
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


RANDERSGADES
KOMMUNESKOLE

MEDDELELSER FOR 1962-63
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN

Til at overvære undervisningen torsd. d. 20. og fred. d. 21. juni indbydes 
forældre eller værger samt i øvrigt enhver, der liar interesse forskolen.



Skoleåret 1962-63.

Klasser og elever: Året begyndte med 782 elever (mod 816 året før) fordelt 
i 29 klasser: 25 hovedskoleklasser (2 drenge-, 1 pige- og 22 fællesklasser), en 
8. fællesklasse og 3 eksamensklasser (alle fællesklasser).

Eksaminer og prøver: Ved eksamen i maj-juni 1962 tog 22 realeksamen 
og 39 mellemskoleeksamen.

Personalet: Kommunelærer Erik Moseholm fik bevilget yderligere eet års 
orlov. Fast vikar frk. Gudrun Olsen blev ansat som kommunelærer 1/8 1962.

Sommerferien 1962 : 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 E. Theils Hansen og 
V. Hansen. Der er udstedt 202 billetter til frirejser med D.S.B. og 11 billetter til 
Bornholm. På K.K.’s feriekolonier kom 56 drenge, og 57 piger fik ophold på 
K.K.L.’s kolonier, 12 børn kom i nye feriepladser (6 drenge i militærlejre, 3 drenge 
og 3 piger på landet), desuden kom mange ud i gamle feriepladser. 45 elever mod
tog kort til Gabriel Jensens Ferieudflugter.

Hjælpeforanstaltninger: Ved sommerferien 1962 modtog 10 elever kort 
til tøjhjælp fra Børnenes Kontor, og ved juletid fik 7 hjem hjælp i form af føde
varepakker.

Lejrskole: 4 af skolens klasser var på lejrskole på feriekolonien „Skamle- 
bæk“. 7 au med G. Helt, 7 C med P. S. Stampe, 7 cu med B. Thøfner og I real 
med K. Jørgensen.

Skolebespisningen: Der er tilmeldt 712 elever til mælk, og 25 elever er 
på skolelægens anbefaling tilmeldt til madpakke. Der ydes y 1 sødmælk eller | 1 
kærnemælk pr. dag til hver elev på de 10 klassetrin. I tiden januar-april gives vita
minpiller.
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Uden for skoletiden : Læsestuen har været åben i alt 75 eftermiddage i vin
terhalvåret med 1454 besøg eller 19,4 pr. gang. Af skolens udlånsbibliotek har 347 
elever lånt 5007 bøger. Udlånet var åbent 128 timer.

Lørdag eftermiddag vinteren igennem har 30 elever under Frode Jensens le
delse deltaget i frivillig korsang.

17 piger har torsdag eftermiddag vinteren igennem været til frivilligt håndar
bejde under Gudrun Olsens ledelse.

85 piger fordelt på to hold har under K. Ostermann Pedersens ledelse deltaget 
i frivillig gymnastik tirsdag og torsdag eftermiddage i vinter.

Indsamlinger: Hr. Frode Jensen, fru K. O. Stermann og fru 1. Petersen 
har ledet indsamlingerne til Julehjertet og Barnets Dag; endvidere har eleverne 
deltaget i flere andre indsamlinger. Desuden har eleverne deltaget i salget af Gabriel 
Jensens vifte under K. Jørgensens ledelse.

Skolescenen: Der her i år været tilmeldt 20 elever fra 5.-klasserne, 52 elever 
til yngste hold, 9 til ældste hold og 11 elever til Det kongelige Teater. Til skolebio 
var 52 anmeldt fra 5. klasserne, 104 på yngste hold og 5 på ældste hold. Hele ar
bejdet med skolescenen er blevet varetaget af G. Helt.

Særlige begivenheder: Skoleidrætsdagen blev aflyst på grund af regnvejr. Ved 
svømmestævner deltog vi med 5 pige- og 6 drengehold. Til finalestævnet kvalifi
cerede 8 hold sig, og af disse vandt II real piger, 8.au piger og 6.bu drenge, hver 
en faneplade til skolen. De øvrige hold hjemførte 2 andenpladser, 2 tredjepladser og 
en sjetteplads.

Som sædvanlig deltog vi i „Aktuelt“s indendørsfodboldpokalturnering i jule
ferien - i år med 3 hold, der klarede sig pænt, eet hold blev slået i 1. kamp, eet 
hold i 3. kamp, og eet hold nåede helt til kvartfinalen, men tabte til det ene af 
finaleholdene. Alt i alt en god præstation.

Den 11. december 1962 havde vi en papirindsamling, der, trods den lave kilo
pris gav et overskud på 597,40 kr. for godt 13 tons papir. Skolen takker for alle 
hjemmenes indsats.

Det årlige skolebal — arrangeret af realklassen - løb af stabelen 9. marts. Gym
nastiksalen var forvandlet til et fiskerleje, og de mange elever fik en særdeles for
nøjelig aften ud af det.

Musik: Skolens elever har uden for skoletiden adgang til at deltage i under
visning i klaver- og blokfløjtespil, hvortil der henholdsvis har været 4 og 8 elever. 
Undervisningen ledes af eks. musikpædagog fru Jacob Thomsen.

Sparemærker: Der er i årets løb solgt sparemærker for et beløb af kr. 
11050,00 en fremgang på over 1300,00 kr.
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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, I. 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.

Skolens kontor: Kontortid hver skoledag kl. 12-13, desuden hver onsdag 
kl. 1730—18'10.

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 1963.
F. Garbers.

Beretning fra skolenævnet.

Årsberetning for skoleåret 1962/63 er dette skolenævns første, da der blev 
foretaget skolenævnsvalg den 14. maj 1962 for perioden 1962-66, ifølge lov om 
det kommunale skolevæsens tilsyn.

Skolenævnet har på sine månedlige møder drøftet forskellige forhold vedrørende 
skolens daglige arbejde - først og fremmest lokaleforholdene, men nu er man ved 
at se en lysning forude, idet der er bevilget penge til detailprojektering, både med 
hensyn til den bestående bygning og til en helt ny bygning, som det er meningen at
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placere, hvor gymnastiksalene ligger. Men der er også hårdt brug for det, da vi er 
en af de få skoler, der „går på nedsat timer“ om lørdagen på grund af pladsmanglen.

Endvidere har skolenævnet desværre også måttet beskæftige sig med en del 
ulovlige forsømmelser, hvad der giver grund til at påminde forældrene om deres 
ansvar - og minde om at det er børnene, der bærer følgerne af den ustabile skole
gang.

Af arrangementer, som har været afholdt på skolenævnets foranledning, skal 
vi nævne de to forældreaftener, der har været afholdt. Et med fru Else Merethe Ross, 
MF., der talte om seksualproblemer og oplysning i skole og hjem. Ved dette møde 
var mange forældre mødt frem, og vi håber, at forældrene havde glæde af arrange
mentet.

Endvidere var skolens sangkor tilstede under ledelse af hr. Frode Jensen, hvil
ket også medvirkede til, at det blev en god aften. Den 30. januar havde vi det andet 
møde med folketingsmedlem K. B. Andersen, der talte om: „Hvem har ansvaret - 
skolen eller hjemmene“? Desværre var der ikke fuldt hus, hvilket der er grund 
til at beklage, da det var et virkelig godt møde, hvor de forældre, som var mødt op, 
også fik en god og udbytterig diskussion ud af besøget. Vi tror også, at mange 
små problemer, som kan opstå på en skole, blev løst til alles tilfredshed.

Til varespillet den 30. november til fordel for lejrskolen var der meget stor 
tilslutning. Overskuddet blev kr. 975,00. Vi fik en henvendelse om at afholde endnu 
et varespil, hvilket vi forsøgte den 1. marts, men her var ikke så stor tilslutning, 
som ventet — og overskudet blev kr. 185,24. Alt ialt bliver der et smukt overskud 
til det gode formål.

Samtalekreds forsøgte skolenævnet også at lave, men desværre meldte der sig 
ikke nok. Vi opfordrer derfor forældrene til at melde sig, når vi igen kalder til efter
året, så vi kan få gennemført en samtalekreds.

I den af skolen arrangerede forældreuge var der i år fremgang. Ved dagbesøgene 
var der 140 forældre, og ved aftenbesøgene var der 279 forældre - eller ialt besøg 
fra 296 hjem, et pænt resultat af forældreugen, hvad der glæder alle med tilknytning 
til skolen.

Skolenævnet gør herved opmærksom på, at man, såfremt der er forhold på 
skolen, som man kunne ønske nærmere oplysning om, altid kan henvende sig på 
skolen eller til skolenævnet. De vil altid blive mødt med venlighed og forståelse.

Endelig ønsker skolenævnet at bringe sin bedste tak til skolens repræsentanter, 
både for hjælp ved de forskellige arrangementer som for deres medvirken til det gode 
samarbejde til gavn for vore børn.

På skolenævnets vegne

Sv. Åge Røikjær.
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Årsafslutningen 1963.
(Besøgsdage).

TORSDAG DEN 20. JUNI

Lærer. Gæstelærer.

7 C (nr. 15) kl. 8-9 dansk ........ .....  hr. P. Stampe
...... - P. Stampe

hr. B. Thøfner 
- Fr. Jensen- 9-10 engelsk ......

7 cu (nr. 20) kl. 8- 9 regning ...... ...... - E. Lauridsen - Fr. Jensen
- 9-10 engelsk ...... ...... - B. Thøfner - A. Mogensen

7 cv (nr. 13) kl. 8- 9 tysk ........... ...... fr. J. Lundin fr. G. Olsen
(nr. 9) - 9-10 geografi ..... .....  hr. P. Thorsen - A. Quist

6 au (nr. 16) kl. 8- 9 dansk ........ ...... - B. Jacobs hr. P. Blichfeldt
- 9-10 historie ...... ...... fr. J. Lundin fr. K. Osterm. Petersen

6 av (nr. 19) kl. 8- 9 regning ...... ...... - D. Jacobsen - I. Petersen
(nr. 2) kl. 9-10 fysik .......... ...... hr. /. Theils Hansen hr. K. Jørgensen

6 bu (nr. 18) kl. 8- 9 dansk ........ ...... - 0. Grand - V. Hansen
- 9-10 regning ...... ...... - B. Jacobs fr. H. Mogensen

5 u (nr. 11) kl. 10-11 dansk ........ ...... - B. Jacobs hr. P. Blichfeldt
5 v (nr. 17) kl. 8- 9 dansk ........ ...... - P. Thorsen fr. A. Quist
5 x (nr. 7) kl. 9-10 dansk ........ ...... - S. Dalsager hr. Blichfeldt

(nr. 9) kl. 10-1 1 historie ...... ...... fr. J. Lundin fr. G. Olsen
4 A (nr. 14) kl. 10-11 biologi ....... ...... hr. E. Jensen hr. E. Lauridsen
4 a (nr. 6) kl. 10-11 regning ...... ...... - A. Mogensen fr. K. Bay
4 u (nr. 13) kl. 9-10 dansk ........ ...... - E. Lauridsen - K. Bay

- 10-11 regning ...... ...... - G. Helt - B. Hansen
4 v (nr. 12) kl. 8- 9 dansk ........ ...... fr. H. Mogensen - K. Bay

- 9-10 regning ...... ...... - G. Olsen - B. Hansen
3 u (nr. 12) kl. 10-11 dansk ........ ...... hr. Engh. Petersen
3 v (nr. 4) kl. 10-11 regning ..... ...... fr. H. Mogensen
3 x (nr. 11) kl. 8- 9 dansk ........ ...... hr. A. Mogensen
3 y (nr. 6) kl. 8- 9 dansk ........ ...... fr. B. Hansen
2 u (nr. 3) kl. 10-1 1 dansk ........ ...... hr. Fr. Jensen
2 v (nr. 5) kl. 10-11 dansk ........ ...... - V. Hansen

6



Gæstelærer.Lærer.
2 x (nr. 10) kl. 10-11 dansk ........ ...... - P. Stampe
2 y (nr. 8) kl. 10-11 regning ...... ...... fr. D. Jacobsen
1 u (nr. 3) kl. 9-10 dansk ........ ...... - D. Jacobsen
1 V (nr. 5) kl. 9-10 dansk ........ ...... - A-E. Møller
1 X (nr. 10) kl. 9-10 dansk ........ ...... - I. Petersen
i y (nr. 8) kl. 9-10 regning ...... ...... hr. E. Jensen

FREDAG DEN 21. JUNI

7 C (nr. 15) kl. 8- 9
- 9-10

historie ......
geografi ......

.....  hr. O. Grand

...... - K. Jørgensen
hr. E. Lauridsen

- A. Mogensen(nr. 9)
7 cu (nr. 14)

(nr. 2)
kl. 8- 9
- 9-10

biologi .......
fysik ..........

...... - V. Hansen

...... - E. Jensen
fr. B. Hansen 
hr. P. Stampe

7 cv (nr. 2)
(nr. 20)

kl. 8- 9
- 9-10

fysik ..........
regning ......

...... - E. Jensen

...... fr. D. Jacobsen
- P. Stampe
- B. Jacobs

6 au (nr. 16) kl. 10-11 regning ..... ...... - E. Theils Hansen fr. B. Hansen
6 av (nr. 19) kl. 10-11 dansk ........ ...... - S. Petersen hr. S. Dalsager
6 bu (nr. 18) kl. 8- 9 engelsk ..... ...... - A-E. Møller - S. Dalsager
5 u (nr. 12)

(nr. 14)
kl. 9-10

- 10-11
regning .....
biologi .......

...... - A-E. Møller

.....  hr. B. Jacobs
fr. H. Mogensen 
hr. Fr. Jensen

5 v (nr. 17)
(nr. 14)

kl. 8- 9
- 9-10

regning .....
biologi .......

...... - B. Thøfner 

...... fr. A. Quist
fr. J. Lundin 
hr. O. Grand

5 x (nr. 7) kl. 10-11 regning ...... ...... - H. Mogensen - P. Thorsen
4 A (nr. 11) kl. 9-10

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

...... hr. G. Helt

...... - E. Jensen
- Fr. Jensen
- V. Hansen

4 a (nr. 9)
(nr. 6)

kl. 8- 9
- 9-10

geografi ...... 
dansk ........

...... fr. K. Osterm. Petersen

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

fr. G. Olsen
4 u (nr. 9) kl. 10-11 geografi ...... ..... - K. Osterm. Petersen - A. Quist
4 v (nr. 7) kl. 9-10 historie ...... ...... - K. Osterm. Petersen hr. V. Hansen
3 u (nr. 13) kl. 9-10 regning ..... .....  hr. E. Lauridsen
3 v (nr. 6) kl. 8- 9 dansk ........ ...... fr. A. Quist
3 x (nr. 12) kl. 10-11 regning ..... ...... - A-E. Møller
3 y (nr. 6) kl. 10-11 regning ..... ...... hr. K. Jørgensen
2 u (nr. 3) kl. 9-10 regning ..... ...... - S. Dalsager
2 v (nr. 5) kl. 8- 9 regning . ... ...... - A. Mogensen
2 x (nr. 10) kl. 10-11 regning ...... ...... - B. Thøfner
2 y (nr. 8) kl. 8- 9 dansk ........ ...... fr. G. Olsen
1 u (nr. 3) kl. 10-11 regning ..... ...... hr. O. Grand
1 V (nr. 5) kl. 9-10 regning ..... ...... - B. Thøfner
1 X (nr. 10) kl. 8- 9 regning ..... ...... - P. Blichfeldt
1 y (nr. 8) kl. 9-10 dansk ........ ...... - P. Blichfeldt
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Frikvarter begge dage: kl. 850-9, 9s0—10.

Tegnearbejder, håndarbejder og sløjdarbejder er udstillet i den lille gymnastiksal 
torsdag og fredag kl. 9-12.

Tilsyn med de udstillede arbejder:

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

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

N.B. Plan over årsprøver i 8. kl. og I realkl., samt oprykningsprøve for 
II realkl. og eksamen for realklassen findes på særligt eksamensprogram.
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