Emdrupborg
skole
1956-57

/7b 6/27W
STATENS PÆDAGOGISKE STUDIESAMLING

Indholdsfortegnelse.
Samarbejdet i og omkring skolen.................................................
Overgangen fra skolen til erhvervslivet ......................................
Erhvervsorientering i kursusskolen..............................................
Kursusskolens afgangsbevis............................................................
Motorlære i kursusskolen ..............................................................
Arbejdet med familiekundskab.......................................................
Skolens musikliv 1956-57 ..............................................................
„Forældre- og Lærerkredsen”.........................................................
Forældrefonden.................................................................................
Fritidsklubberne................................................................ '■...........
Elevrådet.........................................................................................
Elevforeningen .................................................................................
Skibsadoption ...................................................................................
Skoleåret i tal...................................................................................
Åbent hus i klasserne ....................................................................

Foto på forsiden: Agnete Elkjær Laursen.

2

3
5
8
10
12
13
14
14
15
15
16
16
17
18
19

Samarbejdet i og omkring skolen.
Det indre liv i en skole — dens at
mosfære eller klima — er udsat for
mange svingninger i kraft af det sam
spil, som foregår i den og omkring den,
ikke mindst når skolen er i samme byg
ning som 4 andre store institutioner.
Også inden for selve kommuneskolen
er en omhyggelig tilrettelægning af
årets program nødvendig, fordi der in
den for vor egen ramme udfoldes me
get initiativ fra mange sider. Det var
derfor en meget betydningsfuld begi
venhed, at vi en aften sidst i august
1956 kunne samle 28 mennesker på
lærerværelset til et koordinationsmøde,
hvor repræsentanter for skolenævnet,
forældreforeningen,
fritidsklubberne,
elevforeningen, elevrådet, Børnefilmsklubben, lærernes kontaktudvalg og
„Ud i verden “s bestyrelse i fællesskab
planlagde årets fester og mødeaftener
i store træk.
Hidtil havde det vel mest været mig,
som vidste, at det kunne være vanske
ligt at finde det rette tidspunkt for de
forskellige ønskers opfyldelse, men stil
let over for denne kreds, hvor hver
gruppe havde sine ønsker, kunne alle
se, at en planlægning på langt sigt var
ganske nødvendig.
Vinterens forældrestudiekreds blev
planlagt af forældreforening og skole
nævn i fællesskab og gennemført til
stor glæde for deltagerne med bibliote
kar Bredsdorff som leder og under med
virkning af skolens lærerkræfter. For
ældrene fik et godt indblik i skolens

arbejdsformer og fik lejlighed til at
drøfte de pædagogiske grundproblemer.
Studiekredsene for IV mellem og re
alklassen blev gennemført med hr. Ege
dal Poulsen og hr. Klavs Vedel som de
utrættelige ledere og med udgåede ele
ver, forældre og folk udefra som ind
ledere. Der er ingen tvivl om, at disse
studiekredse giver en god baggrund for
elevernes erhvervsvalg og for deres for
ståelse af det samfund, som de skal
ud i.
„Ud i verden“ havde 4 fortræffelige
aftener, hvor vi med elevforeningen og
hr. Vilh. Marckmann som ledere ople
vede Laplands storslåede natur, Indiens
særprægede folkeliv, Afrikas storvildt
og Sibiriens dyreliv.
Filmklubben for de yngre elever har
som sædvanlig været en stor succes un
der ledelse af 3 elever fra IV mellem:
Karen, Lise og Vivi med assistance af
udgåede elever.
Skoleballet for 4., 5. og 6. klasserne
var vel tilrettelagt af 5. klassernes ko
mité ; også ballerne for de ældste klas
ser og udgåede elever har været orga
niseret fortræffeligt, ikke mindst må
IV a nævnes for deres særdeles omhyg
gelige organisering af forårsballet, der
fra polonaisen til sidste dans var en for
nøjelse for alle deltagerne.
Det dramatiske højdepunkt nåedes
med II v’s muntre fremførelse af „Potte
i Parken“ under hr. Bo Christensens
regie, men også mindre matinéer er
blevet fortræffeligt gennemført på lør
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dag eftermiddage af fru Gunvor Appel
og fru Tove Møller. Mens dette skrives,
glæder vi os til at se resultatet af hr.
Gregers Gamborgs og fru Gerda Lobedanz’s samarbejde i vinterens løb, og
ikke mindre glæder vi os til 1., 2. og
3. klassernes forårsfest i begyndelsen
af maj.
Også forældreforeningens store fest,
hvor deltagerne først så Girandouxs
„Apollon fra Bellac“ i S.p.E.s fremfø
relse i festsalen og derpå morede sig
over hr. Edelings tryllerier og svang
sig i aulaen til dyre orkestertoner, må
nævnes som en festlig tradition, der
ikke kunne være skabt uden forman
den, hr. Sandersens ihærdige arbejde
med assistance af mange andre af fore
ningens medlemmer.
Men ingen må af denne opremsning
af ydre begivenheder lade sig forlede
til at tro, at samarbejdet på skolen byg
ges op på fester alene. Nej, festerne er

snarere en bekræftelse på værdien af
det daglige samarbejde mellem lærere
og elever, mellem eleverne indbyrdes,
mellem lærere og forældre og méTem
forældre indbyrdes. Det fællesskab, der
bygges op på hverdagens tusinder af
små begivenheder, på sorger og glæ
der, på fælles anstrengelser for at nå et
godt resultat, er den inderste kerine i
skolens liv.
Men foruden den tak, som uvilkårligt
må rettes både til forældre og lærere
for det loyale samarbejde, der er fore
gået i årets løb, er der også grund til at
takke de institutioner, som vi bor i hus
med, for deres forståelse af, at kommu
neskolen fylder meget og foretager sig
meget både i skoletiden og uden for
denne. Ikke mindst er der grund ti at
takke Danmarks Lærerhøjskoles kontor
og vagtmester Jønsson for aldrig svig
tende velvilje og hjælpsomhed.

Anne Marie Nørvig
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Der skal nu læses meget i gymnasiet!
Nuværende elever i IVu aflægger besøg hos Kirsten Petersen, Aurehøj Gymnasium,
dim. Emdrupborg 1954.

Overgangen fra skolen til erhvervslivet.
I den skoledebat, som gennem de
sidste år har været ført både i dagblade
og fagblade, er et af de væsentligste
synspunkter det, at uanset på hvilket
tidspunkt man mener det rigtigst at
skille de børn, som kan og vil gå i mel
lemskolen, fra de børn, som enten ikke
kan eller ikke vil i eksamensmellem
skolen, kan vi alle enes om, at den
eksamensfri mellemskole trænger til for
nyelse og forbedring. Der er tillige fuld
enighed om, at meget få elever er mod
ne til at gå ind i erhvervslivet, når de
er 14 år, og mindst de elever, som er
sent modne og udvikles langsomt. De
fleste erhverv vil ikke tage elever i
læreplads, før eleven er 16 år.
Vi har på Emdrupborg set det som en
af vore opgaver forsøgsvis at tilbyde de
elever, som efter 7. klasse ikke kom
mer i den almindelige mellemskole, så
danne kurser, at vi kan håbe på at give
dem en god udvikling og fange deres

interesse, så de forbliver i skolen et
eller to år ud over den skolepligtige
alder.
Dette system med frivillige fag har
vist sig at være godt. Eleverne går med
langt større interesse igang med et fag,
som de selv har valgt. Vi kan spore et
gennemgående mere intenst arbejde i
disse timer.
Selve kursusskolens stof og timefor
deling vil blive omtalt senere.
Det er ganske klart, at det kræver et
stort forarbejde at tilrettelægge kurser,
for hvilke der ikke foreligger en fast
tradition og lærebøger, hvor stoffet er
let tilgængeligt for eleverne. Det er
også klart, at der må gøres mange er
faringer, inden man finder den endelige
form for en sådan skoleform.
Tillige må der både hos elever, for
ældre og erhverv oparbejdes en respekt
for denne skoleform, så at det afgangs
bevis, som andetsteds i beretningen er

I erkendelsen af, at udstationeringen
medfører ekstraarbejde for de virksom
heder, som tager imod vore elever,, be
nytter vi herved lejligheden til at bringe
den efterhånden ret store kreds af virk
somheder, der har været parate til at
modtage vore elever, skolens varmeste
tak for deres beredvillighed og forderen
forståelse af betydningen af dette sam
arbejde mellem skole og erhverv.

omtalt, kan blive godtaget i de erhverv,
hvor kursusskolens elever vil søge ad
gang.
Som et led i vore bestræbelser på at
give eleverne forståelse af deres egne
muligheder i kursusskolen og senere i
erhvervslivet har skolepsykolog J. Ege
dal Poulsen haft en ugentlig samtale
time med eleverne i 8. klasse. Sådanne
samtaler kan give skolen bedre for
ståelse af eleverne og eleverne større
forståelse af sig selv.
Med forældrene har vi haft møder,
hvor de har fået forelagt de planer, som
er udarbejdet for kursusskolen, og der
har været en stigende forståelse af, at
arbejdet i kursusskolen kræver en ener
gisk indsats, såvel fra elevernes som fra
lærernes side.
I løbet af 8. skoleår har vi haft vore
elever udstationeret i de erhverv, som de
er interesserede i at få nærmere kend
skab til, og det er vort indtryk, at denne
udstationering har betydning for erhver
venes indstilling til skolen.
Ikke så få af vore elever har fået til
bud om at komme tilbage til deres ar
bejdsplads under udstationeringen, og
for hver elev fra skolen, som klarer sig
godt i sit erhverv, vil der være åbnet
mulighed også for fremtidige elever fra
skolen.
Samarbejdet med erhvervene må nød
vendigvis blive en langtidsplan, hvor de
udtalelser, som vi får fra erhvervene,
kan hjælpe os til at tilrettelægge under
visningen bedre, og hvor de udtalelser
vi medgiver eleverne, kan vejlede er
hvervene under antagelsen af elever.
Et sådant samarbejde mellem skole
og erhverv vil på langt sigt kunne skabe
en gensidig forståelse til gavn for den
ungdom, der går ud af skolen og ind i
erhvervene.

Efter udstationeringen skrev alle ele
ver en stil: „De 14 dage, jeg har været
ude i praktisk arbejde“. Fra disse stile
bringer vi nedenfor nogle karakteristi
ske uddrag:
Børnehavelærerinde:
— Natten til den 5. januar 1956 kunne|jeg
ikke falde i søvn. Grunden hertil var, at | jeg
gennem skolen havde fået 8 dage fri for at
prøve mine evner i en børnehave, og 'jeg
skulle begynde den næste morgen. Men til
sidst slumrede jeg da ind.
Jeg havde på forhånd fået at vide, at idet
skulle være morsomt at modtage børnene
om morgenen kl. 7, så jeg stod allerede op
kl. 6J. Det var dejligt mildt, og jeg cyklede
derud. Lidt betænkelig stillede jeg cyklen
udenfor og listede genert ind ad døren. Der
var ikke kommet nogen lærerinde, nien
derimod 4 af børnene og et par rengørings
damer havde travlt med at få gjort de sidste
stuer i stand. Dem blev jeg hurtigt gode
venner med.
Jeg kom straks i sving, for børnene bad
mig ivrigt om at læse en historie om en
tiger. Jeg havde mest lyst til at sige nej, og
først gå ud at se mig lidt om, men jeg viste
mig fra min pæne side og sagde ja. Jeg var
netop blevet færdig med historien, da den
lærerinde kom, jeg skulle være hos. Vi
skulle passe de mindste børn fra 2—4 år,
medens de større børn fra 4—7 år var i de
øvrige stuer. Nu kom der efterhånden en
masse børn, i alt ca. 20. Jeg lagde mærke
til, at der var lidt sorg, da et par af børnene
skulle sige farvel, men det gik over, så
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snart forældrene var ude af døren. Kl. 10
var alle børnene kommet, de legede en
masse, fløj og for efter hinanden og hylede
op. Andre børn sad ved småborde og legede
med ler; de så ud til at have det vældig
sjovt. De fandt på tusinde ting, f. eks. ved
at kure baglæns ned ad en rutchebane.
Senere gik vi så tur med alle de små.
Sikken et mas at få alle de støvler og frak
ker på. På turen spurgte børnene mig om
de mest mystiske ting, f. eks. om en dreng
ikke også kunne gå under vandet, hvorfor
en kattehale var længere end en hundehale,
hvorfor solen skinnede, •— altsammen
spørgsmål, som det ikke var så helt let at
svare på, og som jeg af og til måtte trække
på smilebåndet af. Der var også en morsom
lille pige, som sagde, at jeg var dum, hvorpå
jeg svarede, at hun vist var endnu dum
mere. Så sagde hun, at jeg var sød, hvortil
jeg svarede, at hun var endnu sødere.

mistøvler, jeg har fine skistøvler“, og jeg
måtte jo skjule min mangel på begejstring
over at hive endnu et par på.
Vi gik 7—8 i hver gruppe. Jeg lagde
mærke til, at ikke eet af børnene løb uden
for fortovskanten, lige som alle pænt ven
tede ved gadekrydsene.

Nu kunne jeg alle børnenes navne og
vidste lidt om hver af dem. De er jo gud
skelov ikke ens. Derfor var arbejdet så af
vekslende.
Lørdag blev mange børn afhentet tidli
gere, og kl. 2 kørte jeg hjem.

Da jeg kom hjem satte jeg mig i en stol.
Jeg var vel nok træt, men efter et måltid
mad var jeg atter frisk.
Desværre måtte jeg afbryde „uddannel
sen“, fordi jeg i mellemtiden fik angina,
hvad jeg var grulig ked af, men alligevel
har jeg oplevet så meget, at jeg nu har viden
nok til at sige lidt om det, og for mit ved
kommende kunne jeg muligvis nok tænke
mig at blive børnehavelærerinde.

Sådan gik formiddagen. De små fik spist
en dejlig ret, det var knuste hjerter i brun
sovs med kartofler. Så kom de på potte, blev
vasket og lagt hen at hvile et par timer.
I sovetimen fordelte vi arbejdet således,
at vi kunne komme til kaffe på skift. Jeg
fik dog mælk og en dejlig nøddekage.
Da børnene havde sovet, var de friske og
veloplagte til nye spilopper og narrestreger.
De byggede sig en hule, legede med dukker,
legede selv børnehave, og der fik man me
get at høre.
Midt under arbejdet spurgte man mig, om
jeg ikke ville hjælpe med de større børn. Vi
skulle lave kulisser til en teaterforestilling,
„Helligtrekonger“. Det gjorde jeg med stor
glæde, fordi jeg elsker at tegne og male.
Først da jeg kom ud i luften mærkede jeg,
hvor træt jeg var, da dagen endelig var
forbi. Skylden var jo nok alle oplevelserne,
men jeg havde jo frivilligt forlænget arbejds
tiden 3 timer.
Næste dag mødte jeg kl. 9.
Da jeg kom, var børnene i gang, og jeg
satte mig hen hos dem og kiggede på deres
fine tegninger. Så gik vi en tur, og alt maset
med at få dem givet tøj på begyndte. Da jeg
troede, jeg var færdig og kun manglede at
give en lille dreng gummistøvler på, sagde
han fornærmet: „Jeg har skam ingen gum

Elektriker.
.. Mester fortalte mig en masse om
faget, og inden jeg gik, fik jeg 10 kr. til at
holde pinse for. I de 14 dage, jeg var ude,
lærte jeg så mange ting. Og jeg synes, at
man skulle gentage det hvert år, så man
ved, hvad man går ind til ......

Kok.
.. Det var vældig sjovt at komme ud,
og det er vældig flinke mennesker allesam
men, og jeg vil gerne selv være kok ......

Mekaniker.
.. Jeg synes, jeg har haft meget ud af
det, i hvert fald så meget, at jeg ved, at jeg
ikke skal være mekaniker — det er for
snavset ......

Kok.
.. Efterhånden fandt jeg ud af, at der
var kammeratligt sammenhold på arbejds
pladsen, og det betyder meget. Jeg har fået
en hel del ud af at være der — for det første
har jeg lært, at man skal have et godt for-
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hold til kolleger, og for det andet, at man
skal være høflig og beleven, det sætter folk
pris på ......

Barneplejerske.
.. Jeg havde ikke regnet med, at der
skulle gøres så meget rent, jeg troede, der
var en rengøringskone til det; jeg havde
regnet med, at man bare skulle passe bør
nene. Men jeg er ikke i tvivl om, at jeg vil
være barneplejerske ......

Damejrisørinde.
.. Inden man havde set sig om, var de
14 dage gået. Det var svært at sige farvel den
lørdag eftermiddag ; jeg kunne ikke lade være
med at have tårer i øjnene, da jeg sagde tak.
Jeg fik endda 20 kr. og blev inviteret på
skovtur den 5. juni. Nu kan jeg godt sige,
at jeg ikke er i tvivl om, hvad jeg vil være;
der er ikke andet end godt at sige om faget,
selv om man de første år får en lille løn,
når man er i lære ......

Kontorist.
.. Jeg ved nu, at når jeg engang Rom
mer ud af skolen, vil jeg meget gerne på
kontor, da jeg synes, det var et meget mor
somt og interessant arbejde. For mig per
sonligt har det været en stor oplevels^ at
prøve kontorarbejdet ......

Erhvervsorientering i kursusskolen.
fået flyttet målet for sit arbejde, så der
ikke alene arbejdes med skolens direkte
mål for øje, men også for en dygtig
gørelse til en god start i det kommende
arbejde. Erhvervsorienteringen skal så
underbygge arbejdsindsatsen i de to sid 
ste skoleår i kursusskolen.
Vi har søgt at løse denne opgave ved
at udnytte de erfaringer, vi gennerr 7
års arbejde med erhvervsorientering på
Emdrupborg, har ment var særligt vær
difulde. Desværre har ydre forhold sti;
let sig i vejen, så vi ikke helt har kun
net organisere denne orientering, som
vi helst ville det.
Orienteringen sker i et samarbejde
mellem klasselæreren, orienteringsfags
læreren og undertegnede. Eleverne har
som sædvanligt gennemgået erhvervskartotek, forskellige håndbøger og pje
cer, der gav oplysning om forskellige
erhverv. Et særligt interessevækkende
islæt har været en række besøg af er
hvervsfolk, ofte forældre, som er kom
met direkte fra arbejdspladsen for at
fortælle om deres erhverv, ligesom Ider

Under udarbejdelsen af planerne for
kursusskolen diskuteredes indgående,
hvilke muligheder vi havde for at gøre
eleverne interesserede og aktive i skole
arbejdet i det 8. og 9. skoleår. Et resul
tat af disse overvejelser blev de valg
frie kurser, hvor eleven kunne vælge
fag, der ligger for hans evner, har hans
interesse og peger fremad mod hans
senere beskæftigelse. Endvidere må un
dervisningen i afgangsklasserne så vidt
muligt af eleven opleves, som et arbej
de, der har et formål udover skolen og
peger fremad mod den senere beskæf
tigelse i erhvervslivet. I det første kur
susskoleår gives derfor en ret omfat
tende erhvervsorientering og samfunds
orientering og her finder der en udsta
tionering af eleverne sted i 14 dage.
Det 9. skoleår skulle så anvendes til
mere speciel træning inden for områ
der, den enkelte elev har særligt brug
for i det fremtidige erhverv — med an
dre ord, der skulle skabes en glidende
overgang mellem skole og erhverv, og
eleven skulle i løbet af de to år have
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er aflagt besøg på forskellige erhvervs
virksomheder i omegnen. Endvidere har
nogle elever i kursusklasserne efter af
tale besøgt tidligere elever ved skolen,
som har fortalt dem om deres arbejde
og om uddannelsen ved små private
sammenkomster i deres hjem. Studie
kredsen i IV u har været flittigt besøgt
nogle aftener af eleverne i I kursus
klasse, som altid er velkomne, hvis der
er noget af særlig interesse for dem,
ligesom eleverne i II kursusklasse har
deltaget i realklassens studiekreds i
samfundsorientering.

krav. Forudsætningen for, at denne ud
stationering får en virkelig værdi må
være, at der er givet en så fyldestgø
rende erhvervsorientering forud, at ele
ven virkeligt kan vælge et område, som
han sandsynligvis vil gå ind i, når han
forlader skolen. Disse 14 dages erfa
ringer — ikke mindst samtaler med ar
bejdslederne — skal så bekræfte eller
afkræfte rigtigheden i det valg, som
eleven har foretaget. Går han videre i
II kursusklasse, kan han ved valg af
kursusfag måske netop vælge den fag
kombination, som hans arbejdsgiver i
de to uger har rådet ham til at lægge
vægt på. Vi har i år lagt udstationerin
gen frem til februar—marts måned, så
eleverne kan udnytte resten af skole
året til yderligere dygtiggørelse.

Midt i skoleåret foretages en person
lig samtale med hver elev. Denne sam
tale går ud på et klarlægge elevens sær
lige erhvervsønsker og hans muligheder
for at realisere dem. Endvidere drøftes
hans indsats i skolens fag og hvilke om
råder, han bør lægge særligt vægt på
fremefter. Samtalen har med andre ord
også det formål at støtte eleven i hans
daglige arbejde, få ham til at indse be
tydningen af en arbejdsindsats i afgangs
klasserne og råde ham, hvor det er for
målstjenligt. Arbejdet fremover må blive
en løftestang for arbejdet nu!

Før vi kan sige noget afgørende om
denne orienterings virkelige værdi, må
vi samle erfaringer adskillige år frem og
stadig søge at ændre og forbedre vor
nuværende arbejdsmåde. Derfor søger
vi oplysninger gennem spørgeskemaer
til arbejdsgivere og elever. Eet er givet
— at der er et behov for orientering. I
de to sidste år har kun ca. 50 % af
pigerne bibeholdt det erhvervsønske, de
havde ved begyndelsen af kursusskolen,
efter en erhvervsorientering, medens
ca. 70 .% af drenge og ca. 85 % af
pigerne bibeholder ønsket før studie
kredsen i IV em.

Da vi i 1950 og 1951 udstationerede
elever første gang, syntes vi at kunne
spore en øget interesse for skolens ar
bejde efter at erhvervenes mestre og
svende over for vore elever havde un
derstreget det betydningsfulde i en
grundig skoleuddannelse. Det er derfor
en naturlig konsekvens af dette, at vi
nu har indført en 14 dages udstatione
ring som et fast led i årets arbejde i de
2 afgangsklasser. Ca. 70—80 elever
har hidtil tilbragt 14 dage på arbejds
pladser, hvor de har deltaget i det fore
faldende arbejde og helt underkastet sig
det pågældende arbejdssteds vilkår og

Vi bestræber os for at gøre kursus
skolen til en virkelig god skole med et
livsnært og aktuelt indhold. Erhvervs
orienteringen i kursusskolen er ikke et
fag, men et middel, hvorved vi bl. a. sø
ger at skabe den indstilling hos elever
ne, der er betingelsen for en udbytterig
afsluttende skolegang i 8. og 9. skoleår.
J. Egedal Poulsen.
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Kursusskolens afgangsbevis.
Efter en forudgående planlægning
indførtes i 1955 på Emdrupborg et nyt
indhold i undervisningen i det 8. og 9.
skoleår.
I de første 6 år er klasserne udelte,
i det 7. skoleår får de elever, der øn
sker at tage mellemskoleeksamen nogle
timers tyskundervisning, og i det 8. og
9. skoleår deles klassens elever såle
des, at de, der ønsker at læse videre
og som skønnes at have evner dertil,
samles i en klasse, der slutter med mel
lemskoleeksamen efter 9 års skolegang,
medens de elever, der ikke skal tage
mellemskoleeksamen, i et eller to år
følger undervisningen i den såkaldte
kursusskole.
Det har været vor mening at lave en
mellemskoleafdeling, der skulle give
eleverne en uddannelse med sigte på
beskæftigelse inden for husholdning,
håndværk, industri, handel og kontor.
Der udstedes afgangsbevis efter 8. og
9. skoleår. Hovedvægten i undervisnin
gen lægges på dansk, regning og skriv
ning, og disse fag er obligatoriske for
alle elever. Foruden disse fælles fag
har eleverne en del valgfrie fag 12—15
timer ugentlig.
Disse kursus kan være eet- eller to
årige. De kursus, der strækker sig over
to år, omfatter: motorlære, sløjd, hus
gerning for piger, husgerning for dren
ge, vævning, håndarbejde, tegning og
engelsk. For at kunne deltage i sprog
undervisning må eleven have opnået et
tilfredsstillende standpunkt i dansk og
engelsk i 6. og 7. skoleår. De eet-årige
kursus omfatter tysk (foreløbig kun 9.
skoleår), familiekundskab (der i år for
søgsvis er indført som obligatorisk fag),

samaritergerning samt regnskabsføring.
Forudsætningen for et tilstrækkeligt an
tal elever til de forskellige kursus er,
at der mindst er to parallelklasser. Ca.
15—20 elever kan deltage på hvert
hold.
Imidlertid er det kun en begyndelse
at opstille flere valgmuligheder for ele
verne. Inden for hvert af fagområderne
— det gælder såvel de obligatoriske
som de valgfrie fag (kursusfagene) —

Skolens vurdering af elevens arbejde
F.g

Ugentligt Bedemmelir ■
irets ..bejds

Obligatoriske fag:
Dansk:

Læsning

Stil
Retskrivning

Regning:

Anvendt tegning
Talbehandling

Skrivning:

Skrift
Orden

Orienteringsfag:

Historie, geografi, naturhistorie, samfundsog erhvervslære

Gymnastik

Valgfri fag:
Motorlære:

Etarigt kursus
Toirigt kursus

* Sløjd:

Etirigt kursus
Toirigt kursus

’ Husgerning for
P*Ser’

Etirigt kursus
Tolrigt kursus

Husgerning for drenge:

Vævning:

Etirigt kursus
Toirigt kursus

’Håndarbejde:

Etirigt kursus
Tolrigt kursus

’Tegning:

Etirigt kursus
Toirigt kursus

’Engelsk:

Etårigt kursus
Toirigt kursus

Maskinskrivning:

Etirigt kursus

Toirigt kursus

Tysk:

Etirigt kursus

Familiekundskab: Etirigt
Samaritergerning:

kursus

Etirigt kursus

■ Disse kursus er ikke begynderkursus, men forudsætter, st eleven i forvejes bsr modtaget
nogle irs undervisning i det pigældende fag.
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afsluttendepraver

færdighed i almindelig talbehandling og
i at finde ud af sprogligt formulerede
regneproblemer fået hver sin bedøm
melse. I skrivning gives der karakter
for både skrift og orden.
Vi har anvendt en karakterskala fra
ug til g. Kun få elever opnår yderkarak
tererne, og middelstandpunktet vil være
mg?—mg. Da fagområderne er så for
skelligartede, har vi ikke fundet det
rimeligt at udregne noget gennemsnit.
Eleven må bedømmes ud fra den op
nåede færdighed i hvert enkelt fag. På
bevisets højre side er der afsat plads
til en udtalelse om elevens færden på
skolen og om evner og arbejdsindstilling.
Gennem personlig rådgivning, ret
omfattende erhvervsorientering og ud
stationering i praktisk arbejde i et par
uger søger vi at vejlede eleverne i at
finde frem til det arbejde, som de er
bedst egnede til.
Vi vil gerne finde frem til et bedre
og stadig mere realitetsbetonet indhold
i fagene disse to skoleår, prøve at finde
mere velegnede metoder, der kan øge
elevernes arbejdsindsats, således at
denne skoleform kan blive et godt over
gangsled til erhvervslivet, og til glæde
for eleverne selv.
J. Egedal Poulsen.

er en fagplan tilrettelagt, og der er op
stillet et mål for arbejdet gennem skole
året. Hvert år revideres planerne på
grundlag af forudgående indvundne er
faringer.
Endvidere har vi ment det rigtigt,
såvel over for eleven som over for ar
bejdsgiveren at give udtalelse om i
hvor høj grad eleven har kunnet opfylde
arbejdskravene i de forskellige fag.
Vi har derfor udarbejdet det aftrykte
afgangsbevis, der dels giver eleverne et
synligt mål at arbejde efter, dels giver
arbejdsgiveren mulighed for at bedøm
me elevens skolemæssige kunnen på de
områder, der netop lægges vægt på i
hans erhverv.
Ud for hver bedømmelse anføres det
antal ugentlige timer, eleven har været
beskæftiget med faget, og om der er
tale om et eet- eller to-årigt kursus.
Der er års- og terminsprøver i hoved
fagene skriftlig dansk og regning. Da
man ikke så sjældent møder elever med
ret god stavefærdighed, men med tem
melig ringe stilistisk sans, og en gen
nemsnitskarakter derfor ikke er meget
oplysende, har det ofte været et ønske
fra arbejdsgiverside, at der blev givet
karakter i stavefærdighed og i evne til
sproglig fremstilling, som det her er
gjort. På lignende måde har elevens
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Motorlære i kursusskolen.
at adskille de forskellige dele og sætte
dem sammen igen; det sidste volder
betydelig mere besvær end det første.
De får også lov at komme med deres
cykler og foretage reparationer på dem,
hvis det tiltrænges. Min egen bil stiller
jeg til rådighed, så de lærer at smøre en
vogn, skifte olie, påfylde kølervaidske
o. 1. Denne del af undervisningen kan
ikke undgå at svine til, og det er nød
vendigt, at drengene den dag, de har
motorlære, må tage noget gammelt tøj
på eller en overall.
Der undervises to timer ugentlig.
Formålet er ikke at uddanne mekani
kere, men eleverne lærer at tage på et
stykke værktøj, at behandle det rigigt
og bruge det på den rette måde. Sam
tidig mener jeg, det er en fordel at ken
de lidt til motorer og motorkøretøjer,
uanset hvilken profession drengene iøvrigt vælger.
Ved afslutningen af skoleåret afhol
des der prøve i faget. Prøven falder i to
dele, en skriftlig og en praktisk. Der
gives karakterer i begge dele og gen
nemsnitskarakteren indføres på afgangs
beviset.
Verner Petersen

I august 1955 indførtes faget motor
lære som et frivilligt kursus i 3. kursus
klasse. På basis af den almindelige fy
sikundervisning er der blevet tilrette
lagt et kursus i elementær motorlære,
der omfatter både teori og praktiske
øvelser. Teorien foregår i et alminde
ligt klasseværelse. De enkelte dele i en
forbrændingsmotor gennemgås meget
grundigt, eleverne stiller en mængde
spørgsmål om forskellige problemer an
gående bil- og knallertmotorer; vi dis
kuterer dem alle igennem. Efter forteg
ninger på klassetavlen laver drengene
en arbejdsmappe, hvori motortekniske
definitioner nedfældes. Det er en for
nøjelse at se, med hvilken omhu og ak
kuratesse drengene udfører dette skrift
lige arbejde.
Den praktiske undervisning foregår i
skolens hobbyrum. Her har vi en fordmotor, en to-taktmotor, flere gennemskårne knallertmotorer, enkelte motor
dele, elektromotorer, samt et frihjuls
nav til en cykel. Der er opstillet en so
lid filebænk med en kraftig skruestik,
og i et skab har vi diverse skruenøgler,
tænger, file m. m. Drengene får lov til
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Arbejdet med familiekundskab
har som baggrund haft følgende disposition:
c.
d.
e.
f.

I. Familiens økonomiske grundlag
a. Personligt budget.
b. Familiebudget: Forbrug, opsparing,
indkøb, afbetaling, virkningen af or
den eller uorden i økonomien.
c. Foreningsregnskab.
Hjælpemidler: Regnskabsbog, som
bliver udgivet af sparekasserne.
Kortfilm om budgetlægning.
Pristalsfamiliers budgetter.
Budgetter fra forskellige blade.
Ekspl. på hjemme- og udeboende unges
budgetter.
Extemporal med god og dårlig udnyt
telse af løn.

Socialkontoret.
Mødrehjælp.
Retshjælp.
Børneværnet.
Materiale: Sociallovgivningen, besøg
på socialkontor eller besøg i klassen af
socialhjælper mellem skolens forældre
kreds.
1K. Hvad skal jeg gøre for at få et godt
forhold til andre ?
a. Personlig hygiejne, klædedragt,
soignering i det hele taget.
b. Mentalhygiejniske råd m.h.t. vur
dering af andre.
c. Opmærksomhed over for sit sprog i
forskellige situationer.
d. Opmærksomhed over for sine mane
rer i forskellige situationer.
e. Vaner og normer i forskellige kredse
og holdningen dertil.
f. Udvikling af interesser og fælles
skab med andre om disse.
g. Holdning til religiøse og politiske
retninger.
h. Indstilling til anderledes tænkende
personer.
i. Samarbejdsproblemer.
j. Forelskelser og forlovelser, seksu
elle forbindelser, ægteskab.
k. Forebyggelse af svangerskab, abort
problemer, svangerskabsproblemer.

II. Hvad skal jeg som samfundsmedlem
have i orden?
a. Sygeforsikring.
b. Ulykkes- og ansvarsforsikringer.
c. Lægdsrulle og flyttemeddelelser til
folkeregister.
d. Skatteblanket betalt.
e. Kontingent til organisationer betalt.
Hjælpemidler: Materiale fra Fram
haldsskolen i Oslo om opdragelse til
økonomi.
III. Hvor kan jeg henvende mig i til
fælde af vanskeligheder ?
a. Sygekasse og invalideforsikring.
b. Arbejdsløshedskontoret.
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Skolens musikliv1 1956-57.
derskolekor 36, mellemskolekor 28,
forældrekor 25 (herrestemmer er mere
end velkomne!), men dertil kommer så
alle de børn, som får instrumentalun
dervisning uden for skoletiden hos Mar
git Råe, Inger Næhr og Ida Spring. Det
er arbejdet med korværker af Schierbeck, J. A. P. Schulz, Erling Brene,
Schumann o.m.a., og balletten vil i
Gerda Lobedanz’s koreografi fremføre
Schumanns „Papillons“ og Bartoks „Un
garske Bondedanse“, de sidste arrange
ret for rytmeorkester af undertegnede,
som har ledet kor- og rytmeorLesterprøverne, medens frk. Næhr har prøvet
med strygerne og blokfløjterne i skole
orkestret. Det er håbet for næst^ sæ
son, at nogle flere drenge vil deltage i
musikudøvelsen og vænne sig til det, så
at koret kan blive „selvforsynende“ med
dybe stemmer fra de ældre klasser. Det
er som regel pigerne, der synger, men
drengene er meget velkomne. På| gen
syn i næste sæson, og tak for denne
gang.
Gregers Gamborg.

Musiklivet på skolen falder i de na
turlige grupper: skoleorkester, rytme
orkester, underskolekor, mellemskole
kor, forældrekor samt balletholdet.
Medlemstallet har vi ved samtaler med
børnene prøvet at få til at balancere
bedre end tidligere, idet der består en
vanskelighed i dette, at de musikbegavede børn ofte deltager i flere ensem
bler, således at man ofte ved disses fæl
lesopgaver opdager, at de børn, der
spiller, viser sig at være de samme,
som dem der synger, — undtagen ved
balletopførelser, hvor de til gengæld
danser!! Uden at afholde nogen fra at
udfolde deres interesser frit har vi efter
evne prøvet at tildele opgaverne sådan,
at ensembleopførelser muliggøres uden
for mange praktiske vanskeligheder i
retning af rollernes fordeling, idet den
endelige samling af holdene til en fæl
les koncert er det animerende mål for
samtlige prøver. Det er lykkedes, for
så vidt som holdene i år fordeler sig
således: orkester 22, rytmehold 30, un

„Forældre- og Lærerkredsen.
den“, fritidsklubberne og børnefilmklubben.
Der har været afholdt en forældrefest den 16. marts 1957. For de altfor
få forældre, der på grund af fjernsynets
ekstra Ungarnsudsendelse, var mødt
op, var det en hyggelig og morsom af
ten.
Forældre- og lærerkredsen takker
lærere, skole og skolenævn for godt
samarbejde og beredvillighed i det for
løbne år.
P. b. v.
E. M. Sandersen.

I skoleåret 1956—57 har Forældreog Lærerkredsen i samarbejde med sko
lenævnet arrangeret en studiekreds
„Hjem og skole“, der har haft god til
slutning og har været en stor oplevelse
for deltagerne. Desuden er musikstu
diekredsen og forældrekoret videreført
fra sidste år, stadig under hr. Gamborgs
inciterende ledelse.
„Nyt fra Emdrupborg“ er i året ud
kommet med tre numre med økonomisk
støtte fra skole, skolenævn, „Ud i ver
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Forældrefonden.
Emdrupborg Kommuneskoles Forældrefond har som opgave at yde økono
misk støtte til skolens fritidsklubber, til
klassernes lejrskoleophold og skolerej
ser samt til særlige opgaver, der ikke
på anden måde kan realiseres.
Det årlige tilskud, der samlet andra
ger mellem tre og fire tusinde kroner,
fremskaffes ved forårsfesterne, hvor
såvel børn som forældre og lærere yder
deres indsats.
I betragtning af såvel klassernes som
opgavernes antal er det givet, at fon
dens støtte i de enkelte tilfælde kun kan

være af et beskedent omfang, men dog
så megen hjælp til selvhjælp, at pro
blemerne almindeligvis har kunnet kla
res på en for alle parter tilfredsstillende
måde.
Hvis Forældrefonden skal fortsætte
sin virksomhed, bliver det sikkert nød
vendigt påny at afholde Forårsfest i det
kommende skoleår. Men også det må
vel kunne klares på en skole, hvor de
opgaver, hvis løsning er til gavn og
glæde for eleverne, altid er blevet mødt
af forældrekredsens fulde forståelse.
Elias Nielsen.

Fritidsklub b erne.
„Emdrupborg fritidsklub“ sluttede en
vellykket sæson den 15. marts 1957.
Arbejdsplanen for det forløbne vin
terhalvår så således ud:

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10

idet skolens viceinspektrice, fru Gud
run Levald så dygtigt har været lære
mester i denne klub. Hvad hun ikke
ved om skak, er ikke værd at vide (hun
er tidligere danmarksmester i skak).
Aage Christiansen fra 5. u blev i år
skolens mester i skak. Endvidere har 5
meget interesserede elever fra semina
riets ældste klasser været tilsluttet fri
tidsarbejdet.

Ballet for piger.
Moderne dans.
Avisklub.
Den tekniske klub.
Male, tegne, klippe og
klistre.
Badmintonklubben.
Indendørs fodbold.
Håndboldklub.
Frimærkeklub.
. Skakklub.

Til enkelte klubber har det været
nødvendigt at hente „specialister“ ude
fra, f. eks. til moderne dans, hvor man
nu på 3. år har høstet gavn af fru Buriis’s erfaringer på dette område. Lige
ledes har man måttet søge uden for sko
len for at få to så dygtige pianister, som
fru Jørgensen og hr. Wickmann, som
har spillet henholdsvis til ballet og mo
derne dans.

Enkelte af skolens lærere har assi
steret i klubarbejdet. Således har fru
Gerda Lobedanz med et strålende resul
tat instrueret balletpigerne og hr. Jes
Sørensen har på en fortrinlig måde bi
stået de mange drenge og piger i den
tekniske klub med råd og dåd. Det er
vist ikke for meget sagt, at skakklubben
har været særligt heldigt stillet i år,

Tilslutningen var i år meget stor, idet
ca. 350 elever eller næsten 40 % af
samtlige skolens elever deltog i klub
arbejdet.
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visningen kan spores på skoleballerne,
der er næsten ikke flere „bænkevar
mere“ og „glidere“ tilbage nu.
Det er vort håb, at vi i det kom
mende år må kunne fortsætte dette ar
bejde på at give vore elever gode fri
tidsinteresser.
Helge Hansen.

Det var nødvendigt at oprette flere
hold indenfor ballet og moderne dans —•
et hold for begyndere, et hold for lidt
øvede og et hold for viderekomne.
Den 17. marts var der afslutning i
festsalen, hvor ca. 300 pårørende glæ
dede sig over deres børns dans. Det er
med glæde konstateret, at danseunder

Elevrådet.
utilfredse over, at cyklerne står ude i
al slags vejr, så vi syntes, at nu måtte
vi foretage os noget. Først snakkede vi
med fru Nørvig, og sammen med hende
og lærerhøjskolens rektor, hr. Ernst
Larsen, udarbejdede vi en ansøgning til
Undervisningsministeriet om at | få op
ført halvtag over cyklestativernd, men
vi havde endnu ikke fået svar ved slut
ningen af skoleåret.
Vi afsluttede vort arbejde med at få
valgt et nyt elevråd og satte det i id i
arbejdet, så det kunne tage fat så snart
det nye skoleår begyndte.
f. elevrådet
Erik Jensen.

I skoleåret 1956—57 bestod elevrå
det af: 3 medlemmer fra realklassen, 1
fra 4. mellem og 1 fra hver 3. mellem.
Vi startede med at arrangere efter
årsskoleballet, der gav 450 kr. i over
skud. Heraf blev der givet 300 kr. til
Ungarnshjælpen.

Det næste vigtige, vi fik gennemført,
var det interne patruillesystem på sko
len. Elever fra 1. mellem og opefter
fik til opgave at hjælpe kammeraterne
til rette indendørs ligesom skolepatrullierne gør det udendørs.
I vinterens løb har vi fået utallige
klager fra forældre og elever, der var

Elevforeningen.
Årets store begivenhed i elevforenin
gen er laplandsturen. Hele den foregå
ende vinter har der under hr. Poulsens
og hr. Marckmanns ledelse været af
holdt tilrettelægningsmøder. Den 28.
juli drog holdet afsted med Lapland som
mål. Efter mange morsomme og spæn
dende oplevelser nåede vi den 30. til
Kiruna. Derfra gik det pr. bus, båd og
gåben ind til Kebnekaise turiststation,
hvor vi boede 18 personer i en kåte be
regnet til 8. Her tilbragte vi 4 pragt
fulde dage med at trave rundt i omeg
nen. En af disse traveture gik til den

vilde Tarfaladal, hvor de glitrende hvide
bræer glider ned over de mørke bjerg
skråninger. Her var en af deltagerne så
uheldig at brække benet. Efter en be
sværlig men spændende transport bi. a.
med helikopter blev hun indlagt på Ki
runa sygehus. Vi andre tilbragte endnu
nogle dejlige dage i Lapland, irjden vi
satte kurs mod civilisationen igen Se
nere på turen var vi på en smuk tur til
Svolvær. Hjemkomst den 12. august.
I en kåte i Lapland blev der under
hr. Marckmanns ledelse dannet en kåteklub med det formål at bygge eller leje
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en week-end hytte på Hallandsåsen til
brug for foreningens medlemmer.

På den ordinære generalforsamling
blev der vedtaget nogle få lovændringer
og følgende bestyrelse blev valgt: for
mand Jytte Lokvig, Sø. 4065, næstfor
mand Ebbe Knudsen, kasserer Tony
Mikkelsen, menige medl. Johan Klinge
Sørensen og Birger Larsen.
Det er elevforeningens agt at arran
gere en tur til Finmarken igen i år un
der ledelse af hr. Poulsen og hr.
Marckmann.
På bestyrelsens vegne
Birger Larsen.

Et stykke tid efter hjemkomsten blev
der arrangeret en større „laplandsaften“, hvor turens deltagere viste lysbil
leder og berettede om deres oplevelser i
det høje nord.
Denne „laplandsaften“ er blevet ef
terfulgt af flere hyggeaftener, hvor der
bl. a. har været lejlighed til et kamme
ratligt samvær over et spil skak eller
en lille svingom.

Skibsadoption.
I 1956 har forbindelsen med skolens
adoptivskib „Ellen Mærsk“ været livlig.
Der er skrevet og modtaget mange bre
ve, og i foråret fik vi som gave en smuk
kinesisk figur. Den 29. september hav
de vi besøg af et besætningsmedlem,
maskinassistent Ivar Andersen, som i
festsalen fortalte og viste meget smukke
farvelysbilleder; han havde bl. a. haft
lejlighed til at besøge en almindelig ja
pansk familie og fotografere den i dens
hjem. Efter foredraget inviterede de to
korresponderende klasser (III v og III
x) Ivar Andersen og hr. v. Munthe av

Morgenstierne, som var repræsentant
for Dansk Skibsadoption, til frokost.
Her overrakte Ivar Andersen en ny
gave: et „sværd“ af en savfisk.
I slutningen af november havde vi i
aulaen en stor søfartsudstilling, dels af
materiale, som var udlånt af Dansk
Skibsadoption og forskellige rederier,
dels af vort eget materiale. III v arran
gerede udstillingen. Der var stor inter
esse for den, og den blev beset af næ
sten alle skolens klasser og af nogle
klasser fra Holbergskolen.
Astrid Boye.
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Skoleåret i tal.
Elevtal.

Skolen har 852 elever fordelt på 17 grundskoleklasser, 13 em
klasser og 1 realklasse.

Tandlæge.

Tandbehandlingen af skolens elever foregår på Holbergskolens
tandklinik.

Læsestue.

Læsestuen er åben 6 timer om ugen i vinterhalvåret og har været
besøgt af 1329 elever. Udlånet har haft 290 lånere, der har lånt
985 bind faglitteratur og 4494 bind skønlitteratur.

Skolescene.

332 elever har overværet Dansk Skolescenes forestillinger og 241
Skolescenens bioforestillinger.

Bespisning.

315 elever har deltaget i skolebespisningen og 406 har fået mælk
alene.

Landophold
m. m.

I sommeren 1956 blev der udstedt 102 feriebilletter til børnenes
landophold. 50 piger og 30 drenge var på feriekoloni, 10 piger og
8 drenge var på svagbørnskoloni og 2 drenge på sanatorium.

Fritidsarbejdet. Ud over deltagelsen i fritidsklubberne har 30 drenge deltaget i fri
villig gymnastik og 40 piger i frivillig svømning og fri idræt.
I studiekredsarbejdet har der deltaget 27 elever fra IV u og 26 fra
realklassen og IV a.
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Åbent hus i klasserne.

Torsdag den 20. juni.
1 u
1 v
1 x
2 u
2 v
2 x
3 u
3 v
3 x
4 u
4 v
4 x
4 y
5 u
5 v
5 x
5 y
lu
I v
Ix
II u
II v
II x
II y

(nr. 5)
(nr. 4)
(nr. 3)
(nr. 5)
(nr. 4)
(nr. 3)
(nr. C)
(nr. A)
(nr. A)
(nr. 10)
(nr. 9)
(nr. B)
(nr. C)
(nr. 11)
(nr. 01)
(nr. 2)
(nr. 04)
(nr. 25)
(nr. 27)
(nr. 26)
(nr. Ha)
(nr. 03)
(nr. 02)
(nr. 6)

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

8—10 dansk og regning
11—13 dansk
8—10 dansk og regning
11 — 13 dansk og regning
8—10 dansk og regning
10—12 dansk og historie
8—10 dansk og regning
8—10 dansk
10—12 dansk
9—11 dansk
11 — 13 regning og dansk
9—11 dansk
10—12 regning og dansk
8—10 dansk og geografi
8—10 dansk og naturhistorie
8—10 dansk og naturhistorie
8—10 dansk og orientering
8—10 dansk og orientering
10—12 dansk og orientering
8—10 dansk
8—10 dansk
8—10 dansk og orientering
8—10 dansk og historie
8—10 dansk og historie
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Afslutningsdagene på skolen.
Onsdag den 19. juni:

Fridag.

Torsdag den 20. juni:

Åbent hus i klasserne. Se skema side 19.
Udstilling af børnenes arbejder i sløjd, tegning, håndar
bejde m. m.

Fredag den 21. juni:

Dimissionsfest for skolens afgangsklasser kl. 2000| i fest
salen. Forældrene til de udgående elever er hjerteligt vel
komne. Også elever og forældre i II og III mel. indbydes.

Lørdag den 22. juni:

Børnene møder til omflytning. Formiddagsklasserne kl. 8,
eftermiddagsklasserne kl. 10.

Sommerferie fra den 24. juni til den 11. august incl.

Første skoledag er den 12. august. De nye 1. klasser møder dog først den 19.
august.

A. M. Nørvig.
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