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CHRISTIANSHAVNS
SKOLE

MEDDELELSER FOR 1961-62
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. hovedskoleklasse-1. real, skal have fri til at gå til konfirmationsforberedelse ca. medio
april-juni samme år.
2. Elever fra 7. hovedskoleklasse-l. real, der går til konfirmationsforberedelse,
får fri de pågældende dage (mandag og torsdag) kl. 13, således at de kan
møde hos præsten kl. 131", der er fastlagt som mødetid for 1. hold. Konfir
mander fra andre klassetrin henvises til forberedelse uden for undervisnings
tiden. Forældrene opfordres til at følge denne overenskomst.
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.
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 indtil 3 dage.

Erstatning for bortkomne ure, smykker etc.
Da skolevæsenet jævnlig modtager ansøgning 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 udslættes fremkomst)
ved mæslinger,
2. før 4 uger efter hosteanfaldenes begyndelse ved kighoste,
3. før det akutte stadium er overstået ved røde hunde, skoldkopper, rosen, influ
enza, fåresyge og halsbetændelse,
4. før der foreligger smittefrihedsattest fra læge ved tyfus, paratyfus, paradysenteri, 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 afslutning indbydes forældre og andre, der er in
teresseret i skolens arbejde, til at besøge skolen, der holder åbent hus
efter omstående plan.
Elevernes skriftlige arbejder fra prøverne i dansk, skrivning og
regning vil være fremlagt i klasserne under forældrebesøgene, mens
elevarbejder i tegning og formning, sløjd og håndarbejde er udstillet i
pigernes gymnastiksal.
Fredag den 22. juni er sidste skoledag og anvendes til omflytning.
Eleverne får fri, når omflytningen er afsluttet.
Sommerferien begynder lørdag den 23. juni, og første skoledag
efter ferien bliver mandag den 13. august. Elever, der skal begynde
skolegangen i første klasse, møder dog første gang mandag den 20. au
gust kl. 9.

Afslutningen
for de udgående elever, hvor vi meget gerne ser forældre og værger,
finder sted

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

Skolens realklasse (9 drenge og 13 piger) og tre IV emklasser
(26 drenge og 30 piger) har i maj-juni været til eksamen. Et særligt
eksamensskema er udsendt for disse klasser.
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Praktiske oplysninger
Skolens kontor er åbent hver skoledag kl. 12-13 og onsdag aften kl.
173o_18so
Skolens leder træffes i kontortiderne.

Skolens telefon: AM 5104 (filial: AM 5108).
Lærerkollegiets telefon: SU 35270.
Skolelægen træffes i reglen tirsdag og torsdag kl. 8-9'30.
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 viceinspektør 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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Aret 1961-62
I eksamensterminen maj-juni 1961 bestod 9 drenge og 14 piger realeksamen,
mens 18 drenge og 25 piger tog mellemskoleeksamen.
Ved skoleårets begyndelse havde skolen 997 elever, der var fordelt i 28 hoved
skoleklasser, 2 I. realklasser, 1 eksamensfri- og 3 eksamensmellemskoleklasser,
1 realklasse, 5 læseklasser og 1 hjælpeklasse, i alt 41 klasser.

Dagbog:
1961 :
21. juni:

21. august:
12. september:
15. september:
27. september:
10. oktober:

24.
25.
26.
8.

oktober:
oktober:
oktober
november:

21. december:
22. december:
1962:
4. januar:

5. januar:
15. januar:
16. januar:
6. februar:

27. marts

5. april:

Skolens afslutning med de udgående elever i form af festligt cho
koladebord og dans bagefter. „Niels Brocks og hustrus legat“
suppleret med midler fra skolefonden (papirindsamlingen) gjorde
det muligt at afholde denne fest.
De nye 1. klasser mødte.
Skoleidrætsdag i Sundby Idrætspark.
Maskinmester Aa. J. Pedersen fra Dansk Skibsadoption: Med
15000 hestekræfter over verdenshavene.
Afsluttende idrætsstævne på Stadion.
Møde for forældre til eleverne i 5. klasserne om vejledende prøver
og fortsat skolegang.
FN-dag.
Færdselsfilm vistes for alle skolens elever.
Papirindsamling.
Forældredag med åbent hus i alle klasser.
Aftenmøde med stor tilslutning: Skoledirektør Kr. Thomsen Jen
sen talte: Hvad står der i den nye Skole- og Undervisningsplan?
Juletræ for elever i 1. og 2. klasse.
Julegudstjeneste i Vor Frelsers Kirke, hvorefter eleverne holdt
afslutning med deres lærere i klasseværelserne.
Foreningen Nordens svenske rejselektor, adj. Leif Lüning fortalte
om svensk humor.
Skolen lukkede kl. 11, idet der blev holdt instruktion i færdsels
undervisning for lærerne.
Nordens norske rejselektor, lærer H. J. Wisløff: Nordnorge.
Højskoleforstander J. M. Jensen fortalte om Dag Hammerskjold.
Møde for forældre i 7. klasserne om mulighederne for fortsat sko
legang, om valg af gruppefag og specialfag.
Skolefest i aulaen i Ungarnsgade med dans, musik og skoleko
medie.
Gymnastikopvisning ved fru Skule og herrerne Lammert, Kong
sted og Viit-Nielsen.
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I øvrigt har forskellige klasser aflagt besøg på museer, udstillinger og hos in
stitutioner, klassebesøg er aflagt på Kronborg og Frederiksborg slot samt på Frilands
museet.
I enkelte klasser er afholdt klasseforældremøder.

Lejrskole:
I løbet af august og september måned var i alt 6 klasser hver på otte dages lejr
skoleophold. Det drejer sig om fire 7. klasser og to 1. realklasser, og alle klasserne
var på Stavnsbo, skolens egen lejrskole, der ligger på Stavnsholt overdrev mellem
Birkerød og Farum. Der blev på alle hold arbejdet med både interesse og flid, hvad
de hjembragte arbejdsmapper bærer vidnesbyrd om. Friluftsliv og kammeratligt sam
vær blev der også tid til. Skolen siger tak til de lærere, der tog det anstrengende
arbejde på sig. Vi ved, hvad det er af oplevelse for eleverne, men også hvad det be
tyder for skolen.

Stavnsbo:
Vi skriver den 24. marts. Udenfor falder sneen blidt og stille. Træerne står
med snetunge grene, og intet melder om forår og sommer. Men alligevel er „Stavns
bo“ begyndt at dukke frem i børnenes samtaler. Den klasse, der har vundet ved
lodseddelsalget og derigennem en tur til „Stavnsbo“, er ellevild.
Hvad er da „Stavnsbo“?
Alle på Christianshavns skole ved, at det er skolens eget lejrhus, som vi synes
er det bedste af alle. Smukt ligger det på Stavnsholdt overdrev, kun 25 km fra
Christianshavn. Den store grund er på næsten 5 tdr. land og indeholder alt, hvad
Københavnerbørn drømmer om: Skov og mark, huler og solskinspletter. Det er ste
det, hvor den spændende røverleg og den mere fredelige leg trives side om side.
Og selve huset! Der er plads til alle, hvis der skulle komme en regnbyge på
turen; det giver husly for feriekoloni og lejrskole, og samtidig rummer det en hygge,
der får børnene til at passe på det.
Hvordan er det muligt for den enkelte skole at eje et sådant sted?
Kun ved forældrenes støtte ved køb af lodsedler, ved støtte fra foreningen
„Stavnsbos venner“, der igennem årene gennem sit arbejde, bl. a. ved afholdelse
af andespil, har skaffet midler til at give „Stavnsbo“ støtte gennem mange værdi
fulde gaver, og ved arbejde fra skolens personales side. Alt er med til at skabe
mulighederne for „Stavnsbo“s trivsel, og for dette siger skolen tak.

Skoleidræt:
Godt 150 piger og ca. 60 drenge deltog i det lokale idrætsstævne i Sundby
Idrætspark. To pigehold kvalificerede sig til finalerne på Stadion og placerede sig
der som vindere. Det var pigerne i I real uv og 6 ax, som hjembragte faneplader
til skolens fane.
Idrætsmærke er opnået af 112 piger og 8 drenge, og 18 drenge har taget gym
nastikmærket.
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Annegrethe Laursen 7bu og Winnie Nøhr 7bv var på det københavnske udvalgte
hold der deltog i det nordiske skoleidrætsstævne i Oslo.
Såvel et hold piger som et hold drenge (begge på godt 30 elever) har i nogle
måneder fået lejlighed til at lære svømning i svømmehallen i Nørre Allé, og hoved
parten af dem har opnået at tage svømmeprøven, en del har taget livredderprøve.
Piger fra 3. og 4. klasserne har deltaget i frivillig gymnastik i vinterhalvåret.
Det skal endvidere nævnes, at gymnastiksalen på den lille skole har været ude
af brug hele skoleåret på grund af reparation.

Færdselsundervisning:
I de første 5 klasser varetages færdselsundervisningen af klasselæreren, mens
gymnastiklærerne tager sig af de større elevers undervisning. Endvidere har over
betjent Vilh. Christensen givet instruktion i alle klasser. Skolen søger at give ele
verne færdselskultur og kendskab til de vigtigste sider af færdselsloven.

Skolepatruljerne:
Da især Prinsessegade er en meget befærdet gade, er det af stor betydning for
os alle, at der her ved skolen er skolepatruljer, der søger at passe på børnene på
vej til og fra skole. Det er skolens indtryk, at dette arbejde har meget stor værdi,
og det understreges derfor gang på gang over for eleverne, at det er nødvendigt,
at de fuldt og helt retter sig efter de anvisninger, der bliver dem givet. Lad mig
understrege her, at de børn, der følges med ældre søskende, der ikke længere er
elever her på skolen, alligevel altid skal rette sig efter skolepatruljens anvisninger.
Det er en selvfølge, at medlemmerne af skolepatruljen arbejder med fuld støtte fra
skolen.
I dette betydningsfulde arbejde har der i dette skoleår deltaget børn fra 6.ax,
7.av, 7.ax og 7.bu, således at hver enkelt gruppe fast har stået patrulje hver 6. uge
og desuden været afløsere, når det af skemamæssige grunde har været nødvendigt.
Børnene har stået på deres poster hver dag kl. 8, kl. 11 og kl. 14. I begyndelsen
af skoleåret desuden i 1 O-frikvarteret af hensyn til 1. klasserne. Færdselspolitiet
kommer med mellemrum for at se, hvordan det går, og hver gang er børnene blevet
rost for den måde, de udfører deres pligt på. Der skal også fra skolens side siges
dem tak for det gode arbejde.
Selv om arbejdet nu og da kan være koldt og surt, tror jeg alligevel, at de fle
ste af børnene har været glade for at deltage i arbejdet. Politiet har flere gange i
årets løb inviteret børnene til forskellige arrangementer, som alle har været stor
succes. Desuden har en af skolens elever deltaget i General Motors udflugt i bil gen
nem Nordsjælland og været gæst ved en frokost på et hotel undervejs. - Når børnene
i nogle år har deltaget i skolepatruljearbejdet, får de ved udgangen af skolen et bevis
for, at de har passet arbejdet tilfredsstillende.
Også på anden måde mærker vi politiets interesse for arbejdet. Før børnene får
lov til at stå patrulje, bliver de instrueret af politiet. Med mellemrum modtager de
deltagende børn et blad, Trafikanten, der studeres med megen interesse.
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På skolen samlede vi alle medlemmer af skolepatruljen til en sammenkomst,
hvor der vistes en film og bagefter blev serveret en sodavand.
Da skolepatruljemedlemmerne har brug for støtte, beder jeg Dem hjælpe til
i bestræbelserne ved f. eks. at vise tålmodighed, når De skal over gaden, og vente
til skolepatruljen giver lov. På den måde kan De hjælpe til med at skabe respekt
om arbejdet og de børn, der frivilligt har påtaget sig et krævende og nu og da van
skeligt hverv.
E. Kronvall.

Christianshavns skoles fritidsklubber
har i dette skoleår haft sin 9. sæson. Indbydelserne blev udleveret i midten af sep
tember, og der meldte sig så mange børn, at vi allerede i den første uge i oktober
kunne melde alt optaget i ni klubber: Eventyr, pantomime, hygge, lektiehjælp, ler,
indianer, tegning, syning og folkedans. Der har i år været indmeldt nogle få drenge
til folkedans, og jeg håber, at der til næste år vil melde sig en del flere, helst så der
er lige så mange drenge som piger.
Kun i to af klubberne har der været ledige pladser, men til gengæld har de
indmeldte rigtigt kunne hygge sig. I spilleklubben har billardet været så eftertrag
tet, at spilletiden måtte rationeres, og der er blevet stødt en mængde skæve. I smyk
keklubben er der blevet lavet mange fine emalje-, perle- og ædeltræssmykker.
Efter nytår blev der åbnet tre nye klubber: Fri idræt og to teaterklubber. Des
værre måtte pantomimeklubben samtidig lukke, fordi lærerinden skulle rejse fra
skolen.
Sagt i tørre oplysninger har sæsonen været således: start 1. oktober, slut 31.
marts, 214 børn indmeldt i 272 pladser, kontingent 2,50 pr. måned eller 12 kr.
ved forudbetaling, rabat ved indmeldelse i flere klubber og for søskende.
Til alt held er fritidsklubbernes dagligdag hverken tør eller kedelig. Sanglege
og eventyr, fantasier i ler og på papir, mimiske udtryk (alle børn der snakker i ti
merne burde indmeldes), storfabrikation af dukketøj og grydelapper, tårnhøje kort
meldinger, klang af tamburiner, filen og skæren i kobber og træ (kun een gang i
fingeren) og krigstrommers vilde buldren medens mandomsprøverne stod på (alle
bestod, ingen døde), og til slut ved aulafesten den 27. marts viste teater-, eventyrog folkedanseklubberne, hvad de kunne.
Det har været en god sæson med god mødeprocent (undtagen i marts måned,
vi skal måske slutte sæsonen noget før, inden der går forår i børnene), og jeg håber,
at der også i næste sæson vil melde sig mange børn, selvom det bliver lidt dyrere alting stiger jo.
Aa. Jensen.

Skolebiblioteket:
Skolens bibliotek har haft en livlig sæson med pænt besøg. Der har været ud
lånt knapt 4000 bind til elever fra 4. klasse og opefter, mens 4300 bind er udlånt
i de mindre klasser gennem klasselærerne. Hvis man tager skolens dalende elevtal
i betragtning, kan man antagelig ikke tale om nogen egentlig nedgang i udlånet.
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Lærerpersonalet har i udstrakt grad benyttet sig af muligheden for at rekvirere
bøger i klassesæt fra kommunens hovedbibliotek til deres klasser. Der har således
pr. 15 marts 1962 været udlånt 96 klassesæt (1715 bind), dels fagbøger, dels skøn
litteratur i indeværende skoleår.
Besøget på læsestuen viser en klar nedgang, og der kunne peges på flere grunde
hertil. Imidlertid kan det ikke nok anbefales forældrene at lade deres børn besøge
læsestuen, der har åbent tre eftermiddage om ugen i vintersæsonen. Børnene har
her en chance for i fred og ro at opholde sig og læse deres lektier, udføre skriftlige
opgaver og i øvrigt underholde sig på forskellig vis. Læsestuen rummer en udmærket
håndbogsamling, der kun venter på at blive brugt.
I forbindelse med den såkaldte „Børnebogsuge“ var der på skolens forældredag den 8. november 1961 arrangeret en lille udstilling af bøger fra bibliotek og læ
sestue. Der forefindes intet statistisk materiale over besøgstallet, men umiddelbart
så det ud til at udstillingen interesserede både forældre og elever. Udlånstallet sti
muleredes da også mærkbart og har været i opgang siden.
Jens Vagn Andersen

Papirindsamling:
Papirpriserne var i efteråret 1961 så gode, at vi besluttede igen at samle aviser
og ugeblade til fordel for skolefonden.
Indsamlingen henlagdes denne gang til gymnastiksalen, hvor hver klasse havde
„sin bås“. Det viste sig at være den helt rigtige måde at afvikle det på. Hele arran
gementet forløb fint, og vi undgik det store spild af papir, som vi ellers har haft, når
vi har samlet i skolegården. Fremtidige indsamlinger vil derfor nok blive afholdt
samme sted.
Der blev samlet omkring 25 tons papir, hvilket indbragte skolefonden 1709
kr. - et fint resultat.
Som sædvanlig præmieredes de klasser, der havde opnået flest kg. pr. elev.
Det blev i år: 1. præmie til 2y - 3v og IVu, 2. præmie til 2x - 4v og 5u, som alle
rede har fået eller vil få pengepræmier til udflugt udbetalt.
Det er glædeligt at se de mange, der går ind for opgaven, hver gang den stilles.
Til dem vil vi sige tak, ligesom vi også takker de forældre og pårørende, som hjæl
per med til det gode resultat.
Midlerne i skolefonden bliver anvendt til mange forskellige formål. Her skal
blot nævnes: Tilskud til udflugter, hjælp til afslutningsfesten for udgående elever,
præmiering, indkøb af billeder til udsmykning af gange og lokaler, julepyntning af
forhal og gange m. m.
Kaj Svendsen.

Musikundervisning:
Holdundervisningen i blokfløjtespil med fru Birgit Eriksen som lærer er fort
sat i dette skoleår. 19 elever var fortsættere og 5 nye begyndte Eleverne er mødt
med stor interesse og har været glade for undervisningen. Vi håber på stadig tilgang,
og måske vil der engang blive brug for undervisning i andre instrumenter.
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Skolenævn:
Det gode samarbejde med skolenævnets medlemmer er fortsat gennem dette
skoleår. Altid er vore problemer blevet mødt med interesse, og vi har fundet god
støtte i behandlingen af dem.

Mælkeuddeling:
Efter de nye regler kan eleverne i alle klasser, med undtagelse af ældste real
klasse, modtage gratis mælk til frokosten gennem hele skoleåret, hvortil der i må
nederne fra november til april uddeles en kombineret vitaminpille.
Hvis et barns ernæringstilstand efter skolelægens skøn gør det påkrævet, bli
ver der ydet gratis skolefrokost, dog kun hvis forældrene er indforstået hermed.

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.
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 de 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 1961-62.
Skolenævnet har, således som det er fastsat i dagsordenen, regelmæssigt holdt
møde hver 2. måned, og det har som sædvanligt haft sin opmærksomhed henvendt
på de ulovlige forsømmelser. Det kan imidlertid straks anføres, at den udvikling i
gunstig retning, som konstateredes i året 1960/61, har holdt sig, måske endog yder
ligere bedret, således at der virkelig synes at være en stadig stigende interesse hos
alle forældre for at deres børn passer skolegangen.
Et bevis herfor mener vi at have fundet i den usædvanlig store tilslutning til
forældredagen den 8 november f. å., hvor det var lykkedes at formå den nyudnævnte
skoledirektør, herr Thomsen-Jensen, til at holde et foredrag om „Hvad står der i
den nye skole- og undervisningsplan“, et foredrag, der havde samlet ca. 250 til
hørere, d.v.s., hvad gymnastiksalen kan rumme. Foredraget udmærkede sig ved
en så enestående klarhed, at ingen imod sædvane fandt anledning til at stille supple
rende spørgsmål. Også i den efterfølgende sammenkomst om kaffebordene, hvor
langt den overvejende del af lærerpersonalet var til stede, og hvor forældrene kunne
drøfte deres børns problemer med deres lærerinder og lærere, fik en overordentlig
stor tilslutning, og nævnet bringer herved lærerpersonalet sin bedste tak.
Nævnet vil iøvrigt benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for Christians
havns skoles week-end hus og Stavnsbos venner for den snævre kontakt, man til
stadighed har haft til disse.
Endelig skal bemærkes, at det siddende nævns funktionstid på 4 år udløber
ved dette skoleårs afslutning. Mens disse linier skrives, ved man endnu ikke, om
der bliver tale om „fredsvalg“ eller „nyvalg“, men nævnet vil benytte lejligheden
til at takke skolens leder, herr inspektør Mellemgård, lærerrådets repræsentanter i
nævnet, frk. E. Jørgensen, herr Truelsen, herr Glarborg og herr Vorstrup og hele
skolens stab for godt og loyalt samarbejde.
P. Bach Jensen.

Skolenævnets medlemmer:

Fuldmægtig P. Bach Jensen, Overgaden o/V 102-SU 2949y.
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 1961—62.
Skoleinspektør: H. Mellemgård.
Viceskoleinspektører på hovedskolen: hr. O. Jespersen og frk. S. Kai-Sørensen.
Viceskoleinspektør på filialen: hr. Aa. Viit Nielsen.
Overlærere: frk. L. Bjørnø, fru K. Dreyer, frk. E. Gudmand-Høyer, frk. E.
Jørgensen, fru A. Møller, frk. L. Petersen, frk. H. Pfeiffer, fru K. Skule, frk.
N. Spang, fru H. Svane og herrernej. V. Andersen (skolebibliotekar), 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, frk. E. Madsen, fru I Pangel og herrerne H. Hartsteen, Aa. Jan
sen (leder af skolens fritidsklubber), Aa. Jensen, J. Kongsted, E. Kronvall (leder
af skolepatruljerne), K. Sandberg Pedersen, P. Skarvig (talelærer), K. Svendsen,
J. Therkildsen og N. Vestergaard.
Endvidere har følgende faste og løse vikarer virket i vakante skemaer hele året:
frk. G. Gabrielsen, fru B. Høite, hr. O. Lammert, fru E. Lübich, frk. I. M. Søndergaard Jørgensen og hr. P. Wandt.
Kommunelærerinde fru I. Jespersen har haft orlov hele skoleåret.

Skolevæsenets Film- og båndcentral har i nogle år haft lokaler på Christians
havns skole, men på grund af pladsmangel er den nu flyttet til Frederikssundsvejens
skole. Dens leder, viceskoleinspektør O. Svanberg, er samtidig ophørt med at være
lærer ved Christianshavns skole.
Den 1. marts 1962 blev overlærer Ib Glarborg udnævnt til viceskoleinspektør
ved Pr. Charlottegades skole, og fru K. Christiansen overtog en ny stilling ved Skul
delev skole. Endelig forlod kommunelærer, cand, theol. N. Vestergaard skolen den
1. april for at blive sognepræst i Jylland.
Alle fire havde gennem en årrække været flittige og dygtige medarbejdere ved
skolen, de vil blive savnet af deres elever, og vi på skolen beklager dybt, at vi skal
undvære deres værdifulde indsats i arbejdet.
Lærerrådets repræsentanter i skolenævnet er frk. E. Jørgensen og lærerrådets
formand, hvor hr. Truelsen blev afløst af hr. Glarborg, som nu er afløst af hr. T.
Vorstrup.
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:
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

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
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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. 85°, bør først komme ca. 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
sætligbeskadigelse 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.

14

16. I frikvarteret må ingen elever 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 og farlig leg,
som f. eks. løben i kæde, svingleje, 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 skriftlig ønske herom. Eleven må 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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Arsafslutningen 1962.
(Besøgsdage).

Hovedskolen, Prinsessegade 45.
ONSDAG DEN 20. JUNI
Gæstelærer.
Lærer.
hr. J. Therkildsen
hr. Åge Jansen
(nr. 16) kl. 9 dansk ....
..........
- Å. Jansen
- 10 regning ....... - J. Therkildsen
8 au (nr. 11) kl. 9 regning ....
.......ovl. frk. L. Petersen
j-fru B. Hilbert
hr. ovl. N. P. Larsen
- 10 dansk ....
..........
8 av (nr. 23) kl. 9 dansk ..........
j- - ovl. H. Truelsen
hr. 0. Lammert
- 10 regning .......
hr. ovl. N. P. Larsen
7 au (nr. 31) kl. 9 dansk ..........
j - H. Hartsteen
ovl. frk. N. Spang
- 10 regning .......
fru E. Liibich
- ovl. I. Ejby Bjørn
7 av (nr. 26) kl. 9 dansk ..........
hr. ovl. I. Ejby Bjørn
- 10 regning ....... .... fru E. Liibich
frk. Sønderg. Jørgensen
ovl. fru A. Møller
7 a
(nr. 25) kl. 9 dansk ....
..........
ovl. fru A. Møller
- 10 historie ....
.......hr. P. Wandt
hr. J. Bach
ovl. fru H. Svane
6 a
(nr. 35) kl. 9 dansk...............
ovl. fru H. Svane
- 10 regning.....
....... - frk. L. Petersen
5 u
(nr. 33) kl. 9 dansk ..........
j-hr. J. Kongsted Olsen
hr. ovl. T. Vorstrup
- 10 regning .......
fru I. Pangel
5 v
(nr. 12) kl. 9 dansk ....
..........
frk. G. Gabrielsen
frk. G. Gabrielsen
- 10 regning.....
.......fru I Pangel
5 A (nr. 3) kl. 9 dansk ..........
}hr. vie. Otto Jespersen
hr. K. Sandberg Pedersen
- 10 dansk ..........
5 a
(nr. 2) kl. 9 dansk.....
..........
vie. frk. S. Kai-Sørensen fru K. Skule
vie. frk. S. Kai-Sørensen
- 10 gymnastik ........ fru K. Skule
hr. Å. Jensen
frk. E. Ingvartsen
4 v
(nr. 24) kl. 9 dansk...............
hr. Å. Jensen
- 10 regning.....
.......frk. E. Ingvartsen
- Kaj Svendsen
4 x
(nr. 27) kl. 9 regning ....... ..... hr. P. Wandt
frk. Sønderg. Jørgensen
- 10 dansk ............... - Kaj Svendsen

4 fu
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TORSDAG DEN 21. JUNI
I u
1 V

7 b

6 b
7 ax
6 au
6 av
6 ax
4 A

(nr. 21) kl.
(nr. 24) kl.
(nr. 17) kl.
(nr. 27) kl.
(nr. 12) kl.
(nr. 23) kl.
(nr. 14) kl.
(nr. 32) kl.
(nr. 15) kl.
-

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

Lærer.
dansk ............... ovl.frk. L. Bjørnø
regning ............. hr. ovl. W. Truelsen
- P. Hårmark.
dansk ...............
regning ............. hr. Åge Jensen
dansk ............... ovl.frk. A. Spang
regning ............. hr. ovl. N. P. Larsen
- H. Truelsen
regning ............
dansk ............... fru E. Liibich
dansk ................ 1
ovl.frk. L. Petersen
regning ............. J
dansk ................ |
hr. ovl. T. Vorstrup
regning ............. I
dansk ................ )
ovl. fru K. Dreyer
engelsk ............. 1
regning ............. hr. P. Wandt
dansk ................ frk. E. Ingvartsen
dansk ................ ovl.frk.H. Pfeiffer
regning ............. hr. ovl. I. Ejby Bjørn
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Gæstelærer.

hr. J. Buch
ovl. frk. L. Bjørnø
hr. Åge Jensen
- ovl. P. Hårmark
- H. Hauergård

- O. Lammert
- Sandberg Petersen

- Kaj Svendsen
frk. Sønderg. Jørgensen

ovl. frk. E. Jørgensen
hr. ovl./. Ejby Bjørn
ovl.frk.H. Pfeiffer

Filialen, Prinsessegade 54.
ONSDAG DEN 20. JUNI
5 y

4 u
4 y
3 v
3 y

(nr. 49) kl.
(nr. 50) kl.
(nr. 48) kl.
(nr. 47) kl.
(nr. 42) kl.
-

Lærer.
Gæstelærer.
9 dansk ................ hr. 0. Schmidt
ovl. frk. E. Madsen
10 regning ............. ovl. frk. E. Madsen
hr. 0. Schmidt
9 dansk ............... |
„
.
fhr. ovl. Hvidt Rasmussen - Kronvall Petersen
10 regning ............ J
9 dansk ................ 1 , „ ,
i ovl. trK. Gudmand-Høyer fru B. Høite
10 regning ..............1
9 dansk ............... }
.
ovl. frk. H. Pfeiffer
10 regning ............ 1
9 dansk .................i
_
.
[hr. ovl./. V. Andersen
10 regning ............. 1

TORSDAG DEN 21. JUNI
5 x

3 u
3 x
2 u
2 v

2 x
2 y
1 u

1 v
1 x

(nr. 48) kl.
(nr. 46) kl.
(nr. 45) kl.
(nr. 50) kl.
(nr. 49) kl.
(nr. 42) kl.
(nr. 47) kl.
(nr. 44) kl.
(nr. 41) kl.
(nr. 43) kl.
-

9 dansk ................ 1 . „ , „
T
ovl. fru A. Møller
..
,
j ovl. trk. Uudmand-Høyer ,
10 regning ............. J
hr. Kronvall Petersen
9 regning ............. hr. 0. Schmidt
10 dansk ............... ovl. fru A. Møller
9 dansk ................ 1 , „ ,
.
fovl. frk. E. Madsen
10 regning ............. J
9 dansk ................ hr. ovl. Hvidt Rasmussen
10 regning ............. fru B. Høite
9 dansk ............... hr. Kronvall Petersen
10 regning ............. - J. Therkildsen
9 dansk ................ fru I. Pangel
10 regning ............. frk. G. Gabrielsen
9 dansk ............... fru E. Liibich
10 regning ............. hr. P. Wandt
9 dansk ................ hr. vie. Aa. Viit-Nielsen
10 regning ............. - 0. Schmidt
9 dansk ................ - Åge Jansen
10 regning ............. fru I. Pangel
9 dansk ............... - B. Hilbert
10 regning ............. hr. ovl.J. V. Andersen

H. Mellemgård.
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