
ELLEBJERG SKOLE

MEDDELELSER FOR 1960-61
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN

Til at overvære undervisningen tirsdag d. 20. og onsdag d. 21. juni indbydes 
forældre eller værger samt i øvrigt enhver, der har interesse for skolen.

Husk afslutningen onsdag den 21. juni kl. 19.30!



Skoleåret 1960-61.

Ellebjerg skole havde den 1. januar 1961 1479 elever fordelt i 6 1. kl., 5 2. kl., 
5 3. kl., 6 4. kl., 6 5. kl., 5 6a kl., 4 7a kl., 3 6b kl., 2 7b kl., 3 3. fm, 3 III em, 
4 IV em, 2 realer og en børnehjemsklasse - ialt 55 klasser, der alle er fællesklasser.

Årets begivenheder.
8. september deltog skolen i de københavnske skolers idrætsdag med 8 klasser.
9. september. Efter henstilling fra „Rådet for større Færdselssikkerhed“ blev 

der etableret færdselsdag på denne dag, og klasselærerne tog forskellige færdsels
problemer op med deres elever.

16. september aflagde børnene i 3., 4. og 5. klasse besøg i Zoologisk Have, 
mens de større klasser foretog forskellige andre ekskursioner. 1. og 2. klasserne 
havde fri.

19. september var der om aftenen offentlig færdselsmøde i aulaen for forældre 
og børn; overbetjent Johannes Nielsen var aftenens taler. Skolens inspektør og sko
lenævnsformanden henholdsvis indlede og afsluttede aftenen.

22. september afholdt skolens sanglærer, hr. Brene et agitationsmøde i aulaen 
for tilgang til frivillig musikundervisning.

24. oktober holdt inspektøren et foredrag for de større elever om FN.
31. oktober-5. november var der forældreuge med lejlighed til at overvære 

undervisningen i to dage i hele undervisningstiden. Aftenmødet fandt sted den 1. 
november, og her redegjorde skolens inspektør for problemerne omkring del og udelt 
skole, a, b og c linierne med deres nye karaktergivning samt liniedelingen efter det 
7. skoleår. Efter mødet var der lejlighed for forældrene til en samtale med klasselæ
rerne i 5. klasserne.

Aftenmødet havde 182 deltagere; på dagbesøg var der 289.
3. november var forældreforeningens store dag, aulaen var stuvende fuld til 

andespil, og skolen takker for det smukke overskud, der blandt andet vil blive brugt 
til forbedring af lejrskolen.

5. november holdt lærerne for fjerde gang bal for udgåede elever. Der var stbr 
tilslutning og god stemning. Underholdningen blev på fortræffelig vis udført af nr. 
Blicher Lassen og hr. Teglbjærg. Sammenkomsten gentages hvert år første lørdag 
i november.

11. november var Ellebjerg skoles „lærerdag“; skolen lukkede kl. 11, og in
spektøren holdt derefter for lærerne et foredrag om „Aktiviserende undervisnings
former på A-linien“.

28. november. Om aftenen blev der for skolens forældrestudiekredse + andre 
forældre rullet de to film „Enlige mødre“ og „En fjendtlig indstilling“. Efter filmsfore- 
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visningen arrangerede lærerinderne fru Horsted og frk. Ruth Nielsen en diskussion 
om de foreviste emner.

4. januar holdt den svenske rejselektor, folkskollärare Arne Hjerlberg, foredrag 
for IV em klasserne om Albert Engstrøm.

12. januar fejredes skolens fødselsdag på vanlig vis med filmsforevisning for 
samtlige klasser og fri kl. 11. Forestillingen gentoges om aftenen for interesserede 
forældre.

19. januar erhvervsvejledningsaften for forældre og børn. 7. klasserne, 3. FM, 
III em, IV em og de to realer var inviterede. Ca. 30 forskellige erhverv var til stede 
for at vejlede de unge med hensyn til valg af livsstilling. Spørgsmål angående erhverv, 
der ikke var repræsenteret, blev besvaret af erhvervsvejleder, overlærer Kaj Søren
sen. Aftenen blev en succes til stor glæde for skole og skolenævn, der var fælles om 
arrangementet. Der blev foretaget 424 konsultationer hos erhvervsrepræsentanterne.

28. januar holdt den norske rejselektor, rektor Stian Kristensen, foredrag for 
IV em eleverne om Bjørnson og Ibsen.

30. januar samledes de to forældrestudiekredse til et møde om skolenævnet og 
dets beføjelser med hr. Anker Jørgensen, nævnsformanden, som indleder. I den 
påfølgende diskussion repræsenterede hr. Jørgensen forældresynspunktet, mens 
inspektøren tog sig af lærersynspunktet.

11. februar gik forældreforeningen i gang med den årlige fastelavnsfest for de 
fem første klassetrin. Man startede med at se film i aulaen, hvorefter man gik ned i 
gården og slog katten af tønden med efterfølgende uddeling af godteposer. 675 del
tagere.

17. april afholdtes der under lærer Preben Kristensens ledelse gymnastikopvis
ning i aulaen.

22. april var der skolebal for alle klasser over 5. klasse. De forskellige funktio
ner, der mere eller mindre knytter sig til skolens arbejde, er fortsat i tidligere års spor.

Lejrskolen i Kalvehave har været benyttet i fuld udstrækning. 6 klasser har 
været på en uges lejrskoleophold, og 45 drenge og 45 piger har været på feriekoloni 
der i 3 uger.

Fra „Børnenes Kontor“ har skolen fået julehjælp til 28 familier og tøjhjælp til 
45 børn.

Ved salg af sparemærker er der opsparet 9500 kr. 284 elever har været medlem
mer af Dansk Skolescene, 415 af Dansk Skolescenes Bio.

Den frivillige musikundervisning uden for undervisningstiden er fortsat med 66 
elever, der er blevet undervist i blokfløjte, guitar, klaver, clarinet, trompet og violin
spil under ledelse af fru Agnethe Christensen, fru Inger Loudrup, hr. Bjørn Evald 
Jensen og hr. Axel Persson.

Den frivillige gymnastik for drenge har været fortsat under ledelse af hr. Preben 
Kristensen, mens hr. Enggård har taget sig af den frivillige svømning på Kirsebær
havens skole. - Fru Stray Jørgensen har haft frivillig idræt med pigerne.

Der er i årets løb taget over 400 idrætsmærker på skolen; drenge og piger tegner 
sig for hver sin halvdel. Under ledelse af hr. Leif Johansen har skolen i år haft frivil
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lig skak; der har været 30 deltagere, og i de københavnske skolers skakturnering 
nåede et af holdene frem til kvartfinalen.

Til slut vil jeg udtrykke min hjerteligste tak til forældreforening, lærerråd og 
skolenævn for den samarbejdsvilje, jeg har modtaget, den har været enestående, og 
den har gjort arbejdet lettere for mig i det første vanskelige år, hvor man på en gang 
både skal overholde gamle traditioner og eventuelt være med til at skabe nye.

Knud Ervø.

Sundhedsplejen.
Skolelæge dr. med. H. E. Knipschildt er på skolen tre gange om ugen og træffes 

efter nærmere aftale. Sundhedsplejerske fru Sigrid Vejlby er daglig på skolen og 
træffes kl. 12—13. — Samtlige elever er i årets løb lægeundersøgt, vejet, målt, syns- 
og høreprøvet.

Til brug for høreundersøgelserne har det københavnske skolevæsen i skoleåret 
60/61 anskaffet en del audiometre, hvorved undersøgelsen af børnenes hørelse er 
er blevet langt mere nøjagtig end tidligere.

Ellebjerg skole har fået tildelt et sådant audiometer og dette har bevirket, at det 
i årets løb er lykkedes at erkende en del hørenedsættelser, som ikke ved den tidligere 
teknik har kunnet afsløres.

Centralstationens regler for tuberkuloseundersøgelse er i indeværende år ændret 
således, at i fremtiden tuberculinprøves samtlige 1. klasses børn med plaster. De 
negative tilbydes vaccination. I 7. klasser og i afgangsklasserne tuberculinprøves 
børnene påny og røntgenundersøges samtidig.

Alle tuberculinnegative børn tuberculinprøves dog årligt og tilbydes vaccination.
77 børn har efter skolelægens anbefaling deltaget i skolefrokosten.

Sigrid Vejlby.

Praktiske oplysninger.
Ind- og udskrivning. Indskrivning af elever til 1. klasse næste år begynder 11. 

september og bedes foretaget så tidligt som muligt, helst inden 15. december. Der 
kræves dåbs- eller navneattest samt koppeattest, evt. stadslægens fritagelse (udsæt
telse) for vaccination.

Undervisningspligten indtræder den 1. august for de børn, der på dette tids
punkt er fyldt 7 år. Endvidere kan indskrives børn, der senest den 31. januar næste 
år fylder 7 år.

Udskrivning: Undervisningspligten ophører med udgangen af et skoleår for de 
børn, der er fyldt 14 år. Reglen for udskrivning er nu, at et barn tidligst kan ud
skrives ved skoleårets udgang, når det ved skoleårets slutning har gået i skole i 7 år 
og fylder 14 år senest den 31. januar året efter.

For elever i 3. mellemskoleklasse er udskrivning i løbet af året afhængig af, at 
skolenævnet giver sit samtykke.
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Bestemmelser vedrørende forsømmelser og fritagelse for undervisning: Und
tagelsesvis kan et barn få tilladelse til at forsømme skolen en enkelt eller nogle få 
dage, men skolens tilladelse må da altid indhentes forud.

Skønnes en forsømmelse at være sket uden gyldig grund, kan skolenævnet 
ikende bøder i henhold til gældende love og bestemmelser.

Udebliver et barn på grund af sygdom, skal dette, så vidt muligt, samme dag 
meddeles skolen, enten skriftligt, telefonisk eller ved en voksens henvendelse. Hvis 
sygdommen strækker sig over mere end 3 dage, skal, hvis skolen forlanger det, en 
tilsendt blanket påtegnes af lægen og forevises på skolen. Denne forevisning kan 
kræves gentaget én gang om ugen, med mindre barnet er indlagt på hospital, eller 
lægen har givet anden påtegning.

Hvis et barn mere end én gang inden for en måned forsømmer på grund af 
sygdom, kan skolen straks kræve sygemelding med lægepåtegning.

For så vidt hjemmet ikke opfylder de her givne forskrifter, kan skolen betragte 
de skete forsømmelser som ulovlige.

Erstatning for bortkomne ure, smykker etc.
Da skolevæsenet jævnlig modtager ansøgninger om erstatning for værdigen

stande, som elever har mistet på skolen, benytter man anledningen til her at gøre 
hjemmene opmærksom på, at skolevæsenet ikke yder erstatning for ure, smykker 
o. lign., hvorfor det frarådes hjemmene at lade eleverne medbringe sådanne gen
stande på skolen. Sker det alligevel, er det på hjemmenes eget ansvar, og erstatnings
krav vil ikke kunne gøres gældende. Samtidig gør man opmærksom på, at der heller 
ikke yder erstatning for huer, vanter, tørklæder og lignende mindre beklædnings
genstande; disse må af eleverne medtages i klassen.

Smitsomme sygdomme.
Uddrag af regler for skolernes forhold i tilfælde af smitsomme sygdomme 

(undervisningsministeriets bekendtgørelse af 27. maj 1950).
En elev eller lærer må ikke modtages i skolen:

1. før 10 dage efter sygdommens begyndelse (ikke efter udslættets fremkomst) 
ved mæslinger,

2. før 4 uger efter hosteanfaldenes begyndelse ved kighoste,
3. før det akutte stadium er overstået ved røde hunde, skoldkopper, rosen, influenza, 

fåresyge og halsbetændelse,
4. før der foreligger smittefrihedsattest fra læge ved tyfus, paratyfus, paradysen- 

teri, difteri, skarlagensfeber, smitsom hjernerygmarvsbetændelse (epidemisk 
meningitis') samt børnelammelse. — For de under 4. nævnte sygdomme kræves 
også smittefrihedsattest efter sygdommens optræden i elevens eller lærerens hjem.

6



Lærerpersonalet. 22. juni 1960 forlod følgende lærere efter eget ønske skolen: 
hr. Colding-Jørgensen, hr. Leo Jørgensen, hr. Th. Jørgensen, hr. Skerra og fru Sara 
Linnet. Ved skoleårets begyndelse tiltrådte følgende: hr. Clemmensen, hr. Niels 
Juul, hr. Dahl Mikkelsen, frk. Kielberg, frk. Vinther-Jensen og fru Vang. 15. august 
indsatte skoledirektøren viceskoleinspektør Knud Ervø som inspektør og tog afsked 
med skoleinspektør Evald Jensen. I løbet af efteråret søgte fru Aase Hansen til Karls
lunde, hvor hun fik et nyoprettet embede. Fru Matzen Jensen blev hendes afløser.

Skolens distrikt omfatter:
Beethovensvej, Borgm. Christiansensgade (ulige nr. 1-27 og alle lige nr.), 

Damagervej, Ellebjergvej, Engholmen, Giinkasvej, Glucksvej, Grønrisvej, Ham
melstrupvej, Haydnsvej, Håndelsvej, Julius Andersensvej, P. Knudsensgade (ulige 
nr. 33-77), Mozarts plads, Mozartsvej, Offenbachsvej, Parkstien, Pumpehusvej, 
Rossinisvej, Rubinsteinsvej, Schubertsvej, Sjælør Boulevard nr. 1-57 og 2—46, Spoh- 
tinisvej, Stradellasvej, Straussvej, Stubmøllevej, Tartinisvej, Wagnersvej, Verdisvej. 
Desuden haveforeningerne Frederikshøj, Kalvebod, Mozart, Ny Kongens Enghave.
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Skoleårets afslutning.
Forældre, værger og andre interesserede er velkomne til at overvære under

visningen de to sidste skoledage, tirsdag den 20. og onsdag den 21. juni. (Se om
stående skema).

Elevarbejderne i tegning, sløjd og håndarbejde er udstillet i aulaen samt på 
håndarbejdsværelset de samme to dage kl. 8-11.

Afslutningen for udgående elever og deres forældre afholdes onsdag 
den 21. juni kl. 193°. Skolens pige-sangkor synger, og der uddeles eksamensbeviser 
og flidspræmier. Forældre og andre interesserede er meget velkomne.

Torsdag den 22. juni er omflytningsdag.

Fredag den 23. juni er første feriedag.

Første skoledag efter sommerferien er mandag den 14. august. De nye 1 .-klasser 
møder mandag den 21. august kl. 9 i aulaen.
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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. /730 
18™. Telefon VE 5090.

Skolens lærerpersonale.
Ud for hver lærers navn er angivet, hvilken eller hvilke klasser vedkommende er 
klasselærer for dette skoleår. Som regel rykker klasselæreren op med sin klasse. 
Af et skema, ophængt ved døren til klasseværelset, fremgår hvor hver lærer træffes 
i dagens løb.

Skoleinspektør Knud Ervø hr. Niels Juul 7 bu
viceskoleinsp. S. A. Degel 3 fu 
viceskoleinspektrice

fru I. M. Jørgensen
fru K. Stray Jørgensen

III V

fru K. Jørgensen 7 au
fru Bank 4 v

frk. Kielberg
hr. P. Kristensen

1 æ

frk. Bergstrøm 3 fv hr. S. Kristensen IV us, 5 u
hr. Bjerregård 4 x
hr. Breve

hr. Blicher Lassen 
hr. Malling

7 ax
7 bv

fru Buhl 2 x
fru Boye Christensen 6 au
hr. B. Christiansen

hr. Michaelsen
hr. Dahl Mikkelsen 
frk. Nathansen

7 ay, 4 ø

3 y
fru Bente Christiansen 5 ø frk. Ruth Nielsen 3 z
hr. W. Clemmensen 1 u hr. Ib Olsen 5 x
hr. Enggård 7 av fru Olufsen IV x, 6 bu
fru Ferslev 3 v hr. Pallesen 6 bx
hr. C. Frederiksen hr. Rosenfeldt Petersen 1 v, 6 ax
fru R. Frederiksen 6 ay fru E. Sanger 1 X
frk. Gaspari III u, IV u hr. Skjolding 4 u
hr. K. V. Hansen 6 av fru Stevens 5 v
hr. Haubirk ru fru Søgård 2 u
fru Henningsen 2 z fru Inge Sørensen 5 z
hr. Hernø hr. Sven Sørensen III x, IV v
fru Holst hr. Teglbjærg rv, 4 z
fru E. Horsted 3 x
hr. S. Jacobsen 3 fx

fru A. Thomsen 
fru Tofte-Hansen

2 v, 6 bv

fru Anna Jensen 4 æ
hr. Børge Jensen

hr. Tofteskov 
fru Vang

6 az 
i y

hr. Jørgen Jensen 2 y, 5 æ frk. Vinther-Jensen
fru Matzen Jensen

Fast vikar: hr. Leif Johansen.

Skolebetjent: hr. Poul Rasmussen, P. Knudsensgade

1 z, 3 æ

37.
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Sundhedsplejen:
Skolelæge dr. H. E. Knipschildt. Træffetid mandag kl. 12-13 og fredag 

kl. 8-9.
Sundhedsplejerske fru Sigrid Vejlby. Træffetid hver skoledag kl. 12-13.

Tandklinikken forestås af tandlæge fru Kirsten Christensen med fru Birthe 
Aasklit som klinikassistent.

Skolebespisningen ledes af økonoma fru Høvring.

Skolehaven. Leder hr. Poul Wichmann Andersen. Haven modtager i sommer
halvåret godt 200 af skolens større børn til skolehavearbejde om eftermiddagen; 
den er også åben i sommerferien.

Musikundervisningen : fru Inger Loudrup Jensen.

Formand for lærerrådet: hr. Sven Sørensen.

Formand for lejrskoleudvalget: viceinsp. fru K. Jørgensen.

K.K.s kolonier for drenge: hr. Michaelsen.

K.K.L.s kolonier for piger : fru Tofte-Hansen.

Feriepladser til drenge : hr. Malling.

Feriepladser til piger: fru C. Olufsen.

Gabriel Jensens Ferieudflugter: hr. Malling og fru C. Olufsen.

Børnenes Kontor: viceinsp. fru K. Jørgensen.
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Skolenævnets beretning.

Skolenævnet har også i år taget initiativet til samtalekredse for forældre, der ha? 
i vinter været 2 kredse om skole- og opdragelsesproblemer og 1 teaterkreds.

Kredsene har været ledet af lærerinderne Ruth Nielsen og Elisabeth Jørgenseri 
og lærer Børge Eigil Jensen.

I tilslutning til forældrekredsene arrangeredes en filmaften, hvor der vistes en 
film ved navn „Enlige mødre“ samt en pædagogisk film.

En filmaften på skolens fødselsdag den 12. januar d. å. blev arrangeret af sko
lens lærere, hvor man viste den smukke grønlandske farvefilm „Hvor bjergene sejler“, 
den nye farvefilm „En by ved navn København“ og 2 kortfilm „Noget om Norden“ 
og „Bare en pige“.

Ud af skolen - og hvad så ?
Erhvervsvejledningsmøderne, som vi har holdt de foregående år, har haft ringq 

tilslutning. Derfor forsøgte vi os med noget nyt. Det er vigtigt, at vore unge ikke 
kommer ud for alt for mange tilfældigheder, når erhverv skal vælges, og derfor har 
vi fået 35 erhvervsrepræsentanter samt erhvervsvejleder Kaj Sørensen til at stille sig 
til rådighed for forældre og de større børn. 1 skolens aula havde lærerne lavet en ud
mærket udstilling, hvor brochurer og andet materiale var lagt frem og kunne studeres. 
Det blev en udmærket aften og skolens aula var fyldt til trængsel. Sammen med den 
almindelige erhvervsvejledning i de store klasser, kan arrangementer som disse sik
kert hjælpe børn og forældre i den vanskelige kunst at finde ind til det arbejde, deri 
passer bedst for den enkelte.

Færdselsproblemerne ved skolen er stadig store. Sidste vinter arrangeredes på 
skolen et færdselsmøde med repræsentanter for politiet, borgerrepræsentationen og 
lokale folk. Formålet med mødet var at henlede myndighedernes opmærksomhed på 
kvarterets særlige problemer. Det blev fortalt os, at planer var under udarbejdelse, 
og vi kan konstatere at meget er ved at ske. Lyskurve er sat op et af de steder vi 
foreslog. Krydset P. Knudsensgade-Borgmester Christiansensgade er under omlæg
ning, og forslag til omprofilering af Borgmester Christiansensgade og Mozarts Plads 
er forelagt borgerrepræsentationen.

Uden tvivl var disse ændringer også sket uden mødet i skolens aula, men det 
er aldrig til skade, at vi også peger på problemerne.

Ved Kalvehave har vor skole en lejrskole, der er blevet til på lærernes og 
lærerindernes initiativ. Det økonomiske grundlag for lejrskolen er indsamlinger og 
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tilskud fra forældreforeningen. I maj arrangeres forældrebesøg pr. bus til Kalvehave, 
hvor vi beså lejrskolen.

Besøg i hjemmene er også en af skolenævnets opgaver, for så vidt børnene for
sømmer udover, hvad der foreligger lovlige grunde for, og skolenævnets medlemmer 
har da også besøgt en del hjem og i næsten alle tilfælde har besøg medvirket til, at 
forholdet er bragt i orden.

Skolenævnet er forældrenes repræsentanter, og er der spørgsmål, som foræl
drene står usikkert overfor, kan henvendelse ske til et af skolenævnets medlemmer, 
men naturligvis løses langt de fleste problemer bedst ved direkte henvendelse til 
lærer eller inspektør.

Forældreforeningen, der arrangerede fastelavnsfest den 11. februar for børnene, 
har skolenævnet naturligvis et godt samarbejde med. Den har ca. 1000 medlemmer. 
Indmeldelse i forældreforeningen kan ske ved henvendelse til formanden, pastor 
Sven Bowmann, Wagnersvej 14, VA 6673.

Skolenævnet består i dag af:

Knud Larsen, Sjælør Boulevard 12, 3. VA 7768.
Svend Nielsen, P. Knudsensgade 104, 2. EV 7657.
Gudrun Stenkvist, Rubinsteinsvej 33, st. VA 2969x.
Anker Jørgensen, Borgm. Christiansensgade 28, 3. Telf. 30 28 73.
Max Buur, Scandiagade 36, 1. RY 9900.

Vi takker for godt samarbejde skolen, forældreforeningen og skolenævnet imel
lem og siger tak til de forældre, der har vist interesse for skolen og dermed for vore 
børns problemer.

Vi siger også tak for godt samarbejde med vor meget afholdte inspektør Ewald 
Jensen, der på grund af alder er fratrådt den 30 juni 1961.

Samarbejdet med skolens ny inspektør hr. K. Ervø tegner også godt. Inspektøreh 
er frisk og fyldt med ideer, hvilket vi allerede har haft megen glæde af.

På skolenævnets vegne
Anker Jørgensen

formand
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Arsafslutningen 1961.
(Besøgsdage).

TIRSDAG DEN 20. JUNI

Lærer.
4 u (nr. 29) kl. 8- 9 

9-10
4 x (nr. 30) kl. 8- 9 

9-10
4 z (nr. 2) kl. 8- 9 

9-10
5 v (nr. 5) kl. 9-10

10-11
5 ø (nr. 4) kl. 

(nathv.)
8- 9 
9-10

6 au (nr. 6) kl. 10-11
11-12

6 bx (nr. 18) kl. 8- 9 
9-10

7 av (nr. 9) kl. 
(fysikv.)

10-11
11-12

3 fx (nr. 14) kl. 10-11
11-12

dansk ................. hr. Skjolding
regning .............. fru M. Buhl
dansk ................. hr. Bjerregaard
geografi ............... - Dahl Mikkelsen
dansk ................. hr. Teglbjærg
regning .............. fru R. Frederiksen
regning .............) - H. Holst
geografi .............I
dansk ................ - B. V. Christiansen
naturhistorie .... - Tofte Hansen 
dansk ............... 1 ,( - Boye Christensen
histone .............J
fysik .................. hr. B. Christiansen
geografi .............. fru S. Henningsen
dansk ............... I „
. (hr. Enggaardfysik ................. I
dansk .................. - Sig. Jacobsen
engelsk ............... - Teglbjærg

Gæstelærer.
fru Matzen Jensen

- Teglbjærg 
fru Tofte Hansen 
hr. Enggaard

- Enggaard 
fru Matzen Jensen 
hr. B. Christiansen

- Teglbjærg 
fru Boye Christensen 
hr. Sig. Jacobsen

- C. Frederiksen
- Sig. Jacobsen 

fru M. Buhl
- Boye Christensen
- R. Frederiksen
- H. Holst
- S. Henningsen
- R. Frederiksen

EKSAMEN

III u (nr. 26) kl. 9—12 tysk ..................
III v (nr. 21) kl. 9-12 geografi .............
Ill x (nr. 28) kl. 9-12 regning .............

Eksaminator.
fru B. V. Christiansen 
hr. Skjolding

- Pallesen

Censor.
fru C. Oluf sen 

- EM. Jørgensen
hr. Bjerregaard
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ONSDAG DEN 21. JUNI

Lærer. Gæstelærer.
1 u (nr. 31) kl. 8- 9

- 9-10
dansk ........
regning ......

.....  hr.

.....  fru
Clemmensen
A. Jensen

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

V 

X 

y 

z 

æ 

u

V 

X 

y 

z

V 

X 

y’ 

z 

æ

(nr. 32)

(nr. 33)

(nr. 34)

(nr. 35)

(nr. 36)

(nr. 29)

(nr. 31)

(nr. 30)

(nr. 1)

(nr. 2)

(nr. 32)

(nr. 33)

(nr. 34)

(nr. 35)
(nr. 15)
(nr. 36)

kl. 8- 9
- 9-10

kl. 8- 9
- 9-10

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. 10-11
- 11-12

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

dansk ........  
regning .....  
dansk ........  
regning .....  
dansk ........  
regning .....  
dansk ........  
regning .....  
dansk ........  
regning .....  
dansk ........  
regning .....  
dansk ........  
regning .....  
dansk ........  
regning .....  
dansk ........  
regning .....  
regning .....  
dansk ........  
dansk ........  
regning .....  
dansk ........  
regning .....  
regning .....  
dansk ........  
dansk ........  
sang .......... 
dansk ........  
regning ......

...... hr.

...... frk.

.....  fru

.....  hr.

...... fru

..... frk.

.....  hr.

...... frk.

.....  fru

.....  hr.

...... fru

...... hr.

...... fru

...... hr.

.....  fru

.....  hr.

.....  fru

...... hr.

.....  fru

.....  frk.

...... hr.

..... frk.

.....  hr.

Rosenf. Petersen 
B. Bergstrøm 
Sanger 
Clemmensen 
I. Vang 
G. Ferslev 
Vinther-Jensen 
Niels Juni 
L. Johansen 
K. Nathansen 
Søgaard 
G. Ferslev 
A. Thomsen 
Børge Jensen 
M. Buhl 
L. Johansen 
Jørg. Jensen 
Vivi Bank 
Sv. Sørensen 
S. Henningsen 
G. Ferslev 
Niels Juni 
E. Horsted 
Sv. Kristensen 
A. Jensen 
K. Nathansen 
R. Nielsen 
Brene 
Vinther-Jensen 
Michaelsen

4 V (nr. 1) kl. 8- 9
- 9-10

dansk ........
regning ......

.....  fru Vivi Bank
E. Horsted

fru 
hr.

A. Jensen
Dahl Mikkelsen

4 æ (nr. 3) kl. 10-11
- 11-12

regning .....
dansk ........

...... Vivi Bank 
A. Jensen fru

Clemmensen
I. Vang

4 ø (nr. 4) kl. 8- 9
- 9-10

regning .....
dansk ........

...... frk.

..... hr.
K. Nathansen 
Michaelsen

- G. Ferslev
Vivi Bank

5 u (nr. U) kl. 8- 9
- 9-10

dansk ........
geografi ...... ...... fru

Sv. Kristensen
I. Vang

hr. Michaelsen
Rosenf. Petersen

5 X (nr. U) kl. 10-11
- 11-12

dansk ........
historie ......

.....  hr. Ib Olsen
Clemmensen

frk. 
hr.

B. Bergstrøm
Rosenf. Petersen
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Lærer. Gæstelærer.
5 z (nr. 5) kl. 10-11 regning ............... hr. Malling fru Sanger

- 11-12 dansk .................. fru I. Sørensen frk. R. Nielsen
5 æ (nr. 3) kl. 8- 9 dansk .................. hr. Jørg. Jensen - R. Nielsen

9-10 regning ............. - Børge E. Jensen fru A. Thomsen
6 av (nr. 7) kl. 8- 9 dansk ................... - K. V. Hansen hr. Ib Olsen

9-10 regning ............... fru /. Sørensen - Sv. Kristensen
6 ax (nr. 6) kl. 10-11 dansk .................. hr. Rosenf. Petersen fru I. Vang

- 11—12 engelsk ................ - Ib Olsen - Søgaard
6 ay (nr. 7) kl. 10-11 dansk .................. fru R. Frederiksen hr. Børge E. Jensen

- 11—12 engelsk ................ - Matzen Jensen fru A. Thomsen
6 az (nr. 8) kl. 8- 9 dansk .................. hr. Tofteskov - E. Horsted

9-10 engelsk ............... fru E. Sanger hr. Ib Olsen
6 bu (nr. 16) kl. 10-11 dansk ................... - C. Olufsen fru I. Sørensen

- 11-12 engelsk ............... hr. Haubirk - Stray Jørgensen
6 bv (nr. 17) kl. 8- 9 dansk .................. fru A. Thomsen hr. Børge E. Jensen

9-10 regning ............... frk. R. Nielsen - Jørg. Jensen
7 au (nr. 8) kl. 10-11 valgf...................... hr. Sv. Kristensen frk. K. Nathansen

- 11-12 dansk .................. fru K. Jørgensen hr. Jørg. Jensen
7 ax (nr. 9) kl. 8— 9 dansk .................. hr. Blicher Lassen fru S. Henningsen

9-10 regning ............... fru Søgaard hr. Malling
7 ay (nr. 10) kl. 10-11 dansk .................. hr. Michaelsen - L. Johansen

- 11-12 engelsk ............... fru E. Sanger frk. B. Bergstrøm
7 bu (nr. 19) kl. 8- 9 dansk .................. hr. Niels Juul fru Søgaard

9-10 tysk ..................... fru M. Buhl hr. L. Johansen
7 bv (nr. 20) kl. 8- 9 dansk .................. hr. Malling fru K. Stevens

9-10 regning ................ - B. Christiansen hr. P. Kristensen
3 fu (fysikv.) kl. 10-11 fysik .................... - B. Christiansen - Niels Juul

(nr. 11) - 11-12 valgf....................... - Malling fru E. Horsted
3 fv (nr. 10) kl. 8— 9 dansk .................. frk. B. Bergstrøm hr. D. Hernø

9-10 engelsk ............. fru I. M. Jørgensen frk. Vinther-Jensen

Frikvarter: kl. 85"-9 , 950—1010, ll-ll10.

EKSAMEN

Eksaminator. Censor.
III u (nr. 21) kl. 9-12 geografi ............. frk. M. Gaspari hr. Sv. Sørensen
III v (nathv.) kl. 9—12 biologi .............. hr. Blicher Lassen - Tofteskov
III x (nr. 28) kl. 9—12 engelsk ............. fru K. Stevens - K. V. Hansen

Knud Ervø.
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