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CHRISTIANSHAVNS
SKOLE

MEDDELELSER FOR WM-S5
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN

Til forældrene.
Ved. skoleårets afslutning indbydes forældrene og andre, der er in
teresseret i skolens arbejde, til at besøge skolen, der holder åbent hus
efter omstående plan. Kun i III em holdes mundtlig årsprøve.
Børnenes skriftlige arbejder fra prøverne i skrivning, dansk og reg
ning er fremlagt i klasserne under forældrebesøgene, mens elevarbejder
i tegning er udstillet på tegnesalen (nr. 30), håndarbejde på håndarbejds
værelset (nr. 22) og sløjdarbejderne i gangen i stuen.
Lørdag den 18. juni er skoledag og bruges til omflytning. Eleverne
får fri, når omflytningen er afsluttet.
Sommerferien begynder søndag den 19. juni, og første skoledag
efter ferien briver fredag den 12. august.
Børn, der skal begynde i de ny første klasser, møder første gang
lørdag den 13. august kl. 9 på hovedskolen, Prinsessegade 45.

Afslutningen
for de udgående elever, hvortil forældre og værger indbydes hjerteligt,
finder sted

fredag den IV. juni kl. 19
i drengegymnastiksalen på hovedskolen.

Skolens to IV mellemskoleklasser med 25 drenge og 21 piger har i
maj-juni været til eksamen. Et særligt skema er tidligere udsendt for
disse klasser.
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Meddelelser til hjemmene.
Eleverne.
I eksamensterminen maj-juni 1954 bestod 12 drenge og 13 piger mellemskole
eksamen, 11 drenge og 11 piger realeksamen.
Elevtallet ved starten til dette skoleår var 612 drenge og 631 piger, i alt 1243
elever, der var fordelt i 34 grundskoleklasser, 9 eksamensfri og 6 eksamensmellem
skoleklasser, således at skolen har haft 49 klasser. 7 grundskoleklasser og 3 fmklasser var læseklasser.

Årets gang.
Fester og møder.
Fredag den 18. juni 1954 holdtes afslutningshøjtidelighed for de udgående
elever med forældre. Ved denne lejlighed uddeltes eksamensbeviser, standpunkts
bøger og skolens præmier til dygtige elever. Efter højtideligheden samledes de ud
gående elever med en del af skolens lærere til en lille festlighed. Man samledes først
om chokoladen, som skænkes af Niels Brocks legat, hvorom viceskoleinspektør
Wisbech Pedersen fortalte, hvorefter der var et meget vellykket bal.
Forældrene til elever i 5. klasserne var den 6. oktober indbudt til møde på
skolen, hvor der blev givet en orientering om de to mellemskoleformer og gjort rede
for, hvordan optagelsesprøven til mellemskolen former sig.
Torsdag den 4. november var der forældredag med åbent hus i alle klasser.
Indbydelsen til at overvære børnenes undervisning blev efterkommet af godt 200
forældre, men vi vil gerne have mange flere besøg på sådanne dage.
Aftenmødet samme dag havde samlet henimod 250 deltagere. Mødet indledtes
med indvielse af skolens nye fane, som samme dag var modtaget som gave fra Danmarks-Samfundet. Skolevæsenets konsulent for film og lysbilleder, viceinspektør
Dines Hansen, holdt et interessant foredrag: Børn og film, med særligt henblik på
undervisningsfilm. I tilslutning hertil vistes et par helt nye undervisningsfilm. Sko
lens kor sang under ledelse af hr. H. Hauergaard en række sange. Endelig sluttede
skolenævnets formand, forretningsfører Sv. Christensen, aftenen med at fortælle lidt
om nævnets opgaver og arbejde. Efter mødet deltog de fleste i fælles kaffebord.
I december blev der afholdt julefest for fm- og emklasserne. Det blev takket
være det gode arrangement og fortræffelig musik ualmindelig vellykket.
Alle skolens klasser med undtagelse af 1. og 2. klasserne deltog i juleguds
tjenesten i Vor Frelsers Kirke den sidste dag før ferien. Provst Egede Schack talte,
og en række julesalmer blev sunget. Derefter holdtes juleafslutning i klasseværel
serne.
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Endelig skal nævnes, at den årlige Aulafest i Ungarnsgade blev holdt lørdag
den 19. marts og havde overvældende tilslutning. Det var da også et omfattende og
fornøjeligt program, der blev budt på.
Samtalekredse.
Der har i år været 3 samtalekredse. De to var fortsætterhold, mens et hold
navnlig var dannet for forældre med børn i 1. klasser. Der har som sædvanlig været
stor tilfredshed fra begge sider med disse sammenkomster. Grundet på forskellige
forhold blev det i år kun til 6 aftener.

Foreningen Norden.
Skolen har haft besøg af norsk rejselektor fru Borghild Harmer, der holdt fore
drag og viste skisportsfilm for fm og emklasser. Svensk rejselektor hr. D. Heide
mann fortalte om Skåne og mulighederne for vandrerhjemsrejser der.
Idrætsdag.
Adskillige hold af både drenge og piger deltog i den store idrætsdag for de kø
benhavnske skoler. Pigerne fra I u og I v placerede sig som nr. 1 i deres klasse i
fri idræt og hjemførte en faneplade.
1 svømmestævnet deltog et par pigehold.
I denne forbindelse kan det nævnes, at 107 piger i løbet af skoleåret har taget
skoleidrætsmærket, mens det for drengenes vedkommende var 53. Der har for pi
gerne været lejlighed til at deltage i frivillig gymnastik, ledet af fru Skule, ligesom
en del piger har fået svømmeundervisning i svømmehallen i Nørre allé.

Færdselsundervisning.
Overbetjent Mouritzen har ved undervisning i de enkelte klasser og ved ture
med de mindre børn søgt at lære eleverne færdselskultur og de vigtigste sider af
færdselsloven.

Skolepatruljer.
En del større børn fungerer som skolepatruljer, der søger at vejlede og hjælpe
de mindre til og fra skole. Det er skolens indtryk, at denne ordning i det store og
hele virker godt.
Udflugter og besøg på museer.
Forskellige klasser har i årets løb aflagt besøg på Nationalmuseets forskellige
afdelinger, på Thorvaldsens museum og kunstudstillinger. Hele skolen med undta
gelse af de to første klassetrin aflagde besøg i Zoologisk have den 27. september.
Endvidere er der aflagt besøg på Frederiksborg slot, Kronborg og Frilandsmu
seet ved Sorgenfri. Nogle klasser har været på Gutenberghus og hovedbanegården,
hvor der gives fortræffelige omvisninger.

Lejrskole.
I løbet af august og september var fire 2. fm Klasser og III em på lejrskole
på Stavnsbo. Hvert hold havde ophold på lejrskolen i 9 dage. Der blev arbejdet
ivrigt på de stillede opgaver, men der blev også tid til det kammeratlige samvær, der
har stor betydning på lejrskolen.
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Stavnsbo bruges i øvrigt pele perioden fra maj til november til weekendudflug
ter for klasserne og som mål for skovture med de mindre klasser, og jeg kan ikke
lade være at påpege, hvor stor betydning dette sted har for vort arbejde med bør
nene. Det er os derfor en stor glæde, at vi til stadighed mærker forældrenes in
teresse for Stavnsbo. En hjertelig tak skal lyde til foreningen Stavnsbos venner, der
i årenes løb har skænket Stavnsbo mange kærkomne gaver og dermed støttet arbej
det. Stavnsbo har til efteråret 10 års fødselsdag, hvilket vil blive fejret på forskel
lig vis.

Fritidsklubber.
Skolens fritidsklubber, der ledes af hr. O. Svanberg, har i hvert af de to se
mestre i vinterhalvåret haft tilmeldt op mod 300 børn, der har haft lejlighed til at
deltage i forskelligt fritidsarbejde.
Skolebespisning.
Efter den nye lov om skolebespisning deles skoleåret i tre perioder:
Fra sommerferien til 31. oktober kan dagligt til elever på de syv første klasse
trin uddeles | 1 sødmælk gratis.
I perioden fra 1. november til 30. april kan der vælges mellem skolefrokost
(med mælk) eller blot gratis mælkeydelse. I denne periode uddeles fra 1. januar
vitaminpiller.
I tiden fra 1. maj til sommerferien uddeles atter mælk.
De øvrige klassers elever kan få adgang til at købe frokost og mælk.
Forskelligt.
Frivilligt sangkor i vinterhalvåret har været ledet af hr. H. Hauergaard.
Læsestuen, som tre eftermiddage har åbent for alle elever, ledes af hr. J.
Lassen.
Skolen tager sig af en række forskellige opgaver som sparemærkesagen, skole
scenen, udsendelse til Ferie- og svagbørnskolonier, Gabriel Jensens ferieudflugter
og forskelligt andet.

Skolens personale i skoleåret 1954—55:
Skoleleder: H. Mellemgård.
Viceinspektører: A. Wisbech Pedersen (filialen) og O. Jespersen.
Viceinspektrice: frk. S. Kai-Sørensen.
Som lærer ved skolen har også virket viceinspektør Dines Hansen, der er skole
væsenets konsulent angående film og lysbilleder og leder af båndoptagercentralen på
Christianshavns skole.
Overlærere: frk. L. Bjørnø, fru K. Dreyer, frk. K. Bang Hansen, frk. P.
Holst Jørgensen, frk. K. Meyer, frk. L. Petersen og herrerne H. Hvidt Rasmussen,
H. Truelsen og J. Zimsen.
Lærere: frk. E. Bach, frk. E. Gudmand-Høyer, frk. E. Jørgensen, frk. E.
Madsen, frk. I. Madsen, fru L. Mellerup, fru A. Møller, fru K. Okby, frk. H.
Pfeiffer, fru K. Skule, frk. N. Spang, fru E. Svanberg, fru H. Svane og hushold
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ningslærerinde tru H. Storm Andersen. Endvidere herrerne 1. E. Bjørn, E. Forch
hammer (talelærer), I. Glarborg, H. Hauergaard, Aa. Jansen, Aa. Jensen, Johs.
Jensen, J. Kongsted Olsen, P. Haarmark Kristoffersen, E. Kronvall Petersen, N.
P. Larsen, J. Lassen, O. Svanberg, K. Svendsen, J. Therkildsen, N. Vestergaard
og T. Vorstrup.
Som vikarer med et fast skema hele året har virket: H. Hartsteen, frk. Anne
L. Thomsen og fru E. Visti.
Lærerrådets repræsentanter i skolenævnet er frk. E. Jørgensen, hr. Truelsen
og skolelederen.
Skolebetjente: hr. A. Schultze og hr. E. Dalshøj (filialen).
Skolelæge: dr. K. Svejstrup.
Sundhedsplejerske: frk. E. Bendixen.
Skoletandlæge: frk. Inger M. Holm.
Klinikdame: fru Erna Jensen.
Overlærer P. Veggerby, der i 1948 kom fra Odense skolevæsen til Chri
stianshavns skole, hvor han har virket siden, har på grund af langvarig sygdom måt
tet søge sin afsked pr. 30. september 1954. Skolen har i hr. Veggerby mistet en
overordentlig rolig og dygtig arbejdskraft, hvad vi meget beklager, idet vi takker
ham for de år, han fik lov at virke her ved skolen.

Praktiske oplysninger.
Skolens kontor er åbent hver skoledag kl. 12—13 og onsdag aften kl. 18—19.
Telf. AM 5104.

Skolelægen træffes i regelen hver tirsdag og torsdag kl. 8—9,30.

Sundhedsplejersken er på skolen tirsdag, torsdag og lørdag i skoletiden.
Skoletandlægen, træffes på klinikken daglig kl. 8.30—15.

Indskrivning af elever til ny 1. klasser sker i tiden fra 1. september til jul.
Dåbs- eller navneattest og vaccinationsattest medbringes.
Udskrivning: Undervisningspligten ophører ved udgangen af et skoleår for de
børn, der på dette tidspunkt eller inden 11. august er fyldt 14 år. Desuden kan ele
ver, der fylder 14 år i tiden mellem 12. august og 31. oktober, udskrives på betin
gelse af, at de har begyndt skolegangen som 6-årige og således har gået 7 år i skole.
Elever, der har påbegyndt undervisningen i 3. mellemskoleklasse (3 em og
3 fm), kan ikke udskrives i løbet af skoleåret uden skolenævnets tilladelse.

Konfirmationsforberedelsen skal, for at det kan gå mindst ud over undervisnin
gen, så vidt muligt finde sted i 2 fm eller 3 em, idet eleverne i disse klasser får fri
mandag og torsdag kl. 13.
Konfirmationsrejser må ifølge skoledirektionens bestemmelse kun finde sted i
forbindelse med påske- eller efterårsferien.
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Forsømmelser bedes snarest muligt meddelt klasselæreren eller skolens kontor.
Lægeattest forlanges kun, hvis skolen tilsender hjemmet en blanket til lægens ud
talelse.
Cykling til skolen må kun finde sted efter aftale med viceinspektrice frk. KaiSørensen eller viceinspektør Wisbech Pedersen.

Ordensregler for Christianshavns skole
for elevernes opførsel og forhold på skolen.
1. Eleverne møder senest 5 minutter før skoletidens begyndelse på legepladsen.
Elever, der møder kl. 85u, bør først komme ca. kl. 8‘15 og skal forholde sig så
roligt, at de ikke forstyrrer. Elever, der møder senere, bør først komme på
skolen, når der er ringet ned.
2. Kun de elever, der har fået tilladelse til at cykle, må stille cyklerne på skolens
grund og kun i de anviste stativer.
3. Al leg i samlingstiden er forbudt.
4. Eleverne skal møde rene og ordentlig påklædt.
5. Når der ringes op, stiller eleverne hurtigt og roligt op på de anviste pladser, og
klasserne går derefter ind og stiller op på gangen. Ingen må gå ind, før læreren
giver besked. Under op- og nedgang holder eleverne over til gelænderet.
6. Eleverne anbringer deres overtøj på knagerne uden for klasseværelset. Frak
ker må ikke tages med ind i klassen.
I skoletiden.
7. Eleverne skal med flid og påpasselighed følge skolens arbejde, undgå forstyr
relser af undervisningen og rette sig efter de anvisninger, læreren giver.
8. Eleverne skal hver især arbejde på at værne skolen og skolens inventar. For
sætlig beskadigelse af skolens eller kammeraters ejendele påtales. Eventuel er
statning sker efter skolens skøn. Uforsætlig beskadigelse skal straks anmeldes
af velkommende selv til skolens inspektør, viceinspektør eller en af skolens
lærere.
9. De af skolen udleverede bøger betragtes som et lån, for hvilke hjemmene er
ansvarlige.
10. Al handel mellem eleverne er forbudt.
11. Legetøj, tyggegummi, kulørte hefter og lignende ting, der ikke er brug for i
undervisningen, må ikke medbringes på skolen.
12. Det er forbudt at spytte på gulve, trapper eller på legepladsen.
13. Fundne sager afleveres til viceinspektør eller viceinspektrice.

I frikvarteret.
14. Efter timens ophør stiller eleverne op, når læreren giver besked, og går sam
lede ned i ro og orden.
15. Tasker må ikke anbringes på gangene.
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16. I frikvarteret må ingen elev være oppe i klassen eller på gangene. Herfra und
tages :
1) syge elever, der må opholde sig i kontorgangen, når de har fået tilladelse af
klasselæreren,
2)
særlig dårligt vejr.
17. På legepladsen må børnene afholde sig fra slagsmål og voldsom eller farlig leg,
som f. eks. løben i kæde, svinglege, kongeløber, sjipning og boldspil. Glide
baner og kasten med sne er forbudt.
18. Al leg og unødvendigt ophold på toiletterne er forbudt.
19. Der må ikke henkastes papir eller madrester hverken på legepladsen eller andre
steder på skolen. Hvad der tabes, må straks samles op.
20. Intet barn må uden en lærers tilladelse forlade skolen eller legepladsen.
Forsømmelser.
21. Ønskes en elev undtagelsesvis fritaget for en del af skolegangen, må eleven
(normalt) møde med skriftligt ønske herom. Eleven må da spørge klasselære
ren og vise faglæreren tilladelsen. Klasselæreren må træffe afgørelsen, om fri
tagelsen kan bevilges.

Ved skoletidens ophør.
22. Efter skoletidens ophør forlader klassen samlet skolen. Cyklister må benytte
bagtrappen.

Overtrædelse af disse bestemmelser påtales og kan i gentagelsestilfælde med
føre straf.
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Beretning’ fra skolenævnet.
Den 4. maj 1954 afholdtes valg ti) skolenævnet.
For Christianshavns skoles vedkommende var der „fredsvalg“, hvorefter næv
nets 5 medlemmer blev sammensat af 2 udpeget af borgerrepræsentationens social
demokratiske gruppe, og 3 medlemmer valgtes af forældre, der havde børn i skolen.
Af sidstnævnte 3 nævnsmedlemmer er 2 „upolitiske“ og 1 valgt blandt medlemmer
af „Danmarks kommunistiske parti“.
Det nye skolenævn er valgt for perioden maj 1954 til maj 1958.
Skolenævnet er i bestyrelsen for „Børnefilmklubben Aladdin“ repræsenteret af
fuldmægtig P. Bach Jensen, i bestyrelsen for „Christianshavn skoles fritidsklubber“
er forretningsfører Svend Christensen og formand Vald. Christensen. Endelig re
præsenterer arbejdsmand K. Møller Sørensen og fru prokurist Scheibye nævnet i
bestyrelsen for „Christianshavns skoles week-end hus“, hvor endvidere formand
Vald. Christensen er revisor.
Skolenævnet har afholdt møder den anden mandag i hveranden måned i skole
året. Der har kun foreligget ganske enkelte forsømmelsessager, hvilket er overor
dentlig glædeligt at konstatere.
De københavnske skolers sædvanlige forældreuge 1. til 6. november 1954 for
mede sig på vor skole ved en „forældredag“, den 4. november 1954. Samme dag
afholdtes om aftenen på skolen en festlig sammenkomst for forældre, hvor skolen af
„Danmarkssamfundet“ fik foræret en ny fane, der blev indviet på traditionel måde.
Lysbilledkonsulent Dines Hansen holdt foredrag om „Børn og film“, og den vellyk
kede aften afsluttedes med fælles kaffebord.
Sammen med „Stavnsbos venner“ afholdtes en sammenkomst på skolen den 3.
marts 1955.
Der har de to forudgående år været arrangeret samtalekredse for forældre, der
under læreres medvirken i grupper på 15—20 drøftede problemer, der var af in
teresse for forældre og skole.
Udgifterne ved sådanne forældrekredse falder ind under aftenhøjskoleloven.
Som vilkår for tilskud kræves bl. a., at kredsene skal vare mindst 24 timer.
De af skolens lærere, der oprindeligt havde stillet sig til rådighed som gruppe
ledere, turde imidlertid af hensyn til deres arbejde på skolen iøvrigt, ikke påtage sig
det i den nye lov krævede større antal timer.
Det lykkedes dog at få dannet 3 samtalekredse af en kortere varighed, og skole
nævnet vil gerne her bringe en hjertelig tak til lederne, hr. viceskoleinspektør O.
Jespersen, viceskoleinspektrice frk. S. Kai-Sørensen og hr. overlærer H. Truelsen
for god og beredvillig medvirken.
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Skolenævnet har — som en af dets opgaver — gennemgået skolens lokaler,
som man kun kunne udtrykke tilfredshed med. De i almindelighed gode og smukke
lokaler skæmmedes dog i 2 etager af manglende oliemaling.
Endvidere har nævnet afholdt møder med skolelægen, skoletandlægen og skole
sundhedsplejersken og med disse drøftet deres arbejdsområde.
Skolenævnets samarbejde med skolens inspektør, hr. H. Mellemgaard, lærer
rådets repræsentanter i nævnets møder, hr. overlærer H. Truelsen og lærerinde frk.
E. Jørgensen samt med lærerpersonalet iøvrigt har i det forløbne år været over
ordentligt godt, og nævnet vil gerne her bringe vor bedste tak herfor.
Der skal endelig rettes en varm tak til de forældre og lærere, der yder et stort
arbejde for Christianshavns skoles week-end hus, hvilket arbejde netop er så på
krævet for Christianshavns skoles børn.
Svend Christensen.

Skolenævnets medlemmer:

Forretningsfører Sv. Christensen, Torvegade 21, mezz.
Formand Vald. Christensen, Markmandsgade 5, st.
Fuldmægtig Poul Bach Jensen, Overgaden o/V. 102".
Orlogskaptajn H. H. Wesche, Strandgade 48.
Arbejdsmand K. Møller Sørensen, Prinsessegade 522.
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Arsafslutningen 1955.
(Besøgsdage).

Hovedskolen, Prinsessegade 45.
TORSDAG DEN 16. JUNI
Lærer.

Gæstelærer.

III u (nr. 4) kl. 9
dansk .......... ..... frk. E. Bach
hr. /. Glarborg
I u (nr. 5) kl. 9—10 dansk ..........
|hr. Haarmark Kristoffersen overl. frk. L. Bjørnø
- 10—11 historie .......
2 FA (nr. 16) kl. 9—10 dansk ..........
j - overl. H. Truelsen
frk. E. Madsen
- 10—11 regning .......
2 FB (nr. 12) kl. 9—10 dansk ..........
hr. J. Lassen
1 - Vestergaard
- 10—11 historie .......
- K. Svendsen
2 fa (nr. 11) kl. 9—10 dansk ..........
overl. fru K. Dreyer
J frk. El. Jørgensen
- 10—11 engelsk .......
frk. L. Petersen
2 fu (nr. 21) kl. 9—10 dansk .......... ..... hr. I. Ejby Bjørn
hr. Johs. Jensen
- 10—11 historie .......
- T. Vorstrup
- I. Ejby Bjørn
1 FA (nr. 3) kl. 9—10 dansk .......... __
- vie. O. Jespersen
fru H. Svane
(gy.) - 10—11 gymnastik ... .... - J. Lassen
hr. vie. 0. Jespersen
1 fv (nr. 6) kl. 9—10 dansk .......... __
- N. P. Larsen
A. Jansen
- 10—11 historie ....... .... - Å. Jansen
N. P. Larsen
1 fu (nr. 17) kl. 9—10 dansk ..........
- T. Vorstrup
1
(frk. Anne Lise Thomsen
- 10—11 engelsk ....
.......overl. fru K. Dreyer
J
5 A (nr. 19) kl. 9—10 dansk ..........
}hr. overl. J. Zimsen
fru E. Svanberg
- 10—11 regning .......
3 a (nr. 2) kl. 9—10 dansk .......... .... vie. frk. S. Kai-Sørensen
- 10—11 sang ............. .... hr. Johs. Jensen
3 B (nr. 15) kl. 9—10 dansk ..........
1 - H. Hauergaard
- 10—11 sang .............
3 u (nr. 27) kl. 9—10 dansk ..........
J frk. E. Gudmand-Høyer
- 10—11 regning .......
3 v (nr. 33) kl. 9—10 dansk .......... .... hr. Kai Svendsen
- 10—11 regning ....... .... fru H. Svane
3 x (nr. 32) kl. 9—10 dansk ..........
^hr. Kongsted Olsen
- 10—11 regning .......
3 y (nr. 31) kl. 9—10 dansk ..........
1 fru K. M. Ok by
- 10—11 regning .......

12

Lærer.

(nr. 34) kl. 9- 10
-10 11
3 æ (nr. 26) kl. 9—10
- 10 11
3 z

Gæstelærer.

dansk ............... 1
,.
.
ihr. Kronvall Petersen
historie ..............j
dansk ................ 1 , ,
,
(frk. /. Madsen
regning ..............J

FREDAG DEN 17. JUNI
III u (nr. 4) kl.
II II (nr. 17) kl.
I V (nr. 14) kl.
3 fu (nr. 12) kl.
1 fa (nr. 35) kl.
5 a (nr. 25) kl.
5 V (nr. 26) kl.
5 y (nr. 24) kl.
4 a (nr. 15) kl.
(gy.) 4 u (nr. 33) kl.
(nr. 20) 4 V (nr. 27) kl.
4 X (nr. 31) kl.
4 z (nr. 32) kl.
-

9
regn, og matm. . hr. overl. H. Trttelsen
9—10 dansk ............. joverl. frk. L. Bjørnø
10—11 engelsk ..........
9—10 dansk .............. |frk. N. Spang
10—11 historie ...........
9—10 historie .......... .. hr. Haarmark Kristoffersen
10—11 geografi ..........
-T. Vorstrup
9—10 dansk ............. |fru H. Svane
10—11 historie ..........
9—10 dansk .............. |frk. H. Pfeiffer
10—11 regning ..........
9—10 dansk .............
Joverl. frk. K. Bang Hansen
10—11 historie ..........
9—10 dansk ............. .. hr. J. Lassen
10—11 geografi .......... .. frk. Anne Lise Thomsen
9—10 dansk ............. .. fru Anna Møller
10—11 gymnastik ...... .. - K. Skule
9—10 dansk ............. .. hr. 0. Svanberg
10—11 naturhistorie .. .. fru Eva Visti
9—10 dansk .............. 1 overl. fru K. Dreyer
10—11 geografi ..........
9—10 dansk ............. .. frk. E. Madsen
10—11 regning .......... .. fru L. Mellerup
9—10 dansk .............
- E. Svanberg
10—11 regning .............. frk. /. Madsen

hr. N. P. Larsen

- H. Hauergaard
- I. Ejby Bjørn

- T. Vorstrup
- Haarmark Kristoffersen
frk. E. Giidmand-Høyer
fru K. M. Okby

frk. El. Jørgensen
hr.
fru
hr.

Anne Lise Thomsen
J. Lassen
K. Skule
Anna Møller
Eva Visti
Kai Svendsen

fru Storm Andersen

frk.
fru

L. Mellerup
E. Madsen
I. Madsen
E. Svanberg

Filialen, Prinsessegade 54.
TORSDAG DEN 16. JUNI
5 ii

(nr. 2)

5 x
4 y

(nr. 3)

9

dansk ................
- 10 regning
(nr. 4)
kl. 9 dansk
- 10 geografi .............
kl. 9 geografi .............
- 10 dansk ...............

kl.

overl. frk. Holst Jørgensen hr. J. Therkildsen
.............
viceinsp. Wisbech Pedersen overl. frk. Holst Jørgensen
............... Wisbech Pedersen hr. Aage Jensen
viceinsp.
hr. overl. Hvidt Rasmussen fru L. Mellerup
fru E. Visti
1
i c i
(hr. Hartsteen
overl. frk. K. Meyer
J
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Lærer.

3 rep. (nr. 8)
1 ii

(nr. 9)

1 v

(nr.

1 x

(nr. 6)

1 y

(nr. 7)

1 z

(nr. 5)

1)

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
-

9
10
9
10
9
10
9
10
9
10
9
10

Gæstelærer.

dansk ....... ....... overl. frk. K. Meyer
regning .... ....... hr. /. Therkildsen
dansk ....... ....... L
j fru A. Møller
regning ....
dansk .......
Zoverl. frk.
Hansen
regning .....
dansk ....... ....... fru L. Mellerup
regning .... ....... hr. Aage Jensen
dansk .......
}frk.
H. Pfeiffer
regning ....
regning .... ....... hr. overl. Hvidt Rasmussen
dansk ....... ....... fru E. Visti

FREDAG1 DEN 17. JUNI
4 A

(nr. 10)

3 A

(nr. 3)

2 u

(nr. 1)

2

V

(nr. 9)

2

X

(nr. 6)

2 y

(nr. 7)

2 z

(nr. 8)

2 æ

(nr. 5)

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
-

11
12
11
12
11
12
11
12
11
12
11
12
11
12
11
12

hr. Hartsteen
regning ........... . hr. Kongsted Olsen
dansk ..............
- overl. Hvidt Rasmussen overl. frk. Holst Jørgensen
- Hvidt Rasmussen
dansk .............. . - Kongsted Olsen
geografi ...........
dansk .............. . overl. frk. Holst Jørgensen
regning ........... . hr. Hartsteen
dansk ..............
J. Therkildsen
regning ...........
Kronvall Petersen
dansk ...............
1 - Aage Jensen
regning ...........
dansk ..............
j - Aage Jansen
regning ...........
dansk ..............
Kronvall Petersen
regning ...........
J. Therkildsen
dansk .............. J - N. Vestergaard
regning ............

H. Mellemgård.
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