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CHRISTIANSHAVNS
SKOLE

MEDDELELSER for 1966-67
samt skema over årsafslutningen

Om konfirmationsforberedelse

I henhold til de gældende lovbestemmelser er der mellem skoledirektionen og
provsterne i København truffet den aftale, at konfirmander normalt forberedes til
konfirmationen, medens de går i 7. klasse, uanset hvornår konfirmationen skal
finde sted.
Folkekirkens konfirmationsdage er i København normalt de sidste søndage i
marts eller de første søndage i april samt de første søndage i oktober, eventuelt
den sidste i september.
Konfirmationsforberedelsen finder sted mandag og torsdag efter kl. 13 på et
af vedkommende præst fastsat klokkeslæt.
Konfirmander, der ønskes konfirmeret, efter at de har forladt 7. klasse, del
tager umiddelbart før konfirmationen i nogle få repetitionstimer, der ligger uden
for skoletiden.
Indtegning til konfirmation sker hos den præst, af hvem konfirmationen ønskes
foretaget, normalt en af præsterne i det sogn, hvor man bor. Nærmere oplysning
fås hos præsten, og i øvrigt henvises til bekendtgørelse i sognets kirkeblad.
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 værdigenstande,
som elever har mistet på skolen, benytter man anledningen til her at gøre hjem
mene opmærksom på, at skolevæsenet ikke yder erstatning for ure, smykker o. lign.,
hvorfor det frarådes hjemmene at lade eleverne medbringe sådanne genstande på
skolen. Sker det alligevel, er det på hjemmenes eget ansvar, og erstatningskrav vil
ikke kunne gøres gældende. Samtidig gør man opmærksom på, at der heller ikke
ydes erstatning for huer, vanter, tørklæder og lignende mindre beklædningsgen
stande; 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, paradysenteri,
difteri, skarlagensfeber, smitsom hjernerygmarvsbetændelse (epidemisk menin
gitis) samt børnelammelse. — For de under 4. nævnte sygdomme kræves også
smittefrihedsattest efter sygdommens optræden i elevens eller lærerens hjem.

Til forældrene
Ved skoleårets afslutning indbydes for ældre og andre, der er inter
esseret i skolens arbejde, til at besøge skolen, der holder åbent hus efter
omstående plan.
Elevernes skriftlige arbejder fra prøverne i dansk, skrivning og reg
ning vil være fremlagt i klasserne under forældrebesøgene, mens elev
arbejder i tegning og formning, sløjd og håndarbejde er udstillet i piger
nes gymnastiksal.
Torsdag den 22. juni er sidste skoledag og anvendes til omflytnnig.
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 dog først mandag den 21. august kl. 9.
Børnehaveklasser møder første dag tirsdag den 15. august.

Afslutningen
for de udgående elever, hvor vi meget gerne ser forældre og værger,
finder sted
onsdag den 21. juni kl. 19

i drengenes gymnastiksal på hovedskolen

Skolens III realklasse (10 drenge og 11 piger) og 9. klasser (22
drenge og 11 piger) samt 10. klasse (7 drenge og 13 piger) har i maj
juni været til realeksamen og statskontrolleret prøve for henholdsvis 9.
og 10. klasse. 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.
17.30-18.30.

Skolens leder træffes i kontortiderne.
Skolens telefon: AM 5104 (filial: AM 5108).

Lærerkollegiets telefon: SU 40270.

Skolelægen træffes i reglen tirsdag kl. 9-10 og fredag kl. 11.30-13.
(SU 9627).
Skolesundhedsplejersken træffes tirsdag, torsdag og fredag i skoletiden.
(SU 9627).

Skoletandlægen (AS 2558)
træffes hver skoledag kl. 9-14
Skolefrokost
Svagbørnskolonier
Feriekolonier
Aim. landophold
Feriebilletter
Børnenes kontor
Skolepsykologer
Sparemærker

Henvendelse rettes til

(
I
I

klasselæreren, der vil give
Dem vejledning om, hvorledes
De skal forholde Dem.

I

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 1966-67
I eksamensterminen maj-juni 1966 bestod 11 drenge og 5 piger realeksamen,
mens 8 drenge og 22 piger fra 10. klasse og 14 drenge og 16 piger fra 9. klasse
bestod de statskontrollerede prøver.
Ved skoleårets begyndelse havde skolen 841 elever, der var fordelt i 21 hoved
skoleklasser, 2 8. klasser, 2 9. klasser og 1 10. klasse, 3 realklasser og 9 special
klasser samt 2 børnehaveklasser, i alt 40 klasser.

Dagbog:
1966
21. juni
8. september
13. september
15. september

Afslutning for udgående elever.
Skolebesøg i Zoologisk have.
Idrætsstævne i Sundby Idrætspark.
Redaktør Leif Andersen, radioavisen, holdt foredrag om besæt
telsestiden.
3. oktober
Møde for forældre om fortsat skolegang efter 5. klasse.
5. oktober
Besøg fra Dansk Skibsadoption med foredrag af kaptajn K.
Schouby.
1. november
Forældredag med åbent hus i alle klasser. Aftenmøde med fore
drag af fru Marie-Louise Truels-Christensen, medlem af Chri
stianshavns skoles skolenævn, med titlen: »Juleaften på ridebanen
på Christiansborg«.
3. november
Foreningen »Stavnsbos Venner« afholdt andespil.
14.-19. november 9. klasserne og 10. klasse i erhvervspraktik.
8. december
Møde for forældre i børnehaveklasserne.
Juletræ for børnehaveklasser, 1. og 2. klasser.
21. december
Julegudstjeneste i Vor Frelsers Kirke med efterfølgende afslut
22. december
ning i klasselokalerne.

1967
13. januar
2. februar
2. februar

13.-18. februar
27. februar

Højskoleforstander J. M. Jensen holdt foredrag om Folke Ber
nadotte.
Kaptajn C. C. Hansen »Heering Rose« viste film.
Møde for forældre og elever i 7. klasserne om fortsat skolegang,
om valg af gruppefag og specialfag.
9. klasserne i erhvervspraktik.
Besøg af svensk rejselektor, Per-Arne Gövinge fra Stockholm.
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I øvrigt har forskellige klasser aflagt besøg på museer, udstillinger og hos
institutioner; klassebesøg er aflagt på Kronborg, Frederiksborg, Frilandsmuseet og
Louisianna.
I enkelte klasser er afholdt klaseforældremøder.
Engelsk gæstelærer, Miss Miller, underviste på skolen i perioden 7. november —
3. december.
Modenhedsprøver for alle elever til 1. klasser afholdtes i marts måned.
Seksualbelæring har fundet sted for både piger og drenge i alle 7. klasser.
19 elever i klasserne over den skolepligtige alder har modtaget stipendier af
størrelsen 800 kr. og 600 kr.

Stavnsbo
Som de fleste på Christianshavn både børn og voksne ved, er »Stavnsbo«
Christianshavns skoles eget lejrhus. Det ligger skønt og fredeligt på Stavnsholt
overdrev. Endnu er der fredeligt, men med den eksplosionsagtige udvikling, der
foregår i Farum kommune, er det et tidsspørgsmål, hvornår freden er forsvunden.
Bebyggelse og vejanlæg kommer nærmere og nærmere, men vi har det håb, at der
vil blive fredet grønne områder, så »Stavnsbo« stadig kan bestå. Men i de senere
år er også økonomien blevet et problem. Med de stadig stigende priser er ved
ligeholdelsen, vandafgiften og andre udgiftsposter blevet større. Vi »lever« af
salget af lodsedler + tilskud fra forældreforeningen »Stavnsbos Venner«, der
hvert år hjælper med udgifter til hovedrengøring samt materielle gaver, f. eks.
køkkenudstyr, og foreningen gør alt for at opfylde vore ønsker. Dens bedste
indtægt er årets andespil, og her hjælper forældrene ved at møde frem og fylde
gymnastiksalen. Det er nu snart 20 år siden, »Stavnsbo« opstod, og det har be
tydet meget i den forløbne tid, både for elever og lærere. Lad os håbe, at det
kan lykkes os at bevare dette dejlige sted for skolens børn.
Lejrskole
Fra midten af august havde I real i otte dage lejrskoleophold på skolens egen
lejrskole »Stavnsbo«. Det var i hele perioden det herligste sommervejr, og opholdet
blev i alle henseender storartet. Der aflagdes besøg i Farum Naturpark, i Birkerød
kirke, på Bregnerød keramikfabrik, ligesom almindelige lejrskolearbejder foretoges.
En dags udflugt gik til Frederiksborg slot, Æbelholt kloster og Knud Rasmussens
mindemuseum.
Tak til lærerne for god indsats ved det krævende arbejde.

Skoleidræt
Den 13. september blev skoleidrætsdagen for Amager og Christianshavn afholdt
i Sundby Idrætspark.
Fra skolen deltog 108 piger og 39 drenge, og 4 hold piger kvalificerede sig til
det afsluttende stævne for vinderhold fra hele byen, som afholdtes på Stadion
den 28. september. Herfra hjembragte 7.auv sølvplade til skolens fanestang, idet
de endte som vindere af deres konkurrence.
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I løbet af efteråret tog 127 piger og 26 drenge idrætsmærke, og 16 drenge
har taget gymnastikmærke.
I vintermånederne har piger fra 6., 7. og 8. klasse modtaget svømmeunder
visning en gang om ugen i svømmehallen i Nørre Allé, og ca. 40 drenge har del
taget i svømmeundervisning i den ny svømmehal ved Højdevangskolen. Nogle
har afsluttet med svømmeprøve, andre er blevet frisvømmere, og enkelte har taget
livredderprøven.
Færdselsundervisning:
Undervisningen har til formål:
at lære børnene de vigtigste færdselsregler og -tavler samt give dem et sær
ligt kendskab til de farer og vanskeligheder, som kan medføre trafikulykker for
gående og cyklende, og at opøve børnene i at færdes sikkert i trafikken ved at bruge
gå- og cyklereglerne.
Klasselærerne varetager færdselsundervisningen i de første 5 klasser, mens
gymnastiklærerne tager sig af de større elevers undervisning. Desuden har over
betjent G. Gerholt givet instruktion og orientering i alle klasser.
Musikundervisning
Gennem en række år har statsprøvet musikpædagog fru Ulla Olesen under
vist elever i blokfløjte og klaver. Også i dette skoleår har fru Olesen haft elever
to eftermiddage om ugen.

Børnehaveklasser
Med hjemmel i folkeskoleloven er der fra begyndelsen af skoleåret 1963/64
oprettet børnehaveklasser - foreløbig ved 5 københavnske skoler, deriblandt
Christianshavn skole.
Den formålsparagraf, som skoledirektionen har vedtaget for disse klasser,
lyder således:
»Det er ikke hensigten at føre skolen ned i de omhandlede klasser, men at
skabe en overgang fra hjem til skole, hvorved børnene — uden at modtage nogen
egentlig undervisning — imødekommes i deres udvikling, ikke mindst på det sociale
område som medlemmer af klassens børnegruppe, og hvorved de gennem klassens
placering på skolen kan vænne sig til skolens miljø og daglige omgangsvaner«.
Der bliver i børnehaveklasserne lagt vægt på, at børnene lærer at være sammen
i en gruppe, at de får lov at arbejde og eksperimentere med mange forskellige ma
terialer, at de får mod på at bruge deres skabende evne på mange områder så de
virkelig fornemmer glæden ved at arbejde, og at de lærer at klare sig selv.
Endvidere tilstræbes det at gøre børnene fortrolige med skolen, og de er under
tilsyn af skolelægen og får tandlægebehandling.
Der er 2 børnehaveklasser, således at det ene hold går i skolen fra kl. 8—11, og
det andet fra kl. 12-15.
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Børnehaveklasserne, der ledes af fru K. Kallfoed, er uden vanskelighed
gledet ind i skolens daglige liv, og det er glædeligt at konstatere, at såvel børn
som forældre har været glade for disse klasser.
Børnene kan gå i disse klasser året før, de normalt kan gå i skolens 1. klasser,
og tilmelding begynder 1. september.
Skolepatruljen
I dette skoleår har børn fra 6a, 7au, 7av, 8A samt III real deltaget i patrulje
arbejdet.
Det er jo et koldt job til tider, men selv om vejret har været ubehageligt i en
periode, har børnene været flinke til at komme før kl. 8 om morgenen, tage den
lange tørn ill frikvarteret og blive kl. 14, til eleverne er kommet fra skole.
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 funktion.
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 arbejder for, har nogle gange indbudt til forskellige arrange
menter, som havde stor succes. Ved fastelavnsfesten i Tivolis koncertsal blev Inge
Henriksen og Georg Rasmusen (begge fra III real) hædret med KDAKs udmær
kelsestegn i sølv. Til lykke.
Det er et stort ansvar og et stort arbejde at være medlem af skolepatruljerne,
men vi kan alle hjælpe dem ved altid at rette os efter den udstrakte arm, ved at
følge den anviste vej og ved at gå over i fodgængerfeltet. Børnene med det hvide
bandoler står der for at hjælpe os. Følg deres anvisninger.
P. Wandt.

Skolebiblioteket
Skoleåret 1966/67 har været et godt år for skolebiblioteket på Christians
havns skole.
Trods det faldende elevtal er lånernes antal steget, således at over 42 % af
eleverne fra og med 4. klasse nu er lånere på skolebiblioteket.
Lærernes brug af bøger fra Fællesbogsamlingen (klasse- og emnesæt) er sta
dig stort, lige som skolens eget depot af klassesæt er stærkt benyttet.
Det nye forsøg med udstationering af klassehåndbiblioteker i de store klasser
er blevet modtaget med stor interesse. Det må håbes, at ordningen snarest udbyg
ges, således at alle de større klasser har et sådant håndbibliotek til rådighed i
klasselokalet. En fin biblioteksmæssig service.
Læsestuen er fortsat åben i vintersæsonen, men der kommer jo ikke mange,
selv om man i indeværende skoleår kan spore en lille stigning i besøgstallet. Des
værre ligger skolens udlånslokale og læsestue ikke umiddelbart op af hinanden,
således at de såkaldte bibliotekstimer kan indføres,d.v. s. timer,hvor man ikke skelner
mellem lånere og læsestuebesøgende. At bringe tallene for udlån eller læsestuebesøg
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op er i sig selv ikke noget mål. At stimulere læselysten, at gøre vore elever bog
vante, var måske nok et forsøg værd. Bibliotekstimerne er et af midlerne hertil.
Der er ingen tvivl om, at der må arbejdes på at få udlåns- og læsestuelokale »lagt
sammen«. Mulighederne er til stede. Det kan ske ved en ombytning af to lokaler.
Jens Vagn Andersen.

Christianshavns skoles fritidsklubber
har i dette skoleår haft sin 14. sæson. Indbydelserne til klubberne blev uddelt midt
i september og omfattede 10 klubber, hvoraf 6 kom i gang: hygge, folkedans, gym
nastik og boldspil, indendørs fodbold og to lerklubber.
Sagt i tørre oplysninger har sæsonen været således:
Start 1. oktober, slut 31. marts, 78 børn i 101 pladser, kontingent 30 kr. for
hele sæsonen, rabat ved indmeldelser i flere klubber og for søskende. Enkelte fri
pladser blev bevilget.
Ved et lille besøg i klubberne vil man hurtigt opdage, at der er liv over feltet.
Gøg og Gokke underholder på filmslærredet, fantasier i ler og papir, i pigernes
gymnastiksal høres musikken til folkedansen, eller er det gymnastikholdet der træ
ner, i drengenes gymnastiksal stormer drengene rundt efter bolden.
Der har været en fin mødeprocent i klubberne, men da deltagerantallet i år
godt kunne være bedre, er det vort håb, at der i næste sæson vil melde sig flere
børn til klubberne for dér at finde fornøjelig og interessant beskæftigelse i fritiden.
P. Wandt.
Skolenævnet
Skolen siger ved årets afslutning hjertelig tak til såvel det afgåede skole
nævns medlemmer som de ny tiltrådte for den interesse for problemerne og den
gode vilje til samarbejde, som altid vises. Værdifuld hjælp er ydet på mange om
råder.

Mælkeuddeling:
Efter reglerne kan eleverne i alle klasser modtage gratis mælk til frokosten
gennem hele skoleåret, hvortil der i perioden fra november til april uddeles en
kombineret vitaminpille. Så godt som alle elever modtager mælk på skolen.
Hvis et barns ernæringstilstand efter skolelægens skøn gør det påkrævet,
bliver der ydet gratis skolefrokost, hvis forældrene er indforstået hermed.
Badning:
Renselsesbadet — 2 gange om måneden — er et tilbud til forældrene. Men skolen
anmoder om en skriftlig meddelelse fra hjemmet, dersom eleven på grund af sygdom
ønskes fritaget en enkelt gang, eller hvis man ønsker barnet fritaget hele året.
Gymnastikbadet skal ifølge reglerne alle børn fra 4. klasse deltage i efter hver
gymnastiktime. Eventuel fritagelse for en enkelt dag eller en ganske kort periode
kan ske ved skriftlig anmodning fra hjemmet, men hvis der på grund af sygdom kan
blive tale om fritagelse i længere tid, må der foreligge lægeattest, hvortil blanket
fås på skolens kontor.
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Indskrivning af elever til nye 1. klasser og børnehaveklasser sker i tiden fra
1. september til jul. Børn, der ved skoleårets begyndelse er fyldt 7 år, er undervis
ningspligtige, og børn, der fylder 7 år i skoleårets første 6 måneder (1. august31. januar), skal optages, såfremt forældrene ønsker det. Endelig kan børn, der fyl
der i 7 år i skoleårets sidste 6 måneder (1. februar-31. juli), optages, såfremt for
ældrene ønsker det, og en ved skolens foranstaltning afholdt skolemodenhedsprøve
viser tilfredsstillende resultat.
Yngre børn - der dog skal være fyldt 5 år inden skoleårets begyndelse den 1.
august - kan indskrives i børnehaveklasse.
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 8. kl. kan ikke udskrives 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 manda
gen efter konfirmationsdagen. Søskende til konfirmanden har fri fra skole til kl. 11
om formiddagen. Angående regler for konfirmationsforberedelse - se side 2.
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.

Erstatningssager: I tilfælde, hvor børn ved åbenbar uforsigtighed eller direkte
hensynsløshed ødelægger møbler, slår ruder ud eller lignende, kan hjemmene gøres
erstatningspligtige over for skolen. — Se i øvrigt side 2.
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Beretning fra skolenævnet for året 1966-67
Skoleåret 1966/67 har for skolenævnet været et let år. De ulovlige forsøm
melser har været forholdsvis få og har kunnet ordnes ved samtaler med hjemmene
og eleverne. Kun i et begrænset antal har børneværnet været indblandet. Det skal
endvidere noteres, at der, indtil dette skrives, ikke har været en eneste anmodning
om udskrivning af elever i 8. klasse før skoleårets normale afslutning, et forhold
nævnet tyder derhen, at man har forstået, hvilken betydning det har, at eleverne
afslutter deres skolegang på normal vis.
Aftenmødet den 1. november 1966 var besøgt af ca. 200 forældre. Skolenævnsmedlem, fru Marie-Louise Truels-Christensen, gav os på en enestående
poetisk måde et grundigt kursus i vor stads mange statuer, og det må vist erkendes,
at de fleste tilhørere fik øget deres kendskab dertil og kom til at betragte dem med
andre og mere interesserede øjne. Efter foredraget underholdt skolens sangkor
under ledelse af hr. Hauergaard forsamlingen. Nævnet beder hr. Hauergaard
modtage dets tak. Aftenen sluttede med kaffebord, hvor forældrene fik lejlighed til
at træffe deres børns lærere, som herved takkes for deres deltagelse.
En tak rettes ligeledes til Christianshavns skoles week-end hus, »Stavnsbos
Venner«, skolens inspektør, lærerrådets repræsentanter i nævnet, fru Svane og
hr. Therkildsen, og hele skolens stab for godt og behageligt samarbejde.

På nævnets vegne,

P. Bach Jensen.

Skolenævnets medlemmer:

Hr. ekspeditionssekretær P. Bach Jensen, Overgaden o/V 1022, K. SU 5006.
Fru M. L. Truels-Christensen, Købmagergade 49, K.
Hr. revisor Jørn Madsen, Langebrogade 174, K. - AM 861 y.
Fru Edel Poulsen, Christianshavns Voldgade 433, K.
Sekretær fru Trtu Rasmussen, Dronningensgade 501, K.
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Skolens personale i skoleåret 1966-67

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 G. Brømsøe, fru K. Dreyer, frk. E. GudmandHøyer, frk. B. Haastrup, frk. Ellen Jørgensen, frk. Elisabeth Madsen, fru A. Møl
ler, fru I. Pangel, frk. L. Petersen, frk. H. Pfeiffer, fru K. Skule, frk. N. Spang,
fru H. Svane og herrerne J. V. Andersen (skolebibliotekar), I. E. Bjørn, H. Hauergaard, P. Haarmark, Johs. Jensen, Aa. Jensen, J. Kongsted, E. Kronvall, K. Svend
sen, J. Therkildsen (lærerrådsformand), H. Truelsen og T. Vorstrup.
Kommunelærere: fru L. Felding, frk. A. Frederiksen, frk. G. Gabrielsen, fru
I. M. Gutzeit, fru I. Jespersen, fru E. Liibich, fru M. Roerup og fru E. Witt samt
herrerne H. Borring, J. Bordin Hansen, H. Hartsteen, J. Eggert Jørgensen, K.
Sandberg Pedersen, P. Skarvig (talelærer) og P. Wandt (leder af skolens fritids
klubber og skolepatruljerne).

Børnehavelærerinde: fru K. Kallfoed.
Endvidere har følgende faste og løse vikarer virket i vakante skemaer: fru H.
Flyvholm og fru Lone Øllgaard Larsen samt herrerne H. H. Christensen, J. Berg
Hansen, F. Herskind og Martin Olsen.

Skolesekretær er fru G. Rosenvold.

Lærerrådets repræsentanter i skolenævnet er fru H. Svane og hr. J. Therkildsen.
Skolelæge: dr. Inge Kragh.
Skoletandlæge: frk. I. M. Holm.
Skolebetjent: hr. A. Schultze.
Skolesundhedsplejerske: frk. E. Bendixen.
Klinikassistent :fru E. Jensen.
Klinikassistent: fru E. Jensen.
Atter i år har skolen mistet en dygtig og afholdt lærer, idet overlærer H.
Truelsen afgik ved døden den 18. april. Hr. Truelsen var knyttet til Christians
havns skole i 30 år, og han hørte i alle henseender til dem, der prægede skolen.
Livet i skolen med eleverne var det centrale i hans tilværelse, ligesom hans kol
leger viste ham tillid ved gennem mange år at vælge ham til lærerrådets formand.
I hele vor lejrskoleforening »Stavnsbo«s levetid var han med i ledelsen som
kasserer.
Han var et levende og fint menneske, som vil blive savnet meget.
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Christianshavns skoles distrikt:
Amagergade
Andreas Bjørnsgade
Asiatisk Plads
Bodenhoffs Plads
Brobergsgade
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
Orlogs værftet
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. 8,50, bør først komme ca. 8,45 og skal forholde sig
så roligt, at de ikke forstyrrer. Elever, der møder senere, bør føst komme
på skolen, når der er ringet ned.
2. Kun de elever, der har fået tilladelse til at cykle, må stille cyklerne på sko
lens 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 gelæn
deret.
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 anmel
des af vedkommende selv til skolens inspektør, viceinspektør eller en af sko
lens lærere.
9. De af skolen udleverede bøger betragtes som lån, for hvilke hjemmene er
ansvarlige.
10. Al handel mellem eleverne er forbudt.
11. Legetøj, tyggegummi, kulørte hæfter 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.
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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.
16. I frikvarteret må ingen elever være oppe i klassen eller på gangene. Herfra
undtages:
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 fri
tagelsen kan bevilges.

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

Overtrædelse af disse bestemmelser påtales og kan i gentagelsestilfælde med
føre straf.
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Årsafslutningen 1967
MUNDTLIG ÅRSPRØVE
MANDAG DEN 12. JUNI
Eksaminator

II u

(nr. 24)

kl. 8

ovl. frk. L. Bjørnø

tysk

Censor

ovl. frk. N. Spang

ONSDAG DEN 14. JUNI
II u
8 au
8 av
8A

(nr.
(nr.
(nr.
(nr.

24)
31)
33)
25)

kl.
kl.
kl.
kl.

8
8
8
8

regning
dansk
dansk
dansk

ovl. hr. Åge Jensen
kml. hr. H. Hartsteen
ovl. fru H. Svane
ovl. hr. I. Ejby Bjørn

ovl. hr. J. Therkildsen
kml. hr. P. Wandt
kml. hr. Finn Herskind
ovl. frk. E. Madsen

FREDAG DEN 16. JUNI

II u
8 au
8 av
8A

(nr.
(nr.
(nr.
(nr.

24)
31)
33)
25)

kl.
kl.
kl.
kl.

8
8
8
8

engelsk
regning
regning
regning

ovl. hr. E. Kronvall
ovl. hr. Åge Jensen
ovl. hr. T. Vorstrup
ovl. hr. I. Ejby Bjørn
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ovl.
ovl.
ovl.
ovl.

hr. J. Vagn Andersen
hr. J. Kongsted
hr. Kaj Svendsen
fru A. Møller

BESØGSDAGE

Hovedskolen, Prinsessegade 45
TIRSDAG DEN 20. JUNI
Lærer

3A

(nr. 19)

4a

(nr. 35)

4A

(nr.

5u

(nr. 21)

5v

(nr. 34)

6a

3)

6y

2)
(gy)
(nr. 13)

7 au

(nr. 14)

7 av

(nr. 27)

8y

(nr. 16)

6 bu

(nr.

7 bu

(nr. 17)

lu

(nr.

(nr.

6)

4)

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

9
10
9
10
9
10
9
10
9

regning
dansk
dansk
regning
dansk
regning
dansk
historie
dansk

kl. 10

regning

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

dansk
gymnastik
dansk
regning
dansk
regning
regning
dansk
dansk
regning
dansk
regning
dansk
historie
regning
dansk

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

ovl. frk. L. Petersen
ovl. hr. ]. Therkildsen
ovl. fru H. Svane
ovl. fru A. Møller
vie. hr. Otto Jespersen
vie. hr. Otto Jespersen
kml. hr. P. Wandt
kml. hr. P. Wandt
kml. fru I. M. Gutzeit

Gæstelærer

ovl. fru A. Møller
ovl. fru H. Svane
hr. J. Bordin Hansen
hr. J. Bordin Hansen
kml. hr. Finn Herskind
kml. hr. Finn Herskind
hr. Hans Henrik
Christensen
hr. Hans Henrik
kml. hr. J. Eggert
Christensen
Jørgensen
vie. frk. S. Kai-Sørensen
ovl. fru Karen Skule
ovl. fru Karen Skule
vic. frk. N". Kai-Sørensen
ovl. fru B. Haastrup
fru E. Witt
ovl. fru B. Haastrup
fru E. Witt
ovl. hr. T. Vorstrup
hr. Martin Olsen
ovl. hr. T. Vorstrup
ovl. frk. Eli. Jørgensen
ovl. hr. J. Therkildsen
ovl. hr. E. Kronvall
ovl. hr. E. Kronvall
hr. Martin Olsen
ovl. hr. J. Vagn Andersen kml. fru M. Roerup
ovl. hr. J. Vagn Andersen kml. fru M. Roerup
ovl. hr. P. Hårmark
ovl. hr. Åge Jensen
ovl. hr. A. Jensen
hr. Karsten Laursen
ovl. frk. N. Spang
hr. K. Sandberg Pedersen
ovl. frk. N. Spang
hr. K. Sandberg Pedersen
hr. Karsten Laursen
ovl. hr. /. Kongsted
ovl. hr. P. Haarmark
ovl. hr. ]. Kongsted
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ONSDAG DEN 21. JUNI
Lærer

5A

(nr. 15)

6 au

(nr. 12)

6 av

(nr. 26)

7A

(nr. 15)

kl. 9
kl. 10
kl. 9
kl. 10
kl. 9

dansk
regning
dansk
regning
dansk

ovl. frk. H. Pfeiffer
ovl. frk. H. Pfeiffer
ovl. fru K. Dreyer
ovl. hr. Kaj Svendsen
ovl. fru A. Møller

kl. 10
kl. 9
kl. 10

regning
dansk
regning

ovl. fru A. Møller
ovl. hr. H. Hauergaard
kml. hr. P. Wandt

Gæstelærer

ovl. frk. L. Bjørnø
ovl. frk. L. Bjørnø
ovl. hr. Kaj Svendsen
ovl. fru K. Dreyer
kml. hr. J. Eggert
Jørgensen
kml. fru M. Roerup
kml. hr. H. Borring
ovl. hr. H. Hauergaard

Filialen, Prinsessegade 54
TIRSDAG DEN 20. JUNI
Lærer

1u

(nr. 44)

1V

(nr. 43)

1X

(nr. 41)

3u

(nr. 50)

3V

(nr. 42)

3X

(nr.47)

4u

(nr. 46)

4X

(nr. 45)

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

9-10
10-11
9-10
10-11
9-10

dansk
regning
dansk
regning
dansk

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

10-11
9-10
10-11
9-10
10-11
9-10

regning
regning
dansk
dansk
regning
regning

kl. 10-11
kl. 9-10
kl. 10-11

dansk
dansk
regning

kl. 9-10
kl. 10-11

regning
dansk

vie. hr. Viit Nielsen
ovl. fru I. Pangel
kml. fru L. Folding
ovl. frk. H. Pfeiffer
kml. hr. J. Eggert
Jørgensen
ovl. fru G. Brømsøe
ovl. fru I. Pangel
kml. hr. H. Borring
ovl. frk. E. Madsen
kml. fru I. M. Gutzeit
ovl. frk. E. GudmandHøyer
ovl. frk. L. Petersen
ovl. frk. E. Jørgensen
ovl. frk. E. GudmandHøyer
ovl. fru G. Brømsøe
kml. fru E. Lübeck
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Gæstelærer

kml. hr. H. Borring

kml. fru L. Folding
kml. fru E. Lübich
ovl. frk. E. Madsen

ONSDAG DEN 21. JUNI
Lærer

2u

(nr. 48)

2v

(nr. 41)

2x

(nr. 42)

2y

(nr. 43)

4v

(nr. 49)

kl. 9-10

dansk

kl. 10-11

regning

kl. 9-10
kl. 10-11
kl. 9-10
kl. 10-11
kl. 9-10
kl. 10-11

dansk
regning
dansk
regning
dansk
regning

kl. 9-10
kl. 10-11

dansk
regning

Gæstelærer

ovl. frk. E. GudmandHøyer
kml. hr. J. Eggert
Jørgensen
ovl. fru I. Pangel
ovl. fru G. Brømsøe
kml. hr. Finn Herskind
ovl. frk. E. Madsen
kml. fru M. Roerup
ovl. frk. E. GudmandHøyer
kml. fru I. Jespersen
ovl. fru G. Brømsøe
kml. fru I. Jespersen
ovl. fru I. Pangel
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