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RANDERSGADES
KOMMUNESKOLE

MEDDELELSER FOR 1961-62
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN

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



Skoleåret 1961-62.

Klasser og elever: Året begyndte med 816 elever (mod 813 året før) fordelt 
i 30 klasser: 25 hovedskoleklasser (3 drenge-, 1 pige- og 21 fællesklasser), en 
8. pigeklasse, 4 eksamensklasser (alle fællesklasser).

Eksaminer og prøver: Ved eksamen i maj-juni 1961 tog 20 realeksamen 
og 26 mellemskoleeksamen.

Personalet: Kommunelærer Erik Moseholm fik bevilget orlov 1 år. Vakance
lærer Anette Quist blev fast ansat 1. august 1961. Frk. Gudrun Olsen blev ansat 
som fast vikar 1. august 1961. Seminarieelev Frode Jensen blev 1. februar 1962 
ansat som vakancelærer.

Sommerferien 1961: Arbejdet med elevernes rejser til feriepladser og kolo
nier har foruden af viceinspektør G. Helt været varetaget af Engh. Petersen, som 
repræsentant for de københavnske skolebørns landophold, af Birthe Hansen og V. 
Hansen. Der blev udstedt 201 billetter til frirejser med D.S.B. og 11 billetter til 
Bornholm. På K.K.’s feriekolonier kom 52 drenge, og 70 piger fik ophold på 
K.K.L.’s kolonier. 6 piger og 11 drenge kom ud i nye feriepladser på landet; des
uden kom mange ud i gamle pladser. 59 elever modtog kort til Gabriel Jensens 
Ferieudflugter.

Hjælpeforanstaltninger: Ved sommerferien 1961 modtog 25 elever kort 
til tøjhjælp fra Børnenes Kontor, og ved juletid fik 7 hjem hjælp i form af fødevare
pakker.

Lejrskole: 3 hold var på lejrskole på feriekolonien „Skamlebæk“. IVu med 
A.-E. Møller, lu med Sv. Dalsager og 7 av med B. Hansen.

Skolebespisningen: Der er tilmeldt 706 elever til mælk og 24 elever er på 
skolelægens anbefaling tilmeldt til madpakke. Der ydes |1 sødmælk eller | 1 kærne
mælk pr. dag til hver elev på de første 9 klassetrin. I tiden januar-april gives vita
minpiller.
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Uden for skoletiden : Læsestuen har været åben 3 gange ugentlig i vinter
halvåret, i alt 75 gange, under skolebibliotekaren P. S. Stampes ledelse. Der har 
været 1549 besøg eller 20,7 pr. gang. Af skolens udlånsbibliotek har 339 elever 
fra 4. klasse og opefter lånt 4619 bøger i perioden 1. april 1961-31. marts 1962. 
Udlånet har været åbent 137 dage.

40 elever har på 3 hold deltaget i frivillig formning (tegning) under ledelse af 
H. & A. Mogensen. Hvert hold mødte 1 gang om ugen.

Hver lørdag eftermiddag samledes 25 elever til frivillig korsang under Frode 
Jensens ledelse.

Vinteren igennem har skolenævnsmedlem hr. P. Enevoldsen haft 16 elever til 
skakundervisning.

Skolescenen: Der har i år været tilmeldt 26 elever fra 5.-klasserne, 80 ele
ver til yngste hold, 5 til ældste hold og 12 elever til Det kongelige Teater. Til sko
lebio var 54 meldt til fra 5.-klasserne, 110 på yngste og 8 på ældste hold. Hele ar
bejdet med skolescenen er blevet varetaget af viceskoleinspektør G. Helt.

Særlige begivenheder: Ved skoleidrætsdagen 1961 deltog vi med 2 lang
bold-, 2 stafetløbs-, 3 håndbold- og 3 fodboldhold, i alt 22 piger og 82 drenge. 2 
fodbold- og 1 håndboldhold nåede semifinalerne, hvor de måtte lade livet. Alle hol
dene viste en fin optræden på banerne. Ved svømmestævnerne deltog vi med 5 pige- 
og 8 drengehold. I de indledende stævner nåede 3 pige- og 6 drengehold at kvalifi
cere sig til slutkampene og her blev lu piger vinder af en sølvplade til skolens fane. 
Ved „Aktuelts“ store indendørs fodboldstævne havde vi 2 hold med, der begge måtte 
lade livet i første omgang.

Den 28. september kaldte skolen til vor årlige papirindsamling, der gav det 
hidtil fineste resultat, nemlig 1580 kr. i overskud. Vi bringer alle hjem skolens 
varmeste tak for den interesse og hjælpsomhed, der den dag blev vist.

For klasserne over 6. klassetrin arrangerede realklassen den 10. marts et sær
deles vellykket og godt besøgt skolebal, der holdt de 110 elever i ånde fra kl. 1 930— 
kl. 24, trods den store konkurrence fra radio- & fjernsynsudsendelse til fordel for 
U-landsindsamlingen.

Indsamlinger : Fru E. Theils Hansen og Erik Jensen har ledet indsamlingerne 
til Julehjertet og Barnets Dag; endvidere har eleverne deltaget i flere andre indsam
linger. Hele skolen har deltaget i indsamlingerne til spedalskhedsbekæmpelsen i 
Indien og U-landshjælpen. Desuden har eleverne deltaget i salget af Gabriel Jensens 
vifte under K. Jørgensens ledelse.

Skibsadoptionen. Der har i det forløbne skoleår kun været en enkelt kontakt 
med m/t PETRA DAN, skolens adoptionsskib. 6bv har haft så travlt i geografiti
merne, at der ikke har kunnet afses tid til noget andet. Det kunne således se ud, som 
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om det lille blad „Beskøjten“ er kommet ud i stormvejr; men det gælder for „Be- 
skøjten“, som det gør for skibet i Paris’ byvåben: Det vipper nok, men kæntrer 
ej. Fra rederiet modtages stadig ugentlig positionsmeldinger, og fra Dansk Skibs
adoption modtages regelmæssigt tidsskrifter om søfart.

Musik: Skolens elever har uden for skoletiden adgang til at deltage i under
visning i klaver-, violin- og blokfløjtespil, hvortil der henholdsvis har været 3, 1 
og 10 elever. Undervisningen ledes af eks. musikpædagoger hr. og fru Jacob Thom
sen.

Sparemærker: Der er i årets løb solgt sparemærker for et beløb af kr. 
9750,00, en fremgang på over 1000,00 kr.

Årsprøven : Skriftlig årsprøve afholdes 7. og 8. juni, samt enkelte andre dage. 
Besøgsdagene afholdes efter omstående skema. Elevernes arbejder i håndarbejde, 
sløjd og tegning er udstillet i den lille gymnastiksal. Årsafslutning finder sted tors
dag den 21. juni kl. 20 med uddeling af afgangsbeviser 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 75=års jubilæum : Skoleårets største begivenhed var skolens 75-års 
fødselsdag. Selve dagen var søndag den 15. oktober, første dag i efterårsferien. 
Derfor blev festlighederne afholdt de to forudgående dage.

Fredag den 13. oktober kl. 9 samledes ca. halvdelen af eleverne i skolegården 
til flaghejsning, morgensang og tale af inspektøren. Det kastede en særlig glans over 
festlighederne, at en forhenværende elev, den nu 84-årige bådebygger Alb. Olsen, 
der var med ved skolens indvielse i 1886, var til stede, og som „ældste“ elev fik 
overrakt blomster af en af skolens yngste elever. Et 5-mands orkester spillede 
op til dans, og i et par timer gik dansen livligt, fornøjeligt ledet af hr. I. Theils 
Hansen. I en lille pause gik alle elever til deres udsmykkede klasseværelser, hvor 
de blev trakteret med Coca-Cola og frugt, og hvor hver elev fik et bogmærke med 
skolens bomærke som et lille minde om dagen. Kl. 12 genoptoges festligheden for 
anden halvdel af eleverne, og da der kl. 14 spilledes op til sidste dans, var den ene
ste formildende omstændighed den, at næste dag var fridag for børnene.

Lørdag den 14. oktober fejredes 75-års jubilæet i den store festligt udsmyk
kede gymnastiksal. Inspektøren kunne kl. 1030 byde velkommen til bl. a. repræ
sentanter fra byens råd, skolemyndighederne, skolenævnet m. fl., der med skolens 
samlede personale og de 4 ældste klasser fyldte salen. Der blev talt og lykønsket
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— og dansen, 
den går.

af rådmanden, skoledirektøren, skolenævnets og lærerrådets formænd, og skolen 
modtog gaver og blomsterhilsener. En af hr. overlærer Jacobs forfattet „revy“ (Da 
Randersgade skole blev 75), hvori skolen „viser sit ansigt“ og frembærer sin tak 
og sine ønsker, blev fremført i lysbilleder, recitation, sang og elevoptrin. Musikken 
var komponeret af hr. Erik Moseholm, og 2 af skolens tidligere elever havde leve
ret tegninger til lysbillederne.

Festen sluttede med et lille traktement i gymnastikbarakken, hvor morsomme 
tegninger (udført af nogle af skolens lærere), forestillende børn i alle aldre og situa
tioner og fra skiftende tider, dekorerede ribbevæggene. I lys glad stemning sluttede 
festdagen. Revyens slutreplik: „Tænd blink i mit øje og smil om min læbe, så vågent 
og frisk jeg mod arbejdet ser“, giver udtryk for håbet om, at „skolens ansigt“ frem
over må bære præg af dette usædvanlige, der skete, da skolen fyldte 75.

— forventning 
inden festen.

7



Skolens kontor: Kontortid hver skoledag kl. 12-13, desuden hver onsdag kl. 
173°-1830.

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 kl. 12-13 (tlf. Øbro 874).

Randersgades skole, juni 1962.

F. Garbers.
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Beretning fra skolenævnet.

Skolenævnets beretning for året 1961-62 bliver den sidste i nævnets 4-årige 
periode.

I beretningen skal nævnes skolens 75-årsdag den 14. oktober 1961, hvor ele
ver fremførte gæstespillet „Skolens stemme“. Forældreugen sluttede med en ind
bydelse til forældrene om den 8. og 9. november at overvære dette festspil, forfattet 
og tilrettelagt af d’hrr. Bo Jacobs og Erik Moseholm; det må bemærkes, at der disse 
aftener var fulde huse. Til det årlige varespil mødte forældrene ligeledes op, og lejr
skolen fik et smukt overskud til det gode formål.

Skolenævnet ønsker at sige tak til skolens leder og personale for et godt og 
veludført arbejde i forbindelse med disse fire arrangementer og tak til forældrene, 
der viser interesse for skolens og for skolenævnets arbejde.

På skolenævnets vegne
C. Andersen, 

formand.

Skolenævnets medlemmer:

Skomager Carsten Andersen, Gadelandet 5 st., Brh. (formand).
Sporvejsfunkt. Erling H. Møller, Ålborggade 234 (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 1962.
(Besøgsdage).

ONSDAG DEN 20. JUNI

Lærer. Gæstelærer.
I ru (nr. 7) kl. 8- 9 regning ....... .... hr. G. Helt hr. K. Jørgensen

9-10 engelsk ....... - Sv. Dalsager - P. Thorsen
8 a (nr. 19) kl. 8-9 dansk .......... .... fr. S. Pedersen - V. Hansen

9—10 regning ....... - E. Theils Hansen fr. H. Mogensen
7 au (nr. 16) kl. 8-9 engelsk ....... .... hr. Sv. Dalsager hr. Bo Jacobs

(nr. 9) - 9-10 geografi ....... .... - E. Lauridsen fr. A. Quist
7 av (nr. 20) kl. 8-9 dansk .......... .... fr. B. Hansen hr. E. Jensen

9—10 regning ....... .... hr. 0. Grand - V. Hansen
7 bu (nr. 2) kl. 8-9 naturlære .... - I. Theils Hansen fr. I. Petersen

(nr. 13) - 9-10 dansk .......... .... fr. A.-E. Møller - I. Petersen
7 bv (nr. 18) kl. 8-9 dansk .......... .... hr. 0. Grand hr. A. Mogensen

9-10 regning ....... - K. Jørgensen fr. G. Olsen
6 C (nr. 9) kl. 8-9 geografi ....... - P. Thorsen - K. Bay
6 cu (nr. 2) kl. 9-10 naturlære .... .... - E. Jensen - J. Lundin

(nr. 16) - 10-11 dansk .......... .... - B. Thøfner - B. Hansen
6 cv (nr. 18) kl. 10-11 engelsk ....... .... fr. A.-E. Møller - D. Jacobsen
5 A (nr. 17) kl. 9-10 historie ....... .... hr. B. Thøfner hr. M. Hindsberger

- 10-11 dansk .......... .... - M. Hindsberger fr. K. Bay
5 u (nr. 20) kl. 10—11 historie ....... .... fr. I. Petersen - G. Olsen
5 v (nr. 6) kl. 9-10 dansk .......... - D. Jacobsen - K. Bay

- 10-11 historie ....... .... - S. Pedersen hr. Fr. Jensen
4 u (nr. 11) kl. 8—9 regning ....... .... - A.-E. Møller - M. Hindsberger

9—10 dansk .......... .... hr. Bo Jacobs - P. Stampe
4 v (nr. 9) kl. 10-11 geografi ....... - P. Thorsen fr. A. Quist
4 x (nr. 7) kl. 10-11 dansk .......... - Sv. Dalsager - J. Lundin
3 A (nr. 11) kl. 10-11 dansk .......... - E. Jensen
3 a (nr. 12) kl. 10-11 dansk .......... .... fr. E. Theils Hansen
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Gæstelærer.Lærer.
3 u (nr. 13) kl. 8- 9 dansk ........ ...... hr. E. Lauridsen
3 v (nr. 10) kl. 10-11 dansk ........ ...... fr. H. Mogensen
2 u (nr. 3) kl. 8- 9 dansk ........ ...... hr. Engh. Petersen
2 v (nr. 5) kl. 8- 9 dansk ........ ...... fr. A. Quist
2 x (nr. 10) kl. 9-10 dansk ........ ...... hr. A. Mogensen
2 y (nr. 8) kl. 9-10 dansk ........ ...... fr. B. Hansen
1 u (nr. 3) kl. 9-10 dansk ........ ...... hr. Fr. Jensen
1 V (nr. 5) kl. 10-11 regning ...... ...... - A. Mogensen
1 X (nr. 10) kl. 8- 9 dansk ........ ...... - P. Stampe
1 y (nr. 8) kl. 8- 9 dansk ........ ...... fr. G. Olsen

TORSDAG DEN 21. JUNI

I ru (nr. 7) kl. 8- 9 dansk .......... .... hr. Bo Jacobs fr. E. Theils Hansen
(nr. 9) - 9-10 geografi ....... - P. Thorsen hr. K. Jørgensen

8 a (nr. 19) kl. 8- 9 engelsk ....... .... fr. B. Hansen fr. A. Quist
- 9-10 tysk ............. - J. Lundin - E. Theils Hansen

7 au (nr. 2) kl. 8- 9 naturlære .... .... hr. I. Theils Hansen hr. Fr. Jensen
7 av (nr. 20) kl. 8- 9 engelsk ....... .... fr. A.-E. Møller - P. Stampe
7 bu (nr. 13) kl. 8- 9 historie ....... .... hr. O. Grand - M. Hindsberger

(nr. 14) - 9-10 biologi ........ .... - V. Hansen fr. B. Hansen
7 bv (nr. 9) kl. 8- 9 geografi ....... .... - E. Lauridsen hr. A. Mogensen

(nr. 13) - 9-10 engelsk ....... .... - Sv. Dalsager - A. Mogensen
6 C (nr. 15) kl. 9-10 engelsk ....... .... - P. Stampe - M. Hindsberger

- 10-11 dansk .......... - P. Stampe - 0. Grand
6 cu (nr. 16) kl. 8- 9 engelsk ....... - B. Thøfner fr. I. Petersen
6 cv (nr. 18) kl. 8- 9 dansk .......... .... fr. J. Lundin hr. Engh. Petersen

- 9-10 regning ....... .... - D. Jacobsen fr. G. Olsen
5 A (nr. 17) kl. 9-10 biologi ........ .... hr. E. Jensen hr. Bo Jacobs
5 u (nr. 20) kl. 9-10 dansk .......... .... fr. I. Petersen fr. H. Mogensen

(nr. 9) - 10-11 geografi ....... .... - J. Lundin - D. Jacobsen
5 V (nr. 6) kl. 9-10 regning ....... .... hr. Fr. Jensen hr. 0. Grand
4 u (nr. 14) kl. 10-11 biologi ........ - Bo Jacobs - V. Hansen
4 V (nr. 11) kl. 9-10 regning ....... - B. Thøfner - I. Theils Hansen

- 10-11 dansk .......... - P. Thorsen - K. Jørgensen
4 X (nr. 6) kl. 8- 9 regning ....... .... fr. H. Mogensen - E. Jensen

(nr. 7) - 9-10 biologi ........ - A. Quist - E. Lauridsen
3 A (nr. 12) kl. 10-11 regning ....... .... hr. Fr. Jensen
3 a (nr. 7) kl. 10-11 regning ....... .... fr. I. Petersen
3 u (nr. 13) kl. 10-11 regning ....... .... hr. G. Helt
3 V (nr. 8) kl. 10-11 regning ....... .... fr. G. Olsen
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Lærer.
2 u (nr. 3) kl. 10-11 regning ...... ...... hr. E. Lauridsen
2 v (nr. 5) kl. 10-11 regning ...... .....  fr. H. Mogensen
2 x (nr. 10) kl. 9-10 regning ..... ...... A.-E. Møller
2 y (nr. 10) kl. 8- 9 regning ...... ...... hr. K. Jørgensen
1 u (nr. 3) kl. 8- 9 regning ...... ...... Sv. Dalsager
1 V (nr. 5) kl. 8- 9 dansk ......... - V. Hansen
1 X (nr. 10) kl. 10-11 regning . .. ...... B. Thøfner
I y (nr. 8) kl. 8- 9 regning .. . ...... fr. D. Jacobsen

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

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

Tilsyn med de udstillede arbejder:

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

Torsdag:
kl. 9-10 hr. Engh. Petersen
- 10-11 - I. Theils Hansen
- 11-12 fr. E. Theils Hansen

Afslutning for de elever, der går ud fra skolen, finder sted 
torsdag den 21. juni kl. 20.
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