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1966-67

Hellig Kors skole

Praktiske oplysninger
Skolens adresse: Hans Tavsensgade 5, N.
Skolens telefon: 39 83 05 (hver dag 12-13).
Skolens kontor er åbent hver almindelig skoledag kl. 12-13 samt onsdag kl.
1730—1830,

Skolelægen træffes hver onsdag.
Skolesundhedsplejersken træffes i skoletiden mandag, onsdag, fredag.
Lægeværelsets telefon: 39 91 25.

Børnenes kontor
Feriebilletter
Feriekolonier
Skolepsykolog
Skolescene
Skoletandlæge
Sparemærker
Svagbørnskolonier

Henvendelse vedrørende disse forhold rettes af hjem
met, personligt eller skriftligt, til klasselæreren, der
vil ordne det videre fornødne eller give Dem vejled
ning om, hvorledes De bør forholde Dem i Deres til
fælde. Henvendelse om disse ting til skolens kontor
er for alle parter en omvej.

Cykling til skolen må kun finde sted efter aftale med viceinspektøren, som udleve
rer cykelmærke mod et mindre depositum. Cyklen skal stilles på den anviste plads,
og den skal være låset. Skolen har intet ansvar for bortkomne cykler eller cykel
dele. Nærboende børn kan ikke få cykeltilladelse. Knallerter skal stilles på plad
sen mærket »Motorcykler«.
Glemte sager. Tøj anbringes i glemmeskabet i kælderen. I Deres egen interesse
bør De forsyne Deres barns tøj med navn, da det ellers ofte er umuligt at kende
forskel på frakker, trøjer o. s. v. Glemmeskabet tømmes to gange om året: før
jul og før sommerferien. Glemte værdigenstande opbevares hos viceinspektørerne.
Forældrene anmodes om kun at give børnene penge med i skole, når de skal bruges
på skolen (sparemærker, billetter, skolescene m. m.). Skolen har intet ansvar for
medbragte penge, ure, fyldepenne, smykker og andre værdifulde ting.
Badning. Der gives varmt brusebad hver 14. dag til børn fra 2. klasse og opefter,
medmindre forældrene skriftligt anmoder om fritagelse. Børnene må huske at
medbringe håndklæde, forsynet med navn.
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Gymnastikbad er efter skoledirektionens og undervisningsministeriets bestemmelser
obligatorisk fra 4. klasse, hvis badeforholdene gør det muligt. Også her må bør
nene medbringe håndklæde. Fritagelse for længere tid kræver lægeattest. (Attest
til lægens påtegning udleveres af skolen). Fritagelse for enkelte gange må man
skriftligt anmode om fra hjemmet. En sådan fritagelse kan kun gives for kortere
tid og kun ganske få gange i løbet af skoleåret.

Indskrivning af børn til 1. klasse finder sted fra 1. september til 14. december
i kontortiden. Børn, som fylder 7 år inden 1. august skal skrives i skole
inden 14. december. Børn, som fylder 7 år senest 31. januar kan skrives i skole
inden 14. december i år. Fylder børnene 7 år efter 31. januar, kan de begynde
at gå i skole, hvis de klarer en skolemodenhedsprøve tilfredsstillende.
Udskrivning af elever kan kun finde sted, når følgende 2 betingelser er opfyldt:
Eleven skal
1)
2)

ved skoleårets slutning have gået i skole i 7 år, og
fylde 14 år senest 31. januar året efter.

Ingen myndighed kan afvige fra disse bestemmelser.

Forsømmelser. Bliver en elev syg, bedes det meddet skolen så vidt muligt samme
dag enten skriftligt pr. brev til skolen eller ved en skriftlig meddelelse til klasse
læreren. En kammerat eller søskende kan eventuelt tage sedlen med. Telefonisk
henvendelse om forsømmelser kan kun modtages i kontortiden kl. 12-13. Læge
attest skal ikke fremskaffes, før skolen tilstiller hjemmet en blanket til brug for
lægen. Bliver en elev syg flere gange inden for samme måned, kan skolen kræve
lægeattest straks.
Forsømmelser, der ikke skyldes sygdom, kan kun finde sted efter forud indhentet
tilladelse fra klasselæreren eller inspektøren. Så længe vi endnu har skolegang
om lørdagen, er det forkert at bede børnene fri denne dag, medmindre der er
noget ganske særligt på færde. Ligeledes er det en uting at bede sit barn fri en
hel eller halv dag umiddelbart før en ferie. Vi henstiller til hjemmene, at børnene
vænnes til først at påbegynde en ferie — når ferien begynder.

Skolens distrikt

Baggesensgade, Bangertsgade, Blågårdsgade, Blågårds Plads, Brohusgade,
Ewaldsgade, Fiskergade, Gartnergade, Griffenfeldtsgade, Hans Egedesgade, Hans
Tavsensgade, Henrik Rungsgade, Herman Triers Plads, Jesper Brochmandsgade,
Julius Thomsensgade, Jægergade, Kapelvej, Kleinsgade, Korsgade, Murergade,
Nørrebrogade (1-67), Peblinge Dosseringen, Prins Jørgensgade, Rantzausgade,
Rosenørns Allé (2-18), Skyttegade, Slotsgade, Smedegade, Solitudevej, Stengade,
Struenseegade, Thorupsgade, Tjørnegade, Todesgade, Tømrergade, Wesselsgade,
Vævergade, Aboulevarden (1-13 og lige nr.), Ålykkes Passage.
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Skolens personale
Skolens leder: Skoleinspektør fru Gerda Mejer-Jensen.
Skoleinspektørens stedfortrædere: Viceskoleinspektørerne fru Ulla Rendtorff og hr.
Arne Steen.
Lærerpersonalet: fr. Dea Andersen, fr. Lillian Andersen, hr. Poul Andersen, fr.
Harriet Eyermann, hr. Poul Gam Pedersen, fr. Edith Hansen, fr. Else Ludo Han
sen, hr. Jes Hermansen, fr. Inger Marie Jacobsen, hr. Jørgen Jacobsen, fr. Irene
Jensen, fr. Lis Jensen, hr. Svend Jensen, fr. Hanna Jespersen, hr. Arne Jessen,
fr. Ruth Johansen, hr. Mogens Johansson, fr. Elisabeth Kock, hr. Hans Kock,
hr. Anders-Erik Kurland, hr. Peter Borre Larsen, fr. Helle Skou Lausen, hr. Mo
gens Ljungcrantz, hr. Georg Missel, hr. Olaf Mosegaard, fr. Ingrid Müller, hr.
Kaj Juel Nielsen, fr. Inge Ostermann, hr. Ib Berendt Petersen, fr. Aase Rosen
berg, fr. Inger Lise Rubin, hr. Poul Funding Sørensen, fr. Inger Thomsen, fr.
Thora Wilken.

Sekretær: fr. Ida Pedersen.

Skolebetjent: hr. Egon Lux.
Skolebetjentens medhjælper: hr. Rasmus Jørgensen.
Skolelæge: dr. Palm Præst har indtil nytår haft dr. Kirsten Hofgård som vikar,
derefter dr. Kejser-Nielsen.
Sundhedsplejerske: fr. Karen Johansen.
Skolebespisning: fr. Katinka Jensen.

Skolebadning: fr. Alice Lux.
Desuden rengøringspersonalet.

Ændringer i lærerpersonalet
Overlærer fr. Gerda Sørensen fik efter ansøgning bevilget afsked fra nytår
1967 på grund af bortrejse til provinsen.
En karakteristik af fr. Sørensens fremragende indsats i arbejdet på vor skole
må præges af ordene: pligtopfyldelse, ordenssans, flid og energi.
Når hertil kommer en helt enestående evne til at indleve sig i den enkelte
elevs situation i skolemilieuet, til at animere børnene i bestræbelserne på at yde
deres bedste og til at formidle kontakter mellem skole og hjem, er det forståeligt,
at skolen med stor beklagelse sagde fr. Sørensen farvel.
En ganske usædvanlig interesse for elevernes trivsel efter skolegangens ophør
medførte tillige, at de unge længe efter udskrivningen af skolen ofte søgte råd og
bistand hos fr. Sørensen - og aldrig gik forgæves!
At børnenes hengivenhed overfor hende tit gav sig helt rørende udslag skal
tilføjes for at fuldende billedet af den sjældne pædagog.
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Vi siger fra skolen tak til fr. Sørensen for de mange års trofast virke, og ønsker
hun må finde tilfredshed og tryghed i den helt nye tilværelse.
Fr. Sørensens skema bliver overtaget af fr. Ingrid Müller, som vi byder hjer
telig velkommen.
Efter nær 20 års virke som viceinspektør ved Hellig Kors skole trak hr. Johan
Hjelme sig tilbage den 21. marts i år.
Hermed afsluttedes en gerning i skolen, der på udpræget vis har været kende
tegnet af samvittighedsfuldhed, præcision og omhu.
Ved sin rolige fremtræden og naturlige myndighed, sin evne til forståelse af
børnenes problemer, sin realitetssans og sit hjertevarme sindelag har han været med
til at præge mange elevers karakter, dæmpe aggressive gemytter og opmuntre de
forsagte.
En inspirerende underviser, en loyal og hjælpsom kollega, en forstående sous
chef og et fint menneske har vi mistet ved hr. Hjelmes afsked. Elever og lærere
skylder har tak for fremragende indsats i skolens tjeneste og ønsker ham mange
dejlige år endnu.
Ved hr. Hjelmes tilbagetræden bragte »Nørrebrobladet« følgende udtalelse:

Afholdt pædagog træder tilbage

Tirsdag den 21. marts bliver sidste aktive tjenestedag for en kendt og afholdt
pædagog på Nørrebro, viceskoleinspektør Johan Hjelme, Hellig Kors Skole.
Det var i 1948 Johan Hjelme kom til Nørrebro efter i en årrække at have
undervist på Vanløse skole. Straks fra starten blev han stillet overfor en større
opgave, idet han blev konstitueret som skolen inspektør, da nemlig daværende sko
leinspektør Valdemar Mathiasen blev konstitueret som viceskoledirektør ved Køben
havns kommunes skoledirektorat.
Johan Hjelme har ikke mindst i sine år på Nørrebro vist sine rige evner som
både pædagog og organisator og både elever og kolleger beklager, at han nu træk
ker sig tilbage.
Officielt sker hans tibagetræden den 1. maj, men som tjenestemand har han
mulighed for »opsparing« af feriedage - og så flittig har han været i tjenesten, at
de rækker fra 1. maj tilbage til 21. marts.
Hans særlige fag har været regning og matematik, hvor hans undervisnnig
har været levende formet.
Der holdes ikke nogen egentlig afskedsfest, for den slags bryder Johan Hjelme
sig ikke om, men tirsdag den 21. ds. vil der alligevel være en lille sammenkomst på
lærerværelset, hvor kollegerne takker ham for godt samarbejde og ønsker ham et
frugtbart og fredeligt otium.

Hr. Hjelme afløses af hr. Arne Sten, der hidtil har været viceinspektør ved
Gavlhus skole. Hr. Sten har tidligere været lærer ved Nørre Allés skole og er så
ledes godt kendt med forholdene på Nørrebro. Han kender og holder af børnene
i denne bydel, så vi føler os overbeviste om, at vi gensidig bliver glade for samar
bejdet. Vi byder dig velkommen til Hellig Kors skole.

Skolenævnet
Der er i årets løb sket forandringer i skolenævnets sammensætning, idet hr.
Hundborg er blevet afløst af fru Marie Mogensen og hr. Padtoft af hr. J. Christen
sen. Vi siger tak til de to afgåede medlemmer for godt samarbejde og byder de to
nye velkommen.
Også i år har vi i skolenævnet behandlet sager vedrørende ulovlige forsøm
melser. Det er heldigvis kun få elever, der gør sig skyld i skulkerier, men sker det,
forsøger skolenævnet sammen med skolen at bringe orden i barnets skolegang.
I et par tilfælde har skolenævnet givet sin tilladelse til, at elever fra 8. kl.
blev udskrevet midt i skoleåret, fordi der forelå tilbud om læreplads, medens et
par andre ansøgninger om udskrivning blev afslået.
Vi har sammen med lærerne forsøgt at oprette en samtalekreds over pædagogi
ske emner, men desværre var der ikke tilstrækkelig tilslutning til, at kredsen kunne
oprettes. Vi kommer igen med tilbudet til efteråret, hvis lærerne da stadig er
villige til at stille sig til disposition, og håber så på at få den i gang.
Tilslutningen til »Åbent hus« var nogenlunde god, selv om vi ikke kan være helt
tilfredse. Vi synes jo, at flere forældre, end tilfældet er, bør benytte sig af lejlighe
den til at komme på skolen og tale med deres barns lærere. Måske synes De, at det
går så godt, at der ikke er grund til at bruge lærernes tid til en samtale, men det er
ikke rigtigt. Naturligvis er det vigtigst, at lærerne får talt med de forældre, hvis
børn der er problemer med, men det er nu også rart at hilse på hinanden og sige,
at man gensidigt er tilfredse.
Vi siger tak til skolen for godt og loyalt samarbejde i året, der gik. Vi håber,
at der nu går »hul« på byggeplanerne, så arbejdsforholdene ved vor skole kan
blive tilfredsstillende.
På skolenævnets vegne
Erik Petersen.
Skolenævnets medlemmer:

Erik Petersen, forvalter, Baggesensgade 223, formand.

Ulla Mølgård, børnehaveleder, Peblinge Dosseringen 183, sekretær.
Leif Laugesen, specialarbejder, Struenseegade 193, næstformand.

Marie Mogensen, husmoder, Stengade 26 A2.
J. Christensen, snedkermester, Äboulevarden 441.

6

Året, der gik
Forældremøder
Det synes, som om formen med foredrag af en indkaldt taler har overlevet sig
selv. Selv om skolenævnet har gjort sig umage for at finde et godt og interessant
emne, møder forældrene ikke, hvis der den samme aften er noget morsomt eller
spændende i TV. Kun når der holdes f. eks. bankospil, strømmer folk til, og det
er vi naturligvis glade for, fordi der gerne er et bestemt formål med afholdelsen
af sådanne. Men for skolenævnet, der sidder som forældrenes repræsentanter, ville
det være tilfredsstillende, hvis der også var tilslutning til de mere »lødige« ting.
Af årets forældrearrangementer kan nævnes følgende:

22. marts 1966: Klasseforældremøde i 1 v. Fru Thomsen og hr. Mosegaard
havde planer om at tage med 1 v på lejr til Boserup. Hr. Mosegaard viste billeder
fra lejren, og man vedtog en opsparing. Fru Thomsen har i mange år været
spejderfører og nærede ingen betænkelighed ved at tage ud med så små børn.
Da turen i maj måned blev en realitet, viste den sig da også at være en stor succes.
29. marts 1966 afholdtes forældremøde for 8. og 9. klasses forældre, hvor der
blev gjort rede for prøverne ved afslutningen af 9. kl. og mulighederne efter 9. kl.

31. marts var der gymnastikopvisning, hvor hr. Kock viste forældrene, hvor
dygtige de drenge, der fra oktober og vinteren igennem havde deltaget i fritids
undervisningen, var blevet.

4. maj var der møde for de forældre, hvis børn efter sommerferien skulle
begynde i 1. klasse. Emnet var dels en drøftelse af problemet skolemodenhed og
de prøver, skolen afholder med henblik på at finde ud af, om de små er »skole
parate«, dels en påvisning af visse praktiske ting, forældrene kunne lære deres
børn, inden de begyndte skolegangen.
6. maj afholdt 9. kl. og I real et storstilet arrangement med det formål at
skaffe penge til elevernes tur til England i slutningen af skoleåret. Der var boder,
hvorfra man solgte ting, som elevenre selv havde lavet, der var cafeteria, hvor
man kunne købe kaffe og nyde elevernes hjemmebagte kage til. I en tombola var
der masser af gevinster. Alt blev udsolgt, og der kom over 1200 kr. i kassen til
rejsen. Desuden havde eleverne modtaget et tilskud på 1000 kr. fra Egmont Peter
sens fond, og ved at sælge lodsedler for Børnehjælpsdagen havde de også sikret
sig nogle penge. Om turen fortælles der andetsteds i beretningen.
19. august sammenkaldtes forældre, hvis børn i II eller III real påtænkte at
gå til latin. Det er nødvendigt at tale såvel med kommende latinelever som med
deres forældre, idet latinundervisningen fordrer stor arbejdsindsats fra elevernes
side og lægger beslag på megen tid.
28. oktober fandt det årlige møde med forældre til 5. klasses elever sted, hvor
der gøres rede for a-, b- og c-linien, og man drøfter sammen med børnenes lærere,
om klasserne skal deles eller bevares som udelte. På grund af de forandringer, der
ville ske for nogle af 5. klassernes lærere (hr. Hjelmes afsked og fru Sørensens
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orlov og flytning til Nykøbong), enedes man om, at det i år ville være rigtigst
at dele børnene i a- og b-linie.
31. oktober: 1. klasserne havde klasseforældremøder, hvor de enkelte lærere
talte med forældrene om undervisningen og problemerne i deres 1. klasse.
1. og 2. november var der »almindelige forældredage«, hvor alle forældre
modtog indbydelse til at aflægge besøg i deres børns klasser. Alt for få forældre
benytter sig af denne invitation. En del ville sikkert gerne tale med læreren, men
kan ikke på grund af arbejde. Derefter havde vi også i år den 1. november »åbent
hus«, hvor samtlige lærere var til stede på skolen, således at forældrene kunne få
lejlighed til at tale med alle deres børns lærere, og der er da også forældre, der
benytter sig af tilbudte (ca. en trediedel af samtlige forældre). Nogle klasselærere
laver faste træffetider for de forskellige forældre på denne aften, hvilket synes at
være en udmærket fremgangsmåde, idet det på denne facon lykkes at få talt
også med »problembørns« forældre.
16. februar havde III real arrangeret banco- og andespil, hvortil alle forældre
modtog indbydelse. Formålet var at skaffe de sidste penge til den rejse til Schweiz,
som skulle finde sted i påsken 1967. Aftenen gav et overskud på ca. 1400 kr.,
hvilket betød en mulighed for at få alle med, der gerne ville, samt en ekstra
udflugt i det fremmede for dem alle. Eleverne fortæller andet steds i beretningen
om turen.
17. , 18. og 20. marts havde forældrene lejlighed til at se skolekomedien »Knal
lerter og stjerneskud«. Mange benyttede sig af tilbudet og har forhåbentlig både
glædet og moret sig over børnenes præstationer.

Lejrskole, rejser og andre ture.
Den 13. juni afrejste elever fra 9 al og I real sammen med fru Johansen,
hr. Funding Sørensen og hr. Jacobsen til England. Her følger, hvad en elev har
skrevet om forberedelserne til turen og selve rejsen.

Englandsturen
Lige efter sommerferien 1965 begyndte vi, dengang 9 au og 8 al, at lægge
planer om en rejse til England, og vi blev enige om at tage I real med. At
rejsen ville blive dyr, vidste vi alle, så en avisindsamling blev straks iværksat.
Mange tog desuden små jobs som barnepige eller eftermiddagspladser. Vi lejede
en film, der blev forevist tre gange med fuldt hus. Dette overskud fyldte godt op
i kassen. Som regnskabsmand ansatte vi hr. Funding Sørensen.
Efter filmopførelsen begyndte vi alle at lave forskellige ting til bazaren. Der
var mange smukke håndarbejder, stoftryk og kludeklip. Nogle af os havde vaser,
skåle og andre pynteting med til bortlodning. Underholdning var der også, idet
tre piger: Mona, Nina og Gitte fra I real spillede guitar. Om eftermiddagen var
der servering af kaffe og sandkage.
Et par måneder før rejsen arrangeredes et forældremøde. Her kunne forældrene
snakke ud med lærerne om rejsen. Desuden afholdtes et amerikansk lotteri, og i
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forbindelse med Børnehjælpsdag«! solgte vi Lillebror-lodder. Endelig fik vi 1000
kroner fra Egmont Petersens fond.
Den 12. juni ved midnat mødtes vi alle på Hovedbanegården. Med toget
gik det mod Storebælt, og efter en behagelig sejltur over bæltet gik turen atter
med tog mod grænsen. Tidligt om morgenen ankom vi til Padborg, hvor bussen
ventede på os. Herfra kørte vi til grænsen og derefter til Hamborg. Her så vi
havnen og den kæmpemæssige tunnel, der fører under Elben. Efter denne lille
pause kørte vi videre til Bremen, hvor vi overnattede på et moderne vandrehjem,
der lå med udsigt til Weser. Efter aftensmaden kunne vi gå en tur, og her kom
vi i snak med tyskere, der fortalte os om byen.

Tidligt næste morgen blev vi forsynet med en madpakke, og derpå kørte vi
mod Holland til Arnhem, hvor vi besøgte den berømte kirkegård. Her i byen blev
1500 faldskærmstropper kastet ned, og næsten alle blev dræbt. Dette skete under
krigen.
Turen gik videre, og vi kom over den belgiske grænse og fortsatte rejsen
gennem Belgien til Ostende, hvor vi overnattede. Det var dejligt, da vi om morge
nen kunne gå ud på balkonen og stå der og se ud over havet. Efter morgenmaden
var det om at få bagagen ud i bussen, og snart efter kørte vi ad vejene langs
stranden. Det skulle gå stærkt for at nå båden i Calais kl. 13.
Turen over Kanalen var meget behagelig, men det var tåget, så vi kunne
ikke se Dovers hvide klinter, før vi var nær land. Alligevel var det et skønt syn.
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Fra Dover kørte vi til Canterbury, hvor vi så den smukke domkirke. Nu gik
turen gennem London til vandrehjemmet, der lå et stykke uden for byen. Vandre
hjemmet var meget moderne, der var store grønne områder, en swimming-pool
fandtes der også. For folk, der foretrækker mindre bassiner, vai' der badekar til
rådighed, ligesom der også var brusebad. Om aftenen opholdt vi os alle inde i
dansesalen, hvor der var en jukebox med de plader, der lå på toppen. Derinde
var der også opstillet bordtennisborde. Maden var god, morgenmaden var dejlig,
og man kunne være sikker på, at man ikke gik sulten fra bordet. Frokosten bestod
af fire sandwiches, en pie og et stykke vaffelchokolade. Den varme mad var næsten
som den danske, men der var heldigvis ingen fed sauce.

I London så vi vagtskifte ved Buckingham Palace. Soldaternes blanke knapper
skinnede om kap med hjælmene. Et stykke derfra lå Downing Street 10. Uden
for stod et par pressefolk og nogle betjente. Ikke langt herfra var Houses of
Parliament. Westminster Abbey er en meget smuk kirke. Mens vi opholdt os
derinde, var der messe, og præsten bad for, at regeringen måtte klare sømands
strejken, der herskede i de uger. Dagen efter måtte vi gå rundt i London. Nogle
gik på indkøb, andre kørte i tunnelbane og atter andre i to-etages busser. Denne
dag fik vi først et rigtigt indtryk af englænderne, som vi fandt vældig flinke og
hjælpsomme.
Vi var også en tur i Tower, det var meget interessant, bl. a. at se de gamle
våben, som var rigt udsmykket. Herfra tog i undergrundsbanen til vokskabinettet.
Det var vældig sjovt at gå rundt og se de forskellige personligheder. Figurerne er
perfekte kopier af dem. Det sjove holder dog op, når man kommer ind i forbryder
afdelingen. Der var vist ingen, der ønskede at tilbringe længere tid der alene.
En dag var vi på loppemarkedet. Det var morsomt at gå rundt og se sæl
gerne, når de tog varerne frem. Der blev solgt alt mellem himmel og jord. Herfra
kørte vi til Windsor, et slot der ligger 50 km uden for London. Der var ikke
meget at se, da man var i gang med at restaurere slottet.
Dagene derovre gik hurtigt, men de var dejlige. Nu skulle vi hjem, vi pak
kede kufferterne og gjorde rent i kabinerne. Lige efter morgenmaden tog vi af
sted og nåede Dover en time før bådens afgang. Om eftermiddagen nåede vi
Ostende, hvor vi overnattede. Næste dag gik turen til Bremen, hvor vi igen over
nattede. Dagen efter forsynedes vi med en madpakke, og nu gik det mod Dan
mark. Da vi nåede over grænsen, kom den danske sommer os i møde - det skyl
lede ned!

Der er mange af os, der ønsker at komme derover igen, for det var virkelig
en dejlig tur, dels på grund af det gode lærerforhold og dels på grund af det
gode kammeratskab.
Marianne Thøgersen.
Af andre større rejser kan nævnes HI reals tur til Schweiz i påsken.
Vi startede fra Københavns Hovedbanegård kl. 16 med godt humør. På grund
af lavineskred ved St. Gotthard måtte vi køre en omvej helt til Milano og blev
derfor ca. otte timer forsinkede. Godt udmattede ankom vi til Casa Coray, hvor
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vi fik mad. Velkomsttalen til drengene lød: »Es ist am strengsten verboten die
Mädchen zu besuchen.« Dette lød spændende, så det blev overtrådt med det samme.
Hotellet, vi boede på, var et ungdomshotel. Vi boede sammen med nogle
unge fra Tyskland og den fransktalende del af Schweiz. Vi fik derfor stor mulig
hed for at bruge vore sprogkundskaber, måske mest pigerne.
Vi havde et vidunderligt vejr, ca. 20° C, palmerne groede frodigt omkring
den smukke sø, og de sneklædte bjerge rejste deres tinder i baggrunden.
Vi tog på flere dejlige ture, bl. a. var vi en dag oppe på S. Salvatore, som
er ca. 884 m højt. Det var dejligt vejr, så vi kunne se helt over til Monte Rosa,
Schweiz’ højeste punkt. En anden dag tog vi på heldagstur til Gomo, hvor vi var
på loppemarked og inde at se kirken; der undrede vi os over den måde, folk
reagerede på, når de skulle bede. Om aftenen så vi det største religiøse optog,
som opføres i Sydeuropa - det var et fantastisk syn.
En anden dejlig udflugt havde vi til Monte Lema, hvor vi blev bugseret
op i en svævebane, turen op tog tyve minutter, og da vi kom op på det høje
bjerg, ca. 1600 m højt, sneede det. Vi drak the i en alpehytte. Om aftenen holdt
vi en afslutningsfest, hvor vi morede os dejligt.
Mandag den 24. marts pakkede vi kuffert om formiddagen, og kl. 12 tog
vi af sted hjemad fra Lugano. Tirsdag aften ved 21-tiden var vi igen på Hoved
banegården glade og tilfredse efter en god og vellykket ferie.
Flere klasser har i år været på lejrskole, hvortil der gives tilskud fra kom
munen. Det gælder således for 7 cx, der i maj måned var på Bornholm med fru
og hr. Jacobsen. I ni dejlige dage boede de på kolonien »Naboen« og lærte det
meste af øen at kende.

Ikke mindre værdifuldt var det lejrskoleophold, 10 au, 9 au og I real havde
på kolonierne Sandsgård og Klitstuen med fru Johansen, hr. Mosegaard, hr. Borre
Larsen, frk. Lillian Andersen, fru Rendtorff og hr. Funding Sørensen.
Pia fra I real giver dette korte indtryk af opholdet:
»Lejrturen til Blokhus var pragtfuld. På vejen derop blev vi rigtigt »rystet
sammen«, og allerede dagen efter ankomsten var vi på en spændende tur. Om
eftermiddagen gik mange af os i vandet, hvor vi morede os med at springe over
de høje bølger. Selv om de følgende ture til Skagen, Bulbjerg og Aalborg var
lange, syntes vi, at fodturen fra Blokhus til Løkken var den længste, og det var
nogle ømme fødder, der ved middagstid kølnedes i det dejlige vand ved Løkken.
Da vi havde fint vejr næsten hver dag, var vi tit i vandet flere gange om dagen.
Skønt vi måtte skrive meget, havde vi alligevel megen fritid; så gik vi op til
Blokhus, eller nogle foretrak måske at ligge i de dejlige klitter og høre radio.
Alle, der var med på turen, er enige om, at det var en vidunderlig uge, som vi
gerne vil gøre om.«
Andre klasser har selv samlet sammen til et par dages lejrskoleophold i Boserup ved Roskilde. Det gælder således 1 v med fru Thomsen og hr. Mosegaard,
3 x med fru Lis Jensen og hr. Kurland og 5 x med hr. Missel og fru Lis Jensen.
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Endelig har der af rejser været ture, der har været en kombination af skov
tur og musæumsbesøg. De fleste klasser har været på sådanne udflugter til steder
som Lyngby, Roskilde, Helsingør, Frederikssund, Hillerød og Louisiana.
Udstillinger, musæer o. lign.
Det er stedse almindeligere at tage musæumsbesøg med som et led i under
visningen, så at man ikke blot foretager besøget som en samlet klassegennemgang,
men forbereder besøget, arbejder på stedet i grupper og endelig bearbejder stoffet
hjemme på skolen bagefter. Under denne form har flere klasser været på af
delinger af Nationalmusæet, Frihedsmusæet, Glyptoteket og atomstationen på Risø,
ligesom erhvervsbetonede udstillinger i Forum har været beset såvel som besøg
på f. eks. Persilskolen og Fruerstuen. Desuden har der været aflagt besøg på
kunstudstillinger.

Gæster
I april måned havde nogle klasser en enkelt dag besøg af spastiske kamme
rater. Det var en stor oplevelse for såvel de handicappede som de raske børn at
komme hinanden ind på livet og lære at forstå menneskelige problemer.
Og som sædvanlig har vi haft besøg af norske og svenske rejselærere. De har
været gode. Vi havde valgt musikalske emner, således at nordmanden viste og
spillede på norske folkemusikinstrumenter og lærte vore elever nogle norske sange
(han havde en pragtfuld stemme), medens svenskerens emne var »Ti på toppen«.
Begge faldt i vore elevers smag.
Den norske turistchef Bjarne Winther fortalte om og viste billeder fra Jotun
heimen, så vi alle var parate til straks at tage afsted dertil. Derimod gav den
indiske professor Sachdevas foredrag (på engelsk) og film om India os nok inter
esse for landet, men slet ikke lyst til at bo der. Der var dog en masse ting at
spørge om.

Fester

Vi har haft vore traditionelle fester. Julefest med 1. og 2. klasse med leg i
gymnastiksalen, juleoptrin spillet af 4 u og filmen »Haren og pindsvinet«. 3. og
4. klasse så samme julespil og filmen »Guldfisken«.
Til fastelavn havde 3. og 4. klasserne ordentlig haft travlt med i fællesskab
at udsmykke hver sin del af gymnastiksalen. Der blev slået katten af tønden, kåret
kattekonger og -dronninger, uddelt præmier, spist bananer, og endelig forevistes
den spændende russiske film »Det forsvundne telegram«.
I marts 1966 havde 5.-7. klasse deres store fest, hvor alle morede sig strå
lende, ikke mindst takket være Sjølunds udmærkede orkester. Børnene var så
trætte og ømme i fødderne af at danse, så flere gik på strømpefødder hjem.
I april viste IH real, at eleverne udmærket er i stand til helt på egen hånd
at arrangere et skolebal for »de store«.
Det var både nydeligt, festligt og morsomt. Mange klasser har desuden gerne
ville have »klassefester«, og dem har der været en del af - 6 cx i maj, 8 au i
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august, I real i oktober, Englandsfarcrne også i oktober, kommende Tysklandsrejsende i november, 10 au, 6 cu og 8 au i december og 8 au også i marts den sidste som afslutning på en periode med nogle praktikanter.
I maj 1966 fejredes »sidste skoledag« af 9. klasse og III real. Det er altid
morsomt, at se, hvad de kan finde på. Sidste års III real samlede således alle
deres lærere og fejrede dem med en udmærket sang, skrevet til lejligheden.
Ved idrætsdagen i september klarede vore hold sig pænt, men nåede ikke
så langt som til præmieuddelingen, og ved en opvisning i Idrætshuset i marts
1967 kunne vi glæde os over vore pigers deltagelse i Les Lansiers.
I oktober gav fremførelsen af »Karius og Baktus« anledning til livlige dis
kussioner i de mindre klasser. Der har i årets løb været flere sådanne forevisninger
af gode film, bl. a. i Børnebogsugen i oktober, hvor en del klasser havde arbejdet
med forskellige sketches, som de spillede for andre klasser.
I december havde hr. Hjelme og 5 u’s piger arrangeret et meget smukt og
stemningsfuldt Lucia-optog, og før jul var alle klasser, der ønskede det, på jule
besøg i Hellig Kors kirke.
Erhvervspraktik
Som sædvanlig har vi haft nogle klasser ude i erhvervspraktik. Vore to 9.
klasser har været ude to gange å en uge, 10. klasse og III real har hver været
ude en uge.
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Ill real og 10. klasse har hver for sig været en dag i ungdomsbyen i Rødovre.
Om besøget her fortæller en af 10. klasses elever følgende:
»Tirsdag den 31. januar var klassen en hel dag i Ungdomsbyen i Rødovre
for at sætte os ind i forsikringsvæsenet. Vi skulle være der allerede kl. 8,30. Ved
ankomsten fortalte en dame os om de ideer, der ligger til grund for oprettelse af
Ungdomsbyen, og hvorledes den er blevet til. Byen har mange forskellige virk
somheder, selv en kirke. I den bygning, hvor forsikringsselskabet havde til huse,
skulle vi nu arbejde resten af dagen.
Vi hørte nyttige ting om en masse forskellige forsikringer og fik en mappe
med forsikringspapirer, som vi skulle udfylde. På den måde kontrolleredes det,
om vi nu havde forstået, hvad vi havde hørt. Senere fik vi andre ark til udfyld
ning. Vi »legede«, at halvdelen af os var kunder i forsikringsselskabet, den anden
halvdel arbejdede i selskabet og skulle betjene os.

Efter en spisepause så vi en interessant film, hvis emne var knallertforsikring.
Derpå byttede de to halvdele fra formiddagen roller. Henad kl. 14 tog vi hjem,
meget klogere på spørgsmålet om forsikringer.«
På samme måde har III real lært bankvæsen i Ungdomsbyen. Ideen er strå
lende og udbyttet stort.
Af andre kurser kan nævnes det tre-dages kursus, som 8 au, 8 av og I real
havde lige efter juleferien. Realafdelingens elever har af en eller anden grund
ikke hidtil haft adgang til at få denne indførelse i mysteriet om brug af telefonen,
så det var undtagelsesvis vor I real, der fik lov til også at få denne viden, som
jo da ikke er mindre påkrævet for dem end for a-afdelingen. Også i år var det
en stor succes.
7. klasserne havde i marts 66 besøg af kriminalbetjent hr. Løbner Petersen,
som havde et par timer i hver klasse til at fortælle om, hvad der sker, hvis man
bryder landets love. Eleverne stillede en masse spørgsmål, som de fik klare svar på.
5. klasserne og 7. klasserne har været på biblioteket i Guldbergsgade og fået
alt at vide om lån i henholdsvis børnebibliotekerne og de voksnes afdeling.
Skolepatruljerne
Det så ellers sort ud for vore børns sikkerhed, da vi kom til august 66, idet
ingen lærere havde ment at kunne få tid til at tage sig af det ulønnede arbejde
som instruktør, men fru Wilken syntes, at spørgsmålet om trafiksikkerheden er så
vigtig, at vi måtte bevare patruljerne. Fru Wilken har derfor i år igen haft hver
vet med at finde medlemmer til patruljerne. Vi siger fru Wilken tak for dette
uegennyttige stykke arbejde. Også tak til de drenge og piger, som tager vagterne.
Det er ikke altid særlig morsomt at skulle ud i al slags vejr, og enkelte af jer har
da også svigtet nogle gange. Det er vi kede af, forældrene til de små børn stoler
jo på, at I er på jeres post og tager vare på jeres små kammerater. — Vi anmoder
forældre og andre voksne om at være gode eksempler for børnene ved selv at over
holde færdselsreglerne.
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I September afholdtes der cyklistprøver, hvor vi klarede os så pænt, at vi
endnu på denne tid af året ligger som nr. 1, men forårets prøver kan jo ændre
resultatet.
Alle klasser får desuden færdselsundervisning af politiet og skal også have det
af lærerne. Formålet med denne undervisning er:
1. at lære børnene færdselsregler og — tavler for bedre at kunne tage sig i agt i
trafikken.
2. at kunne bruge gå- og cykleregler.
3. at lære dem at vise hensyn til andre trafikanter.

Vore skolepatruljer står ved kirken, på hjørnet af Korsgade og Griffenfeldtsgade og ved overgangen over Griffenfeldtsgade.

Legater og præmier
9 drenge har i januar været så heldige at komme 14 dage på vinterferie på
Danebu i Norge. Hele opholdet incl. rejse og beklædningsudstyr gives af »Legatet
af 19. februar 1886«.
Turen ledes af borgmester Julius Hansen.
21 elever har fået 600-800 kr. af Ungdommens Uddannelsesfond.
Nogle elever modtager beklædningsudstyr gennem »Selskabet til støtte af
faderløs Ungdom«.
En af eleverne i 10. kl. - Marianne Thøgersen - har vundet 250 kr. for sin
besvarelse af en opgave, stillet af Lion’s Club: Fred i verden - hvordan?
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Vi ønsker Marianne til lykke, og håber, det kan inspirere andre til at ind
sende besvarelser til de mange konkurrencer, der af og til udskrives.

Flidspræmier ved årsafslutningen tildeltes følgende:
Marianne Johansen
Kjeld Keller
Lene Nielsen
Kjeld Holm

Erik Mai
Kirsten Haff Larsen
Anne Marie Ydeli
Ditte Christiansen

Mogens Steiner
Annette Rasmussen

F riti dsundervisning

Trods vore dårlige gymnastikforhold er interessen for faget i stadig stigen,
takket være hr. Kocks indsats. Han har i vinterens lob ledet et hold drenge, der er
gået til gymnastik uden for skoletiden, og nu glæder vi os til i nær fremtid at se
resultatet ved en gymnastikopvisning.
Interessen for gymnastik viser sig også ved, at hr. Kock deltager i København
ske skolers gymnastikturnering.
Turneringen er inddelt i 3 rækker med obligatoriske øvelser af forskellige
sværhedsgrader samt én række med frie øvelser.
I turneringens B-række, der er åben for elever fra alle skolens klasser, nåede
vi ikke ud over den indledende runde.
I C-rækken for elever under 7. klasse har vore ni drenge derimod klaret sig
over forventning, idet de er nået frem til semifinalen.
Deltagelse i turneringen kræver en koncentreret arbejdsindsats af gymnastik
holdet, men giver til gengæld en gymnastisk opdragelse, som smitter af på skolens
øvrige elever.
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For pigerne i 6. og 7. klasse har der været fritidsundervisning i kjolesyning,
35 piger har syet 1-2 kjoler til sig selv. Her er nogle af dem.

Desuden har musikpædagog fru Agnes Nielsen i år haft hele 3 hold til blok
fløjtespil, og som noget nyt har der fra februar været rytmik for 1. og 2. klasse.
Selv om skolekomedie vel ikke kan kaldes fritidsundervisning, findes der vel
næppe noget arbejde på en skole, der har større pædagogisk værdi, især når der
som i år var »skuespillere« fra 2. klasse til II real. »Nørrebrobladet« skrev før
forestillingen følgende:
Interessant skole-komedie om gamle guder og Nørrebro
Elever og lærere på Hellig Kors Skole spiller moderne eventyrkomedie om
stjerneskud, hårde drenge og nøglebørn

Fredag, lørdag og mandag står i skolekomediens tegn i gymnastiksalen på
Hellig Kors Skole.
Man opfører en moderne eventyrkomedie »Knallerter og stjerneskud« og
skuespillerstaben tæller elever fra 2. og 3. klasserne helt op til 2. real — og desuden
medvirker flere af lærerstabens personale.
Forfatter til komedien er Henning Scheller og musikken er skrevet af Poul
Nørlit
Handlingen udspilles i 11 billeder, og man kommer vidt omkring, ja, man
bevæger sig faktisk både i himmel og på jord, og på en fiks måde får man blandet
den antikke gudeverdens store skikkelser som Mars, Venus og Saturn med hver
dagens almindelige mennesker anno 1967 på Nørrebro.
Instruktionen har kommunelærer Mogens Johansson - som også akkompag
nerer ved klaveret til de indlagte sange - og vi får følgende rids om handlingen:
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- Forfatteren har gerne med sit stykke villet sikre, at man havde noget at for
tælle til både børnene og de voksne og derfor er eventyret bragt med ind i hand
lingen. Det sker ved hjælp af »stjerneskud«, som fører en række af de gamle guder
i symbolske skikkelser med i spillet — midt ind i hverdagen på Nørrebro. Uden at
ville røbe handlingens enkeltheder kan jeg fortælle, at der i stykket forekommer
»hårde drenge«, der bl. a. stjæler en knallert. En lille pige køres over. Der holdes
rettergang — og anklagerne sigter ikke kun mod de »hårde drenge«, men i lige så
høj grad mod forældrene. Gennemgående nævnes nøglebørnene — som vel er de
mest forladte og overgivne — og temaet »at have tid til sine børn« — d.v.s. tage
sig tiden, spiller en væsentlig rolle. Der er hib til alle sider og naturligvis også for
mildende humor. Musikken er forbløffende ny og frisk, og jeg tror, vort publikum
vil få noget med hjem fra dette års skolekomedie, siger Mogens Johansson.
Der har været arbejdet med stykket i 2 måneder, og mens forestillingerne
fredag og mandag spilles kl. 19,30 — med billetprisen 3 kr. — så er forestillingen
lørdag sat til kl. 15, hvor de mindre børn kan komme med. Prisen til lørdagsfore
stillingen er 2 kr. over hele salen — som rummer ca. 250 siddepladser.
Mogens Johansson har instrueret skolekomedier på Hellig Kors Skole tidligere
og hans evne til at arbejde med børnene har tidligere givet meget fine resultater.
Det har hidtil også givet tre fulde huse — og det får man forhåbentlig også i år.

Forestillingen blev en succes, dels på grund af stykkets indhold. Der var
noget for både store og små, og alle skuespillere gjorde deres bedste.
Instruktøren, hr. Johansson, har i lange tider ikke kendt til begrebet fritid,
og de to andre deltagende lærere, hr. Missel og fru Johansen har, såvel som de
deltagende elever, måttet danse efter hans pibe. Hr. Kurland skilte sig udmærket
fra regissørhvervet, takket være så udmærkede assistenter som Erik Søberg og John
Andersen fra III real. Hr. Hermansen og fru Thomsen havde sammen med flere
klasser æren for de vellykkede kulisser og masser af ting, hørende til dragterne. De
sidste var fremstillet af fru Rendtorff, frk. Lillian Andersen og fru Lausen, fru
Thomsen, fru Lis Jensen, frk. Edith Hansen og fru Mejer-Jensen. Sminkningen
var lagt i hænderne på fru Ludo Hansen, fru Thomsen, fru Lis Jensen og fru
Mejer-Jensen.
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Skolescene og skolescenebio

Skolescenen har i år haft følgende forestillinger på programmet:
Skolescenen:
»Bal i den borgerlige«.
»F orundersøgelsen«.
»Et dukkehjem«.

Skolescenens bio:
»Hamlet«.
»Sejr eller nederlag«.
»Det« og hvordan man får det.
»Barnevognen«.

9. kl. - II real:

»En fod i hånden«.
»Kærlighed uden strømper«.
»Fiddler on the roof«.

»Hamlet«.
»Sejr eller nederlag«.
»Den sidste chance«.
»Der kom en dag«.

6.-8. kl. - I real:

»Kærlighed uden strømper«.
»Nej« og »Kivfuglen«.

»Kaptajn Grants børn«.
»Der kom en dag«.
»Den sidste chance«.
»Den tavse mand«.

5. kl.:

»Av for katten«.
»Kærlighed uden strømper«.

»Hesten uden hoved«.
»Briggen tre lilier«.
»Den eventyrlige rejse«.

1.-4. kl.:

»Av for katten«.
Børneteater II

10. kl. - III real:

Endvidere kunne 10. kl. og III real købe billetter til operafarvefilmen Boheme,
til stærkt reducerede priser.
Tilslutningen har i år været faldende, så vi håber på højt medlemstal i 67-68.
Lis Jensen.

Skolebiblioteket

Som led i en forsøgsordning for ialt 10 skoler fik skolen før skoleårets begyn
delse tilladelse til at lægge såvel udlåns- som læsestuetimerne i skemaet efter eget
ønske for derved at give biblioteket og dets bøger en mere funktionel plads i sko
lens daglige arbejde.
Imidlertid kunne dette for læsestuens vedkommende ikke lade sig gøre af
skematiske grunde.
Af skolevæsenets årsberetning 1965-66 fremgår det, at læsestuebesøgene ved
Københavns kommuneskoler fra 1955—56 til 1965-66 er faldet fra 151.000 til
46.000, og der kan næppe herske tvivl om, at før læsestuetimerne bliver lagt ind i
skemaet, således at der er åbent, medens skolen arbejder, og ikke som nu, mens
skolen er lukket, da vil læsestuens bogbestand ikke kunne benyttes efter sin hensigt.
Vor læsestue har i det forløbne år været åben tirsdag kl. 14-16 samt onsdag og
torsdag kl. 15-17. Der har været 580 besøg (sidste år 450 besøg). Både bibliote-
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karen og bøgerne på læsestuen, som er åben for alle skolens elever, står til elevernes
rådighed ved stilskrivning, lektielæsning, udvidet læsning om hobbies og morskabs
læsning. Endvidere findes en del blade og tidsskrifter. Desuden kan nævnes, at
hjemlån også kan finde sted i læsestuetiderne. Vi anbefaler forældre, hvis børn
har vanskeligt ved at få arbejdsro til lektierne hjemme, at sende deres børn på
læsestuen i dens åbningstid.
Udlånstimerne har været fordelt på alle ugens dage undtagen fredag, og alle
timerne har ligget i skoletiden, hvilket har muilggjort et værdifuldt samarbejde
mellem klasselærer og bibliotekar.
Der har i år været udlånt godt 11.000 bøger mod sidste års 9.000 bind.
Vore elever er usædvanligt flinke til at låne bøger.

Feriekoloni

I sommeren 1966 tilbragte 45 af skolens drenge 25 herlige dage på kolonien
»Sandsgård«, der ligger ved Jammerbugten — 1 kilometer nord for Blokhus. Kolo
nien der oprindelig er bygget som sommerresidens for en velhavende privatmand,
har plads til 50 drenge og ligger i usædvanligt skønne omgivelser mellem vestky
stens klitter.
Også i sommeren 1967 vil skolen kunne sende et antal drenge til »Sandsgård«.
De enkelte klasser vil kunne få nærmere besked herom og ansøgningsskemaer vil
blive udleveret i løbet af maj måned.
Og så slutter vi dete skoleår som storoptimister. Vi havde 10. januar besøg
af det samlede skoleudvalg, og alt det, der derefter er sket, giver os berettigede
forhåbninger om, at der endelig er ved at ske noget for at forbedre vore arbejds
forhold.
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Kalender
over
årsafslutningen
Lørdag den 17. juni er sidste almindelige undervisningsdag.

Mandag den 19. er der fremlæggelse og opsætning af manuelle arbejder.
Tirsdag den 20. og onsdag den 21. juni indbydes forældrene til at aflægge
besøg i deres børns klasser. Husk samtidig at se udstillingerne i gymnastiksalene.
Der er åbent kl. 9-11.

Onsdag den 21. kl. 19 er der årsafslutning i gymnastiksalen. De elever fra
9. kl., II og III real, der forlader skolen, enten for at gå ud i erhvervslivet eller for
at fortsætte deres uddannelse i andre skoleformer, er midtpunktet for denne høj
tidelighed. Vi håber derfor, at også disse elevers forældre vil komme til stede.
Eleverne vil få overrakt deres eksamensbeviser, og lærerne vil også være til stede
ofr at tage afsked med eleverne.

For de øvrige elever, der går ud af skolen, er der afslutning samme dag kl. 13.
Torsdag den 22. juni møder de øvrige elever, efter aftale med deres lærere
for at flytte til andre lokaler, hente nye bøger og lignende.

Fra fredag den 23. juni har vi sommerferie.

Vi møder igen mandag den 14. august. De enkelte klasser vil før sommerferien
få at vide, hvornår de skal møde.

Med venlig hilsen
Gerda Mejer-]ensen.
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Arsafslutningen 1967
ÅRSPRØVE

LØRDAG DEN 10. JUNI
Lærer

II u
lu
8 au

(nr. 25)
(nr. 21)
(nr. 24)

kl. 8
kl. 8
kl. 8

dansk
historie
orientering

hr. Juel Nielsen
fr. Inger Thomsen
fr. Lillian Andersen

Censor

fr. Ulla Rendtorff
fr. Inge Ostermann
hr. Funding Sørensen

ONSDAG DEN 14. JUNI
Lærer

II u
8 au
8 av

(nr. 25)
(nr. 24)
(nr. 32)

kl. 8
kl. 8
kl. 8

tysk
regning
orientering

hr. M. Johansson
hr. Funding Sørensen
hr. Poul Andersen

Censor

fr. Dea Andersen
fr. Lise Rubin
hr. Hans Koch

FREDAG DEN 16. JUNI
Lærer

II u
Iu
8 av

(nr. 25)
(nr. 21)
(nr. 32)

kl. 8
kl. 8
kl. 8

geografi
tysk
regning

hr. A. Jessen
fr. Dea Andersen
hr. J. Jacobsen

Censor

hr. A. Kurland
fr. H. Jespersen
hr. 0. Mosegaard

BESØGSDAGE
TIRSDAG DEN 20. JUNI
Lærer

(nr. 18) kl. 8- 850
kl. 9- 950
2u
(nr. 16) kl. 8- 850
kl. 9- 950
2v
(nr. 15) kl. 8- 850
kl. 9- 950
3u
(nr. 22) kl. 8- 850
kl. 9- 950
3x
(nr. 17) kl. 8- 850
kl. 9- 950
4v
(nr. 26) kl. 8- 850
kl. 9- 950
5u
(nr. 11) kl. 8- 850
kl. 9- 950
5v
(nr. 28) kl. 8- 850
kl. 9- 950
6 au (nr. 32) kl. 8- 850
kl. 9- 950
kl. 10-1050
7 cl (nr. 27) kl. 8- 850
kl. 9- 950
kl. 10-1050
7 cx (nr. 12) kl. 8- 850
kl. 9- 950
(nr. 33) kl. 10-1050
1 X

regning
dansk
dansk
regning
dansk
regning
biologi
dansk
dansk
regning
dansk
regning
dansk
regning
geografi
dansk
dansk
engelsk
regning
geografi
dansk
biologi
engelsk
regning
naturlære

fr.
fr.
fr.
hr.
fr.
hr.
hr.
hr.
fr.
hr.
fr.
fr.
hr.
fr.
hr.
fr.
hr.
hr.
fr.
fr.
fr.
fr.
hr.
fr.
hr.

L. Rubin
I. Ostermann
Å. Rosenberg
G. Missel
I. Thomsen
Funding Sørensen
Funding Sørensen
M. Ljungcrantz
Lis Jensen
A. Kurland
H. Eyermann
Lis Jensen
Arne Sten
H. Jespersen
A. Kurland
I. M. Jacobsen
Sv. Jensen
J. Jacobsen
Å. Rosenberg
I. Ostermann
H. Eyermann
H. Eyermann
J. Jacobsen
L. Rubin
A. Jessen
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Gæstelærer

hr.
fr.
hr.
hr.
hr.
hr.
fr.
hr.
fr.
hr.
hr.
fr.
fr.
fr.
hr.

M. Ljungcrantz
Inger Thomsen
Poul Andersen
Poul Andersen
A. Jessen
Sv. Jensen
H. Jespersen
A. Jessen
L. Rubin
M. Johansson
M. Johansson
I. Ostermann
G. Missel
Å. Rosenberg
A. Kurland

ONSDAG DEN 21. JUNI
Lærer

(nr. 15) kl. 8- 850
kl. 9- 950
(nr. 16) kl. 8- 850
1V
kl. 9- 950
(nr. 18) kl. 8- 830
2x
kl. 9- 950
8- 850
(nr.
17)
kl.
2y
kl. 9- 950
(nr. 13) kl. 8- 850
3v
kl. 9- 950
4u (nr. 11) kl. 8- 850
kl. 9- 950
4y
(nr. 14) kl. 8- 850
kl. 9- 950
(nr. 21) kl. 8- 850
5x
kl. 9- 950
8- 850
(nr.
28)
kl.
6 bu
kl. 9- 950
kl. 10-1050
6 cu (nr. 22) kl. 8- 850
kl. 9- 950
kl. 10-1050
7 cu (nr. 12) kl. 8- 850
(nr. 33) kl. 9- 950
(nr. 12) kl. 10-1050
111

dansk
regning
dansk
regning
dansk
regning
dansk
regning
dansk
regning
biologi
dansk
dansk
regning
dansk
regning
biologi
engelsk
dansk
regning
dansk
engelsk
dansk
naturlære
regning
ö O

hr.
fr.
fr.
hr.
hr.
fr.
fr.
fr.
hr.
hr.
fr.
hr.
fr.
hr.
hr.
fr.
fr.
hr.
fr.
hr.
fr.
fr.
hr.
hr.
hr.

I. Berendt Petersen
Irene Jensen
E. Hansen
Mølgård
Gam Pedersen
Lillian Andersen
I. M. Jacobsen
Lis Jensen
Jes Hermansen
Gam Pedersen
Lillian Andersen
O. Mosegaard
Ruth Johansen
Jes Hermansen
G. Missel
I. Muller
Irene Jensen
Hans Koch
Dea Andersen
O. Mosegaard
Skou Lausen
Skou Lausen
Hans Koch
A. Kurland
O. Mosegaard

Gæstelærer

fr.
hr.
hr.
hr.
fr.
fr.
hr.
hr.
fr.
fr.
fr.
hr.
fr.
hr.
hr.

Irene Jensen
I. Berendt Petersen
Juel Nielsen
G. Missel
Skou Lausen
E. Hansen
Borre Larsen
Juel Nielsen
Ruth Johansen
I. Müller
Ruth Johansen
Hans Koch
Dea Andersen
Borre Larsen
Gam Pedersen
Gerda Mejer-Jensen
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