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Skoleårets afslutning og start
* Forældre og værger indbydes venligst til at overvære børnenes 

undervisning tirsdag den 20. og onsdag den 21. juni efter skemaet 
side 17-19. Enhver, der har interesse for skolens arbejde, er også 
velkommen.

* Udstilling af elevarbejderne: Håndarbejder, tegninger og sløjd
sager er udstillet i skolens drengegymnastiksal kl. 10-12 på oven
stående besøgsdage. Desuden kl. 18-20 om onsdagen. Undgå ven
ligst at berøre elevernes arbejder.

* Mandag den 19. juni er skolefridag. Udstillingen af elevernes 
arbejder arrangeres denne dag.

* Afslutningssammenkomsten finder sted onsdag den 21. juni kl. 19 
i gymnastiksalen for de ældste klasser. Beviser og præmier uddeles.

* Torsdag den 22. juni er omflytningsdag. Eleverne får nærmere 
besked gennem klasselæreren.

* Sommerferien begynder fredag den 23. juni og slutter lørdag den 
12. august. Første skoledag bliver således mandag den 14. august. 
Skolegangen varer 2 timer. Nærmere besked gennem klasselæreren.

* De nye 1. klasser møder dog først mandag den 21. august kl. 9. 
Samling i drengenes gymnastiksal. I august går 1. klasserne 2 timer 
daglig i skole fra kl. 8-10, fra og med mandag den 4. september 
daglig 3 timer, kl. 8-11 (og 9-12).
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Året rundt
I real på lejrskole

Få dage efter, at skoleåret var be
gyndt, rejste I real på lejrskole til 
Bornholm. Overfarten forløb planmæs
sigt, og vi ankom til Rønne i strålende 
sol. Her besøgte vi Søholm Keramik
fabrik, hvor vi efter omvisningen be
nyttede lejligheden til at købe mange 
smukke ting. Så cyklede vi til Dueodde 
Vandrehjem, hvor vi skulle bo. Fra 
dette dejlige sted foretog vi mange ud
flugter rundt på øen. Vi besøgte bl. a. 
Nexø, hvor vi dels fik forevist soda
vandsfabrikken og dels fik kendskab til 
fiskernes liv gennem mange hyggelige 
samtaler.

En dag var vi på bustur. På denne 
tur fik vi de fleste indtryk af øen. Vi 
så Østerlars Rundkirke, Helligdoms
klipperne og det imponerende Ham
mershus. Forlystelser var der også tid 
til. Vi var i Brændegårdshaven en efter
middag. De følgende dage spadserede 
vi lange ture og var hver dag i vandet. 
Det var herligt. En af de sidste dage 
besøgte vi en bondegård, og det lyk

kedes en so at præstere ni nyfødte grise, 
mens vi vai’ der. Den sidste aften havde 
vi fest med foredrag og lysbilleder fra 
en Kibbutz i Israel. Meget arbejde fik 
vi lavet, og mange festlige timer fik vi 
- det hele begunstiget af et rigtigt som
mervejr. Hr. og fru Nørgaard ledede 
den dejlige tur.

]ette.

1 au’s lejrskole

gik til Balka Søbad ved Nexø. De frie 
omgivelser med skov og strand lige 
uden for døren er det helt rigtige - 
tumleplads og arbejdsområde i et.

Dertil kommer Balka Søbads venlige 
atmosfære, velkendt af mange her på 
Matthæusgades skole.

Vejret var ikke så venligt; det var 
vist hr. Nørgaards klasse, der havde 
brugt det gode vejr op, ugen før vi 
kom - men vi klarede os endda. Selv 
om regnfrakkerne blev brugt flittigt, 
fik vi dog dyppet badetøjet — enkelte 
af os også det tøj, der strengt taget ikke 
var beregnet til havbad!
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Hvad vi ellers så?
Ja, husets »hvide dame« åbenbarede 

sig ikke, selv om vi hørte drabelige hi
storier om hende. Men ellers fik vi da 
set både bryggeri, mejeri, landbrug, fa
brikker, silderøgeri - og hvad der ellers 
sådan er at se på Bornholm!

Af særlige sportsbedrifter fortjener 
følgende at nævnes:
1) Flere strålende stenkast tværs over 

søen ved »Lilleborg« (gav hæder + 
sodavand).

2) Samt en timelang rundtur på Kle
mensker Ostemejeri, som alle del
tagerne klarede uden varigt mén 
(»Istedgade overgiver sig aldrig«).

Selv en god tur må slutte - beret
ningen om den ligeså. Måske skal dog 
fortælles, at klassen med forældre og 
lærerne Ejlert Jensen og Kirsten Høyer 
i november samledes til hygge- og min
deaften med film, billeder, fremlagte 
arbejder — og røde pølser i mængde.

Kirsten Høyer.

Udflugtsdag
Torsdag den 8. september fandt sko

lens årlige udflugt sted. 1. klasserne 
havde helt fri, og ca. halvdelen af de 
øvrige elever drog i Zoologisk Have. 
Den anden halvdel drog klassevis til 
naturskønne eller historiske steder på 
Sjælland og i Skåne.

Idrætsdag
Den 13. september afholdtes de kø

benhavnske skolers idrætsdag. Fra Mat- 
thæusgades Skole deltog for pigernes 
vedkommende et hold i langbold og et 
hold i stafetløb. Mens holdet i stafetløb 
hurtigt måtte se sig slået, vandt lang
boldholdet sine første tre kampe. Dren
gene deltog med et håndbold- og et 

fodboldhold. Det sidstnævnte tabte før
ste kamp, men håndboldholdet fik to 
kampe i turneringen. Holdene lededes 
af frk. Helle Schaarup og hr. I. B. 
Nielsen.

Besøg i England
I efterårsferien var jeg sammen med 

tyve andre sløjdlærere fra København 
og omegn på en studietur til England 
for at se, hvorledes sløjdundervisningen 
foregår i de engelske skoler.

Der var lagt et interessant og meget 
varieret program, der spændte fra besøg 
i en kulmine, værktøjsfabrikker til flere 
skoler, foruden at vi en hel dag fulgte 
en engelsk lærer dagen igennem på den 
samme skole. I den skole, hvor jeg til
bragte en hel dag, begyndte man klok
ken halv ti med morgensang i skolens 
aula.

Midt på scenen stod inspektøren, på 
hver side af ham sad den kvindelige 
og mandlige viceinspektør, og på hver 
side af dem igen stod en dreng og en 
pige fra skolens ældste klasse, og nede 
i salen sad børnene fuldstændig stille 
i deres uniformer og så ens ud.

Efter morgenbøn og morgensang sag
de inspektøren nogle praktiske bemærk
ninger. Under morgensangen ankom 
der to politibetjente ganske uanmeldt 
og undersøgte, om børnenes cykler var 
i orden. Det skete 1 å 2 gange om året. 
Var en elevs cykel ikke i orden, blev 
cykeltegnet inddraget og først udleveret, 
når manglen var rettet.

Midt på dagen havde man en spise
pause på en time og et kvarter, hvor 
børnene kunne købe to retter mad for 
en krone.

Efter spisepausen fortsatte skolegan
gen til kl. halv fem. Selve undervis
ningsformen i de enkelte klasser afviger 
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ikke meget fra den, man ser i danske 
skoler.

I sløjd var der dog forskel på det 
materielle område, idet man ikke brugte 
det billige fyrretræ, som vi bruger, men 
udelukkende ædelt træ, d. v. s. teak, 
mahogni, palisander o. s. v., og alt træ 
var høvlet, noget vi ikke kender til. 
Kvalitativt kan vi godt måle os med 
englænderne, men da de udelukkende 
bruger høvlet træ, siger det sig selv, at 
de kan nå en del mere.

Efter at skoledagen var forbi, var 
jeg inde på kontoret for at sige farvel 
og bemærkede her, at der hang et stort 
solidt spanskrør. Da jeg kom med en 
hentydning om det, fik jeg af vicein- 
spektøren at vide, at det ikke blev brugt 
ret tit, men med et smil fortalte han 
mig, at alle børnene vidste, det var 
der.

I. Baltzersen.

Forældreuge
Tirsdag den 1. og torsdag den 3. no

vember indbød skolen som vanligt for
ældre og værger til at overvære under
visningen i deres børns klasser. Det var 
naturligvis de mindstes undervisning, 
der påkaldte størst interesse, og det var 

glædeligt at se, hvor mange forældre, 
der kunne afse tid til at besøge skolen. 
Vi ved, at det er umuligt for mange at 
komme, og vi vil derfor gerne præcisere, 
at De altid er velkommen på skolen.

I forbindelse med besøgsdagene ar
rangeredes onsdag den 2. november et 
aftenmøde, hvor vicefængselsinspektør 
Frank Rødgaard, Vestre Fængsel, talte. 
Emnet var: »Hvorfor bliver børn kri
minelle?« Foredraget var overordentlig 
interessant og blev overværet af ca. 200. 
Efter hr. Rødgaards indlæg var der 
kaffebord, og herunder var der lejlig
hed til for forældrene at stille foredrags
holderen spørgsmål - en mulighed, der 
blev udnyttet i stort omfang.

Stipendier
Ikke færre end nitten elever fra 8. 

og 9. klasse samt fra I og II real har 
fået tildelt stipendier i det forløbne 
skoleår. De har hver fået 600-800 kr. 
Ialt er der uddelt 13.800 kr.

Skolens scene
Igennem mange år har skolen ønsket 

selv at eje en scene til brug ved skole
forestillinger og anden underholdning. 
Allerede for mange år siden stiftedes
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en kulturfond, som gennem overskud 
fra forskellige arrangementer skulle fi- 
nanciere forskellige indkøb, som der 
ikke ad anden vej kunne skaffes penge 
til. Igennem årenes løb er der bl. a. 
indkøbt tonefilmsapparat samt male
rier og grafik til skolen.

For så hurtigt som muligt at skaffe 
de fornødne midler til at købe de til 
en scene nødvendige installationer har 
Matthæusgades Skole i det forløbne 
skoleår gennemført en lang række ar
rangementer, der alle har givet over
skud. Disse penge er nu indsat på Kul
turfonden, som ved skoleårets afslutning 
disponerer over ca. 5800 kr. Der synes 
nu at være tilvejebragt basis for anskaf
felsen af denne længe savnede scene.

Blandt de arrangementer, der har 
været afholdt, skal vi fortælle om:

Skolekomedie

Som det første af arrangementerne 
opførtes i dagene 11.—14. oktober Jean 
Anouihl’s komedie »Tyveballet« som 
skolekomedie. Aktørerne var overvej
ende fra III real.

Stykket, der er en lystig og fantasi
fuld komedie, er en meget vanskelig 
opgave at give sig i kast med. Eleverne 
sled da også hårdt i det og brugte mange 
fritimer på løsningen. Stykket blev op
ført fire gange og indbragte et pænt 
overskud (671 kr.), der skal bruges til 
skolens egen scene. Komedien var isce
nesat af hr. Mogens Herskind, og han 
samt alle andre, der medvirkede til at 
skabe det gode resultat, skal her i års
skriftet modtage en hjertelig tak.
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Lodseddelsalg
Den 15. november spredtes gennem 

skolens ca. 600 elever 4000 lodsedler å 
1 krone. Allerede på fjorten dage var 
60 procent solgt, og det lykkedes de 
flinke sælgere at sælge de resterende 
sedler efter nytår. Skolen havde fra 
gode venner og fra personalet modtaget 
de fleste gevinster som gaver, og der
for kunne vi afslutte regnskabet med et 
overskud på kr. 3727,05 — et resultat 
som vi er meget glade for.

Skolen vil gerne gennem årsskriftet 
takke alle hjem for deres positive in
teresse for dette lotteri.

Andespil
I november forsøgte vi også for før

ste gang at afholde andespil, og selv 
om vi den aften måtte konstatere en 
alvorlig konkurrent i TV (fodbold), og 
selv om regnen styrtede ned, var dren
genes gymnastiksal næsten fyldt. Afte
nens overskud blev på 857 kr.

Lucia-optog
Midt i december indledte vi julehøj

tiden med et Lucia-optog i gymnastik
salen, hvor alle eleverne var samlet. 
Efter den ordinære morgensang van
drede Lucia-bruden med sine mange 
terner ind i salen, hvor de i stearinlyse
nes skær sang den kendte »Sancta Lu
cia«. Det var et stemningsfyldt indslag 
i den mørke tid.

Julefilm
Som det har været skik de sidste 

mange år, inviteredes alle skolens elever 
nogle dage før juleferien til film på 
biologiværelset. Denne dags motto er 
»blot til lyst«, og skal vi dømme efter 
den latter, der nåede ud fra filmssalen, 
syntes målet at være nået.

Juleafslutning
Skolens juleafslutning fandt sted den 

22. december, og i år bibeholdtes det 
arrangement, der blev indført i 1964, 
at alle skolens elever skulle have lejlig
hed til at deltage i julehøjtideligheden 
i Set. Matthæus Kirke.

Dagen startede med, at hver klasse 
fejrede sin private julefest i klassevæ
relset om morgenen sammen med klas
selæreren. Lokalerne var i dagene forud 
julepyntede, og i stearinlysenes skær på
hørtes julehistorien, medens sodavand 
og småkager vederfaredes fuld retfær
dighed. Efter denne materielle del mød
tes alle klasser i kirken, som var smukt 
pyntet med tændte juletræer. Pastor 
Rønnenfeldt talte til børnene, og alle 
sang glade med på de kendte juletoner. 
Efter at juleevangeliet var læst, sendtes 
børnene hjem på juleferie. Det var en 
glæde for de voksne at se, hvilken op
levelse det var for vore yngste elever 
at være med til denne afslutning.

Senere på dagen samledes skolens 
personale med tidligere kolleger og an
dre gode venner til et hyggeligt trakte
ment.

Skolebal
Den 10. februar arrangerede elevrå

det skolebal for eleverne fra 6. klasse og 
opefter. Atter i år dansedes der til ikke 
færre end to »pigtrådsorkestre«. Begge 
orkestre var storartede, og alle de man
ge deltagere syntes at more sig godt.

For de mindre elever vistes der dagen 
efter film i gymnastiksalen.

Nordisk samarbejde
I bestræbelserne for at gøre børnene 

fortrolige med de øvrige nordiske lan
des sprog og folkeliv har skolen i vin
terens løb afholdt forskellige arrange
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menter. Den 26. januar overværede alle 
elever fra 4. klasse og opefter et fore
drag og en film om Finland, arrangeret 
af den finske turistforening.

Den 15. februar havde vi besøg af 
den norske rejselektor, fru Else Rigmor 
Dahl fra Trondheim, som for eleverne 
i 8. og 9. klasse fortalte om Bjørnstjerne 
Bjørnson. Og endelig den 27. februar 
gæstedes vi af den svenske rejselektor 
Marianne Evetorp, der underholdt ele
verne i II og III real om aktuelle ung
domsproblemer.

F ritidsklubberne
har nu afsluttet den 10. sæson, og atter 
i år har der været mange deltagere. 
Der har været ti klubber i gang med 
ialt 165 deltagere. Sæsonen afsluttedes 
den 31. marts med en fest for eleverne, 
hvor der blev vist film og fortæret mas
ser af pølser.

Erhvervspraktik
Erhvervspraktik er til, for at man kan 

lære lidt om det erhverv, man har tænkt 
sig at træde ind i, når man er færdig 
med skolen.

I 9. klasse kommer man ud i er
hvervspraktik to gange. Den første gang 
var jeg ude som dekoratør. Jeg var 
inde i Anva. Der er stor forskel på et 
stort og et lille firma. Man skal være 
atten år for at komme i lære som de
koratør, da det er et meget selvstæn
digt arbejde.

Jeg var rundt i hele huset og prøvede 
både at pynte vinduer og klæde figurer 
på. Man skal være godt kendt for at 

kunne finde rundt i de mange gange. 
Der var hektisk travlhed, da jeg var 
der, det var op til julen. Der er dog 
travlhed det meste af året, thi der bliver 
næsten skiftet dekoration i vinduerne 
hver uge. Men selve det at pynte vin
duerne er det letteste af det hele, der 
går et stort arbejde forud. Oppe på 
tagetagen er der bygget vinduer i mini
atureformat, hvor der bliver pyntet 
ligesom i de store vinduer, for at man 
kan se, hvordan det tager sig ud. I kæl
deren er der et stort lager af buster, 
arme, ben samt hele figurer.

Den anden gang var jeg ude som 
sølvsmed. Mange tror, at guld- og sølv
smed er noget af det samme, men dette 
er helt forkert. En guldsmed laver små 
ting (smykker), mens en sølvsmed laver 
større ting som kaffekander, vaser og 
lysestager. Dog, de fleste af de ting, 
en sølvsmed laver, er ikke af sølv, men 
af plet. I gammel tid bankede sølv
smede deres ting op i hånden, men nu 
bliver de drejet på maskine. Jeg fik lov 
at lave tre ting på »Kronen«, som fa
brikken hed. Et askebæger, en skål og 
en stegepande. Jeg var den sidste er
hvervspraktikant, da de ikke havde tid 
længere.

Til sidst en gaveidé. Man tager to 
skeer og saver skafterne fra. Derefter 
lodder man de smalle ender sammen. 
Så bøjer man dem ind imod hinanden, 
så de kommer til at ligge langs hinan
den. Hvis man så har råd, får man arm
båndet forsølvet.

Peter, 9 u.

9



Elevrådets årsberetning

Nu er skoleåret forbi, og det er elev
rådets arbejde også. Det har været et 
år, hvor vi har høstet megen erfaring. 
Den mest omfattende ting, elevrådet 
har beskæftiget sig med, har været sko
leballet. I december måned blev det 
henstillet til elevrådet at arrangere det 
årlige skolebal. På de følgende møder 
drøftede vi sagen og nåede til enighed 
om, hvordan opgaven skulle gribes an. 
Det færdige forslag blev forelagt in
spektøren og lærerrådet.

Datoen blev fastsat til den 10. febru
ar, og elevrådets medlemmer gik heref
ter i gang med at fordele de forskellige 
opgaver imellem sig. Nogen skulle sørge 
for orkestre, andre for slik, pølser og 
sodavand. Lærerne skulle sørge for 
salg af billetter ved indgangen. Til sko
leballet måtte komme udgåede elever 
fra de sidste 2 år samt alle nuværende 
elever fra 6. klasse og opefter. Det blev 
vedtaget, at al rygning var forbudt i 
skolens lokaler, og det må siges til ele
vernes ros, at der var ikke een, som 
overtrådte forbudet.

Elevrådet havde i december vedtaget, 
at overskuddet skulle gå til skolens 
scene, og de 400 kroner, som det kom 
til at dreje sig om, blev indsat på sko
lens kulturfond. Dagen efter skoleballet 
blev de mindste elever, der ikke havde 
været med, af elevrådet inviteret til 
film i drengenes gymnastiksal.

Foruden arrangementet af skolebal
let har elevrådet flere gange vist film 
udenfor skoletiden. Det har vist sig at 
være en stor succes. Ved forestillinger
ne er der fuldt hus.

Tilslutningen til elevrådsmøderne har 
været stor, og det er grunden til, at 
elevrådet overhovedet har kunnet fun
gere og nå de resultater, der er nået. 
Desværre er ikke alle repræsentanter 
lige aktive — men det håber vi bliver 
bedre med tiden.

Til slut vil jeg på elevrådets vegne 
rette en tak til inspektøren, til lærerne 
og til eleverne for deres indsats ved 
elevrådets arrangementer.

]ohn Jeppesen.

10



Hilsen fra skolenævnet

Atter et år er gået, og skoleåret 1966- 
67 står foran sin afslutning. Fra skole
nævnets side synes vi, det har været et 
godt år.

Vi fik jo ny inspektør kort før 1966’ 
afslutning, og det er vort indtryk, at 
hr. Gericke er faldet godt til, og vi me
ner at kunne sige, at alt er forløbet til 
alles tilfredshed.

Vi har glædeligt nyt, hvad angår 
vore faglokaler på skolen. Vor indsats 
sammen med lærerrådet gennem mange 
år har givet resultat. Vi har nu fået 
bevillingen og venter så kun på igang
sætningstilladelsen.

Det vil blive til stor glæde for både 
hjem og skole, at man er fri for at 
sende børnene rundt på andre skoler.

Fritidsklubberne har igen i år været 
en succes, og vi synes, der er grund til 
at takke lærerpersonalet for det store 
arbejde og den tid og interesse, de her 
har brugt på børnene.

Vi har i årets løb haft flere arrange
menter: skolekomedie, salg af lodsedler, 
andespil og ikke mindst forældremødet 

i efteråret. Vi takker alle, der har væ
ret medvirkende til, at det er gået godt, 
både arrangørerne og forældrene, for 
uden forældrenes interesse og samar
bejde var det jo slet ikke gået. Det har 
da også givet en del overskud til den 
nye scene, som børnene skal have i gym
nastiksalen, men det er ikke nok, så vi 
vil have lov at komme igen til næste 
år.

Vi har prøvet noget nyt i året, der 
gik. Vi har været på forældrebesøg i de 
hjem, hvor der har været ulovlige for
sømmelser, og vi takker for den pæne 
modtagelse, vi har fået, men vil gerne 
understrege her, at der er ingen, der må 
optage vores besøg som nysgerrig ind
blanding. Det er kun for barnets skyld, 
vi kommer, og for at prøve at få kon
takt mellem hjem og skole.

Skolenævnet siger tak til alle, der 
medvirker i arbejdet og interesserer sig 
for Matthæusgades Skole og håber på 
fortsat godt samarbejde i det nye år. 
God ferie!

I. Rasch.
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Skoleiioter

Skolens personale
Skolens leder: Mogens Gericke.

Viceskoleinspektør er: Karen Ander
sen, Herluf Madsen.

Overlærere: Marie Andreasen, Hen
ning Christensen, Grete Futtrup, Gud
run Larsen, Ebba Nielsen, Erna Rønø, 
Brynhild Sjølin, Dagmar Taschner.

Lærere: I. Baltzersen, Ellen Bayer, 
John Christensen, Ole Grandjean, Otto 
Thode Hansen, Mogens Herskind, Kir
sten Høyer, Eilert Jensen, Jytte Jensen, 
Oda Loft, Anne Marie Mortensen, 
Britta Nielsen, I. B. Nielsen, Sigrid 
Nissen, N. J. Nørgaard, Finn Røssell, 
Sven Sandø-Pedersen, Kaj Schmidt, 
Helle Schaarup.

Formand for skolens lærerråd: N. J. 
Nørgaard.

Skolelæge: Edel Lohse.

Skolesundhedsplejerske: Aase Knud
sen.

Skolebetjent: Jørgen Jensen.

Skolens sekretær: Edle Berg.

Skolebibliotekar: N. J. Nørgaard.

Mælkeuddeler: Poula Jacobsen.

Fritidsklubberne: Ejlert Jensen.

Skolenævnet
Assistent fru Inga Rasch, Boyesgade 

3, V., formand.

Børnehavelærerinde fru Yrsa Tved, 
Oehlenschlægersgade 194, V.

Ejendomsmægler Osvald Jensen, Fre- 
deriksstadsgade l1, V.

Husmoder fru Karen Hansen, Eng
have Plads 17 A, st., V.

Kontorassistent Egon Lausten, Fre- 
deriksstadsgade 74, V.

De to først opførte medlemmer er 
valgt af borgerrepræsentationen, me
dens de øvrige medlemmer er valgt af 
og blandt forældre til elever, der har 
børn i Matthæusgades Skole.

Elev- og klassetal
Skolen er bygget i 1883. Fra det ny 

skoleårs begyndelse råder skolen over 
23 klasseværelser, faglokaler medregnet, 
og 2 gymnastiksale.

Skolekøkken- og sløjdundervisningen 
finder sted på Oehlenschlægersgades 
Skole, Ny Carlsbergvejens Skole og på 
Gasværksvejens Skole.

Eleverne går til tandbehandling på 
Ny Garlsbergvej.

1. september 1966 havde skolen 20 
hovedskoleklasser (1.-7. skoleår), 1 
8. klasse, 1 9. klasse, 3 realklasser og 1 
læseklasse, ialt 26 klasser med 610 ele
ver, 321 drenge og 289 piger.

Sparemærker og præmier
Eleverne er også flinke sparere. Hver 

mandag kan eleverne gennem klasse
læreren købe sparemærker på vicein- 
spektør frk. Andersens kontor.
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Fra 1. marts 1966—1. marts 1967 blev 
der solgt for kr. 3175 sparemærker. De 
yngste elever er de flinkeste.

Ved skoleårets afslutning uddeltes 
præmier til udgående elever for flid og 
god opførsel.

Feriebørnsudsendelser
Der er stadig behov for feriepladser 

på landet i sommerferien, selvom beho
vet synes at blive mindre år for år. Det 
er nu Børnenes Kontor, der leder ud
sendelsen, og her fra Matthæusgades 
Skole udsendtes i sommeren 1966 4 
piger og 12 drenge. Alle, der søgte, fik 
ferieplads. Frk. Jytte Jensen og hr. K. 
Schmidt varetager arbejdet med vor 
skoles elever.

Der er også blevet udsendt en del 
børn til svagbørnskolonier og feriekolo
nier.

Viceinspektøren udstedte 179 billet
ter til sommerferierejser.

Skolescene og skolebio
5. klasse og højere klassetrin kan 

melde sig til besøg i teater og biograf. 
42 børn var tilmeldt skolescenens tea
terforestillinger og 80 børn valgte bio
grafforestillingerne.

Herudover har der til særforestillin
ger for de yngste været tilmeldt 121 
elever.

Skolens repræsentanter er frk. G. 
Larsen og hr. K. Schmidt.

Cykling til skolen 
kan kun finde sted efter indhentet til
ladelse hos viceinspektørerne.

Konfirmationsle gat
Frk. Marie Jeppesens legat kan søges 

af konfirmander (drenge), der går i 
Matthæusgades Skole.

Skolebiblioteket
har haft et overordentligt godt år. Langt 
over halvdelen af samtlige elever er 
lånere, og selv om vi på biblioteket ikke 
ser dem alle lige hyppigt, viser udlåns
tallet, at der er stor interesse og stort 
behov for denne institution.

Udlånet råder nu over ca. 2600 bind 
og læsestuen over ca. 1200 bind. Hvert 
år fornys samlingerne med alt nyudgi- 
vet bogmateriale, der skønnes af værdi 
for vore elever, og samtidig kasseres 
alle forældede og udslidte bøger. I sko
leåret er der hjemlånt ca. 7000 bøger 
af vore elever.

Mens udlånet som omtalt er meget 
benyttet, har det knebet med brugen af 
læsestuen. Tre gange om ugen å 2 ti
mer har der været åbent hus, og her 
har alle elever i ro og fred kunnet for
berede deres lektier, udarbejde deres 
skriftlige arbejder eller simpelthen læse 
i bøgerne. For 100 % at udnytte alle 
bibliotekstimer, vil vi fra det nye skole
års begyndelse forsøge at holde såvel 
udlån som læsestue åben, 9 timer ugent
lig, hele året rundt.

Indsamlinger

Julehjertet. Som en af de tre indsam
linger, skolen deltager i, kan nævnes 
salget af »Julehjertet«. Pengene går til 
Børnenes Kontors arbejde. Der indkom 
i december 1966 kr. 1140. Indsamlingen 
organiseredes af hr. Thode Hansen.

Barnets Dag. På Kongens fødselsdag 
sælges mærker til fordel for Barnets 
Hus. Salget indbragte i år kr. 990. Den
ne indsamling lededes af hr. John Chri
stensen.

Dybbøldagen. Den 18. april sælges 
Dybbølmærket. Hr. Ejlert Jensen leder 
dette salg, der i år indbragte kr. 1800.
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Praktiske oplysninger

Skolens kontor
Hver skoledag kl. 12-13; tillige ons

dag kl. 1730—1830. Kontoret findes i 
stueetagen. Telefon: VE 4309.

Sundhedspleje
Skolelæge: Dr. Edel Lohse træffes 

torsdag kl. 10-12.
Sundhedsplejerske: Fru Aase Knud

sen træffes mandag, torsdag og fredag.

Tandplejen
Behandlingen foregår på Ny Garls- 

bergvejens Skole. Tandlægen indkalder 
selv de forskellige klasser efter en forud 
bestemt plan. Ønsker et barn i løbet af 
skoleåret yderligere behandling, kan 
ekstrahenvisning fås ved henvendelse 
til klasselæreren. I skoleåret 1966-67 
omfattede behandlingen 1.-7. klasse.

På grund af tandlægemangel er ele
ver i 8. og 9. klasse samt eleverne i real
afdelingen henvist til tandbehandling 
hos privat praktiserende tandlæge, og 
der er fra 1. december 1965 indført føl
gende ordning:

Elever, der er selvstændigt nydende 
medlemmer eller hvis forældre er med
lemmer af sygekassen fgruppe A), 

henvender sig til tandlægen medbrin
gende sygekassebogen. Efter behand
lingen betales honoraret til tandlægen, 
efter at denne har fradraget sygekas
sens tilskud. Herefter foretages henven
delse til skolens kontor, og hei’ udbetales 
kommunens tilskud. Tilskuddets stør
relse anføres nedenfor.

Elever, der er selvstændigt nydende 
medlemmer eller hvis forældre er med
lemmer af sygekassen (gruppe B), 

henvender sig til tandlægen medbrin
gende sygekassebogen. Efter behand

lingen betales honoraret til tandlægen, 
og derefter må henvendelse foretages til 
sygekassen for at få dennes tilskud re
funderet. Sygekassen udsteder samtidig 
en erklæring om, hvilket beløb der er 
refunderet, hvorefter eleven med denne 
erklæring henvender sig på skolens kon
tor for at få det kommunale tilskud ud
betalt.

Tilskuddet beregnes således:

T andlæ geudgift 
0- 60 kr.

60-120 kr.
over 120 kr.

Tilskud 
hele udgiften 
60 kr. 
halvdelen

Nye elever
Indmeldelse af nye elever modtages 

fra 1. september.
Dåbsattest eller navneattest samt 

»Koppeattest« bedes medbragt.

Glemte sager
Alt tøj mærkes med navn. Frakkerne 

bør desuden være forsynet med en stærk 
strop. Værdisager, herunder smykker, 
kostbare fyldepenne og armbåndsure 
bør blive hjemme. Skolen kan ikke er
statte beskadigede eller bortkomne vær
disager.

Alle glemte sager opbevares i »kælde
ren«. Eleverne kan i frikvartererne søge 
efter forsvundne klædningsstykker.

Skoledistriktet
for Matthæusgades Skole, Enghave
vejens Skole og Skolen på Enghave 
Plads er fælles og omfatter:

Abel Gathrinesgade (1—27 og 6-16), 
Absalonsgade (1-27 og 2-32), Bager
stræde, Boyesgade (ulige nr.), Broager- 
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gade, Brorsonsgade, Colbjørnsensgade 
(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), Elensborggade (1-29 og 2-24), 
Frederiksberg Allé (1-13), Frederiks- 
stadsgade, GI. Kongevej (1-51 og 2- 
10), Gasværksvej (1-23 og 2-20), Grå
stensgade, Eladerslevgade (1-37 og 2- 
32), Helgolandsgade (1-13 og 2-12), 
Istedgade (fra 97 og 60), Kingosgade 
(1—19 og 2—6), Kongshøjgade, Kaa- 
lundsgade, Maria Kirkeplads, Matthæ- 
usgade, Meldalsgade, Mysundegade, 
Oehlenschlægersgade (1-49 og 2-52), 
Reventlowsgade (2-14), Sankt Jørgens 
Allé, Saxogade (1-75 og 2-84), Ste
nosgade, Sundevedsgade, Svendsgade, 
Trommesalen, Tulinsgade, Ullerup- 
gade, Valdemarsgade (1-53 og 2-34), 
Westend, Vesterbrogade (9-113 og 8- 
120), Vester Farimagsgade (fra Vester
brogade til GI. Kongevej), Viktoria- 
gade (1-17 og 2-22), Værnedamsvej 
(lige nr. 2-20).

Forsømmelser og fritagelser

Vi ved, at skolens forældre ønsker 
deres børn undervist og opdraget i ord
nede og rolige forhold, for at børnene 
kan få smukke resultater af undervis
ningen. Skolen takker alle forældre, der 
også på denne måde hjælper såvel bør
nene som lærerne.

For at modvirke skulkeri bedes for
ældrene omgående sende meddelelse til 
skolen. Et åbent brevkort eller en sed
del med en kammerat er fortrinlig op
lysning for klasselæreren. Skolens kon
tor tager ligeledes mod besked kl. 12- 
13, VE 4309. Normalt skal lægeattest 

sendes ved forsømmelser ud over 3 dage, 
dog skal lægeattest fremsendes straks, 
hvis eleven har været sygemeldt tid
ligere i samme måned.

Forsømmelser i anden anledning end 
sygdom kan kun finde sted efter forud 
indhentet tilladelse hos klasselæreren. 
Fritagelse for deltagelse i gymnastik og 
gymnastikbad kan i reglen kun ske ved 
lægeattest. Gymnastikbadet er obliga
torisk for piger og drenge fra 4. klasse 
og højere trin.

I almindelighed giver skolen ikke til
ladelse til, at børnene bliver »oppe i 
frikvarteret«. Nogle børn, der er »oppe«, 
fristes over evne over for andres ejen
dom eller ypper kiv. Halvsløje elever 
bliver ofte snarere dårligere i frikvar
teret i klassen, når værelset udluftes 
med henblik på efterfølgende undervis
ningstime. Når særlige grunde forelig
ger, kan en elev efter skriftlig anmod
ning få tilladelse til at være »oppe«.

Meddelelsesbogen
Bogen hjemsendes før efterårsferien, 

før juleferien, ultimo marts og efter 
årsprøven og indeholder standpunkts
karakterer i de forskellige fag. Bogen 
bedes omgående tilbagesendt klasselæ
reren i kvitteret stand.

Bogen tilhører skolen og bliver på 
skolen, når eleven udskrives.

Skolens bøger
Bøger er kostbare og skal behandles 

med megen omhu. Papirbind skal læg
ges om alle bøger. Klasselæreren efter
ser bøgerne og påtaler manglerne. Sko
len kan kræve erstatning ved forsætlig 
beskadigelse, eller når bøgerne bort
kommer.
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Ordensregler for Matthæusgades skoles elever

Børnene må først komme på skolen 
10 minutter før deres klasses mødetid, 
og de skal forlade skolen ved skoletids 
ophør.

Ingen børn må cykle til skole uden 
at have cyklekort, der fås hos vicein- 
spektørerne.

Cykler må kun henstilles i stativerne.
Leg i gården er kun tilladt i frikvar

tererne.

I skolegården:
Den store gård er opdelt i legegårde 

(for henholdsvis drenge og piger) og 
en fælles promenadegård. Der må ikke 
leges i promenadegården.

Ingen må opholde sig i forgårdene.
Al voldsom leg og alle former for 

boldspil er forbudt i alle gårde.
Alle har pligt til at medvirke til, at 

skolegårdene holdes så rene som mu
ligt.

Ingen børn må i skoletiden forlade 
skolen uden tilladelse fra en lærer.

Opgang:
Al leg standser straks, når klokken 

ringer op.
Børnene går »frit« op, d.v.s. uden 

klassevis opstilling i gården, højst 2 og 
2 i højre side af trappen.

Ingen må gå op, før gårdvagten gi
ver tegn.

Nedgang:
Klasserne går ned ad den nærmeste 

trappe og må ikke gå gennem mellem
gangene på 1. og 2. sal.

Skal børnene skifte klasseværelse, 
skal de tage deres tasker med ned i 
gården, med mindre læreren ledsager 
dem til det nye lokale.

Spisning:
Maden skal spises færdig i klassen.
Mælkekartonen tømmes helt og brin

ges ned af ordensduksen.
Bordene tørres af efter spisningen.

Almindelige bestemmelser:
Bøger, der er udleveret af skolen, 

betragtes som lån, for hvilke hjemmene 
er ansvarlige. Bortkomne eller mishand
lede bøger skal derfor erstattes. Der 
skal altid være bind om bøgerne.

Al handel mellem eleverne er i sko
letiden forbudt.

Skolen påtager sig intet erstatnings
ansvar for ure, smykker og lignende.

Glemte beklædningsgenstande afle
veres ved glemmekassen i kælderen.

Glemmekassen er åben mandag, ons
dag, fredag kl. 12-1215.

Børn, som møder for sent, meddeler 
deres klasselærer grunden til forsinkel
sen.
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Årsafslutningen 1967

MANDAG DEN 12. JUNI

II u
8u

(nr. 18)
Lærer Censor

hr. I. Baltzersen
fr. M. Andreasen

kl. 8 
kl. 8

naturlære hr. F. Røssell
dansk fr. Ebba Nielsen(nr. 6)

II u (nr. 20) kl. 8

ONSDAG DEN 14. JUNI

dansk fr. E. Rønø fr. G. Larsen
8u (nr. 6) kl. 8 regning hr. K. Schmidt fr. G. Futtrup

II u (nr. 19) kl. 8

FREDAG DEN 16. JUNI

biologi hr. Ole Grandjean hr. K. Høyer

(BESØGSDAGE)

TIRSDAG DEN 20. JUNI

Lærer Gæstelærer
I u (nr. 28) kl. 800— 850 geografi 

(nr. 28) kl. 850— 940 geografi 
(nr. 28) kl. 950—1040 geografi

fr. E. Rønø fr. E. Nielsen

7 av (nr. 11) kl. 950-1040 dansk fr. D. Taschner fr. A. Mortensen
(nr. 28) kl. 11 1200 geografi hr. K. Schmidt hr. Grandjean

6 au (nr. 20) kl. 800- 850 dansk ir. J. Jensen fr. G. Larsen
(nr. 18) kl. 850— 940 naturlære hr. F. Røssell fr. A. Mortensen
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Lærer Gæstelærer
6 bu (nr. 12) kl. 8°°— 8®° regning hr. F. Røssell hr. 5. Sandø

(nr. 12) kl. 850- 94o dansk fr. G. Larsen hr. Grandjean
5 A (nr. 26) kl. 950-1Q40 dansk hr. H. Christensen hr. K. Schmidt

(nr. 26) kl. 1115—12°° regning hr. H. Christensen fr. D. Taschner
5x (nr. 16) kl. 800- 850 dansk fr. 0. Loft hr. Grandjean

(nr. 16) kl. 850— 940 regning fr. J. Jensen fr. G. Futtrup
4v (nr. 16) kl. 9®0-1040 dansk hr. Grandjean fr. J. Jensen

(nr. 16) kl. 1115—12°° historie hr. S. Sandø fr. G. Larsen
3 u (nr. 14) kl. 95o_1Q40 dansk hr. H. Madsen

(nr. 14) kl. 111®—12°° regning fr. E. Nielsen
3v (nr. 9) kl. 9®O-1Q4O dansk hr. >5. Sandø

(nr. 9) kl. 111®—12°0 regning fr. J. Jensen
2u (nr. 2) kl. 8oo_ 850 dansk fr. G. Futtrup

(nr. 2) kl. 8®°— 940 regning fr. 0. Loft
2v (nr. 3) kl. 8°0- 8®o dansk fr. A. Mortensen

(nr. 3) kl. 8®°— 940 regning hr. S. Sandø
1 v (nr. 3) kl. 9®°—1040 dansk fr. G. Larsen

(nr. 3) kl. Il4®—1200 regning fr. E. Rønø

ONSDAG DEN 21. JUNI

lu (nr. 7) kl. 800- 850 dansk hr. N. J. Nørgaard fr. M. Andreasen
(nr. 7) kl. 850- 940 dansk
(nr. 7) kl. 950-1040 dansk

9 au (nr. 9) kl. 800- 850 dansk fr. K. Høyer hr. ].Lindblad Christensen
(nr. 9) kl. 850- 940 regning fr. 5. Nissen fr. E. Bayer

7 bu (nr. 17) kl. 800- 850 regning hr. I. Baltzersen fr. E. Bayer
(nr. 17) kl. 850- 940 dansk fr. K. Andersen hr. M. Herskind

5 u (nr. 10) kl. 800- 850 dansk fr. >9. Nissen hr. O. Thode Hansen
(nr. 10) kl. 850- 940 regning hr. I. Baltzersen hr. J.Lindblad Christensen

5 v (nr. 8) kl. 800- 850 regning fr. B. Sjølin hr. M. Herskind
(nr. 8) kl. 850- 940 dansk hr. O. Thode Hansen fr. Britta Nielsen

4 u (nr. 10) kl. 950-1040 dansk fr. E. Bayer fr. B. Sjølin
(nr. 10) kl. 1115—12°° regning hr. ].Lindblad Christensen fr. A. Mortensen

4 x (nr. 8) kl. 950-1040 dansk hr. I. Baltzersen fr. Britta Nielsen
(nr. 8) kl. 1115-1200 regning fr. Britta Nielsen hr. M. Herskind

3 x (nr. 5) kl. 950-1Q40 dansk hr. M. Herskind
(nr. 5) kl. 1115-1200 regning fr. M. Andreasen
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Lærer
2x (nr. 1) kl. 950-1040 dansk

(nr. 1) kl. 1115-1200 regning
1 u (nr. 1) kl. 800- 850 dansk

(nr. 1) kl. 850- 940 regning
1 x (nr. 2) kl. 850- 940 dansk

(nr. 2) kl. 950-1040 regning

hr. J. Lindblad Christensen
fr. B. Sjølin
fr. Britta Nielsen
fr. K. Høyer
fr. B. Sjølin
fr. A. Mortensen

Matthæusgades Skole, marts 1967. Mogens Gericke.
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