ENGHAVEVEJENS
KOMMUNESKOLE

MEDDELELSER FOR 1961-62
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN

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

Skoleefterretninger.
Skolen havde den 1. januar 1962 801 elever, der var fordelt i 10 pigeklasser,
11 drengeklasser og 11 blandede klasser.
46 af skolens elever har i 1961 taget mellemskoleeksamen, 25 realeksamen.
Mellem skolenævnet og skolen har der været et godt og forstående samarbejde,
og det har på alle måder støttet skolens arbejde.

Meddelelser til hjemmene.
Skolens kontor er åbent hver torsdag kl. 12-13 og desuden onsdag kl. 17301830. Alle meddelelser og forespørgsler vedrørende eleverne modtages her samt indog udskrivninger. For de nye elever forevises dåbs- og vaccinationsattest ved ind
meldelsen.
Meddelelse om en elevs fraværelse på grund af sygdom sendes til klasselæreren,
så vidt muligt den første sygedag. - Ønskes et barn af helbredshensyn for kortere tid
fritaget for ophold på legepladsen i frikvartererne, må det medbringe skriftlig anmod
ning fra hjemmet.
Henvendelse om rejsebilletter, feriepladser, ophold på ferie- og svagbørnskolo
nier, beklædningshjælp og julehjælp fra „Børnenes kontor“ og angående udlevering
af træsko rettes til klasselæreren.

Glemte sager.
Det hænder meget ofte, at eleverne glemmer beklædningesgenstande på skolen,
og at disse ligger hen, uden at det er muligt at få oplyst, hvem de tilhører. Skolen
anmoder derfor hjemmene om at fastsy et navnemærke - for- og efternavn - ind
vendig i barnets overtøj og hovedbeklædning og på denne måde bistå skolen i dens
bestræbelser for, at børnene ikke mister deres tøj på skolen. Glemte sager kan af
hentes hos skolebetjenten hver mandag, onsdag og lørdag kl. 12.

Afslutning.
Forældrene indbydes til at overvære undervisningen i klasserne onsdag den
20. og torsdag den 21. juni.
I disse dage er der udstilling af elevarbejder i håndarbejde, tegning og sløjd
henholdsvis i gymnastikbarak og sløjdlokale, ligesom elevernes skriftlige eksamens
arbejder kan fremvises på forlangende.
Forældrene indbydes venligst til at overvære afslutningen i gymnastiksalen med
sangeksamen og uddeling af præmier onsdag den 20. juni kl. 1930.
Fredag den 22. juni er omflytningsdag.
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Skolens distrikt:
Skoledistriktet er fælles for skolen på Enghavevej, Enghaveplads og Matthæusgade og omfatter følgende gader: Abel Cathrines Gade (1-27 og 6-16), Absalonsgade (1-27 og 2-32), Bagerstræde, Boyesgade (ulige numre), Broagergade,
Brorsonsgade, Colbjørnsensgade (1-11 og 2-14), Dannebrogsgade (1-37 og 238), Enghave Plads, Enghavevej (1—57 og 2-20), Eskildsgade (1-23 og 2-40),
Flensborggade (1-29 og 2-24), Frederiksberg Allé (1-13), Frederiksstadsgade,
GI. Kongevej (1-51 og 2-10), Gasværksvej (1-23 og 2-20), Gråstensgade, Haderslevgade (1-37 og 2-32), Helgolandsgade (1-13 og 2-12), Istedgade (fra nr. 97
og 60), Kingosgade (1-9 og 2-6), Kongshøjgade, Kålundsgade, Maria Kirkeplads,
Matthæusgade, Meldalsgade, Mysundegade, Oehlenschlægersgade (1-49 og 2-52),
Reventlovsgade (2-14), Sankt Jørgens Allé, Saxogade (1-75 og 2-84), Stenos
gade, Sundevedsgade, Svendsgade, Trommesalen, Tullinsgade, Ullerupgade, Valdemarsgade (1-53 og 2-34), Westend, Vesterbrogade (9-113 og 8-120), Vester
Farimagsgade (nr. 1 og 2-4), Viktoriagade (1-17 og 2-22). Værnedamsvej (2-20).

Skolenævnet ved Enghavevejens skole har følgende medlemmer:
Fuldmægtig Arne Hjorth Christensen, Ny Carlsbergvej 235,
tlf. VE 7316 (formand).
Jernbanearb. Tage L. Hansen, Otto Busses Vej 54,
tlf. BY 6967u (sekretær).
Renseriejer Carl Svendsen, Dannebrogsgade 24 B1.
Malermester Henning Aaløse, Peder Hjorts Vej 142, tlf. VA3382.
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I det forløbne skoleår har været afholdt syv møder, hvor skolens inspektør, H.
K. Kistorp, har orienteret nævnets medlemmer om skolens forhold. Som repræsen
tanter for lærerrådet har overlærer fru E. Mundt og overlærer V. Voigt deltaget i
nævnets møder.
I forbindelse med forældreugen har der traditionen tro været afholdt et møde
for forældrene, ved hvilken lejlighed aftenens indleder, overlærer Poul Frandsen,
fremhævede værdien af de gode børnebøger i modsætning til den kulørte litteratur,
tegneserier og forskellige ugeblade, som ved deres udbredelse var i stand til at øde
lægge børnenes sans for virkelig læsning. Som afslutning på Poul Frandsens per
sonligt prægede og indtrængende appel til forældrene, opførte eleverne en række
sketches formummet som kendte skikkelser fra de klassiske børnebøger — Robinson
Crusoe m. fl. - og afgav bevis på, at børnebøgerne intet savner i retning af spænding
og godt humør og ikke bør erstattes af tidens billige, kommercielle underholdnings
lekture. Forældrene havde herefter lejlighed til samtaler med lærerne i de forskel
lige klasseværelser, og aftenen sluttede med hyggeligt samvær ved kaffebordet. Atter
en af skolens gode forældresammenkomster.

En særlig ting satte sit præg på nævnets nu afsluttede 4-årige virke, nemlig
den nye skolelovs ikrafttræden og de deraf følgende ændringer i skolens struktur
og arbejde. Nævnet fik et levende indtryk af de vanskeligheder skolens inspektør
og lærere blev stillet over for og konstaterede samtidig den positive indstilling, der
gjorde sig gældende ved løsningen af problemerne, efterhånden som de gjorde sig
gældende. Samtidig blev forældrene indbudt til orienterende møder, ligesom inspek
tøren i skolens blad, „Samarbejde“, indgående redegjorde for indholdet i den nye
skolelov.

Med lærer- og forældreforeningen, repræsenteret ved formanden, tidl. forældre
rådsformand Chr. Sørensen og kassereren, lærerrådsformand J. Voigt, har nævnet
haft et godt og frugtbringende samarbejde. Foreningen har ydet støtte til børnenes
udflugter og lejrskoler, skolens større og mindre festdage og sidst, men ikke mindst
står foreningen bag udgivelsen af „Samarbejde“, der gennem årene har manifesteret I
sig som et uundværligt bindeled mellem skolen og hjemmene. Foreningen kan glæde
sig ved en trofast medlemsstab, men alle forældrene burde støtte den uegennyttige
indsats, der udføres af foreningens bestyrelse, ved at tegne sig selv som medlem.

Arbejdet i nævnet har været præget af viljen og evnen til samarbejde, og de
forskellige opgaver har været løst ved fælles indsats. Herfor beder jeg nævnets med
lemmer og tilforordnede modtage min hjerteligste tak.
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Ved min tratræden som forældrerepræsentant føler jeg trang til at rette en säerlig tak til inspektør H. K. Kistorp, med hvem jeg har haft den glæde at samarbejde
gennem 16 år. Inspektørens interesse for samarbejdet med hjemmene har altid gjort
sig gældende, og det første indtryk heraf fik jeg, da inspektøren tilsluttede sig ar
bejdet med udvekslingen af feriebørn fra landet og skolens elever - en betydnings
fuld indsats, der omkring 1946 - kort efter befrielsen - blev startet på daværende
forældrerådsformand Chr. Sørensens initiativ. Dette arbejde havde ikke været mu
ligt uden støtte og hjælp fra skolens leder.
1

Jeg ved, at det nye nævn vil blive mødt med samme indstilling fra inspektør;og
lærere, og på det afgående nævns vegne sender jeg de bedste ønsker for samarbejdet
i den kommende tid.
Arne Hjorth. Christensen.
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Arsafslutningen 1962.
(Besøgsdage).

ONSDAG DEN 20. JUNI.
Drenge- og blandede klasser.

I u (nr . 18) kl. 8-1040
(nr. 4) kl. 8
8 A
- 850
7 Aj (nr. 2) kl. 8
(nr. 25) - 850
7 a2 (nr. 2) kl. 850
(nr. 25) - 950
7 bu (nr. 20) kl. 8
- 850
6 A
(lab.) kl. 8
(nr. 23) - 850
- 950
6 bu (nr. 16) kl. 850
- 950
- Il15
5 A
(nr. 19) kl. 8
- 850
- 950
5 u
(nr. 17) kl. 8
- 850
- 950
4 u
(nr. 14) kl. 8
- 8S0
(nr. 2) - 950
2 A
(nr. 6) kl. 950
- Il15
2 u
(nr. 10) kl. 950
- Il15
1 u
(nr. 10) kl. 8
- 854

Lærer.

engelsk ...... .... fru E. Mundt
historie ....... .... hr. A. Falk
dansk ........ .... vie. J. Hjorth Nielsen
biologi ....... .... hr. H. C. Nielsen
engelsk ....... .... - P. Jording
biologi ........
- 0. Zøfting-Larsen
dansk .......... .... - A. Falk
regning ....... .... frk. Anne Birthe Nielsen
dansk .......... .... hr. Per Sørensen
naturlære .... .... - J. Voigt
regning .......
- H. C. Nielsen
dansk .......... .... - P. Jording
regning ....... .... - J. Voigt
- Knud Andersen
engelsk .......
- 0. Grønhøj Hansen
dansk ..........
historie ....... .... - H. P. Kølle
regning .......
- A. Fog Pedersen
dansk ..........
- H. C. Nielsen
regning .......
1 - P. Frandsen
historie .......
dansk .......... .... frk. Anne Birthe Nielsen
dansk .......... .... fru G. Hegelund
regning ....... .... hr. Knud Andersen
biologi ........ .... ru G. Hegelund
dansk .......... .... - H. Harfot
regning ....... .... fru A. Yde Larsen
regning ....... .... hr. J. Voigt
dansk .......... .... fru B. Flindt Møller
dansk .......... .... hr. P. Jording
regning ....... .... - Kai Jensen
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Gæstelærer.

hr. Grønhøj Hansen
fru Edith Petersen
hr. Vagn Jensen
- Knud Andersen
frk. S. Bækhøj
fru G. Kitgaard Pov 'sen
hr. H. P. Kølle
- H. Harfot
- H. P. Kølle
- P. Skafte Jespers en
frk. B. Flindt Møller
hr. Vagn Jensen
fru H. Hegelund
frk. S. Bækhøj
frk. G. Knuhtsen
hr. Vagn Jensen
- H. Harfot
frk. G. Knuhtsen
hr. 0. Zøfting-Larse i
- A. Falk
- Per Sørensen
- Kai Jensen
fru A. Yde Larsen
frk. B. Flindt Møller

Lærer.
fru
Edith Petersen
................
frk.
Anne Birthe Nielsen
.............
fru
K. Akerø
................
frk. Anne Birthe Nielsen
.............
fru
K. Akerø
.............
- G. Klitgaard Povlsen
.............
„
................
- 0. Mørk

Pigeklasser.

(nr. 21) kl. 950 dansk
- 111S regning
6 a
(nr. 3) kl. 8 dansk
- 85° regning
- 950 historie
5 a
(nr. 21) kl. 8 historie
- 85° dansk
(nr. 20) - 950 regning .............
4 al
(nr. 9) kl. 860 dansk ................
- Astrid Petersen
- 950 regning , ...........
(nr. 2) -1115 biologi ..............
- K. Akerø
3 b
(nr. 15) kl. 850 regning .............
hr.
- 95° dansk ......... ..P.
. Skafte Jespersen
7 a

Gæstelærer.
hr. P. Frandsen
fru K. Akerø
hr. Per Sørensen
fru Edith Petersen
hr. Kai Jensen
- A. Fog Pedersen
- P. Skatte Jespersen
p
.....
fru A. Yde Larsen
frk. G. Knuhtseri
hr. A. Fog Pedersen
fru 0. Mørk
‘
]
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TORSDAG DEN 21. JUNI
Drenge- og blandede klasser.

I u (nr. 18) kl. 8-1040
(nr. 4) kl. 8
8 A
- 85°
7 A, (nr. 25) kl. 8
- 85°
7 a2 (nr. 16) kl. 85“
(nr. 25) - 950
7 bu (nr. 20) kl. 8
(lab.) - 850
6 BL (nr. 19) kl. 8
- 850
- 950
4 V
(nr. 15) kl. 8
- 85°
(nr. 2) - 950
4 X
(nr. 11) kl. 8
(nr. 17) - 850
- 950
4 AL (nr. 14) kl. 8
- 850
- 95°
(nr. 13) kl. 850
3 A
- 95“
(nr. 12) kl. 8
3 B
- 85°
(nr.
6)
kl.
8
A
1
- 850

regning ....... .... hr. J. Voigt
P. Jording
regning .......
- H. P. Kølle
geografi .......
Per Sørensen
dansk ..........
A. Fog Pedersen
regning .......
engelsk ....... .... vie. J. Hjorth Nielsen
regning ....... .... hr. A. Fog Pedersen
Knud Andersen
tysk .............
P. Skafte Jespersen
naturlære ....
dansk ..........
0. Zøfting-Larsen
regning ....... .... fru 0. Mørk
geografi ....... .... hr. 0. Zøfting-Larsen
A. Fog Pedersen
dansk ..........
H. Harfot
regning .......
biologi ........ .... frk. B. Flindt Møller
dansk ..........
}fru E. Mundt
historie .......
0. Mørk
regning .......
dansk ..........
regning ....... ....J hr. P. Frandsen
historie .......
regning ....... .... fru G. Hegelund
dansk .......... .... hr. Kai Jensen
0. Grønhøj Hansen
dansk .......... ....
Knud Andersen
regning .......
Vagn Jensen
dansk ..........
.
B.
Flindt Møller
.....
frk
regning .......
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hr. H. C. Nielsen
frk. B. Flindt Møller
fru A. Yde Larsen
hr. P. Skafte Jespersen
- Kai Jensen
- A. Grønhøj Hansen
- P. Skafte Jespersen
frk. S. Bækhøj
hr. 0. Zøfting-Larsen
fru Astrid Petersen
hr. P. Jording
fru A. Yde Larsen
hr. H. P. Kølle )
frk. Anne Birthe Nielsen
fru G. Hegelund '
hr.
-

Kai Jensen
Vagn Jensen
Knud Andersen
H. Harfot
Per Sørensen
A. Falk

Pigeklasser.

7 a

6 bl.

3 a
2 a
1 a

(nr. 21) kl.
(nr. 9) kl.
(nr. 11) kl.
(nr. 3) kl.
(nr. 5) (nr. 5) kl.
-

Lærer.

850
950
8
850
950
850
950
850
95"
8
85°

Gæstelærer.

hr. A. Falk
engelsk ....
|frk. S. Bækhøj
- H. P. Kølle
geografi ....
dansk .. . ....... |fru G. Klitgaard.
fru G. Hegelund
regning ....
- Astrid Petersen
geografi ....
frk. G. Knuhtsen
dansk .......
J-fru Edith Petersen
regning ....
dansk ........ ....... frk. G. Knuhtsen
regning ..... ....... - Anne Birthe Nielsen
dansk ........ ....... fru A. Yde Larsen
regning ..... ....... vic. frk. A. Munck

H. K. Kistorp.
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