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Hans Tavsens Gades
Skole

Meddelelser for 1966-67
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN

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

Om konfirmationsforberedelse
1. Eleverne konfirmeres hovedsagelig fra 7. hovedskoleklasse, således at den væ
sentlige del af konfirmationsforberedelsen falder inden for dette klassetrin. Dog
må det bemærkes, at elever, der skal konfirmeres i oktober fra 7. hovedskoleklasse-1. real, skal have fri til at gå til konfirmationsforberedelse ca. medio
april-juni samme år.
2. Elever fra 7. hovedskoleklasse-1. real, der går til konfirmationsforberedelse, får
fri de pågældende dage (mandag og torsdag) kl. 13, således at de kan møde
hos præsten kl. 13,10, der er fastlagt som mødetid for 1. hold. Konfirmander
fra andre klassetrin henvises til forberedelse uden for undervisningstiden. For
ældrene opfordres til at følge denne overenskomst.

Klassudflugter, 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.
I forbindelse hermed skal også nævnes de såkaldte konfirmandrejser, der som
regel strækker sig over ti dage.
Skolen har ingen hjemmel for 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 indtil tre dage.

Erstatning for bortkomne ure, smykker etc.

Da skolevæsenet jævnlig modtager ansøgning om erstatning af værdigenstande,
som elever har mistet på skolen, benytter man anledningen til her at gøre hjem
mene 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 beklædningsgen
stande; 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 ti dage efter sygdommens begyndelse (ikke efter udslættets fremkomst) ved
mæslinger,
2. før fire 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, paradysenteri,
difteri, smitsom hjernerygmarvsbetændelse, (epidemisk meningitis) samt børne
lammelse. — For de under 4. nævnte sygdomme kræves også smittefrihedsattest
efter sygdommens optræden i elevens eller lærerens hjem.

Skoleårets afslutning
For børnenes forældre samt enhver, der har interesse for skolens arbejde, bliver
der lejlighed til at overvære den almindelige undervisning tirsdag den 20. og
onsdag den 21. juni. På disse dage er børnenes skriftlige arbejder fremlagt i klasse
lokalet.
Besøgsdage

Se omstående skema.

Håndarbejder
og tegninger

er udstillet på håndarbejdsværelset, nr. 5 og nr. 12, og tegninger
på tegnesalen.

Omflytning

Torsdag den 22. juni møder eleverne efter aftale med klasselærerne
for at aflevere eller ombytte skolebøger.

Sommerferien

begynder fredag den 23. juni og slutter lørdag den 12. august.

Det nye skoleår

begynder mandag den 14. august. De nyindskrevne børn i 1. klas
serne møder dog først mandag den 21. august. Hjemmene får
tilsendt skriftlig meddelelse om mødetid og klasseværelse.

AFSLUTNING
Onsdag den 21. juni kl. 19 er der afslutningsfest i gymnastik

salen for de elever, der forlader skolen.
Her vil de få udleveret afgangsbevis eller eksamensbevis, og

samtidig uddeles flidspræmier. Børnenes forældre samt sko
lens lærerpersonale og andre interesserede indbydes til at
overvære afslutningshøjtideligheden. Skolens sangkor vil

synge nogle sange.
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Meddelelser til hjemmene
Praktiske oplysninger
Skolens kontor

er åbent hver skoledag kl. 12-13 samt onsdag aften kl. 17,30-18,30.
Henvendelser til skolen bedes så vidt muligt rettet i kontortiden.
Telefon 39 53 12.

Skolelægen

dr. med H. Dyggve træffes torsdag kl. 10-12.

Skolesundheds
plejersken

frk. Bodil Poulsen er på skolen tirsdag, torsdag og fredag.

Skole
tandlægen

Børnene henvises til skolens tandklinik, der ledes af skoletandlæge
Hans Jonassen.

Sygdom

Dersom en elev bliver syg, bedes det meddelt skolen så vidt mu
ligt samme dag eller senest dagen efter. Det kan ske ved en vok
sens personlige henvendelse eller ved brev, der gerne må med
bringes af en kammerat.
Lægeattest skal ikke fremskaffes, før skolen tilstiller hjemmet en
trykt blanket til brug for lægen.
Drejer det sig om en epidemisk sygdom, udsteder lægen dog straks
attest.

Badning

Børnene kommer i renselsesbad hver 14. dag, hvor de skal med
bringe håndklæde. Fritagelse for bad kan kun ske, hvis hjemmet
skriftligt anmoder derom.
Vi har gymnastikbad, som børnene i henhold til skoledirektionens
bestemmelser 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 vil 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 i øvrigt kun tre måneder, hvor
efter det overgives til en velgørende institution.
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Bypladser

Børn under tretten år må ikke anvendes til egentlig budtjeneste
af erhvervsmæssig karakter.
Det er tilladt at beskæftige børn under fjorten år, men over
tretten år ved budtjeneste i indtil to timer daglig. På skoledage
skal arbejdstiden ligge efter skoletid, og arbejdet må i det hele
ikke udføres efter kl. 18. Det samme gælder, såfremt barnet er
fyldt fjorten år, men ikke lovligt er udskrevet af skolen.

Sparemærker

Eleverne kan købe sparemærker på skolen hos viceinspektør fru
E. Andersen; i 1966-67 blev der solgt for 2700 kr.

Skolens distrikt

omfatter gaderne mellem Søerne og Jagtvejen og mellem Nørrebrogade og Frederiksbergs grænse ved Åboulevarden.

Elevtal

Den 1. januar 1967 havde skolen 710 elever, fordelt i 33 klasser
således: 27 klasser i hovedskolen, 3 realklasser samt 3 læseklasser.

Indskrivnings
regler

Et barn, der er fyldt 7 år inden skoleårets begyndelse (1. august),
er undervisningspligtigt.
Et barn, der fylder 7 år i skoleårets første 6 måneder (1. august31. januar), skal optages, såfremt forældrene ønsker det.
Et barn, der fylder 7 år i skoleårets sidste 6 måneder (1. februar31. juli), skal optages, såfremt forældrene ønsker det, og barnet
skønnes egnet til at begynde skolegangen. Som led i vurderingen
af barnets egnethed indgår den for denne aldersgruppe obligato
riske skolemodenhedsprøve.

Udskrivnings
regler

Undervisningspligten ophører med udgangen af det skoleår, i
hvilket barnet fylder 14 år.
Børn, der har påbegyndt skolegangen som 6J/2—7 årige, kan ud
skrives med udgangen af det skoleår, i hvilket de fylder 13 år,
d.v.s. efter 7 års skolegang.
Børn, der påbegyndte skolegangen som 6-6/2 årige, kan først ud
skrives med udgangen af det skoleår, i hvilket de fylder 14 år,
d.v.s. efter 8 års skolegang.
Disse børn kan dog - som ikke undervisningspligtige - forlanges
udskrevet i løbet af det første skoleår ,hvorefter undervisnings
pligten indtræder på normal vis det følgende år.
Børn, der har påbegyndt undervisningen i 8. hovedskoleklasse,
kan ikke udskrives af skolen før skoleårets udløb uden skolenæv
nets samtykke. Hvis der i denne forbindelse f.eks. er tale om
indgåelse af lærekontrakt, kan centralarbejdsanvisningskontoret
oplyse, hvorvidt man dér i givet fald er indstillet på at godkende
kontrakten.
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Ordensbestemmelser
for Hans Tavsens Gades Skole
Ved samlingen før skoletiden:
1. Børnene samles før skoletidens begyndelse på legepladsen. I samlingstiden er
al leg forbudt.
2. Børnene skal møde rene og sømmeligt påklædte og må kun medbringe, hvad
de skal bruge på skolen. Tyggegummi og andet slik må heller ikke medbringes.
3. Tilladelse til at cykle til skole gives af viceinspektøren. Cykler må kun anbrin
ges i stativerne ved pigegården og skal låses.

I skoletiden:

4. Når der ringes op, ordner hver klasse sig og går uden støj i den anviste orden
til sit klasseværelse, hvor enhver i stilhed indtager sin plads.
5. Når en lærer eller en fremmed træder ind i klassen, rejser børnene sig og bli
ver stående, til de får lov at sætte sig.

6. Ethvert barn er ansvarlig for sin plads. Forsætlig beskadigelse af skolens ejen
dele påtales eller erstattes efter skolens skøn. Uforsætlig beskadigelse skal
straks anmeldes af vedkommende til inspektøren eller en lærer. Kun større
børn må åbne eller lukke vinduerne. Ingen må røre kakkelovnene.

7. Al slags handel og bytning mellem børnene indbyrdes er forbudt.
8. De af skolen udleverede bøger er at betragte som lån, for hvilke børnene er
ansvarlige.

I frikvarteret:
9. Ved frikvarterets begyndelse forlader børnene først klassen, når læreren giver
tegn dertil, og begiver sig stille og i den anviste orden til legepladsen.

10. Skole- og biblioteksbøger må ikke tages frem i gården.
11. Intet barn må forblive i klassen eller opholde sig på trapper og gange i fri
kvarteret med undtagelse af gang- og telefonvgater eller særlige fagordens
dukse.
12. På legepladsen må børnene bevæge sig frit, men afholde sig fra slagsmål og
voldsom eller farlig leg, såsom boldspil, glidebaner og kasten med sne. Mad
og papir, der tabes, skal straks samles op.
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13. Eleverne må ikke forlade skolen i skoletiden uden tilladelse.
14. På hvert toiletrum må der kun opholde sig ét barn ad gangen.
15. Når der ringes ved frikvarterets slutning, ophører al leg straks, og børnene
ordner sig hurtigt til opgang som ved skoletidens begyndelse.
16. Når vejret ikke tillader børnene at gå ud, forbliver de i klassen under opsyn
af den lærer, der har haft foregående time. Lokaler skiftes først, når der rin
ges op.
17. Spisning foregår under iagttagelse af almindelig bordskik. Papir og mælkekar
toner skal være fjernet, før klassen forlades.
18. Alle klasseværelser skal holdes låste i frikvartererne.
19. Lærerrådet kan give skolens ældste klassetrin tilladelse til at blive oppe i fri
kvarteret.

Ved bortgangen fra skolen:

20. Ved skoletidens ophør samler enhver sine sager, når læreren giver tegn dertil.
Savner et barn noget, anmelder han det straks for læreren, som anstiller un
dersøgelse desangående.

21. Når læreren giver tegn til bortgang, forlader børnene i sluttet række klasse
værelset og går i denne orden til lågen, hvorefter enhver øjeblikkelig forlader
skolens område.

22. Cyklister følger klassen ved nedgangen og henter deres cykler gennem gården.
På skolens område er cykling forbudt.
G. Kjæld, skoleinspektør.
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Det forløbne år
De større klasser har besøgt forskellige museer og virksomheder. Realklassen
og 9. klasse var bl. a. i Folketinget. De overværede en spørgetime, hvorefter der
var rundvisning på slottet. Besøget sluttede med en anden form for spørgetime,
idet eleverne tog plads i et af partiværelserne, hvor de fik lejlighed til at stille
spørgsmål til folketingsmand Helge Nielsen.

Skolens to 9. kl. har været på lejrskole i Norge 31/8-7/9 66. Vi boede på høj
fjeldshotellet Skogstad i Hemsedal og foretog derfra traveture dels i fjeldene, dels
til egnens seværdigheder, og stiftede på den måde bekendtskab med den særpræ
gede norske natur og med den stedlige befolkning. En dag var afsat til en længere
bustur, hvor vi besøgte en af de ældste stavkirker og prøvede de smalle fjeldveje,
der i hårnålesving snor sig over fjeldene, hvis sneklædte toppe tydeligt sås.
En formiddag med undervisning i en landsbyskole viste, at sprogvanskelighe
derne ikke var så store, som mange på forhånd havde ventet.
Kirsten Due.

Ill real og 9. klasse har været i erhvervspraktik - ni dage for hver klasse.
Eleverne var meget glade for arrangementet, og virksomhederne var også tilfredse.
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Elevfester

I årets løb er der blevet arrangeret to elevfester. Skoleballet afholdtes i no
vember måned med deltagelse af 175 elever, der dansede til henholdsvis pigtråds
musik — The Blackpools — samt til et indspillet bånd.

Den 4. februar afholdtes fastelavnsfesten for de små klasser med tøndeslagning,
traktement og forevisning af film.
De to elevfester var vellykkede og understregede endnu en gang, at der er et
behov for — ud over det daglige skolearbejde - at samles til et fælles festligt
arrangement.
B. Grubak.
Sang og musik på Hans Tavsens Gades skole

Igen i år har skolens sangkor ihærdigt arbejdet med indstudering af mange til dels meget krævende ting - og har da også haft den glæde at modtage beviser
for arbejdets værdi og kvalitet ved opfordring fra medlem af Folketinget hr. Al
bertsen til at medvirke ved 4 koncerter — 2 i Tivolis Koncertsal og 2 i Nora bio og vi aktive kunde glæde os over stor applaus og taknemmelighed fra såvel arran
gører som publikum.
Instrumentalmusikken har hidtil — (beklageligvis, når man ret betænker det
store og gode arbejde, der fra elevernes side er lagt i sagen) - været klemt ind i
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et i forvejen stort årsafslutningsprogram. - Nu har skolens flinke og forstående
inspektør foreslået en mere selvstændig og rummeligere præsentation ved en
»Musikkens og teatrets egen aften« — og det har glædet os aktører meget. — Vi
siger tak - og håber, at det må blive belønnet ved stort forældre-fremmøde.
Anne Marie Nielsen Carlsen.

F orældrekredsen

Den nyere børnepsykologis påvisning af, hvor betydningsfulde barnets første
leveår er for udformningen af de dybere lag i barnets personlighed, må ikke for
lede nogen til at tro, at skoleårene er mindre betydningsfulde. Omend det klart må
erkendes, at det medfører store fordele for barnet at have levet sine første år under
gunstige udviklingsbetingelser, hvor både legemlige og sjælelige behov tilfreds
stilles i rimelig grad, må det også erkendes, at barnets sind ved skolealderens ind
træden stadig er plastisk, og at et godt skolemiljø kan bøde på mangler i den
tidligere udvikling. Selv om de dybere lag i personligheden får deres præg af
vilkårene i barnets første år, så kan de stadig modificeres, gøres socialt brug
bare, hvis skolen kan tage barnet, hvor det står, når det møder i skolen, og hvis
lærere og forældre i forening kan arbejde sammen på at give barnet netop de er
faringer, som det trænger til.
Det viser sig ofte, at forskelle i hjemmets og skolens opdragelsesnormer resul
terer i vanskeligheder ved at tilpasse sig skolen. Hjemmet ser oftest skolen ud fra
barnets synsvinkel. Det er barnets version af det, der foregår i klasseværelset, for
ældrene får at høre. Forældrene stiller ganske naturligt forhåbninger til barnet
om succes i skolen, men får barnet modgang i skolen, kan det opleves som et socialt
nederlag - et prestigetab for hele familien.
Da skolen får pålagt stadig flere opdragelsesopgaver, er det derfor af stor
betydning, at kontakten imellem lærere og forældre bliver nærmere, end det hidtil
har været tilfældet. Jo bedre kontakten er, jo flere saglige oplysninger kan der med
deles fra den ene part til den anden. Dette kan hjælpe med til at formindske mis
forståelser og reducere risikoen for konflikter.
Hvad kan skolen så tilbyde forældrene for at skabe et så harmonisk skole
forløb som muligt?
De kan tale med lærerne eller skoleinspektøren, hvis der dukker problemer
op — og forresten også, hvis der ikke er problemer. De kan gå til de møder og
sammenkomster, skolen og skolenævnet arrangerer. Ønsker De yderligere en nær
mere kontakt til skolen, kan De deltage i skolens forældrekreds.
I forbindelse med sidstnævnte skal anføres, at forældrekredsen gennem oplæg
og diskussion bl. a. har beskæftiget sig med emnerne:
Skolens opbygning.
Karakterskalaer.
Skolens arbejdsformer.
Seksualundervisning.
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Erhvervsorientering og praktik.
Fagene historie og regning.
Børn og disciplin.
Elevråd.
Det er skolens håb, at denne værdifulde kontakt med forældrene vil kunne
fortsætte og udbygges i de kommende år og derved bevare en sund vekselvirkning
mellem skole og hjem.
B. Grubak.

Skolebiblioteket

I oktober 1966 holdtes der »Børnebogsuge« over hele landet, og det mærkedes
også hos os på forskellig måde.
Alle skolens elever fik Børnebogsugens katalog med hjem. Den gav dem et
overblik over de bøger, der på daværende tidspunkt fandtes på børnebogsmarkedet.
For yderligere at markere begivenheden, opførte drenge og piger fra 3.y en
lille sketch. Børnene var klædt ud som figurer fra nogle af de mest kendte børne
bøger, og det var fru Melander, der stod for arrangementet. De fleste af skolens
klasse kom i løbet af to dage til at se forestillingen, og de morede sig lige så godt
som de små skuespillere selv.
E. Spang-T homsen.
Som illustration et foto, som hr. Bistrup tog af Laura og Mary.
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Personalia
Afgang: 31. oktober 1966 forlod overlærer frk. M. Rasmussen skolevæsenet
med pension efter 36 års tjeneste i Københavns kommune.
1. oktober 1966 blev overlærer Knud Nielsen udnævnt til viceinspektør ved
Jagtvejens Skole.
Tilgang: 1. august 1966 fastansattes følgende som kommunelærere: frk. S. An
dersen, frk. R. Enock Hansen, hr. E. Salomonsen, hr. P. Bistrup.
Som faste vikarer ansattes fru G. Groth, hr. K. Madsen og hr. K. Jonas. Hr. Th.
Christensen blev vakancelærer.
1. august fejrede overlærer hr. O. Vedersø sit 25 års jubilæum.

Skoletandplejen
I år vil børnenes tænder ligesom sidste år kunne blive behandlet to gange i
løbet af skoleåret. Det kunne i forhold til tidligere år tyde på en bedring af tand
forholdene, og det er tilsyneladende også tilfældet, sandsynligvis som følge af de
systematiske Fluor-skylninger.
Tandforholdene kunne dog være langt bedre, hvis børnenes mundhygiejne
var i orden. Det er desværre sådan, at man bliver overrasket, når der kommer et
barn med helt rene tænder. Hvis man vil undgå huller i tænderne, er den rette
tandbørstning en af de vigtigste ting. Den rigtige metode at børste tænder på er alle
børnene blevet belært om, samt om, at tænderne helst skal børstes, hver gang man
har spist noget, i hvert fald om aftenen inden sengetid og om morgenen efter
morgenmaden.
En anden ting af stor betydning for tandforholdene er kostens sammensæt
ning. Der skal være tilstrækkelige mængder af de vigtigste næringsstoffer, og man
skal undgå den overdrevne brug af sukkerstoffer.
Sukkerstoffer i form af slik af enhver art er meget skadelige for tænderne, så
børnenes indtagelse af slik må begrænses mest muligt og helst undgås i skoletiden,
hvor også reglementet siger, at slik er forbudt på skolen.
Der må appelleres til forældrene om, at de sørger for, at børnenes mundhygi
ejne er i orden, at kosten er tilstrækkelig, og at det overdrevne slikkeri undgås, så
skulle der være alle betingelser for, at børnenes tænder bliver sunde og raske.
H. Jonassen,
skoletandlæge.

Skolen og færdselssagen

Som et led i undervisningen har skolen hidtil i samarbejde med politiet givet
børnene i alle klasser oplæring i rigtig adfærd i trafikken.
Undervisningen i færdselslære har til formål:
at lære

børnene de vigtigste færdselsregler og -tavler m. m. samt at give dem et
særligt kendskab til de farer og vanskeligheder, som kan medføre trafik
ulykker for gående og cyklende,
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at opøve børnene i at færdes sikkert i trafikken ved at bruge gå- og cyklereglerne,
at opdrage børnene til at forstå, hvor vigtigt det er at blive gode trafikanter, både
af hensyn til andre og til sig selv.

Målet for færdselsundervisningen er således ikke begrænset til kun at lære
eleverne indholdet af færdselsreglerne, men sigter videre mod at opdrage børnene
til at få gode vaner i trafikken.
B. Grubak.
Skolen og idrætten
Skønt Hans Tavsens Gades Skole, i lighed med de fleste skoler på Nørrebro,
lider alvorligt under savnet af en god idrætsplads, har der været god fremgang
på de sportslige områder.
Således lykkedes det 3 af vore hold at kæmpe sig frem til finalestævnet på
Østerbro Stadion, nemlig 6 auv’s drenge i håndbold samt 7 bu og I ru’s piger i
langbold. At ingen af holdene formåede at vinde den endelige sejr i finalen, skal
ikke formindske deres præstation. Håndboldholdet og I ru’s langboldhold tabte i
semifinalen, medens 7 bu’s langboldhold først gav sig i finalen.
Man skal gå mange år tilbage i tiden for at finde så mange hold fra Hans
Tavsens Gades Skole i finalestævnet.
I årets løb har 32 drenge fra 6., 7. og 8. klasse erobret skoleidrætsmærket i
atletik. Også her er vi alvorligt handicappet, da vi hverken råder over kaste- eller
løbebaner.
Peter Bistrup.
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Legatet af 19. februar 1886 til drenge

Under ledelse af fhv. overborgmester Julius Hansen har 9 drenge her fra
skolen i januar måned haft en vidunderlig vinterferie på Danebu i Norge.
Børnene får hele opholdet incl. rejse og beklædningsudstyr som gave af legatet.

Kommunelærerinde frk. A. Hafslo’s legat

Legatet er tiltænkt piger, som har gået i Hans Tavsens Gades skole (subsidiært
anden københavnsk kommuneskole), og som vil uddanne sig til lærerinder.
Skolen har i år haft den glæde at kunne give 1000,00 kr. til en tidligere elev,
der tog realeksamen i 1963 og nu går på seminariet.
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Skolenævnets virksomhed
I skoleåret 1966-67 har skolenævnet fulgt skolens arbejde på forskellige om
råder. På møderne har man fået forelagt og drøftet oplysninger om skolens forhold.
I forbindelse med forældreugen i november måned fortalte to af skolens
lærere, frk. K. Due og hr. B. Grubak, om lejrskoleopholdet i Norge med to 9. klas
ser. Foredraget ledsagedes af farvebilleder.
Efter sidste valg tog vi afsked med 3 af nævnets medlemmer: kommunalre
visor fru Dagmar Henriksen, kloakmester hr. A. Nielsen og forsorgssekretær hr. F.
Thyrsted. Vi takker dem for godt samarbejde gennem årene. Ligeledes retter jeg på
nævnets vegne en tak til skolens ledelse og lærerpersonale for godt samarbejde i
året, der er gået.
Erik Larsen.
Skolenævnets medlemmer er:

Maskinarbejder Erik Larsen, Skyttegade 64, N.
Malermester Frode Lyngholm Madsen, Jesper Brochmanns Gade 4, N.
Husmoder fru Karen Baltzersen, Solitudevej 5 A2, N.
Anlægsgartner Erik Mikkelsen, Korsgade 22, N.
Husmoder fru I. Knudsen, Tjørnegade 7, N.
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Arsafslutningen 1967
Årsprøve
Eksaminator

II u

d. 13/6 (nr. 8) kl. 8

II u d. 14/6 (nr. 8) kl.
II u d. 16/6 (Fysikv) kl.
8 au d. 14/6 (nr. 18) kl.
8 au d. 16/6 (nr. 18) kl.
8 av d. 14/6 (nr. 13) kl.
8 av d. 16/6 (nr. 13) kl.

8
8
8
8
8
8

dansk

hr. vice. E. Korsgård
Henriksen
fru Solveig Jensen
hr. Madsen
hr. O. Gatzwiller
hr. Erik Hansen
hr. Erik Hansen
hr. B. Grubak

regn. + mat.
fysik
dansk
regning
regning
dansk

Censor

frk. A. Andersen
hr. Poul Andersen
fru Solveig Jensen
frk. K. Due Hansen
frk. G. Pfeiffer
fru D. Enevoldsen
frk. K. Due Hansen

Besøgsdage
Plan over undervisningen tirsdag den 20. og onsdag den 21. juni med navnene
på de lærerinder og lærere, som har de enkelte timer.
Undervisningstimerne begynder kl. 800, 8503 950, 1115.

TIRSDAG DEN 20. JUNI

Iu

(nr.

8)

7 bu (nr.

6)

6 bu

(nr.

1)

7 au

(fysikv.)

7 av

(nr. 18)

6 au

(nr. 11)

kl. 800- 850 overl. frk. Ane Andersen
kl. 850- g« overl. fru Solveig Jensen
kl. 800- 850 hr. overl. Poul Andersen
kl. 850- 940 hr. ovl. Johs. Tofte
kl. 800- 850 hr. viceinsp. E. Korsgård Henriksen
kl. 850- 940 hr. overl. Poul Andersen
kl. 950-1040 hr. K. Madsen
kl.1115-1200 overl. fru Solveig Jensen
kl. 950-1040 overl. frk. K. Due Hansen
kl.1115-1200 overl. frk. G. Pfeiffer
kl. 800- 850 hr. Mogens Højland
kl. 850- 940 hr. E. Strube
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6 av

5u
5v
5x

4u
4v

4x
4y
3u
3v
3x
3y

2u
2v
1u
1 V

7 læ
5 læ

4 læ

(nr. 13)
(nr. 9)
(nr. 11)
(nathv.)
(nathv.)
(nr. 11)
(nr. 15)

kl. 800_ 850
kl. 850- 940
kl. 950-1040
kl.l 115-1200
kl. 950-1040
kl.l 115-1200
kl. 850- 940
kl. 950-1040
(nr. 14) kl. 950-1040
kl.1115-1200
(nr. 14) kl. 800- 850
kl. 850- 940
(nr. 16) kl. 950-1040
kl.1115-1200
(nr. 13) kl. 950-1040
(nr. 9) kl.1115-1200
(nr. 7) kl. 800- 850
kl. 850- 940
(nr. 7) kl. 950-1040
kl.1115-1200
(nr. 10) kl. 800- 850
kl. 850- 940
(nr. 10) kl. 950-1040
kl.1115-1200
(nr. 2) kl. 950-1040
kl.1115-1200
(nr. 3) kl. 950-1040
kl.1115-1200
(nr. 2) kl. 8«0- 850
kl. 850- 940
(nr. 3) kl. 800-850
kl. 850- 940
(nr. 20) kl. 800- 850
kl. 850- 940
(nr. 17) kl. 800- 850
kl. 850- 940
(nr. 19) kl. 950-1040
kl.lli5-12oo

hr. E. Salomonsen
overl. frk. K. Due Hansen
hr. P. Bistrup
hr. E. Strube
hr. E. Strube
hr. P. Bistrup
overl. fru D. Enevoldsen
hr. Kurt Jonas
frk. Anna Hansen
frk. Susanne Andersen
hr. Østrup Møller
hr. Friis Larsen
frk. Vibeke Petersen
frk. Vibeke Petersen
fru A. Lichtenberg
overl. frk. K. Due Hansen
hr. Benny Grubak
hr. P. Bistrup
overl. fru Solveig Jensen
fru Birthe Hasberg
hr. O. Gatzwiller
hr. Østrup Møller
fru Enock Jonassen
overl. frk. E. Spang-T homsen
hr. Th. Christensen
fru A. Lichtenberg
hr. overl. O. Vedersø
fru Enock Jonassen
hr. Friis Larsen
frk. Vibeke Petersen
hr. Th. Christensen
hr. Erling Salomonsen
overl. frk. Bergstrøm Rasmussen
overl. frk. Bergstrøm Rasmussen
fru Lise Andersen
fru Lise Andersen
fru R. Groth
fru R. Groth
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ONSDAG DEN 21. JUNI
Iu

(nr.

8)

7 bu

(nr.

6)

6 bu

(nr.

1)

7 au

(nr. 20)

7 av
6 au

(fysikv.)
(nr. 18)
(nr. 11)

6 av

(nr. 11)

5u

(nr. 15)
(nr. 9)
(nr. 15)
(nr. 9)
(nathv.)
(nr. 15)
(nr. 14)

5v
5x

4u

4x

(nr. 9)
(nathv.)
(nr. 16)

4y

(nr. 14)

3u

(nr.

7)

3v

(nr.
(nr.

9)
3)

4v

kl. goo- 850
kl. 850- 940
kl. 950-1040
kl.1145—1200
kl. 800- 850
kl. 850- 940
kl. 800- 850
kl. 850- 940
kl. 800- 850
kl. 850- 940
kl. 950-1040
kl.l 115-1200
kl. 800- 850
kl. 850- 940
kl. 800- 850
kl. 850- 940
kl. 950-1040
kl.l 115-12°°
kl. 950-1040
kl.l 115-12°°
kl. 950-1040
kl.l 115-12°°
kl. 950-1040
kl.lll5-12°°
kl. 800- 850
kl. 850- 940
kl. 800- 850
kl. 850- 940
kl. 800- 850
kl. 850- 940
kl. 800- 850
kl. 850- 940

hr. Kurt Jonas
viceinsp. fru E. Andersen
viceinsp. fru E. Andersen
overl. frk. Ane Andersen
frk. Lis Madsen
hr. O. Gatzwiller
hr. overl. 0. Vedersø
hr. overl. 0. Vedersø
hr. K. Madsen
overl. frk. Ane Andersen
overl. frk. Ane Andersen
hr. E. Strube
hr. O. Gatzwiller
frk. Lis Madsen
hr. Østrup Møller
overl. fru Solveig Jensen
hr. overl. Johs. Tofte
overl. frk. K. Due Hansen
hr. E. Strube
hr. Kurt Jonas
hr. Friis Larsen
frk. Lis Madsen
frk. Susanne Andersen
hr. Friis Larsen
hr. P. Bistrup
frk. Vibeke Petersen
hr. Friis Larsen
hr. Mogens Højland
fru A. Lichtenberg
hr. E. Strube
overl. fru Solveig Jensen
hr. E. Salomonsen
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3x
3y

(nathv.)
(nr. 2)
(nr. 10)

2x

(nr. 10)

1X

(nr.

7 læ

(nr. 20)

5 læ

(nr. 17)

4 læ

(nr. 19)

2)

kl. 850- 940
kl. 950-1040
kl. 800- 850
kl. 850- 940
kl. 950-1040
kl.1115-1200
kl. 800- 850
kl. 850- 940
kl. 950-1040
kl.1115-1200
kl. 950-1040
kl.1115-1200
kl. 800- 850
kl. 850- 940

hr. P. Bistrup
frk. Lis Madsen
overl. frk. Ane Andersen
overl. frk. E. Spang-T homsen
hr. Mogens Højland
fru Birthe Hasberg
frk. Susanne Andersen
hr. Østrup Møller
overl. frk. Bergstrøm Rasmussen
hr. Mogens Højland
fru Lise Andersen
fru Lise Andersen
fru R. Groth
frk. Susanne Andersen

Marts 1967.
Gertrud Kjæld.
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