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CHRISTIANSHAVNS
SKOLE

MEDDELELSER FOR 1962-63
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-1. real, der går til konfirmationsforberedelse,
får fri de pågældende dage (mandag og torsdag) kl. 13, således at de kan
møde hos præsten kl. 1310, 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).

1.

2.
3.
4.

En elev eller lærer må ikke modtages i skolen:
før 10 dage efter sygdommens begyndelse (ikke efter udslættes fremkomst)
ved mæslinger,
før 4 uger efter hosteanfaldenes begyndelse ved kighoste,
før det akutte stadium er overstået ved røde hunde, skoldkopper, rosen, influ
enza, fåresyge og halsbetændelse,
før der foreligger smittefrihedsattest fra læge ved tyfus, paratyfus, paradysenieri, difteri skarlagensfeber, smitsom hjernerygmarvsbetændelse (epidemisk
meningitis) samt børnelammelse. — For de under 4. nævnte sygdomme kræves
også smittefrihedsattst efter sygdommens optræden i elevens eller lærerens hjem.

2

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.
Lørdag den 22. juni er sidste skoledag og anvendes til omflytning.
Eleverne får fri, når omflytningen er afsluttet.
Sommerferien begynder mandag den 24. juni, og første skoledag
efter ferien bliver mandag den 12. august. Elever, der skal begynde
skolegangen i første klasse, møder dog første gang tirsdag den 20. au
gust kl. 9.

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

fredag den 21. juni kl. 10
i pigernes gymnastiksal på hovedskolen.

Skolens realklasse (12 drenge og 16 piger) og 9. klasse (9 drenge
og 6 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.
17”"-18” °.
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”". (SU 9627).

Skolesundhedsplejersken træffes tirsdag, torsdag, fredag og lørdag i
skoletiden.
Skoletandlægen
træffes hver skoledag kl. 9-14”".
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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Året 1962-63
I eksamensterminen maj-juni 1962 bestod 9 drenge og 13 piger realeksamen,
mens 26 drenge og 30 piger tog mellemskoleeksamen.
Ved skoleårets begyndelse havde skolen 942 elever, der var fordelt i 25 hoved
skoleklasser, 1 8. klasse, 1 9. klasse, 3 realklasser (nyordning), 1 realklasse (gam
mel ordning) og 8 specialklasser, i alt 39 klasser.

Dagbog:
1962:
28. april:
21. juni:

20. august:
13. september:
8. oktober:

9. oktober:
24. oktober:
6. november:

27. november:
12. december:
21. december:
22. december:

1963:
4. januar:

15. januar:
16. januar:

29. januar:

7 bu aflægger besøg på „Heering Rose“.
Afslutning for udgående elever med efterfølgende chokoladebord
og dans. „Niels Broecks og hustrus legat“ med tilskud fra skole
fonden gjorde det muligt at holde denne festlighed.
De nye 1. klasser blev modtaget.
Skolen aflagde besøg i Zoologisk Have.
Møde for forældre til elever i 5. klasse om de forskellige mulig
heder for skolegang efter 5. klasse.
Cyklistprøver.
FN-dag.
Forældredag med åbent hus i alle klasser.
Aftenmøde med foredrag og lysbilleder fra Grønland ved viceskole
inspektør Ib Glarborg.
Kaptajn Løber fra Dansk Skibsadoption med foredrag og filmen:
„Under ØK’s flag over havene til skovene“.
Ulrik Uhrskov med sin nye film fra Israel.
Juletræ for elever i 1. og 2. klasse.
Julegudstjeneste i Vor Frelsers Kirke med påfølgende afslutning
i klasserne.

Foreningen „Norden„’s svenske rejselektor, adjunkt Walter Al
bertson, der fortalte om Öland og viste meget smukke farvelysbilleder.
Højskoleforstander J. M. Jensen holdt foredrag om Fridtjof Nansen.
„Norden,,’s norske rejselektor, lærer Johan Sterten om Johan Bo
jers „Den sidste viking“.
Møde for forældre og elever fra 7. klasserne med orientering om
mulighederne ved fortsat skolegang, om valg af gruppefag og spe
cialfag.

Forskellige klasser har aflagt besøg på museer, udstillinger og hos institutioner,
klassebesøg er aflagt på Kronborg og Frederiksborg slot samt Frilandsmuseet.
I enkelte klasser er afholdt klasseforældremøder.
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Lejrskole:
5 af skolens klasser var i august-september på lejrskole. I ru havde kvarter
på Lille Okseø i Flensborg fjord, hvor de befandt sig strålende. Herfra gjordes ud
flugter til historiske steder såvel nord som syd for grænsen, der aflagdes besøg på
Sønderborg Idrætsskole og i marskegnene på vestkysten. Der arbejdedes ihærdigt
med opgaverne, så det blev både et fornøjeligt og resultatrigt ophold.
De øvrige 4 klasser — alle 7. klasser — var på Stavnsbo, skolens egen lejrskole
på Stavnsholt Overdrev mellem Birkerød og Farum. Også her arbejdedes med in
teresse og flid, hvad man kan se af de hjembragte arbejdsmapper.
Fælles for alle ophold er, at der også var tid til friluftsliv og til kammeratligt
samvær. Man mærker, at et sådant ophold har stor betydning for ånden i klasserne.
Skolen siger tak til de lærere, der tog det anstrengende arbejde på sig.

Stavnsbo:
I år har vi haft vort lejrhus „Stavnsbo“ i femten år.
For os, der har været med i alle disse år, er det næsten ubegribeligt, at der
er gået så lang tid. Vi synes, at tiden er fløjet af sted, men når vi tænker tilbage på
de første hold børn, der var deroppe, og nu træffer dem som gifte, og får at vide,
at der ikke er lang tid til næste generation skal have glæde af „Stavnsbo“, ja, så
må vi sande at det er et åremål, „Stavnsbo“ har været skolens sommertilflugtssted.
For de fleste klasser er årets højdepunkt udflugten til „Stavnsbo“. Og vi kan
godt se i øjnene, at de mange klasser, der kommer på lejrskole, kan takke „Stavns
bo“ for denne store oplevelse. Vi skal derfor være lykkelige for den tid, der er gået,
og håbe på, at vi lang tid fremover må kunne bevare „Stavnsbo“ for skolens elever,
selv om byplansudviklingen i Farum begynder at vise sig som sorte skyer på
„Stavnsbo“s himmel.
Men når første maj nærmer sig, og „Stavnsbo“s kalender fyldes med klasser,
der ønsker plads for en udflugt hertil, forsvinder alle mørke tanker, og kun glæden
over vort dejlige hus bliver tilbage.
En tak til alle, der støtter os i arbejdet for at bevare huset.

Skoleidræt:
Desværre blev skoleidrætsdagen, der skulle have været afholdt den 12. sep
tember, aflyst på grund af dårligt vejr, og det viste sig umuligt senere at afholde de
mange konkurrencer.
Under det daglige arbejde på skolen har 112 piger og 105 drenge taget idræts
mærket, ligesom 15 drenge kvalificerede sig til gymnastikmærket.
Piger fra 3. og 4. klasserne har deltaget i frivillig gymnastik i vinterhalvåret,
og såvel et hold piger som et hold drenge har fra begyndelsen af dette år fået lej
lighed til at lære svømning en gang om ugen i svømmehallen i Nørre Alle. Mange har
nået at tage svømmeprøven.
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Yvonne Krogh (7 bu) og Vivian Timmermann (I ru) kvalificerede sig til det
udvalgte hold på 12 piger fra Københavns skolevæsen, der deltog i det nordiske sko
leidrætsstævne, der afholdtes i Helsingfors i dagene fra 24.-31. maj.
Gymnastiksalen på den lille skole, der på grund af reparation har været ude
af brug i 11 år, er nu taget i brug og fremtræder som en helt ny og smuk sal.

Færdselsundervisning:
Klasselærerne varetager færdselsundervisningen i de første 5 klasser, mens
gymnastiklærerne tager sig af de større elevers undervisning. Men desuden besø
ger overbetjent Vilh. Christensen en gang om året alle klasser for at give instruktion
og orientering. Skolen søger at give eleverne kendskab til de vigtigste sider af
færdselsloven og samtidig bibringe dem færdselskultur.

Musikundervisning :
Statsprøvet musikpædagog fru Ulla Olesen har fra september undervist 2 hold
i blokfløjte og desuden haft en del elever i klaverundervisning. Det er skolens ind
tryk, at såvel elever som forældre har været glade for undervisningen. Vi håber at
kunne fortsætte til næste år og få nye elever til at deltage.

Skolepatruljerne:
I dette skoleår har børn fra 6ax, 6 bu, 7 av, 7 bu samt I ru deltaget i arbejdet.
Der har været syv hold, så at det ikke er gået så meget ud over børnene i den kolde
tid.
Det er jo et koldt job til tider, men selv om vejret har været ubehageligt i en
lang periode, har børnene været forbavsende flinke til at komme før kl. 8 om
morgenen, tage den lange tørn i 11 frikvarteret og blive kl. 14, til eleverne er kom
met fra skole.
Desuden er det at være medlem af SPS nu og da et meget utaknemmeligt
hverv, da det ikke er særligt morsomt at blive ugleset af skolekammerater, blot fordi
man gør sin pligt, når man i 11 frikvarteret hindrer dem i at drive rundt på gaden.
Den vigtigste del af arbejdet består i at beskytte skolens elever imod at blive
kørt ned, og da skolepatruljesystemet nu er almindelig kendt, betyder det også for
andre, der færdes i Prinsessegade, en stor betryggelse, når man ser, at børnene
med de hvide bandolerer er i gang.
Da man på skolen har lagt mærke til, hvor godt arbejdet er blevet passet,
skal der her lyde en tak til alle de børn, der har deltaget. — Færdselspolitiet, som
børnene på sin vis også arbejder for, har flere gange indbudt til forskellige arran
gementer, som har været en vældig succes. Af skolen er børnene en enkelt efter
middag blevet inviteret til film.
Her på skolen lægger vi stor vægt på det arbejde, som børnene i SPS udfører,
og derfor får skolepatruljen altid støtte, når børn har forset sig ved f. eks. ikke at
rette sig efter de anvisninger, som patruljen giver.
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Det er et stort ansvar og et stort arbejde at være medlem af SPS, men vi kan
alle hjælpe dem ved altid at rette os efter den udstrakte arm, ved at sørge for at gå
ad den vej, der er markeret af børn med det hvide bandoler, og ved at gå over i
fodgængerfeltet.
E. Kronvall.

Skolebiblioteket:
Mens skolebiblioteket forrige år havde en „livlig sæson", må sæsonen i år
karakteriseres som „særdeles travl“, idet udlånet er steget med 15 % (kalender
året 1962).
Selv om skolens elevtal er dalende, er „udlånstendensen“ påfaldende stigende,
og det kan eksempelvis anføres, at udlånstallene for anden halvdel af skoleåret 196263 har ligget på et gennemsnitligt dagligt udlån af 49,1 og 50,6 (januar og februar
1963), således at vi skal helt tilbage til 1958 for at finde lignende udlånstal. Set fra
et såvel skolemæssigt som biblioteksmæssigt synspunkt er der grund til at glæde
sig over denne „kontante“ udlånsinteresse. Jeg skal undlade at gå i detailler, blot
pege på, at hovedårsagen formentlig er det væld af gode og lødige børne- og ung
domsbøger, der det sidste par år fra Københavns kommunes hovedbibliotek er til
gået skolebiblioteket. Det er bøger, der på en måde anbefaler sig selv (tiltalende
ydre, smuk udførelse rent bogmæssigt!), og i alt fald anbefales bøgerne fra læser
til læser, fra klasse til klasse. Der kan været grund til at fremhæve de mange ud
mærkede bøger, der er anskaffet til de større elever (Ungdomshylden for de 13-16
årige), lige som der er oprettet en særlig afdeling af bøger med LET LÆSNING,
en foranstaltning, der i høj grad har betydning for en skole med så mange læse
klasser som Christianshavns skole.
Foruden det daglige udlån for elever fra 4. kl. og opefter, har der i de mindre
klasser (1.-3. kl.) været det traditionsmæssige udlån gennem klasselærerne, og
og mange af disse klasser har yderligere fået leveret supplementssæt i et ikke lille
antal, idet låne- og læselysten også her har været stor.
Lærernes brug af kommunebibliotekets såkaldte Fællesbogsamling, hvorfra
der kan rekvireres klasse- og emnesæt til klasserne, har været i meget stærk stig
ning.
Al tale om „vor tekniske tidsalder“, „fjernsynsfeber“ og lignende slagord sy
nes således ganske at måtte forstumme over for den kendsgerning, at DET SKREV
NE ORD stedse formår at hævde sin stilling ikke alene som underholdende faktor,
men også som det fornemste middel til at lære!
Hvad skolens læsestue angår er besøget stadigvæk relativt lille, men det er
jo muligt, at det er forbedrede boligforhold, der gør benyttelsen af dette lokale som
„fristed“ for skolens elever delvis overflødigt. Hvis der er noget om dette, kan man
kun have grund til at glæde sig over et sådant tidens tegn. Foreløbig er læsestuen
dog stadig åben 3 eftermiddage om ugen i tiden 15/9 til 15.4, og elever fra alle
klassetrin er velkomne.
Jens Vagn Andersen.
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Christianshavns skoles fritidsklubber
har i dette skoleår haft sin 10. sæson. Det var med en vis skepsis, vi så denne sæ
son i møde. Da hr. Åge Jansen, klubbernes dygtige leder gennem mange år, til
trådte en ny stilling ved Birkerød skolevæsen, skulle der findes en ny leder. Op
gaven som leder blev betroet undertegnede, der efter fattig evne skal prøve at løse
den. På grund af kommunale tilbud om fritidsundervisning i en række fag var der
rimelig grund til at regne med stor nedgang i antal af indmeldelser i klubberne. Denne
nedgang kom også, men den blev ikke så stor, som det kunne frygtes, idet forholdsvis
mange (ca. 1/5) benyttede skolens tilbud om fornuftig udnyttelse af fritiden.
Indbydelserne til klubberne blev udleveret til eleverne midt i september og om
fattede 10 klubber, hvoraf 8 kom i gang: eventyr, maling, ler, fri idræt, spil,
hygge, folkedans og indianer. Hurtigt efter sæsonens begyndelse startede på initi
ativ af ældre elever en keramikklub.
Sagt i tørre oplysninger har sæsonen været således: start 1. oktober, slut 31.
marts, 157 børn indmeldt i 192 pladser, kontingent 3 kr. pr. måned eller 15 kr. ved
forudbetaling, rabat ved indmeldelser i flere klubber og for søskende.
Ved et lille besøg i klubberne vil man hurtigt opdage, at der er liv over feltet.
Sangleje og eventyr, fantasier i ler og på papir, boldspil i drenge- og pigesal, mata
dorpengene skifter ejere, keglerejseren har travlt ved billardet, krigstrommerne
buldrer, mens Den store Kongstedørn leder manddomsprøverne.
Det har været en god sæson med en god mødeprocent. Dog er der enkelte,
som har svigtet efter jul. Måske kan vi give det gode vintersportsvejr skylden?
Det er vort håb, at der også i næste sæson vil melde sig mange børn til klub
berne, for der et finde fornøjelig og interessant beskæftigelse.
P. Wandt.

Ulandshjælp:
Kort før eksamensterminen i 1962 begyndte, gav skolens realklasse sig i kast
med at samle ind til U-landshjælp. Hele kampagnen stod på i ca. 1 uge, og på en
eftermiddag afvikledes det hele. Der var sketch i gymnastiksalen, derefter tombola
og lagkage- og sodavandssalg. 1 et klasseværelse blev der vist film. Hele dette ar
rangement indbragte ca. 1500 kr. Også blandt skolens øvrige elever fandt der ind
samling sted, og en 5. klasse lavede sin egen tombola. På denne måde blev der i
alt indsamlet henimod 3000 kr. til det gode formål.

Skolerejse med realklassen :
Efter at turen til England var afviklet i 1960, viste det sig, at der var et over
skud, så der var almindelig stemning for at tage til udlandet en gang til. Derfor fort
satte opsparingen, og da sommerferien 1962 begyndte, rejste et lille hold, der be
stod af nogle af børnene fra realklassen samt nogle af deres gamle klassekamme
rater, på en 10 dages tur til Østrig.
Turen foregik med tog til München. Der holdt en bus, som vi kørte med ned
over Deutche Alpenstrasse til Berchtesgaden og Königssee og derfra ind til Salz
burg. Denne vidunderlige by beså vi og gjorde derfra afstikkere til saltværket i
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Hallein og lystslottet Heilbrunn. Efter opholdet i Salzburg kørte vi mod Innsbruck
og tog undervejs op til den idylliske Achensee. I en uge boede vi på et Gasthof i
en landsby lidt uden for Innsbruck. Vi nød livet, gik i bjergene, foretog ture, bl. a.
en heldagstur til Italien, nogle af børnene fik lektioner i bjergbestigning, vi så
Schuhplattler og hørte jodlen, men bedst af alt var sikkert aftenerne med tyrolerne.
Det var svært at tage afsked, og der var stemning for at blive der 1 måned til.
Hjemrejsen gik let og smertefrit, en god søvn, et herligt morgenmåltid, en be
hagelig sejltur, det sidste stykke med tog, velkomst på hovedbanen, en herlig tur
afsluttet.
E. Kronvall.

Skolenævn :
Efter skolenævnsvalgene sidste forår skete en mindre ændring i nævnets sam
mensætning, men vi har haft den glæde, at det gode samarbejde mellem nævnets
medlemmer og skolen stadig trives. Vi møder den samme interesse og vilje til støtte
over for vore problemer som tidligere, hvad vi er taknemmelig over.

Mælkeuddeling:
Efter de nye regler kan eleverne i alle klasser modtage gratis mælk til fro
kosten gennem hele skoleåret, hvortil der i perioden fra november til april uddeles
en kombineret vitaminpille. Af skolens op imod 950 elever har over 900 fået udle
veret mælk daglig.
Hvis et barns ernæringstilstand efter skolelægens skøn gør det påkrævet, bli
ver der ydet gratis skolefrokost, hvis forældrene er indforstået hermed.

Badning:
Renselsesbadet - 2 gange om måneden - er et tilbud til forældrene. Men skolen
beder om en skriftlig meddelelse fra hjemmet, hvis eleven på grund af sygdom øn
skes fritaget, eller hvis man ønsker barnet fritaget hele året.
I følge reglerne skal alle børn fra 4. klasse deltage i badet efter gymnastik
timen. Eventuelt ønske om fritagelse for en kortere periode må også her frem
sættes skriftligt, og hvis der af sygdomsårsager ønskes længere fritagelse, må der
foreligge lægeattest, hvortil blanket fås på skolens kontor.

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 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 1962-63.
Det nye skolenævn, der trådte sammen ved skoleårets begyndelse, ændredes
ikke væsentligt, idet kun fruerne Hedmann Hansen og Thyregod udtrådte og er
stattedes af fru Marie-Louise Truels-Christensen og herr revisor Jørn Madsen.
Året har iøvrigt ikke budt på særligt vanskelige opgaver. Selv forsømmelses
sager, der også på Christianshavns skole har lagt beslag på en ikke ringe del af
dets aktivitet, har været få, og alle er løst på en for både børn, forældre og skole
tilfredsstillende måde. Også på anden vis mener man at have konstateret en stigende
interesse hos forældrene for skolens arbejde. Trods den hårde konkurrence fra fjern
syn og lignende underholdning fik forældredagen den 6. november 1962 yderst til
fredsstillende tilslutning. Man kan vel ikke helt se bort fra, at aftenens foredrags
holder, herr viceskoleinspektør Glarborg, med sit interessante foredrag: Gammelt
og nyt mødes på Grønland, der ledsagedes af ca. 200 strålende farvelysbilleder, har
en ikke uvæsentlig andel i det store antal fremmødte (ca. 250), men den efterføl
gende sammenkomst om kaffebordene, der var fuldt besatte, vidnede dog om, at
forældrene også var kommet for at søge kontakt med deres barns lærerinder eller
lærere, der var mødt i stort antal, hvad nævnet herved bringer dem sin tak for.
Nævnet har været inviteret til at deltage i møder med Christianshavns skoles
week-end hus og Stavnsbos Venner og benytter den foreliggende lejlighed til at
takke for den forbindelse, disses bestyrelser til stadighed opretholder med nævnet.
Sluttelig udtrykker nævnet sin tak til skolens leder, herr inspektør H. Mellem
gård, lærerrådets repræsentanter i nævnet, frk. E. Jørgensen og herr T. Vorstrup,
og hele skolens stab for godt og loyalt samarbejde.
Poul Bach Jensen.

Skolenævnets medlemmer:

Hr.
Hr.
Fru
Fru
Hr.

ekspeditionssekretær?. Bach Jensen, Overgaden o/V 102-SU 2949 y.
repræsentant B. Schleimann, Andr. Bjørnsgade 175 - SU 469.
Helga Scheiby, St. Møllevej 82, S — SU 9041.
M. L. Truels-Christensen, Købmagergade 49, K.
revisor Jørn Madsen. Langebrogade 174, K - AM 861 y.
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Skolens personale i skoleåret 1962—63.
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. B.
Haastrup, frk. Ellen Jørgensen, frk. Elisabeth Madsen, fru A. Møller, frk. H. Pe
tersen, frk. H. Pfeiffer, fru K. Skule, frk. N. Spang, fru H. Svane, og herrerne
J. V. Andersen (skolebibliotekar), I. E. Bjørn, H. Hauergaard, H. Hvidt Rasmus
sen, P. Haarmark, Johs. Jensen, H. Truelsen og T. Vorstrup.
Kommunelærere: frk. A. Frederiksen, frk. G. Gabrielsen, frk. Inge Hansen,
fru B. Hilbert, frk. E. Ingvartsen, fru I. Jespersen, fru E. Lübich, fru 1. Pangel
og frk. 1. M. Sondergaard Jørgensen samt herrerne H. Hartsteen, Aa. Jensen, J.
Kongsted, E. Kronvall (leder af skolepatruljerne), K. Sandberg Pedersen, P. Skarvig (talelærer), K. Svendsen, J. Therkildsen og P. Wandt (leder af skolens fri
tidsklubber).
Endvidere har følgende faste og løse vikarer virket i vakante skemaer: frk.
L. Engqvist, hr. Allan Christiansen og hr. O. Würtz.
Skolesekretær er fru G. Rosenvold.

Overlærer N. P. Larsen forlod skolen den 1. november for at tiltræde stillin
gen som skoleinspektør ved Sundby Øster skole. I en meget lang årrække har hr.
Larsen været medarbejder ved skolen og ydet et meget interesseret og dygtigt ar
bejde, ligesom han ved sin store hjælpsomhed og venlighed gjorde sig almindelig
afholdt såvel af elever som skolens personale. Han bliver savnet på skolen, men vi
ønsker ham held og lykke i den nye gerning.

Lærerrådets repræsentanter i skolenævnet er frk. E. Jørgensen og hr. T.
Vorstrup.
Skolelæge: dr. Karen Sveistrup.
Skoletandlæge: frk. I. M. Holm.
Skolesundhedsplejerske: frk. E. Bendixen.
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. 850, 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
sætlig beskadigelse af skolens eller kammeraternes ejendele påtales. Eventuel
erstatning 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. 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 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 1963.

Oprykningsprøver og besøgsdage.

Hovedskolen, Prinsessegade 45.
FREDAG DEN 14. JUNI
Lærer.

II u
II v

(nr. 5) kl.
(nr. 13) kl.

8
8

dansk
dansk

ovl. frk. L. Bjørnø
hr. ovl.P. Hårmark

Gæstelærer.

ovl. frk. N. Spang
- E. Madsen

MANDAG DEN 17. JUNI
Il u
II v

(nr. 5) kl.
(nr. 13) kl.

8
8

regn, og matm. . hr. ovi. H. Truelsen
tysk .................. - H. Hauergaard

hr. kml. Å Jensen
ovl. frk. L. Bjørnø

ONSDAG DEN 19. JUNI
II u
Il v
la

(nr. 5) kl. 8 tysk .................. ovl. frk. L. Bjørnø
(nr. 13) kl. 8 regn, og matm. . hr. kml. Å. Jensen
(nr. 17) kl. 8 regn. og matm. . - A. Christiansen

ovl. frk. Eli. Jørgensen
hr. ovl. H. Truelsen
- kml. Kongsted Olsen

TORSDAG DEN 20. JUNI
I u
8 au
7 au
7 a
6 av
6 A

6 a

(nr. 17) kl.
(nr. 11) kl.
(nr. 21) kl.
(nr. 35) kl.
(nr. 6) kl.
(nr. 3) kl.
(nr. 2) kl.
-

8
8
9
10
9
10
9
10
9
10
9
10

dansk ................ ovl. frk. N. Spang
orientering ....... kml. frk. E. Ingvarisen
dansk ............... L
„
Ihr. ovl. T. Vorstrup
regning ............ 1
dansk ............... ovl. fru H. Svane
regning ............. - frk. L. Petersen
regning ............. kml. fru I. Pangel
dansk ............... hr. A. Christiansen
dansk ............... 1
. „ ,
1 - vie. O. Jespersen
engelsk ............. J
dansk ............... vie. frk. S. Kai-Sørensen
gymnastik ........ ovl. fru K. Skule
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hr. kml. E. Kronwall
- H. Hart steen

ovl. fru K. Dreyer
- frk. B. Haastrup
- fru H. Svane
hr. A. Christiansen
kml. fru /. Pangel
kml. frk. G. Gabrielsen
- Sønderg.Jørgensen
ovl. fru K. Skule
kml. fru B. Hilbert

Lærer.

5 A
5 v
5 x
4 A

3 A

(nr. 33) kl.
(nr. 25) kl.
(nr. 24) kl.
(nr. 25) kl.
(nr. 15) kl.
-

9
10
9
10
9
10
9
10
9
10

dansk .......
}ovl. frk. H. Pfeiffer
regning ....
dansk .......
j hr. kml. Age Jensen
regning ....
dansk ....... ....... - Kai Svendsen
regning .... ....... - P. Wandt
dansk .......
j - ovl. I. Ejby Bjørn
regning ....
regning .... ....... kml. fru E. Lübich
dansk ....... ....... hr. ovl. H. Hauergaard

Gæstelærer.

kml. fru Inge Hansen
hr. ovl. J. Andersen

frk. Lene Engqvist
hr. kml. Kai Svendsen

- O. Würtz

FREDAG DEN 21. JUNI
8 au
7 b
6 b

7 av
7 ax
6 au

6 ax
4 u

4

V

4

X

(nr. 11) kl.
(nr. 14) kl.
(nr. 27) kl.
(nr. 12) kl.
(nr. 32) kl.
(nr. 23) kl.
(nr. 12) kl.
(Gy.) (nr. 31) kl.
(nr. 33) kl.
(nr. 34) kl.
-

8 dansk ............... hr. kml. H. Hartsteen
9 engelsk ....... ..... ovl. fru H. Svane
10 geografi ....... ..... hr. ovl. T. Vorstrup
- kml. ]. Therkildsen
9 regning .......
10 dansk .......... __
- E. Kronwall
9 dansk .......... .... ovl. fru K. Dreyer
10 regning ....... .... - kml. P. Wandt
9 dansk ..........
|kml. frk. E. Ingvartsen
10 regning .......
9 dansk ..........
j hr. kml. Kongsted. Olsen
10 engelsk .......
9 regning ....... .... - J. Jensen
10 gymnastik ... .... - O. Würtz
9 dansk ..........
J ovl. fru A. Møller
10 regning .......
9 dansk ..........
J - - H. Pfeiffer
10 regning .......
9 dansk ..........
} - - E. Madsen
10 regning .......
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kml. fru E. Lübich
hr. ovl. T. Vorstrup
ovl. fru H. Svane

hr. ovl. /. Ejby Bjørn
- kml. P. Wandt
ovl. fru K. Dreyer

kml. frk. Søndrg. Jørgensen
hr. Sandberg-Petersen

- O. Würtz
- Åge Jensen

kml. frk. Inge Hansen
- B. Hilbert

- I. Jespersen

Filialen, Prinsessegade 54.
TORSDAG DEN 20. JUNI
Lærer.

5 u
2 u
2

V

2 X
1 u
1

V

1 X

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

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

Gæstelærer.

dansk ........
Jhr. ovl. Hvidt Rasmussen hr. Sandberg-Petersen
regning ....
dansk ....... ....... - vic. A. Viit Nielsen
regning .... ....... kml. fru E. Liibich
dansk ....... ....... ovl. frk. Gudmand-Højer
regning .... ....... kml. fru I. Pangel
- B. Hilbert
dansk ....... ....... regning .... ....... ovl. frk. B. Haastrup
dansk ....... ....... kml. fru /. Jespersen
regning .... ....... ovl. fru A. Møller
dansk ....... ....... kml.frk.Søndrg.Jørgensen
regning .... ....... kml. frk. G. Gabrielsen
dansk ....... ....... hr. kml.P. Wandt
regning .... ....... frk. Lene Engqvist

FREDAG DEN 21. JUNI
3 u
3 V
3 X
3 y
3 z
4 y

5 y

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

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

dansk .......
J-hr. ovl. Hvidt Rasmussen
regning ....
dansk ....... ....... hr. kml.E. Kronwall
- J. Therkildsen
regning .... ....... dansk .......
jkml.fru I. Pangel
regning ....
dansk .......
|ovl. frk. L. Petersen
regning ....
dansk .......
jovl. frk. B. Haastrup
regning ....
dansk .......
}hr. ovl. J. V. Andersen
kml. frk. G. Gabrielsen
regning ....
dansk .......
}ovl. frk. Gudmand-Højer frk. Lene Engqvist
regning ....

H. Mellemgård.
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