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CHRISTIANSHAVNS 
SKOLE

MEDDELELSER FOR 1960-61
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN



Om konfirmationsforberedelsen.
1. Eleverne konfirmeres hovedsagelig fra 7. hovedskoleklasse, således at den 

væsentlige del af konfirmationsforberedelsen falder inden for dette klassetrin. 
Dog må det bemærkes, at elever, der skal konfirmeres i oktober fra 7. hoved- 
skoleklasse-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. 13lu, der er fastlagt som mødetid for 1. hold. Konfir
mander fra andre klassetrin henvises til forberedelse uden for undervisningstiden. 
Forældrene opfordres til at følge denne overenskomst.
De enkelte skoler sørger for, at ugeskemaet bliver lagt således, at klassernes 

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

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

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

I forbindelse hermed skal også nævnes de såkaldte konfirmandrejser, der som 
regel strækker sig over 10 dage.

Skolen har ingen hjemmel 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 i indtil 3 dage.

Erstatning for bortkomne ure, smykker etc.
Da skolevæsenet jævnlig modtager ansøgninger om erstatning af værdigen

stande, som elever har mistet på skolen, benytter man anledningen til her at gøre 
hjemmene opmærksom på, at skolevæsenet ikke yder erstatning for ure, smykker 
o. lign., hvorfor det frarådes hjemmene at lade eleverne medbringe sådanne gen
stande på skolen. Sker det alligevel, er det på hjemmenes eget ansvar, og erstatnings
krav vil ikke kunne gøres gældende. Samtidig gør man opmærksom på, at der heller 
ikke ydes erstatning for huer, vanter, tørklæder og lignende mindre beklædnings
genstande; disse må af eleverne medtages i klassen.

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 10 dage efter sygdommens begyndelse (ikke efter udslættets fremkomst) 
ved mæslinger,

2. før 4 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, paradysen- 

teri, difteri, skarlagensfeber, smitsom hjernerygmarvsbetændelse (epidemisk 
meningitis) samt børnelammelse. — For de under 4. nævnte sygdomme kræves 
også smittefrihedsattest efter sygdommens optræden i elevens eller lærerens hjem.
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Til forældrene.
Ved skoleårets slutning indbydes forældre og andre, der er inter

esseret i skolens arbejde, til at besøge skolen, der holder åbent hus efter 
omstående plan. Kun i III em holdes mundtlig eksamen.

Børnenes skriftlige arbejder fra prøverne i skrivning, dansk og reg
ning vil være fremlagt i klasserne under forældrebesøgene, mens elev
arbejder i tegning, sløjd og håndarbejde er udstillet i pigernes gymna
stiksal.

Torsdag den 22. juni er sidste skoledag og bruges til omflytning. 
Eleverne får fri, når omflytningen er afsluttet.

Sommerferien begynder fredag den 23. juni, og første skoledag efter 
ferien bliver mandag den 14. august. Elever, der skal begynde skole
gangen i første klasse, møder første gang mandag den 21. august kl. 9.

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

onsdag den 21. juni kl. 19
i pigernes gymnastiksal på hovedskolen.

Skolens realklasse (9 drenge og 14 piger) og to IV em-klasser (18 
drenge og 25 piger) har i maj—juni været til eksamen. Et særligt eks
amensskema er udsendt for disse klasser.
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Praktiske oplysninger
Skolens kontor er åbent hver skoledag kl. 12—13 og onsdag aften kl. 

1730-1830.

Skolens leder træffes i kontortiderne.

Skolens telefon: AM 5104 (filial: AM 5108).

Lærerkollegiets telefon: SU 35270.

Skolelægen træffes i reglen tirsdag og torsdag kl. 8—930.

Skolesundhedsplejersken træffes mandag, tirsdag, torsdag, fredag og
lørdag i skoletiden.

Skoletandlægen
træffes hver skoledag kl. 9—15.

Skolefrokost.
Svagbørnskolonier.
Feriekolonier.
Aim. landophold.
Feriebilletter.
Børnenes kontor.
Skolepsykologer.
Sparemærker.

Henvendelse rettes til klasse
læreren, der vil give Dem vej
ledning om, hvorledes De skal 
forholde Dem.

Henvendelse om cykletilladelse sker på hovedskolen til viceinspek- 
tør frk. Kai-Sørensen, på filialen til viceinspektør hr. Viit-Nielsen. Hvis 
tilladelse ikke er givet, må der ikke cykles til skole.

Forsømmelser bedes snarest muligt meddelt klasselæreren eller sko
lens kontor. Lægeattest forlanges kun, såfremt skolen tilsender hjemmet 
en blanket til lægens udtalelse.
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Året 1960-61

I eksamensterminen maj-juni 1960 bestod 10 drenge og 10 piger realeksamen, 
mens 8 drenge og 13 piger tog mellemskoleeksamen.

Ved det nye skoleårs begyndelse havde skolen 1081 elever, der var fordelt i 
29 hovedskoleklasser, 2 eksamensfri- og 5 eksamensmellemskoleklasser, 1 realklasse, 
5 læseklasser og 1 hjælpeklasse, i alt 43 klasser.

Dagbog:
I960:
15. og 16. marts: deltog ca. 50 piger i skolevæsenets store gymnastikopvisning i 

Idrætshuset.
14. juni-1. juli: var III u med hr. Kronvall på rejse til England.
21. juni: Skolens afslutning med de udgående elever. Der afholdtes fest

lighed med chocoladebord og dans takket være Skolefonden og 
„Niels Brocks og hustrus legat“.

19. august: De nye 1. klasser mødte.
2. september: Skolen havde udflugt til Zoologisk Have.
7. september: Skoleidrætsdag med deltagelse af ca. 225 elever.

23. september: Afsluttende idrætsstævne på Stadion.
27. september: Orienterende møde for forældre med elever i 5. klasse.
28. oktober: Ulrik Uhrskov viste ved to forestillinger sin film fra Kreta.

1. november: Forældredag med besøg i klasserne og forældreaften, hvor vice- 
skoledirektør fru Phillippa Hanssen talte om aktuelle skolepro
blemer.

10. november: Skolen havde papirindsamling, der gav ca. 1500 kr. til skolefonden.
22. december: Julegudstjeneste i Vor Frelsers Kirke, hvor pastor N. Vestergaard 

talte. Derefter samledes eleverne med deres lærere i klasserne.

1961 :
4. januar: Besøg af svensk rejselektor Bertil Zachrisson, hvis emne var: 

Den svenska skogen.
24. januar: Højskoleforstander Jens M. Jensen holdt foredrag for de øverste 

klasser om Knud Rasmussen.
28. januar: Besøg af norsk rejselektor Steinar Kyvik, der viste film og for

talte om redningstjenesten ved den norske kyst.
8. februar: Kommunelærer Erik Moseholm fortalte om „God og dårlig jazz“.

18. marts: Den årlige store skolefest i aulaen i Ungarnsgade med et broget 
program og mange optrædende.

10. april: Gymnastikopvisning ved fru K. Skule og herrerne Viit Nielsen, 
Kongsted Olsen og K. Svendsen.
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Der har endvidere af forskellige klasser været aflagt besøg på museer, udstil
linger og hos institutioner, ligesom Kronborg og Frederiksborg slot er besøgt.

I enkelte klasser er afholdt klasseforældremøder.

Lejrskole:
Tre 7. klasser og tre III em-klasser havde i løbet af august og september 8 dages 

lejrskoleophold på Stavnsbo, skolens eget lejrskolehus på Stavnsholt overdrev ved 
Bregnerød. Som sædvanligt arbejdedes der med stor interesse og flid, så der var 
hjembragt særdeles gode resultater. På lejrskolen bliver der også tid til friluftsliv 
og til kammeratligt samvær, elever og lærere finder nærmere sammen, hvad der også 
betyder noget i det daglige arbejde på skolen. Fra skolens side bringes en tak til 
lærerne for det store arbejde, der lægges på lejrskolen.

Stavnsbo:
Når de første forårsblomster titter frem, og der begynder at komme lunhed i 

luften, er det sikkert, at ordet „Stavnsbo“ høres oftere og oftere. „Stavnsbo“ er en 
del af vor skole, vort dejlige lejrhus, der ikke ligger længere væk fra Christianshavn, 
end at de store elever med lethed kan cykle derop. „Stavnsbo“ er et åndehul for 
skolen, her kan børnene tumle sig frit, få frisk luft i lungerne, og skrige af fuld 
hals uden at genere nogen.

Dagturen med de små og week-end med de store, det er årets oplevelse, og 
alle glæder sig dertil.

Når 1. maj er nået, og der næsten daglig holder en rutebil ved skolen for at 
transportere en klasse til „Stavnsbo“, ved alle, at nu er det sommer.

Men også i ferien er der liv på „Stavnsbo“. 2 hold piger, 40 på hvert hold, 
henter sundhed og glæde heroppe, og efter ferien er alt optaget af lejrskolerne.

Dette hus er en uvurderlig tilvækst til skolen, skabt ved fælles arbejde af for
ældre og lærere, og vil forhåbentlig stadig frem i tiden være det sted, hvor alle 
skolens elever søger hen på den årlige tur.

Samtidig vil skolen bringe en tak til forældreforeningen „Stavnsbos venner“, 
der gennem deres arbejde giver os en værdifuld hjælp, og tak til alle, der ved køb 
af lodsedler skaffer den økonomiske baggrund for „Stavnsbo“.

Skoleidræt:
I det store lokale idrætsstævne i Sundby idrætspark deltog henved 200 piger og 

knap 50 drenge. To pigehold placerede sig til finalerne på Stadion, hvorfra 7. buv 
som sejrende hold i fri idræt hjembragte en sølvplade til skolens fane.

136 piger og 42 drenge tog i løbet af skoleåret idrætsmærket.
Annette Bjørn fra II v og Anne Grethe Laursen 6 b var på det udvalgte køben

havnske hold ved det nordiske skoleidrætsstævne i København.
Et hold piger fra vore 7. klasser har haft lejlighed til at lære svømning i svøm

mehallen på gymnastikhøjskolen, og piger fra 4. og 5. klasser har deltaget i frivillig 
gymnastik i vintersæsonen.

Svømmeprøven blev bestået af 20 drenge.
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Færdselsundervisning:
Gennem lærernes undervisning og gennem praktisk instruktion og besøg i 

klasserne ved overbetjent Vilh. Christensen har skolen søgt at give eleverne bedre 
færdselskultur og kendskab til de vigtigste sider af færdselsloven.

Skolepatruljerne:
Også i år har medlemmerne af skolepatruljen udført et godt arbejde på de for

skellige poster på børnenes skolevej. Det kan nu og da være et både surt og koldt 
job, men de patruljerende færdselsbetjente har gang på gang meddelt, at børnene 
udfører arbejdet pænt, og der skal her siges dem tak for deres indsats.

Modsat tidligere år har der i dette skoleår også været anvendt børn fra fm- 
skolen og a-linien, og følgende klasser har dannet hold: 3. fu, 7. au, 7. av, 7. ax, 
III x, III u og III v. Desuden har 7. bu og 7. bv været reserver, men det er menin
gen at sætte disse klasser ind regelmæssigt i næste skoleår.

Lige efter nytår lykkedes det endelig at få oprettet en fodgængerovergang i 
Prinsessegade ved Bådsmandsstræde. Da trafikken nu og da er meget intens, er vi 
glade for, at den er blevet til, for på den måde kan både skolens elever hjælpes, og 
skolepatruljerne støttes i arbejdet.

Da vi anser skolepatruljerne af stor betydning for børnenes sikkerhed på vej 
til og fra skole, mener vi, at S.P.S. bør have al den støtte, der kan gives, og derfor 
beder vi alle, både voksne og børn, respektere dem på posterne, og vi beder for
ældrene indprente børnene, at de, selv om det kan betyde en lille omvej, skal gå 
over, hvor der står skolepatruljer. På den måde kan de hjælpe til, at Deres barn kan 
færdes trygt, og at det samtidig får gode fodgængervaner.

E. Kronvall.

Christianshavns skoles fritidsklubber
har i det forløbne år haft sin 8. sæson. Indbydelserne til klubberne blev udleveret til 
eleverne midt i september og omfattede 14 klubber, hvoraf 12 kom igang: Fri idræt, 
eventyr, smykker og træskæring, marionetteater, håndbold, emaljesmykker, tegning 
og maling, nem mad og bagning, ler, indianere, pantomine, folkedans. Endvidere er 
der i sæsonens løb startet to teaterklubber og en håndboldklub.

Sæsonen begyndte den 3. september og varede til 24. marts og 242 børn besatte 
272 pladser.

Kontingentet var 10 kr. ved forudbetaling for hele sæsonen eller 2 kr. pr. md. 
ialt 12 kr. Ved indmeldelse i to eller flere klubber blev ydet rabat og enkelte fri
pladser blev bevilget.

Arbejdet i klubberne forløb roligt og fredeligt med et tilfredsstillende frem
møde, med en enkelt undtagelse, hvor fremmødet efter jul blev så ringe, at klubben 
måtte lukkes.

Maleklubben sluttede med en udstilling af sæsonens arbejde.
Ved aulafesten den 18. marts viste børnene fra teater-, pantomine-, eventyr- 

og folkedansklubberne, hvad de havde lært.
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Det er vort håb, at der også i næste sæson vil melde sig mange børn til klub
berne, for der at finde fornøjelig og interessant beskæftigelse, og at endnu flere vil 
udnytte søskende- og rabatsystemet.

Bestyrelsen 
v/ Aa. Jensen.

Skolebiblioteket:
Fra bogudlånet har der været udlånt 4144 bind, mens der i de mindre klasser 

har været udlånt 5465 bind, så det samlede udlån har været 9609 bind, hvilket er 
en ganske lille nedgang fra sidste år. Det ser således ikke ud til, at fjernsynet helt 
kan konkurrere bogen ud.

Læsestuen, som i vinterhalvåret er åben tre eftermiddage om ugen, har haft 
832 besøg. Mange flere elever burde benytte sig af denne adgang til såvel fagbøger 
som skønlitterære bøger. På læsestuen kan læses lektier, skrives stile m. m., men 
der findes også forskellige former for underholdning.

E. Madsen.

Englandstur :
Illu rejste den 14. juni 1960 til England. Siden første mellem havde klassen 

sparet til turen, der blev arrangeret med hjælp af W.F.A.
Det var spændende at komme igennem Tyskland og Belgien, og selvom den 

lange rejse helt til bestemmelsesstedet var trættende, var humøret stadig højt, 
da vi endelig efter 38 timers rejse nåede vort mål.

Over kanalen prøvede børnene første gang deres sprogkundskaber, men under 
opholdet i de engelske hjem blev de nødt til for alvor at udnytte, hvad de havde 
lært. - Tiden i Walsall, der ligger ca. 30 km nord for Birmingham, var meget 
afvekslende, og mange indtryk blev samlet, mange bekendtskaber stiftet.

På vejen hjem til Danmark standsede vi i London for at danne os et begreb 
om denne kæmpemæssige by, hvor vi på et par travle dage samlede et væld af op
levelser. Mens de allerfleste indtryk på rejsen havde været af behagelig karakter, 
ville sikkert de allerfleste af deltagerne gerne have undværet at opleve Nordsøen i 
oprør.

Den 1. juli var vi atter i København, men allerede 5 uger senere hentede vi 
vore engelske værter på Hovedbanegården. — For dem var der lagt et omfattende 
program, så at også de, da de drog hjem den 22. august, var ladet med indtryk. 
De havde stiftet bekendtskab med København, havde været på typiske danske 
virksomheder og foretaget busture til seværdigheder mange steder på Sjælland.

For både danske og engelske børn var det en dejlig, men anstrengende ferie, 
og begge parter har haft godt af at se, hvordan man lever i de to lande. Større 
kendskab til andre mennesker kan avle større forståelse og venskab-------eller det 
modsatte, men det er mit indtryk, at børnene har haft et stort og positivt udbytte af 
turen både i sproglig og især i menneskelig henseende.

E. Kronvall.
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Papirindsamling:
1 efteråret 1960 genoptog vi forsøgsvis papirindsamlingen, da papirpriserne på 

dette tidspunkt var steget stærkt.
Indsamlingen gav et meget fint resultat, idet vi samlede næsten 21 tons papir, 

og det gav en indtægt på 1544 kr. til skolefonden.
Som sædvanlig blev de klasser, der havde samlet mest papir pr. elev, præmie- 

eret med ialt seks præmier, nemlig tre førstepræmier på 75 kr. som gik til 3 fu, 
4 vx og 2 y, samt tre andenpræmier på 25 kr. til 5 x, 4 u og 2 x.

Hvornår næste indsamling skal finde sted, er svært at sige i øjeblikket, da vi 
indretter indsamlingstidspunktet efter papirpriserne, og de er for tiden meget 
svingende. Vi forholder os derfor afventende og siger tak til de mange, både børn, 
forældre og andre, som har været os behjælpelige med at opnå det fine resultat og 
håber på en lige så god støtte næste gang, det går løs.

Hartsten.

Musikundervisning:
Med fru Birgit Eriksen som lærer startedes fra 1. september en holdundervis

ning i blokfløjtespil. 32 elever havde meldt sig, og der har kun været et enkelt 
frafald. Eleverne er mødt med stor interesse og synes alle at være glade for under
visningen. Vi håber, at der stadig vil ske tilgang, og at der også vil blive brug for 
undervisning i andre instrumenter.

Skolenævnet:
Skolenævnets medlemmer har også i år fulgt arbejdet i skolen med levende 

interesse, og vi siger tak for det værdifulde samarbejde om de mange problemer, 
der har været drøftet.

Mælkeuddeling m. v.:
Med skoleårets begyndelse bortfaldt den gratis frokost, hvorimod alle elever 

med undtagelse af realklassen kan få gratis mælk i hele skoleåret, hvortil i måne
derne november-april kommer en kombineret vitaminpille.

Hvis et barns ernæringstilstand efter skolelægens skøn gør det påkrævet, 
bliver der også i fremtiden ydet gratis skolefrokost, dog kun hvis forældrene erklæ
rer sig indforstået dermed.

Indskrivning af elever til nye 1. klasser sker i tiden fra 1. september til 
jul. Børn, der ved skoleårets begyndelse er fyldt syv år, skal ifølge loven begynde 
skolen, medmindre der på anden måde er sørget for deres undervisning.

Et barn, der inden den 31. januar det følgende år fylder syv år, kan indskrives, 
hvis hjemmet ønsker det.

Dåbs- eller navneattest medbringes ved indmeldelsen.
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Udskrivning: Undervisningspligten ophører ved udgangen af et skoleår, hvis 
barnet på dette tidspunkt er fyldt 14 år. Desuden kan elever, der inden påfølgende 
31. januar fylder 14 år, udskrives, hvis det har gået syv år i skole.

Elever, der har påbegyndt undervisningen i 3 fm eller III em, kan ikke udskri
ves i løbet af skoleåret uden skolenævnets tilladelse.

Fritagelse for skolegang i anledning af konfirmation sker efter følgende 
regler fastsat af skoledirektionen: Ved konfirmation har konfirmanden fri om man
dagen efter konfirmationsdagen. Søskende til konfirmanden har fri fra skole til kl. 11 
om formiddagen.

Skolens bøger skal ved udleveringen forsynes med barnets navn, klasse samt 
årstal i den dertil beregnede rubrik på bindets bagside. Bøgerne skal altid være for
synet med smudsbind, og skolen har pligt til at kræve erstatning, hvis der foreligger 
forsætlig beskadigelse af bøgerne, eller hvis de bortkastes.
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Beretning fra skolenævnet for året 1960-61.

Den beretning, som skolenævnet aflægger for året 1960/61, bliver den korteste, 
der i mange år har kunnet udfærdiges.

Af de sager, som henhører under dettes ressort, er de ulovlige forsømmelser, de, 
som betragtes med størst bekymring, og som giver anledning til alvorlige overvejel
ser. Det er derfor glædeligt at konstatere, at deres antal i det forløbne år yderligere 
er gået ned, og at de, som har været forelagt nævnet, har kunnet afvikles på en for 
alle parter tilfredsstillende måde. Yderligere kan tilføjes, at „gengangerne“ har været 
meget få, og nævnet tager det som et udtryk for, at hjemmene i stadig stigende grad 
følger skolens arbejde med deres børn. Dette synes også bekræftet ved det usæd
vanligt store antal forældre, der gav møde til forældremødet den 1. november 1960, 
hvor viceskoledirektør fru Philippa Hanssen i et meget detailleret foredrag gjorde 
rede for de aktuelle skoleproblemer, et foredrag, som med stor interesse blev fulgt 
af forsamlingen, der for størstedelen deltog i det efterfølgende kaffebord, hvor for
ældrene fik lejlighed til at tale med deres barns lærere og lærerinder, der var mødt 
talrigt frem, hvad vi herved takker dem for.

Idet vi udtrykker håbet om, at samarbejdet mellem skolen og forældrene stadig 
må udbygges til gavn for børnene, takker vi skolens leder, hr. Mellemgård, lærer
rådets repræsentanter i nævnet, overlærer frk. E. Jørgensen og hr. overlærer 
Truelsen, samt skolens øvrige lærerpersonale for godt og loyalt samarbejde.

P. Bach Jensen.

Skolenævnets medlemmer.-

Fuldmægtig P. Bach Jensen, Overgaden o/V 102 - SU 2949 y.
Bogholder fru H. Hedmann Hansen, Christianshavns Torv 22 - 

AM 7954 x.
Fru Helga Scheiby, St. Møllevej 82 — SU 9041.
Inspektør B. Schleimann, Andr. Bjørnsgade 175 - SU 469.
Socialrådgiver fru K. Thyregod, Rosenvængets Allé 43 — ØB 9700.
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Skolens personale i skoleåret 1960—61.

Skoleinspektør: H. Mellemgård.
Viceskoleinspektører på hovedskolen: hr. O. Jespersen og frk. S. Kai-Sørensen.
Viceskoleinspektør på filialen: hr. Aa. Vitt Nielsen.
Leder af skolevæsenets film- og båndcentral: viceskoleinspektør O. Svanberg.
Overlærere: frk. L. Bjørnø, fru K. Dreyer, frk. E. Gudmand-Høyer, frk. 

E. Jørgensen, fru A. Møller, frk. L. Petersen, frk. N. Spang, fru H. Svane og 
herrerne J. V. Andersen, I. E. Bjørn, I. Glarborg, P. Haarmark, H. Hauergaard, 
H. Hvidt Rasmussen, Johs. Jensen, N. P. Larsen, H. Truelsen og T. Vorstrup.

Kommunelærere: fru K. R. Christiansen, frk. A. Frederiksen, fru B. Hilbert, 
frk. E. Ingvartsen, fru I. Jespersen, fru B. Kaldan, frk. E. Madsen, frk. I. Madsen, 
fru G. Olufsen og fru K. Skule samt herrerne H. Hartsteen, Aa. Jansen (leder af 
skolens fritidsklubber), Aa. Jensen, J. Kongsted, E. Kronvall (leder af skole
patruljerne), A. Reinhold Petersen, O. Skarvig (talelærer), K. Svendsen, J. Ther- 
kildsen og N. Vestergaard.

Den 1. august 1960 afgik frk. Karen Meyer fra skolevæsenets tjeneste efter 
40 års overordentligt interesseret, flittigt og dygtigt arbejde. Mange vil savne frk. 
Meyer, børn såvel som voksne, og fra skolens side skal der siges en varm tak for 
indsatsen gennem de mange år.

Lærerrådets repræsentanter i skolenævnet: frk. E. Jørgensen og hr. H. Truel
sen, som desuden er formand for lærerrådet.

Skolelæge: dr. Karen Sveistrup.
Skoletandlæge: frk. I. M. Holm.
Skolesundhedsplejersker: frk. E. Bendixen og frk. H. Thomsen.
Klinikassistent: fru E. Jensen.
Skolebetjent: hr. A. Schultze.
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Christianshavns skoles distrikt:

Amagergade 
Andreas Bjørnsgade 
Asiatisk Plads 
Bodenhoffs Plads 
Broberggade 
Burmeistergade 
Bådsmandsstræde 
Christianshavns Kanal 
Christianshavns Torv 
Christianshavns Voldgade 
Christiansholms 0 
Dronningensgade 
Grønlands Plads 
Herjedalsgade 
Islands Plads 
Knippelsbrogade 
Krøyers Plads 
Langebrogade

Lille Søndervoldstræde 
Mikkel Vibes Gade 
Orlogsværftet
Overgaden n. og o. Vandet 
Prinsessegade 
Refshalevej 
Refshaleøen
Sankt Annægade
Sofiegade
Store Søndervoldstræde
Strandgade
Torvegade
Ved Kanalen
Ved Volden
Wildersgade 
Wilders Plads 
Voldboligerne
Voldgården
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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. 850, bør først komme ca. kl. 845 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 kammeraternes ejendele påtales. Eventuel er
statning sker efter skolens skøn. Uforsætlig beskadigelse skal straks anmeldes 
af vedkommende 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 elever være oppe i klassen eller på gangene. Heraf und
tages :
1) syge elever, der må opholde sig i kontorgangen, når de har fået tilladelse 

af klasselæreren.
2) særligt dårligt vejr.

17. På legepladsen må børnene afholde sig fra slagsmål og voldsom og farlig leg, 
som f. eks. løben i kæde, svinglege, kongeløber, sjipning og boldspil. Glide
baner og kasten med sne 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 klasselæreren 
og vise faglæreren tilladelsen. Klasselæreren må træffe afgørelsen, om fritagel
sen 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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Årsafslutningen 1961.
(Besøgsdage).

Hovedskolen, Prinsessegade 45.

MANDAG DEN 19. JUNI

Eksaminator. Censor.
III u (nr. 5) kl. 8 dansk ........ ...... ovl. frk. L. Bjørnø hr. ovl. 1. Glarborg

(nr. 3) - 930 regning ...... ...... hr. ovl. N. P. Larsen - H. T ruelsen
Ill v (nr. 13) kl. 8 dansk ........ ...... ovl. frk. N. Spang - E. Kronvall Pedersen

(nr. H) - 930 regning ...... ...... hr. J. Therkildsen - Åge Jensen
111 X (nr. 23) kl. 8 dansk ........ ...... frk. E. Madsen - ovl. P. Haarmark

TIRSDAG DEN 20. JUNI

III x (nr. 23) kl. 8 regning hr. ovl. N. P. Larsen hr. J. Kongsted Olsen

Lærer.
7 bu (nr. 5) kl. 9

- 10
6 bu (nr. 21) kl. 9

- 10
3 fu (nr. 27) kl. 9

- 10
6 au (nr. 31) kl. 9

- 10
6 av (nr. 16) kl. 9

- 10
6 ax (nr. 12) kl. 9

- 10
5 v (nr. 14) kl. 9

- 10
5 y (nr. 32) kl. 9

- 10
4 v (nr. 33) kl. 9

- 10
3 A (nr. 15) kl. 9

- 10

dansk ...............  
engelsk ............. 
dansk ...............  
geografi ............. 
dansk ...............  
kristendomsk. ..

ovl. frk. L. Bjørne

- N. Spang
hr. - T. Vorstrup

- A. Jansen

.... ? - H. Hartsteen 
regning ..............)
dansk ................ - ovl. I. Ejby Bjørn
historie ............. - N. Vestergaard
dansk ............... 1 , „ , ,lovl. frk. L. Petersen
regning ............. )
dansk ................ - fru K. Dreyer
regning ............. frk. I. Madsen
dansk ............... I „ TI - E. Ingvartsen
regning ............. >
regning ............... - 1. Madsen
dansk ................. fru /. Jespersen
dansk ................. frk. H. Pfeiffer
regning .............. hr. ovl. 1. Ejby Bjørn

Gæstelærer.
J1 hr. ovl. H. Hauergård 

- T. Vorstrup 
ovl. frk. N. Spang

jfru B. Hilbert 

Iovl. frk. E. Jørgensen 

hr. Kai Svendsen 
frk. H. Pfeiffer 

Iovl. fru A. Møller 

frk. A. Frederiksen 
ovl. fru K. Dreyer 
hr. N. Vestergaard 

- Kai Svendsen 
fru I. Jespersen 
hr. ]. V. Andersen
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ONSDAG DEN 21. JUNI

7

4

7

7

7

4

6

5

4

4

2

bv (nr. 24) kl. 9
- 10

fu (nr. 17) kl. 9
- 10

au (nr. 27) kl. 9
- 10

av (nr. 26) kl. 9
- 10

ax (nr. 14) kl. 9
- 10

u (nr. 32) kl. 9
- 10

a (nr. 25) kl. 9
- 10

a (nr. 35) kl. 9
- 10

A (nr. 3) kl. 9
(G.) - 10 

a (nr. 2) kl. 9
(G.) - 10 

z (nr. 19) kl. 9 
- 10

dansk ................ hr.
engelsk ............. fru
dansk ............... 1/hr.regning .............I 
dansk ............... 1

/fruregning .............J
dansk ................1

(hr.regning ............ J 
dansk ...............
engelsk ............. o vi.
dansk ................ 1(hr.regning ............. 1
historie ............. frk.
dansk ...............  ovl.
dansk ...............  fru
regning ............. ovl.
dansk ............... hr.
gymnastik ........  
dansk ................ vie.
gymnastik ........  fru
dansk ................I,(hr.regning ............. I

Lærer.
ovl. P. Haarmark 
H. Svane

T. Vorstrup

B. Hilbert

ovl. H. Truelsen

- N. P. Larsen 
fru K. Dreyer

]. Kongsted Olsen

E. Ingvartsen 
fru A. Møller 
H. Svane 
frk. L. Petersen 
vie. Otto Jespersen 
ovl. I. Ejby Bjørn 
frk. S. Kai-Sørensen

K. Skule

J. V. Andersen

Gæstelærer.
hr. N. Vestergaard 

- ovl. P. Haarmark

- H. Hartsteen

- ovl. I. Ejby Bjørn
- Å. Jensen

- ovl. H. Hauergaard

ovl. frk. E. Jørgensen

fru K. Rob. Christiansen 
hr. ovl. Ib Glarborg 
ovl. fru K. Dreyer 
hr. Johs. Jensen 
ovl. frk. L. Petersen 
frk. I. Madsen 
hr. A. Jansen

- Kai Svendsen 
fru K. Skule 
frk. E. Madsen
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Filialen, Prinsessegade 54.

5

5

4

4

3

3

3

3

2

2

2

2

1

1

1

1

TIRSDAG DEN 20. JUNI

Lærer. Gæstelærer.
u (nr. 42) kl. 9

- 10
x (nr. 44) kl. 9

- 10
x (nr. 48) kl. 9

- 10
y (nr. 45) kl. 9

- 10

dansk 1 1Jhr. ovl. Hvidt Rasmussen(fru G. Olufsenregning .............1 J
dansk ................| . hr. Reinholdt Petersen

( - vic. Viit-Nielsen „ , , „regning .............1 frk. A. Frederiksen
dansk ................1 , „ , 1

tovl. frk. Gudmand-Høyerrfru K. Skuleregning ............. 1 J
dansk ................ fru K. Rob. Christiansen hr. /. V. Andersen
naturhistorie .... hr. Reinholdt Petersen fru K. Rob. Christiansen

ONSDAG DEN 21. JUNI

u (nr. 50) kl. 9
- 10 

v (nr. 47) kl. 9
- 10

x (nr. 45) kl. 9
- 10 

y (nr. 48) kl. 9
- 10

u (nr. 42) kl. 9
- 10

v (nr. 48) kl. 9
- 10

x (nr. 44) kl. 9
- 10

y (nr. 49) kl. 9
- 10

u (nr. 43) kl. 9
- 10

v (nr. 42) kl. 9
- 10

x (nr. 46) kl. 9
- 10

y (nr. 41) kl. 9
- 10

dansk ................ 1 , „ ., „. i hr. ovl. Hvidt Rasmussenregning .............1
dansk .................. - Å. Jensen
regning .............. frk. E. Ingvartsen
dansk ................. hr. Kai Svendsen
regning ............... - vic. Viit Nielsen
dansk ................1 ,

fovl. frk. G ildmand-Høyer regning .............1
dansk .................. - fru A. Møller
regning .............. hr. N. Vestergaard
regning ............. - Reinholdt Petersen
dansk .................. - Å. Jansen
dansk ................. frk. E. Madsen
regning .............. fru G. Olufsen

! frk. H. Pfeiffer
regning .............. I
dansk ................. fru G. Olufsen
regning ............... - Robert Christiansen
dansk .................. - E. Kronvall-Petersen
regning. ............... - J. Therkildsen
dansk ................. frk. I. Madsen
regning .............. fru I. Jespersen
dansk ................. hr. ovl. Ib Glarborg
regning ............... - Reinholdt Petersen

H. Mellemeård.O
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