ENGHAVEVEJENS
skole

Meddelelser for 1966-67
SAMT SKEMA OVER ÅR S AFSLUTNINGEN

Forældre og værger indbydes til at overvære undervisningen tirsdag den 20. og
onsdag den 21. juni samt afslutningen onsdag den 21. juni kl. 18 i gymnastiksalen.

ENGHAVEVEJENS SKOLE

Rettelsesblad
Obs.: Efter modtagelsen af ministeriets meddelelse om beskikkede cersorer i
III real og 9. klasse har det været nødvendigt at ændre skemaet for II real, 8. A
og 8. u til følgende:

MANDAG DEN 12. JUNI KL. 8
Censor

Lærer

II u

(fysikv.)

naturlære

hr. P. Skafte Jespersen

hr. Jørgen Voigt

ONS DAG DEN 14. JUNI KL. 8
II II
8A
8u

(nr. 22)
(nr. 25)
(læsest.)

dansk
regning
orientering

hr. H. P. Kølle
hr. Bendt Larsen
hr. Vagn Jensen

fru Agn. Yde Lar. en
fru Gerda Bindsle
hr. Kaj Jensen

FREDAG DEN 16. JUNI KL. 8
II u
8A
8u

(nr. 22)
(nr. 25)
(nr. 23)

engelsk
dansk
dansk

hr. Knud Andersen
hr. Kaj Jensen
fru Gerda Bindslev

fru Elna Mundt
hr. Poul Jording
frk. Bodil Flindt Å røller

Skoleefterretninger
Skolen havde den 1. januar 1967 615 elever, der var fordelt i 3 pigeklasser,
4 drengeklasser og 21 blandede klasser.
25 elever har bestået statskontrolleret prøve for 9. klasse.
j
13 elever har bestået realeksamen.
।
Meddelelser til hjemmene
Skolens kontor er åbent hver dag kl. 12-13 og desuden onsdag kl. 17,30-18,30.
Alle meddelelser og forespørgsler vedrørende eleverne modtages her samt ind- log
udskrivninger. For de nye elever forevises dåbs- og vaccinationsattest ved indnieldelsen.
i
Meddelelse om en elevs fraværelse på grund af sygdom sendes til klasselære
ren, så vidt muligt den første sygedag. - Ønskes et barn af helbredshensyn lor
kortere tid fritaget for ophold på legepladsen i frikvartererne, må det medbringe
skriftlig anmodning fra hjemmet.
Henvendelse om rejsebilletter, feriepladser, ophold på ferie- og svagbømskolonier, beklædningshjælp og julehjælp fra »Børnenes Kontor« rettes til klasse
læreren.
i

Skolens distrikt

I

Skoledistriktet er fælles for skolen på Enghavevej, Enghaveplads og Matthæusgade og omfatter følgende gader: Abel Cathrines Gade (1-27 og 2-16), Absalqnsgade (1-27 og 2—32), Bagerstræde, Boyesgade (ulige numre), Broagergade, Bror
sonsgade, Colbjørnsensgade (1-11 og 2-14), Dannebrogsgade (1-37 og 2—38),
Enghave Plads, Enghavevej (1-57 og 2-20), Esklidsgade (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, Meldahlsgade, Mysundegade, Oehlenschlægersgade (1-49 og 2-52),
Reventlowsgade (2-14), Sankt Jørgens Allé, Saxogade (1—75 og 2-84), Stenosgade,
Sundevedsgade, Svendsgade, Trommesalen, Tullinsgade, Ullerupgade, Valdemårsgade (1-53 og 2—34), Westend, Vesterbrogade (9-113 og 8-120), Vester Farimagsgade (fra Vesterbrogade til GI. Kongevej), Viktoriagade (1-17 og 2-22), Væmedamsvej (2-20).
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Glemte sager
Det hænder meget ofte, at eleverne glemmer beklædningsgenstande 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
afhentes hos skolebetjenten hver mandag, onsdag og lørdag kl. 12.
Afslutning
Forældre og værger indbydes til at overvære undervisningen i klasserne tirsdag
den 20. og onsdag den 21. juni. I disse dage er der udstilling af håndarbejde,
tegning og sløjd i gymnastikbarakken og sløjdlokalet samt fremlægning af skrift
lige arbejder. Uddeling af eksamensbeviser og præmier finder sted onsdag den
21. juni kl. 18 i gymnastiksalen. Torsdag den 22. juni er omflytningsdag.
Mandag den 14. august er første skoledag efter sommerferien.
Skolenævnet
fik ved valget i foråret følgende sammensætning:

Revisor Jørgen Borgstrøm, Vesterbrogade 95, V.
Redaktør Verner Hansen, Vesterbrogade 86, V, tlf. VE 6735 (sekretær).
Chauffør Benny Nielsen, Matthæusgade 15, V, tlf. VE 1144v (formand).
Skolebetjent Hans B. Rasmussen, Oehlenschlægersgade 57, V.
Bryggeriarbejder Ernst Stark, Sankelmarksgade 19, st., V.
Fra skolens side er der grund til at takke de afgåede medlemmer for godt
og loyalt samarbejde i den forløbne periode. Det nye skolenævn har vist vilje til
at fortsætte på samme positive måde, og det siger skolen også tak for. Der har
været afholdt syv møder i skoleårets løb. På møderne har der været rejst krav
om udmeldelse af tre elever, hvilket blev bevilget, idet der forelå dokumentation
for opnået læreplads. Antallet af ulovlige forsømmelser har desværre været sti
gende. I flere tilfælde har det været nødvendigt ikke blot at kontakte hjemmene,
men også børneværnet. I forældreugen i november talte skolens inspektør, Svend
Pedersen, om emnet: »Har vi tid til at have børn?« Mødet var velbesøgt med
over 200 deltagere. Bagefter var der klasseforældremøder og kaffebord.

Personalia
I årets løb har fire af skolens gamle, veltjente lærere søgt og fået bevilget
afsked på grund af alder. Det var fru Edith Petersen pr. 31.8.66, frk. Gudrun
Knuhtsen pr. 31.12.66, hr. A. Falk og hr. H. C. Nielsen, begge pr. 31.7.67. For
dem alle gælder det, at de har haft den længste del af deres lærertid ved Eng
havevejens skole og derved medvirket til at give denne skole sit særlige præg.
Med dygtighed og pligttroskab har de gjort deres indsats i skolens tjeneste. Flere
generationer af børn er dem stor tak skyldig. Samme tak skal lyde her fra skolen
med ønsket om et langt og smukt otium.
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Lærer- og forældreforeningen
er til stor hjælp for skolen ved forskellige arrangementer, som skolen gerne vil
gennemføre til gavn og glæde for eleverne, men som der ellers ikke kan skaffes
midler til. Skolen håber, at alle forældre vil finde det naturligt at melde sig ind
i foreningen, hvis formand er arbejdsmand Erik Jensen, Lyrskovgade 16 st., V.,
tlf. VE 6218. Foreningen udgiver bladet »Samarbejde«, som er et overordentligt
værdifuldt kontaktled mellem hjem og skole.

Sparemærker
kan købes på skolens kontor eller hos klasselæreren. De penge, som børnene j på
denne måde sætter til side, kan hæves, når der er brug for det, idet den gamle
regel om binding til konfirmationen ikke gælder mere. Den enkelte sparer får
rente af sit indskud i sparekassen, og skolen får bonus af hele omsætningen. Denne
bonus skal anvendes til et for børnene gavnligt formål.
Stipendier fra Ungdommens Uddannelsesfond uddeles hvert år til elever såvel
i realafdelingen som i 8. og 9. klasse. I år har 14 elever modtaget tilsammen
9.400,- kr. Portionerne var på henholdsvis 600 og 800 kr.
j

Skolens toiletter er hverken værre eller bedre end toiletterne på andre gamle
skoler. Det samme kan siges om skolens elever: de er heller ikke hverken værre
eller bedre end dem, man har andre steder. Men vi har alligevel fra skolens side
denne indstændige bøn til hjemmene: vil De ikke nok hjælpe os med at få
børnene til at forstå, at et toilet — hjemme, på skolen eller andre offentlige stader
- ikke er hverken legeplads, varmestue eller rygesalon. Det er en daglig kamp for
skolens personale - og tillige en stor udgift - at sikre ro, orden og renlighed på
toiletterne, sådan som de fleste børn selv helst vil have det. Vi beder forældrene
hjælpe os med at indprente børnene hjemmefra, at toilettet kun har ét formål,
og andet må det ikke bruges til.

Tobaksrygning er hverken sundt eller renligt. Også her beder vi hjemrriene
hjælpe os med at gøre det klart for børnene, at sådan noget griseri kan man ikke
have på en skole. Det er selvfølgelig forbudt. Men det er også forbudt at gå uden
for skolen i frikvartererne for at ryge. Samtlige viceværter og lejere i opgangene
omkring skolen vil vise de forældre stor taknemmelighed, der kan lære deres børn
at respektere andres private område.
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Årsafsl iltningen 1967
Årsprøve
MANDAG DEN 12. JUNI
Lærer

II u

(fysikv.)

kl. 8

naturlære

hr. P. Skafte Jespersen

Censor

hr. Jørgen Voigt

ONSDAG DEN 14. JUNI
II u
8A
8u

(nr. 22)
(nr. 25)
(læsest.)

kl. 8
kl. 8
kl. 8

dansk
regning
orientering

hr. H. P. Kølle
hr. Bent Larsen
hr. Vagn Jensen

fru Agn. Yde Larsen
fru Gerda Bindslev
hr. Kai Jensen

FREDAG DEN 16. JUNI

II u
8A
8u

(nr. 22)
(nr. 25)
(nr. 23)

kl. 8
kl. 8
kl. 8

engelsk
dansk
dansk

hr. Knud Andersen
hr. Kai Jensen
fru Gerda Bindslev

fru Elna Mundt
hr. Poul Jording
frk. B. Flindt Møller

Besøgsdage
o
o
TIRSDAG DEN 20. JUNI
Lærer

kl. 8-850
kl. 9-950
(nr 15) kl 8-850
kl. 9-950
(nr. 19) kl. 8-850
kl. 9-950
(nr. 18) kl. 8-850
(nr. 16) kl. 9-950
(nr. 6) kl. 8-850
kl. 9-950
(nr. 3) kl. 8-850
kl. 9-950
(nr. 5) kl. 8-850
kl. 9-950

7 bu (nr. 20)
7a
6v

6 bu
6A
5v

4a

dansk
regning
dansk
engelsk
dansk
historie
engelsk
geografi
dansk
engelsk
dansk
regning
dansk
regning

hr. Per Sørensen
frk. B. Flindt Møller
frk. B. Flindt Møller
frk. Signe Bækhøj
hr. Vagn Jensen
hr. Vagn Jensen
hr. Knud Andersen
hr. H. P. Kølle
hr. O. Zøfting-Larsen
hr. O. Zøfting-Larsen
hr. H. C. Nielsen
hr. H. C. Nielsen
fru Astrid Petersen
fru Astrid Petersen
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Gæstelærer

hr. H. P. Kølle
hr. H. Harfot
frk. Elisabeth Larsen
hr. Bent Larsen
hr. J. Hjorth Nielsen
hr. Kai Brorson-Hanst n
frk. Signe Bækhøj
hr. C. E. Tønning
hr. C. E. Tønning
hr. Knud Andersen
hr. Kai Brorson-Hanse n
frk. Elisabeth Larsen
fru Helle Jording
fru Inge Sand

Lærer

4u

(nr. 13)

3a

(nr. 9)

2v

(nr. 10)

1u

(nr. 14)

1X

(nr. 1)

kl. 8-805
kl. 9-950
kl. 8-850
kl. 9-950
kl. 8-805
kl. 9-950
kl. 8-850
kl. 9-950
kl. 8-850
kl. 9-950

hr.
hr.
fru
fru
hr.
fru
fru
hr.
fru
hr.

dansk
geografi
dansk
regning
dansk
regning
dansk
regning
dansk
regning

Gert Rønsby
J. Hjorth Nielsen
G. Klitgaard Povlsen
G. Klitgaard Povlsen
H. Harfot
Agn. Yde Larsen
Inge Sand
Gert Rønsby
Agn. Yde Larsen
Per Sørensen

Gæstelærer

hr. Bent Larsen
fru Helle Jording

Frikvarter kl. 85o_goo.

ONSDAG DEN 21. JUNI
lu

(nr. 20)

7B

(nr. 15)

7A

(nr. 21)

6u

4v

(nr. 18)
(fysikv.)
(nr. 17)
(nr. 2)
(nr. 12)

3u

(nr. 13)

3v

(nr. 11)

2u

(nr. 14)

2x

(nr. 1)

1V

(nr. 10)

5u

kl. 8-850
kl. 9-950
kl. 8-850
kl. 9-950
kl. 8-850
kl. 9-950
kl. 8-850
kl. 9-950
kl. 8-850
kl. 9-950
kl. 8-850
kl. 9-950
kl. 8-850
kl. 9-950
kl. 8-850
kl. 9-950
kl. 8-850
kl. 9-950
kl. 8-850
kl. 9-950
kl. 8-850
kl. 9-950

regning
engelsk
dansk
regning
historie
dansk
dansk
naturlære
dansk
biologi
dansk
regning
dansk
regning
dansk
regning
dansk
regning
dansk
regning
dansk
regning

hr. Jørgen Voigt
fru Elna Mundt
hr. Poul Frandsen
hr. Poul Frandsen
hr. A.FogPedersen
hr. Poul Jording
hr. Poul Jording
hr. P. Skafte Jespersen
frk. Anne Birthe Nielsen
hr. Gert Rønsby
hr. Kai Jensen
hr. Jørgen Voigt
hr. Bent Larsen
fru Helle Jording
hr. P. Skafte Jespersen
hr. A. Fog Pedersen
hr. Kai Brorson-Hansen
hr. Bent Larsen
fru M. Franck Kjeldsen
frk. Anne Birthe Nielsen
fru Helle Jording
hr. Kai Brorson-Hansen

hr.
fru
fru
hr.
hr.
hr.
fru
fru
fru
fru
fru
fru

Gert Rønsby
Gerda Binds lev
Inge Sand
Kai Jensen
A. Falk
A. Falk
Gerda Binds lev
Inge Sand
Elna Mundt
Sys Dalgaard
Sys Dalgaard
M. Franck Kjeldsen

Frikvarter kl. 850-900.

Svend Pedersen.
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