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Om konfirmationsforberedelsen
er der mellem Københavns provster og skoledirektøren opnået enighed om følgende 
ordning (cirk. til skolerne 1. oktober 1948 og 20. marts 1954) :

1. Eleverne konfirmeres hovedsagelig fra følgende klassetrin: 7. hovedskoleklasse 
og III EM, således at den væsentlige del af konfirmationsforberedelsen falder 
inden for disse klassetrin. Dog må det bemærkes, at elever, der skal konfirmeres 
i oktober fra 7. hovedskoleklasse og III EM, skal have fri til at gå til konfirma
tionsforberedelse ca. medio april-juni samme år.

2. Elever fra 7. hovedskoleklasse og III EM, der går til konfirmationsforberedelse, 
får fri de pågældende dage (mandag og torsdag) kl. 13, således at de kan 
møde hos præsten kl. 1310, der er fastlagt som mødetid for 1. hold. Konfir
mander fra andre klassetrin inden for eksamensmellemskolen henvises til for
beredelse uden for undervisningstiden.
Forældrene opfordres til at følge denne overenskomst.
De enkelte skoler sørger for, at ugeskemaet for disse to klassetrin bliver lagt 

således, at klassernes skoletid slutter mandag og torsdag kl. 13.
Klasseudflugter, museumsbesøg, opvisninger etc. må henlægges til andre dage 

end mandag og torsdag. Hvis det ganske undtagelsesvis ikke kan undgås at anvende 
en af disse „præstedage“, må meddelelse herom gives af skolen til hver enkelt præst.

Skolerne opfordres til at vise smidighed og imødekommenhed over for beret
tigede ønsker.

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 jævnlig modtager ansøgninger om erstatning af værdigen

stande, 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 gen
stande på skolen. Sker det alligevel, er det på hjemmenes eget ansvar, og erstatnings
krav vil ikke kunne gøres gældende. Samtidig gør man opmærksom på, at der heller 
ikke ydes erstatning for huer, vanter, tørklæder og lignende mindre beklædnings
genstande; disse må af eleverne medtages i klassen.
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Skolen og hjemmet.

Fra år til år fremover vil skolens elevtal stige, mere eller mindre jævnt, for
ældrekredsen vil blive udvidet, og det vil blive vanskeligere at opretholde den per
sonlige kontakt mellem hjem og skole. Fra skolens side vil vi gøre alt, hvad vi kan for 
at bevare den hidtil skabte kontakt, og vi håber, at nye hjem, såvel som ældre, vil føle 
sig velkomne på skolen, hvad enten det er til personlige drøftelser med personalet, 
eller det er til arrangementer af den ene eller anden art.

Problemer kan vi ikke undgå, men lad os møde dem inden de vokser sig store 
og uløselige. En personlig samtale er, hvad angår væsentlige ting, langt at foretrække 
for skriftlige meddelelser.

Skolelægen mener at have konstateret mange træthedssymptomer hos børnene, 
bl. a. forårsaget af forkert lektielæsning, så vi tillader os at gøre forældrene opmærk
somme på dette, i vore fjernsynstider, ikke ukendte problem, samtidig vil vi appellere 
til de omliggende børneinstitutioner, om eventuelt at skyde lektielæsningen ind i de
res beskæftigelsesprogram. løvrigt henviser vi til skolens udsendte skrivelse om lek
tielæsning :

Når du læser lektier ...
- slap lidt af efter skolen, før lektielæsningen begynder - hyg dig hjemme, leg med 

kammeraterne, gå byærinder eller hjælp hjemme på anden måde . . .
- læs lektier i fred og ro, i din egen stue eller i „din egen krog“ . . .
- sørg for godt lys . . .
- lad radio og fjernsyn være, når du læser. Rock-and-roll plader fremmer heller ikke 

forståelsen. . .
- begynd med det sværeste fag og end med det letteste . . .
- læs hellere een gang opmærksomt end flere gange, mens du tænker på noget an

det . . .
- bland fagene, så sprogfag efterfølges af skriftligt arbejde, læsning osv. . . .
— gør et kort ophold mellem hvert fag . . .
- læs altid med blyanten i hånden og gør notater, skriv ned; understreg i bogen, hvis 

det er tilladt. . .
- begynd lektielæsningen med at læse forrige lektie igennem . . .
- forsøg at finde sammenhængen i det, du læser . . .
- hør dig selv - eller lad dine forældre høre dig . . .

God arbejdslyst...

Opfattelses- og opførselsvanskeligheder kan drøftes med skolepsykologen. Hvis 
et barn opfører sig meget dårligt, og hjemmet ikke menes at kunne forestå barnets 
opdragelse, kan sagen indberettes til børneværnet af skolens leder og skolenævnet.
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Tandlægen gør opmærksom på, at de undersøgte børn har ualmindelig dårlige 
tænder, og det er erfaringer fra både foregående og dette skoleår.

Grundig mundtoilette bør være en fast regel i hjemmene, og i den daglige mad 
skal der helst være sødmælk og andre mejeriprodukter, desuden rugbrød, grøntsager 
og rå frugt, da disse naturlige næringsmidler har stor betydning for udvikling af mod
standsdygtige og sunde tænder.

Fra de nye skoleplaner.
Folkeskolen i København består af en 7- eller 8-årig hovedskole, der videreføres 

med 9. klasser, og omfatter endvidere 8. og 9. klasser til teknisk forberedelseseksa
men samt en 3-årig realafdeling.

Skolestrukturen fremgår af nedenstående plan :

Ved afslutningen af 5. hovedskoleklasse er der følgende muligheder:
Placering i a-, b- eller c-klasser.
a-klasserne sigter mod 8. og 9. klasser.
b-klasserne sigter mod den 3-årige realafdeling med realeksamen eller mod 

gymnasiet.
c-klasserne (de udelte klasser), hvor der først efter udgangen af 7. klasse 

tages stilling til det enkelte barns endelige placering for videre uddan
nelse.

4



Det vil derfor være naturligt, at forældrene indkaldes til et møde, hvor skole
inspektøren giver oplysninger om de respektive placeringsmuligheder.

For børn med specielle vanskeligheder etableres undervisning, der imødekom
mer disse børns særlige behov.

For børn, der ved langvarig sygdom eller ved særegne defekter er afskåret fra at 
søge skole, kan skoledirektionen foranstalte en vederlagsfri undervisning i hjemmene 
eller på anden måde uden for skolen.

Det kommunale gymnasium består af en 3-årig realafdeling og en 3-årig gym
nasieafdeling. Gymnasieklasserne undervises efter lov nr. 165 af 7. juni 1958 om 
gymnasieskoler, og de øvrige klasser efter lov nr. 163 af 7. juni 1958 om folke
skolen.

Lovens bestemmelser om undervisningen i hovedskolens 1.—7. skoleår.

I 1.-5. skoleår skal undervisningen omfatte skriftlig og mundtlig dansk, skriv
ning, regning, kristendomsundervisning, historie, geografi, naturhistorie, legems
øvelser med lege, sang, tegning og for piger håndgerning.

Småsløjd, sløjd, skolebade og skolehavegerning kan optages på planerne.
Er der herudover ønsker om at inddrage andre fag, må Undervisningsministeriets 

tilladelse indhentes.

Den første skoledag.
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I 6. og følgende skoleår fortsættes undervisningen i de ovenfor nævnte fag.
Fra 6. skoleår skal der under dansk optages undervisning i norsk og svensk og 

under historie samfundslære og afsnit af verdenshistorien.
Under faget legemsøvelser skal der gives undervisning i gymnastik og idræt og, 

hvor der er mulighed derfor, i svømning.
I forbindelse med undervisningen i naturhistorie eller legemsøvelser skal der gi

ves undervisning i sundhedslære, herunder alkohollære.
Desuden optages undervisning i naturlære, i sløjd for drenge og husgerning for 

piger samt i et fremmedsprog (engelsk eller evt. tysk).
Skolebiblioteksarbejde bør så vidt muligt etableres.
Bestemmelsen om, at andre fag end de nævnte med undervisningsministerens 

tilladelse kan optages på undervisningsplanen, gælder også for klassetrinnene fra 6. 
og opefter.

/ løbet af 7. skoleår skal der tilstræbes en afrunding af undervisningen i de fag, 
hvori dette må anses for ønskeligt af hensyn til de elever, der går ud af skolen ved 
undervisningspligtens ophør.

Endvidere gælder den bestemmelse, at undervisningen i fag, hvor det naturligt 
kan ske, skal afpasses under hensyntagen til børnenes fremtidige virksomhed i det 
praktiske liv og deres fortsatte uddannelse.

Fremdeles understreges i lovens § 17, at undervisningen ved optagelse af valg
fri fag ved siden af de obligatoriske og ved bestemmelser i undervisningsplanen for de 
enkelte fag efter stedlige ønsker og behov kan tilrettelægges under hensyntagen til 
børnenes evner, anlæg og interesse.

Videre siges det om 7. skoleår, at der fra begyndelsen af dette skal tilbydes de 
børn, hvis forældre ønsker det, og som efter skolens skøn kan have udbytte deraf, 
undervisning i endnu et fremmedsprog (tysk eller evt. engelsk) og i matematik.

Endvidere bestemmer loven at der fra 7. skoleår skal gives undervisning i fami
liekundskab som led i undervisningen i fag, hvortil de under familiekundskab henhø
rende emner naturligt knytter sig, og at der skal gives en grundlæggende erhvervs
orientering.

Endelig er det fastsat, at færdselslære efter undervisningsministerens nærmere 
bestemmelse skal indgå i undervisningen i hovedskolen.
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Praktiske oplysninger.
(kan. frarives og opbevares).

Skolens kontor
er åbent hver skoledag mellem kl. 12— 
13 og onsdag aften på skoledage kl. 
173o_i83o Telefon: Bella 7606.
Adresse: Gavlhusvej 2, Brh.

Skolens distrikt:
Bygårdsstræde, Gavlhusvej, Helle

borg, Hellevold, Stengavl, Ruten, Ter
rasserne, Tingbjerg Ås, Tårnhusstræde, 
Ved Bygården, Vingegavl.

Skolens personale:
Tilsynsførende lærer: E. Hagensen.
Overlærere: Hr. H. P. Gellert, fru 

Bisted Poulsen.
Lærere, mandlige: H. Lynge Ander

sen, Rømer Jessen, E. Wernersson, 
Ole Pedersen og Filip Andreasen.

Lærere, kvindelige: Fru Gerda 
Bindslev, fru Ulla Lynge Andersen, fru 
Kofoed Rasmussen, fru J. Hasle Jen
sen.

Skolelæge: Dr. Selma Guldberg.
Sundhedsplejerske: Frk. Persson.
Skolebetjent: K. V. Rasmussen (bo

lig på Voldparkens skole, Kobbelvæn
get 65, Brh.).

Medhjælper: Alf Hansen.
Mad- og mælkudlevering: Fru V. 

Hansen.

Sundhedsplejen:
Skolelægen træffes tirsdag formid

dag.
Sundhedsplejersken træffes tirsdag 

og fredag mellem 8 og 15.

Smitsomme sygdomme.
Uddrag af regler for skolernes for

hold i tilfælde af smitsomme sygdomme 
(undervisningsministeriets bekendtgø
relse af 27. maj 1950).

En elev eller lærer må ikke modta
ges i skolen:
1. før 10 dage efter sygdommens be

gyndelse (ikke efter udslættets 
fremkomst) ved mæslinger,

2. før 4 uger efter hosteanfaldenes be
gyndelse ved kighoste,

3. før det akute stadium er overstået 
ved røde hunde, skoldkopper, ro
sen, influenza, fåresyge og halsbe
tændelse,

4. før der foreligger smittefrihedsat
test fra læge ved tyfus, paratyfus, 
parodysenteri, difteri, skarlagensfe
ber, smitsom hjernemarvsbetændel
se (epidemisk meningitis) samt 
børnelammelse. — For de under 4. 
nævnte sygdomme kræves også 
smittefrihedsattest efter sygdom
mens optræden i elevens eller lære
rens hjem.

Tandbehandling
foregår indtil videre på Voldparkens 
skole. Eleverne sendes af sted til sko
len gruppevis, de mindre under følge
skab. Tandlægen træffes hver skoledag 
på Voldparkens skole.

Forsømmelser og fritagelser
bedes meddelt skolen hurtigst muligt, 
personligt, pr. brev eller pr. telefon, 
eventuelt, ved enkelt dags fraværelser, 
gennem seddel til klasselæreren.
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Lægeattester skal ikke fremskaffes 
medmindre skolen mener, det er nød
vendigt, og hjemmet vil da modtage en 
blanket til udfyldning hos lægen.

Fritagelser i andre anledninger end 
sygdom må kun finde sted, når der for
ud er indhentet tilladelse hos klasselæ
reren eller skolens leder. Ved fritagel
ser over længere tid opnås tilladelse 
hos skolelederen.

M eddelelsesbøgerne
tilhører skolen og udleveres ikke ved 
udskrivning. De er ment som det dag
lige meddelelsesmiddel skolen og hjem
met imellem.

Hjemmene bedes venligst hjælpe 
skolen ved jævnlige eftersyn, og ved at 
påse at der ikke bliver revet sider ud 
af bogen.

Skolens bøger.
De af skolen udleverede bøger skal 

være forsynet med navn og klasse samt 
årstal, skrevet foran i bøgerne i den 
dertil indrettede firkant.

Der skal være bind om bøgerne.
De må betragtes som lån, hvorfor 

hjemmene er ansvarlige, derfor kan 
skolen kræve erstatning, når der fore
ligger forsætlig beskadigelse, eller de 
kastes bort.

Indskrivning og udskrivning.
Undervisningsministeriets bekendt

gørelse nr. 220 af 18. juni 1958 af lov 
om folkeskolen har ændret bestemmel
serne i § 43 i lov af 18. maj 1937 med 
senere ændringer om undervisnings
pligt.

Den nævnte lovbekendtgørelse af 18. 
juni 1958, § 43, er sålydende:

Stk. 1. Undervisningspligten indtræ
der ved skoleårets begyndelse for de 

børn, der på dette tidspunkt er fyldt 7 
år, og ophører med udgangen af et sko
leår for de børn, der på dette tidspunkt 
er fyldt 14 år.

Stk. 2. Et barn, der fylder 7 år i 
skoleårets første 6 måneder skal opta
ges i skolen ved skoleårets begyndelse, 
når dette forlanges af den for dets sko
legang ansvarlige; det stilles da med 
hensyn til undervisningspligtens ind
træden og ophør, som om det var fyldt 
7 år før skoleårets begyndelse.

Stk. 3. Børn, der er ude over den 
undervisningspligtige alder, men som 
har begyndt undervisningen i det 8. 
skoleår, kan kun med skolekommissio
nens - for Københavns vedkommende 
skolenævnets - samtykke udskrives af 
skolen før denne undervisnings afslut
ning.

D. v. s. et barn, der den 1. august 
er fyldt 7 år skal i skole, med mindre 
der er sørget for privatundervisning.

Et barn, der, senest den 31. januar, 
fylder 7 år, kan komme i skole, hvis 
hjemmet ønsker det.

Selve indskrivningen foregår på sko
lens kontor fra 1. september til jul.

Dåbsattest og vaccinationsattest for 
kopper medbringes.

Den almindelige regel for udskriv
ning er, at en elev tidligst kan udskri
ves ved skoleårets afslutning, når ele
ven
1) ved skoleårets afslutning har gået 

i skole i 7 år, og
2) fylder 14 år senest den 31. januar 

året efter.

Glemte sager:
Glemmekassen findes ved kontoret, 

og der er udlevering hver dag kl. 12- 
13. Et par gange årligt holdes udstilling 
af glemte huer, trøjer, bukser, ure, 
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nøgler, punge og meget andet værdi
fuldt. Man forbavses over de mange 
glemte værdier, som ingen tilsynela
dende savner.

Sparemærker
sælges på skolen hver fredag. Der sæl
ges kun mærker til 25 øre. Da tanken 
bag sparevirksomheden er at lære bør
nene at spare sammen til hver enkelt 
ønsket ting, kan beløbene hæves når 
som helst. Den såkaldte formålsopspa
ring.

Cykler:
Ingen elever boende i selve Ting

bjerg kvarteret må cykle til skole. Bort
komne og ødelagte cykler erstattes ikke 
af skolen.

Skolenævnet
ved Voldparkens skole fungerer indtil 
næste ordinære skolenævnsvalg i 1962 
også for Tingbjerg skole.

Medlemmer:
Knud Birch, Kobbelvænget 66, 
(formand),
Th. Trenka, Arildgård 1,
Clara Nielsen, Irisvej 7,
Vesti Andersen, Arildgård 17,
Carlo Kunckel, Kobbelvænget 17.

Legemsøvelser — hygiejne:
Gymnastik og idræt skal foregå i sær

lig dragt efter fuldstændig afklædning.
Fra 3. klasse er brusebad obligato

risk. Kortvarig fritagelse, indtil en uge, 
kan ske, når hjemmet anmoder derom, 
længere tids fritagelse kræver læge
attest, ligesom for gymnastikkens ved
kommende. Attester fås på skolen. — 
Fritagelse for enkelte gange må skrift
ligt anmodes fra hjemmene.

Også de elever, der fritages for bad 
skal medbringe håndklæde, så de kan 
frottere sig før påklædningen.

Formålet med omklædningen og ba
det er at gavne børnenes sundhed.
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Skoletiden.
Normal plan:

1. time kl. 8 - 850 
2. time - 850- 910 
frikvarter - 940- 950 
3. time - 95°-lO40 
spisning - 104°-1055 
frikvarter - 1055-ll15 
4. time - 1115-1200 
frikvarter - 12°°-1210 
5. time - 12l°—1300 
frikvarter - 13°°-1315 
6. time - 1315-14°° 
frikvarter - 1400—1410 
7. time - 1410- 15no 
frikvarter - 1500-1510 
8. time - 15'°-16°°

Week-end plan:
1. lektion kl. 8 - 840 
2. lektion - 840- 920 
frikvarter - 920- 930 
3. lektion - 930-1010 
4. lektion - lO^-lO50 
spisepause - 1050-1 l05 
frikvarter — ll05—ll20 
5. lektion - 112°-12°0 
6. lektion - 1200-1240 
frikvarter - 12"-! 250 
7. lektion - 1250-1325 
8. lektion - 1325-14°° 

Ferier og fridage.

Ferierne:

Sommerferien varer normalt fra 23. 
juni — 11. august (begge dage incl.), 
dog således at man undgår at slutte sko
leåret en mandag og begynde efter som
merferien en lørdag.

Efterårsferie i den tredje fulde uge 
i oktober måned fra søndag til søndag.

Juleferie fra 23. december - 3. ja
nuar (begge dage medregnet).

Påskeferie fra onsdag til tirsdag 
(begge dage medregnet).

Pinseferie fra lørdag til tirsdag (beg
ge dage medregnet).

Faste fridage:

Fastelavnsmandag.

Kongens fødselsdag.

Dronningens fødselsdag.

1. maj.

Børnehjælpsdagen.

St. Bededags lørdag.

Grundlovsdagen.
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Fra skolens reglement.
Af hensyn til undervisningen må ingen børn komme i skolegården, før frikvarte

ret begynder, herfra dog undtaget mødetiden om morgenen: 10 minutter før skoletid.
På legepladsen er al voldsom og farlig leg forbudt. At lave glidebaner og al leg 

med sne tillades ikke. Papir, madrester og lignende må ikke kastes i skolegården.
Leg på toiletterne er forbudt, og der må kun være et barn ad gangen på hvert 

toiletrum.
Legetøj og slik må kun medbringes i særlige tilfælde.
På gangene er al løben og råben forbudt; ophold må kun finde sted efter til

ladelse.
De af skolen udleverede bøger betragtes som lån, hvorfor hjemmene er ansvar

lig. Der skal være papiromslag på bøgerne.
Ingen børn må forlade skolen uden særlig tilladelse.
Eleverne har pligt til at rette sig efter vagterne.
Overtøj anbringes uden for klasselokalerne.

Skolelægen.
Skolelægen synes, det er så som så med hygiejnen blandt eleverne. Det er navn

lig galt med hænder og fødder.
Her i kvarteret er der gode muligheder for at give børnene gode hygiejnevaner, 

simpelt hen ved at lade dem, fra små af, plaske i badeværelserne; det elsker de jo, 
og herfra er der ikke særlig langt til den daglige morgenrengøring af ansigt og hænder, 
og aftenrengøring af hænder og fødder.

Da vi stadig skal være opmærksomme på de mange tilfælde af platfodede elever 
er der grund til at nævne:

Hvad kan man gøre for at forhindre platfod i at opstå og for at kurere allerede 
fremkommen platfod?

Man kan først og fremmest træne fødderne op ved hjælp af bestemte øvelser, der 
er beregnede på at styrke fodens svang.

Ved børneundersøgelserne får alle børn, der har platfod et trykt eksemplar af 
disse øvelser med hjem. Samtidigt demonstreres øvelserne.

Nu ved vi jo allesammen, hvor svært — ja uoverkommeligt - det er, at gøre så
danne øvelser hver dag, hvis børnene ikke „bliver holdt til“.

Vi har derfor tænkt at lade disse øvelser indgå i gymnastikundervisningen på 
skolen. Det er morsomme øvelser at gøre, når de foretages i flok, så der skulle kunne 
komme et godt resultat ud heraf.

Hvad kan man gøre i hjemmene?
Om sommeren lade børnene gå så meget som muligt med helt bare ben. Alle de 

utallige små ujævnheder i græs, sand og grus kilder fodsvangen. Derved trækker 
musklerne sig sammen og arbejder hele tiden. Resultatet bliver en god stærk svang.
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I gummisko og gummistøvler beskyttes foden mod irritationer, den bliver doven 
og slap. Da der tilmed overhovedet ingen støtte er i gummifodtøj, synker en sådan fod 
let yderligere ned. Dertil kommer noget andet, som ikke kommer denne historie ved, 
nemlig at sveden lukkes inde. Herved får børnene let fodsved og fodsvamp.

Man anbefaler altid patienter med platfod at bruge træsko, hvor de kan komme 
til det. De har en glimrende støttende svang, det samme gælder jo også træskostøvler. 
Man kan ikke lade sine børn gå i bedre fodtøj i dårligt føre, som vi ofte har her om
kring skolen i disse „nybyggerår“. I øvrigt kan man få godt støttende læderfodtøj til 
pænere brug.

Det er altid lettere at forebygge end at helbrede, men ved fælles hjælp skulle 
platfod i barnealderen sagtens kunne helbredes, således at brug af indlæg kan undgås 
senere hen.

Midlerne er: øvelser, bare fødder om sommeren på egnede steder, træsko eller 
træskostøvler og læderfodtøj med en god svang.

Platfodsøvelser til hjemmebrug 
f efter ortopædisk hospital)

1) Gå på tå med indadvendte fødder. 50 å 100 skridt.
2) Gå på udvendig fodrand. Foden må ikke „vælte“ udad, tæerne, også stortåen, 

skal røre ved gulvet. Fødderne let indaddrejede. 50 å 100 skridt.
3) Let hælhævning - sving hælene ud så langt som muligt - stærk hælhævning - 

saml hælene — hælsænkning. 10 gange.
4) Hævning og sænkning af indre fodrand. Den store tå må ikke løftes. 10 gange.
5) Små fjedrene hop eller hop i sjippetov.

Læg et håndklæde med en bog eller lign, som vægt. Træk håndklædet til Dem 
med tæerne.

6) Tag små kugler, blyanter o. lign, op med tæerne.

Året i korte træk.
Skolen startede med 14 klasser, 390 elever, mod 11 klasser og 325 elever 

året før.
Ca. 100 elever er indmeldt til det nye skoleår.
92 drenge og 79 piger ialt 171 børn var tilmeldt afsæbningsbadene på skolen. 

Badningen foregik i det ene af gymnastiksalens omklædningsrum, hvor børnene mødte 
i hold på 12. Afvaskningen overvågedes af skolebetjenten på Voldparken og dennes 
kone.

290 af 296 elever fik mælk på skolen.
Vi deltog for første gang i skoleidrætsstævnet.
2. og 3. klasserne var på besøg i Zoologisk have, de øvrige klasser var på for

skellige ture.
4. og 5. klasserne var på museer. 5. u og 4 A var også på bryggeriet Stjernen.
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Skolen afholdt forældreuge fra 30. oktober til 6. november 1960.
To ugedage benyttedes til forældrebesøg i klasserne for at overvære den daglige 

undervisning. 90 forældre besøgte skolen.
Mandag aften var 1. klassernes forældre inviteret til besøg hos klasselærerne, 

og senere var der fælles kaffebord med skoleleder og sundhedsplejerske. 54 forældre 
mødte op.

Onsdag aften var der fællesmøde for forældre med film og diskussion. 110 for
ældre var til stede.

Udover disse sammenkomster har skolen i forbindelse med forældreugen haft 
møde med vor 5. klasses forældre. 27 af 29 forældrepar samledes og var 100 pct. 
enige om at få klassen ført videre som udelt klasse.

Ved juleafslutningen fremførte 6. a et julespil.
Grupperummene blev møblerede.
Også lærerværelset blev færdigmøbleret.

Skoleårets afslutning.
Den skriftlige årsprøve finder sted onsdag d. 7. juni, torsdag d. 8. juni og fre

dag d. 9. juni.
Forældrene indbydes til at overvære undervisningen den 20. og 21. juni.
Afslutning og omflytning foregår torsdag d. 22. juni. Børnene afleverer deres 

bøger, flytter til nyt lokale og har ferie.
1. og 2. klasserne afleverer deres bøger på besøgsdagen og har så sommerferie.
Sommerferien begynder fredag d. 23. juni, og mandag d. 14. august er første 

skoledag i det nye skoleår.
De nye 1 .-klasser møder først mandag d. 21. august. Hvert enkelt hjem får nær

mere meddelelse om tid og sted først i august måned.
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Ärsafslutningen 1961.
(Besøgsdage).

Forældrene indbydes til at overvære timerne og til at se de fremlagte skolearbejder.

Der er frikvarter kl. 85° til 9 , 950 til 10, 1050 til 11.

TIRSDAG DEN 20. JUNI

Lærer. Gæstelærer.
lu (nr. 1) kl. 8- 9 

- 9-10 
1 v (nr. 2) kl. 8- 9 

- 9-10
1 x (nr. 3) kl. 8- 9 

- 9-10
2 u (nr. 4) kl. 8- 9 

- 9-10
2 v (nr. 5) kl. 8- 9 

- 9-10
2 x (nr. 8) kl. 8- 9

- 9-10
3 u (nr. 11) kl. 9-10
3 v (nr. 10) kl. 9-10
4 u (nr. 4) kl. 10-11
4 v (nr. 5) kl. 10-11
4 A (nr. 8) kl. 10-11
5 u (nr. 6) kl. 8- 9
6 a (nr. 7) kl. 10-11
6 A (nr. 9) kl. 10-11

dansk ................. hr. Gellert
regning .............. fru Lynge Andersen
dansk .................. - J. Hasle Jensen
regning ............... - Bisted Poulsen
dansk ................I (hr. Ole Pedersen 
regning ............. )
dansk ................ fru Bisted Poulsen
regning ............. - Kofoed Rasmussen
regning .............. hr. Rømer Jessen
dansk ................. fru J. Hasle Jensen
dansk ................. hr. E. Wernersson
regning ............... - Lynge Andersen
dansk .................. - E. Wernersson
regning ............... - Filip Andreasen
regning ............... - Filip Andreasen
dansk ................. fru Binslev
dansk ................. hr. Lynge Andersen
dansk .................. - Lynge Andersen
regning .............. fru Lynge Andersen
dansk ................. hr. Rømer Jessen

fru Kofoed Rasmussen 
- Bisted Poulsen

hr. E. Wernersson 
fru Lynge Andersen 
fru J. Hasle Jensen 
hr. Ole Pedersen
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ONSDAG DEN 21. JUNI

3 u

3 v

4 u

4 v

5 u

6 a

6 A

4 A

Gæstelærer.Lærer.
(nr. 11) kl. 8- 9 

9-10
regning ............. 1
geografi .............J

^hr. Gellert fru J. Hasle Jensen 
hr. Ole Pedersen

(nr. 10) kl. 8- 9 naturhistorie .... - Filip Andreasen
- 9-10 dansk ............... fru Kofoed Rasmussen fru Bindslev

(nr. 4) kl. 8- 9 dansk ................ 1 1 Bisted Poulsen - Bindslev
- J. Hasle Jensen- 9-10 geografi .............. 1 1

(nr. 5) kl. 8- 9 regning ............. hr. Wernersson hr. Ole Pedersen
- 9-10 historie ............. - Filip Andreasen - Wernersson

(nr. 6) kl. 10-11 regning ............. fru U. Lynge Andersen jfru Kofoed Rasmussen- 11-12 naturhistorie .... hr. Wernersson
(nr. 7) kl. 10-11 dansk ................ 11 } hr. Filip Andreasenfru Bindslev

- 11-12 historie .............. 11
(nr. 9) kl. 10-11 regning ..............1< hr. Rømer Jessen - Ole Pedersen

- 11-12 geografi .............. 1 - Lynge Andersen
(nr. 8) kl. 10-11 geografi ............. - Lynge Andersen - Wernersson

- 11-12 regning ............. fru Lynge Andersen

Tingbjerg skole, marts 1961.

Erik Hagensen.
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