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MATTHÆUSGADES
SKOLE
1962-63

Skoleårets afslutning og start.
* Forældre og værger indbydes venligst til at overvære børne
nes undervisning torsdag den 20. og fredag den 21. juni efter
skemaet side 19-20. Enhver, der har interesse for skolens ar
bejde, 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. 19—21 om torsdagen. Undgå
venligst at berøre elevernes arbejder.
* Onsdag den 19. juni er skolefridag. Udstillingen af elevernes
arbejder arrangeres denne dag.
* Afslutningssammenkomst finder sted fredag den 21. juni kl.
1215 i gymnastiksalen for de ældste klasser. Skolekoret under le
delse af hr. Nørgaard synger. Beviser og præmier uddeles.

* Lørdag den 22. juni er omflytningsdag. Eleverne får nær
mere besked gennem klasselæreren.
* Sommerferien begynder mandag den 24. juni og slutter lørdag
den 10. august. Første skoledag bliver således mandag den 12. au
gust. Skolegangen varer 2 timer. Nærmere besked gennem klasse
læreren.
* De nye 1. klasser møder dog først tirsdag den 20. august kl. 9.
Samling i skolegården. I august går 1. klasserne 2 timer daglig i
skole fra 8-10, fra og med mandag den 2. september daglig
3 timer, kl. 8-11 (og 9-12).
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Året 1962-63
Om søndagen havde vi lejet en fi
sker til at sejle os en tur til den lille
isolerede ø Nyord. Vi følte os hensat
til forrige århundrede. En af drengene,
som er lystfisker, forsøgte sin lykke un
dervejs, men dog forgæves.
Om aftenen havde vi det hyggeligt
på lejrskolen, og vi glædede os egent
lig ikke til at komme tilbage.
Erna Rønø,
Herluf Madsen.

Lejrskole - II u.
I maj 1962 var II u på lejrskole i
Kalvehave. Vi havde lejet Ellebjerg
skoles lejrskole og havde en stor villa
med god plads både inde og ude helt
for os selv. Arbejdet vekslede: „ud i
marken“ til studier og optegnelser og
„hjem“ til bearbejdning af det ind
samlede stof.
Efter at have udarbejdet en mere
almindelig opgave om oplevelser på tu
ren til Kalvehave over Roskilde og
Vordingborg gik vi over til det egent
lige lejrskolearbejde og besøgte en bon
degård, hvor eleverne udarbejdede en
opgave på grundlag af skitser og gård
ejerens interessante gennemgang. Bør
nene fik her indblik i en helt anden
livsform end storbyens.
Den lille havn gennemgik vi i detal
jer og fik blandt andet et godt indblik
i fjordfiskerens liv og arbejdsvilkår.
Den største oplevelse var sikkert hel
dagsturen til Møns Klint. På vejen gjor
de vi ophold i Damsholte og stude
rede mejeriet der. Turen gik derfra vi
dere over Stege til Keldby kirke, hvor
vi under gru og bæven betragtede
kalkmalerierne, der viste, hvordan man
kommer ned i Helvedes ild, hvis man
ikke har opført sig godt.
Fra Keldby gik turen videre over
Borreby til Jydelejet, hvorfra vi van
drede på vore ben (7—8 km) langs af
grunden til Store Klint. Børnene var
faktisk imponerede af disse bjærgformationer, ja selv vores færing kunne
ikke undertrykke sin betagelse.

Udsigt fra en lejrskole med 7. A.
Hr. lærer, hr. lærer, kom skal De
se! Kom herhen, skynd Dem ! Jens Ole
kommer benende hen ad en smal sti
langs en stejl klippekyst med alle tiders
skønne, bornholmske udsigt. Vi er på
udflugt under lejrskoleophold og na
turligvis må læreren hen og se Jens
Oles udsigt. Helt rød og oppustet i
hovedet af en storslået oplevelse stand
ser Jens Ole og peger — ikke ud over
søen eller klipperne - men på et styk
ke formidabelt hundeefterladenskab på
stien.

Iu
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Sådan set oplever børn og voksne jo
nok Bornholms skønhed på hver sin
måde. Mejeribesøg, stenbrud, røgeri,

kring en flammende ild - parate til at
ringe til politiet. O.K., folkens! - Nå,
legen endte med præmieuddeling; en af
de rystende drengegamlinger ved pej
sen vandt et natkompas! Dejlig, dej
lig nat - for en lærer.
Og hvad vi så fik ud af det? En af
lærerne kom i hvert fald hjem med to
røgede ål og et blåt øje, tilegnet ham
egenhændigt af en håndfast elev un
der en kamp for livet. Det begyndte
med Johnny på Due Odde; han an
bragte et firben på lærerens temme
ligt nøgne hoved og råbte til andre:
hej, kom og se, månen er beboet!
Eilert Jensen.
Henning Christensen.

Lejrskole til St. Jyndevad.
Den 15. august startede 1 real til
St. Jyndevad i Sønderjylland, og toget
rullede ud over Danmarks kønne land.
Vi var opsat på, at det skulle være
nogle dejlige dage og tænkte: „Nu må
da solen komme, den har jo haft fri
så meget i sommer.“
Lorens Hansen hentede os ved Ting
lev Station, og snart var vi ved at ind
logere os i det hyggelige vandrerhjem.
Efter udpakning gik vi en rask tur til
boldbanen, men snart vinkede middags
maden, og vi vendte om.

Rar lille fyr - det firben.

Hammershus, vi så alt det, enhver tu
rist beundrer med det næste måltid i
tankerne. En dreng længes efter at
komme til lejren, opfange rigtige, le
vende menneskefirben med egne, bare
hænder — det er næsten mere værd
end en tur til Kristiansø.
Apropos Kristiansø — eller snarere
turen dertil - tænk, at en lærer også må
ofre - stor glæde at se hverdagstyrannen hængende som snurrevod over ræ
lingen uden et ord at skulle have sagt.
Dejlig, dejlig dag - for en dreng.
Om vi ikke har oplevet noget al
vorligt? Jo, jo. Vi har set små Vester
bro-cowboys blive mindre og mindre
i tusmørket og rykke nærmere og nær
mere sammen — ikke af angst naturlig
vis — men man ser nu engang bedre,
når man er flere, og sidder tæt sammen
i mørke, det er klart. Under en nat
manøvre med „forbryderjagt“ fandt vi
nogle forskræmte cowboys, - der nød
naturen og nattelegen indendørs om

7A
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Næste dag gik turen pr. bus til Søn
derborg. Vi passerede en skov, hvor
den store storms rasen om foråret havde
fældet hundredvis af træer. Vi passe
rede mindesmærket for de faldne gen
darmer, hvorpå der stod:
Sønner af Danmark

fribårne mænd
aldrig som trælle kan leve.

Vi så Folke Bernadotte-stenen, det nor
ske folks mindesten o.s.v. Langs fjordPå Rømø.

Vi aflagde besøg ved 3 forskellige
grænseovergange og havde flere gange
en fod inde i Tyskland.
På Forsøgsstationen i St. Jyndevad
fik vi en udmærket orientering om
dens særlige arbejde; desværre reg
nede det voldsomt, så vi måtte give af
kald på at gå ud i forsøgsmarken.
På den store tur til Rømø passerede
vi Rens gamle vandmølle, var i Tønder
Kirke med det 300 år gamle orgel og
gik gennem Uldgade med de gamle og
morsomme karnapper. Senere så vi
Gallehus stenene, var gennem Møgel
tønders gamle gader og i Møgeltønder
kirke med Danmarks ældste orgel. Ved
Højer Sluse spiste vi frokosten og nød
solskinnet, hvor der var læ for vesten
vinden. På Rømø soppedes der, og vi
fik lejlighed til at iagttage tidevandet;
det var ved at stige, og skoene må
med mellemrum rykkes et godt stykke
ind.
Det var blæsende og koldt, men da
så også regnen tog fat, gik vi ind på
Strandhotellet for at drikke te.
På tilbageturen beså vi i Løgumklo
ster det nye refugium og klosterkirken,
og her så vi, hvor smukt det kan være,
når nyt og gammelt mødes. Om søn-

Få Dybbøl.

vejen, en af Danmarks smukkeste veje,
kom vi til den gamle færge, der skulle
bringe os over til Broager, hvor vi
skulle se den gamle kirke. Så gik tu
ren til Sønderborg Slot; det blev en
hel oplevelse for sig, idet en herre,
tilknyttet slottet, førte os om, forkla
rede og demonstrerede forskellige ting,
så vi glemte tid og sted. Vi kørte der
efter til Dybbøl Mølle, hvor vi opholdt
os længe, idet vi gennemgik stedets hi
storiske minder. Hjemturen gik ad Hær
vejen ; vi så Padborg lejren og nåede
St. Jyndevad til middagsmaden.
Når vejret tillod det, havde vi mor
genappel og morgensang ved flagstan
gen.
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skolens elever overrakt Kongelig Dansk
Automobil Klub’s sølvnål. Det var Åse
Persson og Sonja Thomsen. De har
begge været med i skolepatruljearbej
det fra dets start, og de har i høj grad
fortjent at blive belønnet for 3 års tro
fast patruljetjeneste.

dagen var vi en rigtig travetur om for
middagen, men havde ellers fri og na
turligvis blev den store fodboldkamp
mellem os og byens unge afviklet.
Mandag brugtes til en tur til Flens
borg. Vi tog af sted kl. 8 om morgenen.
Snart nåede vi grænsen og toldstedet
og var så i Flensborg. Vi besøgte Duborgskolen og den gamle kirkegård
med mindesmærket for de faldne i sla
get ved Isted. Senere gik turen til Danevirke og Valdemarsmuren. Da vi
derefter skulle spise frokost i græsset
ved en restauration, fik vi at vide, at
det var indvielsesdag efter en ombyg
ning, og alle blev inviteret ind på so
davand o.s.v. Det blev en fornøjelig
frokost med en lille dans bagefter.
Senere i ugen besøgte vi Rens Efter
skole og hørte der et udmærket fore
drag; en dag var vi på mejeriet, men
der var dårlig plads til at vi kunne være
der alle på een gang. Jyndevad Mølle
fik også et besøg og sidste dag skulle
vi have været ud på den store gård;
vi var inviterede derud, men regnen
var så voldsom fra morgen til aften uaf
brudt, så vi måtte give op, for ikke at
få alt tøjet drivvådt i kufferten.
Aftenerne gik med arbejde, leg og
sang. Det eneste, vi havde manglet, var
lidt godt vejr.
Karen Andersen,

Udflugtsdag.
Torsdag den 6. september holdt vi
skolen lukket, og alle skolens elever
med undtagelse af 1. klasserne, der
havde fri, tog på udflugt.

På skovtur.

Ca. 300 af eleverne spadserede gen
nem Søndermarken til Zoologisk Have,
hvor nogle fornøjelige timer tilbragtes.
De øvrige elever drog med bus eller
tog ud fra byen til naturskønne eller
historiske steder, og enkelte klasser for
søgte påny at erobre Skåne.

Niels Alrø.

Skolepatruljen.
Skolepatruljen har også i år virket
til alles tilfredshed og været til uvurder
lig hjælp for eleverne på deres vej til
og fra skole.
Skolen er patruljemedlemmerne tak
nemmelig for deres indsats.
Ved de københavnske skolepatrul
jers årsfest i Tivolis koncertsal fik 2 af

Idrætsdag.
Onsdag den 12. september skulle de
københavnske skolers idrætsdag have
fundet sted, men på grund af et vold
somt regnvejr så arrangørerne sig nød
saget til at aflyse stævnet, som elever
fra Matthæusgades Skole også skulle
have deltaget i.
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Klasseforældremøder.
I årets løb har der i en del klasser
på foranledning af klasselæreren været
afholdt møder mellem forældre og læ
rere, og det anbefales meget hjemmene
at tage imod indbydelsen til disse mø
der.
Specielt skal nævnes mødet for 7.
klassernes forældre. Her havde inspek
tøren og klasselærerne lejlighed til at
gennemgå mulighederne for eleverne
efter skoleårets afslutning og besvare
spørgsmål om valgmulighederne i 8.
klasse.

Idrætsmærke.
Også i det forløbne skoleår har ele
ver været til konkurrence for at erhver
ve gymnastikmærker. Prøven afholdtes
umiddelbart før sommerferien 1962,
og 1 elev fik mærket i guld, 12 i bronze.

Oplysende film.
Ifølge de officielle statistikker bre
der cigaretrygningen sig i disse år vold
somt blandt skoleelever. For at give ele
verne på Matthæusgades Skole oplys
ning om de farer, denne rygning inde
bærer, afholdtes fredag den 28. sep
tember filmforestilling for skolens stør
re klasser. Der vistes filmen: „Så du
røgen“, som er produceret af Forenin
gen til Kræftens Bekæmpelse. Denne
film, som det samlede lærerråd havde
set, blev senere vist for forældrene ved
aftenmødet i forældreugen.

Den nye skolelov.

1. august 1961 trådte den nye skole
lov i kraft i Københavns kommune.
Nedenfor omtales enkelte afsnit, der
har størst interesse for hjemmene.
I 1., 2., 3. og 4. klasse indføres
nogle deletimer. Eleverne deles i 2
grupper: A og B. Delingen foretages
ikke efter dygtighed. Læreren vil her
igennem få et mere indgående kendskab
til det enkelte barn, dets specielle for
udsætninger og vanskeligheder, ligesom
der skabes baggrund for en individuali
sering og fornyelse af undervisningen.
Læreren skal ikke gå hurtigere frem
eller søge et større stofområde gennem
gået.
Gruppe A (ca. halvdelen) kan møde
kl. 8-9. Derefter mødes hele klas
sen kl. 9-11, og gruppe B (ca. den
anden halvdel) fortsætter alene kl.
11-12. Således er den normale time
gang for en 1. klasse.
Oprettelsen af udelt 6. og 7. klasser
skal også omtales. Hvis skolen har
flere 5. klasser, skal eleverne efter
loven deles. Nogle placeres på A-linien
(den almene linie), andre elever fort
sætter B-linien (den boglige linie),

Møde for 5. klasserne.
Onsdag den 31. oktober indbød sko
len til møde for forældre, der havde
børn i 5. klasse. Da prøven til optagelse
i mellemskolen, efter den nye skole
lov, er bortfaldet i den gamle form, er
der god grund til at orientere forældre
ne om den nye prøve, den vejledende
prøve, som alle elever, med undtagelse
af elever i læseklasser, skal igennem.
Inspektøren gennemgik reglerne og
omtalte indgående de 3 linier, eleverne
har mulighed for at vælge imellem:
a-linie, b-linie og c-linie (den udelte
klasse). De mange regler blev anskue
liggjort ved hjælp af specielt fremstil
lede skitser.
Efter vejledningen havde forældrene
lejlighed til at konsultere dansk- og
regnelærerne i klasseværelserne.
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der stiler mod en realeksamen. Mellem
skoleeksamen er afskaffet. Forældrene
kan fremsætte ønske om A- eller Blinie, men skolens skøn er afgørende.
Men loven giver forældrene mulighed
for at få etableret en udelt klasse (Clinien). Forældrene skal selv tage ini
tiativet hertil, mindst 25 % af foræl
drene i klassen skal skriftligt inden en
bestemt dato, almindeligvis 1. novem
ber, hos skolens inspektør anmode om
udelt klasse. Såfremt 25 % og derover
fremsender anmodning, arrangerer sko
len et klasseforældremøde, hvor anmod
ningen behandles. Derefter afholdes en
afstemning. Hvis 75 % af forældrene
stemmer for udelt 6. og 7. klasse, skal
klassen oprettes, hvis det er praktisk
gennemførligt.
I 7. klasse på A-linien (den almene
linie) kan iværksættes undervisning i
tysk og/eller matematik. Hvis en elevs
forældre ønsker, at deres barn skal mod
tage undervisning i tysk og/eller mate
matik, skal der til skolens kontor ind
sendes anmodning herom. Hvis skolen
skønner, at eleven vil få udbytte af en
sådan undervisning, vil den blive eta
bleret. Til tysk skal der bruges 4 timer
ugentlig og til matematik 1 time ugent
lig-

Forældreugen.
Mandag den 5. og onsdag den 7. no
vember var forældre og værger indbudt
til at overvære undervisningen i deres
børns klasser. Fremmødet var natur
ligt størst i de mindste klasser.

I forbindelse med besøgsdagene af
holdtes onsdag den 7. november et af
tenmøde for forældrene i skolens gym
nastiksal. Salen var fuld, da skolein
spektør Chr. Larsen bød velkommen og
indledte aftenen med at fortælle om
nogle af de mange nye audiovisuelle
hjælpemidler, skolen i de senere år er
blevet forsynet med. Efter inspektø
rens indledning demonstreredes de nye
apparater. Først vistes (som omtalt
ovenfor) filmen om cigaretrygningens
skadelige virkninger, derefter film til
brug i de største klasser, film om øko
nomi og husvæsen.
Efter demonstrationen af tonefilmene
vistes en stumfilm og forældrene fik
her lejlighed til at se, hvilke instrukti
ve film, skolen kan vise eleverne. Som
næste punkt på dagsordenen vistes en
båndfilm til faget erhvervsorientering.
Som sluteffekt demonstreredes skolens
nye stereo-grammofonanlæg.

Efter foredrag og demonstration hav
de forældrene lejlighed til at tale med
skolens lærere.

I 8. og 9. klasse på A-linien (den
almene linie), hvor undervisningen er
frivillig, vil timeplanen for ugen blive:

Julefilm.
Traditionen tro blev skolens elever
inviteret til film et par dage før jule
ferien. Denne ene gang om året ser
vi ved repertoirevalget bort fra det op
lysende og belærende og vælger film,
der blot skal underholde. At vort mål
var nået, bekræftedes af de latterhyl,
der trængte ud fra filmssalen.

Fællesfag (dansk, regning,
religion, gymnastik m. m.) 20 timer
Specialfag, gruppe I, II og
III, hver på .....................

8 timer

Supplerende fag (frivillige ti
mer indtil ..................... 6 timer
8. klasse bør principielt efterfølges af
en 9. klasse.
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Efter børnenes afslutning i kirken
samledes skolens personale med sko
lenævnets medlemmer og skolens øv
rige venner til en festlig sammenkomst.
Desværre måtte vi p. gr. a. sygdom
undvære skoleinspektør Chr. Larsen.
Vi sendte en hilsen med ønsket om
god bedring.
Under den hyggelige og velforberedte
julefrokost tog lærerrådsformand Dannerup ordet for at overrække nys ud
nævnt viceinspektør V. O. Hansen en
lille afskedsgave fra kollegerne, idet
han 4. januar skulle tiltræde som vice
inspektør på Havremarkens Skole. Lidt
senere tog V. O. Hansen ordet, idet
han bl. a. gik tilbage i tiden og minde
des de kolleger, som var på skolen, da
han kom hertil, men senere var gået
af p. gr. a. alder.
Den konst, inspektør sluttede med
at ønske ham til lykke med den ny stil
ling og sige festudvalget tak for det
store arbejde. — Så spredtes vi for at
holde jul i hjemmene.

Krybbespil i Set. Matthæus Kirke.
Onsdag den 19. december fandt et
af årets store arrangementer sted: der
afholdtes krybbespil i Set. Matthæus
Kirke. Det var tredie gang, dette spil
gennemførtes, og som sædvanlig havde
mange lærere og elever i lang tid for
beredt denne aften. Der var blevet instuderet kor og skuespillere, og der
var blevet syet dragter. Skolen havde
den glæde at se hjemmene slutte op om
dette arrangement — kirken var stu
vende fuld af børn og forældre. Det
blev en virkelig festaften.

Juleafslutning.

Skolens juleafslutning fandt sted fre
dag den 22. december og fulgte den
traditionelle plan, der har været gæl
dende i de senere år.
Kl. 8 mødtes eleverne fra 1.—3. klas
se med deres lærere i klasseværelserne,
der dagene forud var pyntet med nis
ser, gran og meget mere. Her hyggede
man sig en times tid og gik derefter til
den store gymnastiksal, hvor det store
juletræ stod tændt. Nogle af skolens
store elever havde dagen før pyntet det.
Efter dansen om træet talte pastor H.
Rønnenfelt om julen på en måde, så alle
børnene forstod det. Derefter sendtes
eleverne hjem på juleferie.
Så samledes skolens øvrige elever i
klasseværelserne med deres lærere. I
mange af klasserne havde eleverne købt
knas og sodavand og lærerne læste den
traditionelle julehistorie. Derefter gik
alle til Set. Matthæuskirken, der som
tidligere år var pyntet med graner og
lys. Her talte igen pastor Rønnenfelt.
Efter at juleevangeliet var læst og sal
merne sunget, sendtes eleverne hjem
med ønsket om en glædelig jul.

Fastelavn.
I anledning af fastelavn afholdtes fre
dag den 22. februar filmsforestilling
for skolens yngste klasser. Filmene var
dels af underholdende, dels af oply
sende art.
Fredag den 1. marts afholdtes karne
val i skolens gymnastiksale for de æld
ste elever. Salene var smukt pyntet, og
eleverne havde udvist stor opfindsom
hed i valget af kostumer. I modsætning
til tidligere år, hvor skolen har lejet
orkester til at spille til dans, benytte
des i år det nye stereo-grammofonanlæg. Det var af lige så god virkning og
havde desuden til følge, at billetterne
var meget billigere, da de store ud
gifter til orkester kunne spares.
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Fritidsklubberne.
Fritidsklubberne har haft en god sæ
son, og der har uden for klubtiden væ
ret afholdt de traditionelle filmsforestil
linger.
I de manuelle klubber er der blevet
arbejdet med liv og lyst, og resultaterne
vil blive fremlagt ved årets udstilling.
De små gør gymnastik på livet løs samt
hører dejlige eventyr. Orienteringsklub
ben har været på flere små ture.

I den øverste sal var opstillet en bar,
hvor de dansetrætte kunne læske ga
nerne.

Gymnastikopvisning.
I lighed med sidste år afholdtes også
i år to gymnastikopvisninger. Hr. I. B.
Nielsen havde udvalgt et hold drenge,
der viste fin redskabsgymnastik. Til
den ene af opvisningerne var skolens
elever indbudt, og til den anden, der
afholdtes om aftenen, var forældrene
indbudt.

Længsler mod udlandet.
Flere klasser planlægger rejser i
sommerferien til udlandet. Eleverne
sparer op på forskellig måde.
For at forberede rejsen er der afholdt
byggemøder med og uden forældre.
Skolen gør hjemmene opmærksom
på, at disse skolerejser altid foretages
for hjemmets regning og risiko. Alle
forsigtighedsforanstaltninger vil blive
truffet. Lærerne forbereder altid de del
tagende elever til rejsen, og lærerne
søger at sikre en god og fornuftig orden
og opførsel under hele turen. I regelen
kontakter skolen et eller andet rejse
bureau, hvorved de billigste og bedste
rejsetilbud opnås.

Opvisningerne fandt sted den 3. og
6. april 1963.

UJandshjælp.
Også i år har der på Matthæusgades
skole været foretaget indsamling til
U-landene. Denne gang er indsamlin
gerne blevet foretaget til fordel for de
spedalske børn.

Færdselsundervisning.
I december måned havde alle klas
ser undt. 1. klasserne færdselslære.
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Hilsen fra skolenævnet.
Det ny skolenævn har nu været i
funktion i et år. Vor mangeårige for
mand, hr. K. Wagner Thisted, sender
vi hermed en varm tak for godt leder
skab - et lederskab, som gjorde det let
at være medlem af nævnet. Den indsigt
og interesse, som har præget vor af
gående formands virke, har hos os, der
blev tilbage, skabt et ideal at arbejde
frem mod.
Faglokalernes oprettelse har været
diskuteret i de sidste 8 år, og problemet
har i det forløbne år været til debat. Det
ser ud til, at spørgsmålet kan løses in
den for en overskuelig årrække.
På nævnets ønskeseddel står bl. a.
en svømmehal for ungdommen i vor by
del. Vi ser det som en opgave at fort
sætte Bestræbelserne for at nå dette mål
i de kommende år.
En af grundpillerne i nævnets arbejde
er samarbejdet med skolens lærerper
sonale.

Dette samarbejde er, takket være en
aldrig svigtende interesse og energi fra
personalets side, til stadig glæde og in
spiration for nævnets medlemmer. Vi
har i årets løb fait, at „familie-sammen
holdet“ yderligere er blevet udbygget til
gavn for vor skole.
Årets julespil er blot et enkelt eksem
pel på, hvad godt samarbejde kan be
fordre blandt et stort lærerpersonale. Vi
i nævnet har glædet os over den store
interesse, der er vist for julespillet både
hos elever og forældre.
I nogle måneder har vi desværre måt
tet undvære vor skoleinspektør, som på
grund af sygdom ikke har kunnet vare
tage sit daglige arbejde. Nævnet brin
ger de bedste ønsker om en fortsat
bedring.
Nævnet siger skolen tak for godt
samarbejde i det forløbne år.

Gurli Noyé.
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Skolenoter.
Afdelingschef Anker Holm Hansen,
Mysundegade 141, V.
Kontorassistent Egon Lausten, Frederiksstadsgade 7, V.

Skolens personale.
Skolens leder: Chr. Larsen.
Viceskoleinspektører: Karen Ander
sen, Herluf Madsen.

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.

Overlærere: Marie Andreasen, Hen
ning Christensen, A. Fersløw-Dannerup, Viggo O. Hansen (til W 1963),
Svend Rolling, Gudrun Larsen, Jens
Møller, Ebba Nielsen, Erna Rønø, Brynhild Sjølin, Dagmar Taschner.

Elev= og klassetal.
Skolen er bygget i 1883. Fra det ny
skoleårs begyndelse råder skolen over
23 klasseværelser, faglokaler medreg
net, og 2 gymnastiksale.

Lærere: Niels Alrø, Ellen Bayer, Sys
Dalgård, Grete Futtrup, Kirsten Han
sen, Otto Thode Hansen, Eilert Jensen,
Jytte Jensen, Oda Loft, Bent Nielsen,
I. B. Nielsen, Sigrid Nissen, N. J. Nør
gaard, Marius Petersen (fra 16/i 1963),
Finn Røssel, Kaj Schmidt, Ellen Snoer.

Skolekøkkenundervisningen og sløjd
undervisningen finder sted på Oehlenschlægersgades skole og Ny Carlsbergvejens skole.

Formand for skolens lærerråd: A.
Fersløw-Dannerup.

Eleverne går til tandbehandling på Ny
Carlsbergvej.

Skolelæge: Harald Kreutzfeldt.
Skolesundhedsplejerske: Aase Knud
sen.

1. september 1962 havde skolen 21
hovedskoleklasser (1.-7. skoleår), 2
8. klasser, 3 realklasser og 1 læseklas
se, ialt 27 klasser med 669 elever, 347
drenge og 322 piger.

Skolebetjent: Jørgen Jensen.
Skolens sekretær: Svend Kolling.
Skolebibliotekar: Jens Møller.
Maduddeler: Ingeborg Højlund.
Fritidsklubberne: Eilert Jensen.

Sparemærker og præmier.
Eleverne er også flinke sparere.
Hver mandag kan eleverne gennem
klasselæreren købe sparemærker på
kontoret.
Fra 1. marts 1962-1. marts 1963
blev der solgt for kr. 2600 sparemær
ker. De yngste elever er de flinkeste.

Overlærer Viggo O. Hansen udnævn
tes ’/i 1963 til viceskoleinspektør på
Havremarkens skole.
Skolenævnet.
Fru Gurli Noyé, Dannebrogsgade 35,
V., formand.
Fru Yrsa Tved, børnehavelærerinde,
Saxogade 322, V.
Fru Inga Rasch, Boyesgade 3B5,V.

Ved skoleårets afslutning uddeltes
præmier til udgåede elever for flid og
god opførsel.
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ikke fremtidig ydes gratis skolefrokost
til eleverne. Kun i særlige tilfælde,
nemlig hvor skolelægen skønner, at et
barns ernæringstilstand gør en frokost
påkrævet, vil der kunne udleveres fro
kostpakke.
Derimod vil alle elever gratis kunne
få -J- 1 sødmælk daglig eller I 1 kærne
mælk, hvis maven ikke tåler sødmælk.
615 elever drikker mælk hele året.

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 1962 6 pi
ger og 18 drenge. Alle, der søgte, fik
ferieplads.
Frk. Jytte Jensen og hr. K. Schmidt
leder udsendelsen af skolens børn.
Der er også blevet udsendt en del
børn til svagbørnskolonier og feriekolo
nier.
Viceinspektøren udstedte 167 billet
ter til sommerferierejser.

Biblioteksbesøg.
I oktober måned har alle elever i sko
lens 7. og 8. klasser besøgt voksen
biblioteket i Lyrskovgade, og den sted
lige bibliotekar har gennemgået bogsam
lingen og hjulpet eleverne til hurtigst at
finde det ønskede stof frem.
Skolens 3. og 5. klasser har på børne
biblioteket i Lyrskovgade fået en lignen
de instruktion.
Vore 4. klasser har fået instruktion i
skolens eget udlånsbibliotek samt på
læsestuen af skolebibliotekaren.

Skolescene og skolebio.
5. klasse og højere klassetrin kan
melde sig til besøg i teater og biograf.
83 børn var tilmeldt skolescenen og 201
børn valgte biografforestillingerne.
Skolens repræsentanter: frk. Gudrun
Larsen og hr. Kaj Schmidt.
Skolekoret.
Hr. N. J. Nørgaard har atter i år le
det skolens kor. Ca. 30 piger har del
taget i den ugentlige øvelse og frem
viste smuk sang ved krybbespillet i de
cember. Koret vil ved andre lejligheder
underholde forældre og kammerater.

Bibliotek og læsestue.
Skolens udlånsbibliotek har nu virket
et år til stor glæde for børnene. Særlig
de mellemste klasser er ivrige lånere.
Arbejdet med læsestuen har i det sto
re og hele været tilfredsstillende, selv
om besøget ikke har været så stort som
tidligere. - Det er særlig de lektielæ
sende børn, der har svigtet.

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

Konfirmationslegat.
Frk. Marie Jeppesens legat kan søges
af konfirmander (drenge), der går i
Matthæusgades skole.

Tegnekontakter.
Skolen har deltaget i udenlandske
konkurrencer. På skolen har der været
vekslende udstillinger for elever og læ
rere. Tegninger er modtaget fra Norge,
Sverige, Tyskland, Sovjet, Finland,
Amerika og Japan.

Skolemaden.
1 henhold til ny lovgivning har Kø
benhavns Kommune besluttet, at der
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salget af „Julehjertet“. Pengene går til
Børnenes Kontors arbejde. Der ind
kom kr. 1120,75. Indsamlingen lededes
af skolebetjent, hr. Jørgen Jensen og
fast vikar, fru Ellen Bayer.

Rejselektorer.
Skolen har atter i år haft besøg fra
udlandet. Fra Norge har rejselektor, fru
Borghild Harmar, og fra Sverige har
rejselektor hr. Bertil Zachrisson gæstet
skolen og har fortalt om deres lande for
de store elever.

Barnets Dag. Denne indsamling fin
der sted på Kongens fødselsdag og ind
bragte i år 1963 kr. Frk. Kirsten Han
sen organiserede indsamlingen.

Indsamlinger.
Julehjertet. Som en af de få indsam
linger, skolen deltager i, kan nævnes

Dybbøldagen. Der indsamledes i år
under ledelse af hr. E. Jensen kr. 1414.
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Praktiske oplysninger.
8 .-10. klasse samt realafdeling: Ele
vens standpunkt udtrykkes i tal, og der
anvendes nedenstående skala:
13. Gives for den usædvanlig selv
stændige og udmærkede præsta
tion.

Skolens kontor.
Hver skoledag kl. 12-13; tillige ons
dag kl. 1730-18;'°. Kontoret findes på
1. sal. Telefon: VE 4309.
Sundhedspleje.
Skolelæge: Dr. H. Kreutzfeldt træf
fes mandag kl. 9-10.

11. Gives for den udmærkede og selv
stændige præstation.
10. Gives for den udmærkede, men
noget rutineprægede præstation.

Sundhedsplejersken : Fru Aase Knud
sen træffes mandag, onsdag og fredag.

9. Gives for den gode præstation, der
ligger lidt over middel.

Karakterer.
Siden den nye skolelov trådte i kraft
i 1958, har problemerne omkring ka
raktergivning i skolen været behandlet
i sagkyndige udvalg. Resultaterne af
dette store arbejde er nu fremkommet,
og i de kommende år vil helt nye karak
terskalaer og vurderingsudtryk blive ta
get i anvendelse.

8. Gives for den middelgode præsta
tion.

7. Gives for den ret jævne præsta
tion, der ligger lidt under middel.
6. Gives for den noget usikre, men
nogenlunde tilfredsstillende præ
station.

5. Gives for den usikre og ikke til
fredsstillende præstation.
3. Gives for den meget usikre, meget
mangelfulde og utilfredsstillende
præstation.

Der vil fremover blive benyttet føl
gende :
1 .—2. skoleår: Elevens standpunkt
udtrykkes i ord, og der anvendes en tre
delt vurdering: særdeles god — tilfreds
stillende - forbedring ønskelig.

0. Gives for den helt uantagelige præ
station.

3 .-7. skoleår: Elevens standpunkt
udtrykkes i ord, og der anvendes seks
delt vurdering: udmærket — meget til
fredsstillende — tilfredsstillende - jævnt
tilfredsstillende — mindre tilfredsstillen
de — ikke tilfredsstillende.

I 8. klasse er denne skala straks trådt
i kraft. I realafdelingen træder den i
kraft 1. august 1963 for den nyopret
tede 1. real. De hidtidige klasser i real
afdelingen beholder den ørstedske skala
(ug - ug? - o.s.v.) til 1965.
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Glemte sager.
Alt tøj mærkes med navn. Frak
kerne bør foruden være forsynet med
en stærk strop. Værdisager, herunder
smykker, kostbare fyldepenne og arm
båndsure bør blive hjemme. Skolen kan
ikke erstatte beskadigede eller bort
komne værdisager.
Alle glemte sager opbevares i „glem
meskabet“. Mandag, onsdag og fredag
i frikvarteret kl. 12 kan eftersyn fore
tages under opsyn af skolebetjenten.

Week=end = lektioner, 40 min.
1. lektion: 800- 810
2.
840- 920
3.
930-10’°
4.
1O1U-1O50
1l20—12“°
5.
5,
12°°-12'10
6.
H
1250—1325
7.
1325_14oo
8.

Tandplejen.
Behandlingen foregår på Ny Carlsbergvejens skoletandklinik. Tandlægen
indkalder efterhånden de forskellige
klasser efter en forud bestemt plan.
Ekstrahenvisninger opnås ved henven
delse til klasselæreren, der straks ud
steder en „Tandlægeseddel“. 1 skole
året 1962-63 omfattede behandlingen
1.—7. klasse.
Fra 8. skoleår og opefter må ele
verne gå til egen tandlæge, men Kø
benhavns kommune dækker nogle af
omkostningerne. Inden henvendelse til
egen læge, må eleverne have et hen
visningskort, der udstedes på skolens
kontor.

Skoledistriktet
for Matthæusgades skole, Enghave
vejens skole og skolen på Enghave
Plads er fælles og omfatter:

Abel Cathrinesgade (1-27 og 6-16),
Absalonsgade (1-27 og 2-32), Bager
stræde, Boyesgade (ulige nr.), Broagergade, Brorsonsgade, Colbjørnsensgade (1-11 og 2-14), Dannebrogsgåade (1-37 og 2-38), Enghave Plads,
Enghavevej (1-57 og 2-20), Eskildsgade (1—23 og 2-40), Flensborggade
(1-29 og 2-24), Frederiksberg Allé
(1-13), Frederiksstadsgade, GI. Kon
gevej (1-51 og 2-10), Gasværksvej
(1-23 og 2-20), Graastensgade, Haderslevgade (1-37 og 2—32), Helgolandsgade (1-13 og 2—12), Istedgade
(fra 97 og 60), Kingosgade (1-9 og
2-6), Kongshøjgade, Kaalundsgade,
Maria Kirkeplads, Matthæusgade, Meldahlsgade, Mysundegade, Oehlenschlægersgade (1—49 og 2-52), Reventlowsgade (2-14), Sankt Jørgens Allé,
Saxogade (1-75 og 2-84), Stenosgade,
Sundevedsgade, Svendsgade, Tromme
salen, Tullinsgade, Ullerupgade, Valdemarsgade (1-53 og 2-34), Westend,
Vesterbrogade (9-113 og 8-120),
Vester Farimagsgade (fra Vesterbro

Nye elever.
Indmeldelse af nye elever modtages
fra 1. september.

Ifølge loven skal børn, der 1. august
1963 er fyldt 7 år, modtage undervis
ning fra august.
Hvis et barn fylder 7 år inden 31.
januar 1964, kan skolegangen begynde
august 1963, såfremt hjemmet frem
sætter ønske herom.

Dåbsattest eller navneattest samt
„Koppeattest“ bedes medbragt. Ind
skrivning helst inden 15. september til
skoleåret 1964-65.
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frikvarteret i klassen, når værelset ud
luftes med henblik på efterfølgende
undervisningstime. Når særlige grunde
foreligger, kan en elev efter skriftlig
anmodning få tilladelse til at være
„oppe“.

gade til GI. Kongevej), Viktoriagade
(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
børnene som lærerne.

Meddelelsesbogen.
Meddelelsesbogen (tidligere kaldet
karakterbogen) er et meddelelsesmid
del til hjemmet fra skolen. Bogen til
hører skolen og bliver på skolen, når
eleven udskrives.

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. 1213, VE 4309. Mormalt skal lægeattest
sendes ved forsømmelser ud over 3
dage, dog skal lægeattest fremsendes
straks, hvis eleven har været sygemeldt
tidligere i samme måned.

Bogen hjemsendes hver måned. Før
efterårsferien, før juleferien, ultimo
marts og efter årsprøven hjemsendes
tillige standpunktskarakterer i de for
skellige fag. Bogen bedes omgående
tilbagesendt klasselæreren i kvitteret
stand.
I eksamensmellemskolen findes sær
lige hjemsendelsesdata; se foran i med
delelsesbogen.

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 obli
gatorisk for piger og drenge fra 4. klas
se og højere trin.

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. I det hele taget skal skolen og
dens inventar ikke udsættes for over
last. En smuk og ren skole er en pryd
for eleverne, for forældrene og ikke
mindst for vort kvarter. Alle bør værne
om skolen og dens arbejde.

1 almindelighed giver skolen ikke til
ladelse til, at børnene bliver „oppe i
frikvarteret“. Nogle børn, der er
„oppe“, fristes over evne over for an
dres ejendom eller ypper kiv. Halvsløje
elever bliver ofte snarere dårligere i
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Arsafslutningen 1963.
(Besøgsdage).

Juni.

Ilufr. d.14.(nr.14) kl. 8
ma.d. 17.(nr. 14) kl. 8
on. d. 19. (nr. 18) kl. 8

tysk .................. fru D. Taschner
historie ............. hr. Kaj Schmidt
naturlære ........ - Fersløw-Dannerup

hr. Kaj Schmidt
fru E. Snoer
hr. F. Røssell

TORSDAG DEN 20. JUNI
Lærer.

I u (nr 17) kl.

8 - 850 regning ............. |
8>°_ g10 regning ............. hr. Alrø
950-1040 regning .............I

Gæstelærer.

hr. Røssell

Drengeklasser.

8 A (nr. 6) kl. 8 - 850 regning ............. L
Ihr.
- 8 — 9 regning ............. I
7 A (nr. 26) kl.950-1040 dansk ................ I
I - 11 5—12 engelsk ............. 1
5 A (nr. 10) kl. 95O-1O40 dansk ................ fru
- Il13—12 regning ............. hr.
5 B (nr. 19) kl. 8 - 850 biologi ............... fru
(nr. 12) - 83°- 9'° dansk ................ hr.
4 A (nr. 10) kl. 8 — 85” dansk ................ (nr. 19) 850- 910 biologi ............... 2 A (nr. 2) kl. 950-104° regning ............. - 1115-12 dansk ................ -

.
Schmidtfru Futtrup

,,
,
H.Christensen
Futtrup
Bent Nielsen
Bayer
Kolling
H. Madsen
Dannerup
Bent Nielsen
Røssell

hr. Thode Hansen
„
fru Sjølin
- Rønø
- Loft
- Sjølin
- Loft
- Loft
fru S. Nissen

Pigeklasser.

8 a (nr. 15) kl. 8 - 8-50 regning .... ....... }frk.
- 8°°- 9"’ regning ....
5 a (nr. 9) kl. 950- io« historie .... ....... fru
- Il15- 12 dansk ....... .......
5 b (nr. 11) kl. 950- 1010 dansk .......
- Il15- 12 historie .... .......

M. Andreasen

S. Nissen
Rønø
Sjølin
Bayer

1. klasser.

1 u (nr. 1) kl. 8 - 850 dansk ....... ....... fru S. Nissen
Bayer
- 85ü- 9« regning .... .......
1 V (nr. 2) kl. 8 - 8« dansk ....... ....... hr. Thode Hansen
- 850- 9« regning .... ....... fru Sjølin
Snoer
1 X (nr. 3) kl. 85"- 940 regning .... .......
- Loft
- 950- io« dansk .......
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hr. H. Christensen

} fru Snoer

- Bayer
- Futtrup

FREDAG DEN 21. JUNI
Lærer.

I u (nr. 17) kl.

Gæstelærer.

8 - 850 tysk
8ä0- 94° tysk .................. fru Taschner
g^-lO40 tysk

hr. Schmidt

8 - 8S° dansk
850- 940 dansk

frk. K. Andersen

Drengeklasse.

8 A (nr. 6) kl.

hr. Nørgaard

Pigeklasse.

8 a (nr. 15) kl. 8 - 850 dansk ................I „
- 850— 940 dansk ................ /frU Rø™

7 au (nr. 4) kl.
7 bu (nr. 20) kl.
6 au (nr. 13) kl.
6 av (nr. 14) kl.
6 bu (nr. 4) kl.
4 u (nr. 16) kl.
4 v (nr. 16) kl.
3 u (nr. 7) kl.
3 v (nr. 5) kl.
3 x (nr. 8) kl.
2 u (nr. 5) kl.
2 v (nr. 3) kl.
-

g’"-! O40
Il15—12
g^-lO40
Il15—12
8 - 8s0
850- 940
9’°-1040
lll5-12
8 - 85°
8ä0- 94“
g50-1040
1115-12
8 - 850
85°- 940
g50-1 040
Il15—12
Ø^-IO40
Il15—12
8 - 850
8’°- 940
8 - 85“
850- 940
g50-1 040
llls—12

dansk ........ .....
regning ......
geografi ...... .....
dansk ........ .....
dansk ........ ......
regning ......
religion ...... ......
dansk ........
geografi ...... ......
dansk ........ ......
geografi ......
dansk ........ ......
regning ...... ......
dansk ........ ......
dansk ........ ......
regning ..... ......
regning ...... ......
dansk ........ ......
dansk ........ ......
geografi ......
dansk ........ ......
regning .....
regning ..... ......
dansk ........ ......

hr. Jens Møller
Thode Hansen
fru E. Nielsen
hr. Marius Petersen
frk. M Andreasen
J. Jensen
hr. Bent Nielsen
Schmidt
fru E. Nielsen
hr. Jens Møller
E. Jensen
fru Snoer
frk. J. Jensen
fru E. Nielsen
frk. K. Hansen
fru S. Nissen
frk. M. Andreasen
fru Taschner
hr. Alrø
Bent Nielsen
frk. G Larsen
K. Hansen
fru Snoer
frk. J. Jensen

hr. Dannerup

hr. Marius Petersen
fru E. Nielsen
- S. Nissen
frk. K. Hansen
- K Hansen
hr. E. Jensen
frk. J. Jensen
hr. Bent Nielsen
- E. Jensen
frk. M. Andreasen
hr. Thode Hansen
- E. Jensen
- Bent Nielsen
frk. G. Larsen

Matthæusgades skole, marts 1963.

Chr. Larsen.
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