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OEHLENSCHLÆGERSGADES 
SKOLE

MEDDELELSER FOR 1962-63
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN

Til at overvære undervisningen torsdag d. 20. og fredag d. 21. juni indbydes 
forældre eller værger samt iøvrigt enhver, der har interesse for skolen.



I årets løb.

Klasser og elever.
Skolen har i 1962—63 haft følgende klasser:

1. klasser .......................................
2. klasser .......................................
3. klasser .......................................
4. klasser .......................................
5. klasser .......................................
6. a klasser ...................................
6. c klasser ..................................

3 6. læseklasser ................................. 2
4 7. a klasser ................................... 1
4 7. b klasser ................................... 1
3 7. c klasser ................................... 1
2 8. klasser .......................................  2
1 9. klasser .......................................  1
1 I. real klasser ............................... 1

Ialt 27 klasser, heraf 21 blandede klasser.

Elevtallet har udgjort:
I. jan. 1959 .......................................................................
1. jan. 1960 .......................................................................
1. jan. 1961 .......................................................................
1. jan. 1962 .......................................................................
1. jan. 1963 .......................................................................

drenge piger tilsammen
331 377 708
328 363 691
326 350 676
297 332 629
281 310 591

Personalia.
Skolens leder: Skoleinspektør R. Mejising.

Viceskoleinspektører: E. Werth Hansen og fru S. Vedersø.

Lærere: A. Bluhme, J. Jacobsen, Ib Kolbe, K. V. Lundgren, Erik Nielsen, 
Hans Overgaard, Birger Kaae Petersen, O. H. Plougmand, B. Rosenwein, 
P. Skerra, Jobs. Skjerning.

Lærerinder: Frk. Signe Bych, frk. Schon Christiansen, fru Gregersen, 
fru V. Helleberg, fru E. Holm, fru R. Karkov, fru .1. Kolbe, fru G. Leegaard, 
frk. G. Petersen, frk. C, Rasmussen, fru M. Roikjer, fru G. Strøm, fru A. 
Svensson, fru L. Tradsborg.

Skolepsykolog: cand. psych., fru Grethe Leth.
Skolelæge, dr. O. Lenz.

Skolesundhedsplejerske. Fru Ibsen.

Skolebetjent: Børge Rasmussen.

Mælkeuddeler: Fru Øvre.
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Skoleforhold.
Den nye undervisningsplan er nu så godt indarbejdet, at det føles som 

en naturlig ting, at eleverne i de lavere klasser i adskillige timer i løbet af 
ugen har deletimer, d. v. s. timer, hvor læreren kun har halvdelen af klas
sens elever, mens den anden halvdel har fri eller har en lærer i et andet fag. 
Det skulle i løbet af nogle år gerne sætte sig spor i ikke alene bedre under
visningsresultater, men også i en større lyst til skolearbejdet, ved at læreren 
bedre kan tage sig af den enkelte elev i den grundlæggende begynderunder
visning.

Desværre er der stadig elever, der udskrives fra 6. og 7. klasse som 13— 
14-årige. Men det er værd at notere, at i år fortsætter af de 60 elever, der går 
i 7. kl., de 46 i 8. kl. eller I. real, d. v. s. 76 %. Det er langt flere, end man 
havde tænkt det muligt for få år siden.

I løbet af året har der været de sædvanlige festlige begivenheder: Jule
afslutning i gymnastiksalen med komediespil og juletræ. Komedien var 
ikke alene vellykket, fordi både små og store elever medvirkede, men ele

verne morede sig meget over, at komedien straks efter blev spillet med læ
rerne i rollerne som kongepar og som friere til prinsessen. Aftenen før 
spillede I. real komedie for en fyldt sal af skolens elever. Fastelavns lørdag
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slog børnene fra de små klasser katten af tønden i gymnastiksalen, hvorefter 
de morede sig endnu en times tid med dans og leg. Den 4. marts havde vi det 
årlige skolebal for de store elever i den festligt udsmykkede gymnastiksal.

I november afholdtes de sædvanlige forældredage. Det er ikke mange 
forældre, der har tid til at overvære undervisningen om dagen, til gengæld 
er det en stor glæde, at så mange deltager i aftenforældremøderne. Der var 
ca. 150 til stede ved mødet for forældre, der har børn i 1. og 2. klasse. Efter 
klassemøderne var der fælles kaffebord i gymnastiksalen, hvor forældre- og 
lærerkredsen var vært. Her talte skolelægen, Ole Lenz, afdelingstandlæge, 
fru E. S. Møller og afdelingskonsulent i Statens Husholdningsråd, frk. 
Agnete Lundstedt om vilkårene for børnenes sunde udvikling og velbefin
dende. Efter indlæggene vistes en tonefilm om tænderne og deres pleje.

Ved forældremøderne for 5. og 6. klasserne var forældreforeningen og
så vært ved det fælles kaffebord.

På mødet for 5. klasserne blev det vedtaget, at der skulle være afstem
ning, om de 2 klasser skulle fortsætte uden deling. Det er siden afgjort, at 
dette vil finde sted.

Skolen er meget taknemmelig for samarbejdet med Oehlenschlægers- 
gades skoles forældre- og lærerkreds. Uden den støtte, skolen modtager fra 
foreningen, kunne der ikke arrangeres så hyggelige forældremøder, hvor 
den gode kontakt mellem hjem og skole kommer til udfoldelse.

Skolen siger også tak for samarbejdet med skolenævnet. Det er ofte 
vanskelige opgaver, skolenævnet må medvirke ved løsningen af, f. eks. ulov
lige forsømmelser. Det er mit indtryk, at skolenævnet har haft en heldig 
hånd i forsøgene på at overbevise forældrene om, at det er for børnenes 
skyld, at skolen må passes.
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Den 1. august 1962 fejrede overlærer Ida Schon Christiansen 25 års 
jubilæum og den 1, november blev fast vikar, frk. Signe Bych knyttet til 
skolen som kommunelærer.

Den 3. april åbnede skolebiblioteket for udlån af bøger, både skønlitte
ratur og faglitteratur, til skolens elever. Skolens bibliotekar, herr Skerra, 
er til rådighed med vejledning for eleverne i de 4 timer ugentlig, hvor ud
lånet er åbent. Skolelæsestuen er som bekendt derudover åben 6 timer ugent
lig om eftermiddagen. Skolebibliotekaren kan også her hjælpe eleverne til
rette, bl. a. med hjælp ved lektielæsningen. Forældrene burde overveje, om 
der ikke er brug for at tage mod dette tilbud. ,, MpH«;,,,,
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Vi bringer sporten.
l.a På en skole fik en lærer 2 klasser, der var lige dygtige til regning. Den 

ene klasse fik nu 1 times sport daglig, mens den anden klasse fik et andet 
lag i stedet. Efter 1 års forlob prøvede man påny børnene i regning og 
fandt at „sportsklassen“s resultater var langt de bedste.

1 .b På en fabrik fik man ca. 200 arbejdere til at lave 10 min. gymnastik 
inden de startede arbejdet. Efter 1 års forløb fandtes en nedgang i syge
dage og en forøgelse i produktion til en samlet værdi af flere hundrede 
lusinde kroner.
Så kan man jo gore sig sine tanker og evt. finde sportstøjet frem.

2. Hvilke muligheder har vore elever for at dyrke sport?
Vi har salen, gården, Saxogades boldbane og Baunehøjbanerne.
På papiret mangler vi altså kun en svømmehal.
I praksis mangler vi det hele. De forskellige baners størrelse i forbin
delse med antallet af elever tillader nemlig ikke altid at eleverne aktivi
seres 100 %.

3. Hvilke resultater har vi nu opnået?
Udadtil har vi været med, hvor det har foregået, idet vi har ment, at vi 
burde deltage i dyster på de områder, hvor vi mestrede lidt mere end de 
elementære færdigheder, således har ca. 50 drenge uden for skoletiden 
prøvet at dyste med fremmede og derved fået mulighed for at se nyt, få 
nye venner og lære at begå sig blandt fremmede. Indadtil har drengene 
dystet med sig selv og kammeraterne, de mange idræts- og gymnastik
mærker er synligt bevis herfor.

4. Hvad vil vi gerne nå med vores sport?
Vi vil gerne gøre eleverne så glade for at dyrke sport, at de fortsætter 
efter skolegangen, vi vil gøre eleverne stærke og rørige og give dem 
„gå-på-mod“.
Jeg tror nemlig, at den elev, der fighter på boldbanen i stedet for at for
falde til at komme med nedladende og opgivende bemærkninger til kam
meraterne, også vil „fighte“ i regnetimerne og ikke straks give op over
for en svær opgave. Jeg tror, at denne fighterånd, rigtigt indpodet, vil 
følge eleven i alle forhold.

5. „Aladdin“, skolens håndboldklub, (nuværende og tidligere elever) kan 
bl. a. ses som en konsekvens af ovenstående. Klubben har ca. 60 aktive 
og 16 passive medlemmer og stiller nu med 8 hold. Klubbens første år 
har på alle områder været tilfredsstillende.
Jeg vil gerne rette en varm tak til de forældre og lærere, der økonomisk 
og moralsk har støttet klubben. Enhver, der selv har været ung og haft 
med unge at gøre, vil kende betydningen af en sådan støtte.

O. Plougmand.
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Skolenævnet.
Ved skoleårets afslutning er det os, som nyvalgt skolenævn, en glæde 

at sige tak for et godt samarbejde med såvel skolens leder, herr Mej Ising, 
som lærerpersonalet og forældreforeningen.

Den i dette skoleår nystartede håndboldklub „Aladdin“, betragter vi 
som et stort gode.

Vi håber meget, at planerne om det nye svømmebad snart bliver en 
realitet. Skolenævnets ønske for det nye år er, at alle forældre vil slutte op 
om skolens arbejde. For skolenævnet

J. Halkjær Jensen

Skolenævnet har i øvrigt følgende medlemmer:
Fru Vera Nielsen, Istedgade 67.
Hr. Erik Johansen, Sommerstedgade 34.
Hr. Thomas Christensen, Sdr. Boulevard 18.
Hr. Kay Grathwohl, Haderslevgade 3.

Skolens distrikt.
Abel Catrines Gade fra nr. 29—33 og 18—24, Absalonsgade fra nr. 29 og 

34, Colbjørnsensgade fra nr. 13 og 16. Dannebrogsgade fra nr. 39 og 40, 
Eriksgade nr. 25—37 og 42—66, Estlandsgade, Gasværksvej nr. 25- 37 og 
22—28, Halmtorvet, Helgolandsgade nr. 15—21 og 14—18, Istedgade nr. 
1—95 og 2—58, Kvægtorvsgade, Lille Colbjørnsensgade, Lille Istedgade, 
Oehlenschlægersgade nr. 59—69 og 54—70, Revalsgade, Reverdilsgade, Saxo- 
gade fra nr. 77 og 86, Skydebanegade, Stampesgade, Tietgensgade fra nr. 67 
og 62, Viktoriagade nr. 19—25 og 24—30.
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Afslutning på skoleåret.

Forældrene indbydes til at overvære undervisningen i de forskellige 
klasser

torsdag den 20. juni og fredag den 21. juni,

således som det fremgår af det efterfølgende skema.
Tegninger, håndarbejder og sløjdarbejder er fremlagt i pigernes gym

nastiksal torsdag den 20. juni kl. 8—13 og fredag den 21. juni kl. 8—10.

Fredag den 21. juni kl. 11,30 finder afslutningen sted 
i gymnastiksalen.

Til at overvære denne indbydes børnenes forældre og alle elever, som 
ved skoleårets slutning forlader skolen. Der uddeles eksamensbeviser, ud
skrivningsbeviser og flidspræmier.

Musikalsk underholdning under ledelse af hr. Overgaard.

Det nye skoleår
begynder mandag den 12. august. De nye 1. klasser begynder den 19. august. 
De vil få brevkort herom.
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Arsafslutningen 1963.
(Besøgsdage)

TORSDAG DEN 20. JUNI

Lærer. Gæstelærer.
1 II (nr. 7) kl. 8 - 850

910-10
dansk ....... 
regning .... ......I1"' P. Sker r a

1 V (nr. 9) kl. 8 - 8 50 dansk ....... ..... fru Gregersen
9lo-10 regning .... ..... Svensson

1 X (nr. 12) kl. 8 - 850 dansk ....... ..... Holm
9lo-10 regning .... ...... vie. fru Vedersø

2 u (nr. 7) kl. 11 -UB0 dansk ...... ..... hr. Plougmand
121O-13 regning .... ..... fru Jytte Kolbe

2 v (nr. 9) kl. 11 -1150 dansk ....... ..... hr. J. Jacobsen
1210-l3 regning .... ..... fru Karkov

2 x (nr. 12) kl. 11 -1150 dansk ....... ..... hr. I. Kolbe
1210-13 regning .... ..... fru Leegaard

2y (nr. 14) kl. 8 - 8“° regning .... ..... hr. B. K. Petersen
910-10 dansk ....... ..... frk. Signe Bych

3 v (nr. 17) kl. 8 - 850 dansk ....... ..... fru Svensson
3 x (nr.16) kl. 8 - 8S0 regning .... ..... vie. fru Vedersø

910-10 dansk ....... ..... hr. Hosenwein
3 y (nr. 18) kl. 11 -IIs0 dansk ....... ..... fru Jytte Kolbe

121O-13 regning .... ...... Maja Roikjer
4 ii (nr. 16) kl. 11 -1150 dansk ....... ..... Karkov frk. Signe Bych

121O-13 regning .... ..... frk. Signe Bych hr. Jacobsen
4 x (nr. 8) kl. 11 -1150 dansk ....... J fru Holm j[ fru Strøm

121O-13 regning .... 1 hr. Plaugmand
5 ii (nr. 2) kl. 11 -1150 dansk ....... Maja Hoik jer fru Tradsborg

121O-13 regning .... ...... hr. I. Kolbe - Strøm
5 x (nr. 3) 

(nr. 13)
kl. 8 - 850 dansk ....... E. Nielsen 

Overgaard
h r I. Kolbe

Skjerning6A1 kl. 11 -1150 dansk ....... .....
121O-13 regning .... ..... Skerra - Skjerning

6cl (nr. 8) kl. 8 - 850 regning .... ..... frk. C. Rasmussen fru Karkov
9lo-10 historie .... ...... hr. Skjer ning - Strøm

6Blæ(nr. 13) kl. 8 - 850 dansk ....... Overgaard hr Bl uh me
910-10 regning .... ..... Jacobsen - Bhihme

6blæ(nr. 15) kl. 8 - 8S0
9lo-10

dansk ....... 
regning ....

} fru Tradsborg j[ fru 
. -

Jytte Kolbe 
Karkov
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Gæstelærer.Lærer.
7 au (nr. 2) kl. 8 - 85u regning ..... .... vic.hr. Werth Hansen hr. Rosenwein

910-10 dansk ........ .... hr. I. Kolbe fru Holm
7 bu (nr. 10) kl. 11 -1150 regning ........... vie. fru Vedersø hr. Skerra

121O-13 dansk ................ hr. Lundgren - Overgaard
7 cl (nr. 5) kl. 8 - 8S0 regning .............. frk. Schon frk. Bych

9lo-10 dansk ............. fru Leegaard fru Jytte Kolbe
8 au (nr. 1) kl. 10 regning ........ .. frk. C. Rasmussen frk.Schon
8 au (nr. 1) kl. 91” orientering ... .. hr. B.K. Petersen fru Leegaard
I u (nr. 6) kl. 910 tysk .............. .. fru Gregersen hr. E. Nielsen

FREDAG DEN 21. JUNI

Oehlenschlægersgades skole, juni 1963.

3u (nr. 18) kl. 8 - 850 regning ........ .. fru Helleberg
9lo-10 dansk .......... .. frk. Schon

3v (nr. 14) kl. 8 - 85“ regning ........ .. hr. E. Nielsen
4v (nr. 11) kl. 8 - 850 dansk .......... .. frk. Rasmussen hr. B. K. Petersen

9 -10 regning ........ .. fru Helleberg fru Karkov
5x (nr. 3) kl. 9lo-10 regning ........ Rasmussen hr. Skerra
(5Al (nr. 13) kl. 8 - 850 engelsk ........ .. hr. Lundgren - Plougmand

910-10 historie ........ Ploumand - Bluhme
6c 1 (nr. 8) kl. 8 - 850 dansk .......... .. frk. Schon frk. Bych

9w-10 engelsk ........ .. fru Leegaard hr. I. Kolbe
6Blæ(nr. 2) kl. 8 - 850 engelsk ........ .. hr. Overgaard - Bluhme

910-l 0 historie ........ Jacobsen fru Gregersen
6blæ(nr. 15) kl. 8 - 850

910-10
engelsk ........
geografi ......

1 fru Tradsborg J hr.
1 fru

Jacobsen
Strøm

7 au (nr. 17) kl. 8 - 850 engelsk ........ .. vic.hr. Werth Hansen hr. Rosenwein
9lo-10 historie ........ .. hr. E. Nielsen vie. hr. Werth Hansen

7 bu (nr. 10) kl. 8 - 850 tysk .............. .. fru Gregersen hr. Skerra
9lo-10 fysik ............. .. hr. Skjerning fru Jytte Kolbe

7cl (nr. 5) kl. 8 - 8M 
910-10

engelsk ........
historie ........

.. fru Leegaard 

.. frk. Bych
1 - Roikjer

8a 1 (nr. 17) kl. 10 orientering ... .. fru Helleberg hr. B. K. Petersen
8 au (nr. 1) kl. 910 regning ........ .. hr. Lundgren - Overgaard
lu (nr. 6) kl. gi ° regning ........ .. vic. fru Vedersø - Rosenwein

R. Me j ising.
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