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MARIA KIRKEPLADS
SKOLE

MEDDELELSER FOR 1954-55
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN

Til at overvære undervisningen torsdag d. 16. og fredag d. 17. juni indbydes
forældre eller værger samt iøvrigt enhver, der har interesse for skolen.

Skoleefterretninger.
Skolen havde den 1. marts 1955 ialt 239 elever, nemlig 132 drenge og 107
piger, fordelt i 8 drenge- og 7 pigeklasser.

Personalia pr. 1. marts 1955.
Inspektør: C. Scharthi.
Overlærere: hr. Aage Aundal, hr. N. S. Frederiksen, hr. Aage Knudsen, hr.
M. K. Neis, frk. Fr. Grubbe, fru Anna Kilde, fru Kr. Lehmann, fru C. Pedersen,
fru F. Prosch-Jensen og frk. G. Sørensen.
Lærere: hr. Finn Lambert, hr. Uhre Pedersen, hr. Vagn Povlsen, hr. F.
Schaumburg-Müller og hr. Ulrik Sørensen.
Lærerinde: fru G. Fritzbøger.
Sekretær: hr. M. K. Neis.
Skolebetjent: hr. Martin Hansen.
Skolelæge: fru Elin Fog.
Skolepsykiater: fru Edel Lohse.
Sundhedsplejerske: fru Karen Nielsen.
Økonoma: fru Gurli Christensen.
I året 1954 har skolen uddelt 12 par træsko og 5 par sko fra foreningen „Fattige
Børns Fodbeklædning“, og før jul en del strømper fra „Foreningen til trængende
Skolebørns Beklædning“.
71 børn har gennem „Børnenes Kontor“ modtaget beklædningshjælp ved som
merferien og 39 hjem har fået hjælp til jul.
For beklædningshjælpen samt anden modtagen hjælp takker skolen de oven
nævnte 3 institutioner.
I skolebespisningen deltager for tiden 156 børn, og 56 børn får mælk.
60 piger og drenge har været medlemmer af Skolescenen og 45 piger og drenge
af Skolescenens Bio.
Til feriepladser fik 48 børn rejsebilletter gennem skolen.
I „Gabriel Jensens Ferieudflugter“ deltog i sommerferien ca. 55 børn.
25—30 af de ældste piger og drenge har i dette skoleår været medvirkende ved
indsamlinger. På „Småbørnsdagen“, „Frihedsfondens“ dag, „Barnets Dag“, og ved
salget af „Julestjernen“ og „Julehjertet“ har vore børn indsamlet ret pæne beløb.
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Fritidshjem og koloni.
Skolens fritidshjem, der bliver ledet af fru Anna Grønvald, har haft et elev
antal på 55 piger og drenge. Her kan børn, hvis forældre ønsker det, tilbringe deres
fritid under betryggende forhold og finde passende beskæftigelse.
Koloni. På foreningen for feriehjemmet og friluftsskolen „Kallehave Strand“,
der har været åben hele året, har 18 drenge og 11 piger været udsendt på svag
børnskoloni. Opholdet har varieret fra 5—10 uger. I sommerferien har 6 drenge og
5 piger været optaget på „Kallehave Strand“ i 4 uger, og 15 drenge og 7 piger var i
kolonier på „Esterhus“ i Høve, Høsterkøb, Hauge pr. Kjellerup og Lumsaas i
2—4 uger.

Ungdomsklubben.
Igen i år har vi i månederne oktober til marts to gange om ugen haft klubaften
for skolens udgåede elever.
Skolens ungdomsklub er et fristed, hvor de unge i vinterhalvåret kan mødes
med kammerater til sundt samvær, — og det er klubbens formål at trække de unge
bort fra portene, fra gadehjørnerne og kaffebarerne og i stedet give dem et samlings
sted under sunde forhold — et sted, hvor man mødes på lige fod, et sted, hvor man
har det rart med hinanden.
Heldigvis har vi også i den forløbne sæson kunnet samle en kreds af unge, og
hver eneste klubaften har skolens første sal, hvor vi har til huse, genlydt af glade
og ivrige stemmer. —
Hvad laver vi i ungdomsklubben? — Jo, vi synger — ser films — hører en
historie og en gang imellem et foredrag. Vi spiller bob, billard, bordtennis, skak og
en hel del andre spil. Vi hygger os med blade og får en sludder med hinanden. Vi
danser, og vi drikker en kop the og spiser et stykke wienerbrød.
I ungdomsklubben kan de udgåede elever også møde deres gamle lærere, der
altid er rede til en sludder om problemerne og til at give et godt råd.
Til oktober begynder klubben sin 7. sæson og alle udgåede elever fra de 5 sidste
årgange indbydes til at være med.
Ulrik. Sørensen.

I samarbejde med „Foreningen af 1915“ er alle udgående elever blevet under
søgt på Psykoteknisk institut, og der er ydet 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. Foreningens
sekretær, hr. kommunelærer, cand. psych. Finn Lambert, træffes som regel den
første onsdag i hver måned mellem kl. 18—19 og fredag fra kl. 13—16 på skolen.
Nogle lærere har på foreningens initiativ besøgt udgåede elever.
„Sløjd som centralfag“. Heri har der i lighed med tidligere år været undervist
unge mænd hver tirsdag og torsdag i vinterhalvåret af hr. Erik Nielsen.

4

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 legemlig 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 kend
skab til de forskellige arbejdsgrene er almindeligvis meget lille, ja, selv ønskeer
hvervene kan være den unge ganske ukendt. Dette væld af muligheder og det mang
lende 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 nye tilværelse.
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. 18—19.
Lambert.

Skolen og færdselssagen.
Som et 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 trafiken.
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 vej
ledning.
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.

Ulrik Sørensen,
patruljeinstruktør.
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I årets løb.
Fredag den 11. juni 1954 aflagde skolen det årlige besøg i Zoologisk Have.
Tirsdag den 15. juni afholdt skolen afslutningsfest for de udgående elever, ialt
55, på sædvanlig måde med kager og sodavand, sang og tale samt filmsforevisning.
Til de flinkeste børn — 3 piger og 10 drenge — blev der uddelt præmier.
Skolens ældste elever — ialt 160 børn — var tirsdag den 7. september på ud
flugt til Roskilde, hvor vi aflagde besøg i Domkirken.
Det årlige forældremøde blev afholdt onsdag den 3. november i skolens gymna
stiksal, hvor et pigekor sang nogle sange, ledsaget af et mindre lærerorkester. Der
efter talte hr. skolepsykolog Erik Eriksen om „børns evner og forhold“. Ved et
fælles kaffebord, hvor forældrene sad sammen med deres børns lærer, blev der an
ledning til at stille spørgsmål angående børnene. Hr. overlærer Aage Aundal fore
viste til sidst filmen „Haren og Pindsvinet“. Til mødet var der flere forældre end
tidligere, og samværet var meget hyggeligt.
Julehøjtideligheden, onsdag den 22. december, hvor alle børnene samledes i
gymnastiksalen, blev som altid smuk og festlig. Træet var som sædvanligt skole
nævnets gave til børnene.
Lørdag den 19. februar 1955 holdtes fastelavnsfest med tøndeslagning. Samt
lige børn trakteredes med sodavand og boller.

Praktiske oplysninger.
Meddelelse om et barns fraværelse på grund af sygdom sendes til klasselæreren,
såvidt muligt den første sygedag. Sygemelding kan også ringes til skolen i kontor
tiden — kl. 12—13. Forsømmelser i anden anledning end sygdom, må kun finde
sted, hvis der senest dagen forud er indhentet tilladelse hos klasselæreren eller
inspektøren. Udflugter og indkøbsture bedes henlagt til skolens fridage.
Ønskes et barn af helbredshensyn for kortere tid fritaget for ophold på lege
pladsen, må det medbringe skriftlig anmodning fra hjemmet.
Henvendelse om rejsebilletter, feriepladser, ophold på ferie- og svagbørns
koloni, beklædningshjælp og julehjælp samt træskohjælp rettes til klasselæreren.
Der glemmes ikke så lidt tøj på skolen. Forældrene anmodes derfor indtræn
gende om at mærke børnenes overtøj, huer m. m. med tydeligt navn.
Skolen henstiller også til forældrene at være behjælpelige med, at bøgerne hol
des i god stand, og at der altid er sparebind om disse.
Skolen må fraråde, at børnene medbringer ure, smykker og andre værdisager,
da man ikke kan påtage sig noget ansvar for sådanne ting, der iøvrigt let kan friste
ubefæstede karakterer blandt kammeraterne.
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.
Eleverne kan hver dag købe sparemærker på skolens kontor, som i det forløbne
år har solgt for 750 kr.
Skolens kontor er åbent hver skoledag fra kl. 12—13. Onsdag tillige kl. 18—
19. (Telefon Vester 4308).
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Skoleårets afslutning.
For børnenes forældre eller værger samt enhver, der har interesse for skolen,
bliver der givet lejlighed til at overvære den almindelige undervisning torsdag den
16. og fredag den 17. juni efter omstående skema. På disse dage er børnenes skrift
lige arbejder fremlagt i klasselokalet.
Sløjdarbejder, tegninger og håndarbejder er fremlagt i sløjdlokalet og på nr. 11
og nr. 12, 3. sal.
De udstillede arbejder må ikke fjernes før fredag den 17. juni kl. 14.
Onsdag den 15. juni har børnene fridag.
Lørdag den 18. juni finder der omflytning sted.
Sommerferien begynder mandag den 20. juni og slutter torsdag den 11. august.
Det nye skoleår begynder fredag den 12. august.
C. Scharthi.
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Skolenævnet.
Det nye skolenævn, hvoraf de 4 medlemmer er nyvalgt, har nu fungeret et år
og har i den tid bestræbt sig på at følge de gamle linjer i arbejdet.
Dette har i årets løb ikke givet anledning til særlig omtale. Forældreugen var
godt besøgt, ligesom forældremødet i nævnte uge var særdeles vellykket.
Karen Lorentzen.

Skolenævnet består af:

Fru
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.

Karen Lorentzen, Stenosgade 5 (formand).
støberiarbejder Knud Kristensen, Revalsgade 93 (sekretær).
fabriksarbejder Morten Juul, V. A. Borgensvej 2 st.
møbelpolstrer Børge Bly me, Knud Lavardsgade 10 st.
fabrikant Aage Rasmussen, Stenosgade 5.

Skolens repræsentanter:

Hr. overlærer Aage Knudsen.
Hr. overlærer Aage Aundal.
Hr. skoleinspektør C. Scharthi.
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Årsafslutningen 1955.
(Besøgsdage).

Mellem timerne er der frikvarter fra kl. 85'1—9, 915—101“, 11 —1110 og 12—1210.

TORSDAG DEN 16. JUNI
Drengeklasser
8/7 A (nr. 10) kl.
(nr. 3) kl.
5 A
(nr. 9) kl.
5 B
4/3 A (nr. 1) kl.
2 A
(nr. 2) kl.
-

Pigeklasser
(nr. 13)
7 a

5 a

(nr. 6)

3 a

(nr. 4)

2 a

(nr. 8)

kl.
kl.
kl.
kl.
-

Lærer.
Ulrik Sørensen
F. Lambert
ovl. M. K. Neis
F. Lambert

8— 9
9-10
10—11
8— 9
9—10
10—11
10—11
11—12
12—13
8— 9
9—10
10—11
8— 9
9—10

mundti. fag ...... hr.
regning .............
dansk ...............
mundti. fag ......
dansk ............... I
regning ............. ’
mundti. fag ......
regning ............. ■ dansk ...............
dansk ............... 1
regning ............. I
mundti. fag ......
regning .............1
dansk ............... I

9—10
10—11
11—12
9—10
10—11
11 —12
8— 9
9—10
8— 9
9—10

regning .............
ovl.
dansk ...............
mundti. fag ...... hr.
mundti. fag ...... regning ............. 1
, ,
(ovl.
dansk ............... J
regning .............
dansk ................
dansk ................
regning .............

Vagn Povlsen

Ulrik Sørensen

Gæstelærer.
hr. Uhre Pedersen

- Vagn Povlsen
- F. Schaumburg-Müller
ovl. frk. Fr. Grubbe
hr. F. Lambert

ovl. frk. G. Sørensen

ovl. Aa. Aundal

hr. ovl. AL K. Neis

F. Schaumburg-Müller

-

Aa. Aundal

ovl. N. S. Frederiksen
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fru Anna Kilde

ovl. fru F. Prosch-Jensen

Uhre Pedersen
Ulrik Sørensen

fru K.Lehmannfrk. Fr. Grubbe

- G. Sørensen

- Anna Kilde
- Kr. Lehmann
frk. G. Sørensen

FREDAG DEN 17 JUNI.
Drengeklasser
6 A
(nr. 1) kl.
5 C
(nr. 3) kl.
4 A
(nr. 9) kl.
-

Pigeklasser
6 a
(nr. 7)

(nr. 5)

5 b

4/3 a

(nr. 8)

Lærer.

Gæstelærer.

8— 9
9—10
10—11
8— 9
9—10
10—11
9—10
10—11
11 — 12

mundti. fag ...... hr. F. Schaumburg-Müller ovl. fru C. Pedersen

8— 9
9—10
10—11
8— 9
9—10
10—11
9—10
10—11
11-—12

dansk ................
mundti. fag ......
regning .............
regning .............
mundti. fag ......
dansk ................
dansk ................
mundti. fag ......
regning .............

H n

I

. ................ 1
regning ............ 1
mundti. fag ..... 1
, ,
f
dansk ................1
regning .............
regning ............. ■
mundti. fag ......
dansk ................

-

Ulire Pedersen

hr. Vagn Povlsen

,
,,,
- ovl. Aa. Knudsen

- ovl. N. S. Frederiksen

- Ulrik Sørensen
- F. Schaumburg-Müller }

-

Aa. Knudsen

- F. Lambert

- ovl. Aa. Knudsen

ovl. fru F. Prosch-Jensen

ovl. fru Anna Kilde

hr. Vagn Povlsen

fru G. Fritzbøger

fru G. Fritzbøger

ovl. fru Kr. Lehmann

ovl. fru C. Pedersen

hr. ovl. Aa. Aundal

hr. F. Lambert

ovl. fru C. Pedersen

København, marts 1955.

C. Scharthi.
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