udvidet, har Vajsenhuset på et væsentligt punkt
ændret 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 skaffe 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.
Den økonomiske hjælp, der af Vajsenhuset ydes til forældre- og fa
derløse børn, har i det sidste år andraget ca. 63.000 kr., som fordeler
sig på fire forskellige områder:

1. 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 de syv 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 sæd5

vanlige Vajse-understøttelse. I det sidst forløbne år har forholdet over
for stifterne stillet sig på følgende måde:

Lolland-Falsters stift, som har en opsparet kapital på ca. 33.600
kr., har intet bidrag modtaget fra Vajsenhuset, men har af renten
udbetalt 1380 kr. til i alt 13 børn.

Fyns stift har fra Vajsenhuset modtaget 2400 kr., hvoraf der er be
talt understøttelse til 22 børn; den opsparede kapital udgør 3000 kr.
Aalborg stift har uddelt 1900 kr. til 18 børn; fra Vajsenhuset er
modtaget 2640 kr. Der er opsparet ca. 900 kr.

Aarhus stift har en kapital på ca. 23.000 kr.; fra Vajsenhuset er
sendt 2330 kr., til 57 børn er uddelt 4530 kr.

Viborg stift, hvis kapital udgør ca. 39.000 kr., har intet fået fra
Vajsenhuset, men af renten brugt 1560 kr. til hjælp for 13 børn.
Ribe stift har opsparet ca. 45.000 kr. og har af renten brugt 1700
kr. til hjælp for 15 børn.

Haderslev stift, der fra gammel tid slet ingen opsparet kapital har
haft, har fra Vajsenhuset fået 2040 kr., der er anvendt til 30 børn.
Som det fremgår af ovenstående, er der i stifterne i alt understøttet
168 børn, hvortil er brugt ca. 16.000 kr. - i gennemsnit har hvert
barn altså kun modtaget ca. 100 kr. årlig. I alt er der i stifterne fra
gammel tid af de tilsendte »Vajse-penge« opsparet 145.000 kr.
2. Vajseunderstøttelse, ydet direkte til børn i København og omegn
(så godt som udelukkende børn, der går i skolen) - til 30 børn er der
i årets løb betalt 18.000 kr., man har altså her anlagt et andet syns
punkt end i stifterne, færre børn er blevet understøttet, men til gen
gæld 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 i alt kunnet fordeles godt 16.000 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 ca. trekvart 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 Vajsen
huset.
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 omk. 100.000 salmebøger, så selv om 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 1. 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 års alderen (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 hverdage kl. 11—12 samt man
dag kl. 18-19 (telf. Central 10356. Vagtmester: Byen 4351).
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Skolen
har gennem alle årene været det vigtigste led i Vajsenhusets virksom
hed, og formålet har til stadighed været det samme: på kristent grund
lag 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 Under
visningsvejledning for Folkeskolen (Den blå Betænkning). Skolen be
står 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 yderst få elever, der forlader skolen så tidligt - det vil i vore dage
være rimeligt at betragte otte års skolegang som minimum.
1 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 skolegan
gen efter 8. klasse, overflyttes til kommunale skoler.

Den 7-klassede 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. klassedeles eleverne dog i seks ugentlige timer i to hold, hvoraf det ene læser
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, der for første gang afholdes ved afslutningen
af indeværende skoleår.
Hermed er til en vis grad indledt et nyt kapitel i Vajsenhusets historie.
Igennem en meget lang årrække havde man nemlig holdt strengt på, at
Vajsenhuset ikke burde være en eksamensskole, men forberede eleverne
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til praktiske erhverv. Da kravet om en eksamen blev stadig mere på
trængende, oprettedes en mellemskole, således at vore elever i tids
rummet 1949-1962 har kunnet gå ud af skolen med en mellemskole
eksamen, men måtte overflyttes til anden skole, hvis de skulle have den
afsluttende realeksamen. Først ved skoleloven af 1958 blev der mulig
hed for at føje dette sidste led til.
Denne gradvise udbygning af skolegangsforholdene har naturligvis
været forbundet med visse vanskeligheder, navnlig med hensyn til at
skaffe plads i den snart 100-årige bygning, der oprindelig var beregnet
til 10 klasser. Nu har skolen 13 klasser, desuden er der i de mindste
klasser indført »deletimer«, hvilket kræver, at en enkelt klasse skal
bruge to lokaler i den samme time.
For at afhjælpe vanskelighederne på dette punkt blev der i begyndel
sen af 1963 foretaget en større ombygning, idet de to tredjedele af den
pompøse, men ganske uanvendelige vestibule blev inddraget til ud
videlse af naturfagsklasse og bibliotek. Samtidig blev et af de større
klasseværelser delt i to mindre. Men hermed synes også grænsen at
være nået for udnyttelsen af den gamle bygning. Stilles der i de kom
mende år yderligere krav om udvidelsen af skolegangen - enten med
9. klasse eller med »børnehaveklasse« - må der findes nye muligheder
for udbygning; desværre har den naboejendom, som Vajsenhuset er
hvervede for nogle år siden, vist sig uegnet til brug for skolen.

Selv om Vajsenhuset altså nu fører op til realeksamen, må det - som
tidligere nævnt - erindres, at det kun er et fåtal af eleverne, der får
denne afslutning på skolegangen. For alle de elever, der går ud af 8.
klasse, er der imidlertid tre muligheder for fortsat skolegang: enkelte
kan overgå til realafdelingen, og alle har mulighed for gennem kom
muneskolernes 9. og 10. klasse at afslutte med de statskontrollerede
prøver, der uden tvivl i tidens løb vil give adgang til adskillige stillinger,
hvortil der tidligere krævedes real- eller mellemskoleeksamen. Endelig
er der den tredje mulighed: at søge et kortere eller længere ophold på
en efterskole. I mange tilfælde vil dette sikkert være den allerbedste
form for afsluttende skolegang, idet de unge herved kommer til at leve
under helt andre forhold end de vante og på mange områder får ud
videt deres horisont. Et sådant ophold vil kunne gennemføres uden
nævneværdige udgifter for hjemmet.
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Når alle disse forhold tages i betragtning, vil det forhåbentlig efter
hånden blive indset, at det ikke er afgørende for et barns fremtid, om
det kommer i den stadig altfor stærkt eftertragtede realafdeling.

Hvis en elev i realskolen har ønske om at afslutte skolegangen med
en studenter-eksamen, er der mulighed for ved slutningen af II real at
blive optaget i en af byens gymnasieskoler i 1 g (sproglig el. matematisk).
For at være kvalificeret hertil kræves: at årskaraktererne i alle fag er
tilfredsstillende - at skolen indstiller eleven som »egnet« - og at den
afsluttende skriftlige prøve er bestået med godt resultat.
Også fra III real kan der søges optagelse i gymnasium på ganske
samme betingelser, blot med den tilføjelse, at den beståede realeksamen
skal være tilfredsstillende. Hvis enten skolens udtalelse eller prøvens
udfald ikke umiddelbart kvalificerer til optagelse, skal eleven til prøve
på det gymnasium, hvor der er søgt optagelse.
Her fra skolen blev sidste år to elever optaget i gymnasium fra II
real - og i år søger 3 elever fra III real og 1 fra II real optagelse.

For at hjemmene kan følge med i, hvordan børnene klarer sig i de
forskellige skolefag, sendes der fire gange om året en »meddelelsesbog«
med hjem (1. november, 1. februar, 1. maj og 20. juni). Der gives ikke
egentlige karakterer, men standpunktet bedømmes ud fra »middel« og kan enten ligge over (betegnet med »særdeles godt« og »noget over
middel«) eller ligge under (betegnet med »noget under middel« eller
»ringe«). Ved siden heraf gives en bedømmelse for »arbejdsindsats«,
d.v.s. flid, opmærksomhed og god vilje - udtrykt ved tallene: 1: sær
deles god, 2: god, 3: ikke tilfredsstillende.
I realafdelingen og ved de afsluttende prøver i 8. klasse benyttes
fremtidig den nye karakterskala, der også er opbygget ud fra »middel
standpunktet«, der angives ved tallet 8. Fire trin opad (9, 10, 11, 13)
udtrykker en stigning fra »over middel« til »det usædvanlig selvstæn
dige og udmærkede« - fem trin under 8 (7, 6, 5, 3, 0) spænder fra
»lidt under middel« til »det helt uantagelige«. Det er hensigten, at
det højeste og laveste trin (13 og 0) kun ganske undtagelsesvis skal
komme i anvendelse, således at skalaen i realiteten kun omfatter otte
trin. Noget gennemsnit af samtlige karakterer vil for fremtiden ikke
blive udregnet.
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En betingelse for at barnets skolegang kan give det rette udbytte
er, at der eksisterer et nøje samarbejde med hjemmet, så at skole og
hjem gensidig støtter hinanden i det fælles mål: at give barnet så god
en ballast som vel muligt til at leve livet. For Vajsenhusets vedkom
mende er en nær forbindelse med hjemmet så meget mere påkrævet,
som moderen er alene om opdragelsen og derfor i særlig grad kan trænge
til støtte. Opstår der problemer af den ene eller anden art, beder vi
derfor vore børns mødre om at henvende sig til skolen eller klasse
læreren, som også vil være indstillet på at aflægge besøg i hjemmet for
at drøfte alle forhold, der kan have betydning for barnets udvikling.
Af og til har der fra mødres side været fremsat ønske om, at der blev
afholdt nogle flere sammenkomster på skolen, end det hidtil har været
tilfældet, navnlig ud fra den betragtning, at man da i fællesskab kunne
tale om forhold, der er af betydning for forholdet mellem hjem og
skole. For at imødekomme dette berettigede ønske vil vi for fremtiden
forsøge at arrangere mindre sammenkomster for hver enkelt klasses
mødre - i håb om at man fra hjemmets side vil vise interesse for denne
form for kontakt mellem hjem og skole.

Også efter udgangen af skolen søger Vajsenhuset at være eleverne
til hjælp, dels ved i beskedent omfang at yde støtte til videregående ud
dannelse, dels ved så vidt det er muligt at være behjælpelig med at
finde gode lærepladser for de unge. Hertil skal dog bemærkes, at visse
fag er i særlig grad »på mode« (f. eks. elektriker, mekaniker, damefri
sør) og så stærkt efterspurgt, at det må anses for umuligt at opnå en
læreplads, med mindre pågældende har særlige forbindelser. Men på
den anden side findes mange gode fag, som tilsyneladende ikke virker
særlig tiltrækkende på de unge i vore dage, og hvor det derfor vil være
let at få læreplads.
For at give de store elever kendskab til erhvervslivets mange mu
ligheder gives der i afgangsklasserne »erhvervsorientering«, som er lagt
an på at hjælpe dem til at træffe det rette valg.
Desværre har det i år ikke været muligt (som de to foregående år)
at få eleverne ud i praktisk arbejde inden for forskellige brancher. Ar
bejdsmarkedet er vel nok så hårdt spændt, og mangelen på arbejdskraft
så stor, at virksomhederne ikke tør indlade sig på at skulle give en
slags undervisning til disse ganske unge.
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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.
Derfor:
1. Lad ikke børnene være for sent oppe om aftenen (fjernsyn!).
2. Sørg for, at børnene kommer hjemmefra i så god tid om mor
genen, at de kan være rettidig i skole.
3. Bed ikke om ekstra frihed for børnene ud over de almindelige
ferier og fridage - med mindre det er strengt nødvendigt - i så
tilfælde må skolen have skriftlig anmodning senest dagen før.
4. Fritagelse for gymnastik og bad gives kun ifølge lægeattest.
5. Forsømmer et barn på grund af sygdom mere end to dage, skal
skolen eller klasselæreren underrettes. Når barnet møder i skolen
efter en sygdomsperiode, skal det medbringe skriftlig meddelelse
om, hvorlænge det har forsømt, og hvad grunden har været. Når
skolen ønsker det, skal der sendes lægeattest (blanket hertil sen
des fra skolen).
6. Udeblivelse fra skolen uden lovlig grund (skulkeri) kan medføre
bortvisning fra skolen.
7. Ved konfirmation har de børn, der bliver konfirmeret, fri dagen
efter konfirmationen, deres søskende til kl. 10. Anden frihed i
anledning af konfirmation gives ikke.
8. Forsyn tøj, penalhus, gymnastikpose o. lign, med tydeligt navn og
spørg straks efter glemte sager!

Hjælp med til at standse rygning og begrænse slikkeri!
Naturligvis er rygning forbudt på skolen og i dens nærmeste omegn,
ligesom det er forbudt at medbringe tobaksvarer på skolen.
Gør Deres barn forståeligt, at det er farligt at begynde at ryge i en
ung alder - det er SKADELIGT og DYRT.
Også SLIK er skadeligt, tandlægen klager alvorligt over de dårlige
tænder, der for en stor del skyldes overdrevent slikkeri. Giv derfor
ikke Deres barn penge til slik! Vi vil gerne have gennemført, at børnene
ikke har slik med i skole - undtagen ved særlige anledninger, hvor
frugt i øvrigt vil være at foretrække.
Tyggegummi er under alle omstændigheder forbudt på skolen.

12

Årsmeddelelser
Det forløbne skoleår, der begyndte d. 12. august 1963 og slutter d.
20. juni 1964, har haft 231 skoledage. Elevantallet var ved begyn
delsen 289 (152 drenge og 137 piger), ved slutningen 287 (151 drenge
og 136 piger). Ved skoleårets begyndelse blev optaget 42 nye elever
(27 drenge og 15 piger).
Eleverne har været fordelt i 13 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.
Med slutningen af dette skoleår tager frk. R. Silfwander sin afsked
fra Vajsenhuset efter at have virket som lærerinde her i 42 år. For et
dygtigt og samvittighedsfuldt arbejde gennem de mange år er Vajsen
huset og dets elever frk. Silfwander megen tak skyldig — og ønsker for
hende et godt og velfortjent otium.
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. 7 Vi til 16 Pi (dog ikke lørdag efter
middag). Godt 100 børn 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, som ledes af hr. John Larsen, har i
den største del af skoleåret været tilgængelig for de større elever tre
dage om ugen i et par timer efter skoletid. Her kan der læses lektier
under gode forhold, og det ville være ønskeligt, om flere af de store
elever benyttede sig af den chance, det er at kunne få hjælp i de fleste
fag - både i håndbøgerne og hos læreren.
Udlånet fra skolens bibliotek udviser en stadig stigning, i dette skole
år har der været ca. 1400 udlån.
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Lejrskoleopholdet var i slutningen af august henlagt til Ribe, hvor
Vandrerhjemmet stillede de nødvendige lokaler til rådighed. Det var
med nogen betænkelighed, at lejrskolen for første gang blev henlagt til
en by, men det viste sig at være meget behageligt, navnlig da Vandrer
hjemmet ligger med udsigt over den ældste del af Ribe. I de otte dage,
opholdet varede, fik eleverne fra 8. kl. og I real (under ledelse af hr.
Gervin-Andersen, frk. Thygesen og hr. John Larsen) set og oplevet den
særprægede sønderjyske natur. Næsten alle fag blev taget op og dis
kuteret, der blev aflagt besøg på forskellige virksomheder, ligesom de
historiske steder var genstand for grundig behandling. Med bus nåede
man de steder, som var af biologisk og geografisk interesse, og ved
hjælp af skovl, lup, flora etc. undersøgtes de forskellige ting. De mange
indtryk har eleverne samlet i en for de flestes vedkommende fyldig og
velskreven rapport. Der er ingen tvivl om, at lejrskole-opholdet er ud
bytterigt - ikke mindst på grund af det kammeratlige fællesskab.

Skoleskovturen gik i år for alle klasserne (undtagen 1. klasse) til
Fredensborg - af hensyn til lejrskolen fandt udflugten sted allerede d.
21. august og var i alle henseender vellykket.

Stiftelsesfesten fejredes som sædvanlig d. 11. oktober. Ved formid
dagsfesten i gymnastiksalen, hvor medlemmer af direktion og kuratel
var til stede, talte biskop Westergård Madsen til børnene, og kammer
herre Wern overrakte præmier til elever fra de ældste klasser, fra III
real: Knud Skagen, Jette Weidemann, II real: Per Jan Andersen, I real:
Finn Windfeld Hansen, Finn Jacobsen, Anne Marie Christophersen,
Eva Kruse, 8. kl.: Kirsten Sindal Nielsen. Om aftenen holdtes der bal
for hele skolen.

Julefesten, der holdtes den 21. december, måtte på grund af den
foretagne ombygning af vestibulen forme sig lidt anderledes end de
tidligere år. Der indlededes med læsning af juleevangeliet og opførelse
af julespil, hvorefter hver klasse holdt sin egen juleafslutning i klasserne
med gaver og godter. Den afsluttende dans om juletræet foregik derpå
i gymnastiksalen.
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Den første dag efter juleferien d. 6. januar (Hellig tre kongers dag)
begyndtes det nye år med gudstjeneste i Set. Andreaskirke, hvor pastor
Hol thor talte.
Skolekomedie blev som sædvanlig spillet i begyndelsen af marts,
elever fra I real og 8. kl. opførte Hostrups »Soldaterløjer«.
Sammenkomster for elevernes modre har været afholdt to gange
i årets løb, i november for de ny-optagne børns mødre og i januar for
dem, der havde børn i 6. og 7. klasse, de klasser, hvor der skal træf
fes afgørelse om børnenes afsluttende skolegang, og hvor jo navnlig
spørgsmålet: eksamen er brændende.

I bestræbelsen for at udruste børnene så godt som muligt spiller
også den legemlige sundhed en betydelig rolle, og skolen føler det der
for som sin opgave at hjælpe med til at fremme den legemlige sund
hedspleje. Skolelægen kommer regelmæssigt på skolen og fører tilsyn
med alle elevernes helbredstilstand. Hjemmene kan her få råd og vej
ledning, men den egentlige behandling af sygdomme må henvises til
hjemmets egen læge. Også Københavns kommunes skolepsykologiske
kontor yder i 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
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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Vajsenhusets elever modtager også betydelig og værdifuld støtte
udefra, idet det synspunkt er anerkendt fra alle sider, at de børn, der
går her i skolen, skal nyde de samme fordele, som de kunne opnå
i kommunens skoler. Derfor har Københavns kommunalbestyrelse givet
tilladelse til, at Vajsenhusets elever deltager i skolebespisning på samme
måde som ved kommunens egne skoler. Hele året får børnene 14 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 rådighed
for de børn, som bor så langt fra skolen, at de er nødt til at benytte
sporvogn, over 200 børn har nydt godt heraf. Til S-tog kan der der
imod ikke gives gratis kort. Det sporvognskort, børnene får i august
måned, skal benyttes hele skoleåret igennem, det må derfor stærkt ind
skærpes, at der udvises den allerstørste påpasselighed med kortet, som
normalt ikke vil kunne erstattes, hvis det tabes. Disse særlige sporvogns
kort må kun benyttes til at køre til og fra skole.
Børnenes Kontor har som hidtil foretaget to store uddelinger af
hjælp til trængende hjem — både ved jul og sommerferie har en hel
del af vore elever modtaget en meget kærkommen hjælp, som også
skolen er taknemlig for. Ved siden af dette store arbejde har Børnenes
Kontor nu også overtaget »Østrups« opgave: at skaffe ferieophold til
de børn, der trænger mest til at komme på landet. Trods vanskeligheder
med at skaffe feriepladser er også dette arbejde udført med al mulig
omhu og forståelse.

Dansk Skolescene har som sædvanlig givet vore elever adgang til at
være medlemmer for halv pris, hvad skolen er taknemlig for. Børnene
har haft lejlighed til at komme til forskellige teater- og filmforestillinger,
som forhåbentlig bidrager til at vænne dem til god kunst.

Ved skoleårets slutning (juni 1963) udgik 21 elever (11 drenge og
10 piger) af skolens ældste klasser.
Fra II real: Søren Kloch, Inge Marie Jørgensen (til gymnasium), Pia
Bonnen (til anden skole).
Fra 8. klasse: Erland Andersen, Ole Bramsgaard, Svend Aage Gyldner, Bent Larsen, Bjørn Aage Nielsen, Flemming Petersen, Henrik Pe
tersen, Ole Petersen - Jytte Johansen, Pia Krøll, Anni Kvist, Bente
Løhmann, Tove Olsen, Inge-Lise Pedersen, Merete Windfeld.
Fra 7. klasse: Jan Adelørn, Jens Peter Rasmussen — Kaja Horndrup.
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Sammenholdet mellem de gamle elever er af betydelig værdi, derfor
bliver det også fra skolens side forsøgt at støtte dette, specielt gennem
de sammenkomster, der i vinterhalvåret (oktober-marts) holdes på
skolen den første mandag i hver måned (dog ikke i januar). Der holdes
»åbent hus«, hvor alle gamle elever - såvel ældre som yngre årgange
er velkomne. Det er en glæde at se, at der stadig - trods »mødetræthed«,
fjernsyn og hvad der ellers kalder på ungdommen - samles et ret
stort antal gamle elever, som åbenbart er glade for at komme på deres
gamle skole, træffe kammerater og hilse på lærerne. Vi bestræber os
for at byde på god og afvekslende underholdning: foredrag, oplæsning,
musik, undertiden film eller lysbilleder. I år holdes ud over de sæd
vanlige sammenkomster i juni måned et sommermøde med »dans under
linden«, hvis vejret tillader det.
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Lærerpersonalet
Sv. Skov Jensen, forstander (ansat 1. april 1944):
Religion: 6. s. Tysk: III R. Regning: 5. kl........................................

10 timer

Per Brasen, viceinspektør (ansat 1. august 1955):
Religion: II—III R. Regning-mat.: II R. Naturlære: I-III R., 7. s.
Maskinskr.: 8. a., 7. a..................................................................... 21 timer

Frk. C. Dahl (ansat 1. oktober 1918, overlærer 1. maj 1948):
Religion: 7. n., 6. n. Dansk: 7. s. Skrivning: 7. ns. (dr.).
Historie: 7. n., 6. n., 5. kl.
Læsesvage børn i 5 timer .................................................................. 22 timer
Frk. R. Silfwander (1922, fast ansat 1. april 1923, overlærer 1. aug. 1955):
Skrivning: 8. kl. Regning: 8. kl., 6. n. og s.
Geografi: 7. n., 6. s. Biologi: 7. n., 6. s......................................... 21 timer

Frk. E. Nielsen (1924, fast ansat 1. april 1925, overlærer 1. august 1955):
Religion: 1. kl. Regning: 3. kl., 2. kl., 1. kl. Biologi: 4. kl., 3. kl.
Geografi: 4. kl. Historie: 4. kl......................................................... 27 timer
Fru K. Bondo (1927, fast ansat 1. juli 1929, overlærer 1. august 1955):
Håndarbejde: I R., 8. a., 5. kl., 3. kl., 1. kl.
Religion: 5. kl., 3. kl., 2. kl. Historie: 3. kl..................................... 18 timer
Varetager hvervet som assistent på kontor og hos skolelægen.
Fru A. Wilquin (1933, fast ansat 1. novbr. 1933, overlærer 1. august 1955):
Gymnastik: samtlige pigeklasser samt 2. kl., 1. kl............................. 19 timer

Oscar Jensen (1934, fast ansat 1. april 1935, overlærer 1. august 1955):
Dansk: 8. kl. Regning-mat.: I R. Historie: III R.
Bogføring: 8. a., 7. a. Naturlære: 8. b., 6. n......................................... 23 timer

Erik Mortensen (1934, fast ansat 1. april 1935, overlærer 1. aug. 1955):
Tegning: alle klasser. Skolebibliotekar .................................................. 22 timer
H. C. Ege (1942, fast ansat 1. april 1944, overlærer 1. april 1959):
Religion: I R, 8. kl., 7. s. Dansk: 7. n. Historie: II R, I R, 7. s., 6. s.
Geografi: III R. Orienteringsfag: 8. kl.......................................... 26 timer

Frk. M. Hansen (ansat 1. august 1948):
Håndarbejde: 7. kl., 6. kl., 4. kl., 2. kl. Religion: 4. kl.
Geografi: 5. kl., 3. kl......................................................................... 14 timer
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Erik Meisner (1949, fast ansat 1. august 1951):
Sang: alle klasser. Leder skolens musikundervisning ...................... 31 timer
Fru l. Rødgård (ansat 1. august 1953):
Dansk: II R, 4. kl. Skrivning: 4. kl. Regning-mat.: Ill R.
Geografi: I R, 7. s. Biologi: 7. s..................................................... 27 timer

John Larsen (ansat 1. august 1954):
Dansk: III R„ 2. kl. Skrivning: 2. kl. Tysk: II R. Fransk: III R.
Legemsøvelser: 7. dr.: 4.-5. dr. Erhvervsorientering: 8. kl. (7. ns., II—III R).
Leder af skolens læsestue .................................................................. 33 timer
J. Gervin-Andersen (ansat 1. august 1958):
Dansk: 6. n. og s. Skrivning: 6. n. og s. Regning-mat.: 7. n.
Biologi: III R, II R. Maskinskrivning: 8. b.
Legemsøvelser: I—III R, 8. kl............................................................. 30 timer

Bent Jensen (ansat 1. august 1958):
Dansk: 1. kl. Skrivning: 1. kl. Geografi: II R, 6. n.
Biologi: I R, 6. n. Legemsøvelser: 6 dr. Sløjd: I R-5. kl. (dr.) ... 34 timer

Fru Margit Rasmussen (ansat 1. august 1961):
Dansk-skrivning: I R, 3. kl. Engelsk: III R, I R, 7. n......................... 28 timer
Fru Jette Schrøder (ansat 1. august 1963):
Regning: 4. kl. Engelsk: 7. s., 6. s.Tysk: I R, 8. b., 7. b.
Naturlære: 7. n., 6. s...................................................................... 28 timer
Frk. Bente Thygesen (ansat 1. august 1963):
Dansk-skr.: 5. kl. Regning: 7. s. Engelsk: I R, 8. kl. 6. n.
Biologi: 5. kl..................................................................................... 29 timer
Fru A. *
)Reinfeldt (ansat 1. oktober 1963):
Husgerning: 8. a., 7. pi., 6. pi .......................................................... 10 timer
*) Fru Karin Andersen, som havde været skolekøkkenlærerinde fra august 1961,
ophørte i sept. 1963.
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Timefordeling 1963-64
1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl.
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Undervisningen
er i det forløbne skoleår meddelt i de forskellige klasser
efter følgende plan:
1. klasse

(25 elever, klasselærer Bent Jensen).
Dansk og skrivning: (B.J.) I. M. Nordentoft: Min ABC I—II. Iagttagelse.
Min opgavebog I—II; Min skrivebog I, Verner Sørensen m. fl.: Læs og skriv
rigtigt; Diverse frilæsningsbøger. (9 timer + 3 deletimer)
Religion: (E.N.) Mundtlig gennemgang: fra skabelsen til Moses og udvalgte
fortællinger af Det nye Testamente. Salmer. (1 time)
Regning: (E.N.) Regn rigtigt, 1 A og 1 B. (3 timer + 2 deletimer)
2. klasse

(28 elever, klasselærer John Larsen)
Dansk og skrivning: (J.L.) I. M. Nordentoft: Nu kan jeg læse, og Læsebogen 2
med arbejdsbog. Verner Sørensen: Skriv rigtigt, 2. skoleår. Diverse frilæs
ningsbøger. (9 timer + 3 deletimer)
Religion: (K.B.) Af Det gamle Testamente er mundtlig gennemgået: Moses og
dommerne og af Det nye Testamente udvalgte fortællinger. Salmer efter:
Salmer til skolebrug. (2 timer)
Regning: (E.N.) Regn rigtigt 2. (3 timer + 2 deletimer)
3. klasse

(30 elever, klasselærer fru M. Rasmussen)
Dansk og skrivning: (M.R.) I. M. Nordentoft: Danmarksbogen. Verner Søren
sen: Skriv rigtigt samt Sproglære 1. (10 timer + 1 deletime)
Religion: (K.B.) Fra det gi. Testamente: Kongetiden. Udvalgte fortællinger fra
Det ny Testamente. Salmer. (2 timer)
Historie: (K.B.) Mogens Møller: Vi læser historie I. (1 time)
Geografi: (M.H.) Danmark m. Grønland og Færøerne. (2 timer)
Biologi: (E.N.) Holm Joensen: Min egen naturhistorie I. (1 time)
Regning: (E.N.) Regn rigtigt 3. (5 timer)
4. klasse

(32 elever, klasselærer fru I. Rødgård)
Dansk og skrivning: (LR.) I. M. Nordentoft: Læsning 4. Verner Sørensen:
Skriv rigtigt. 4. (9 timer + 1 deletime)
Religion (M.H.) Israels historie i sammenhæng. Salmer. (2 timer)
Historie: (E.N.) Dybmose og Frederiksen: Historiebogen for 4. skoleår. (2 timer)
Geografi: (E.N.) Axel Nielsen: Vor jord. Norden. (2 timer)
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Biologi: (E.N.) Holm Joensen: Naturhistoriebog for 4. skoleår. (2 timer)
Regning: (J.S.) Regn rigtigt 4. (5 timer)
5. klasse

(34 elever, klasselærer frk. B. Thygesen)
Dansk: (B.T.) I. M. Nordentoft: Læsning 5. Verner Sørensen: Skriv rigtigt.
Sproglære I. (8 timer)
Religion: (K.B.) Martensen og Paulli: Bibelhistorie (til og med Jesu opstandel
se); trosbekendelsen, dåbsbefalingen. Salmer. (2 timer)
Historie: (C.D.) Mogens Møller: Vi læser historie. 2. (2 timer)
Geografi: (M.H.) Irgens og Kjær Rasmussen: Geografi 5. (2 timer)
Biologi: (B.T.) Holm Joensen: Naturhistorie for 5. skoleår. (2 timer)
Regning: (Sk.J.) Regn rigtigt 5. (5 timer)
Skrivning (B.T.) (2 timer)
6. klasse (nord)

(1

8 elever, klasselærer J. Gervin-Andersen)
Dansk: Jørgensen og Maltesen: Læsebog, 6. kl. Verner Sørensen: Skriv rigtigt.
Hoffmann Jensen m. fl.: Sproglære 2. (5 timer)
Religion: (C.D.) Påske, pinse, 1. og 2. trosartikel. Kirkebygningen, kirkeåret og
gudstjenesten. Salmer. (2 timer)
Historie: (C.D.) Mogens Møller: Vi lærer historie 3. (2 timer)
Geografi: (B.J.) Böcher og Holm: Vi og verden: Sovjetunionen, Asien, Au
stralien, Sydamerika. (2 timer).
Biologi: (B.J.) Planter og dyr fra hav, strand, klit og hede. (1 time)
Engelsk: (B.T.) Rigø & Reinvard: Come along I m. øvehefte. (5 timer)
Naturlære: (OJ.) Kobberø & Rosenberg: Fysik f. 6., 7. klasse. Forfra til
smeltning. (2 timer)
Regning: (R.S.) Kromann Clausen og Jensen: Regnetimen 6. (4 timer)
Skrivning: (G.-A.) (2 timer)

6. klasse (syd)

(17 elever, klasselærer (G.-A.)
Dansk: (G.-A.) som 6. n.
Religion: (Sk.J.) som 6. n.
Historie: (H.C.E.) som 6. n.
Geografi: (R.S.) som 6. n.
Biologi: (R.S.) som 6. n. + Alb .Bjerre: En sommer ved Vestkysten.
Engelsk (J.S.) som 6. n. + frilæsning, skoleradio.
Naturlære: (J.S.) som 6. n.
Regning: (R.S.) som 6. n.
Skrivning: (G.-A.) (2 timer)
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7. klasse (nord)

(2

0 elever, klasselærer H. C. Ege)
Dansk: (H.C.E.) Jørgensen og Maltesen: Læsebog 7. kl. Verner Sørensen:
Skriv rigtigt 7. (4 timer)
Religion: ((C.D.) Apostlenes Gerninger. 3. trosartikel. Salmer. (2 timer)
Historie (C.D.) Mogens Møller: Vi læser historie 4.
Geografi: (R.S.) Böcher og Holm: Vi og verden 2, s. 154-257. (1 time)
Biologi: (R.S.) Buch og Pedersen: Sundhedslære. (2 timer)
Engelsk: (M.R.) Rigö og Reinvard: Come along II m. øvehefte. (3 timer)
Naturlære: (J.S.) Kobberø og Rosenberg: Fysik for 6. og 7. kl. fra smeltningud. (2 timer)
Regning: (G.-A.) Kromann Gausen og Jensen: Regnetimen 7. (3 timer)
Skrivning: (C.D.) Drengene. (1 time)

7. klasse (syd)

(20 elever, klasselærer H. C. Ege)
Dansk: (C.D.) som 7. n.
Religion: (H.C.E.) Ap. Gern, i uddrag. Salmer. (2 timer)
Historie: (H.C.E.) som 7. n.
Geografi: (I.R.) som 7. n.
Biologi: (I.R.) som 7. n.
Engelsk: (J.S.) som 7. n.
Naturlære: (P.B.) som 7. n.
Regning (B.T.) som 7. n.
Skrivning: (C.D.) Drengene. (1 time)
Erhvervsorientering: I 7. n. og s. er givet ca. 10 timers forberedende gennem
gang (J.L.).
7. a. (18 elever)

Maskinskrivning: (P.B.) (2 timer)
Bogføring: (O.J.) (2 timer)
Praktisk regning: (B.T.) (2 timer)
7. b. (22 elever)

Tysk: (J.S.) Krüger-Rasmussen: Leichtes Deutsch 1. med øvehefte. - Skole
radio. (4 timer)
Matematik: (G.-A.) Geometri for begyndere af Kromann Clausen og C. E.
Jensen. Algebra for 7.-9. klassetrin; forsøgstekst (2 timer)
8. klasse

(2

2 elever, klasselærer O. Jensen)
Dansk: (O.J.) Nordentoft og Gregersen: Læsebøgerne for 7. og 8. trin. Udvidet
læsning. Stiløvelse: Verner Sørensen: Skriv rigtigt f. 8 .skoleår. (5 timer)
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Religion: (H.C.E). Kirkens historie i nyere tid. Salmer. (1 time)
Historie: (H.C.E.) Knudsen og Clevin: Du og dit samfund. Verdenshistorien fra
1900 til vore dage. (2 timer)
Orientering: (H.C.E.) Birkebæk m. fl.: Du og din verden I. Opgaver efter frit
valgte emner. (4 timer)
Engelsk: (B.T.) Rigö og Reinvard: Come along med tilhørende arbejdsbog.
(3 timer)
Regning: (R.S.) Kromann Clausen og Jensen: Regnetimen 8, (5 timer)
Skrivning: (R.S.) Blanketudfyldning. (1 time)
Erhvervsorientering: (J.L.) Videre uddannelse, skoleformer, lønforhold, anlægs
orientering, erhvervenes organisation, ansøgningsteknik, budgetlægning, dag
liglivets love. (1 time)
8. a.

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

8. b.

(7 elever)
Har i de tilsvarende timer haft: tysk, matematik, naturlære og maskinskrivning.

I. real

(18 elever, klasselærer O. Jensen)
Dansk: (M.R.) Jørgensen og Maltesen: Realskolens læsebog I. Udvidet læsning
og elevforedrag. Hovedværk: Pontoppidan: Fra hytterne. Jørgen Andersen:
Håndbog til litteraturlæsning. Verner Sørensen: Skriv rigtigt f. I og II real.
1-2 stile ngt. V. Sørensen: Sproglære 3. (5 timer)
Religion: (H.C.E.) Kirkens historie i nyere tid. Salmer. (1 time)
Historie: (H.C.E.) Buchreitz og Rosing: Historie I. (2 timer)
Geografi: (I.R.) Larsen og Rentsch: Geografi f. I real. (2 timer)
Biologi: (B.J.) Dragsholt m. fl.: Planter og dyr I. (1 time)
Engelsk: (B.T.) Rigö og Reinvard: Come along for Real 1 + Think and do.
Danmarks Skoleradio. Ekstemporal: Treasure Island. (4 timer)
Tysk: (J.S.) Kriiger Rasmussen og Pedersen: Deutsch für die Realschule 1.
Diverse frilæsning. Skoleradio, båndoptagelser. (4 timer)
Regning og matematik: (O.J.) Nygaard og Vester Pedersen: Regn.-mat. for
Real. (6 timer)
Naturlære: (P.B.) Kobberø: Fysik for I og II real (forfra til lyslære). (2 timer)
Skrivning: (M.R.) Blanketudfyldning m. m. (1 time)
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II. real

(13 elever, klasselærer Per Brasen)
Dansk: (I.R.) Jørgensen og Maltesen: Realskolens læsebog 2, ca. 100 sider
udvalgt med særlig vægt på flg. genrer: folkeviserne, romantikken, roman
tismen. Desuden er læst ca. 40 sider uden for læsebogen. Hovedværk: Oehlenschlæger: Hakon Jarl. Houken og Sørensen: Svensk og norsk (ca. 10 sider
af hvert sprog). Jørgen Andersen: Håndbog til litteraturlæsning. Verner Sø
rensen: Skriv rigtigt for 1 -2. real. Sproglære 3 (side 1-70) 1-2 stile ugent
lig. (6 timer)
Religion: (P.B.) sammen med III real. (1 time)
Historie: (H.C.E.) Buchreitz og Rosing: Historie for realklasserne 2. (2 timer)
Geografi: (B.J.) Larsen m. fl.: Geografi for 2. real. (2 timer)
Biologi: (G.-A.) Abrahamsen, Balslev: Biologi for real 1. (2 timer)
Engelsk: (M.R.) Rigö og Reinvard: Come along 2. real - Think and do. 2. Kaj
Bredsdorff: Eng. grammatik. Ekstemporal: English our second langue 1.
(3 timer)
Tysk: (J.L.) Kruger Rasmussen og Pedersen: Deutsch für die Realschule II.
Holm: Tysk grammatik. Skoleradio. Tysk oversættelse og genfortælling. Op
læsning af Zweig: Schachnovellen og Nydahl: Lebendige deutsche Dichtung.
(4 timer)
Regning og matematik: (P.B.) Nygaard og Vester Pedersen: Regning og mate
matik for real 2. (6 timer)
Naturlære: (P.B.) Kobberø: Fysik for I.-II. real (fra lyslære og ud). Kobberø:
Kemi. (3 timer)

III. real

(9 elever, klasselærer John Larsen)
Dansk: (J.L.) Jørgensen og Maltesen: Realskolens læsebog 3, udvalgte stykker.
Holberg: Den politiske Kandestøber. Nis Petersen (DLF’s udgave) s. 132—
190. Houken og Sørensen: Svensk og norsk, ca. 10 sider svensk, norsk efter
læsebog. Jørgen Andersen: Håndbog i litteraturlæsning. Gjellerups sprog
lære 3. 1-2 stile ugentlig. Til eksamen opgives efter læsebog s. 7-17, 50-53,
70-71, 142-152, 155-173, 235-248, 271-277, 293-298, 316-325. (5 timer)
Religion: (P.B.) sammen med II real: nogle fremmede religioner (jødedommen),
forskellige kirkesamfund (katolicisme og lutherdom). (1 time)
Historie: (O.J.) Buchreitz og Rosing: Historie 3. Kirkegaard, Lomholt-Thomsen og Vinding: Samfundslære for realklassen. (3 timer)
Geografi: (H.C.E.) W. Larsen m. fl.: Geografi for 3. real. Til eksamen opgives
s. 9-161 (Danmark, Sydeuropa, Italien, Grækenland). (2 timer)
Biologi: (G.-A.) Dragsholt og Frederiksen: Liv og livsformer. Biologi 6. Til
eksamen opgives s. 15-80 og s. 85-114. (2 timer)
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Engelsk: (M.R.) Rigö og Reinvard: Come along 3. Think and do. 3. K. Bredsdorff: Eng. Grammatik. Ekstemporal: Poulsen, Gyde og Hvid: The proud
woman and other stories. James Hilton: Good-bye, Mr. Chips. Til eksamen
opgives læsebog s. 24-45, 47-68, 70-85.
(5 timer)
Tysk: (Sk.J.) Krüger Rasmussen og Pedersen: Dentsch für die Realschule III.
Kursorisk er læst: Ein Griff in die Tasche og Hannos Schultag. Til eksamen
opgives læsebog s. 24-45, 47-68, 70-85.
Regning og matematik: (I.R.) Nygaard og Vester Pedersen: Regning og mate
matik for realafdelingen 3. Emnelæsning: Nygaard og Risom-Pedersen:
Emnelæsning i matematik 2. (5 timer)
Naturlære: (P.B.) Kobberø: Fysik, kemi for III real. (2 timer)
Fransk: (J.L.) Bruun m. fl.: Elementært fransk s. 12-141 og 152-161. Som
håndbog er benyttet E. Bruun: Fransk grammatik for realklasse og Poul
Høybye: De franske verber.
Til eksamen opgives: læsebog s. 117-141, 152-161. (4 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 system. Alle
drenge fra 5. kl. deltager i denne undervisning.

Pigernes og 1. og 2. kl. drenges gymnastikundervisning ledes af fru A. Wilquin,
der tillige underviser hele skolen i dans i efterårsmånederne. Drengenes gymna
stik suppleres med håndbold.
I kvindeligt håndarbejde undervises alle piger (af fru Bondo eller frk. Hansen).
De små klasser lærer strikning og håndsyning i 2 eller 3 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 (af fru A. Remfeldt) 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 skoletiden.
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Den daglige øvning finder for de fleste elevers vedkommende sted på skolen
efter skoletid, ligesom indøvelsen i orkesterspil foregår i eftermiddagstimerne.
Undervisningen er gratis. Instrumenter, noder og strenge betales ligeledes af
Vajsenhuset. Kun sådanne reparationer, som måtte blive nødvendige, dersom
eleverne omgås instrumenter 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 dygtig
ste elever enten i skolens strygeorkester som solister eller i kammermusik.
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Realeksamen 1964
(5 drenge og 4 piger)

Den skriftlige eksamen afholdtes den 27. - 30. april

Mundtlig eksamen efter følgende skema:

27. maj
30. maj
3. juni
6. juni
11. juni

-

Dansk
Engelsk
Geografi
Fransk
Matematik

1 3. juni - Biologi

Eksaminator:

Censor:

hr. John Larsen

fru M. Rasmussen
hr. H. C. Ege

hr. Bo Jacobs
hr. C. Kirkensgaard (b)
hr. Poul Thorsen

hr. John Larsen
fru I. Rødgård

frk. Birthe Hansen
hr. Th. Jensen (b)

hr. Gervin-Andersen

hr. I. Juul Hansen (b)

Eksamen begynder hver dag kl. 8 og afholdes på nr. 7 (1. sal),
biologi og geografi dog i naturfagsklassen (stuén).

Censorerne - undtagen de af undervisningsministeriet
beskikkede (b) - er fra Randersgade skole.
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Afslutning på skoleåret 1963-64
Skriftlige prøver er afholdt d. 4. og 8. juni.

Tirsdag d. 16. juni er fridag for alle klasser.

Mundtlio årsprøve holdes i de tre ældste klasser efter følgende plan:

II real (nr.
- mafldagd. 15. kl. 8 - Historie (hr. Ege).
- onsdag d. 17. kl. 8 - Regning - matematik (hr. Brasen).
- torsdag d. 18. kl. 8 - Tysk (hr. Larsen).

1 real (nr. 6)
- onsdag
- torsdag

d. 17. kl. 8 - Engelsk (frk. Thygesen).
d. 18. kl. 8 - Regning - matematik (hr. O. Jensen).

8. klasse (festsal)
- onsdag
d. 17. kl. 8 - Dansk (hr. O. Jensen).
- torsdag d. 18. kl. 8 - Regning (frk. Silfwander).

Onsdag d. 17. og torsdag df-lSj/kl. 10-13J^.r der i de øvrige klasser
(1.-7. klasse) undervisning efter klassens sædvanlige skema.
Alle interesserede indbydes til at aflægge besøg i klasserne og over
være undervisningen.

På samme tider samt onsdag aften kl. 19-21 er elevarbejder, der er
udført i årets løb, fremlagt i gymnastiksalen, hvor alle er velkomne til
at aflægge besøg.
29

Fredag den 19. juni
Kl. 9-11.

Bogaflevering og omflytning for alle klasser.

Lørdag den 20. juni
Alle klasser møder kl. 9,30.
Kl. 10: Afslutning.
MUSIKPROGRAM

Mozart: March af operaen »»Tryllefløjten«.
Fini Henriques: Menuet.

Schubert: Andante af strygekvartet i d-moll.

SANGPROGRAM
Mozart: Kor af operaen »Tryllefløjten«.
Carl Nielsen: »Morgendug, der sagte bæver«.

Oluf Ring: »Forårssang«.

Thorvald Aagaard: »Jeg ser de bøgelyse øer«.

Efter afslutningen indbydes de elever, der udgår af III r., II r og 8. kl.
tillige med deres mødre til afsked i sy- og tegnestuen.
Det nye skoleår begynder ONSDAG DEN 12. AUGUST

6.-8. klasse samt I-III real kl. 8; 1.—5. klasse kl. 9.
Det kgl. Vajsenhus, juni 1964

Nr. Farimagsgade 51.
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Opbevar denne liste!

Ferier og fridage i skoleåret 1964-65
Tirsdag d. 1. september: fridag.
Lørdag d. 26. september: fridag.
Lørdag d. 10. oktober: skolens stiftelsesfest.
Efterårsferie: mandag d. 19. til lørdag d. 24. okt. (begge dage inci.).
Fredag d. 13. november: fridag.
Onsdag d. 2. december: fridag.
Juleferie: onsdag d. 23. dec. til tirsdag d. 5. jan. (begge dage inci.).
Torsdag d. 21. januar: fridag.
Lørdag d. 13. februar: fridag.
Mandag d. 1. marts: fridag (fastelavn).
Torsdag d. 11. marts: fridag (Kongens fødselsdag).
Påskeferie: onsdag d. 14. til tirsdag d. 20. april (begge dage inci.).
Lørdag d. 1. maj: fridag.
Børnehjælpsdag er ikke fridag!
Lørdag d. 15. maj: fridag (St. bededags-ferie).
Pinseferie: lørdag d. 5. til tirsdag d. 8. juni (begge dage inci.).
Onsdag d. 23. juni: første sommerferiedag.

På næste side: Skolens ordensregler
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Skolens ordensreglement
1. Cykler skal anbringes i skolens cyklestativer (aldrig på gaden).
2. Når der ringes op, skal al leg straks ophøre og opstillingen foregå hurtigt
og roligt.

3. Overtøj skal anbringes på knagerne og må aldrig medbringes i klassen.
4. Ved timens ophør går eleverne straks samlet ned i gården i ro og orden.

5. I frikvarteret må ingen elev være oppe i klassen eller på gangene. Herfra
undtages:
a) klasseordensdukse (en i hver klasse), b) ordensdukse i faglokaler, c) vagt
havende præfekter, d) eleverne i III real, kun i eget klasseværelse. Syge
elever, der har klasselærerens tilladelse til at være oppe, må kun opholde
sig på nr. 1.
6. På legepladsen skal alle afholde sig fra slagsmål og voldsomme eller farlige
lege. Det er forbudt at spille bold, kaste med sne og lave glidebaner.
7. Skolebøger må aldrig medtages på legepladsen.
8. På toiletterne er al leg og unødvendigt ophold forbudt, og kun én må op
holde sig på hvert toilet.
9. Der må ikke henkastes papir, madrester eller andet affald hverken på lege
pladsen eller andre steder på skolen.
10. Ingen elev må uden tilladelse fra en lærer forlade skolen eller legepladsen
i skoletiden. Når tilladelse gives, udleverer læreren sit kort, som skal fore
vises til præfekten ved porten. Der må ikke købes andet, end hvad der er
givet tilladelse til.
11. Kulørte hefter, ugeblade - slik og tyggegummi må ikke medbringes på
skolen.

12. Skolens præfekter vælges af de store klassers elever, og deres opgave er at
sørge for, at skolens ordensreglement bliver overholdt. Den besked, man
får af en præfekt, skal følges, som om den var givet af en lærer.
13. Alle skolebøger skal have bind om, og dette skal skiftes så tit, at bøgerne
altid er solidt indbundet. Der skal være navn uden på og inden i bogen.
Ødelagte eller forsvundne bøger må erstattes.
14. Pengebeløb over 5 kr. skal, når man møder om morgenen, afleveres til
viceinspektøren eller klasselæreren til opbevaring. Kun for penge, der er
afleveret, påtager skolen sig ansvar.
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