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MARIA KIRKEPLADS
SKOLE

MEDDELELSER FOR 1962-63
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN

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



Om konfirmationsforberedelsen.1. Eleverne konfirmeres fra 7. klasse, således at konfirmationsforberedelsen falder inden for dette klassetrin.Elever, der skal konfirmeres i oktober fra 7. klasse, skal dog have fri til at gå til konfirmationsforberedelse ca. medio april—juni.2. Elever, der i henhold til ovenstående går til konfirmationsforberedelse, skal have fri kl. 13 mandag og torsdag og skal ikke møde på skolen igen efter konfirmationsforberedelsen.3. Alle elever, der går til konfirmationsforberedelse, har ret til af skolen at låne en salmebog og et nyt testamente.I forbindelse hermed skal også nævnes de såkaldte konfirmandrejser, der som regel strækker sig over 10 dage.Skolen har ingen hjemmel til at give eleverne fri for skolegang til sådanne rejser. Kun hvis rejsen er tilrettelagt således, at det største antal rejsedage ligger i påske- eller efterårsferien, giver skolen — i tilslutning hertil — fri i indtil 3 dage.
Erstatning for bortkomne ure, smykker etc.Da skolevæsenet jævnligt modtager ansøgning om erstatning for værdigenstande, som elever har mistet på skolen, benytter man anledningen til her at gøre hjemmene opmærksom på, at skolevæsenet ikke yder erstatning for ure, smykker o. lign., hvorfor det frarådes hjemmene at lade eleverne medbringe sådanne genstande på skolen. Sker det alligevel, er det på hjemmenes eget ansvar, og erstatningskrav vil ikke kunne gøres gældende. Samtidig gør man opmærksom på, at der heller ikke ydes erstatning for huer, vanter, tørklæder og lignende mindre beklædningsgenstande; disse må af eleverne medtages i klassen.

Smitsomme sygdomme.Uddrag af regler for skolernes forhold i tilfælde af smitsomme sygdomme (undervisningsministeriets bekendtgørelse af 27. maj 1950).En elev eller lærer må ikke modtages i skolen:1. før 10 dage efter sygdommens begyndelse (ikke efter udslættets fremkomst) ved mæslinger,2. før 4 uger efter hosteanfaldenes begyndelse ved kighoste,3. før det akutte stadium er overstået ved røde hunde, skoldkopper, rosen, 
influenza, fåresyge og halsbetændelse,4. før der foreligger smittefrihedsattest fra læge ved tyfus, paratyfus, pa- 
radysenteri, difteri, smitsom hjernerygmarvsbetændelse (epidemisk 
meningitis) samt børnelammelse. — For de under 4. nævnte sygdomme kræves også smittefrihedsattest efter sygdommens optræden i elevens eller lærerens hjem.
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Skoleårets afslutning.For børnenes forældre samt enhver, der har interesse for skolens arbejde, bliver der lejlighed til at overvære den almindelige undervisning torsdag den 20. og fredag den 21. juni. På disse dage er børnenes skriftlige arbejder fremlagt i klasselokalet.
Besøgsdage. Se omstående skema.
Håndarbejder, 
sløjdsager og er udstillet på 1. sal på nr. 3 og nr. 13. 
tegninger

Afslutning Fredag den 21. juni kl. 1050 finder der i gymnastiksalen en 
med præmie= lille afslutningshøjtidelighed sted, hvor skolens lærerper- 
uddeling. sonale samt elever fra 5. klasse og opefter indbydes. Ligeledes er børnenes forældre velkomne.
Omflytning. Lørdag den 22. juni møder eleverne efter aftale med klasselærerne for at aflevere eller ombytte skolebøger.
Sommerferien begynder mandag den 24. juni og slutter med lørdag den 10. august.

Udstilling af børnenes arbejder 

er åben onsdag den 19. juni kl. 19-21

Mandag den 12. august begynder skolen igen.
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Skoleefterretninger.

Skolen havde den 1. marts 1963 ialt 231 elever, nemlig 116 drenge og 115 piger fordelt på 16 klasser.
Personalia.Skoleinspektør: hr. B. B. Møller.Viceskoleinspektør: hr. C. E. Hansen.Overlærere: hr. Åge Aundal, hr. N. S. Frederiksen, hr. Helge Jensen, hr. Aage Knudsen, hr. M. K. Neis, hr. Vagn Povlsen, hr. Uhre Pedersen, frk. J. Clausen, fru G. Fritzbøger, frk. E. Hendriksen, fru A. Knudsen, fru A. Kilde og frk. E. Petersen.Lærere: hr. M. H. Etzerodt og hr. Ul. Sørensen.Lærerinder: fru D. Malmer.Skolebetjent: hr. Martin Hansen.Skolelæge: fru Elin Fog.Skolepsykiater: fru Edel Lohse.Sundhedsplejerske: fru Karen Nielsen.Økonoma: fru Gurli Christensen.

Fru Gertrud Kjæld tog med forrige skoleårs afslutning afsked med skolen for at tiltræde stillingen som inspektør ved Hans Tausensgades Skole. Maria Kirkeplads Skoles nye inspektør blev indsat den 15. august 1962.Ved indeværende skoleårs afslutning forlader hr. overlærer M. K. Neis Maria Kirkeplads Skole efter at have virket her i 44 år.
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I årets løb.Torsdag den 21. juni tog vi ved en højtidelighed i skolens gymnastiksal afsked med de udgåede elever.Tirsdag den 2. oktober aflagde skolen besøg i Zoologisk Have.Det årlige forældremøde blev afholdt torsdag den 8. november. Skoleinspektør J. Bøggill Nielsen holdt et levende og interessant foredrag: Når børn volder vanskeligheder. Der blev derefter vist en film: Grænselandet.Lørdag den 23. februar havde vi skolekomedie og bal. Børn og lærere opførte »Mærket«, og denne forestilling blev gentaget to gange, godt besøgt af både forældre og børn.Den 1. april viste politiets færdselsafdeling børnene en marionetkomedie på »Kasperteateret«. I samme måned holdt Maria Kirkeplads Skole 50- års jubilæum, og en kreds af indbudte samledes i den anledning med skolens personale og børn i gymnastiksalen.I maj blev der endvidere holdt et forældremøde, hvor cand. psych. Finn Lambert talte om afgangsklassernes erhvervsmuligheder samt om Foreningen af 1915 og dens arbejde blandt de udgåede elever.I året 1962 har skolen uddelt 10 par træsko og 12 par sko fra »Foreningen fattige Børns Fodbeklædning«.36 børn har gennem »Børnenes Kontor« modtaget beklædningshjælp ved sommerferien og 32 hjem har fået hjælp til jul.For beklædningshjælpen samt anden modtagen hjælp takker skolen de ovennævnte institutioner.I skolebespisningen deltager for tiden 130 børn, og 228 børn får mælk.50 piger og drenge har været medlemmer af skolescenen og 35 af skolescenens bio.Til feriepladser fik 52 børn rejsebilletter gennem skolen.I »Gabriel Jensens Ferieudflugter« deltog i sommerferien 75 børn.65 af skolens ældste elever har i dette skoleår været medvirkende ved indsamlinger. På »Barnets Dag«, »Arbejder-Samaritternes Dag«, »De Evnesvages Dag«, samt ved salget af »Julehjertet«, »Ensomme Gamles Værn« og »Høstblomsten« har vore børn indsamlet ret betydelige beløb.
Svømmeundervisning.Vi underviser vore store børn fra 5. klasse og opefter i svømning i »Øbrohallen«. Resultatet af denne undervisning er, at alle børn, der udgår af vore 8. klasser kan svømme, dog naturligvis med undtagelse af enkelte, der p. g. af sygdom ikke kan tåle at gå i vandet.I indeværende år var drengenes resultater: 40 50 m-svømmere, 16 bestod svømmeprøven, 5 frisvømmerprøven og 2 livredderprøven, og pigernes: 19 50 m-svømmere, 5 bestod svømmeprøven og 2 frisvømmerprøven.
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Foreningen »Kallehave Strand«.
(April 1962—april 1963).På ferie- og friluftskolonien »Kallehave Strand« har hjælpeskolerne i København mulighed for at anbringe børn, som af helbredsmæssige eller sociale årsager har behov for at komme på landet en tid af skoleåret. Indstilling til et sådant ophold på 6—8 uger går gennem klasselærer og skolelæge.I tiden april 62—april 63 har 52 børn (25 piger og 27 drenge) haft et sådant ophold.Foreningen driver 4 sommerferiekolonier. Et meget stort antal af skolens børn har haft 3i uges ferieophold der.Ønskes et barn på koloni, rettes henvendelse derom til klasselæreren.Fra 1—7—62 udnævntes hr. og fru David Petersen til forstanderpar.

Aa. Knudsen

Forældrekredsen.Der har i vinteren 1962—63 været én forældrekreds. Gennem hyggeligt samvær på lærerværelset med samtaler om skole, hjem og samfund er det gode forhold mellem skolen og børnenes forældre blevet yderligere udbygget og styrket.Fra alle dele af byen er man mødt trofast frem.Skolen håber på i den kommende vinter at kunne fortsætte dette arbejde med samme gode tilslutning. Ulrik Sørensen

Hjælp til de udskrevne elever.»Foreningen af 1915« har til formål at hjælpe unge mennesker, der er udgået af Københavns hjælpeskoler, såvel erhvervsmæssigt som socialt.Foreningens arbejdsområde omfatter i øjeblikket:1. Husholdningsskolen på St. Hans Torv (oprettet 1934) og på Rysen- steensgades Skole. Her bliver hvert år uddannet 20—30 piger. Der undervises i madlavning, bagning, rengøring, vask og strygning. — Alt er gratis for eleverne, der tillige får en del af kosten på skolen.2. Erhvervsvejledningen og rådgivningen, der for drengenes vedkommende udføres af sekretæren, cand. psych. Finn Lambert, og for pigernes vedkommende af socialrådgiver fru Palle Petersen.3. Skomagerværkstedet, Kaslrupvej 17, er oprettet for at hjælpe de drenge fra vore skoler, der har særlig vanskeligt ved at klare overgangen fra skole til erhvervsliv. Efter nogen tids træning her, lykkes det gerne at anbringe de unge i erhvervene.
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4. Kuratorvirksomheden, der består i, at klasselærerne ved besøg i hjemmet kan følge den unge i de første år efter udskrivningen og være til hjælp med råd og vejledning i det omfang, som er nødvendigt.5. Fritidsklubber, der har til formål at samle vore tidligere elever til hyggeligt og fornøjeligt samvær med andre unge og derved lære dem foreningskultur og sikker optræden sammen med andre mennesker på deres egen alder.
Ungdomsklubben.Fra oktober til og med marts har der på skolen ligesom tidligere år været klub for skolens udgåede elever.I klubben har vi plejet mange interesser, f. eks. træsløjd, emaljeringsarbejde, stoftryk, billard og bordtennis, skak, dam, dans, og så hygger vi os vældigt med hinanden.Klubben har i vinter været åben 3 gange om ugen, og vi har hver gang været mellem 50 og 60 medlemmer i klubben.To gange i vinter har vi været på weekendtur. Dette er en ting, som jeg håber vil fortsætte, for det fremmer kammeratskabet og fællesskabet også at være sammen om et sådant lørdag/søndags arrangement engang imellem.Klubben åbner igen til oktober, og alle udgåede elever fra de sidste 5årgange skal være velkomne i klubben. Børge Gettermann

Foreningen af 1915.Med skoleårets afslutning følger også udskrivningen af børnene fra skolens ældste klasser. Snart efter vil disse børn være spredt ud til nogle af byens tusindvis af arbejdspladser, hvor en helt ny tilværelse skal til at begynde for dem; i stedet for korte skoledage får de nu lange arbejdsdage, og i stedet for skolens stillesiddende boglige arbejde bliver de stillet over for legemligt arbejde i større eller mindre grad.I den mangfoldighed af erhverv, som findes nu til dags, kan det naturligvis være vanskeligt at vælge netop det, der passer bedst for den unge. Den unges kendskab til de forskellige arbejdsgrene er almindeligvis meget lille, ja, selv ønskeerhvervene kan være den unge ganske ukendt. Dette væld af muligheder og det manglende kendskab til de forskellige fag stiller den unge, og for den sags skyld også forældrene, på en hård prøve.Løsningen er i reglen at lade den unge tage fat med et eller andet og derefter vente et årstid, før en endelig beslutning tages, for ligesom først at vænne den unge til den ny tilværelse.
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Hvor vanskelighederne bliver for store, tilbyder »Foreningen af 1915« at yde hjælp ved valg af erhverv, og foreningens sekretær træffes på skolen hver fredag kl. 13™—16 samt den første onsdag i hver måned kl. 1730—1830. Erhvervskonsulent fru E. Palle Petersen, der varetager arbejdet med de udskrevne piger, har træffetid hver fredag kl. 16—17 samt den 2. onsdag i hver måned kl. 17™—18™.Der er ydet de forældre, som har ønsket det, vejledning med hensyn til valg af erhverv, og en del har fået anvist arbejde gennem foreningen. Tidligere elever og deres forældre kan altid henvende sig til foreningens sekretær angående vejledning ved valg af arbejde eller med andre spørgsmål.Telefon: VE 3193. F. Lambert

Skolen og færdselssagen.Som led i undervisningen har skolen som i de foregående år i samarbejde med politiet givet børnene i alle klasser vejledning i god og rigtig opførsel i trafikken.Skolen føler denne vejledning som en naturlig opgave, idet vi mener, at man derigennem er med til at forebygge og måske hindre en trafikulykke — ja, man behøver blot at kaste et blik på de tal, der fortæller om færdselsulykker med dødelig udgang, for at se berettigelsen af denne vejledning.Også børnene giver deres bidrag. — Ved vor skole kan man hver morgen se de ældste og fornuftigste elever, iklædt et hvidt bandoler travlt optaget af at hjælpe deres store og små kammerater over gaden i den ofte hektiske morgentrafik. Disse hjælpere er samlet i det, man kalder en skolepatrulje, og patruljerne har den ene, men vigtige opgave at hjælpe kammeraterne over gaden — hjælpe dem sikkert over. — Skolepatruljerne tilses ofte af folk fra færdselspolitiet, der giver råd og vejledning. De børn, der har gjort et godt og solidt arbejde i skolepatruljen, får et diplom med en fin anbefaling, når de går ud af skolen.Hvert andet år afholder skolen i forbindelse med færdselspolitiet cyklistprøve som mange af vore børn deltager i — i 1961 fik 23 af deltagerne færdselspolitiets cyklistnål — nogle bestod endog med glans, hvad der gav dem ret til at konkurrere med de bedste cyklister fra andre skoler — der konkurreres her om store præmier.Både børn og lærere er gået ind i færdselssamarbejdet med politiet i visheden om, at det drejer sig om en opgave, der angår alle, og det er skolens håb, at man i forældrekredsen ser med velvilje på dette arbejde og måske tid til anden hjælper en smule med i vejledning ved samtale med børnene om de ting, der bliver talt om i skolen. Det er dog vore børns sikkerhed, det gælder. Qa]q jjansenpatruljeinstruktør
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Fritidshjemmet.Skolens fritidshjem har plads til 62 børn; dette tal kulminerer i december måned, dels på grund af den kolde og mørke tid, hvor mulighederne for udendørs leg er dårlige, og dels på grund af alle de for børn så dejlige ting, der sker på fritidshjemmet i anledning af julen.Der kan være mange grunde til, at børn kommer på fritidshjem, den almindeligste er, at mor har arbejde uden for hjemmet; det kan også være, fordi boligforholdene ike rigtig giver mulighed for større børns leg og energiudfoldelse, eller det kan skyldes, at man er enebarn, og derfor har et behov for samvær med kammerater. I alle disse tilfælde er et fritidshjem en god ting; her er alt indrettet med det formål for øje at give børnene gode muligheder for leg og beskæftigelse og opdragelse til fællesskab, og børnene lærer hurtigt forståelse af værdien af at tilpasse sig og indordne sig i dette fællesskab.Mange af de ting, børnene fremstiller på værkstedet, er noget, de har brug for i deres leg: en fiskestang, et boldtræ, en drage eller lignende, men også mange jule- og fødselsdagsgaver er i tidens løb blevet til her, i den seneste tid har navnlig emaljesmykker været højt i kurs.En særlig ting, vi har taget i brug i dette år, er bagning, der har været til umådelig glæde og hygge for såvel drenge som piger. Til en begyndelse var det ret primitivt med gasbageforme, senere har vi fået bevilget en fin elektrisk ovn, og mangen en kold og trist vinterdag er blevet omskabt til en særlig hyggelig stund, når duften af bagværk har bredt sig i huset. Selvfølgelig er det dem, der bager, der har første ret til herlighederne, men ifølge den gode ånd, der hersker på stedet, får alle en lille bid.En lille bøn har vi til hjemmene: husk at give os besked, hvis deres barn er forhindret i at komme på fritidshjemmet en eller flere dage. For at fritidshjemmet kan virke betryggende for Dem og Deres barn må vi vide, hvor barnet er henne.Tak til hjemmene og tak til skolen for venlig forståelse i det forløbne &1- Anna Grønvald
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Meddelelser til hjemmene

Praktiske oplysninger.

Skolens kontor er åbent hver skoledag kl. 12—13 samt onsdag aften kl. I730—iß30. yp; 4308. Henvendelser til skolen bedes så vidt muligt rettet i kontortiden.
Skolelægerne dr. Elin Fog træffes onsdag kl. 10—11 og dr. E. Lohse torsdag kl. Il15—14.
Skolesundheds= fru Karen Nielsen er på skolen onsdag og lørdag, 
plejersken,

Skole= 
tandlægen.

Børnene henvises til tandklinikken på Ny Carlsbergvej Skole.
Sygdom. Dersom en elev blivei- syg, bedes det meddelt skolen så vidt muligt samme dag eller senest dagen efter. Det kan ske ved en voksens personlige henvendelse eller ved brev, der gerne må medbringes af en kammerat.Lægeattest skal ikke fremskaffes, før skolen tilstiller hjemmet en trykt blanket til brug for lægen.Drejer det sig om epidemisk sygdom, udsteder lægen dog straks attest.
Badning. Børnene kommer i renselsesbad hver 14. dag, hvor de skal medbringe håndklæde. Fritagelse for dette kan kun ske, hvis hjemmet skriftligt anmoder derom.Vi har gymnastikbad, som børnene i henhold til skoledirektionens bestemmelse skal deltage i, hvorfor forældrene bedes sørge for håndklæde hertil.
Forsømmelser, der ikke skyldes sygdom, kan kun finde sted efter forud indhentet tilladelse hos klasselæreren.
Glemte sager. De ville blive overrasket, hvis De så, hvor mange par strikkede vanter, skindhuer, badehåndklæder, jakker og mange andre sager, der ligger i skolens glemmerum. Det er altsammen ting, børnene har glemt. Skolen anmoder forældrene om at mærke børnenes tøj med navn og klasse. Lad børnene spørge efter glemte sager hos klasselæreren. Tøjet opbevares iøvrigt kun 3 måneder, hvorefter det overgives til en velgørende institution.
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Bypladser. Skoleelever må først have byplads, når de er fyldt 13 år, og de må kun være beskæftiget fra kl. 16—18 eller de sidste 2 timer før butikkernes lukketid. På folkekirkens helligdage og om morgenen må de ikke have plads.
Sparemærker. Eleverne kan købe sparemærker på skolen; i 1962—63 blev der solgt for 350 kr.
Sporvejskort. Da fjerntboende elever får skolekort, er det meget få børn, der får tilladelse til at cykle til skolen, som intet ansvar har, hvis cyklen bliver stjålet.Vi vil gerne have forældrene til at hjælpe skolen med at passe på de sporvognskort, som børnene får udleveret.Vær så venlig at påse, at børnene har kortet fastbundet i en snor enten i tasken eller omkring halsen med kortet stoppet ned under bluse eller trøje.Tal med børnene om deres opførsel på skolevejen. Den må i bus og sporvogn altid være sådan, at hverken forældre eller skole får klage over den.
Udskrivning. Den almindelige regel for udskrivning er, at et barn tidligst kan udskrives ved skoleårets udgang, når det ved skoleårets slutning har gået i skole i 7 år og fylder 14 år senest den 31. januar året efter.Ved flytning til en anden skole må eleverne aflevere de bøger, der er lånt på skolen —.
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Skolenævnet.Efter kommunevalget den 6. marts 1962, som gav en forskydning i den politiske sammensætning i Københavns Borgerrepræsentation, skiftede vort skolenævn samensætning, idet 4 af skolenævnets 5 medlemmer ikke havde mulighed for at fortsætte, hvilket har medført, at der er valgt et helt nyt skolenævn, hvis medlemmer som de forrige er gået til arbejdet med stor interesse.Med det nye skoleårs begyndelse overtog skolens inspektør fru Gertrud Kjæld stillingen som skoleinspektør ved Hans Tausensgades Skole. Det værdifulde samarbejde, vi i skolenævnet havde med fru Kjæld, er overført til skolens nye inspektør B. B. Møller, som i skoleåret 1962—63 har udvist stor vilje til samarbejde ved løsning af mange af de arbejdsopgaver, skolenævnet har stået overfor at skulle tage stilling til for at gavne elever og forældre mest muligt.Mellem skolenævnet og skolens inspektør og repræsentanter for lærerpersonalet er der afholdt en del møder, hvor bl. a. de ulovlige forsømmelser har været behandlet.I nogle tilfælde har det været nødvendigt at aflægge besøg i hjemmene for ved samtaler med elever og forældre at bringe en større forståelse hos børnene for værdien i, at de passer deres skolegang, samt for at modvirke eventuelle misforståelser mellem skole og hjem, som kan være årsag til nogle af forsømmelserne.Til de forældre der i årets løb er mødt op til vore arrangementer, vil vi gerne sige tak for den interesse, de har vist over for skolen og skolenævnets arbejde.Skolenævnet påtænker afholdelse af flere møder og håber herigennem at komme i kontakt med endnu flere forældre, så samarbejdet yderligere udbygges til gavn for eleverne, skole og hjem.Til skolens personale retter vi en særlig tak for det gode og frugtbrin-gende samarbejde i det forløbne skoleår. På skolenævnets vegne 
Hans AndersenSkolenævnet består af:Sekretær Hans Andersen, Borgerbo 7, S.Murer Svend Westh, Hedebygade 1, V.Husmoder Ruth Jensen, Hannovergade 4l, S. Lagerarb. Edvard Laursen, Istedgade 282, V.Husmoder Oda Lund, Søndre Boulevard 643, V.Skolens repræsentanter:Overlærer Åge Aundal.Kommunelærer Ulrik Sørensen.Skoleinspektør B. B. Møller.
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Arsafslutningen 1963.
(Besøgsdage).

Mellem timerne er der frikvarter fra kl. 845-855, 9t0-10.
TORSDAG DEN 20. JUNI

Gæstelærer.Lærer.2 u (nr. 1) kl. 8— 9 dansk .............9—10 regning ......... .. fr. E. Westergaard
-G. Henriksen2 v (nr. 5) kl. 8— 9 dansk .............9—10 regning ......... 1 - G. Fritzbøger3 a (nr. 4) kl. 8—9 dansk .............9—10 regning ......... 1 - J. Clausen3 A (nr. 10) kl. 8— 9 regning .........9—10 dansk ............. 1 hr. N. S. Frederiksen4 a (nr. 8) kl. 8— 9 dansk .............9—10 regning .........- 10—11 mundti. fag . 1 fr. E. Hendriksen

-G. Henriksen4 A (nr. 7) kl. 8— 9 mundti. fag .9—10 dansk .............- 10—11 regning ......... .. hr. 0. Worm Larsen J - Vagn Povlsen5 A (nr. 6) kl. 8— 9 dansk .............9—10 regning .........- 10—11 mundti. fag . ) - M. K. Neis... fr. G. Fritzbøger8a (nr. 2) kl. 8— 9 dansk ................ hr. C. E. Hansen9—10 mundti. fag ... - Ulrik Sørensen - 10—11 regning ............. - C. E. Hansen

hr. Helge Jensen 
fr. E. Petersen 
hr. Åge Aundal

- M. H. Etzerodtfr. E. Westergaard
- J. Clausen
- Asta Knudsen- A. Kildehr. A. Uhre Petersen fr. Asta Knudsen hr. Aage Knudsen
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FREDAG DEN 21. JUNI

Lærer. Gæstelærer.

hr.
5 a (nr. 12) kl. 8— 99—1010—11 dansk .. mundti. regning fag •••5 u (nr. 7) kl. 8— 99—1010—11 regning dansk .. mundti. fag6u (nr. 6) kl. 9—1010—11 dansk . regning6 v (nr. 1) kl. 8— 99—1010—11 mundtl.dansk .. regning fag
7 u (nr. 2) kl. 8— 99—1010—11 mundtl. dansk .. regning fag •••
7 v (nr. 14) kl. 8— 99—1010—11 dansk ., regning mundtl. fag ■■■7 x (nr. 11) kl. 8— 9 9—10 dansk .. regning8 A (nr. 9) kl. 8— 99—1010—11 dansk . regning mundtl. fag •••

fr.
fr.hr.

E. Petersen

A. Kilde
Helge Jensen

Ulrik Sørensen

Helge Jensen

T. Skotte Nielsen

Åge Aundal

Ulrik Sørensen 
Asta Knudsen 
Aage Knudsen

M. H. Etzerodt

Aage Knudsen

A. Uhre Petersen

r fr. D. Malmer
) - E. Hendriksen 

- Erna Petersen 
- E. Westergaard

- D. MalmerI - E. Westergaardl - E. Hendriksen
- Asta Knudsen

- G. Henriksen

- J. Clausenhr. O. Worm Larsen fr. T. Skotte Nielsen J1 hr. N. S. Frederiksenhr. O. Worm Larsen 
- M. K. Neisfr. T. Skotte Nielsen 
- G. Fritzbøger}hr. Vagn Poulsen

Kl. 1050 afslutning i gymnastiksalen.
Maria Kirkeplads Skole, den 22. marts 1963. B. B. Møller.
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