ELLEBJERG SKOLE

MEDDELELSER FOR 1954-55
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN

Til at overvære undervisningen onsdag d. 15.,
torsdag d. 16. og fredag d. 17. juni indbydes forældre eller værger

samt iøvrigt enhver, der har interesse for skolen.

Husk afslutningen fredag d. 17. juni kl. 193o;

Skoleåret 1954—55.
Den største begivenhed i det nu snart forløbne skoleår var den, at de nye loka
ler blev taget i brug. To klasselokaler er indrettet, hvor skolebetjentens lejlighed
hidtil var, seks er opført i tilknytning til det nyopførte kommunebibliotek, således,
at de ad åre, når børnetallet går ned, kan overgå til bibliotekets brug.
Det er otte fortrinlige nye lokaler, skolen derved har fået. De har oven i købet
det fortrin fremfor de øvrige klasseværelser, at de har lydisolerende bagvægge, hvad
der ikke alene gør det lettere og behageligere at tale i klassen, men også gør hele
klassens tilværelse inden for de fire vægge mere rolig og stilfærdig.
Indflytningen i de nye klasseværelser fandt sted i al stilfærdighed den 15. no
vember. Fra sommerferien til denne dato blev der undervist efter et særligt skema
med korte lektioner. Børnene passede egentlig de uregelmæssige mødetider, som
dette skema medførte, forbavsende godt, og arbejdet gik sin gang, men under et
mere forceret og uroligt pres end ellers. Det føltes som en befrielse for både børn
og lærere og sikkert også for hjemmene, da vi den 15. november fik den mere ro
lige timeordning igen.
Det er en lykke for skolen, at dens lokalemangel blev afhjulpet på denne har
moniske måde og ikke ved opførelse af barakker, og der er god grund til fra skolens
side at sige tak ikke alene til skoledirektion og magistrat, der trods de vanskelige
tider for nybyggeriet førte planen igennem, men også til skolenævn og forældre
forening, der forud støttede os i vort arbejde for at få lokalemangelen afhjulpet på
en god måde.
Skolen har nu 36 almindelige klasseværelser og 13 faglokaler, og det skulle,
som nævnt i beretningen i fjor, være tilstrækkeligt til at klare skolegangen for kvar
terets børn uden delt skole
tid, men indtil videre med
eftermiddagsundervisning
for en del klasser, navnlig
2. og 3. klasser.
Der viser sig for tiden
en ikke stor, men temmelig
fast nedadgående tendens i
elevtallet. Skoleåret be
gyndte med 1980 elever,
men dette tal er måned for
måned blevet mindre og var
pr. 1. april gået ned til
1914. Årsagen hertil er fra-
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flytninger. Ikke så få familier er flyttet
til eget hus i nabokommunerne, og i de
sidste måneder har der været en særlig
række flytninger, fordi en del af have
foreningen Frederikshøjs areal er købt til
industrielt brug.
Skolen har i år 64 klasser: 44
grundskoleklasser, 1 læseklasse, 9 fmklasser, 9 em-klasser og 1 realklasse. I
det kommende skoleår vil der ligeledes
blive 64 klasser. Det er kun med kniberi,
at dette antal klasser kan anbringes i de
49 lokaler, når delt skoletid skal undgås,
men den forannævnte nedadgående ten
dens i børnetallet tyder jo altså på, at
nogen lysning på dette område er i vente,
forudsat, at der ikke i de første år sker
for stærkt nybyggeri indenfor skolens
område.
Fra skolens liv i det forløbne år kan
iøvrigt nævnes:
Vor nye nabo, det smukke kommunebibliotek.
Seks af skolens større klasser har
hver haft et ni dages ophold på lejrskolen i Kalvehave. Udgifterne hertil afholdes af
skolevæsenet.
Otte klasser har været på week-end-ture til lejrskolen. Disse ture betales af
eleverne selv.
De store klasser har desuden været på ture til landbrugsmuseet i Lyngby, Ros
kilde domkirke, Frederiksborg slot, Kronborg og til Malmø—Lund, ligesom der har
været aflagt besøg på museer, udstillinger og industrielle virksomheder her i byen.
De mindre klasser har været på byture og ture til den nærmeste omegn.
Den 25. august aflagde
1400 elever fra skolen be
søg i Zoologisk Have. En
del af de store klasser var
samme dag på andre eks
kursioner. 1. klasserne del
tog ikke.
Den 8. september del
tog skolen i de københavn
ske skolers idrætsdag på
Valby idrætsplads.
Søndag den 12. sep
tember afholdt skolen sin
årlige sportsfest, der var
/ gang med skolefrokosten.
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godt besøgt og gav et over
skud på ca. 3500 kr. Dette
i forbindelse med et tilskud
fra forældreforeningen på
2000 kr., som skolen tak
ker hjerteligt for, og ind
tægten fra en række film
forestillinger har gjort det
muligt fortsat at holde lejr
skolens økonomi i god opden.
Den 29. september fej
redes Nordens dag ved mor
Julenisserne fremtrylles.
gensangen i aulaen.
Den 4. oktober højtideligholdtes FN-dagen i aulaen og klasserne.
Den 22. december samledes børnene i to hold til juletræ i aulaen.
Den 5. januar havde skolen besøg af en af foreningen Nordens svenske rejse
lektorer, hr. Brandberg, der læste op for store em-klasser.
På skolens femårige fødselsdag, den 12. januar, foreviste Jørgen Bitsch sin
Afrikafilm: „Hos Pygmæerne“ for alle eleverne undtagen 1. klasserne.
Den 19. januar talte den norske rejselektor Frans Michelet om skiløb for store
fm-klasser.
Den 19. februar afholdt forældreforeningen fastelavnsfest for grundskoleklas
serne.
Den 2. april fejredes H. C. Andersens 150-års dag.
Den 16. april afholdtes skolebal for fm- og em-klasserne.
Den 4. maj højtideligholdtes 10-års dagen for Danmarks befrielse.
Skolens frivillige musikundervisning har haft 108 deltagere, 37 til klaver, 17
til blokfløjte, 10 til violin og 44 til rytmeøvelser.
389 af skolens elever har været medlemmer af Dansk Skolescene. 286 af Dansk
Skolescenes Bio.
64 drenge og 60 piger
har fået 6 ugers ophold på
henholdsvis
Københavns
kommunelæreres og Kø
benhavns kommunelærerin
ders svagbørnskolonier. 7
piger og 1 dreng har fået
3 mdr.s rekreation på kyst
sanatorium.
105 drenge og 100 pi
ger udsendtes på 3 ugers
ophold i ovennævnte for
eningers feriekolonier.
Polio-vaccinationen — det gør ikke ondt!
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1 dreng og 9 piger fik gennem skolen anvist ferieplads på landet, og 110 børn
deltog i Gabriel Jensens ferieudflugter.
Der er i årets løb ved køb af sparemærker opsparet 18.300 kr.
I forældreugen, 1.—6. november, havde forældrene som tidligere år adgang
til at overvære undervisningen i deres barns klasse hver dag de to første undervis^
ningstimer. Godt 400 forældre benyttede sig heraf.
Dels i forældreugen, dels uden for denne, har der i så godt som alle klasser
været afholdt forældremøder, der som regel har været godt besøgt. Det er skolens
opfattelse, at navnlig møderne i 1. klasserne har stor betydning for forholdet mellem
hjem og skole.

Lærerpersonalet. Ved skoleårets begyndelse forflyttedes frk. K. Ravn til Sor-|
tedamsgymnasiet, fru Düring Lausen og hr. Jørgen Hansen til Brøndbyøster skole.
Den 13. august modtog skolen det sørgelige budskab, at lærerinde fru Ingeborg
Lou den 12. august var omkommet ved en ulykke i Finland.
Den 1. februar forlod fru Biel-Nielsen skolen for at tage ophold i udlandet.
Den 1. april forflyttedes fru Inger Jessen til Roskilde skolevæsen.
Fru Mary Buhl forflyttedes ved skoleårets begyndelse hertil fra Valby skole.
Frk. Boye Petersen nyansattes.
1. marts forflyttedes fru Inge Svendsen hertil fra Alsgades skole.
I årets løb nyansattes fru Solveig Henningsen og hr. Jørgen Jensen.
Skolens distrikt omfatter:
Beethovensvej, Borgm. Christiansensgade (ulige nr. 1—27 og alle lige nr.),
Damagervej, Ellebjergvej, Giinkasvej, Glucksvej, Grønagervej, Grønrisvej, Ham
melstrupvej, Haydnsvej, Håndelsvej, Julius Andersensvej, P. Knudsensgade (ulige
nr. 33—77), Mozarts plads, Mozartsvej, Offenbachsvej, Parkstien, Pumpehusvej,
Rossinisvej, Rubinsteinsvej, Schubertsvej, Sjælør Boulevard, Spontinisvej, Stradellasvej, Straussvej, Stubmøllevej, Tartinisvej, Wagnersvej, Verdisvej. Desuden have
foreningerne Frederikshøj, Kalvebod, Mozart, Ny Kongens Enghave.

Konfirmationsforberedelse. Man erindres om, at konfirmationsforberedel 
sen, hvis den foregår i skoletiden, skal finde sted i henholdsvis 2 fm og 3 em.
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Erindringsliste.
Bedes opbevaret til eventuelt brug i årets løb !

Skolens kontor er åbent hver skoledag kl. 12—13 samt onsdag aften kl
18—19. Telefon VE 5090.
Skolens lærerpersonale.
Ud for hver lærers navn er angivet, hvilken eller hvilke klasser vedkom
mende er klasselærer for dette skoleår. Som regel rykker klasselæreren
op med sin klasse. Af et skema, ophængt ved døren til lærerværelset,
fremgår, hvor hver lærer træffes ii dagens løb.

Skoleinsp. Evald Jensen
viceskoleinsp. Degel
viceskoleinspektrice
fru K. Jørgensen
hr. Peter Andersen
hr. Georg V. Bengtsson
frk. Bergstrøm
hr. Bjerregaard
hr. Erling Brene
fru Bøytler
hr. B. Christiansen
fru Bente Christiansen
hr. Enggaard
hr. Frederiksen
fru Ruth Frederiksen
frk. Gaspari
frk. Gottschalck-Bentsen
fru K. Groth
fru Aase Hansen
hr. K. V. Hansen
hr. Haubirk
fru Holst
frk. Igelsøe
hr. Sigurd Jacobsen
hr. Børge Jensen

hr. Jørgen Jensen
hr. Malling Jensen
fru E. Jørgensen
fru Inge Jørgensen
fru Stray Jørgensen
hr. Sv. Kristensen
hr. Langemark
hr. Blicher Lassen
hr. Leth
hr. H. Madsen
hr. Ib Olsen
frk. Olufsen
hr. Pallesen
frk. Boye Petersen
hr. Rosenfeldt Petersen
fru Spangsberg Poulsen
hr. Skerra
hr. Skjolding
frk. Stevens
fru Søgaard
hr. Sv. Sørensen
hr. Teglbjærg
fru E. Thomsen
fru Tofte-Hansen
hr. Tofteskov

2s

1 u
1 V, I u
III u
5 r
3 u
2 u
5 u
4ø

5
2
4
1
2
3
4

ø
æ, II u
æ, 5 æ
æ
z
F
s

IV x
5 s
5 x

Skolebetjent: hr. Poul Rasmussen. Indgang P. Knudsensgade 37.
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3 t
I X
3 æ
2y
2
4
4
4
r
1
3
3
2

FA
v, 5 v
z
å, 1 FB

FA, 3 s
y
z, 5 z
t

3 læ
1 ø, 2 ø
2 å, 3 å
4y
4 u
3 x, IV v
3 v, III v
1 å
2 FB

Sundhedsplejen:
Skolelæge dr. H. E. Knipschildt. Træffetid mandag kl. 11 —12 og fredag
kl. 8—9.
Sundhedsplejerske fru Sigrid Vejlby. Træffetid hver skoledag kl. 12—13.
Tandklinikken forestås af tandlægerne fru Kirsten Christensen og frk. Inge
Berner med fru Birthe Aasklit og fru Grethe Nordklint som klinikassistenter. Den er
åben hver skoledag kl. 83<l—15.
Frokostkøkkenet ledes af økonoma frk. Maren Fuglsig.
Skolehaven: Ledere hr. Peter Andersen og hr. Enggaard. Modtager i som
merhalvåret 225 af skolens større børn til skolehavearbejde om eftermiddagen; den
er også åben i sommerferien.
Musikundervisningen: fru Agnethe Christensen, fru Inger Loudrup Jensen, hr.
Benny Seifel-Christensen, hr. Erling Hansen.
Formand for lærerrådet: hr. J. C. Leth.
Formand for lejrskoleudvalget: viceinsp. fru K. Jørgensen.
K.K.s kolonier for drenge: hr. Bjerregaard.
K.K.L.s kolonier for piger: fru Tofte-Hansen.
Feriepladser til drenge: hr. Malling Jensen.
Feriepladser til piger: fru E. Bøytler.
Gabriel Jensens Ferieudflugter: hr. Malling Jensen og fru E. Bøytler.
Børnenes Kontor: viceinsp. fru K. Jørgensen.

Skoleårets afslutning.
Forældre, værger og andre interesserede er velkomne til at overvære under
visningen de to sidste skoledage: torsdag den 16. og fredag den 17. juni. (Se skema
side 11 —14).
Elevarbejder i tegning, sløjd og håndarbejde er udstillet i aulaen samt på hånd
arbejdsværelset de samme to dage kl. 8—13.
Fredag den 17. kl. 1930 afholdes afslutning i aulaen, hvortil forældre og
interesserede er meget velkomne.
Lørdag den 18. er omflytningsdag.
Mandag den 20. begynder sommerferien.
Første skoledag efter sommerferien er fredag den 12. august. De nye 1. klas
ser møder lørdag den 13. august.
Evald Jensen.
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Skolenævnets beretning.
Årets arbejde har i år været stærkere præget af en direkte indsats for børnene
end årene før, hvor vi mere har henvendt os til børnenes forældre.
I maj måned 1953 fandt nyvalg af skolenævnene sted. Det var et såkaldt freds
valg, hvor partierne sendte deres repræsentanter i skolenævnene i forhold til deres
talmæssige repræsentation i bystyret.
Nævnet kom derefter til at bestå af følgende medlemmer: Hr. C. O. Lessum
(formand), hr. Holger Ruus, hr. Børge Rasmussen og damerne Helga Petersen og
Friedel Vilien.
Da vi stadigvæk holder fast på, at forældreforeningens formand skal stå udenfor
den lovbefalede forældrerepræsentation, forlod Holger Ruus sin formandspost i
foreningen til fordel for hr. Poul Andersen, foreningens nuværende formand.
Vi siger Holger Ruus vor hjerteligste tak for det store arbejde, som han sanimen med sin bestyrelse — og altid i bedste overensstemmelse med skoleautoriteterne
•— har udført, og vi knytter samtidig håbet til, at den linie også må blive fulgt af den
nye formand, hr. Poul Andersen, til gavn for vore børn.
Vi har i årets løb kun kaldt to gange på forældrene til at være med til at belyse
skoleproblemer. Den ene gang havde vi bedt hr. skoleinspektør, cand. psyk. Rasmus
Jacobsen om at indlede. Hr. Jacobsen causerede over emnet indlæring. Det var et
foredrag, der på en vittig måde prøvede at lade os forstå, hvor vanskeligt det kan
være at finde de rette indlæringsmåder for et barn, og til trods for den causerende
form, hr. Rasmus Jakobsen havde valgt til sit foredrag, forstod vi, hvor megen alvor
der var i sagen, og hvor mange muligheder der findes til at vælge imellem de enkelte
indlæringsmetoder for de børn, der har svært ved at „forstå“.
Den anden gang, vi kaldte på forældrene, var det til et ekstemporalspil, der be
handlede problemer om skole og hjem. Ekstemporalspillet var instuderet af fru K.
Mariager. Skolenævnet føler sig foranlediget til at takke både lærere og forældre,
der har medvirket ved den vellykkede aften, der behandlede et for os alle bræn
dende problem, nemlig placering af børnene i de to mellemskoler.
Der har i år været afholdt 2 samtalekredse for forældre, ledet henholdsvis af
lærer Børge Jensen og cand. psyk. Henrik Vilien. Den ene kreds behandlede film og
teater og den anden hjemmets problemer.
Begge kredse var absolut succesrige, både for forældre og ledere, og vi håber
at kunne følge denne succes op i de kommende år og stimulere flere forældre til at
deltage i en sådan tvangfri udveksling af meninger.
Efter diskussioner nævnsmedlemmerne imellem blev vi enige om at effektivi
sere vort arbejde for de børn, der på en eller anden måde har det svært, og som
følge deraf med eller mod deres vilje forsømmer skolen.
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Vi har i årets løb fået forbindelse med enkelte hjem, hvor vi loyalt har prøvet at
se de foreliggende problemer fra begge sider — både fra skolens og fra hjemmets
side — og hvor det gennem forstående medarbejde fra skolens ledelse og lærerne i
de fleste tilfælde er lykkedes at genoprette det gode forhold.
Vi gør i denne sammenhæng endnu en gang opmærksom på, at skolegangen er
lovbefalet for alle børn, indtil de er fyldt 14 år og har gået i skole i fulde 7 år. Afgan
gen kan kun ske ved skoleårets afslutning.
Til slut vil vi også endnu en gang gøre opmærksom på, at forældrene altid kan
henvende sig til et af nævnets medlemmer, der til enhver tid er rede til at hjælpe
til en god og varig forståelse mellem hjem og skole til gavn og lykke for vore børn.
C. O. Lessum (formand), telf. VE 1495 v. Holger Ruus, telf. VA 4794 y.
Børge Rasmussen, telf. VA 4953 v. Helga Petersen, telf. VA 10395. Friedel Vilien,
telf. VA 5532 y.
På skolenævnets vegne,
Friedel Vilien.
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Arsafslutningen 1955.
(Besøgsdage).

ONSDAG DEN 15. JUNI
III u
III v

(fysikl.)
(nr. 22)

kl.
kl.

8—10
8—10

naturlære
tysk

Lærer.
hr. S. Jacobsen
fru B. Christiansen

TORSDAG DEN 16. JUNI
1 u

(nr. 29)

kl.

1 V

(nr. 30)

1 X

(nr. 31)

1 y

(nr. 32)

1 z

(nr. 33)

1 æ

(nr. 34)

I

0

(nr. 35)

1 å

(nr. 36)

2 s

(nr.

2 t

(nr. 2)

2 u

(nr. 3)

2 v

(nr. 4)

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
-

1)

8— 9 dansk ................ fru K. Jørgensen
9—10 regning ............. - M. Buhl
8— 9 dansk ................ hr. Peter Andersen
9—10 regning ............. frk. Gottschalck-Bentsen
8— 9 dansk ............... hr. Malling Jensen
9—10 regning ............. fru Henningsen
8— 9 dansk ................ - Henningsen
9—10 regning ............. frk. Boye Petersen
8— 9 dansk ............... fru Åse Hansen
9—10 regning ............. hr. Michaelsen
8— 9 dansk ............... fru Groth
9—10 regning ............. - Ferslev
8— 9 dansk ................ hr. Skerra
9—10 regning ............. fru Spangsberg Poulsen
8— 9 dansk ................ 1
f - E. 1 homsen
9—10 regning ............. )
10—1 1 dansk ................ ]j-hr. S. A. Degel
11 —12 regning .............. 1
10—11 dansk ................ frk. Boye Petersen
11—12 regning ............. hr. Sv. Sørensen
10—11 dansk ................ fru Bøytler
11 — 12 regning ............. hr. Mailing Jensen
10—11 dansk ................ ]L
„ ,
fru Ferslev
11 —12 regning ..............1
11

Gæstelærer.

hr. B. Christiansen
Langemark

Lærer.

2 x

(nr. 8)

kl.
(nr.
9)
kl.
2 y
2 z
(nr. 10) kl.
2 æ
(nr. 11) kl.
2 ø
(nr. 16) kl.
2 å
(nr. 17) kl.
3 s
(nr. 21) kl.
3 t
(nr. 17) kl.
3 u
(nr. 29) kl.
3 v
(nr. 30) kl.
3 x
(nr. 31) kl.
(nr. 32) kl.
3 y
3 z
(nr. 33) kl.
3 æ
(nr. 34) kl.
3 ø
(nr. 35) kl.
å
3
(nr. 36) kl.
31æsekl. (nr. 18) kl.
4 s
(nr. 16) kl.
4 u
(nr. 8) kl.
4 V
(nr. 2) kl.
4 y
(nr. 3) kl.
4 z
(nr. 10) kl.
4 æ
(nr. 11) kl.
-

10—11 dansk ........
J frk. Igelsøe
11—12 regning ......
10—11 dansk ........ ...... fru I. Jørgensen
11 — 12 regning ...... ...... hr. Michaelsen
10—11 dansk ........ ...... fru /Ise Hansen
11 — 12 regning ...... ...... hr. K. V. Hansen
10—1 1 dansk ........ ...... frk. Gaspari
11 — 12 regning ...... ...... fru K. Jørgensen
10—1 1 dansk ........ ...... hr. Skerra
11 — 12 regning ...... ...... fru Søgaard
8— 9 regning ...... ...... - M. Buhl
9—10 dansk ........ ..... hr. Skjolding
10—11 dansk ........ ...... - Ib Olsen
11 — 12 regning ...... ...... fru Henningsen
10—11 dansk ........ ...... hr. Jørgen Jensen
11 — 12 regning ...... ...... fru Groth
10—11 dansk ........ ...... hr. Bjerregaard
11—12 regning ...... ...... - Skerra
10—11 dansk ........ ...... - T eglbjærg
11 — 12 regning ...... ...... fru E. Jørgensen
10—11 dansk ........ ...... hr. Sv. Sørensen
11—12 regning ...... ...... fru Inge Svendsen
10—11 dansk ........ ...... frk. C. Olufsen
11 — 12 regning ...... ...... hr. Enggaard
10—11 dansk ........ ...... - Pallesen
11 — 12 regning ...... ...... fru H. Holst
10—11 dansk ........ ...... - E. Jørgensen
11—12 regning ...... ...... hr. Blicher Larsen
10—11 dansk ................ frk. Brevadt
11 — 12 regning .... ....... hr. Rosenfeldt Petersen
10—11 dansk ....... .......
Skjolding
11 — 12 regning .... ....... fru E. Thomsen
10—11 dansk ....... ....... } Spangsberg Poulsen
11—12 regning ....
8— 9 dansk ....... ....... hr. Ha ubirk
9—10 regning .... ....... fru R. Frederiksen
8— 9 dansk .......
Søgaard
9—10 regning .... ....... hr. T eglbjærg
8— 9 dansk ....... .......
Langemark
.......
regning
....
Eskildsen
9—10
8— 9 dansk ....... ....... frk. Stevens
9—10 regning .... ....... fru H. Holst
8— 9 regning .... .......
Ferslev
9—10 dansk ....... ....... hr. Blicher Lassen
8— 9 dansk ....... ....... frk. Göttsch.-Bentsen
9—10 regning .... ....... fru E. Jørgensen
12

Gæstelærer.

fru H. Holst
- Åse Hansen
1

J fhr. G. V. Bengtsson
[ - C. Frederiksen

1
r - Jørgen Jensen

J
1
t - Pallesen
J

[■ - Rosenfeldt Petersen

J

Gæstelærer,

Lærer.

4

0

(nr. 9)

4 å

(nr. 4)

5 r

(udlån)

5 s

(nr. 5)

5 u

(nr. 6)

5 V

(nr. 7)

5 X

(nr. 14)

5 z

(nr. 15)

5 æ

(nr. 19)

5 ø

(nr. 20)

1 FA (gy.sal I)
(nathv.)
1 FB (nr. 5)

1 fa

(nr. 28)

1 fb

(nr. 21)

2 FA

(nr. 26)

2 FB

(nr. 7)

2 fa

(nr. 27)

2 fb

(nr. 27)

3 F

(nr. 28)

I u

(nr. 24)

I V

(nr. 25)

II1 u

(nr. 15)

II: v

(nr. 23)

kl. 8— 9
- 9—10
kl. 8— 9
- 9—10
kl. 10—11
- 11—12
kl. 8— 9
- 9—10
kl. 10—11
- 11 — 12
kl. 10—11
- 11 — 12
kl. 10—11
- 11—12
kl. 10—11
- 11 — 12
kl. 10—11
- 11 — 12
kl. 10—11
- 11—12
kl. 8— 9
- 9—10
kl. 10—11
- 11—12
kl. 8— 9
- 9—10
kl. 10—11
- 11 — 12
kl. 8— 9
- 9—10
kl. 8— 9
- 9—10
kl. 8— 9
- 9—10
kl. 10—11
- 11 — 12
kl. 10—11
- 11—12
kl. 8— 9
- 9—10
kl. 8— 9
- 9—10
kl. 8— 9
- 9—10
kl. 8— 9
- 9—10

dansk ............. .. fru Bente Christiansen
regning .......... .. hr. Sv. Sørensen
- Skjolding
regning ..........
- Leth
dansk .............
dansk ............. prk. Bergstrøm
regning ..........
naturhistorie ..... hr. Michaelsen
- Sig. Jacobsen
dansk ............
- Blicher Lassen
regning ..........
- Eskildsen
naturhistorie .
- Bengtsson
tegning ........
regning ............. frk. Brevadt
geografi ......... ... hr. Malling Jensen
dansk ............ ... - Børge E. Jensen
- Eskildsen
geografi ........
regning ........ ... frk. C. Olufsen
- Göttsch.-Bentsen
dansk ...........
...
hr.
Sv. Kristensen
regning ........
dansk ........... |fru R. Frederiksen
historie ........
gymnastik .... ... hr. Enggaard
- Ib Olsen
naturhistorie .
dansk ........... j - Leth
historie ........
regning ........ ... frk. Bergstrøm
- Brevadt
dansk ...........
regning ........ ... fru Søgaard
sang .............. ... hr. Brene
dansk ........... J - Sv. Kristensen
regning ........
dansk ...........
’ - Tofteskov
geografi ........
dansk ........... Jfru Inge Svendsen
historie ........
dansk ...........
- M. Buhl
geografi ........
dansk ........... ... hr. K. V. Hansen
- Teglbjærg
engelsk ........
- Bjerregaard
regning ........
engelsk ........ ... frk. Stevens
dansk ........... ... hr. H. Madsen
- B. Christiansen
regning ........
geografi ........ ... frk. Gaspari
engelsk ........ ... hr. Haubirk
- Børge E. Jensen
regning ........
tysk .............. ... frk. C. Olufsen

13

|fru Bøytler

frk. Brevadt
- Igelsøe

fru Stray Jørgensen
frk.
fru
j hr.

Boye Petersen
Groth
E. Thomsei7
I. Jørgense n
H. Madsen

- C. Frederiksen
- G. V. Bengtsson
] - Haubirk
-

Enggaard
C. Frederiksen
Børge E. Jensen
Jørgen Jensen
Eskildsen
Malling Jertsen

frk. Stevens

j fru /. Jørgensem
hr. Michaelsen
- Pallesen

fru Stray Jørgensen
hr. Teglbjærg
- Skerra
frk. C. Olufseti
- Bergstrøm
fru Holst
frk. Boye Petersen
fru Groth
- Åse Hansen
hr. K. V. Hansen
- H. Madset7
- Ib Olsen
- Børge E. j'ensen
- Leth
- K. V. Hansen
- Sv. Sørensen
- Bjerregaar d

FREDAG DEN 17. JUNI
Lærer.

1 FA

(nr. 19)

kl.

1 FB

(nr. 5)

kl.

1 fa

(nr. 25)

kl.

1 fb

(nr. 20)

kl.

2 FA

(nr. 26)

kl.

2 FB

(nr. 7)

kl.

2 fa

(nr. 27)

kl.

2 fb(skolekøkk.) kl.
3 F
(nr. 28) kl.

I u

(nr. 22)

kl.

I

(nr. 21)
(nathv.)
(nr. 24)

kl.

(nathv.)
(nr. 21)
III u (nr. 23)
II I V (fysikv.)

kl.

V

II u
II

V

kl.

kl.
kl.

8— 9
9—10
8— 9
9—10
8— 9
9—10
8— 9
9—10
8— 9
9—10
8— 9
9—10
8— 9
9—10
8—10
8— 9
9—10
8— 9
9—10
8— 9
9—10
8— 9
9—10
8— 9
9—10
8—10
8—10

dansk ............. 1 hr.
Ib Olsen
geografi ..........
regning .......... ..
Enggaard
engelsk ..........
T eglbjærg
naturhistorie .. .. frk. Brevadt
engelsk .......... .. fru I. Jørgensen
naturhistorie ..
Åse Hansen
engelsk ..........
E. Jørgensen
geografi .......... .. hr. Sv. Kristensen
engelsk ..........
Eskildsen
naturhistorie ..
Tofteskov
- Sv. Kristensen
regning ..........
engelsk .......... .. fru E. Jørgensen
regning .......... .. frk. Gaspari
husgerning .... .. fru Tofte-Hansen
historie .......... .. hr. K. V. Hansen
regning ..........
Pallesen
geografi .......... .. frk. Gaspari
dansk ............. .. hr. Peter Andersen
engelsk ..........
H. Madsen
naturhistorie ..
Blicher Lassen
regning .......... .. fru Bøytler
historie .......... .. hr. Sv. Sørensen
naturhistorie ..
- Blicher Lassen
dansk ............. .. frk. Igelsøe
tysk ................ .. hr. Langemark
naturlære ...... ..
B. Christiansen

Gæstelærer.

fru H. Holst
hr. Skerra
1 Bjerregaard
fru Inge Svendsen
frk. Göttsch.-Bentsen
fru Groth
Henningsen
Spangsb. Poulsen.
hr. Malling Jensen
fru Henningsen
hr. Skjolding
Jørgen Jensen
fru Stray Jørgensen
- Søgaard
hr. Skjolding
Leth
Michaelsen
fru Inge Svendsen
frk. Stevens
fru Spangsberg Poulsen
frk. Boye Petersen
fru E. Thomsen
Ferslev
frk. C. Olufsen
fru B. Christiansen
hr. Sig. Jacobsen

Kl. 1930 afslutning i aulaen for de udgående elever, deres forældre
og andre interesserede.

Evald Jensen
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