ENGHAVEVEJENS
KOMMUNESKOLE

MEDDELELSER FOR 1962-63
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN

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

Skoleefterretninger.
Skolen havde den 1. januar 1963 764 elever, der var fordelt i 7 pige
klasser, 8 drengeklasser og 15 blandede klasser.
36 af skolens elever har i 1962 taget mellemskoleeksamen, 27 realeks
amen.
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 dag kl. 12—13 og desuden onsdhg
kl. 1730—1830. Alle meddelelser og forespørgsler vedrørende eleverne mod
tages her samt ind- og udskrivninger. For de nye elever forevises dåbs- og
vaccinationsattest ved indmeldelsen.
Meddelelse om en elevs fraværelse på grund af sygdom sendes til klasse
læreren, så vidt muligt den første sygedag. — Ønskes et barn af helbreds
hensyn for kortere tid fritaget for ophold på legepladsen i frikvartererne,
må det medbringe skriftlig anmodning fra hjemmet.
i
Henvendelse om rejsebilletter, feriepladser, ophold på ferie- og svagbørnskolonier, beklædningshjælp og julehjælp fra „Børnenes kontor“ °g
angående udlevering af træsko rettes til klasselæreren.

Glemte sager.
Det hænder meget ofte, at eleverne glemmer beklædningsgenstande pa
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 — indvendig i barnets overtøj og hovedbeklædning og pa
denne måde bistå skolen i dens bestræbelser for, at børnene ikke mister de
res tøj på skolen. Glemte sager kan afhentes hos skolebetjenten hver man
dag, onsdag og lørdag kl. 12.

Afslutning.

I

Forældrene indbydes til at overvære undervisningen i klasserne torsdag
den 20. og fredag den 21. juni.
I
I disse dage er der udstilling af elevarbejder i håndarbejde, tegning mg
sløjd henholdsvis i gymnastikbarak og sløjdlokale, ligesom elevernes skrift
lige eksamensarbejder kan fremvises på forlangende.
Forældrene indbydes venligst til at overvære afslutningen i gymnastik
salen med sangeksamen og uddeling af præmier torsdag den 20. juni
kl. 1930,
Lørdag den 22. juni er omflytningsdag.
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Skolens distrikt:
Skoledistriktet er fælles for skolen på Enghavevej, Enghavcplads 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, Calbjørnsensgade (1—11 og 2—14),
Dannebrogsgade (1—37 og 2—38), 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), Stenosgade, Sundevedsgade, Svendsgade, Trommesalen, Tullinsgade,
Ullerupgade, Valdemarsgade (1—53 og 2—34), Westend, Vesterbrogade
(9—113 og 8—120), Vester Farimagsgade (fra Vesterbrogade til GI. Konge
vej), Viktoriagade (1—17 og 2—22). Værnedamsvej (2—20).

Skolenævnet ved Enghavevejens skole har følgende medlemmer:
Arbejdsmand Erik V. Jensen, Lyrskovgade 19st-, V.,
tlf. VE 6218 (formand).

Redaktør Verner Hansen, Vesterbrogade 86, V.,
tlf. VE 6735 (sekretær).
Fru Inga Møller, Enghavevej 138, SV.

Renseriejer Carl Svendsen, Dannebrogsgade 24 B, V.,
tlf. EV 8576.

Frugthandler Frede Johansen, Saxogade 25 A, V.,
tlf. HI 3949.
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Årsberetning 1962-63.
Der har i det forløbne år været afholdt valg til skolenævnet. Det nyvalgte
skolenævn kom til at bestå af ovenfor nævnte medlemmer og med over
lærerne fru E. Mundt og Voigt som repræsentanter for lærerrådet.
Der har i årets løb været afholdt 5 møder. På disse har forskellige sager
om ulovlige forsømmelser været behandlet, men i hvert tilfælde har der
været grundige undersøgelser, i enkelte tilfælde har det været nødvendigt
at aflægge hjemmene besøg, hvilket resulterede i, at skolegangen fremover
blev passet.
!
Ligeledes har der på disse møder været omtalt forskellige nødvendige re
parationer og ombygninger på skolen, som desværre nok vil trække langt
ud.
i
Der har i årets løb været afholdt 2 forældremøder. Til det første møde,
der var i tilslutning til forældreugen, havde man sikret sig Dansk Skole
scenes direktør, hr. Bjørn Moe, som holdt et både livligt og underholdende
foredrag for den tætpakkede gymnastiksal om teatret og dets opdragende
betydning. Det andet møde var i tilslutning til erhvervsoplysningen, hvbr
man havde erhvervsvejleder Kai Sørensen til foredrag og orienterende oplys
ninger.
Efter udfyldelsen af et skema, som eleverne havde med hjem, arrangerede
man den 5/3 1963 om aftenen i gymnastiksalen og enkelte klasseværelser
en praktisk erhvervsvejledning med forskellige stands, hvor mange erhverv
var repræsenteret med fagfolk, så enhver kunne få de oplysninger, han vir
kelig havde brug for.
Det er skolenævnets faste overbevisning, at dette arrangement blev én
succes, for hvilket vi ikke nok kan takke overlærer Voigt, uden hvis stoi'e
arbejde det nok ikke var lykkedes.
Til slut vil skolenævnet også gerne sige tak til forældrene for interesse
og tilslutning til nævnets sammenkomster.
1
I tilslutning hertil siger skolenævnet også tak til inspektøren og de
enkelte lærere for den hjælpsomhed, som vi har mødt i arbejdet for at
udbygge kontakten mellem hjemmet og vores skole.

Erik Jensen,
Skolenævnets formand.
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Årsafslutningen 1963
(Årsprøve og besøgsdage).

TORSDAG DEN 20. JUNI
Drenge- og blandede klasser.

Iu
8A
8 au
7 Ai
7 Aa
7 bu
6A

6 bu
5A

5x

(nr.
(nr.
(nr.
(nr.
(nr.
(nr.

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
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(nr. 17) kl.
3 A (nr. 12) kl.
3 u (nr. 17) kl.
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2u
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(nr. 6) kl.
(nr. 10) kl.
(nr. 11) kl.
-

950
111B
8
850
8
850
950
Il15
950
Il15
8
850

tysk ............... . hr.
dansk ............
regning .......... . vie.
dansk ............ . hr.
biologi ...........
dansk ............
regning .......... . fru
biologi ........... . hr.
historie .......... ■1
dansk ............
naturlære ......
regning ..........
engelsk .......... . fru
naturlære ...... . hr.
historie .......... i _
regning ..........
dansk ............
kristendomsk. J fru
regning ..........
dansk ............
dansk ............ . hr.
regning ..........
regning .......... . fru
dansk ............ . hr.
regning ..........
dansk ............ ' 1 frk.
regning ..........
dansk ............ . hr.
—
dansk ............
regning .......... . frk.
regning .......... . hr.
dansk ............

Lærer.

Gæstelærer.

frk. S. Bækhøj
hr. 0. Grønhøj Hanten
- H. C. Nielsen
fru G. Hegelund
- K. Akerø
- G. Klitgaard Poulsen
hr. A. Fog Pederserl
0. Zøfting-Larsen
Vagn Jensen
A. Falk
frk. G. Knuhtsen
P. Skaf te Jespersen fru A. Yde Larsen
H. P. Kølle
hr. IL Harfol
E. Mundt
- H. P. Kølle
J. Voigt
C. Tønning
fru G. Klitgaard Poi dsen
P. Frandsen
hr. J. Voigt
0. Zøfling-Lars en
frk. B. Flindt Møller
0. Mørk
hr. P. Jording
Vagn Jensen
E. Mundt
P. Skaf le J espersen fru A. Yde Larsen
H. P. Kølle
hr. Kai Jensen
A. Yde Larsen
H. Harfol
J. Voigt
Knud Andersen
Per Sørensen
frk. A. Munck
P. Jording
Kai Jensen
0. Zøfting-Larsen
0. Mørk
P. Skaf te Jespersen

B. Flindt Møller
Vagn Jensen
P. Jording
B. Flindt Møller
H. Harfol
A. Fog Pedersen
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Pigeklasser.

7 ai
7 aa
5a

4a
3a

(nr. 3) kl.
(nr. 2) kl.
(nr. 9)
(nr. 9) kl.
(nr. 21) kl.

950
1115
950
1115
8
850

950
8
850
(nr. 13) kl. 850
- 950

dansk .............
regning ...........
biologi ............
dansk .............
historie ...........
dansk .............
regning ...........
dansk .............
regning ...........
dansk .............
regning ...........

Lærer.
Gæstelærer. I
fru G. Hegelund
fru K. Akerø
frk. Anne Birthe Nielsen hr. C. Tønning
frk. G. Knuhtsen
■ - G. Klitgaard Povlsen
hr. P. Frandsen
- A. Fog Pedersen
■ - Astrid Petersen
fru G. Hegelund
hr. Kai Jensen
- Kai Jensen
E. Petersen
frk. Anne Birthe Nielsen
frk. G. Knuhtsen
I
- Anne Birthe Nielsen
i

FREDAG DEN 21. JUNI
Drenge- og blandede klasser.
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8A
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(nr. 20)
(lab.)
(nr. 25)
(nr. 23)

(nr. 2)
(nr. 19)
7 bu (nr. 16)

7 Aa

6 bu

(nr. 18)

5u

(nr. 21)

5v

(nr. 16)
(nr. 12)

4A

(nr. 14)
(nr. 14)

1 u

(nr. 6)

1 V

(nr. 10)

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

8
8
8
8
850

850
950

8
8M
850
950

8
85°
95°
8
850

95°
8
850

8
850
850
950

Lærer.

historie ....... .. hr. Vagn Jensen
J. Voigt
naturlære ... ...
engelsk ....... .. vie. J. Hjorth Nielsen
regning ....... ... hr. H. C. Nielsen
P. Jording
engelsk ....... ...
0. Zøfting-Larsen
biologi ........ ...
Kai Jensen
historie ....... ...
0. Grønhøj Hansen
dansk ......... ...
H. P. Kølle
geografi ..... ...
dansk ......... ...
H. C. Nielsen
regning ....... ...
H. Harfot
dansk ......... ... fru G. Hegelund
regning ....... ... hr. Knud Andersen
geografi ..... ... fru G. Hegelund
regning ....... ... hr. H. Harfot
historie ....... 1, _
A. Fog Pedersen
dansk .........
regning ....... ...
Knud Andersen
dansk ......... ...
0. Grønhøj Hansen
dansk ......... .. frk. Anne Birthe Nielsen
regning ....... ... hr. P. Frandsen
regning ....... ...
Kai Jensen
- H. C. Nielsen
dansk .........
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Gæstelærer.

hr. A. Falk
- P.SkafteJt s persen
fru E. Mundt
- E. Petersen
frk. B. Flindt J / øller
fru A. Yde Lai sen
frk. G. Knuhtse n
hr. H. P. Kølle
fru E. Petersei i
G. Hegelun d
frk. Anne Birtt e Nielsen
hr. P. Frandst n
- H. Harfot
P. Jording
fru K. Akerø
frk. S. Bækhøj
fru E. Petersen
frk. B. Flindt Møller
G. Knuhtsen

Pigeklasser.

7 ai
7 aa

6a

2a

Lærer.

Gæstelærer.

fru Astrid Petersen
hr. Per Sørensen
frk. Anne Birthe Nielsen
_
.
} fru G. Khtgaard Povlsen
fru A. Yde Larsen
9°° historie ............ J
hr. A. Fog Pedersen
8 geografi .........
fru Astrid Petersen
850 dansk .............
- 0. Mørk
hr. Per Sørensen
(nr. 21) - 950 regning ...........
(nr. 11) kl. 8 dansk .............
- A. Yde Larsen
- 850 regning ........... vic. frk. A. Munck

(nr. 2) kl.
(nr. 3) (nr. 9) kl.
(nr. 15) kl.

8 biologi ............
850 historie ...........

frk. S. Bækhøj
fru K. Akerø

H. K. Kistorp
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