
ELLEBJERG SKOLE

MEDDELELSER ROR 1962-63
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN

Til at overvære undervisningen torsdag d. 20. og fredag d. 21. juni indbydes 
foræld re eller værger samt i øvrigt enhver, der har interesse for skolen.

Husk afslutningen fredag den 21. juni kl. 19.30!



Skoleåret 1962-63.

Ellebjerg skole havde den 1. januar 1963 1323 elever fordelt i 4-1 .kl., 6-2. kl., 
6-3. kl., 5-4. kl., 5—5. kl., 1—3. læsekl., 1-4. læsekl., 1—5. læsekl., 1-3. obs.kl., 
4-6 a kl., 2—6 b kl., 4-7 a kl., 2-7 b kl., 4-8a kl., 1-9. a kl., 2-1 real, 2-II real, 
2-gammel real og en børnehjemsklasse - ialt 54 klasser, der med undtagelse af 
specialklasserne = Læse + obs. alle er fællesklasser.

Årets begivenheder.

22. august afholdtes der aftenmøde for forældre med børn i de nye 1. klasser. 
Talere var skolelægen, dr. Knipschildt, skolenævnets formand, forretningsfører An
ker Jørgensen, forældreforeningens formand, pastor Bowmann, børnebibliotekar 
fru Rishøj samt skolens inspektør. Meningen med aftenen var at give forældrene en 
all round orientering om skolens indre liv på et tidspunkt, hvor skolen hos foræl
drene kunne forvente en 100 %’s interesse for skolespørgsmål.

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

12. september var fastlagt som idrætsdag, men blev aflyst på grund af regnvejr.
24. oktober: FN-dagen blev fejret ved at samtlige klasselærerne i de større 

klasser gennemgik FN’s historie i egen klasse.
3. november holdt lærerne for sjette gang bal for udgåede elever. Der var stor 

tilslutning og god stemning. Sammenkomsten gentages hvert år første lørdag i no
vember.

5. til 10. november var der forældreuge med lejlighed til at overvære under
visningen i to dage i hele undervisningstiden. Aftenmødet fandt sted den 8. nov., og 
her redegjorde skolens inspektør for problemerne omkring delt 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 klasselærerne i 5. 
klasserne. Aftenmødet havde 300 deltagere; på dagbesøg var der 250.
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1. november var forældreforeningens store dag; aulaen var fyldt med børn og 
forældre til „Sydhavnens“ største andespil. Skolen takker for det smukke oversku^, 
der blandt andet vil blive brugt til forbedring af lejrskolen.

19. december blev forældre med børn i 9 au indkaldt til et aftenmøde, hvor 
inspektøren redegjorde for hovedskoleprøven.

4. januar holdt den svenske rejselektor, lærer Lars Andersson, foredrag for 
9. og 10. klasserne om svensk skolestruktur;

10. januar causerede fru Borghild Harmer over norske folkeeventyr for de æld
ste klasser.

12. januar fejredes skolens fødselsdag ved at samtlige klasser og lærere fik fri 
kl. 11. For yderligere at glæde børnene blev viceskoleinspektør Cornelins fra Nak
skov inviteret til at komme og fortælle om sin barndom på de Vestindiske øer og om 
raceproblemer, som han som neger havde mødt dem.

14. januar var forældre med børn i 7 a og 7 b indbudt til et møde i aulaen, hvor 
inspektøren gjorde rede for oprykningsmulighederne til I real, 8. teknisk og 8a med 
specialgrupper og supplerende fag. Efter mødet var der lejlighed til samtale med 
klasselærerne i de seks syvendeklasser.

12. februar orienterede stadslægen, dr. Knipschildt og viceovertandlægen, fru 
Højrup, forældrekredsen om hygiejne og om kostens betydning for børnenes sund
hed, veloplagthed, udvikling og tænder. Til slut kommenterede afdelingskonsulent, 
frk. A. Lundstedt fra „Statens Husholdningsråd“ de ovennævnte indlæg med henblik 
på økonomien i et kostbudget.

23. februar var der fastelavnsfest med film i aulaen for de fem første klasse
trin.

4. april afholdt Ellebjerg og Bavnehøj skole i fællesskab en gymnastikopvis
ning i Valby idrætshal.

27. april var der skolebal for alle elever over 5. klasse.

De forskellige funktioner, 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 ferie
koloni der i 3 uger.

Fra „Børnenes Kontor“ har skolen fået julehjælp til 12 familier og tøjhjælp til 
42 børn.

Ved salg af sparemærker er der opsparet 5650 kr. 233 elever har været med
lemmer af Dansk Skolescene, 335 af Dansk Skolescenes Bio.

I årets løb har der været frivillig boldspil, idræt, svømning, sang og musik, 
håndarbejde, skak og bordtennis, endvidere er der taget en del idrætsmærker såvel 
på drenge - som på pigesiden.

Såvel lærere som skolenævn og forældreforening har taget aktivt del i skolens 
frivillige arbejde, og jeg takker Dem alle for den fortrinlige indsats, der har været 
til gavn og glæde for vore børn.

Knud Ervø.
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Praktiske oplysninger.

Ind- og udskrivning. Indskrivning af elever til 1. klasse næste år begynder 1. 
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 8. klasse og I.realklasser er udskrivning i løbet af året afhængig 
af, at skolenævnet giver sit samtykke.

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 hjemmenes eget ansvar, og erstatnings
krav vil ikke kunne gøres gældende. Samtidig gør man opmærksom på, at der heller 
ikke ydes erstatning for huer, vanter, tørklæder og lignende mindre beklædnings
genstande; disse må af eleverne medtages i klassen.

4



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 
menigitis) samt børnelammelse. - For de under 4. nævnte sygdomme kræves 
også smittefrihedsattest efter sygdommens optræden i elevens eller lærerens 
hjem.

Vi beder forældrene huske:
- at børnene kommer i renselsesbad hver 14. dag, hvortil de skal medbringe hånd

klæde. Fritagelse fra dette bad kan kun ske, hvis hjemmet skriftligt anmodfer 
derom, men det er en så udmærket foranstaltning, at vi beder hjemmene støtte os 
i vore bestræbelser for at få børnene til at udnytte dette gode.

- at vi har gymnastikbad, som børnene i henhold til skolevæsenets bestemmelser 
skal deltage i. Vi beder forældrene huske, at børnene får håndklæde med.

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

Damagervej, Ellebjergvej, Engholmen, Giinkasvej, Glucksvej, Grønrisvej, Ham
melstrupvej, Haydnsvej, Handelsvej, Julius Andersensvej, P. Knudsensgade (ulige 
nr. 33—77), Mozarts plads, Mozartsvej, Offenbachsvej, Parkstien, Pumpehusvej, 
Rossinisvej, Rubinsteinsvej, Schubertsvej, Sjælør Boulevard, Spontinisvej, Stra- 
dellasvej, Straussvej, Stubmøllevej, Tartinisvej, Wagnersvej, Verdisvej, desuden 
haveforeningerne Frederikshøj, Kalvebod, Mozart, Ny Kongens Enghave.

naLærerpersonalet: Ved skoleårets afslutning den 22. juni 1962 tog fru An
Jensen sin afsked på grund af alder; fru Birgit Hansen, frk. Erritsøe og fru Vester
gård søgte og fik ansættelse andre steder, medens fru I. M. Jørgensen fik orlov et år 
for at gå på Statens Lærerhøjskole. Ved skoleårets begyndelse tiltrådte følgende: 
Hr. Roland Kofoed, fru Edith Mart, frk. Lis Højlund Rasmussen, frk. Kib Brich 
og frk. Elboth. 1. december forlod fru Matzen Jensen skolen for at overtage et epi- 
bede i Rønne. 1. januar 1963 blev skolens faste vikar, hr. N. J. Andersen fast 
ansat. Samme dato blev lærerstaben udvidet med hr. Per Thomsen fra Aalborg samt 
med en ny fast vikar, hr. H. H. Widerquist.
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Om konfirmationsforberedelse gælder følgende (uddrag af cirkulære fra 
skoledirektøren til skolerne 25. marts 1961) :

1. Eleverne konfirmeres fra 7. klasse, således at konfirmationsforberedelsen 
falder inden for dette klassetrin. - Elever, der skal konfirmeres i oktober 
fra 7. klasse, skal dog have fri til at gå til konfirmationsforberedelse ca. medio 
april-juni.

2. Elever, der i henhold til ovenstående går til konfirmationsforberedelse, skal 
have fri kl. 13 mandag og torsdag og skal ikke møde på skolen igen efter kon
firmationsforberedelsen .

3. Alle elever, der går til konfirmationsforberedelse, har ret til af skolen at låne 
en salmebog og et nyt testamente.
Disse bestemmelser indebærer, at konfirmationsforberedelse på andre klasse

trin bør foregå uden for undervisningstiden.
Forældrene opfordres indtrængende til at følge ovenstående.
I forbindelse hermed skal også nævnes de såkaldte konfirmationsrejser, der 

som regel strækker sig over 10 dage. Skolen har ingen hjemmel til at give eleverne 
fri for skolegang til sådanne rejser. Kun hvis rejsen er tilrettelagt således, at det 
største antal rejsedage ligger i påske- eller efterårsferien, giver skolen - i tilslut
ning hertil - fri indtil 3 dage.
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Skoleårets afslutning.

Forældre, værger og andre interesserede er velkomne til at overvære under
visningen de to sidste skoledage, torsdag den 20. og fredag den 21. juni. (Se orri- 
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 fredag 
den 21. juni kl. 1930. Skolens pige-sangkor synger, og der uddeles eksamensbeviser 
og flidspræmier. Forældre og andre interesserede er meget velkomne.

Lørdag den 22. juni er omflytningsdag.

Mandag den 24. juni er første feriedag.

Første skoledag efter sommerferien er mandag den 12. august. De nye 1 .-klasser 
møder mandag den 19. 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. 1 730- 
1830. 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 lærerværelset, fremgår, hvor hver lærer træffes 
i dagens løb.

Skoleinspektør K. Ervø - H. A. Tofteskov 8 az
viceskoleinsp. S. A. Degel 8 ay - H. H. Widerquist
hr. N. J. Andersen 2 y - Sv. Ørnby

- B. Bjerregård 1 u viceskoleinspektør
- E. Brene fru K. Jørgensen 9 au
- B. Christiansen - V. Bank 5 læ+ 6 av
- W. Clemmensen frk. B. Bergstrøm 2 u
- K. E. Enggård 3 obs - K. Brich
- C. Frederiksen fru M. Buhl 4 x
- K. V. Hansen 8 av - B. Christiansen 7 ay + Il u
- I. Haubirk frk. Elboth
- D. Hernø fru G. Ferslev 5 v
- S. Jacobsen 8 au - R. Frederiksen 1 V
- B. E. Jensen frk. M. Gaspari 7 bv + ru
- J. Jensen 4 y + 7 bu fru S. Henningsen 4 z
- L. Johansen 3 æ - H. Holst 3 u
- R. Kofoed 2 z - Stray Jørgensen
- Sv. Kristensen 7 au - E. B. Marx 1 y
- G. Blicher Lassen 5 x - K. Nathansen s y
- P. Malling 3 læ + II v - R. Nielsen 5 z
- J. Michaelsen 6 ay frk. L. H. Rasmussen 1 X
- Dahl Mikkelsen fru E. Sanger 3 x + I v
- I. Olsen 7 av - K. Stevens 7 ax
- E. Pallesen - A. M. Søgård 4 u +4 læ
- H. Rosenfeld Petersen 2 v + 3 v - A. Thomsen 4 v + 1 u
- M. Skjolding 6 au - G. Tofte-Hansen
- Sv. Sørensen 6 bu + rx - I. Vang 3 y
- M. Teglbjærg 6 ax + 6 bv - Vestergård-Andersen 2 x
- P. Thomsen 2 æ frk. Vinther-Jensen 3 z + 5 æ

Skolebetjent: Hr. Poul Rasmussen - VE 7522.

8



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

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

9846.

Tandklinikken forestås af tandlægerne fru Kirsten Christensen og fru Anne 
Mette Pedersen med fru Birthe Wiinstedt og fru Ahnie Sliemann som klinikassi
stenter.

Skolebespisningen ledes af økonoma fru Høvring.

Skolehaven. Haven modtager i sommerhalvåret godt 200 af skolens større 
børn til skolehavearbejdet om eftermiddagen; den er også åben i sommerferien. Den 
nye leder hedder hr. Christensen og er fra Grundtvigskolen.

Formand for lærerrådet: hr. Sven Sørensen.

Formand for lejrskoleudvalget: hr. Sigurd Jacobsen.

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

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

Feriepladser til drenge: hr. Leif Johansen.

Feriepladser til piger: fru Ruth Nielsen.

Gabriel Jensens Ferieudflugter: hr. Leif Johansen.

Børnenes Kontor: viceinsp. fru K. Jørgensen.

—
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Skolenævnets beretning.

Skolenævnet har også i år taget initiativet til eller været med i adskillige arran
gementer på skolen.

Der har i vinter været 1 samtalekreds i „skole- og opdragelsesproblemer“ og 
1 kreds, teaterkredsen, hvor man veksler mellem teaterbesøg og diskussioner om 
de stykker, man har set. Kredsene har været ledet af skolens inspektør, K. Ervø, 
og overlærer Børge Eigil Jensen.

En nydannelse i år er „Spørgsmål og svar om skolen“, hvor vi inviterede foræl
drene til første klassernes børn til møde på skolen. Inspektøren gav en orientering 
om skolen, besvarede spørgsmål og var „guide“ ved en rundvisning på skolen til de 
forskellige undervisningslokaler. Desuden var lærerne til rådighed for samtaler med 
forældrene på klasseværelserne. Desuden var der repræsentanter til stede for læ
gerne og biblioteket, som gav forældrene supplerende oplysninger. Dette arrange
ment fandt sted den 22. august, altså umiddelbart efter at børnene havde begyndt 
skolen.

11. januar havde vi viceskoleinspektør V. Cornelias fra Nakskov i aulaen, 
hvor han talte om raceproblemer og om sin egen barndom på de Dansk vestindiske 
Øer. Cornelins, der synger og spiller fortrinligt, underholdt også forældrene og de 
større børn, som var mødt frem i stort tal.

12. februar havde vi sat emnet „Ernæringsproblemer — den rette kost til børn 
og voksne“ på programmet. Her fik vi på en let og overskuelig måde indsigt i nogle 
af ernæringens vigtigste spørgsmål igennem skolelægen, skoletandlægen og en re
præsentant fra Statens husholdningsråd.

Ved Kalvehave har vor skole en lejrskole, der er blevet til på lærernes og lærer
indernes initiativ. Det økonomiske grundlag for lejrskolen er indsamlinger og til
skud fra forældreforeningen.

Besøg i hjemmene er også en af skolenævnets opgaver, for så vidt børnene for
sømmer udover, hvad der foreligger lovlige grunde for. Når skolenævnet har besøgt 
hjem, hvor børn forsømmer, har det næsten altid medført, at forsømmelserne er op
hørt. Det må understreges, at alle forældre må tage enhver ulovlig forsømmelse al
vorlig og frem for alt tage tendenser i den retning i sin start.

I kvarteret omkring skolen er boligforholdene nogle steder så ringe, at det kan 
være svært for forældrene at holde deres børn på en rimelig standard, hvad renlighed 
angår. Vi behøver blot nævne, at haverne i vinterhalvåret har været uden vand i 
ca. 2 måneder. På foranledning af et nævnsmedlem har nævnet drøftet spørgsmålet, 
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og inspektøren var straks villig til at støtte skolenævnets ansøgning til skolemyndig
hederne om ret til badning ud over det normale. Det har hele tiden været obligato
risk med badning hver 14 dag for alle børn fra 2. klasse og opefter. Efter ansøgningen 
til skoledirektionen, som inspektøren fik et hurtigt og positivt svar fra, vil nu også 
1. klasserne få obligatorisk bad hele året rundt og i vintermånederne vil der blive 
bad 1 gang om ugen for dem, der bor i haverne.

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

Skolenævnets medlemmer er, efter at nyvalg har fundet sted efter kommune
valget den 4. marts 1962, følgende:

Ilse Knudsen, Borgmester Christiansensgade 241. Telf. 30 10 29.
Grethe Henriksen, Haveforeningen Mozart B. 22.
Knud Larsen, Sjælør Boulevard 123. Va. 7768.
Svend Nielsen, P. Knudsensgade 1042. Eva 7657.
Anker Jørgensen, Borgmester Christiansensgade 283. Telf. 30 28 73.

Forældreforeningen, som skolenævnet har et nært samarbejde med, har som 
formand pastor Sven Bowmann, Wagnersvej 14. Va. 6673.

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

På skolenævnets vegne
Anker Jørgensen
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Sundhedsplejen.

Skolebørnenes helbredstilstand er af afgørende betydning for det udbytte, dé 
får af undervisningen. Det er således indlysende, at det er uheldigt, at f. eks. svagt
hørende eller svagtseende børn, trætte eller sløje børn undervises sammen med 
friske og sunde, uden at deres tilstand er erkendt. Som oftest vil undervisningen 
gå hen over hovedet på sådanne børn, og det vil som regel gå ud over såvel de syge 
som de sunde.

Ikke mindst af denne grund er helbredskontrollen så betydningsfuld — og for 
at opnå et så godt resultat som muligt er et nært samarbejde mellem hjemmene, 
lærerpersonalet og skolelægeinstitutionen nødvendigt.

Et vigtigt punkt i hjemmenes omsorg for børnene er, at de får en kost, der 
med hensyn til sammensætning sikrer barnet den bedst mulige udvikling og opvækst. 
Børn har navnlig et særligt behov for æggehvidestoffer, kalk, jern og vitaminer.

Ved en undersøgelse, der for nogle år siden blev foretaget, viste det sig gi. a., 
at et stort antal børn her i landet får alt for lidt kalk. Kalkbehovet kan kun dækkes, 
hvis vi daglig drikker mælk og spiser ost. Alle børn under 10 år skal daglig drikke 
I liter mælk, og alle børn og unge fra 10-18 års alderen skal daglig drikke mindst 
J liter mælk. Selv om alvorlige kostmangelsygdomme sjældent konstateres her i. 
landet, så får et ikke helt ringe antal børn på grund af forkerte spisevaner ikke de 
næringsstoffer, der fuldud sikrer den bedst mulige trivsel. Det, der er for lidt af, 
er: mælk, ost, æg, grøntsager, kød og indvolde, fisk og frugt. Og det, der er fop 
meget af, er: sukker - især i form af kager, chokolade og bolsjer.

Et andet forhold, der også er af betydning, er, at børnene får tilstrækkelig 
hvile og søvn. Søvnbehovet er forskelligt i de forskellige aldersklasser. Det er ved 
7 års alderen ca. 11 timer, ved 12-13 års alderen ca. 10 timer og ved 15-16 års 
alderen ca. 9 timer.

Tidspunktet for sengegang bør altid være afhængigt afthadbørnren
Tidspunktet for sengegang bør aldrig være afhængigt af fjernsynet og bør for 

mindre børn være senest kl. 8 og for de større børn ikke senere end kl. 10.
Har De problemer med hensyn til Deres børns sundhed og trivsel, er De altid 

velkommen til at drøfte forholdene med skolesundhedsplejersken eller skolelægen.

H. E. Knipschildt, 
skolelæge.
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Årsafslutningen 1963.

o

Årsprøver.

FREDAG DEN 14. JUNI KL. 8.

Lærer. Censor.
II ru
II rv

(nr. 22)
(nr. 23)

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

... fru Bente Christiansen hr. Malling
Børge Jensen... hr. B. Christiansen

MANDAG DEN 17. JUNI KL. 8.

II ru (nr. 22) historie ....... ... hr. Teglbjærg - Sv. Sørensen
II rv (nr. 23) tysk ............. ... fru Bente Christiansen - K. V. Hansen

ONSDAG DEN 19. JUNI KL. 8.

II ru (nr. 22) engelsk ....... .... fru Stevens - Haubirk
II rv (nr. 23) dansk .......... .... hr. Malling - Teglbjærg

TORSDAG DEN 20. JUNI KL. 8.

8 au (nr. 26) dansk .......... .... hr. Sig. Jacobsen - Børge Jensen
8 av (nr. 27) dansk .......... .... K. V. Hansen - Skjolding
8 ay (nr. 13) dansk .......... .... S. A. Degel fru Tofte-Hansen
8 az (nr. 28) dansk .......... .... Tofteskov hr. B. Christiansen
I ru (nr. 24) engelsk ....... .... Haubirk fru Stevens
I rv (nr. 25) tysk ............. .... fru Bente Christiansen - Vesterg. Andersen

FREDAG DEN 21. JUNI KL. 8.

8 au (nathv.) biologi ........ .... hr. Blicher Lassen hr. J. Jensen
8 av (nr. 27) regning ....... .... fru Ruth Nielsen fru Vesterg. Andersen
8 ay (nr. 13) regning ....... .... hr. Skjolding fru E. Marx
8 az (nr. 28) regning ....... .... Tofteskov fru L. Christensen
I ru (nr. 24) dansk .......... .... fru A. Thomsen fru Sanger
I rv (nr. 25) regning ....... .... hr. Pallesen hr. Børge Jensen
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Besøgsdage.
TORSDAG DEN 20. JUNI

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

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

........  hr. Bjerregaard
j fru R. Frederiksen

1 v (nr. 32) kl. 8- 9 dansk ......
- 9-10 regning ... ........  hr. Clemmensen

1 x (nr. 33) kl. 8- 9 dansk ...... ........ fru Christensen
- 9-10 regning ... ........ hr. R. Kofoed

1 y (nr. 34) kl. 8- 9 regning ... ........ - R. Kofoed
- 9-10 dansk ...... ........ fru E. Marx

2 u (nr. 31) kl. 10-11 dansk ...... ........  frk. Bergstrøm
(gy-sal II) - 11-12 gymnastik ........ hr. Ørnby

2 v (nr. 35) kl. 8- 9 dansk .....
- 9-10 religion ...

1 - Rosenfeldt Petersen

2 x (gy-sal II) kl. 8- 9 gymnastik ........ - Ørnby
(nr. 10) - 9-10 regning ... ........ fru A. Thomsen

2 y (nr. 32) kl. 10-11 dansk ......
- 11-12 religion + i hr. N. J. Andersensang 1

2 z (nr. 33) kl. 10-11 regning ... ........ - Clemmensen
- 11-12 dansk ..... ........ - R. Kofoed

2 æ (nr. 36) kl. 10-11 dansk ...... ........ - A. Thomsen
- 11-12 tegning ... ........ - Dahl Mikkelsen

3 u (nr. 34) kl. 10-11 dansk ..... ........ fru H. Holst
(nr. 15) - 11-12 sang ........ ........ hr. Brene

3 v (nr. 35) kl. 10-11 sang ........ ........ fru L. Christensen
- 11-12 dansk ..... ........  hr. Rosenfeldt Petersen

3 x (nr. 9) kl. 10-11 dansk ..... ........  fru Sanger
- 11-12 regning ... ........ - Nathansen

3 y (nr. 8) kl. 10-11 dansk ..... ........  fru Vang
- 11-12 regning ... ........ - Ferslev

3 z (nr. 5) kl. 10-11 dansk ..... ........  frk. Vinter-Jensen
- 11-12 regning ... ........ hr. A. Thomsen

3 æ (nr. 2) kl. 10-11 dansk ..... ........ 1
- 11-12 religion ... f - L. Johansen

3 læ (nr. 30) kl. 10-11 dansk .....
- 11-12 geografi ...

J1 - Malling

3 obs. (nr. 29) kl. 10-11 dansk ..... J - Enggaard
- 11-12 geografi ...

4 u (nr. 2) kl. 8- 9 dansk ...... ........ fru Søgaard hr. L. Johansen
- 9-10 regning ... ........ - Ferslev - Ørnby

4 v (nr. 3) kl. 8- 9 dansk ..... ........ - A. Thomsen frk. Elboth
(nr. 15) - 9-10 sang ........ ........  hr. Brene fru Vang
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Gæstelærer.Lærer.
4 X (nr. 4) kl. 8- 9

- 9-10
dansk ................ '
geografi ............ fru M. Buhl hr. Brene

fru Vinter-Jensen
4 y (nr. 4) kl. 10-11 dansk ............... hr. /. Jensen - E. Marx

- 11-12 regning ............. fru L. Christensen hr. Hernø
4 z (nr. 5) kl. 8- 9

- 9-10
dansk ...............
geografi ..............

Henningsen J - N. J. Andersen

4 læ (nr. 1) kl. 8- 9
- 9-10

tegning .............
dansk ...............

hr. 
fru

Dahl Mikkelsen 
Søgaard

J frk. Kib Brich

5 V (nr. 6) kl. 8- 9
- 9-10

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

- Ferslev
R. Nielsen

|fru Stray Jørgensen

5 X (nr. 15) kl. 10-11 sang .................. hr. Brene - Stray Jørgensen
(nr. 6) - 11-12 religion ............. - Clemmensen hr. S. Kristensen

5 y (nr. 7) kl. 8- 9
- 9-10

dansk ...............
regning .............. ■fru Nathansen fru E. Marx

hr. Dahl Mikkels m
5 z (nr. 9) kl. 8- 9 dansk ............... - R. Nielsen fru Vang

- 9-10 geografi ............ hr. L. Johansen hr. Hernø
5 æ (nr. 8) kl. 8- 9

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

frk. 
hr.

Vinter-]ensen
Michaelsen

|fru H. Holst

5 læ (udi.) kl. 8- 9
- 9-10

dansk ................
regning ............. ■ fru V. Bank hr. A. Thomsen 

frk. Bergstrøm
6 au (nr. 14) kl. 8- 9 regning ............. frk Gaspari - Bergstrøm

(fysikv.) - 9-10 naturlære ........ hr. Enggaard - L. Christense n
6 av (nr. 10) kl. 10-11 dansk ............... fru V. Bank hr. R. Kofoed

- 11-12 regning ............. frk Bergstrøm frk. Elboth
6 ax (nr. 20) kl. 8- 9

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

hr. Teglbjærg 
Bjerregaard

j>hr. Blicher Lassen

6 ay (nr. 7) kl. 10-11
- 11-12

dansk ...............
engelsk .............

Michaelsen - Rosenfeldt Petersen 
fru Henningsen

6 bu (nr. 19) kl. 8- 9
- 9-10

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

■ - Sv. Sørensen hr. C. Frederikse n

6 bv (nr. 18) kl. 10-11 historie ............. fru M. Buhl - Dahl Mikkelsen
- 11-12 regning ............. hr. Pallesen frk. Vinther-Jense rz

7 au (nr. 16) kl. 8- 9
- 9-10

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

’ - S. Kristensen hr. Enggaard
- A. Thomsen

7 av (nr. 17) 
(nr. 21)

kl. 8- 9
- 9-10

dansk ...............
geografi ............. ’ - Ib Olsen - Hernø 

frk. Gaspari
7 ax (nr. 18) kl. 8- 9 religion ............. - Clemmensen hr. Michaelsen

- 9-10 historie ............. - Teglbjærg frk. Elboth
7 ay (nr. 16) kl. 10-11 regning ............. frk Gaspari fru Søgaard

(nr. 21) - 11-12 geografi ............ fru M. Buhl frk. Kib Brich
7 bu (nr. 19) kl. 10-11 historie ............. hr. Sv. Sørensen fru Mathansen

- 11-12 regning ............. - Bjerregaard - Stray Jørgensen
7 bv (nr. 14) kl. 10-11 engelsk ............. - Ib Olsen fru Henningsen

- 11-12 dansk ............... frk Gaspari - Søgaard

Frikvarter: kl. 850-9, 950-1010, ll-ll10.
Knud Ervø.
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