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Hans Tavsens Gades 
Skole

Meddelelser for 1961-62
samt skema over årsafslutningen

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



Meddelelser til hjemmene.

I forbindelse med skoleårets afslutning udstilles pigernes arbejder i håndger
ning på håndgerningslokalet og klasseværelserne nr. 5 og 12; arbejderne i sløjd 
udstilles på sløjdsalen (pavillonen) og tegningerne på tegnesalen.

Disse udstillinger er åbne onsdag den 20. juni kl. 8-14 og torsdag den 21. 
juni kl. 8-12.

Afslutning. Torsdag den 21. juni kl. 1215 afholdes en sangprøve i gymnastik
salen. I forbindelse hermed er afslutning for de elever, der forlader skolen. Til 
prøven og afslutningen indbydes forældre og værger.

Omflytning fredag den 22. juni.

Det nye skoleår begynder mandag den 13. august. De nyindskrevne børn til 
1. klasserne møder dog først mandag den 20. august. Hjemmene får tilsendt skriftlig 
meddelelse om mødetid og klasseværelse.

Udskrivning af elever fra 8. klasse og I real: Elever, der melder sig til 
disse klasser, kan ikke udskrives før skoleårets slutning uden skolenævnets sam
tykke, selv om de ellers opfylder betingelserne for udskrivning.

Elevantal. Den 1. januar 1962 havde skolen 801 elever, fordelt i 32 klasser 
således: 28 klasser i hovedskolen, én I. realklasse samt - efter den gamle ordning 
- én realklasse og to IV mellemskoleklasser.

Skolens kontor er åbent hver skoledag fra kl. 12-13 og desuden onsdag fra 
kl. 173°-1830. Skolens telefon er: Nora 2312.

Indskrivning af elever til 1. klasse finder sted fra 1. september og bedes 
foretaget straks efter denne dato. Der kræves dåbs- eller navneattest samt attest for 
koppevaccination eller for udsættelse af samme. Et barn er skolepligtigt, hvis det 
fylder 7 år, før skoleåret begynder, og det kan optages i skolen, når det er fyldt 7 år 
senest den 31. januar efter skoleårets begyndelse.

Skolens distrikt omfatter gaderne mellem søerne og Jagtvejen og mellem 
Nørrebrogade og Frederiksberg grænse ved Åboulevarden.

Personalia. Til sommerferien 1961 flyttede frk. Bolette Nielsen og hr. over
lærer A. Nordby Christensen til anden skole. Fru G. Olufsen forflyttedes hertil fra 
Christianshavns Skole, og to nye vakancelærerinder, fru Birthe Hasberg og fru 
A. Lichtenberg, ansattes.

Den 1. oktober trak hr. skoleinspektør Hj. Christiansen sig tilbage på grund 
af sygdom. Ved en afskedsfest på skolen fik han af lærerpersonalet overrakt en gave, 
og han hyldedes hjerteligt for trofast og dygtigt udført arbejde gennem de 20 år, 
han var skolens leder.
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Skolebiblioteket består af en udlånsafdeling, der fungerer hele skoleåret, og 
en læsestue med åbningstid hveranden dag efter kl. 14 fra 15. september til 15. april.

I udlånet kan elever fra 4. klasse til realklassen komme med deres lånerkort 
og selv vælge bøger på hylderne, såvel skønlitteratur som faglitteratur, og beholde 
dem i indtil 14 dage ad gangen. Kun de yngste årgange, første-, anden- og tredie- 
klasserne, må som hidtil klare sig med at låne bøger hos læreren i deres egen klasse.

I læsestuens åbningstid kan de elever, der har lyst til at komme, få ro og - hvis 
de ønsker det - hjælp til lektier og opgaver, men de kan også bare hygge sig med en 
bog eller et spil skak.

Opstillingen af bøger og kartoteker følger samme regler som kommunebiblio
tekerne, således at de større børn uden videre skulle kunne finde sig til rette i et 
bibliotek for voksne.

Det forløbne år. De større klasser har besøgt museer og forskellige sevær
digheder. 8.a klasse har været på lejrskole den 21. maj — 29. maj i Vollerup.

I marts afholdt skolen bal for de største elever.
Endvidere har en del elever deltaget i frivillig gymnastik, svømning, boldspil 

og idræt, og flere elever har bestået de afsluttende prøver i svømning og idræt. 3 
hold deltog i idrætsdagens opvisninger i september 1961.

En del elever fra fm-klasserne modtog flidspræmie ved udskrivningen af skolen.
Af sparemærker er der i årets løb solgt for kr. 4885,00.
Ca. 670 børn har daglig fået | 1 mælk på skolen.
Efter hver gymnastiktime er der obligatorisk bad for de større elever, og hver 

fjortende dag er der renselsesbad for alle skolens elever undtagen børn fra første 
klasse.

20 elever har i år bestået mellemskoleeksamen, og 19 elever har bestået real
eksamen.

Skolelægen, dr. med. H. Dyggve, har træffetid på skolen mandag kl. 10-11, 
og sundhedsplejersken træffes mandag, onsdag, torsdag og lørdag.
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Skolenævnets virksomhed.

I skoleåret 1961-62 har skolenævnet ved selvsyn fulgt skolens arbejde på 
forskellige områder. På skolenævnsmøderne har man fået forelagt og drøftet oplys
ninger om skolens forhold.

I forbindelse med forældreugen i november 1961 afholdtes et forældremøde, 
hvor sognepræsten ved Hellig Kors Kirke, hr. R. Møller Petersen, talte om „Huse 
med mennesker i“.

Ved et forældremøde den 10. april holdt hr. viceskoleinspektør Victor Corne- 
lins, Nakskov, et foredrag med titlen: „Problemer i sort og hvidt“.

Hr. overlærer Johs. Tofte ledede en godt besøgt samtalekreds.

Svend Jensen.

Skolenævnets medlemmer er:

Kontorassistent Svend Jensen, Struensegade 551, N.
Kommunalrevisor fru Dagmar Henriksen, Laurids Skaus Gade 15, N.
Husmoder fru Kirsten Petersen, Hans Tavsens Gade 273, N. 
Kloakmester Axel Nielsen, Hans Tavsens Gade 271, N.
Sporvognsfunktionær V. E. Paulsen, Hans Tavsens Gade l3, N.
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Ärsafslutningen 1962.
(Besøgsdage).

Plan over undervisningen onsdag den 20. og torsdag den 21. juni med navnene på 
de lærerinder og lærere, som har de enkelte timer.

Undervisningstimerne begynder kl. 800, 850, 950, 1115.

ONSDAG DEN 20. JUNI

1. a

7. bu

7. bv

6. bu

8. au

8. a

(nr. 20) kl. 8 - 850 
- 850— 940

(nr. 11) kl. 8 — 850
- 850- 940

(nr. 11) kl. 950-1010 
- 111S—12

frk. Ane Andersen 
viceinsp. frk. Ellen Larsen 
overl. fru D. Enevoldsen 
fru Solveig Jensen 
hr. overl. ]ohs. Tofte

Poul Andersen
(nr. 20) kl. 950-10'10 - - Poul Andersen

- 1115—12 viceinsp. frk. Ellen Larsen
(nr. 18) kl. 8 - 850 hr. overl. O.Vedersø

850— g10 - - Erik Hansen

7. at

7. au

7. av

6. Aj

6. a,

5. A

5. a

5. b

- g50- 910 frk. K. Due Hansen
(nr. 8) kl. 8 - 850 overl. fru Clara Hansen

(nr. 19) kl. 8 - 85“ fru Ingrid Mygind
(fysikv.) - 850- 940 hr. overl. Poul Andersen
(nr. 13) kl. 950-1040 - 

- 1115-12
Erik Hansen

Steen Spore
(nr. 13) kl. 8 - 850 - 

- 850- 940 -
Ole Gatzwiller 
overl. 0. Vedersø

(nr. 15) kl. 8 - 850 - 
- 850- 940 -

Erik Hansen
Johs. Tofte

(nr. 6) kl. 8 - 850 overl. frk. E. Spang-Thomsen
_ 850- 940 - - G. Pfeiffer

(nr. 1) kl. 8 - 850 hr. overl. Johs. Tofte
850- 940 - Steen Spore 

(nr. 22) kl. O^-IO40 fru Lise Andersen
- Il15-12 overl. frk. M. Rasmussen

(nr. 22) kl. 8 — 85° frk. Alice Nielsen
850— 940 overl. frk. E. Spang-Thomsen
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- Il15-12 frk. Elisabeth Andersen

4. u (nr. 14) kl. 950-1040 hr. Steen Spore
- Il15—12 fru Solveig Jensen

4. v (nr. 14) kl. 8 - 850
- 850- 94°

- Birthe Hasberg 
frk. Ane Andersen

4. x (nr. 5) kl. 8 - 850
- 850- 940

- Elisabeth Andersen 
hr. overl. A. V. Hansen

4. y (nr. 17) kl. 95°-104° 
- 1115-12

frk. Alice Nielsen 
hr. Benny Grubak

4. (læ) (nr. 17) kl. 8 - 850| 
- 850— 94°l'fru K. Vejleskov

3. u (nr. 7) kl. 8 - 850
- 850- 940

hr. E. Strube
- Ole Gatzwiller

3. v (nr. 16) kl. 8 - 850 overl. A. V. Hansen
(nathv.) - 850- 940 fru Clara Hansen

3. x (nr. 16) kl. 950-1040 
- Il15—12

hr. overl. 0. Vedersø 
overl. frk. E. Lundqvist

2. u (nr. 2) kl. 950-1040 
- 1115-12

hr. overl. Knud Nielsen 
fru G. Oluf sen

2. v (nr. 3) kl. 950—1010 
- Il15—12

frk. Ane Andersen 
fru A. Lichtenberg

1. u (nr. 2) kl. 8 - 850
- 850- 940

overl. frk. G. Pfeiffer 
fru Lise Andersen

1. X (nr. 10) kl. 95°-1040 - Birthe Hasberg

TORSDAG DEN 21. JUNI

I. a

7. bu

7. bv

6. bu

(nr. 20) kl. 8 - 85° 
- 850- 94° 

(fysikv.) kl. 8 - 850 
(nr. 1 1 ) - 850- 94“ 
(nr. 11) kl. 95°-1040 

- Il15—12

overl. frk. M. Rasmussen 
fru Solveig Jensen 
hr. overl. Knud Nielsen 
overl. frk. E. LundVvist 
fru Ingrid Mygind 
frk. Ane Andersen

(fysikv.) kl. 950-1040 hr. overl. Knud Nielsen 
(nathv.) - 1115-12 - E. Strube

8.au eng. (nr. 18)kl. 
ty.

8. a eng. (nr. 8)kl. 
ty.

7. a, (nr. 19) kl.

8 — 850 - overl. O. Vedersø 
85o_ g« . E Strube
8 - 8S0 frk. K. Due Hansen 
gs°_ gio _ Eiisabet]i Andersen
g _ g50 I
Q5o n«Pru Ingrid Mygind o — y i

7. au (nathv.) kl. 8 — 85“ hr. Benny Grubak 
(nr. 13) - 850- 940 overl. hr. Erik Hansen
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7. av (nathv.) 
(nr. 13)

kl. 95°-104° hr. Benny Grubak
- Il15—12 - Ole Gatzwiller

6. Ax (nr. 15) kl. 8 - 850 - overt. Erik Hansen
(nathv.) - 850- 94° - Benny Grubak

6. a. (nr. 6) kl. 8 - 850
- 850- 94°

overl. frk. E. Spang-Thomsen 
- G. Pfeiffer

5. A (nr. 1) kl. 8 — 850
- 850— 940

hr. Ole Gatzwiller 
- Steen Spore

5. a (nr. 22) kl. 950-1040 
- Il15—12

- E. Strube
- overl. 0. Vedersø

5. b (nr. 22) kl. 8 - 85° overl. frk. E. Lundqvist
(nr. 9) - 850- 94° - M. Rasmussen

4. u (nr. 14) kl. 950-1040 
- Il15—12

hr. overl. Erik Hansen 
frk. Elisabeth Andersen

4. v (nr. 9) kl. 950-1040]
- Il15—12 1 hr. overl. Johs. Tofte

4. X (nr. 3)
© 

©

C
O 

O
 

1 
J

 

00 
00 

5 
1

- Steen Spore
- overl. A. V. Hansen

4. Y (nr. 17) kl. 950-1040 
- Il15—12

frk. Ane Andersen 
- Alice Nielsen

3. u (nr. 7) kl. 8 - 850
- 850- 940

overl. frk. G. Pfeiffer 
hr. Ole Gatzwiller

3. V (nr. 16)

oo
 oo in
 

©
1 1 O

 00 »b
- 

C
A

©
 © overl. hr. A. V. Hansen 

fru A. Lichtenberg
3. X (nr. 16) kl. 9S0—1040 

- 1115-12
- Lise Andersen 

fru G. Oluf sen
2. a (nr. 10) kl. 950-1040 

- 111S—12
- Birthe Hasberg 
- Lise Andersen

1. V (nr. 3) kl. 950-1040 
- Il15—12

frk. Alice Nielsen
- K. Due Hansen

1. Y (nr. 2) kl. 95°-1040 
- 111S—12

fru G. Oluf sen
- A. Lichtenberg

4. (læ) (nr. 17)

© 
©

»Q 
T?

00 o1 
1

©V
5

00 
00 

s 
'

i - K. Vejleskov

E. Korssård Henriksen, o
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