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RANDERSGADES
KOMMUNESKOLE

MEDDELELSER FOR 1954-55
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN

Til at overvære undervisningen torsdag d. 16. og fredag d. 17. juni indbydes 
forældre eller værger samt iøvrigt enhver, der har interesse for skolen.



Skoleåret 1954-55.

Klasser og elever: Skoleåret begyndte med 872 elever (mod 863 året før), 
fordelt i 29 klasser: 19 grundskoleklasser (5 for drenge, 5 for piger, 9 fællesklas
ser), 5 eksamensfri mellemskoleklasser (2 for drenge, 2 for piger, 1 fællesklasse), 
4 eksamensmellemskoleklasser (fællesklasser) og ,1 realklasse (fællesklasse).

Eksaminer og prøver: Ved eksamen i juni 1954 tog 24 realeksamen, 31 
mellemskoleeksamen. — Eleverne i de eksamensfri mellemskoleklasser har i årets 
løb aflagt 3 standpunktsprøver i diktat og regning. — Ved standpunktsprøverne ved 
overgangen fra grundskole til mellemskole kvalificerede 45 (24 drenge og 21 piger) 
sig til optagelse i eksamensmellemskolen.

Personalet: Ved overgangen til det nye skoleår ansattes hr. Jens Andersen 
ved Nørrevold skole, og frk. Lili Zinkernagel forflyttedes til Rådmandsgades skole. 
Samtidig knyttedes fru Elin Heede Jørgensen og fru Evy Nørgaard Kranse til Ran- 
dersgades skole. Fra 1. august vendte hr. Erik Moseholm (efter udløbet orlov) og 
fra 5. marts hr. Georges Lütjens (efter udstået militærtjeneste) tilbage til skolen.

Sommerferien: Arbejdet med elevernes rejser til feriepladser og kolonier har 
foruden af viceinspektør G. Helt været varetaget af hr. Engelhardt. Petersen som 
repræsentant for Komiteen for københavnske skolebørns landophold, af fru A.-E. 
Møller, K.K.L.s repræsentant, og hr. O. Grand, K.K.s repræsentant. Der ud
stedtes 201 billetter, 191 til frirejse med statsbanerne, 10 til Bornholm. 2 drenge 
og 9 piger opnåede ferieplads på landet, og 3 drenge kom i ferielejr 2 å 3 uger. 
Desuden kom en del ud til gamle feriepladser. 70 drenge kom ud på K.K.s ferie
kolonier, heraf 42 på kolonien „Sandnæshus“ ved Vesterhavet under ledelse af hr. 
Grand og hr. Thøfner, 28 på andre bosteder. Viceinspektør G. Helt ledede en koloni 
på Thorø. Af pigerne kom 56 på K.K.L.s kolonier, 31 på „Højbjerghus“, 14 på 
Samariternes koloni ved Nykøbing Sj., 11 på „Staunings Minde“, Orø. Af de børn, 
der ikke kom på landet, modtog 58 billetter til Gabriel Jensens ferieudflngter (40 
piger, 18 drenge).

Hjælpeforanstaltninger: Fra foreningen Fattige Børns Fodbeklædning har 
vi modtaget 20 anvisninger på træsko, 10 på lædersko. Fra Foreningen til trængende 
Skolebørns Beklædning modtog vi 41 par strømper, 13 til drenge, 28 til piger. Gen
nem Børnenes Kontor blev 18 piger og 13 drenge klædt på til ferierejsen sidste 
sommer, og der blev ydet julehjælp til 28 hjem. Fordelingen af disse goder er vare
taget af viceinspektrice fru Signe Pedersen. — Skoledirektionen har bevilget 3 
stipendier å 100 kr. til elever i eksamensklasserne.

Skolefrokosten : Til de forskellige former for skolefrokost har der været an
meldt 752 elever, pr. 1. november 1954 344 til frokostpakke og mælk, 408 til 
mælk alene; begge parter har desuden i månederne januar—april fået vitaminpiller.
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Skolefrokosten ydes gratis på de 7 første klassetrin i perioden 1. november—30. 
april, i de øvrige måneder leveres gratis mælk på de samme klassetrin.

Skolesparekassen, der ledes af hr. P. S. Stampe, har 650 sparere, som i 
årets løb har opsparet 24.546,64 kr. Skolesparekassens indestående pr. 31. marts 
1955 var 86.444,45 kr.

Musik: Skolens elever og elever fra Strandvejsskolen har udenfor skoletiden 
adgang til at deltage i musikundervisning hos violinistinde frk. Emmy Werner og 
pianistinde frk. A. de Lichtenberg. Skolen ejer en del violiner, som udlånes til ele
verne. 15 elever har deltaget i violinundervisningen, 36 i undervisningen i klaver
spil. Den 23. april havde musikeleverne deres årlige elevkoncert. — Da frk. Werner 
efter 17 års udmærket indsats har ønsket at afgive violinundervisningen, er den 
overtaget af fru Solveig Falk-Nielsen.

Svømmeundervisningen har været drevet dels i sommermånederne i Skude
havnens skolebadeanstalt, dels i vinterens løb i Østerbros svømmehal; det sidste dog 
kun med et begrænset antal klasser. Efter sommersæsonen uddeltes bevis for den 
danske skoles svømmerprøve (bronze) til 9 piger og 7 drenge, for frisvømmerprøven 
(sølv) til 18 piger og 5 drenge og for livredderprøven (guld) til 16 piger og 5 
drenge. Vinterens resultat blev: 20 svømmerprøver, 19 frisvømmerprøver og 12 liv- 
redderprøver til pigerne og 23 svømmerprøver, 31 frisvømmerprøver og 23 livred- 
derprøver til drengene.

Lejrskole: 3 hold var sidste sommer på lejrskole på feriekolonien „Skamle- 
bæk“ pr. Fårevejle: III E.M. under ledelse af hr. Stampe og hr. Øye, 2. f.m. (ny) 
under ledelse af frk. Birthe Hansen og fru Møller, 2. F.M. (ny) under ledelse af 
hr. Kai Jørgensen og hr. Thøfner. 1 hold var i Sønderjylland med bosted på Grænse- 
hjemmet i Kollund: 2. f.m. (gi.) under ledelse af fru Signe Pedersen og frk. Birthe 
Hansen. — I år udsendes 3 hold: før sommerferien 1 til „Skamlebæk“, efter som
merferien 1 til „Skamlebæk“ og 1 til „Skovbyholm“ på Falster.

Færdselsundervisning er givet af politiet i alle klasser fra 2. kl. — 2.-klas
serne har fået 2 timers undervisning i klassen og derefter en tur med politibil ud i 
trafikken, de øvrige klasser 1 times instruktion.

Udenfor skoletiden har læsestuen været åben 3 gange om ugen i vinterhalv
året, i alt 74 eftermiddage, under tilsyn af skolebibliotekaren, hr. P. S. Stampe. Der 
har været aflagt 2692 besøg eller godt 36 pr. gang. — I frivilligt boldspil i septem
ber—oktober har deltaget ca. 30 drenge, i frivillig gymnastik i vintersæsonen ca. 40 
drenge, begge hold under ledelse af hr. Kai Jørgensen. — Skolescenen (repræsen
tant: viceinspektør G. Helt) har haft 215 medlemmer (20 på ældste hold, 195 på 
yngste), Skolescenens Bio 190, fordelt på 3 hold. — 50—60 elever har overværet 
de af skolevæsenet arrangerede orkesterkoncerter i Odd Fellow-Palæet og Grundt- 
vigskolen.

Indsamlinger: Elever fra skolen har deltaget i mærkesalget til fordel for 
Høstblomstdagen, Spastisk lammede, Julestjernen, Julehjertet, Barnets Hus og 
4. maj-fonden.
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Skibsadoptionen. IV e.m. har på skolens vegne fortsat forbindelse med m/t 
Petra Dan, der sidst har hentet hvalolie fra Sydishavet, og nu sejler på Australien. 
Hveranden måned er udarbejdet en lille ill. avis, „Beskøjten“, som sammen med 
tidsskriftpakker sendes til besætningen. Som julehilsen sendtes en grammofonplade 
med tale, sang og harmonikaspil udført af IV e.m. Til gengæld er modtaget breve og 
fotos samt et morsomt hollandsk træskoskib. Skibets velfærdssekretær, hr. Fog 
Petersen, har fortalt om en rejse til Arabien med farvefilm og kontorchef for Skibs
adoptionen, hr. Munthe Morgenstjerne, om gamle danske tropekolonier. I april har 
skolen haft besøg af et medlem af skibets besætning, motormand Olsen, der med
bragte sjældne ting til skolens naturhistoriesamling.

Forbindelsen med udlandet. IV e.m. har atter haft besøg af lærerinde Alicia 
Åkeson, Necochea, Argentina, og forskelligt geografisk materiale er udvekslet med 
skolen der. — En del elever i II og IV e.m. har sendt bidrag om deres dagligliv til et 
stort værk, der skal udkomme i Japan, skrevet og ill. af børn fra hele verden. For
bindelsen med Argentina og Japan formidles af hr. Poul Thorsen ved hjælp af det 
internationale sprog Esperanto.

Særlige begivenheder: 9. september var skolen i Zoologisk Have; nogle af 
de ældre klasser foretog samme dag klasseudflugt, blandt andet til Roskilde og Sve
rige. — 10. september indviedes det nye lægeværelse og sundhedsplejerskeværelse 
ved en lille festlighed. — 11. september deltog 1. f.u. og elever fra 3. v og 2. A. 
i filmsoptagelser til julemærkets jubilæumsfilm. — I skoleidrætsstævnet i september 
deltog skolen med 5 hold. Rlk. + 4. e.m. piger vandt i langbold over Nyboder (22 
—19), men tabte til Holsteinsgades skole (0—18). 3. e.m. drenge kæmpede i 
håndbold mod Øster Borgerdyd (4—8). I fodbold vandt 2. e.m. drenge over Stevns
gade (4—1), men tabte til Emdrupborg (0—2). 2. F.M.A. kæmpede med 0. 
Farimagsgade (1—2), og rlk. + 4. e.m. drenge slog Sjællandsgade (5—1). — 1 
svømmestevnet i Øbrohallen den 5. oktober deltog 7 pigehold og 6 drengehold her 
fra skolen. De hævdede sig alle særdeles smukt, og der blev hjembragt ikke mindre 
end 4 sølvplader. Desuden repræsenteredes skolen i udspring fra 10 meter vippen 
af Jørgen Knudsen 5. u., Steen Bo Caspersen og Arne Haagensen, 1. f.u.. Den 11. 
oktober samledes skolens elever omkring flagstangen og sølvpladerne blev fæstet til 
skolens fane. Vinderholdene var: fra 2. e.m. Vivi Bayer, Bente Christensen, Inge 
Christiansen, Annette Harenberg, Bente Lund, Birthe Pedersen, Kirsten Petersen 
og Anni Vørsing., fra 5. u. og 1. f.u. Preben Hansen, Jørgen Knudsen, Willi Peter
sen, Ernst Andersen, Steen Bo Caspersen, Arne Haagensen, Otto Hansen og Karl 
Olausen, fra 2. e.m. Jørgen Christensen, Jørgen Nielsen, Erik Nilausen, Ole Peter
sen, Ib Schmidt, Poul Schou, Erik Sørensen og Bruno Weber og fra rlk. og 4. e.m. 
Erling Juelkert, Axel Kristensen, Finn Odder og Bent Berg Nielsen. — 29. oktober 
sluttede skolens fodboldpokalkampe med sejr for 1. F.M.A. over 1. e.m. (2—1). — 
25. oktober—6. november havde skolen besøg af lærer Rune Eriksson fra Stock
holm som gæstelærer, medens hr. O. Grand i samme tidsrum var lærer på hr. 
Erikssons skole. Denne lærerudveksling blev til lige glæde for alle parter. Hr. 
Eriksson fortalte og læste, viste lysbilleder og film for alle de ældste klasser og sang 
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med dem på svensk. Desuden gav vor svenske gæst et værdifuldt supplement til 
forældreaftenen den 3. november ved forevisning af et par af sine smukkeste tone
film. Gennem hr. Erikssons livfulde undervisning fik eleverne en række uforglem
melige indtryk af svensk sprog og kultur. — 2. og 3. november holdtes forældreuge 
med besøg af 108 forældre den første dag, 127 den anden og med 206 deltagere i 
aftenmødet, der indlededes med fælles kaffebord. — 6. november holdtes ånde- og 
varespil til fordel for lejrskolefonden og andre arrangementer. — 12. november 
holdtes orienterende møde for 5.-klassernes forældre om de to mellemskoleformer. 
— 22. december holdtes juleafslutning i tre hold med juletræ i gymnastiksalen; for 
de to yngste hold spillede 1. f.a., instrueret af viceinspektrice fru Signe Pedersen, 
en nissekomedie. — 29. januar havde skolen besøg af „Norden“s norske rejselektor, 
lektor Frans Michelet, Bærum, der gav eksamensmellemskolen og 2. f.m. klasserne 
prøver på norsk humor og fortalte om skiløb for begyndere. — 2. februar fulgte 
„Norden“s svenske rejselektor, recitatrice fru Olga Appellöf, Stockholm, der holdt 
foredrag med farvelysbilleder om Gotland, „Östersjöns pärla“, for 3. og 4. e.m. — 
18. februar holdtes lærerdag for Østerbroskolerne, hvorfor skoledagen sluttede 
kl. 11. — 19. februar sluttede skolens håndbold-pokalkampe med sejr for 4. e.m. — 
Samme dag fandt skoleballet for f.m.- og e.m.-eleverne sted, ledet af hr. Kai før
gensen, og i forbindelse hermed blev katten slået af tønden. — 4.—6. marts spille
des skolekomedie: Hostrups „Soldaterløjer“ med elever fra 4., 3. og 2. e.m. i rol
lerne, instrueret af hr. O. Grand. Som sædvanlig bistod en række af skolens lærer
kræfter på forskellig måde med hr. Kai Jørgensen som teaterdirektør i spidsen og 
med skolebetjent G. Larsen som uundværlig hjælper ved scene- og kulissearrange
mentet. Forestillingen gik 5 gange under god tilslutning. Overskudet vil sætte os i 
stand til at gennemføre en længe ønsket forbedring af sceneforholdene. — 11. marts 
arrangerede „Parkteatret“ skoleforestilling med filmen om Martin Luther. 80 elever 
benyttede sig af tilbudet om de billige billetter. — 2. april fejredes H. C. Andersens 
150 års dag. 5 af skolens elever deltog i æresvagten omkring H. C. Andersens statue 
i Kongens Have, 2 i børnetoget til Rådhuset med skolens fane. Skolen fejrede dagen 
ved 3 arrangementer i gymnastiksalen, hvor vi atter måtte trække store veksler på 
hr. Kai Jørgensens, hr. Øyes og skolebetjent G. Larsens hjælpsomhed: 1) for yngste 
hold fortalte hr. Grand „Klods Hans“, 2. v., 4. a., 5. a. og 1. e.m. sang og recite
rede „Prinsessen på ærten“, dirigeret af hr. Moseholm, og 3. v. opførte „Hvad 
fatter gør“, instrueret af frk. D. Jacobsen. 2) mellemste hold fik ligeledes „Prinses
sen på ærten“, endvidere så de lysbilleder fra „Svinedrengen“, ledsaget af hr. 
Grands oplæsning, og en dramatisering af „Kejserens nye klæder“, spillet af 5. u., 
instrueret af hr. P. Thorsen. 3) ældste hold så lysbilleder: H. C. Andersens Odense, 
ledsaget af hr. P. S. Stampes fortælling, og deltog i en H. C. Andersen-konkurrence, 
arrangeret af frk. D. Jacobsen; desuden sang 4. a. „Hist hvor gaden slår en bugt“, 
og der blev talt om dagens betydning. Vinderne i konkurrencen blev: fra 1. f.m.a. 
Ina Christensen og Toni Jensen, fra 2. e.m. Torben Andersen, fra 3. e.m. Rikke 
Houmann og Lillian Støttrup, fra 4. e.m. Henry Lepper og fra rlk. Kirsten Kynde 
og Bente Thygesen. De modtagne H. C. Andersen-mærkater (250 ark), der solgtes 
til fordel for amerikanske og danske børns monument for H. C. Andersen i New 
York, blev udsolgt på 2 dage; senere solgtes yderligere 50 ark.
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Årsprøven : Skriftlig årsprøve afholdtes den 24. og 26. maj samt enkelte andre 
dage. — 3. mlk. har mundtlig årsprøve 16. og 17. juni. I alle de øvrige klasser 
holdes forældredage, hvor forældrene har lejlighed til at overvære undervisningen. 
Se omstående skema. — Elevernes arbejder i håndarbejde, sløjd og tegning er ud
stillet i den lille gymnastiksal. De skriftlige arbejder findes på klasselokalerne. — 
Årsafslutning holdes i den store gymnastiksal fredag den 17. juni kl. 20.

Skolens distrikt: Ålborggade, Billedvej, Carl Johansgade, Gammel Kalk
brænderivej ulige numre og 2—38, Grenågade, Gustav Adolfsgade, Hobrogade, 
Horsensgade, Jernvej, Kirsteinsgade, Krausesvej, Løfasvej, Løgstørgade 1—5 og 
2—20, Marstalsgade 1—27 og 2—22, Melchiors Plads, Nordkaj, Nordre Frihavns
gade 1—81, Nøjsomhedsvej, J. E. Ohlsensgade, Randersgade 1—53 og 2—40, 
Redhavnsvej, Rekylvej, Ribegade, Rothesgade, Sandkaj, Sankt Jakobsgade, Sankt 
Jakobs Plads, Silkeborggade 1—35 og 2—24, Silkeborg Plads, Skanderborggade, 
Stålvej, Strandboulevarden 59—91, Tværvej, Tømmerkaj, Vejlegade, Viborggade 
og Østerbrogade 78—130.

Skolens kontor: Kontortid hver skoledag kl. 12—13, desuden hver onsdag 
kl. 18—19.

Skolelægen: Læge fru Sigrid Holm træffes tirsdag kl. 13—14, fredag kl. 
10—11.

Skolesundhedsplejersken: Frk. Rosenmejer træffes tirsdag og fredag kl. 
11 — 13.

Konfirmation : Af hensyn til undervisningen bør konfirmationsforberedelsen 
falde i 2. eksamensfri mellemskoleklasse og 3. eksamensmellemskoleklasse i tiden 
fra oktober til april. I disse klasser lægges skemaet med særlig hensyntagen til 
præstegangen. Foregår konfirmationsforberedelsen i andre klasser, må den ligge 
uden for skoletiden. — Eventuel deltagelse i konfirmandrejser må ordnes således, 
at de fleste rejsedage falder i efterårsferien eller påskeferien.

Glemte sager: Der glemmes ikke så lidt tøj og andre ting på skolen. Eleverne 
kan afhente deres glemte tøj i „glemmeskabet“ i kælderen daglig kl. 12 og andre 
ting hos viceinspektricen i de på skolen bekendtgjorte tider. Skolen kan ikke påtage 
sig noget ansvar for medbragte ure, smykker og andre værdisager, ligesom den 
heller ikke har erstatningsansvar for cykler.

Forsømmelser på grund af sygdom bedes altid meddelt skolen så hurtigt som 
muligt, enten ved en seddel til klasselæreren eller ved opringning til skolens kontor, 
helst i kontortiden kl. 12—13 (tlf. Øbro 874).

Randersgades skole, juni 1955.

H. Bahne Jensen,
skolens inspektør.
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Beretning fra skolenævnet.

I det forløbne skoleår har skolenævnet på de månedlige møder drøftet forskel
lige spørgsmål i forbindelse med skolens arbejde, bl. a. forsømmelser.

Af arrangementer på skolenævnets foranledning skal vi nævne, at der den 6. 
november blev afholdt varespil på skolen. Det gav ca. 900 kr. i overskud, og vi 
siger tak til alle forældre for den gode tilslutning, da det er af stor betydning for 
lejrskolen og til gavn og glæde for mange børn.

Onsdag den 26. januar afholdtes forældremøde i gymnastiksalen, hvor over
lærer Holger Jensen talte om Børn og film. I tilknytning til foredraget vistes filmen 
„Flaskeposten“.

Atter i år har vi en samtalekreds på skolen. Det er kommunelærerinde fru 
Anna Thuesen, der leder kredsen: Skole- og opdragelsesproblemer. Det er en meget 
stor kreds, og vi siger alle interesserede forældre tak for den interesse, de viser for 
skolen og dens arbejde. Vel mødt igen til efteråret, når skolen igen kalder til sam
talekreds !

Skolenævnet takker inspektøren og lærerpersonalet for det gode samarbejde og 
den forståelse, der altid findes på Randersgades skole.

På skolenævnets vegne 
Julie Schultz.

Skolenævnets medlemmer:

Husmoder fru Julie Schultz. GI. Kalkbrænderivej 32' (formand). 
Skomager Carsten Andersen, Silkeborgplads 63 (næstformand). 
Børstenbindermester Kai Odder, Hjørringgade 52 (sekretær). 
Sporvejsfunktionær Erling Hartmann Møller, Ålborggade 22 mz. 
Syerske fru Asta Hansen, Løgstørgade l3.
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Ärsafslutningen 1955.
(Besøgsdage).

TORSDAG DEN 16. JUNI

Eksamens-mellemskolen.

Lærer. Gæstelærer.

III EMa(nr. 13) kl. 8—10 engelsk ........... . viceinsp. G. Helt hr. P. S. Stampe
111 EMb(nr. 15) kl. 8—10 regn. + matm. . frk. Dora Jacobsen - Bo Jacobs
II EM (nr. 17) kl. 8— 9 historie ........... . hr. B. Thøfner - Engelhardt Pedersen

(nr. 14) - 9—10 naturhistorie ... - 0. Thomassen - Victor Hansen
I EM (nr. 17) kl. 9—10

- 10—11
historie ...........
dansk ..............

- 0. Grand
- Bo Jacobs

- E. Moseholm
- P. Thorsen

Eksamensfri mellemskole.

2 F (nr. 18) kl. 8— 9
- 9—10

dansk ................
engelsk .............

hr. O. Thomassen 
- B. Thøfner

hr. Sv. Dalsager 
fru A.-E. Møller

1 FA (nr. 19) kl. 9—10
- 10—11

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

- Kai Jørgensen
- B. Thøfner

hr. P. Thorsen
frk. Birthe Hansen

2 f (nr. 9) kl. 9—10 dansk ............... frk. Birthe Hansen fru E. Krause
(nr. 15) - 10—11 regning ............. hr. O. Grand frk. B. Bjørnekær

1 fa (nr. 19)
(nr. 4)

kl. 8— 9
- 9—10

dansk ................
geografi ............. viceinsp.tr. fru S. Pedersen hr. O. Grand

- E. H. Lauridsen
1 fu (nr. 13) kl. 10—11 engelsk ............. viceinsp.G. Helt fru R. Brinch

Grundskolen.

Drengeklasser.
5 A (nr. 20) kl. 9—10 

- 10—11
regning ..........
dansk .............

.. hr. Sv. Dalsager
- Engelhardt Pedersen j’hr. A. Øye

4 A (nr. 16) kl. 12—13 regning .......... - B. Thøfner - O. Grand
- 13—14 naturhistorie .. - A. Øye frk. B. Bjørnekær

3 A (nr. 6) kl. 13—14 regning .......... - Victor Hansen
2 A (nr. 10) kl. 12—13 dansk ............. - Sv. Dalsager
1 A (nr. 10) kl. 13—14 dansk ............. - E. H. Lauridsen
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Pigeklasser. Lærer. Gæstelærer.

5 a (nr. 14) kl. 8— 9 naturhistorie .. .. frk. Else Kjær frk. R. Bruun
4 a (nr. 7) kl. 9—10 dansk ............. - R. Bruun - Else Kjær

- 10—11 regning .......... - Dora Jacobsen hr. E. H. Lauridsen
3 a (nr. 12) kl. 12—13 regning .......... .. fru R. Brinch
2 a (nr. 5) kl. 12—13 dansk ............. .. frk. B. Bjørnekær
1 a (nr. 3) kl. 13—14 dansk ............. - Else Kjær

Fællesklasser.
5 u (nr. 20) kl. 8— 9 dansk ........ ...... hr. P. Thorsen hr. Theils Hansen
4 u (nr. 16) kl. 10—11 dansk ........ ...... - P. S. Stampe fru E. Heede Jørgensen
3 u (nr. 7) kl. 13—14 dansk ........ ..... - 0. Grand
2 u (nr. 8) kl. 12—13 regning ...... ...... - Victor Hansen
1 u (nr. 8) kl. 13—14 regning ...... ...... - E. Moseholm
4 v (nr. 11) kl. 9—10 dansk ........ .....  frk. B. Bjørnekær fru E. Heede Jørgensen

(nr. 4) - 10—11 geografi ...... .....  fru E. Krause frk. Else Kjær
3 v (nr. 12) kl. 13—14 regning ...... ...... hr. B. Thøfner
2 v (nr. 3) kl. 12—13 dansk ........ ...... - E. Moseholm
1 V (nr. 5) kl. 10—11 dansk ........ ...... frk. R. Bruun

FREDÄGIDEN 17. JUNI

Eksamens-mellemskolen.

IIIEMa(nr. 15)
IIIEMb(nr. 13)
II EM (nr. 19)

(nr. 17)
I EM (nr. 17)

kl. 8—10 
kl. 8—10
kl. 8— 9 
- 9—10

kl. 8— 9

regn. + matm. . frk. Dora Jacobsen

(nr. 4) - 9—10

engelsk ............. viceinsp. G. Helt
tysk .................... fru R. Brinch
engelsk ............... - A.-E. Møller
engelsk .............. hr. Sv. Dalsager
geografi ............... - P. Thorsen

hr. Bo Jacobs
- P. S. Stampe
- E. H. Lauridsen 

. fru S. Pedersen 
frk. B. Bjørnekær 
hr. E. Moseholm

viceinsp.tr

Eksamensfri mellemskole.

2 F (nr. 18) kl. 9—10 regning .......... .. hr. Sv. Dalsager hr. Kai Jørgensen
1 FA (nr. 14) kl. 10—11 naturhistorie .. A. Øye fru R. Brinch
2 f (nr. 15) kl. 10—11 historie .......... .. frk. Birthe Hansen hr. O. Thomassen
1 fa (nr. 19) kl. 9—10 engelsk .......... Birthe Hansen - Victor Hansen
1 fu (nr. 7) kl. 8— 9 regning .......... .. fru A.-E. Møller - A. Øye

- 9—10 historie .......... .. hr. Engelhardt Pedersen - Theils Hansen
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Grundskolen.

Drengeklasser. Lærer. Gæstelærer.
5 A (nr. 20) kl. 8— 9 historic ...... ...... hr. Victor Hansen hr. Kai Jørgensen
4 A (nr. 20) kl. 9—10 dansk ........ ...... - A. Øye frk. B. Bjørnekær
3 A (nr. 6) kl. 8— 9 dansk ........ ...... - Theils Hansen
2 A (nr. 10) kl. 10—11 regning ..... ...... viceinsp. G. Helt
1 A (nr. 10) kl. 12—13 regning ..... ...... hr. Kai Jørgensen

Pigeklasser.
5 a (nr. 11) kl. 8— 9 dansk ........ ...... frk. Birthe Hansen hr. O. Thomassen

- 9—10 regning ...... ...... fru R. Brinch fru E. Heede Jørgensen
4 a (nr. 4) kl. 12—13 geografi ...... ...... - E. Kranse - R. Brinch
3 a (nr. 12) kl. 12—13 dansk ........ ...... - E. Heede Jørgensen
2 a (nr. 5) kl. 12—13 regning ..... ...... - A.-E. Møller
1 a (nr. 3) kl. 8— 9 regning ...... ...... frk. R. Bruun

Fællesklasser.
5 u (nr. 14)

(nr. 20)
kl. 9—10 
- 10—11

naturhistorie ...
regning ...........

. hr. O. Thomassen
P. S. Stampe

fru E. Kranse
hr. Kai Jørgensen

4 u (nr. 16) kl. 8— 9 regning ........... E. Moseholm - P. Thorsen
- 9—10 naturhistorie ... E. H. Lauridsen frk. R. Bruun

3 u (nr. 6) kl. 10—11 regning ........... P. Thorsen
2 u (nr. 8) kl. 12—13 dansk .............. Bo Jacobs
1 u (nr. 8) kl. 10—11 dansk .............. Victor Hansen
4 v (nr. 11 ) kl. 10—11 regning ........... . fru E. Kranse fru A.-E. Møller
3 v (nr. 12) kl. 10—11 kristensdomsk. . frk. Dora Jacobsen
2 v (nr. 3) kl. 10—11 regning ........... . fru E. Heede Jørgensen
1 V (nr. 5) kl. 8— 9 regning ........... E. Kranse

Frikvarter begge dage: kl. 850—9 , 950—10.

Tegnearbejder, håndgerningsarbejder og sløjdarbejder er udstillede 
i den lille gymnastiksal torsdag og fredag kl. 9—12 

samt efter afslutningen.

Afslutningshøjtidelighed
med uddeling af eksamensbeviser, standpunktsbøger og præmier: 

fredag den 17. juni kl. 20 i gymnastiksalen.
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