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MATTHÆUSGADES
SKOLE

1961-62



Skoleårets afslutning og start.

★ Forældre og værger indbydes venligst til at overvære børne
nes undervisning onsdag den 20. og torsdag 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 onsdagen. Undgå 
venligst at berøre elevernes arbejder.

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

* Afslutningssammenkomst finder sted torsdag den 21. juni kl. 
1215 i gymnastiksalen for de ældste klasser. Skolesangkoret under 
ledelse af hr. Nørgaard synger. Beviser og præmier uddeles.

★ Fredag den 22. juni er omflytningsdag. Eleverne får nær
mere besked gennem klasselæreren.

* Sommerferien begynder lørdag den 23. juni og slutter lørdag 
den 11. august. Første skoledag bliver således mandag den 13. au
gust. Skolegangen varer 2 timer. Nærmere besked gennem klasse
læreren.

★ De nye 1. klasser møder dog først mandag den 20. august kl. 9. 
Samling i skolegården. I august går 1. klasserne 2 timer daglig i 
skole fra 8-10, fra og med lørdag den 1. september daglig 
3 timer, kl. 8-11 (og 9-12).

3



o

Aret rundt.

Lejrskole - 7. klasse.
I dagene fra den 27. august til 5. 

september var 7 a piger og 7 A drenge 
på lejrskole på Bornholm sammen med 
deres lærere: fru E. Rønø, frk. Kirsten 
Hansen, hr. N. J. Nørgaard og hr. E. 
Jensen.

Vi boede på „Bækkely“ i Snogebæk 
og havde det dejligt, hvilket først og 
fremmest skyldtes vore værtsfolk, der 
var helt enestående flinke mod os. Vi 
så og oplevede mange ting. Noget af 
det mest spændende, vi så, var Ham
mershus ruiner og Østerlars Kirke, men 

i øvrigt var vi hele øen rundt på cykel 
og i bus og besøgte alle turistattrak
tionerne samt nogle erhvervsvirksom
heder.

Vejret var mægtig godt, stille og klart 
med strålende varm sol i alle de dage, 
vi var derovre. Stranden lå kun 2 mi

nutters gang fra lejren. Vi var i vandet 
hver dag. En af de sidste dage, vi var 
derovre, var vi ved Dueodde. Der var 
dejligt, men der var bare så frygteligt 
langt at gå i sand.

Ih, hvor var vi kede af det, da vi 
skulle hjem. Nu havde vi det lige så 
rart. Vi kunne godt have været der en 
uge til, men vi skulle tilbage til sko
len, så vi kunne få noget mere visdom 
ind i hovederne, og da vi først var 
hjemme, syntes vi også, at det var dej
ligt.

En af eleverne.

Orienteringsklubbens rejse 
i Østrig i sommeren 1961.

Den 21. juni startede 20 elever og 
3 lærere (hr. E. Jensen, frk. Larsen 
og frk. Kirsten Hansen) med stor op
pakning fra Matthæusgades skole på 
en rejse til Italien og Østrig.

Det første døgn tilbragtes henholds
vis i tog, skib og tog, idet vi blot med 
et lille ophold i München kørte direkte 
til Waidenbruck, en lille idyllisk lands
by i Norditalien, som på grund af de 
netop opståede uroligheder mellem Ita
lien og Østrig om Tyrol var fyldt med 
soldater. Dette gjorde det dog kun mere 
spændende (især for pigerne). Vi fore
tog to bjergbestigninger, hver på en 
dag, hvor vi stønnende efter vand krav
lede efter hr. Jensen, som frisk sprang 
af sted.

På toppen af bjerget blev vi helt 
betaget stående for at se på den vid-
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underlige udsigt: hele dalen lå udbredt 
for vores øjne. Den tredie og sidste 
dag var vi henne og se en kirke og 
nåede at blive gennemblødt af et helt 
tropisk uvejr. Fra Waidenbruck tog vi 
over Verona til Venedig, hvor vi i vand
sporvogn „kørte“ til vores vandrehjem 
som lå på en ø. Om denne by kan si
ges, at vi blev her 2—3 dage og ople
vede meget smukt og spændende, drak 
masser af cola’er og brugte alt for 
mange penge. Fra Venedig tog vi til 
Wörthersee, hvor vi tilbragte 4 dejlige 
dage på et nyt, lyst vandrehjem. Her
fra tog vi én af dagene en udflugt til 
Jugoslavien for at se på nogle fantast
iske drypstenshuler med de mærkelig
ste figurer, og da én ville have at vide, 
hvor jerntæppet var, da grænsen blev 
passeret, kom svaret promte fra frk. 
Hansen: „Det er til afrustning, det er 
der jo så meget med for tiden“. Fra 
Wörthersee tog vi til en lille by et par 
kilometer uden for Salzburg, hvor vi 
både besøgte en saltmine og en ishule. 
I førstnævnte var vi drabeligt udstyret 
med noget, der nærmest lignede fan
gedragter, lærerne var dog i hvide drag
ter. Fra denne by tog vi over München 

hjem, omtrent samme vej, som vi var 
kommet, og glade var vi over den ufor
glemmelige tur.

En deltager.

Ru i Småland.
Efter veloverstået eksamen foretog 

eleverne fra realklasse Ru en ferierejse 
til Småland for endnu en gang at nyde 
kammeratskab og samvær, før de skulle 
begynde i erhvervslivet.

Til dette formål havde vi lejet en 
ødegård ved Bohnsjön i Midtsmåland, 
og fuld af forventninger drog klassen 
af sted.

Vel ankommet viste det sig at øde
gården overtraf selv deres dristigste 
forventninger; den ligger langt ude i 
skoven i en åben skovrydning, omgi
vet af højskov til alle sider, og med 
meget store muligheder for badning, 
fisketure, naturvandringer o.s.v.

Megen komfort var der ikke, da både 
møbler og senge manglede; men klas
sen fik hurtigt indrettet sig med tørt 
hø og soveposer. Al vask foregik ved 
brønden, det var primitivt, men dejligt.

Madlavningen tog undertegnede sig 
af, og da klager medførte tvungen 
opvask en hel dag, smagte det „vid
underligt“? Dog er det muligt, at klas-
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sen længe vil huske nogle usædvan
lige høns, som kun kunne parteres ved 
hjælp af sav og knibtang, skønt de for
inden havde kogt i hele 4 timer.

Med de nærmestboende smålandske 
jordbrugere kom eleverne meget snart 
på fortrolig fod, og samtalen gik liv
ligt og med god forståelse til trods for 
den store forskel på smålandsk- og kø
benhavnsk dialekt. Medvirkende til det 
gode forhold var måske også, at ele
verne i flere dage gav en håndsræk
ning med høbjærgningen.

Skønt vi fik tilbud fra vore værter 
om at blive, så længe vi havde lyst - 
gratis - måtte vi dog tiltræde hjemrej
sen - som det syntes alt for hurtigt - 
men de fleste deltagere skulle være 
hjemme på bestemt dato.

Tilbage er mindet om en både billig 
(ca. 50 kr. pr. elev) og dejlig 8-da- 
ges tur.

V. O. Hansen.

Skolepatruljen.
Skolepatruljearbejdet varetages i år 

af piger og drenge fra R u, IV u, I. real 
og 8. kl. Den indsats, disse elever yder, 
er blevet af uvurderlig betydning for 
skolen i dens arbejde for at sikre ele
vernes liv og lemmer på den farlige 
skolevej.

Patruljefører Jørgen Petersen har ved 
årsfesten for de københavnske skole
patruljer fået overrakt Kongelig Dansk 
Automobil Klubs udmærkelsestegn i 
sølv. For at komme i betragtning ved 
denne uddeling kræves, at patruljemed
lemmet skal have udført et arbejde ud 
over det almindelige. Jørgen Petersen 
har i høj grad fortjent udmærkelsen.

Som en opmuntring og anerkendelse 
af det meget vigtige arbejde samtlige 
skolepatruljemedlemmer også i år har 
ydet ved pligttro at møde op på de re
spektive poster både før og efter sko
letid, har skolepatruljen af skolen væ
ret inviteret til i Odeon Teatret at se 
den pragtfulde farvefilm „De ti Bud".

Udflugtsdag.
Torsdag den 7. september holdtes 

skolen lukket, og alle eleverne med 
undtagelse af 1. klasserne, der havde 
fri, drog på udflugt.

Ca. 350 af børnene spadserede med 
deres lærere gennem Søndermarken til 
Zoologisk Have, hvor nogle fornøjelige 
timer tilbragtes. Resten af eleverne 
drog med bus eller tog ud på Sjælland 
eller sejlede med skib til Skåne. Efter 
dagens udflugt vendte elever og lærere 
dødtrætte hjem.

Idrætsdag.
Tirsdag den 12. september 1961 af

holdtes de københavnske skolers idræts
dag. Fra Matthæusgades skole deltog 
et drengehold i håndbold og et drenge
hold i fodbold. Begge hold udgik efter 
første runde.

Skolens øvrige elever fra 5. klasse 
og opefter havde lejlighed til at over
være det store stævne i Valby Idræts
park.
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Idrætsmærke.
Også i det forløbne skoleår har ad

skillige elever taget idrætsmærket. Der 
uddeltes 12 sølvemblemer og 13 bron
zeemblemer til en flok raske drenge. 
Skolen ønsker til lykke.

Møde for 5. klasserne.
Onsdag den 4. oktober 1961 indbød 

skolen 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 for
ældrene om den nye prøve, de vejle
dende prøver, som alle elever, med und
tagelse af elever i læseklasserne, skal 
deltage i.

Inspektøren gennemgik de nye reg
ler og a-linie, b-linie og c-linie (udelte 
klasser) og anskueliggjorde den nye 
skolelov ved hjælp af specielt frem
stillede skitser. Også den videre sko
legang efter 6. klasse blev gennem
gået.

Efter vejledningen havde forældrene 
lejlighed til at konsultere dansk- og 
regnelærerne i klasseværelserne.

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.

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), 
der stiler mod en realeksamen. Mellem
skoleeksamen er afskaffet. Forældrene 
kan fremsætte ønske om A- eller B- 
linie, men skolens skøn er afgørende.

Men loven giver forældrene mulighed 
for at få etableret en udelt klasse (C- 
linien). 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 
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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- 
hatik, 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-

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

Fællesfag (dansk, regning,
religion, gymnastik m. m.) 20 timer 

Specialfag, gruppe I, II og
III, hver på .................... 8 timer

Supplerende fag (frivillig ti
mer indtil ........................ 6 timer
8. klasse bør principielt efterfølges af 

en 9. klasse.

Kammeratskabsaftener.
Flere klasser har haft månedlige sam

menkomster. Klasselæreren har invite
ret, og underholdningen har man selv 
sørget for, eller man har bedt forskel
lige af skolens lærere fortælle spæn
dende oplevelser.

Cyklistprøve.
Skolen har den 11. oktober afholdt 

cyklistprøve for elever fra 5. klasse 
og opefter. 84 piger og drenge deltog 
i prøven, og heraf bestod de 41. Prø
ven er tilrettelagt af Københavns Po
litis Færdselsafdeling og er meget kræ

vende. De 41, der bestod, har af Rådet 
for Større Færdselssikkerhed modtaget 
diplom og cyklistemblem.

Børnebogsugen.
I dagene 2.-8. november afholdtes 

over hele landet en børnebogsuge. Alle 
biblioteker havde arrangeret udstillin
ger af de nyeste og bedste børnebøger 
og der var blevet fremstillet et katalog 
over bøger, bibliotekarerne anbefalede 
børn at stifte bekendtskab med. Dette 
katalog uddeltes til alle elever på vor 
skole.

Derudover arrangeredes fredag den 
27. oktober en sammenkomst for ele
verne i gymnastiksalen. Skolebibliote
kar, overlærer Jens Møller fortalte om 
den glæde, bøger skænker børn, og der 
vistes 2 film om bøger og biblioteker.

Forældrebesøg på skolen.
Tirsdag den 7. og torsdag den 9. 

november 1961 holdt skolen „åbent 
hus“ og indbød forældre og værger til 
at overvære undervisningen i deres 
børns klasser. Fremmødet var naturligt 
størst i de mindste klasser.

Forældremøde.
I tilslutning til forældredagene ind

bød skolen onsdag den 8. november til 
et aftenmøde i gymnastiksalen. Skole
nævnets formand elmester K. Wagner 
Thisted fortalte om skolenævnets ar
bejde og skoleinspektør Chr. Larsen 
fortalte om nogle af skolens hjælpe
midler. Efter indlæggene vistes to 
films: „Splintret emalje“ og „Karius 
og Baktus“.

Til denne aften havde overordentlig 
mange forældre meldt sig, således at 
salen var stuvende fyldt. Efter foredrag 
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og films havde forældrene lejlighed til 
at tale med de fleste af skolens lærere.

Julefilm.
Traditionerne omkring julen på Mat- 

thæusgades skole omfatter også jule
film for alle eleverne. Disse under
holdende films vistes ved to forestil
linger mandag den 18. december i 
drengenes gymnastiksal.

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.

Skolens personale samledes med sko
lenævnets medlemmer og skolens øv
rige venner til en festlig julesammen
komst som afslutning på året. Det er en 
god tradition.

Fastelavn.
I anledning af fastelavn afholdtes fre

dag den 2. marts filmsforestilling i gym
nastiksalen for elever fra 1.—4. klasse. 
Der vistes underholdende film med 
Chaplin og Gøg & Gokke i hoved
rollerne.

Fredag den 9. marts afholdtes det 
årlige skolebal for elever fra 5. klasse 
og op. Begge gymnastiksale var smukt 
pyntet og dansen gik lystigt til midnat 
til tonerne af et 5-mands orkester. I 
den øverste sal var oprettet en bar, hvor 
man i pauserne kunne forfriske sig. 
Overskuddet fra festen indsendtes til 
U-landshjælpen.

Gymnastikopvisning.
Fredag den 6. og onsdag den 11. 

april afholdtes gymnastikopvisning på 
skolen. Hr. I. B. Nielsen havde trænet 
et hold på 18 drenge, der ved opvis
ningerne præsenterede meget smuk red
skabsgymnastik. Til den første opvis
ning var så mange af skolens elever 
inviteret, som salen kunne rumme, og 
til den anden, der fandt sted om afte
nen, var forældrene indbudt. Opvis
ningerne var en god reklame for gym- 
gymnastikken.

Ulandshjælpen.
Som på de fleste andre skoler landet 

over, har eleverne på vor skole også 
ønsket at være med i løsningen af de 
store og betydningsfulde opgaver, Dan
mark vil løse i U-Iandene.

Megen fantasi og meget arbejde har 
børnene præsteret, når det gjaldt om at 
skaffe penge. Der er blevet tegnet post
kort, flettet smukt plastikbast om bøj
ler, støbt gibsfigurer og m. m. Alle 
produkter blev solgt på rekordtid og 
sammen med det overskud, der blev 
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fra skoleballet i marts, indbragte ind
samlingen på Matthæusgades skole over 
900 kr., der blev indbetalt på giro nr. 9.

Seksualbelæring.
Ifølge undervisningsplanen skal ele

verne have seksualbelæring, inden de 
forlader skolen.

Hvor naturlig lejlighed gives i den 
daglige undervisning tager læreren og
så behandlingen op tilpasset efter al
derstrinet.

P.g.a. personalemangel har det ikke 
været muligt i år at få foredragsholdere 
til 7. klasserne. Klasselærerne har der
for efter samråd med hjemmene selv 
givet undervisningen i samarbejde med 
biologilæreren.

Færdselsundervisning.
I lighed med tidligere år har politi

folk fra færdselsafdelingen besøgt sko
len og fortalt børnene om trafikkens 
problemer. Som noget nyt har skolens 
lærere også været på skolebænken hos 
politiassistent Lindebro og er blevet 
belært, så lærerne nu er rustet til at 
besvare de mange spørgsmål, vore vi
debegærlige elever stiller.

Fritidsklubberne.
Fritidsklubberne har haft en god sæ

son. Fremmødet har været godt. Der 
har været afholdt de traditionelle films
forestillinger.

I de manuelle klubber er arbejdet 
med liv og lyst og resultaterne vil blive 

fremlagt ved årets udstilling. I hånd
bold og bordtennis dygtiggører man sig 
til deltagelse i konkurrencer, og de små 
gør gymnastik på livet løs samt hører 
dejlige eventyr. Orienteringsklubben 
har været på flere små ture og en stor 
sommertur til Italien. Denne tur er om
talt andetsteds.

Længsler mod udlandet.
Flere klasser planlægger rejser i 

sommerferien til udlandet. Eleverne 
sparer op på forskellig måde.

For at forberede rejsen er der af
holdt byggemøder med og uden for
ældre.

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.

Rejseminder.
Efter udlandsrejser og efter lejr

skoleophold har klasserne afholdt sam
menkomster for at genopfriske rejse
oplevelser og for at vise de forskel
lige fotos og for at vise films. I visse 
tilfælde har forældrene været inviteret. 
Disse aftener er bestemt ikke kedelige.
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Hilsen fra skolenævnet.

Resultatet af det nye skolenævns
valg kan desværre ikke komme med i 
denne årsoversigt, da det først sker i 
maj måned, men efter 12 års virke ved 
skolen er der grund til for os, der af
går fra det gamle skolenævn, at se til
bage på en årrække, der har bragt os 
i nær kontakt med skoleproblemer og 
i forbindelse med pædagoger, vi har 
lært at sætte pris på. Vi har set et dag
ligt målbevidst slid fra en lærerstab, 
der praktisk talt uden undtagelse har 
taget opgaven op med langt større per
sonlig indsats, end vi forældrerepræ
sentanter havde troet. Der er ikke bare 
tale om et dygtigt og energisk arbejde, 
der klares i en normal arbejdstid; men 
om et personligt engagement i mange 
forhold, der ofte er langt ud over det 
rimelige, i omsorg for elevernes vel
færd. Det er en belastning, selv om der 
både er tale om bekymringer og glæder. 
Vi skal ikke gå rundt og takke hinan
den, for det betyder så lidt. Men der 
er grund til at fastslå — ved slutningen 
af den årrække, hvori vi som forældre
nes repræsentanter har haft lejlighed 
til at følge skolearbejdet - at lærersta
bens arbejdsindsats på denne skole er 
særdeles betydningsfuld. Det har sat 
præg på en betydelig del af den nye 
generation på Vesterbro.

Hvorpå bygger man nu en sådan ud
talelse, når det ikke bare er tomme 
ord?

Der er naturligvis mange årsager til 
de forbedrede forhold, vi kan konsta
tere på Vesterbro — som vel også an

dre steder — i de senere år, men blandt 
disse årsager er skolens kulturpåvirk
ning en af de væsentlige. Der er vit
terligt sket en ændring i hjemmenes 
standard fra den første tid, da jeg be
gyndte skolearbejdet og måtte besøge 
mange hjem på grund af forsømmende 
og forsømte børn, og til nu, hvor den 
slags i forhold til børnetallet er yderst 
sjældne. Naturligvis betyder de øko
nomisk bedre tider mest af alt. Der er 
mindre arbejdsløshed og derfor mindre 
af den økonomiske fortvivlelse, der kan 
destruere selv de bedste følelser hos 
mennesker. Med den stigende velfærd 
er det naturligvis børnene, der først 
nyder godt deraf, for når evnerne er 
dertil, er der vist intet forældre hellere 
vil end hjælpe børnene frem. Den so
ciale velfærd skylder vi først og frem
mest tak for den bedre opvoksende ung
dom, men dernæst skolen, der står pa
rat til at yde alt til belæring og karak
teropdragelse og sund åndelig kultur i 
et frit samfund.

Det kan godt være, at det nye skole
nævn, som ikke har relationen fra for
rige tider, vil synes det er for meget 
sagt, for der er visselig endnu meget at 
tage fat på i diciplinær henseende med 
hensyn til vore skolebørn. Jeg siger 
bare, at der er sket en betydelig for
bedring. Men der er opgaver nok at 
tage fat på.

Jeg har altid gået med visse ønske
drømme, — fantasi er vist en nødven
dighed for at gå aktivt ind i et frivilligt 
socialt arbejde. - Man skal kunne fore- 
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stille sig et resultat, der skal arbejdes 
henimod. Jeg har forestillet mig den 
smukke bygning, som Matthæusgades 
skole i virkeligheden er, lagt frit i et 
anlægsagtigt kulturcentrum, og sam
men med kirken danne et grønt om
råde, der helt ud til Enghavevej kunne 
være en tiltrængt forskønnelse af kvar
teret, og som med en passende rand
bebyggelse på den anden side af Mat- 
thæusgade til faglokaler, sports- og 
fritidsklubslokaler o.s.v. kunne blive 
den ungdomsborg, Vesterbro trænger 
til . . .

Det er uendelig lidt, der er nået i 
forsøg på at finde jordbund for disse 
tanker. Dog har vi mødt velvilje hos 
skolemyndighederne med hensyn til at 
få indrettet de faglokaler, skolen mang

ler mest, og vi ved, at det alene kræ
ver store beløb. At tænke på radikale 
ændringer, der kræver million- investe
ring, er tiden desværre endnu ikke mo
den til.

Idet jeg ønsker det nye skolenævn 
lykke til gerningen, takker jeg skole
inspektør Chr. Larsen, - hvis utræt
telige arbejde er beundringsværdigt — 
for lykkeligt samarbejde, og hele sko
lens personale for velvilje i enhver hen
seende, samt mine kolleger i skolenæv
net for den indsats, vi alle håber må 
have gavnet lidt for Matthæusgade 
skole og børnene, som vi ønsker en 
lykkelig fremtid.

Med venlig hilsen
K. Wagner Thisted 

form. f. skolenævnet.
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Skolenoter.

Skolens personale.
Skolens leder: Chr. Larsen.

Viceskoleinspektører: Karen Ander
sen, Herluf Madsen.

Overlærere: Marie Andreasen, A. 
Fersløw-Dannerup, Viggo O. Hansen, 
Svend Kolling, Gudrun Larsen, Jens 
Møller, Ebba Nielsen, Erna Rønø, Bryn- 
hild Sjølin, Henning Christensen.

Lærere: Niels Alrø, Sys Dalgård, 
Grete Futtrup, Kirsten Hansen, Eilert 
Jensen, Jytte Jensen, Birgit Brønden 
Kristensen (afgik efter ansøgning 1. 
maj 1962), Oda Loft, I. B. Nielsen, 
Sigrid Nissen, N. J. Nørgaard, Finn 
Røssel, Kaj Schmidt, Ellen Snoer, Dag
mar Taschner.

Formand for skolens lærerråd: A. 
Fersløw-Dannerup.

Skolelæge: Harald Kreutzfeldt.

Skolesundhedsplejerske: Aase Knud
sen.

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

Skolenævnet.
Forældrenes repræsentanter var:
El.mester K. Wagner Thisted, Sølv

gade 90, K.*), formand.
Fru Jytte Oschlack, Godsbanegade 

21, V.*).

Husmoder Gurli Noye, Oehlenschlä
gersgade 46, V., næstformand.

Afdelingschef Anker Holm Hansen. 
Mysundegade 14, V., sekretær.

Husmoder Inga Rasch, Boyesgade
3, V.

*) valgt af borgerrepræsentationen. Ud
træder efter ønske maj 1962.

EIev= og klassetal.
Skolen er bygget 1883. Fra det ny 

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

Skolekøkkenundervisningen og sløjd
undervisningen finder sted på Oehlen
schlägersgades skole og Ny Carlsberg- 
vejens skole.

Eleverne går til tandbehandling på 
Ny Carlsbergvej.

1 . september 1961 havde skolen 23 
hovedskoleklasser (1.-7. kl.), 1 8. kl. 
1 I real, 1 EM-klasse, 1 realklasse og 
1 læseklasse, ialt 28 klasser med 670 
elever, 363 drenge og 307 piger.

Sparemærker og præmier.
Eleverne er også flinke sparere. 

Hver mandag kan eleverne gennem 
klasselæreren købe sparemærker på 
kontoret.

Fra 1. marts 1961-1. marts 1962 
blev der solgt for kr. 2400 sparemær
ker. De yngste elever er de flinkeste.

Ved skoleårets afslutning uddeltes 
præmier til udgåede elever for flid og 
god opførsel.
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Feriebjørnsudsendelser.
Efter at skoleinspektør Østrup p.g.a. 

alder er fratrådt sin stilling som leder 
af feriebørnsudsendelsen, har Børnenes 
Kontor overtaget det meget vigtige ar
bejde. Fra vor skole udsendtes sidste 
år 4 piger og 12 drenge i nye pladser.

Frk. Jytte Jensen og hr. Kaj Schmidt 
leder udsendelsen.

Der sendtes også en del børn til svag
børns- og feriekolonier.

Viceinspektøren udstedte 172 billet
ter til sommerferierejser.

Skolescene og skolebio.
Fra 5. klasse og på højere klasse

trin kan eleverne melde sig til besøg 
i teater og bio. Børnene er særdeles 
glade for disse forestillinger og slutter 
op om dem i stort tal.

58 elever var tilmeldt skolescenen 
og 165 valgte biografforestillingerne. 
Skolens repræsentanter er: frk. Gud
run Larsen og hr. V. O. Hansen.

Skolens sangkor.
Hr. N. J. Nørgaard har atter i år le

det skolens sangkor. Ca. 30 piger og 
nogle enkelte drenge har med stor glæ
de deltaget i den ugentlige øvelse og 
vil ved festlige lejligheder præsentere 
sig for forældre og kammerater.

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

Konfirmationslegat.
Frk. Marie Jeppesens legat kan sø

ges af konfirmander (drenge), der går 
i Matthæusgades skole.

Skolemaden.
I henhold til ny lovgivning har Kø

benhavns kommune besluttet, at der 
ikke fremtidig normalt ydes gratis sko

lefrokost til eleverne. Kun i særlige til
fælde, nemlig hvor skolelægen skøn
ner, at et barns ernæringstilstand gør 
en frokost påkrævet, vil der kunne ud
leveres en sådan.

Derimod vil alle elever, undtagen 
elever i realklassen efter gammel ord
ning, gratis kunne få j 1 sødmælk dag
lig.

641 elever drikker mælk hele året.

Bibliotek og læsestue.
Læsestuen har også i år haft pænt 

besøg og forhåbentlig gjort gavn efter 
sin bestemmelse.

Og så fik vi endelig vort udlånsbib
liotek installeret på nr. 4. Lokalet er 
ikke til at kende igen: nye borde og 
stole, reoler og først og fremmest 1200 
dejlige bøger, som nu venter på at blive 
læst og give deres indhold videre til 
læselystne og videbegærlige piger og 
drenge.

Indvielsen fandt sted onsdag den 21. 
marts. Kst. inspektør Karen Andersen 
bød velkommen. Stadsbibliotekar Carl 
Thomsen overdrog biblioteket til Kø
benhavns skolevæsen og viceskoledi- 
rektør Thorkil Holm takkede derfor. 
Udlånet begyndte den 3. april.

Biblioteksbesøg, Lyrskovgade 4.
I det forløbne år har skolens 4. og 6. 

klasser i følge med klasselærerne be
søgt kommunebiblioteket i Lyrskovgade 
(børnebogsafdelingen). Med bibliote
karer som „vejvisere“ har eleverne fået 
en orientering om hjemlån af bøger og 
om brugen af bibliotekets læsesal. At 
disse besøg virker stimulerende på ele
vernes læselyst mærkes ofte i den dag
lige undervisning.

Skolens 8. klasser har ligeledes be
søgt kommunebiblioteket, dog for disse 
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klassers vedkommende voksen-afdelin
gen.

Tegnekontakter.
Skolen har i år deltaget i udenlandske 

konkurrencer og har modtaget 5 diplo
mer. På skolen har der været vekslende 
udstillinger for både elever og lærere.

Rejselektorer.
Gennem foreningen „Norden“ har 

skolen også i år haft lejlighed til at 
modtage gæstetalere fra de øvrige nor
diske lande. I dette skoleår har vi haft 
besøg af den svenske forfatter fru Irene 
Wallerius Linton, der fortalte om „Året 
och årsfesterna“ i Sverige, og fra Nor
ge kom lærerinde Kari Vik Krogstad 
med et Bjørnsonprogram.

Indsamlinger.
„Julehjertet“ (Børnenes Kontor) - 

Eleverne indsamlede i 1961 kr. 1642. 
Indsamlingen ledes af skolebetjent Jør
gen Jensen.

„Barnets Dag“. Denne indsamling 
finder sted på Kongens fødselsdag og 
indbragte i 1961 kr. 1575. Indsam
lingen lededes af hr. N. Alrø. I 1962 
indsamledes kr. 881. Frk. Kirsten Han
sen organiserede indsamlingen.

„Dybbøldagen“ indbragte ca. 900 kr. 
Indsamlingen ledes af hr. E. Jensen.

Endelig har eleverne deltaget i Red 
Barnets indsamling til bekæmpelsen af 
spedalskheden i Afrika og Asien og 
indsamlede adskillige hundrede kroner 
samt samlet ind til U-landshjælpen (om
talt andetsteds).

Hilsen til skolenævnet.
Efter udløbet af den 4-årige periode 

skal der efter bestemmelserne vælges 
nyt skolenævn.

På skolens vegne kan jeg takke det 
afgående nævns medlemmer for et for
trinligt og positivt samarbejde. Med hu
mør og med forståelse for skolens pro
blemer er det forelagte arbejdsstof ble
vet gennemarbejdet. Sammenkomsterne 
i nævnet har altid været præget af sam
arbejdsvilje og hygge.

Heldigvis fortsætter flere skole
nævnsmedlemmer, så at kontinuiteten 
i arbejdet bevares. Tidligere afgik fru 
Jytte Oschlack, hvem vi har bragt vor 
hjerteligste tak.

Nu har nævnets formand også meldt 
pas på grund af overvældende arbejde 
i sin organisation, hvis formand han er 
blevet. En sådan fratrædelse kan ikke 
forbigås i stilhed.

Efter 12 års virke må det være slut, 
hvilket vi meget beklager. Med megen 
dygtighed og klogskab har elmester K. 
Wagner Thisted talt forældrenes og 
elevernes pædagogiske og sociale sag 
og med fin takt samarbejdet med sko
lens medarbejdere.

Hans lyssyn, ildhu og frejdighed 
smitter af, hvor han kommer; han for
svinder dog ikke i den blå luft; men er 
en realiteternes mand med sans for de 
skolemæssige og menneskelige propor
tioner. Vi vil også savne den opildnende 
og fængslende taler, der vakte begej
string til live i os. Den afgående for
mand takker vi for hans virke, han vil 
blive savnet.

Med venlig hilsen
p. s. V.

Chr. Larsen.
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Praktiske oplysninger.

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

dag kl. 1730—1830. Kontoret findes på 
1. sal. Telefon: VE 4309.

Sundhedspleje.
Skolelæge: Dr. H. Kreutzfeldt træf

fes mandag kl. 9—10.
Sundhedsplejersken : Fru Aase Knud

sen træffes mandag, onsdag og fredag.

Karaktergivning.
Elevernes standpunkt i de forskellige 

fag udtrykkes i tal, forkortelser eller 
ord.

1 .-5. klasse: 6-6?-5 x -5-5? o.s.v.
6 .-7. klasse: særdeles godt — over 

middel — middel — under middel — ringe.
Eksamensmellemsk. + realkl. : ug — 

ug? - mg x - mg — mg? o.s.v.

Week=end=lektioner, 40 min.
1. lektion: 8°°- 810
2. „ 810- 920
3. „ 93°-1010
4. „ 1O‘°-1O50
5. „ 1120—12°°
6. „ 12°°-1240
7. „ 1250-1325
8. „ 1325—14°°

Tandplejen.
Behandlingen foregår på Ny Carls- 

bergvejs 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“. I skole
året 1961—62 omfattede behandlingen 
1.—6. klasse.

Fra 7. 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.

Nye elever.
Indmeldelse af nye elever modtages 

fra 1. september.
Ifølge loven skal børn, der 1. august 

1962 er fyldt 7 år, modtage undervis
ning fra august.

Hvis et barn fylder 7 år inden 31. 
januar 1963, kan skolegangen begynde 
august 1962, såfremt hjemmet frem
sætter ønske herom.

Dåbsattest eller navneattest samt 
„Koppeattest“ bedes medbragt. Ind
skrivning helst inden 15. september til 
skoleåret 1963—64.

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.
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Alle glemte sager opbevares i „glem
meskabet“. Mandag, onsdag og fredag 
i frikvarteret kl. 12 kan eftersyn fore
tages under opsyn af skolebetjenten.

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.), Bro- 
agergade, Brorsonsgade, Colbjørnsens- 
gade (1-11 og 2-14), Dannebrogs
gade (1-37 og 2-38), Enghave Plads, 
Enghavevej (1-57 og 2-20), Eskilds- 
gade (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, Ha- 
derslevgade (1-37 og 2-32), Helgo- 
landsgade (1-13 og 2-12), Istedgade 
(fra 97 og 60), Kingosgade (1-9 og 
2-6), Kongshøjgade, Kaalundsgade, 
Maria Kirkeplads, Matthæusgade, Mel- 
dahlsgade, Mysundegade, Oehlenschlæ- 
gersgade (1-49 og 2-52), Reventlows- 
gade (2-14), Sankt Jørgens Allé, Sa- 
xogade (1-75 og 2-84), Stenosgade, 
Sundevedsgade, Svendsgade, Tromme
salen, Tullinsgade, Ullerupgade, Valde- 
marsgade (1—53 og 2-34), Westend, 
Vesterbrogade (9-113 og 8-120), 
Vester Farimagsgade (1 og 2-4), Vik- 
toriagade (1-17 og 2-22), Værnedams
vej (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.

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 
tidligere 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 obli
gatorisk for piger og drenge fra 4. klas
se 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 an
dres ejendom eller ypper kiv. Halvsløje 
elever bliver ofte snarere dårligere i 
frikvarteret i klassen, når værelset ud
luftes med henblik på efterfølgende un
dervisningstime. Når særlige grunde 
foreligger, kan en elev efter skriftlig 
anmodning få tilladelse til at være 
„oppe“.

Meddelelsesbogen.
Meddelelsesbogen (tidligere kaldet 

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

Bogen hjemsendes hver måned. Før 
efterårsferien, før juleferien, ultimo 
marts og efter årsprøven hjemsendes 
tillige standpunktskarakterer i de for
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skellige fag. Bogen bedes omgående 
tilbagesendt klasselæreren i kvitteret 
stand.

I eksamensmellemskolen findes sær
lige hjemsendelsesdata; se foran i med
delelsesbogen.

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.
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Arsafslutningen 1962.
(Besøgsdage).

ONSDAG DEN 20. JUNI
Drengeklasser. Lærer.
I u (nr. 18)

. s O
O
 CO o

1 1 CD
 go naturlære ..........

naturlære .......... hr. Dannerup

8 au (nr. 14)
- 950-10‘“ 

kl. 8 - 850
naturlære ..........
dansk ................ Schmidt

- 850- 910 regning ............. fru Sjølin
7 A1 (nr. 4) kl. 8 - 850 dansk ................ hr. Nørgaard

- 850- 940 regning ............. - Schmidt
5 A (nr. 12) kl. 950-1010 dansk ................ - Schmidt

- 11ls—12 regning ............. fru Sjølin
2 A (nr. 2) kl. 95"-104“ regning ............. frk Harrekilde

- 11ls—12 dansk ................ hr. Alrø
2 B (nr. 10) kl. 8 - 85° regning ............. fru Sjølin

- 850- 940 dansk ............... hr. Thode Hansen
1 B (nr. 8) kl. 8 - 850 regning ............. - H. Madsen

- 850- 94° dansk ................ fru Loft

Pigeklasser.
7 bu (nr. 17) kl. 950-1040 regning ............. hr. Alrø

- 1115-12 tysk .................. fru Taschner
7 at (nr. 13) 

(nr. 19)
kl. 95O-1O40 

- 1115-12
dansk ................|
biologi .............. 1 - Rønø

4 a (nr. 13) kl. 8 - 850 dansk ................ - Rønø
- 85°- 940 regning ............. - Futtrup

4 b (nr. 15) kl. 950—1040 dansk ................ - Sjølin
- 111S—12 geografi .......  ... ir. E. Jensen

3 u (nr. 5) kl. 8 - 850 dansk ............... fru Snoer
- 850- 940 regning ............. - Rønø

2 a (nr. 5) kl. 9,0-10^° dansk ............... frk. K. Hansen
- Il15—12 regning ............. ru S. Nissen

2 b (nr. 7) kl. 850- 940 regning ............. frk. M. Andreasen
- 950-104° dansk ................ fru Taschner

1 b (nr. 3) kl. 8 - 850 dansk ................ frk. J. Jensen
- 850- 940 regning ............. fru Snoer

Gæstelærer.

hr. Røssell

fru Loft 
hr. Alrø

- Thode Hansen
- Nørgaard
- Thode Hansen 

frk. Harrekilde

jfrk.M. Andreasen 

hr. E. Jensen
- Schmidt 

fru Futtrup 
frk. J. Jensen 
fru S. Nissen 
frk. K. Hansen
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TORSDAG DEN 21. JUNI
Drengeklasser.
I u (nr. 14) kl.

6 Aj (nr. 26) kl.

8 - 850 geografi 
850- 940 geografi 
950-104° geografi
8 - 850 regning 
850- 940 geografi

.............J. fru

hr.

6 au (nr. 6) kl. 8 - 850 dansk ................
- 850- 940 regning ............. fru

6 bu (nr. 4) kl. 950-1040 dansk ...............  hr.
- llls—12 geografi ............. fru

4 A (nr. 16) kl. 8 - 830 dansk ................ fru
(nr. 19) - 850- 940 biologi ............... hr.

4 B (nr. 12) kl. 8 - 85° dansk ................... -
- 850— 940 regning .............

3 A (nr. 10) kl. 85°- 940 dansk ................... -
- 950-1040 regning ............. fru

1 A (nr. 2) kl. 8 - 850 regning ............. hr.
- 850- 940 dansk ................... -

Lærer.

Snoer

H. Christensen

Jens Møller 
S. Nissen 
V. O. Hansen 
Ebba Nielsen 
Futtrup
V. O. Hansen 
Kolling 
Jens Møller 
H. Madsen 
Ebba Nielsen 
Thode Hansen 
Røssell

Gæstelærer.

hr. Nørgaard

- V. O. Hansen
- Thode Hansen 

frk. K. Hansen 
fru Futtrup 
hr. H. Christensen

- V. O. Hansen
- Røssell

frk. G. Larsen 
- M. Andreasen 
- J. Jensen

Pigeklasser.
5 a (nr. 9) kl. 8 - 850 regning .............. frk. J. Jensen

- 850- 940 dansk ................. frk.M. Andreasen
5 v (nr. 11) kl. 950-1040 dansk ................. fru S. Nissen

- Il15—12 regning .............. fru Loft
3 v (nr. 7) kl. 850- 940 dansk ................... - Ebba Nielsen

- 950—1040 regning ............... frk. J. Jensen
1 a (nr. 1) kl. 8 - 850 dansk ................... - G. Larsen

- 850- 940 regning ................ - K. Hansen

fru S. Nissen
hr. Kolling
fru Loft
hr. H. Christensen

Matthæusgades skole, marts 1962.

Chr. Larsen.
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