ENGHAVEVEJENS
KOMMUNESKOLE

MEDDELELSER OM 1959-60
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN

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

SKOLEDIREKTØREN
Marts 1960.

København

Om konfirmationsforberedelsen
er der mellem Københavns provster og skoledirektøren opnået enighed om føl
gende ordning (cirk. til skolerne 1. oktober 1948 og 20. marts 1954):
1. Eleverne konfirmeres hovedsagelig fra følgende klassetrin: 7. hovedskoleklasse og III EM, således at den væsentlige del af konfirmationsforberedel
sen falder inden for disse klassetrin. Dog må det bemærkes, at elever, der
skal konfirmeres i oktober fra 7. hovedskoleklasse og III EM, skal have fri
til at gå til konfirmationsforberedelse ca. medio april—juni samme år.
2. Elever fra 7. hovedskoleklasse og III EM, der går til konfirmationsforbere
delse, får fri de pågældende dage (mandag og torsdag) kl. 13, således: at de
kan møde hos præsten kl 1310, der er fastlagt som mødetid for 1. hold.
Konfirmander fra andre klassetrin inden for eksamensmellemskolen hen
vises til forberedelse uden for undervisningstiden.
Forældrene opfordres til at følge denne overenskomst.
De enkelte skoler sørger for, at ugeskemaet for disse to klassetrin bliver
lagt således, at klassens skoletid slutter mandag og torsdag kl. 13.
Klasseudflugter, museumsbesøg, opvisninger etc. må henlægges til andre
dage end mandag og torsdag. Hvis det ganske undtagelsesvis ikke kan undgås
at anvende en af disse »præstedage«, må meddelelse herom gives af skolen til
hver enkelt præst. Skolerne opfordres til at vise smidighed og imødekommen
hed over for berettigede ønsker.
I forbindelse hermed skal også nævnes de såkaldte konfirmandrejser, 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 tilslutning hertil — fri i
indtil 3 dage.
Erstatning for bortkomne ure, smykker etc.
Da skolevæsenet jævnlig modtager ansøgninger om erstatning for værdi
genstande, 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 med
bringe sådanne genstande på skolen. Sker det alligevel, er det på hjemmenes
eget ansvar, og erstatningskrav vil ikke kunne gøres gældende. Samtidig gør
man opmærksom på, at der heller ikke ydes erstatning for huer, vanter tør
klæder og lignende mindre beklædningsgenstande; disse må af eleverne med
tages 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, in
fluenza, fåresyge og halsbetændelse,
4. før der foreligger smittefrihedsattest fra læge ved tyfus, paratyfus, pamdysenteri, difteri, skarlagensfeber, smitsom hjernerygmarvsbetændelse (epi
demisk meningitis) samt børnelammelse. — For de under 4. nævnte syg
domme kræves også smittefrihedsattest efter sygdommens optræden i ele
vens eller lærerens hjem.

Olaf Petersen.

Skoleefterretninger.
Skolen havde den 1. januar 1960 932 elever, der var fordelt i 10 pigeklas
ser, 9 drengeklasser og 16 blandede klasser.
26 af skolens elever har i 1959 taget mellemskoleeksamen, 21 realeksamen.
Mellem skolenævnet og skolen har der været et godt og forstående sam
arbejde, 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. 1730
-1830. Alle meddelelser og forespørgsler vedrørende eleverne modtages 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 helbredshen
syn for kortere tid fritaget for ophold på legepladsen i frikvartererne, må det
medbringe skriftlig anmodning fra hjemmet.
Henvendelse om rejsebilletter, feriepladser, ophold på ferie- og svagbørns
kolonier, beklædningshjælp og julehjælp fra »Børnenes kontor« og angående
udlevering af træsko rettes til klasselæreren.

Glemte sager.
Det hænder meget ofte, at eleverne glemmer beklædningsgenstande på sko
len, 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 efter
navn - indvendig i barnets overtøj og hovedbeklædning og på denne måde
bistå skolen i dens bestræbelser for, at børnene ikke mister deres tøj på sko
len. Glemte sager kan afhentes hos skolebetjenten hver mandag, onsdag og lør
dag kl. 12.

Afslutning.
Forældrene indbydes til at overvære undervisningen i klasserne mandag
den 20. og tirsdag den 21. juni.
I disse dage er der udstilling af elevarbejder i håndarbejde, tegning og
sløjd henholdsvis i gymnastikbarak og sløjdlokale, ligesom elevernes skriftlige
eksamensarbejder kan fremvises på forlangende.
Forældrene indbydes venligst til at overvære afslutningen i gymnastik
salen med sangeksamen og uddeling af præmier tirsdag den 21. juni kl. 1930.
Onsdag den 22. juni er omflytningsdag.

3

Skolens distrikt:
Skoledistriktet er fælles for skolen på Enghavevej, Enghaveplads og Matthæusgade og omfatter følgende gader: Absalonsgade (1-27 og 2-32), Arkonagade, Asger Rygs Gade, Bagerstræde, Boyesgade (ulige nr.), Broagergade, Bror
sonsgade, Dannebrogsgade (1-37 og 2-38), Dybbølsgade (ulige nr. og lige nr. fra
52), Enghaveplads, Enghavevej (1-57 og 2-20), Esbem Snares Gade, Flensborggade, Frederiksberg Allé (1-13), Frederikstadsgade, GI. Kongevej (29-51), Gas
værkshavnen, Godsbanegade (fra 21 og 10), Gråstensgade, Haderslevgade (1-37
og 2-32), Ingerslevgade (lige nr. 104-142), Istedgade (fra 97 og 60), Kingosgade
(1-9 og 2-6), Kongshøjgade, Krusaagade (fra 31 og 26), Kålundsgade, Matthacusgade, Mysundegade, Oehlenschlægersgade (ulige nr. 1-49 og fra 71, lige nr.
2-52 og fra 72), Sankelmarksgade, Saxogade (1-75 og 2-84), Sigerstedgade,
Skjalm Hvides Gade, Sundevedsgade, Svendsgade, Sdr. Boulevard (55-83 og
56-76), Tullinsgade, Ullerupgade, Valdemarsgade, Westend, Vesterbrogade A7113 og 44-120), Værnedamsvej (lige nr. 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 6967 u (sekretær).
Bankfuldmægtig Erik Dam, Tullinsgade 62, tlf. EV 1675.
Pressesvend Carl Svendsen, Dannebrogsgade 24 B1.
Malermester Henning Aaløse, Peder Hjorts Vej 14-, tlf. VA 3382.

I det forløbne skoleår har skolenævnet afholdt syv møder, hvor skolens
inspektør, H. K. Kistorp, har orienteret nævnets medlemmer om skolens for
hold. Som repræsentanter for lærerrådet har overlærer fru E. Mundt og over
lærer H. C. Nielsen deltaget i nævnets møder.
I lighed med tidligere år har nævnet indbudt til to forældremøder på sko
len. På det første møde, der som sædvanlig var arrangeret i tilslutning til for
ældreugen, talte folketingsmand Poul Hansen (Grenaa), som ud fra sin aktive
medvirken ved udarbejdelsen af den nye skolelov og sit medlemsskab i det
nedsatte udvalg vedrørende ungdomsundervisningen, var i stand til at sætte
den nye skolelov i et særligt relief. Foredragsholderen gav problemerne et
større perspektiv ved at omtale den økonomiske kappestrid mellem stormag
terne - ikke mindst USA og Sovjetunionen - der havde medført, at de respek
tive nationalindkomster var forbeholdt ungdomsuddannelsen og uddannelsen
af kvalificerede eksperter inden for alle erhvervsgrene i et omfang, som vi ikke
endnu her i landet havde gjort os klart. Skulle vi klare os i denne konkurrence
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måtte hjem, skole og erhvervsliv i højere grad end hidtil finde frem til et mere
positivt samarbejde.
Ved det andet møde i april måned d. å. fik forældrene lejlighed til en er
hvervsorientering af særlig aktualitet, idet det gennem medlem af forældrenævnet, malermester Henning Aaløse, der tillige er tilknyttet lærlingeunder
visningen på Teknisk Skole, lykkedes det at få en repræsentant fra Arbejds
udvalget vedrørende Skole og Erhverv, sekretær V. Utke, til nærmere at rede
gøre for de betragtninger, der gør sig gældende i samarbejdet mellem skole
og erhverv.
Sekretær Utke understregede betydningen af forældrenes medvirken til,
at børnene fik den rette indstilling til skolen og arbejdspladsen, og advarede
mod, at man lod tilfældighederne råde i spørgsmålet om valget af læreplads.
Efter det udmærkede foredrag, var der skolepremiére på en serie lydbilled
bånd, udarbejdet af Niels Drechsel, der selv foretog fremvisningen.
Det viste sig, at man ved denne moderne form for lysbilleder fik et levende
indtryk af livet på de forskellige arbejdspladser, og der var almindelig enig
hed om, at billedbåndene ville få deres store betydning i den kommende tids
erhvervsvejledning.
Kontakten mellem skolen og hjemmene er i vinterens løb blevet yderligere
underbygget, og nævnet siger forældrene tak for det store fremmøde ved næv
nets sammenkomster.
I tilslutning hertil er det med glæde, at nævnet konstaterer den gode til
slutning til Lærer- og forældreforeningen, hvis formand, fhv. forældreråds
formand Chr. Sørensen, utrættelig medvirker til, at skolens større og mindre
festdage, udflugter, lejrskoler m. v. får det nødvendige økonomiske tilskud.
Foreningen er tillige udgiver af skolens månedsblad med det betegnende navn
Samarbejde, der på dets fire tætskrevne sider giver en genspejling af livet på
skolen i alle dets forgreninger.
Sluttelig føler nævnet trang til at sige skolens inspektør og lærere tak for
den hjælpsomhed vi harmødt i vort arbejde samt for det initiativ, der på utal
lige områder har gjort sig gældende fra skolens side i arbejdet med børnene.

Arne Hjorth Christensen
Skolenævnsformand.
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Arsafslutningen 1960.
(Besøgsdage).

MANDAG DEN 20. JUNI
Lærer.
Drenge- og blandede klasser.
III u (rir. 18) kl. 8-1040 regning........... . hr. J. Voigt
hr.
III V (nr. 16) kl. 8-1040 regning...........
- H. Harfot
III X (nr. 23) kl. 8-1040 engelsk........... . vie . frk. A. Munck
fru
II u (nr. 21) kl. 8
tysk ................ . hr. Knud Andersen
hr.
850
historie...........
Vagn Jensen
II a (nr. 22) kl. 8
regning........... . frk. Anne Birthe Nielsen 850
tysk ................
S. Bækhøj
2. FA (nr. 19) kl. 8
dansk ............ . hr. Vagn Jensen
fru
85O
- vic. J. Hjorth Nielsen engelsk...........
2. FB (Læ.) kl. 8
- P. Jording
regning...........
880
dansk ............ 1 hr.
P. Frandsen
950
geografi ........
6. au (nr. 2) kl. 8
naturhistorie .
J. Fog Pedersen
]
' 850
(nr. 25)
dansk ............
P. Jording
950
regning...........
6. bu (nr. 21) kl. 950
engelsk........... . fru E. Mundt
(nr. 23) - 1115
regning........... . hr. J. Voigt
fru
5. B (nr. 25) kl. 8
dansk ............
A. Falk
hr.
(nr. 20) regning...........
8S0
J. Fog Pedersen
9so
historie...........
- A. Falk
fru
4. A (nr. 14) kl. 850
dansk ............
Grønhøj Hansen
95°
geografi ........
H. P. Kølle
hr.
- li15
regning...........
H. C. Nielsen
3. u (nr. 11) kl. 8
regning...........
- P. Frandsen
850
dansk ............ ■ frk. Anne Birthe Nielsen
2. u (nr. 6) kl. 950
dansk ............ • hr. Mogens Nielsen
- 1115
regning...........
W. Clemmensen
2. V (nr. 10) kl. 950
dansk ............
J. Fog Pedersen
- 111B
regning...........
H. Harfot
2. X (nr. 12) kl. 95°
regning........... . fru O. Mørk
(nr. 3) - 1115
dansk ............
E. Mundt
2. y (nr. 11) kl. 95°
regning........... . hr. Knud Andersen
- 1115
dansk ............ . fru Gerda Hegelund
1. A (nr. 6) kl. 8
dansk ............ . hr. Mogens Nielsen
85O
regning........... . fru Gerda Hegelund
1. B (nr. 10) kl. 8
dansk ............ . hr. A. Thomsen
830
regning...........
Knud Andersen
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Gæstelærer.

J. Skafte Jespersen
H. C. Nielsen
Inger Christensen
E. Ashøj
A. Falk
H. P. Kelle
E. Ashøj
K. Akerø
Astrid Petersen
Astrid Petersen
W. Clemmensen
Per Sørensen
O. Zøfting-Larsen

W. Clemmensen
Grønhøj Hansen
O. Mørk
Grønhøj Hansen
A. Thomsen
G. Klitg. Povlsen
O. Mørk
A. Thomsen
Mogens Nielsen

Pigeklasser.
2. f
(nr. 9) kl.

Lærer.

5. a

(nr. 17) kl.

8
850
8
850
950

4. a

(nr. 13) kl.

850
95°

3. a

(nr.

1. a

(nr.

1. b

(nr.

li15
8
850
3) kl. 850
950

5) kl.

5) kl.

950
HIS

engelsk............. frk. S .Bækhøj
dansk .................
- G. Knuhtsen
dansk ................ fru E. Petersen
geografi ............. - G. Klitg. Povlsen
regning............. frk. Anne Birthe Nielsen
dansk ................ fru K. Akerø
geografi ............. - Gerda Hegelund
regning............. frk. Anne Birthe Nielsen
dansk ................ fru O. Mørk
regning............. hr. Mogens Nielsen
dansk ............... 1
f fru E. Petersen
regning............. J
regning............. - K. Akerø
dansk .............. hr. P. Skafte Jespersen

Gæstelærer.

fru Gerda Hegelund
hr. H. P. Kølle
frk. G. Knuhtsen
hr. Per Sørensen
- O. Zøfting-Larsen
fru E. Mundt
hr. E. Ashøj
- A. Falk

TIRSDAG DEN 21. JUNI
Drenge- og blandede klasser.
III U (nr. 18) kl. 8-1040 engelsk...........
III V (nr. 16) kl. 8-1040 engelsk...........
III X (nr. 23) kl. 8-1040 regning...........
11 u (nr. 22) kl. 8
dansk ............
8so
regning...........
II a (nr. 21) kl. 8
geografi ........
850
dansk ............
2. FA (nr. 19) kl. 8
regning...........
850
(lab.)
naturlære ....
6. bu (nr. 20) kl. 850
dansk ............
950
(nr. 2)
naturhistorie .
6. av (nr. 2) kl. 8
naturhistorie .
8
öo
(nr. 4)
dansk ............
950
regning...........
dansk ............
5. A (nr. 14) kl. 8
850
historie...........
950
regning...........
dansk ............
4. u (nr. 15) kl. 8
850
geografi ........
950
regning...........
4. B (nr. 10) kl. 8
dansk ............
850
geografi ........
95O
(nr. 12)
regning...........
3. A (nr. 12) kl. 8
dansk ............
850
regning...........

. hr. Knud Andersen
. fru E. Mundt
. hr. H. Harfot
H. P. Kølle
H. C. Nielsen
A. Thomsen
Per Sørensen
- P. Jording
P. Skafte Jespersen
Grønhøj Hansen
- H. C. Nielsen
- P. Skafte Jespersen
vic. J. Hjorth Nielsen
Per Sørensen
1 E. Ashøj

W. Clemmensen

1 -

W. Clemmensen

J. Voigt
O. Zøfting-Larsen

-

A. Thomsen
H. C. Nielsen
J. Fog Pedersen

frk. S. Bækhøj
fru E. Petersen
frk. Anne Birthe Nielsen
hr. Grønhøj Hansen
fru K. Akerø
- 0. Mørk
frk. G. Knuhtsen
hr. C. Tønning
- J. Voigt
- Vagn Jensen
- C. Tønning
- J. Fog Pedersen
fru Gerda Hegelund
hr. Vagn Jensen
- A. Falk
- Mogens Nielsen
- P. Jording
- Mogens Nielsen
- H. P. Kølle
- E. Ashøj
fru Gerda Hegelund
hr. C. Tønning
- P. Frandsen

Pigeklasser.
2. f
(nr. 25) kl.
6. 1
(nr. 9) kl.
(nr. 2) (nr. 9) 5. b (nr. 17) kl.
-

4. b

(nr. 13) kl.
-

Lærer.

8
830
8
830
930
8
83"
9™
8
830
930

historie............. frk. G. Knuhtsen
regning............. hr. P. Frandsen
dansk ..............
naturhistorie . . fru Astrid Petersen
regning.............
regning............. - K. Akerø
dansk ..............
’ - Inger Christensen
geografi ..........
dansk ..............
regning.............
- G. Klitg. Povlsen
geografi ............

Gæstelærer.

Vagn Jensen
P. Jording
P. Frandsen
0. Mørk
J. Fog Pedersen
J. Voigt
A. Falk
- H. P. Kølle
- Per Sørensen
- A. Thomsen
frk. G. Knuhtsen

hr.
fru
hr.
-

H. K. Kistorp.
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