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RANDERSGADES
KOMMUNESKOLE

MEDDELELSER FOR 1960-61
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN

Til at overvære undervisningen tirsdag d. 20. og onsdag d. 21.,juni indbydes 
forældre eller værger samt i øvrigt enhver, der har interesse for skolen.



Skoleåret 1960-61.

Klasser og elever: Året begyndte med 813 elever (mod 822 året før) fordelt 
i 30 klasser: 24 hovedskoleklasser (4 drenge-, 2 pige- og 18 fællesklasser), 2 
eksamensfri mellemskoleklasser (1 drenge- og 1 pigeklasse), 3 eksamensskole
klasser og 1 realklasse (alle 4 er fællesklasserl.

Eksaminer og prøver: Ved eksamen i maj-juni 1960 tog 21 realeksamen 
og 29 mellemskoleeksamen. - I de eksamensfri klasser er der i årets løb aflagt 3 
standpunktsprøver i dansk og regning.

Personalet: Fra 1. august søgte og fik fru Inger Dall bevilget flytning til 
Ålholm skole. Skolebetjent hr. Georg Larsen søgte forflyttelse til den nye Hyltebjerg 
skole i Vanløse. — Fra 1 september 1960 søgte og fik hr. overlærer O. Thomassen 
afsked med pension.

Pr. 1. august ansattes frk. Hanne Christensen, fru Inge Petersen og hr. Arne 
Mogensen som faste lærere ved skolen. Frk. Anette Quist blev ansat som vakance
lærer. Hr. K. E. Hermansen blev fast ansat som skolebetjent.

Sommerferien 1960: Arbejdet med elevernes rejser til feriepladser og kolonier 
har foruden af hr. viceinspektør G. Helt været varetaget af hr. Engelhardt Petersen 
som repræsentant for københavnske skolebørns landophold, af frk. B. Hansen 
og hr. O. Grand. Der blev udstedt 122 billetter til frirejser med D.S.B. og 12 
billetter til Bornholm. På K.K.’s feriekolonier kom 58 drenge, og 72 piger fik 
ophold på K.K.L.’s kolonier. 6 piger og 23 drenge kom ud i nye feriepladser på 
landet; desuden kom mange ud i gamle pladser. 72 elever, der ikke kom på landet, 
modtog kort til Gabriel Jensens Ferieudflugter.

Hjælpeforanstaltninger: Ved sommerferien I960 modtog 19 elever kort 
til tøjhjælp fra Børnenes Kontor, og ved juletid fik 10 hjem hjælp i form af føde
varepakker. Der har været en ret stor nedgang i ansøgernes tal.

Skolebespisningen : Der er tilmeldt 753 elever til mælk og 10 elever er på 
skolelægens anbefaling tilmeldt til madpakke. Der ydes | 1 sødmælk eller | 1 
kærnemælk pr. dag til hver elev på de første 9 klassetrin. 1 tiden januar-april gives 
vitaminpiller.
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Musik: Skolens elever har uden for skoletiden adgang til at deltage i musik
undervisning i klaver, violin og blokfløjte. Hr. og fru Jacob Thomsen har haft 7 
elever i blokfløjte og 2 i violinspil.

I maj måned havde børnene deres årlige elevkoncert.

„Overlærer Henny Haars legat“.
Skolen har haft den glæde at modtage ovennævnte legat, stort kr. 10.000,00, 

fra tidligere lærerinde ved skolen frk. Henny Haar. De årlige renter anvendes som 
„hjælp og belønning til flittige, dygtige og velopdragne elever ved skolen efter ind
stilling af klasselæreren og efter dennes og skoleinspektørens bedste skøn“.

Skolesparemærker: Der er fra skolens kontor solgt for 8925 kr. 25-øres 
sparemærker i løbet af året.

Uden for skoletiden har læsestuen været åben 3 gange ugentlig i vinter
halvåret, i alt 78 gange, under skolebibliotekaren hr. P. S. Stampes ledelse. Der 
har været 1513 besøg eller 19,3 pr. gang. Af skolens udlånsbibliotek har 340 elever 
fra 4. klasse og opefter lånt 6140 bøger i perioden 1. april 1960-31. marts 1961. 
Udlånet har været åbent 135 dage.

Skolescenen : Der har i år været tilmeldt 18 elever fra 5. klasserne, 86 elever 
til yngste hold, 16 til ældste hold og 18 elever til Det kongelige Teater. Til skolebio 
var 50 meldt til fra 5. klasserne, 120 på yngste hold og 23 på ældste hold. Hele 
arbejdet med skolescenen er blevet varetaget af hr. G. Helt.

Svømmeundervisning er i skoletiden blevet givet i tiden november-april i 
Øbro-Hallen. Dog kun med et begrænset antal klasser. 46 drenge og 39 piger 
bestod 50-m-prøven, 42 drenge og 37 piger tog svømmeprøven (bronze), fri
svømmerprøven (sølv) fik 26 drenge og 28 piger, og 22 drenge og 27 piger bestod 
skolevæsenets største prøve, livredderprøven (guld).

Lejrskole: 5 hold var på lejrskole: 2. F med hr. E. Moseholm og K. Jør
gensen, 2. f med fru E. Theils Hansen og frk. B. Hansen, 7. a med fru S. Pedersen 
og frk. B. Hansen, 7. A med hr. V. Hansen og K. Jørgensen - alle holdene var på 
Skamlebækkolonien ved Sejrøbugten. III v var med hr. og fru P. Thorsen på 
lejrskole ved Vesterhavet med bosted i Vester Vedsted.

Indsamlinger: Eleverne fra skolen har deltaget i mærkesalget til fordel for 
Høstblomsten, Julehjertet og Barnets Dag, ledet af henholdsvis hr. pastor K. Kynde, 
frk. Hanne Christensen og hr. Arne Mogensen. Indsamlinger og salg af lodsedler 
blev forestået af hr. K. Jørgensen.
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Skibsadoptionen har de første måneder af skoleåret været formidlet af real
klassen, som dog nu på grund af optagethed har overladt arbejdet til 6. bv. - Real
klassen sluttede på festlig vis med et gallanummer af bladet „Beskøjten“ til fordeling 
om bord på m/t PETRA DAN, der nu i 7 år har været skolens adoptionsskib. Den 
fhv. velfærdssekretær Niels Juul besøgte klassen i september og fortalte fængslende 
om sine rejser samt viste lysbilleder og film, især fra Sydamerika. En meget smuk 
samling tropiske sommerfugle blev overrakt som skibets gave og er nu ophængt i 
naturhistorieværelset. Senere ankom en spændende konkylie.

6. bv har fortsat samarbejdet. Der er blevet afsendt to numre af „Beskøjten“. 
Til jul sendtes to pakker ugeblade og et lille udvalg af årets julehefter. Fra velfærds
sekretæren ombord har klassen modtaget breve med beretninger om skibets rejser. 
Fra rederiet modtages stadig alle positionsmeldinger og fra Dansk Skibsadoption 
tidsskrifter vedrørende søfart.

Særlige begivenheder: 1 skoleidrætsstævnet i september deltog skolen med 
2 langboldhold (22 piger), 4 fodboldhold og 2 håndboldhold (64 drenge). Ved de 
københavnske skolers svømmestævner deltog vi med 4 pigehold og 7 drengehold 
(80 elever). Af disse hold klarede 6 sig gennem kvalifikationskampene til slut- 
stævnet, hvor det lykkedes realklassens drenge at blive nr. 1 og erobre en fane
plade i sølv.

Vor årlige papirindsamling gav et overmåde smukt resultat, nemlig 1243,00 
kr. i overskud. Vi bringer herved alle hjemmene en hjertelig tak for den store 
interesse, der blev vist skolen på denne dag. Vi håber på et lige så fint resultat, 
når vi kalder igen.

Realklassen arrangerede skolebal 10. marts for skolens nuværende elever i 
de store klasser (fra 7. klasse og opefter). Det blev som sædvanlig en fornøjelig 
aften.

Årsprøven: Skriftlig årsprøve afholdes 8. og 9. juni, samt enkelte andre 
dage. Mundtlig prøve for III EM og besøgsdage afholdes efter omstående skema. 
Elevernes arbejder i håndarbejde, sløjd og tegning er udstillet i den lille gymna
stiksal. Årsafslutning finder sted onsdag den 21. juni kl. 20 med uddeling af stand
punktsbøger og eksamensbeviser.

Skolens distrikt: Billedvej, Carl Johansgade, GI. Kalkbrænderivej 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, Ndr. Frihavnsgade 1-81, Nøjsomhedsvej, J. E. 
Ohlsensgade, Randersgade 1-53 og 2-40, Redhavnsvej, Rekylvej, Ribegade, Rothes- 
gade, Sandkaj, Sankt Jacobsgade, Sankt Jacobs Plads, Silkeborggade 1-35 og 2—24, 
Silkeborg Plads, Skanderborggade, Strandboulevarden 59-91, Stålvej, Tværvej, 
Tømmerkaj, Vejlegade, Viborggade, Østerbrogade 78-130 og Ålborggade.
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Skolens kontor: Kontortid hver skoledag kl. 12—13, desuden hver onsdag kl. 
17:"'-18-'°.

Skolelægen : Læge fru Sigrid Holm træffes torsdag kl. 10-11.

Skolesundhedsplejersken : Fru Bræstrup træffes tirsdag, torsdag og fre
dag kl. 8-16.

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 ki. 12-13 (tlf. Øbro 874).

Randersgade skole, juni 1961.

F. Garbers.
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Beretning fra skolenævnet.

I det forløbne skoleår har skolenævnet på de månedlige møder drøftet for
skellige spørgsmål vedrørende skolens daglige arbejde.

Skolen havde i forældreugen kontakt med ca. 200 hjem, det var lidt mindre end 
året før. Onsdag den 2. november var der forældreaften på skolen, hvor hr. I. Theils 
Hansen demonstrerede en fysiktime og hr. E. Moseholm underholdt med „Sang 
og musik i skolen“, en aften med godt besøg og fin underholdning.

Den 3. december afholdtes det årlige andespil til fordel for lejrskolearbejdet, 
grundet en meget ringe tilslutning denne aften blev overskuddet kun 440 kr.

Skolenævnet siger tak til forældre, skolens personale og skolens inspektør 
for året 1960/61.

På skolenævnets vegne 
Carsten Andersen.

Skolenævnets medlemmer:

Skomager Carsten Andersen, Gadelandet 5 st., Brh. (formand).
Sporvejsfunkt. Erling H. Møller, Ålborggade 223 (næstformand).
Assistent Ejner Hansen, Hesseløgade 20 (sekretær).
Husmoder Birthe Røikjær Hansen, Kanslergade 14 st.
Overchauffør Poul S. Enevoldsen. Grenågade 1.
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Årsafslutningen 1961.
(Besøgsdage.)

TIRSDAG DEN 20. JUNI

Mell emskolen.

Lærer. Gæstelærer.
III u (nr. 14) kl. 8-11 naturhistorie .. .. hr. V. Hansen fr. L. Nørgaard
III v (nr. 13) kl. 8-11 dansk ............. - P. Thorsen - J. Lundin
3 F (nr. 4) kl. 9-10 dansk ............. - E. Moseholm - D. Jacobsen

- 10-11 historie ..........- E. Moseholm hr. A. Mogensen
3 f (nr. 20) kl. 8- 9 dansk ............. .. fr. E. Theils Hansen fr. H. Christensen

Hovedskolen.

7 A (nr. 15) kl. 8- 9 regning ...... ...... hr. E. Lauridsen hr. A. Mogensen
7 a (nr. 19) kl. 9-10

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

...... fr. S. Pedersen

...... - E. Theils Hansen
- A. Mogensen 

fr. K. Bay
7 bu (nr. 15) kl. 9-10

- 10-11
dansk ........
tysk ...........

...... hr. Bo Jacobs

...... fr. B. Hansen
- K. Bay

hr. M. Hindsberger
6 au (nr. 20) 

(nr. 9)
kl. 9-10
- 10-11

regning .....
geografi ......

...... hr. Sv. Dalsager

...... - E. Jensen
- E. Jensen
- Bo Jacobs

6 av (nr. 16) kl. 8- 9
- 9-10

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

...... - 0. Grand

...... fr. B. Hansen
- I. Theils Hansen 

fr. I. Petersen
6 bu (nr. 17) kl. 8- 9

- 9-10
dansk ........
regning ......

...... - A.-E. Møller

...... hr. K. Jørgensen
hr. B. Thøfner
fr. H. Christensen

6 bv (nr. 18) kl. 8- 9
- 9-10

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

...... - K. Jørgensen

...... - 0. Grand
hr. E. Moseholm 

- E. Lauridsen
5 A (nr. 11)

(nr. 9)
kl. 8- 9

- 9-10
dansk ........
geografi ......

...... - P. S. Stampe

...... fr. E. Theils Hansen
- Engh. Petersen 

fr. A. Quist
5 u (nr. 1 1) kl. 9-10

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

...... hr. M. Hindsberger

...... - B. Thøfner
hr. P. S. Stampe

- /. Theils Hansen
5 v (nr. 16) kl. 10-11 regning ...... ...... fr. D. Jacobsen fr. A. Quist
4 A (nr. 12) kl. 8- 9 dansk ........ ...... hr. M. Hindsberger hr. Bo Jacobs
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Lærer. Gæstelærer.
4 u (nr. 4) kl. 8- 9 dansk ........ ...... fr. /. Petersen fr. K. Bay
4 v (nr. 6) kl. 8-9 dansk ........ ..... - D. Jacobsen hr. Sv. Dalsager
3 u (nr. 7) kl. 10-11 regning ...... ...... - A.-E. Møller
3 v (nr. 12) kl. 9-10 regning ..... ...... hr. B. T høf ner
3 x (nr. 12) kl. 10-11 dansk ........ ...... - Sv. Dalsager
2 A (nr. 10) kl. 8-9 dansk ........ ...... - E. Jensen
2 a (nr. 5) kl. 10-11 regning ..... ...... fr. I. Petersen
2 u (nr. 8) kl. 10-11 dansk ........ ...... hr. E. Lauridsen
2 v (nr. 3) kl. 10-11 dansk ........ ...... fr. H. Christensen
1 u (nr. 3) kl. 9-10 dansk ........ ...... hr. Engh. Petersen
1 v (nr. 5) kl. 8-9 dansk ........ ...... fr. A. Quist
1 x (nr. 10) kl. 9-10 regning ...... ...... - A.-E. Møller
1 y (nr. 8) kl. 8- 9 dansk ........ ...... - B. Hansen

ONSDAG DEN 21. JUNI

Mellemskolen.

111 u (nr. 7) kl. 8-11 historie ...... ...... hr. 0. Grand. hr. E. Jensen
III v (nr. 13) kl. 8-11 tysk ........... ...... - M. Hindsberger fr. B. Hansen
3 F (nr. 17) kl. 9-10 engelsk ...... ...... - B. Thøfner hr. Engh. Petersen
3 f (nr. 20) kl. 8- 9 regning ..... ...... - B. Thøfner fr. H. Christensen

(nr. 2) kl. 9-10 fysik .......... ...... - P. S. Stampe hr. I. Theils Hansen

Hovedskolen.

7 A (nr. 2)
(nr. 15)

kl. 8- 9
kl. 9-10

fysik ..............
dansk .............

.. hr. P. S. Stampe
- V. Hansen

hr. I. Theils Hansen 
- Bo Jacobs

7 a (nr. 19) kl. 8- 9 historie .......... .. fr. S. Pedersen fr. /. Petersen
7 bu (nr. 17) kl. 8- 9 engelsk .......... .. hr. Sv. Dalsager hr. Bo Jacobs
6 au (nr. 16) kl. 9-10 engelsk .......... - Sv. Dalsager - E. Lauridsen
6 av (nr. 16) kl. 10-11 engelsk .......... .. fr. A.-E. Møller fr. I. Petersen
6 bu (nr. 18) kl. 8- 9 engelsk .......... - A.-E. Møller - J. Lundin
6 bv (nr. 18) kl. 10-11 engelsk .......... .. hr. Sv. Dalsager hr. B. Thøfner
5 A (nr. 14) kl. 8- 9 naturhistorie .. - A. Mogensen - E. Moseholm
5 u (nr. 14) kl. 9-10 geografi .......... .. fr. J. Lundin fr. D. Jacobsen
5 v (nr. 9) kl. 9-10 geografi .......... - I. Petersen - L. Nørgaard

(nr. 15) - 10-11 dansk ............. - J. Lundin - A. Quist
4 A (nr. 9) kl. 10-11 regning .......... .. hr. V. Hansen hr. P. Thorsen
4 u (nr. 6) kl. 8- 9 regning .......... .. fr. L. Nørgaard hr. 1. Theils Hansen
4 v (nr. 6) kl. 10-11 regning .......... .. hr. E. Moseholm hr. E. Lauridsen
3 ii (nr. 1 1 1 kl. 10-1 1 dansk ............ - Bo Jacobs
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Lærer.
3 v (nr. 12) kl. 9-10 dansk ........ .....  hr. P. Thorsen
3 x (nr. 12) kl. 10-11 regning ...... .....  fr. H. Christensen
2 A (nr. 10) kl. 9-10 regning ...... ..... hr. E. Moseholm
2 a (nr. 5) kl. 10-11 dansk ........ .....  fr. L. Nørgaard
2 u (nr. 8) kl. 9-10 regning ..... .....  hr. G. Helt
2 v (nr. 3) kl. 9-10 regning ..... ..... - A. Mogensen
1 u (nr. 3) kl. 8- 9 regning ...... ..... - E. Lauridsen
1 V (nr. 5) kl. 9-10 regning ...... .....  fr. H. Christensen
1 X (nr. 10) kl. 10-11 dansk ........ ...... hr. A. Mogensen
i y (nr. 8) kl. 8- 9 regning ...... ..... - K. Jørgensen

Frikvarter begge dage: kl. 85“-9, 9’’"-10.

Tegnearbejder, håndarbejder og sløjdarbejder er udstillet i den lille gymnastiksal 
tirsdag og onsdag fra kl. 9 til kl. 12.

Tilsyn med de udstillede arbejder:

Tirsdag: 
kl. 9-10 hr. I. Theils Hansen 

- 10-11 - Engh. Petersen 
- 11-12 fr. A. Quist

Onsdag:
kl. 9-10 hr. K. Jørgensen
- 10-11 - Engh. Petersen
- 11-12 - /. Theils Hansen

Afslutning for de elever, der går ud af skolen, finder sted 
onsdag den 21. juni kl. 20 i skolens gymnastiksal.
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