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Det kongelige Vajsenhus
er stiftet af kong Frederik IV og begyndte sin virksomhed d. 11. okto
ber 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 - siden
den tid har ingen børn boet på skolen, men været anbragt i private
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.
Denne hjælp har hidtil været baseret på, at børnene fik deres op
hold og forplejning i hjemmet. Men i de senere år har der vist sig et
stadigt stigende behov for at skaffe »kostskole-ophold« til adskillige
børn, hvor hjemlige forhold, af den ene eller anden grund, gør en fuld
stændig miljø-forandring ønskelig. Mange mødre har i de senere år
henvendt sig på skolen for at få oplyst, om der findes kostskoler, hvor
en dreng eller pige kunne anbringes . . . for en overkommelig betaling.
For drenge i 12-års-alderen er der mulighed for at blive optaget på
Opfostringshuset i Hellebæk, som er den eneste kostskole, der er gratis
- men chancerne for optagelse er temmelig små - kun ca. en fjerde
del af dem, der søger, kan der skaffes plads til. Alle andre kostskoler
vil i regelen være for dyre for den enlige moder, som derfor ikke har
anden udvej end at bede Børneværnet overtage forsørgelsen og an
bringe barnet, hvor der kan skaffes plads. I løbet af det sidste år er
7 af vore elever ad denne vej blevet anbragt på forskellige skoler og
hjem rundt om i landet. For disse børn (og for øvrigt for adskillig flere
af vore elever) ville det være en uvurderlig fordel, om Vajsenhuset
havde mulighed for at tilbyde ophold på et »skolehjem«, hvor børnene
kunne leve under gode og trygge forhold og samtidig fortsætte deres
skolegang på Vajsenhuset. Der har da også i flere år været arbejdet
med planer om at få oprettet et sådant hjem, men endnu er man des

5

værre ikke nået så langt, at tanken kan realiseres i den nærmeste frem
tid.
Der er imidlertid ikke tvivl om, at det er ad denne vej, man i de
kommende år skal udbygge Vajsenhusets virksomhed. Når Vajsenhuset
har kunnet fortsætte sin gerning gennem 240 år, er en væsentlig grund
netop, at man har ændret arbejdsformen efter, hvad der var mest på
krævet under de skiftende sociale og økonomiske forhold. Alt for man
ge af vor tids psykiske vanskeligheder står vi magtesløse overfor - og
de fleste af disse problemer ville kunne afhjælpes ved et miljø-skifte.

Den økonomiske støtte, som Vajsenhuset gennem tiderne har ydet
og stadig yder en hel del hjem, synes ikke at være af så stor betydning
som i tidligere (mere penge-fattige) tider. I det sidst forløbne år er der
af Vajsenhusets midler anvendt ca. 76.000 kr. til støtte for forældre- og
faderløse børn. Denne hjælp er fordelt på fire forskellige områder på
følgende måde:
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 sæd
vanlige Vajse-undersøttelse. I det sidst forløbne år har forholdet over
for stifterne stillet sig på følgende måde:

Lolland-Falster stift, som har en opsparet kapital på ca. 34.000 kr.,
har intet bidrag modtaget fra Vajsenhuset, men har af renten udbetalt
1500 kr. til i alt 16 børn.
Fyns stift har fra Vajsenhuset modtaget 2400 kr., hvoraf der er be
talt understøttelse til 19 børn; den opsparede kapital udgør 3600 kr.
Aalborg stift har uddelt 3000 kr. til 21 børn; fra Vajsenhuset er
modtaget 2640 kr., resten er taget af en lille opsparing, der nu er op
brugt.
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Aarhus stift har en kapital på ca. 20.000 kr.; fra Vajsenhuset er
sendt 2330 kr., til 54 børn er uddelt 3600 kr.
Viborg stift, hvis kapital udgør godt 39.000 kr., har intet fået fra
Vajsenhuset, men af renten brugt 1440 kr. til hjælp for 12 børn.
Råbe stift har opsparet ca. 45.600 kr. og har af renten brugt 2100
kr. til hjælp for 20 børn.
Haderslev stift, der fra gammel tid slet ingen opsparet kapital har
haft, har fra Vajsenhuset fået 2040 kr., der er anvendt til 26 børn.
Som det fremgår af ovenstående, er der i stifterne i alt understøttet
166 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 142.000 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 30.000 kr.. man har altså her et andet synspunkt
end i stifterne, færre børn er blevet understøttet, men til gengæld med
et mange gange større beløb.
3. Hjælp til børn i skolen. Hertil er i det forløbne år brugt ca.
13.000 kr., der hovedsagelig er anvendt som hjælp til konfirmationsudstyr og til fodtøj, idet der til de mest trængende hjem kan gives
såvel nye sko som forsålinger.
4. Legater til børn i skolen og udgåede elever. Af de forskellige
legater, der i tidens løb er skænket Vajsenhuset til velgørende formål,
har der i alt kunnet fordeles ca. 15.000 kr. - i portioner fra 100
600 kr. årlig.

Indtægterne, som skal dække Vajsenhusets drift, der i sidste regn
skabsår beløber sig til 1.000.000 kr., hidrører først og fremmest fra
undervisningsministeriets tilskud, der ydes i henhold til lov om frisko
ler m. m., og som dækker omtrent halvdelen af udgifterne.
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
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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.
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 kun
ne 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. 11 03 56. Vagtmester: 11 83 51).

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 sam
fund.
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
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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 yderst få elever, der forlader skolen så tidligt — det vil i vore dage
være rimeligt at betragte otte års skolegang som minimum, og det
har i de senere år vist sig, at mange elever fra 8. klasse også ønsker
at få et 9. skoleår, der afsluttes med en »statskontrolleret prøve« disse elever har hidtil måttet overflyttes til en kommunal skole efter
8. klasse; men som udviklingen i de senere år har været, synes det
ubetinget påkrævet, at Vajsenhuset — så snart der er mulighed for
det - opretter en 9. klasse - om der så ad åre også vil blive til
strækkelig mange elever til den afsluttende 10. klasse, er vel tvivl
somt.

Den 7-klassede hovedskole gennemføres på Vajsenhuset som den
såkaldte -»udelte skolen (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
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 (normalt ca. tredje
delen) rykker over i den 3-årige realafdeling, som afslutter skolegan
gen her med realeksamen.
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 I g (sproglig el. matema
tisk). For at være kvalificeret hertil kræves: at årskaraktereme 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 realeksa
men skal være tilfredsstillende. Hvis enten skolens udtalelse eller prø
vens udfald ikke umiddelbart kvalificerer til optagelse, skal eleven til
prøve på det gymnasium, hvor der er søgt optagelse.
Også for de elever, der udgår af skolens 8. klasse, er der gode mu
ligheder for en videregående skoleuddannelse. Enkelte kan overflyt
tes i realafdelingen, og alle har mulighed for at fortsætte i 9. (og
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evt. 10.) klasse, der begge afsluttes med statskontrolleret prøve, der
giver adgang til forskellige stillinger både i offentlige og private virk
somheder. Og endelig er der den mulighed at søge optagelse på en
efterskole, som findes i alle egne af landet - også i Københavns
nærhed. Efterskole-opholdet bliver med de store tilskud, der gives,
ikke forbundet med væsentlige udgifter for hjemmet, og det kan være
af stor værdi for de unge at komme ud i forhold, der er vidt forskellige
fra dem, de har levet under i storbyen.

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 gi
ves 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 »ar
bejdsindsats«, d.v.s. flid, opmærksomhed og god vilje - udtrykt ved
tallene: 1: særdeles 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 »middelstandpunktet«, 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
»ddt 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.

Også efter udgangen af skolen søger Vajsenhuset at være eleverne
til hjælp, dels ved — om end i beskedent omfang — at yde støtte til vi
deregående uddannelse, dels ved at være behjælpelig med at skaffe de
unge gode lærepladser. I de senere år har det ganske vist været meget
let at få lærepladser (bortset fra enkelte særlig søgte fag), men så er
det måske netop vanskeligt for de unge at træffe det rette valg.
Derfor gives der i afgangsklasserne erhvervsorientering, som giver
eleverne kendskab til de mange muligheder, og de personlige forud
sætninger, der er af betydning i de forskellige erhverv - her er det
ønskeligt, at eleverne får lejlighed til at gøre personlige erfaringer. Vi
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har derfor også i år haft erhvervspraktik for eleverne i 8. klasse, der i
løbet af 14 dage har prøvet to forskellige erhvervsvirksomheder. Den
ne udsendelse foretages nu helt af den offentlige erhvervsvejledning,
der også har sørget for, at eleverne i 3. real i en uge kom ud i prak
tisk arbejde. Der er ikke tvivl om, at de unge høster rige erfaringer
ved at få indblik i, hvordan »det praktiske liv« former sig.
Det er under alle forhold af stor betydning, at der er et godt og na
turligt samarbejde mellem skole og hjem — for Vajsenhusets vedkom
mende er det en absolut betingelse, for at vi kan yde den hjælp og støt
te i opdragelsen, som er skolens hovedopgave. I de foregående år har
kontakten mellem hjem og skole væsentlig bestået i, at klasselæreren
har aflagt besøg i hjemmet for at drøfte de spørgsmål, der kunne have
betydning for barnets sunde udvikling. Men efterhånden har det vist
sig, at det i vore fortravlede tider kunne være overordentlig vanskeligt
at finde et for begge parter belejligt tidspunkt for sådanne besøg. Vi
har derfor tillige indført en anden form for at skabe forbindelse mel
lem skole og hjem ved afholdelse af »klassemøder«. For hvert klasse
trin har klasselæreren indbudt alle mødre til en sammenkomst her på
skolen, hvor der var lejlighed til at tale med børnenes lærere og drøfte
forhold af almen interesse.
Der har i årets løb været afholdt adskillige sådanne sammenkom
ster, for nogle klassers vedkommende har mødrene endog været ind
budt flere gange, når der har været spørgsmål enten af praktisk art
(lejrskole, skolerejser o.lign.) eller af pædagogisk interesse (ønske om
særhjælp i visse fag, hjemmearbejdets omfang m.m.). Ved alle møderne
har de allerfleste af de indbudte været til stede, hvad der må tages
som udtryk for, at hjemmene virkelig er interesseret i samarbejde med
skolen, som på sin side også kan have stort udbytte af at høre syns
punkter fremført om mange forhold, som muligvis kunne blive til store
problemer, hvis der ikke blev lejlighed til at tale ud om sagerne.
Det er i de senere år blevet almindeligt erkendt, at det i god »de
mokratisk ånd« vil være nødvendigt, at også eleverne drages med ind
i arbejdet på at skabe det rette »arbejdsklima« i skolens verden. Som
en begyndelse hertil er der i løbet af dette skoleår blevet oprettet
et elevråd, som klart udtrykker sin opgave i vedtægtens § 1: »Elev
rådets formål er at udbygge samarbejdet mellem skolens elever ind
byrdes og mellem lærere og elever, så at der gennem elevrådets med
indflydelse og medansvar kan skabes de bedst mulige arbejdsforhold
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på skolen«. Endnu har elevrådet virket i så kort tid, at det ikke er
muligt at bedømme, hvor langt man er nået med den så rigtigt ud
trykte hensigt. Forhåbentlig vil dette nye led i skolens daglige liv vise
sig levedygtigt og få den værdi, som tilkommer det.

Skolens fritidshjem har til opgave at tage sig af og beskæftige de
børn fra de fem yngste klasser, som er indmeldt til at være på skolen ud
over den normale skoletid. Om morgenen kan de børn, hvis skolegang
først begynder kl. 9, komme så tidligt, som det er nødvendigt, og fra
kl. 8-9 er de under stadigt tilsyn (i år har fru Wilquin påtaget sig
dette arbejde). Efter skoledagens slutning fortsætter fritidshjemmet,
der har været ledet af fru Rydendal-Nielsen, som har haft tre unge
damer som assistenter. På grund af de ret begrænsede pladsforhold
kan om morgenen normalt kun modtages børn fra de tre yngste klasser,
mens børnene fra 4. og 5. klasse først må møde på skolen kl. 816. På
eftermiddags-fritidshjemmet kan alle elever fra de fem yngste klasser
indskrives. Fritidshjemmet slutter kl. 1616, men børnene kan gå tidli
gere, når der blot i forvejen er givet besked herom fra hjemmet. De
børn, der er indmeldt på fritidshjemmet, kan ikke udeblive eller gå på
andet tidspunkt end det aftalte, med mindre der foreligger skriftlig be
sked herom fra hjemmet. For en del mødre, der har børn i de mindste
klasser, har det været vanskeligt at få børnene passet på skolefridage.
I år har vi derfor forsøgsvis tilbudt at holde fritidshjemmet åbent på
sådanne dage. En betingelse for, at dette kan fortsætte, er imidlertid,
at der virkelig møder et tilstrækkeligt stort antal børn - da vi for nogle
år siden forsøgte det samme, svandt antallet efterhånden ind til nogle
ganske få.
For de elever fra de store klasser (fra 6. klasse), som gerne skal
blive på skolen i eftermiddagstimerne, tilbydes ophold på skolens læ
sestue, der har været åben fra 1. sept. til 1. maj de 5 første dage i
ugen i tiden kl. 14—16. For mange elever er det en værdifuld hjælp i
skolearbejdet her at kunne benytte biblioteket og søge hjælp hos den
tilsynsførende lærer.
Desværre tyder det ret ringe besøg på læsestuen i eftermiddagsti
merne på, at alt for få af de store elever er opmærksom på den værdi,
der ligger i under gode forhold at arbejde enten med skolearbejder eller
fritidsinteresser - mange håndbøger og morskabsbøger står til fri rå
dighed. Det vil være beklageligt om dette tilbud skal ophøre af mangel
på tilslutning.
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Til hjemmene
Skolens opgave er ikke blot at give eleverne kundskaber og nyttig
viden, men også at vænne dem til præcision og orden samt at lære dem
at leve i et samfund, hvor den enkelte må vise hensyn og rette sig efter
visse regler.
Det er muligt, at det først og fremmest er eleverne selv, der medan
svarlige skal drages ind i dette arbejde, derfor er der blevet oprettet
»Elevråd«, således at alle skolens elever kan være med i bestræbel
serne for at skabe den bedst mulige »ånd og tone«.
Det er imidlertid ganske givet, at hjemmenes medvirken er nødven
dig, hvis skolen skal nå de mål, den sætter sig.
Især på følgende områder beder vi hjemmene være skolen behjæl
pelig:
Væn børnene til at tage hjemmefra i så god tid om morgenen, at de
kan være rettidig i skole.
Dette forudsætter - i alt fald for de mindre børns vedkommende at de kommer i ordentlig tid i seng om aftenen.
Lær børnene, at skolen er deres arbejdsplads, som man ikke kan
blive borte fra, medmindre man er syg.
Bed derfor ikke om ekstra frihed for eleverne, hvis det ikke er
strengt nødvendigt.
Ej heller bør De bede om, at børnene fritages for gymnastik og bad.
Hvis der er særlige grunde hertil, må lægeattest skaffes.
Hvis Deres barn forsømmer skolen på grund af sygdom, bør skolen
have besked snarest. Er der ikke givet besked til skolen efter tre dages
fraværelse, sender skolen attest, som skal påtegnes af læge.
Fraværelse fra skolen uden lovlig grund (skulkeri) vil medføre bort
visning fra skolen.

Og til sidst. . . der glemmes utroligt.
Se derfor efter, om Deres barn har sine ting med hjem; mangler der
noget, lad det straks efterlyse - og sæt navn i alt, både bøger, penalhuse, tøj, vanter o.s.v.
Det må indtrængende frarådes at lade børnene have kostbare ting
(ure, smykker o.lign.) med i skole. Bliver sådanne ting borte, er der
ingen mulighed for, at skolen kan yde erstatning.
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Årsmeddelelser
Det forløbne skoleår, der begyndte d. 12. august 1966 og slutter
d. 22. juni 1967, har haft 231 skoledage. Elevantallet var ved begyn
delsen 263 (140 drenge og 123 piger), ved slutningen 254 (135
drenge og 119 piger). Ved skoleårets begyndelse blev optaget 47 nye
elever (25 drenge og 22 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.
Ved skoleårets begyndelse blev fru Birgith Schulz og Ole Tøger
Jensen fast ansatte som lærere ved Vajsenhuset - Harry Schulz an
sattes som timelærer. Desuden har overlærer frk. Edel Hertz i dette
skoleår virket her ved skolen - under et års orlov fra Frederiksberg
skolevæsen, hvortil hun vender tilbage til næste skoleår.

I årets løb har der været afholdt de sædvanlige udflugter og festlig
heder, hvortil skolen indbyder alle eleverne — uden at det er forbun
det med nogen udgift for hjemmene.
Skoleskovturen var i år lagt til fredag d. 2. september og foregik
på den måde, at hver enkelt klasse tilrettelagde sin udflugt: de største
elever tog til Kulien, nogle til Helsingør og de mindste til Dyrehaven
eller Frilandsmuseet.
Stiftelsesfesten fejredes, som gennem alle årene - d. 11. oktober,
den dag Vajsenhuset begyndte sin virksomhed for snart 240 år siden.
Ved formiddagshøjtideligheden talte biskop Westergård Madsen til
børnene og kammerherre Wern overrakte præmier til 11 elever fra
skolens ældste klasser: Lars Blücher, Birthe Kirstensen (3. real) Pia Henriksen (2. real) — Kim Holten Petersen, Annelise Jensen, Su
sanne Malling Mikkelsen, Bente Nørals (1. real) - Bo Poulsen, Bir
the Schou (8. kl.) - Poul Friis Eriksson, Winnie Odder (7. kl.).
Om aftenen holdtes skolebal for de syv yngste klasser i gymnastik
sal og festsal. Børnene blev trakteret med chokolade og wienerbrød,
og senere på aftenen med is.
De fire ældste klasser havde deres eget bal med »pigtrådsmusik«
fra kl. 20-231/2 — for dem serveredes sodavand og pølser.
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Julefesten fejredes d. 22. dec. hele skolen samles først i gymnastik
salen, hvor juleevangeliet læses og et krybbespil opføres. Derefter hol
der hver klasse sin egen juleafslutning med gaver og godter til alle
børn.
Den første skoledag i det nye år (d. 6. januar) begyndtes - som det
har været skik i de senere år — med en hellig-trc-kongers gudstje
neste i Set. Andreaskirke, hvor i år pastor Erritzøe talte til børnene.

Årets skolekomedie spilledes d. 4.-6. marts af elever fra I real og
8. klasse. Der opførtes i år en orientalsk skolekomedie »Pandekager
ne« af Sigurd Togeby. Hr. Madsen havde stået for instruktionen.
Lejrskole-ophold har, som så meget andet, forsøgsvis været lagt an
på en anden måde end hidtil. I september var 5. klasse 4 dage på
lejrskole i Borrevejlevig. Forsøget med så små elever faldt næppe helt
heldigt ud. Derimod var 2. real’s ophold på Stevns midt i marts måned
ubetinget vellykket. Og endelig har vi for første gang dristet os til at
sende en klasse (8. kl.) i lejrskole på Bornholm fra 9. til 16. maj.
Skal lejrskolen virkelig have betydning, er det nødvendigt, at der
både gøres et stort forarbejde, og at resultaterne bagefter underkastes
en grundig sammenfattende bearbejdelse. Det er vel navnlig dette sid
ste, det undertiden kniber noget med.

Skolelægetilsynet har i enhver henseende fungeret tilfredsstillende.
Skolelægen (dr. Sigrid Holm) og skolesundhedsplejersken (frk. Arme
Marie Hansen) kommer normalt her på skolen hver mandag. Der føres
nøje tilsyn med børnenes helbredstilstand. Ved den første undersø
gelse i de mindre klasser indbydes mødrene til at komme til stede,
ligesom også klasselæreren overværer undersøgelsen for at blive orien
teret om barnets legemlige tilstand. Skolelægen indstiller i visse til
fælde enkelte børn til at deltage i skolefrokost gennem skolebespisnin
gen - i andre tilfælde tilrådes særlig undersøgelse hos skole-psykolog.
Københavns kommune har givet Vajsenhuset tilladelse til at benytte
»skolepsykologisk Kontor«, hvorfra vi modtager god bistand - i det
sidste år har der desværre været så mange børn indstillet, at det har
været meget vanskeligt - eller rettere umuligt - for skolepsykologen
(Verner Skjoldbye) at komme igennem hele rækken.
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I denne forbindelse skal nævnes, at skolen også gerne vil bidrage til,
at børnene vænnes til bedre hygiejne — f.eks. ved hyppigere hånd
vask - men her møder vi store vanskeligheder; skolen er ikke velfor
synet med håndvaske, herpå kunne vel rådes bod, men så længe det
ikke er lykkedes at finde en ordning, der beskytter håndklæde og sæbe
mod ødelæggelse, må det anses for håbløst at udbygge de hygiejniske
foranstaltninger. Dette er et område, hvor vi har lov til at vente god
bistand fra elevrådet.

Tandbehandlingen har jo i det forløbne år været praktiseret på en
helt anden måde end tidligere (om det er bedre eller dårligere, er der
forskellige meninger om). Princippet er det, at de yngste klassetrin i år kun 1. og 2. klasse — er blevet behandlet på skolevæsenets
tandklinik på Nyboder skole, for disse børns vedkommende skal hjem
mene intet foretage sig, skolen sørger for, at børnene bringes til og
afhentes på tandklinikken. Det er meningen, at denne form i de kom
mende år skal udstrækkes til flere klassetrin.
Men indtil dette sker, må for de større elevers vedkommende hjem
met selv sørge for, at børnene bliver tilset og behandlet af en privat
tandlæge.
Når behandlingen er færdig, skal hjemmet betale tandlægen den
del af regningen, som ikke dækkes af sygekassen, og skal af tandlæ
gen have en kvitteret regning, som udviser, hvad der betales af syge
kasse og, hvad hjemmet har betalt. Når denne regning afleveres på
skolen, vil moderen omk. d. 15. i måneden få det fulde beløb, som
hun har betalt, tilsendt pr. postanvisning. Skal der udføres større ar
bejder, som sygekassen ikke betaler til, må der på forhånd træffes af
tale med skolen om betingelserne.

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 hver skoledag kan få 1/4 1
sød mælk eller kærnemælk (ombytning fra den ene mælkeart til den
anden kan kun ske efter juleferien). Så godt som alle skolens elever
har benyttet sig af det tilbud.
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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
indskærpes, at der udvises den allerstørste påpasselighed med kortet,
som normalt ikke vil kunne erstattes, hvis det tabes. Disse særlige
sporvognskort må kun benyttes til at køre til og fra skole.

Børnenes Kontor har 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 Børne
nes Kontor nu også overtaget »Østrups« opgave: at skaffe ferieophold
til de børn, der trænger mest til at komme på landet. Trods vanskelig
heder 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 filmforestil
linger, som forhåbentlig bidrager til at vænne dem til god kunst.

Ved slutningen af skoleåret 1965/66 udgik 32 elever (21 drenge
og 11 piger) af skolens ældste klasser. Af dem fortsatte de 19 skole
gangen andetsteds - de 5 i gymnasieklasse.
Efter realeksamen: Jens Christensen, Henning Christiansen, Erik
Hansen, Finn Windfeldt Hansen, Erik Hulegaard, Finn Jacobsen, Jens
Chr. Johansen, Kay Larsen, Bent Bo Nielsen, Jørn Sletting - Anne
Marie Christophersen, Kirsten Madsen.
Fra 2. real: Klavs Fuglevig.
Fra 8. klasse: Erik Andersen, Pierre Bovien, Kaj Kærsgaard Han
sen, Stig Hansen, Mogens Johansen, Per Olsen, John Petersen, Hilbert
Strange, - Kirsten Borås, Marianne Godske, Alice Olsen, Inge Gundel
Petersen, Susanne Petersen, Hanne Sørensen, Karin Sørensen.
Fra 7. klasse: Jan Majdal, Søren Larsen, Christine Lohmann Han
sen, Merry Ann Betak.
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Fra skolens side bestræber vi os for at bevare forbindelsen med og
sammenholdet mellem de tidligere elever. Derfor holdes der i vinter
halvåret »åbent hus« den første mandag i hver måned (dog ikke i
januar). Der bydes på underholdning, så vidt mulig af vidt forskellig
art, i år har der været en aften med en oplysende film (Thailand),
en med politisk orientering (Hanne Budtz), en munter viseaften (med
Jørgen Hansen »Gamle) og den tidligere elev her fra skolen Victor
Cornelius har fortalt om sit livs eventyr; den sidste mandagsaften op
førtes skolekomedien. Det er glædeligt at se, at gennem de godt 20
år, der har været holdt »mandagsmøder« har der til stadighed kunnet
samles 70-80 tidligere elever, hvad der må være tegn på, at de føler
tilknytning til deres gamle skole. Også Vajsenhusianer-foreningen
»Det gode Minde« gør et stort arbejde for at samle gamle elever og
bevare tilknytningen til skolen.

Ved afslutningen af dette skoleår trækker jeg mig tilbage fra den
stilling, som jeg har beklædt i 23 år. Det er naturligvis med en vis ve
mod jeg tager afsked med den gerning, som jeg fra min tidligste ung
dom stilede imod, og som har fyldt så mange af mine senere år med
et rigt indhold.
Men udviklingen i vore dage - ikke mindst inden for skoleverden skrider så hurtigt frem, at det er vanskeligt for os af den ældre gene
ration at følge med, og det er sikkert også ønskeligt at nye og friske
kræfter kommer til.
Når jeg ser tilbage på mine år på Vajsenhuset, er det med dyb tak
nemlighed over for alle dem, jeg har arbejdet sammen med: for Di
rektionens forståelse og velvilje, for de mange læreres gode og loyale
samarbejde og for børnene, som i de allerfleste tilfælde har været til
glæde og opmuntring.
Det er mit håb, at Vajsenhuset også i de kommende tider må ud
fylde den lille plads i samfundet, som det har formået at hævde gennem
snart halvtredje århundrede.
Sv. Skov Jensen
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Lærerpersonalet
Sv. Skov Jensen, forstander (ansat 1. april 1944):
Tysk: II R. Religion: 6n. Latin (2 timer)..............................................

8 timer

Per Brasen, viceinspektør (ansat 1. august 1955):
Religion: I R-8. Regning-mat.: I R, 8b. Naturlære: III R, I R, 7n, 6s
Maskinskr.: 8a ............................................................................. 20 timer
Fru K. Bondo (1927, fast ansat 1. juli 1929, overlærer 1. august 1955):
Religion: 5. kl., 4. kl., 3. kl. Geografi: 3. kl.
Håndarbejde: I R, 8a, 6. kl., 4. kl., 3. kl., 1. kl............................. 19 timer
Varetager hvervet som assistent på kontoret.
Fru A. Wilquin (1933, fast ansat 1. novbr. 1933, overlærer 1. august 1955):
Gymnastik: samtlige pigeklasser samt 1.-3. kl..................................... 16 timer

Oscar Jensen, (1934, fast ansat 1. april 1935, overlærer 1. august 1955):
Regning-mat.: II R, 6n, 3. kl. Historie: I R. Naturlære: 6n
Bogføring: 8a, 7a ............................................................................. 22 timer

Erik Mortensen (1934, fast ansat 1. april 1935, overlærer 1. august 1955):
Tegning: alle klasser (undtagen 4. kl.).................................................. 22 timer

H. C. Ege (1942, fast ansat 1. april 1944, overlærer 1. april 1959):
Religion: III—II R, 7s, 6s. Dansk: 7s. Historie: III R, II R, 7n, 4. kl.
Geografi: III R, 7n. Orienteringsfag: 8. kl..................................... 26 timer
Erik Meisner (1949, fast ansat 1. august 1951):
Sang: alle klasser. Leder skolens musikundervisning.......................... 31 timer

Fru I. Rødgård (ansat 1. august 1953):
Dansk: 7n. Skrivning: 7ns, dr. Regning-mat.: Ill R, 7s
Geografi: HR..................................................................................... 22 timer
John Larsen (ansat 1. august 1954):
Dansk: IH R, 5. kl. Skrivning: 5. kl. Tysk: III R, I R. Fransk: III R.
Erhvervsorientering: III—II R. Geografi: 5. kl, 6n...................... 30 timer
Leder af skolens læsestue.

J. Gervin-Andersen (ansat 1. august 1958):
Dansk: II R. Orientering: 8. kl. Regning: 6s
Biologi: IH R, II R, I R, 7n, 6s. Maskinskrivning: 8b, 7a
Legemsøvelser: II-III R...................................................................... 29 timer
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Fru Jette Schrøder (ansat 1. august 1963):
Dansk-skr.: 6n. Engelsk: III R, II R, 6s. Geografi: 6s...................... 22 timer
Fru A. Remfeldt (ansat 1. oktober 1963):
Husgerning: 8a, 7ns, pi., 6ns, pi............................................................
Håndarbejde: 7ns, 5. kl.

16 timer

Fru A. Asmussen (ansat 1. august 1964):
Dansk-skr.: 3. kl. Tysk: 7b. Regning: 4. kl............................................ 20 timer
Rich. Madsen (ansat 1. august 1964):
Dansk og Skrivning: 8. kl. Regning: 5. kl., 1. kl. Historie: 6n
Geografi: 7s. Biologi: 7s, 5. kl., 4. kl............................................. 28 timer

H. O. Larsen (ansat 1. august 1965):
Dansk-skr.: 2. kl. Naturlære: II R, 8b, 7s. Sløjd: I R, 8a, 7. kl., 6. kl.
Biologi: 6n. Erhvervsorientering: 8. kl......................................... 28 timer
Fru A. Rydendal-Nielsen (ansat som timelærer 1. august 1965):
Religion: 2. kl., 1. kl. Håndarbejde: 2. kl.............................................
Leder af fritidshjem.

5 timer

Ole Tøger Jensen (ansat 1. august 1966):
Dansk-skr.: 4. kl. Regning: 8. kl., 7n, 2. kl. Geografi: 4. kl............. 29 timer
Fru Birgith Schulz (ansat 1. august 1966):
Dansk-skr.: 1. kl. Historie: 7s, 6s.
Geografi: I R. Læsesvage børn i 8 timer...................................... 28 timer
Harry Schulz (ansat som timelærer 1. august 1966):
Tysk: 8b. Gymnastik: I R-8. kl., 7 dr., 6 dr., 5.-4. dr.
Tegning: 4. kl., 3. pi. Sløjd: 5 dr..................................................... 20 timer

Frk. Edel Hertz (august 1966—juli 1967):
Dansk-skr.: 6s. Religion: 7n. Engelsk: I R, 7n, 6n. Historie: 5. kl. . . 24 timer

Fru J. Levinson (timelærer august 1966—juli 1967):
Engelsk: 8. kl., 7s. Historie: 3. kl. Biologi: 3. kl.................................
Medhjælper på fritidshjem.
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8 timer

Undervisningen
er i det forløbne skoleår meddelt i de forskellige klasser
efter følgende plan:

1. klasse
(26 elever, klasselærer fru B. Schulz)
Dansk og skrivning: (B.S.) I. M. Nordentoft: Min ABC I-II. Iagttagelse. Min
opgavebog I-U. Læs og skriv rigtigt; Diverse frilæsningsbøger. (10 timer +
2 deletimer)
Religion: (A.R.) Mundtlig gennemgang: fra skabelsen til Moses og udvalgte
fortællinger af Det nye Testamente. Salmer. (1 time)
Regning: (R.M.) Regn rigtigt, 1 A og 1 B. (3 timer + 2 deletimer). J Cort og
E. Johannessen: Matematik, 1. kl.
2. klasse
(29 elever, klasselærer H. O. Larsen)
Dansk og skrivning: (H.L.) I. M. Nordentoft: Nu kan jeg læse, og Læsebogen 2
med arbejdsbog. Verner Sørensen: Skriv rigtigt, 2. skoleår. Diverse frilæs
ningsbøger. (10 timer
1 deletime)
Religion: (A.R.) 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: (T.L) Regn rigtigt 2. (4 timer + 1 deletime)
3. klasse
(27 elever, klasselærer fru A. Asmussen)
Dansk og skrivning: (A.A.) I. M. Nordentoft: Læsebogen 3 + arbejdshefter,
Verner Sørensen: Skriv rigtigt samt Sproglære 1. Frilæsning. (Piger 10, dren
ge 11 timer)
Religion: (K.B.) Fra Det gi. Testamente: Kongetiden. Udvalgte fortællinger fra
Det nye Testamente. Salmer. (2 timer)
Historie: (I.L.) Mogens Møller: Vi læser historie I. (1 time)
Geografi: (K.B.) Danmark m. Grønland og Færøerne. (2 timer)
Biologi: (I.L.) Holm Joensen: Min egen naturhistorie I. (1 time)
Regning: (O.J.) Regn rigtigt 3. (5 timer)

4. klasse
(28 elever, klasselærer O. Tøger Jensen)
Dansk og skrivning: (T.J.) I. M. Nordentoft: Læsning 4. Verner Sørensen: Skriv
rigtigt 4. Frilæsning: Diverse bøger (9 timer -|- 1 deletime)
Religion: (K.B.) Israels historie i sammenhæng. Salmer. (2 timer)
Historie: (H.C.E.) Dybmose og Frederiksen: Historiebogen for 4. skoleår. (2
timer)
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Geografi: (T.J.) Bøcher og Holm: Vi og verden I. Norden. (2 timer)
Biologi: (R.M.) Holm Joensen: Naturhistoriebog for 4. skoleår. V. Friisbæk:
Botanikkens grundregler. (2 timer)
Regning: (A.A.) Regn rigtigt 4. (5 timer)

5. klasse
(33 elever, klasselærer John Larsen)
Dansk: (J.L.) I. M. Nordentoft: Læsning 5. Verner Sørensen: Skriv rigtigt.
Sproglære I. Studieteknik. Seksualbelæring. (8 timer)
Religion: (K.B.) Fogde, Kr. Jensen: Kristendomskundskab, 5. skoleår. Salmer.
(2 timer)
Historie: (E.H.) Mogens Møller: Vi læser historie 2. (2 timer)
Geografi: (J.L.) Böcher og Holm: Vi og verden I. (2 timer)
Biologi: (R.M.) Holm Joensen: Naturhistorie for 5. skoleår. V. Friisbæk: Bota
nikkens grundregler. (2 timer)
Regning: (R.M.) Regn rigtigt 5. (5 timer)
Skrivning: (J.L.) (2 timer)
6. klasse (nord)
(13 elever, klasselærer fru J. Schrøder)
Dansk: (J.S.) Jørgensen og Maltesen: Læsebog, 6. kl. Verner Sørensen: Skriv
rigtigt. Hoffmann Jensen m.fl.: Sproglære 2. (5 timer)
Religion: (Sk.J.) Påske, pinse, 1. og 2. trosartikel, kirkebygningen, kirkeåret og
gudstjenesten, 10 bud, Fadervor. Salmer (2 timer)
Historie: (R.M.) Mogens Møller: Vi lærer historie 3. (2 timer)
Geografi: (J.L.) Böcher og Holm: Vi og verden IL Sovjetunionen, Asien, Au
stralien, Sydamerika. (2 timer)
Biologi: (H.L.) Planter og dyr fra hav, strand, klit og hede. (1 time)
Engelsk: (E.H.) Rigö og Reinvard: Come along I m. øvehefte. Frilæsning. (5
timer)
Naturlære: (O.J.) Kobberø og Rosenberg: Fysik for 6., 7. klasse. Forfra til
smeltning. (2 timer)
Regning: (O.J.) Kromann Clausen og Jensen: Regnetimen 6. (4 timer)
Skrivning: (J.S.) (2 timer)
6. klasse (syd)
(13 elever, klasselærer J. Schrøder)
Dansk: (E.H.) som 6n
Religion: (H.CjE.) som 6n
Historie: (B.S.) som 6n
Geografi: (J.S.) som 6n
Biologi: (G.-A.) som 6n
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Engelsk: (J.S.) som 6n
Naturlære: (P.B.) som 6n
Regning: (G.-A.) som 6n
Skrivning: (E.H.) (2 timer)
7. klasse (nord)
(1 6 elever, klasselærer fru I. Rødgård)
Dansk: (I.R.) Jørgensen og Maltesen: Læsebog, 7. kl. Verner Sørensen: Skriv
rigtigt 7. samt sproglære. (4 timer)
Religion: (E.H.) Apostlenes Gerninger, 3. trosartikel. Kirkehistorie. Salmer. (2
timer)
Historie: (H.C.E.) Mogens Møller: Vi læser historie 4.
Geografi: (H.C.E.) Böcher og Holm: Vi og verden II, s. 169-267. (1 time)
Biologi: (G.-A.) Holm Joensen: Naturhistorie for 7. kl. og »Bedre helse« (2
timer)
Engelsk: (E.H.) Rigö og Reinvard: Come along II m. øvehefte, frilæsning. (3
timer)
Naturlære: (P.B.) Kobberø og Rosenberg: Fysik for 6. og 7. kl. fra smeltningud. (2 timer)
Regning: (T.J.) Kromann Clausen og Jensen: Regnetimen 7. (3 timer)
Skrivning: (I.R.) Drengene. (1 time)
7. klasse (syd)
(16 elever, klasselærer fra I. Rødgård)
Dansk: (H.C.E.) som 7n
Religion: (H.C.E.) Ap. Gem. i uddrag. Troslære. Kirkehistorie. Salmer. (2 timer)
Historie: (B.S.) som 7n. Tiden efter 1914
Geografi: (R.M.) som 7n
Biologi: (R.M.) som 7n
Engelsk: (I.L.) som 7n
Naturlære: (H.L.) som 7n
Regning: (I.R.) som 7n
Skrivning: (I.R.) Drengene. (1 time)
Erhvervsorientering: I 7n og s er givet 5 timers forberedende gennemgang.
(H.L.)
7. a. (10 elever)
Maskinskrivning: (G.-A.) (2 timer)
Bogføring: (O.I.) (2 timer)
Praktisk regning: (T.J.) (2 timer)
7. b. (22 elever)
Tysk: (A.A.) P. Nydahl: Tysk for hovedskolen I + øvehefte, diktater, (4 timer)
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Matematik: (I.R.) Geometri for begyndere af Kromann Clausen og C. E. Jen
sen. Skoleradioens 15 udsendelser i mængdelære.

8. klasse
(19 elever, klasselærer Rich. Madsen)
Dansk: (R.M.) Nordentoft og Gregersen: Læsebøgerne for 7. og 8. trin. Ud
videt læsning. Stiløvelse: Verner Sørensen: Skriv rigtigt f. 8. skoleår. (5 timer)
Religion: (P.B.) Fogde m.fl.: Kristendomskundskab. (1 time)
Historie: (H.C.E.) Knudsen og Clevin: Du og dit samfund. Verdenshistorien fra
1900 til vore dage. (3 timer)
Orientering: (G.-A.) Birkebæk m.fl.: Du og din verden I. Gennemgang af Born
holm (med henblik på lejrskoleophold) (3 timer)
Engelsk: (I.L.) Rigö og Reinvard: Come along med tilhørende arbejdsbog, arbejdsmappe (dagligdags vendinger). (3 timer)
Regning: (T.J.) Kromann Clausen og Jensen: Regnetimen 8. (5 timer)
Skrivning: (R,M.) Blanketudfyldning. (1 time)
Erhvervsorientering: (H.L.) Videre uddannelse, skoleformer, lønforhold, anlægsorientering, ansøgningsteknik, budgetlægning. (1 time)
8. a.
(9 elever)
Har i 9 timer haft følgende praktiske fag: bogføring, maskinskrivning, tegning,
sløjd, håndarbejde og husgerning.
8. b.
(10 elever)
Har i de tilsvarende timer haft tysk, matematik, naturlære og maskinskrivning.
I. real
(14 elever, klasselærer P. Brasen)
Dansk: (I.R.) Jørgensen og Maltesen: Realskolens læsebog I. Leif Busk: Sproglig
forståelse. Udvidet læsning. Hovedværk: Oehlenschläger: Hakon Jarl. Jørgen
Andersen: Håndbog til litteraturlæsning. Verner Sørensen: Skriv rigtigt for I
og II real. 1-2 stile ugt. V. Sørensen: Sproglære 3. Båndoptagelse SvenskDansk. (5 timer)
Religion: (P.B.) som 8. kl. (1 time)
Historie: (O.J.) Buchreitz og Rosing: Historie I. (2 timer)
Geografi: (B.S.) Larsen og Rentsch: Geografi for I real. (2 timer)
Biologi: (G.A.) Dragshol t m.fl.: Planter og dyr I. (1 time)
Engelsk: (E.Hj Rigö og Reinvard: Come along for Real 1 -f- Think and do.
Herløv: Eng. gram. Danmarks Skoleradio. Frilæsning. (4 timer)
Tysk: (J.L.) Kriiger Rasmussen og Pedersen: Deutsch für die Realschule 1. Di
verse frilæsning. Skoleradio. Elevhørespil. (4 timer)
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Regning og matematik: (P.B.) Nygaard og Vester Pedersen: Regn.-mat. for Real.
(6 timer)
Naturlære: (P.B.) Andersen og Nørbøl: Fysik og kemi for I-II real. Mekanik
Kemi. (2 timer)
Skrivning: (I.R.) (1 time)
II. real
(13 elever, klasselærer J. Gervin-Andersen)
Dansk: (G.-A.) Jørgensen og Maltesen: Realskolens læsebog 2, ca. 100 sider.
Hovedværker: B. Bjørnson: En glad gut. Knud Sønderby: Den usynlige hær.
Kursorisk læst: Rifbjerg: Den kroniske uskyld. Hans Kirk: Fiskerne. H. C.
Branner: Legetøj. Johs. V. Jensen: Kongens fald. Martin A. Hansen: Martin
A. Hansen fortæller. Litteraturforståelse med sproglig iagttagelse 1 og 2.
Lysna, läs och förstå svenska nr. 3-5-9. Norsk: Tre udsendelser. Elevfordrag.
Verner Sørensen: Skriv rigtigt for 1. og 2. real. Sproglære 3. Leif Busk:
Sproglig forståelse. 2 stile hver 3. uge og 1 diktat ugentlig (6 timer)
Religion: (H.C.E.) sammen med III real. (1 time)
Historie: (H.C.E.) Buchreitz og Rosing: Historie for realklasserne 2. (2 timer)
Geografi: (I.R.) Larsen m.fl.: Geografi for 2. real. (2 timer)
Biologi: (G.-A.) Dragsholt m.fl.: Planter og dyr I og III samt opgaver med ud
videt læsning. (2 timer)
Engelsk: (J.S.) Rigö og Reinvard: Come along, 2. real - Think and do 2.
Herløv: Engelsk grammatik, Ekstemporal: A journey to' England. Frilæsning
+ skoleradio. (3 timer)
Tysk: (Sk.J.) Kriiger Rasmussen og Pedersen: Deutsch für die Realschule II.
Ekstensiv læst Nydahl: Wir lesen Deutsch 1-2. Gitta v. Cetto: Ein Griff in
die Tasche. Eyvind Holm: Ny tysk grammatik (skriftlige og mundtlige øvel
ser). (4 timer)
Regning og matematik: (O.J.) Nygaard og Vester Pedersen: Regning og mate
matik for realafdelingen 2. (6 timer)
Naturlære: (H.L.) Andersen og Norbøl: Fysik for 1. og 2. real. Mekanik (16-28)
varme, lyden, elektricitet. (3 timer)

III. real
(10 elever, klasselærer H. C. Ege)
Dansk: (J.L.) Jørgensen og Maltesen: Realskolens læsebog 3. Houken og Søren
sen: Svensk og norsk (ca. 10 sider af hvert sprog) skoleradio. Jørgen Ander
sen: Håndbog i litteraturlæsning. Leif Busk: Sproglig forståelse. Gjellerups
sproglære 3. 1 stil ugentlig. Herman Bang: Ved vejen. Lagerkvist: Barabbas.
Til eksamen opgives: Læsebogen s. 22-36, 142-152, 155-168, 235-248, 271277, 293-298, 316-325, Ved vejen og Barabbas. (5 timer)
Religion: (H.C.E.) sammen med II. real: Nogle fremmede religioner, forskellige
kirkesamfund. (1 time)
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Historie: (H.C.E.) Buchreitz og Rosing: Historie for 3. real. Kierkegaard m.fl.:
Borger og samfund. (3 timer)
Geografi: (H.C.E.) W. Larsen m.fl.: Geografi for 3. real. - Til eksamen opgives:
Danmark, Grækenland, Italien, Portugal, Færøerne, Grønland. (2 timer)
Biologi: (G.-A.) Dragsholt m.fl.: Biologi VI. (2 timer)
Engelsk: (J.S.) Rigö og Reinvard: Come along 3 - Think and do 3. Herløv:
Engelsk grammatik. Ekstensivt: J. Orwell: Animalfarm. Easy reading. Skole
radio. - Til eksamen opgives: Come along: siderne: 14-16; 18-21; 23-24;
28-35; 44-63; 72-79; 96-100; 115-127; 132-133. (5 timer)
Tysk: (J.L.) Krüger Rasmussen og Pedersen: Deutsch für die Realschule III.
Eyvind Holm: Ny tysk grammatik. Ekstensivt læst Dürrematt: Der Richter
und sein Henker. - Til eksamen opgives efter læsebog side 5-18, 24-68. (3
timer)
Regning og matematik: (I.R.) Nygaard og Vester Pedersen: Regning og mate
matik for realafdelingen 3. Emnelæsning: Nygaard og Risom-Pedersen: Sand
synlighedsberegning. (5 timer)
Naturlære: (P.B.) Andersen og Norbøl: Fysik og kemi for 3. real. (2 timer)
Fransk: (J.L.) Bruun m.fl.: Elementært fransk s. 12-122, 141-144, 152-161,
177-179, samt Danmarks skoleradio: Emissions Francaises 1966-67. Som
håndbog er benyttet E. Bruun: Fransk grammatik for realklassen og P. Høybye: De franske verber. - Til eksamen opgives (4 elever) efter læsebog s.
98-122, 141-144, 152-161, 177-179), samt Emissions Francaises. (4 timer)
Skolens rekreative fag omfatter følgende discipliner:

Formning (tegning) alle klasser (undt. Ill real) undervises 1-3 timer ugentlig
af Erik Mortensen og H. Schulz.
Legemsøvelser dyrkes i alle klasser 2-3 timer ugentlig. I de tre yngste klasser
(hvor drenge og piger er sammen) samt i de store pigeklasser varetager fru A.
Wilquin undervisningen - for de store drengeklassers vedkommende har timerne
været fordelt mellem Gervin-Andersen og H. Schulz. Foruden gymnastik drives
forskellig slags boldspil (om foråret og sommeren i skolegården: rundbold, hånd
bold, volleyball).

Sløjdundervisningen omfatter 5.-8. skoleår to ugentlige timer, der undervises
af H. O. Larsen og H. Schulz efter dansk skolesløjd-system.
Kvindeligt håndarbejde - alle piger fra 1. klasse til I real undervises 2-3 timer
ugentlig (af fru Bondo, fru Remfeldt og fru Rydendal). I de små klasser læres
strikning og håndsyning, de større klasser undervises i maskinsyning - og som
ekstraarbejder udføres broderi. Der lægges hele tiden vægt på, at de arbejder, der
udføres, er anvendelige for eleverne.
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Skolekøkken-undervisningen ledes af fru Remfeldt, pigerne i 6. klasse har 2
ugentlige timer, i 7. og 8a 3 ugentlige timer. Der gennemgås såvel rengørings
arbejde som madlavning, bagning og regnskab.
Sang- og musikundervisningen ledes i hele skolen af Erik Meisner. Alle klasser
(undt. Ill real) har 1-2 timer sang om ugen. Formålet er - som det hedder i
Den blå Betænkning, at udvikle den umiddelbare glæde ved at synge og spille
samt ved indøvelse af melodistof at give børnene kendskab til folke- og kirkesang.
Musikundervisningen, der kun omfatter strygeinstrumenter, foregår i skole
tiden, og kun elever (fra 3. klasse og opefter), der har særligt anlæg, og som pas
ser det øvrige skolearbejde tilfredsstillende, kan deltage.
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 Vaj
senhuset. Kun sådanne reparationer, som måtte blive nødvendige, dersom elever
ne 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 1967
(5 drenge og 5 piger)

Den skriftlige eksamen afholdtes den 26. april-2. maj

Mundtlig eksamen efter følgende skema:

31.
2.
12.
14.
17.

maj
juni
juni
juni
juni

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

9:
9:
9:
10:
9:

Tysk
Historie
Dansk
Fransk
Matematik

hr. John Larsen
hr. H. C. Ege
hr. John Larsen
hr. John Larsen
fru I. Rødgård

fru Karen Dahl
hr. J. Lundgård
fru B. Glenner
frk. L. Rosenkold
hr. N. Gjedde (b)

Eksamen afholdes på nr. 7 (1. sal)

Censorerne - undtagen den af undervisningsministeriet
beskikkede (b) - er fra Holsteinsgades skole
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Afslutning på skoleåret 19 66-67
Skriftlige prøver er afholdt d. 8. og 9. juni.

Lørdag d. 17. juni er fridag for alle klasser (undtagen II real).

Mundtlig prøve holdes i de tre ældste klasser efter følgende plan:
II real (nr. 7)
- lørdag
d. 17. kl. 8 - Engelsk (fru J. Schrøder)
- mandag d. 19. kl. 8 - Naturlære (hr. H. O. Larsen)
- tirsdag
d. 20. kl. 8 - Regning - matematik (hr. O. Jensen)

I real (læsestue)
- mandag d. 19. kl. 8 - tirsdag d. 20. kl. 8 -

Tysk (hr. John Larsen)
Geografi (fru B. Schulz)

8. klasse (festsal)
- mandag d. 19. kl. 8 —
- tirsdag d. 20. kl. 8 —

Dansk (hr. R. Madsen)
Regning (hr. Tøger Jensen)

Mandag d. 19. og tirsdag d. 20. kl. 10—13 er 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 mandag kl. 19-21 — er elevarbejder, der er
udført i årets løb, fremlagt i gymnastiksalen, hvor alle er velkomne til
at aflægge besøg.
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Onsdag den 21. juni
Kl. 9-11.

Bogaflevering og omflytning for alle klasser.

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

MUSIKPROGRAM
Gluck: Andante
Grieg: Solveigs sang af »Peer Gynt«
Fini Henriques: Adagio

SANGPROGRAM
Oskar Gyldmark: »Hedevandring«
Carl Nielsen: I skyggen vi vanke Povl Hamburger: »Limfjorden«
Finn Høffding: Vi sletternes sønner
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Opbevar denne liste!

Ferier og fridage i skoleåret 1967-68
Lørdag d. 9. september: fridag.
Onsdag d. 11. oktober: skolens stiftelsesfest.
Efterårsferie: mandag d. 16. til lørdag d. 21. oktober (begge dage inci.).
Torsdag d. 16. november: fridag.
Mandag d. 4. december: fridag.
Juleferie: lørdag d. 23. dec. til fredag d. 5. jan. (begge dage incl.).
Fredag d. 26. januar: fridag.
Mandag d. 26. februar: fridag (fastelavn).
Mandag d. 11. marts: fridag (Kongens fødselsdag).
Torsdag d. 28. marts: fridag (Dronningens fødselsdag).
Påskeferie: onsdag lO.-tirsdag d. 16. april (begge dage incl.).
Onsdag d. 1. maj: fridag.
Børnehjælpsdag er ikke fridag - NB!

Lørdag d. 11. maj: fridag.
Pinseferie; lørdag d. 1.-tirsdag d. 4. maj (begge dage incl.).
Onsdag d. 5. juni: fridag (grundlovsdag).
Mandag d. 24. juni: første sommerferiedag.

På næste side: Skolens ordensregler
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Skolens ordensreglement
1. Cykler skal anbringes i skolens cykelstativer (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) ele
verne 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. 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.
13. Pengebeløb over 5 kr. skal, når man møder om morgenen, afleveres til
viceinspektøren eller klasselæreren til opbevaring. Kun for penge, der er af
leveret, påtager skolen sig ansvar.
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