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RAVNSBORGGADES 
SKOLE

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.



Skoleefterretninger.

I det forløbne år har skolen lokalemæssigt gennemgået en stor forandring.
Som følge af nedlæggelsen af inspektørboligen og inddragning af kontorlokaler 

er der blevet plads til indretning af et nyt og moderne udstyret fysiklokale til afløs
ning af det gamle, der var ret utidssvarende, samt 4 gode aim. klasseværelser. Det 
gamle fysiklokale bliver indrettet til lokale for skolelægen, en foranstaltning, der har 
været hårdt tiltrængt, da skolelægen og sundhedsplejersken ikke hidtil har haft noget 
selvstændigt lokale.

Skolen har i det forløbne år haft 12 klasser, fordelt således: 2 præliminærklas
ser, 4 — IV e.m. og 6 — III e.m. Elevtallet pr. 1. marts var 121 drenge og 134 
piger.

Til præliminæreksamen (aim. forberedelseseksamen) i maj-juni 1954 indstille
des 35 drenge og 39 piger, i alt 74 elever. Heraf bestod 33 drenge og 36 piger, i alt 
69, med et gennemsnit på 12,83, karakter g x .

I år indstiller skolen for sidste gang til præliminæreksamen. Der er indstillet 
16 drenge og 16 piger, i alt 32 elever.

Til mellemskoleeksamen er indstillet 37 drenge og 48 piger, i alt 85 elever.

I forældreugen havde forældrene tirsdag den 2. november 1954 adgang til be
søg i deres børns klasser i undervisningstiden, men kun få benyttede sig deraf.

Til forældremødet torsdag den 4. november var mødt ca. 130 forældre. Efter at 
vice-skoledirektør Kr. Thomsen Jensen havde holdt et foredrag med titlen: Forvand
lingen fra barn til voksen, gav skolenævnets formand, fru Asta Dose, nogle medde
lelser om oprettelse af studiekredse, hvorefter C. E. Eriksen afsluttede mødet i salen 
med nogle meddelelser om skolen og dens arbejde. Efter mødet var der fælles kaffe
bord med ca. 110 deltagere.

Den sidste skoledag før juleferien spillede koncertpianistinde fru Elvi Henriksen 
— vor trofaste hjælper gennem mange år — for eleverne.

Gennem foreningen „Norden“ lykkedes det igen i år at få vore to svenske kol
leger, överlärare Axel Sjögren og folkskollärare Edvin Brosson herover i januar for 
at give vore elever i præliminærklasserne og IV e.m. en rigtig svensk dag.

Kommunen stiller hvert år et bestemt beløb til rådighed for stipendier til elever, 
der har gjort sig særlig bemærket ved flid og god opførsel. Kort før jul modtog 11 
elever i vore præliminærklasser hver 120 kr. og 3 elever i vore IV e.m. hver 100 kr.

Ved skolebespisningen har ca. 90 elever købt mælk og 5 frokostpakke på skolen.
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Skolens nuværende personale:

Skolens leder: C. E. Eriksen.
Overlærere: Ove Engel, Carl E. Hansen, H. P. Jarbøl (skolens sekretær), 

Viggo Kock, Johs. Kærdrup-Larsen (lærerrådets formand), S. Maltesen, M. Dahl 
Mikkelsen, H. Mondrup, Edv. Munck, Oluf Nielsen, Hakon Olesen (lærerrådets 
næstformand), Holger Pedersen, Gerh. Rasmussen.

Kommunelærerne: P. Fog Hansen, P. Holm Jonsson, Henning Kristiansen, M. 
Vedel Thårup, Ove Andersen, P. Borre Larsen.

Kommunelærerinderne: Fru Vivi Bertram, frk. Jonna Larsen (lærerrådets se
kretær), frk. Else Toft.

Fast vikar: Mogens W. Johansson (p. t. indkaldt til militærtjeneste).
Skolelæge: Dr. med. H. E. Knipschildt.
Skolesundhedsplejerske: Frk. R. Johnsen.
Skolebetjent: P. Bauditz.
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Meddelelser fra skolenævnet.

Med den nye tid på skolen i Ravnsborggade, det vil sige da man i stedet for 
præliminærklasser begyndte at optage mellemskoleklasser efter særlige regler, kom 
da også skolenævn på skolen.

For første gang i skolens historie, mødte nu forældrenes repræsentanter op og 
sammen med skolens ledelse og repræsentanter for lærerrådet har skolenævnet siden 
maj 1954 på sine møder drøftet skolens forhold.

Skolenævnet består af 5 medlemmer, hvoraf 3 er valgt af og blandt forældrene 
til børn på skolen og 2 medlemmer er valgt af borgerrepræsentationen.

Af forhold som særligt er drøftet i det forløbne år, skal her bemærkes proble
merne om udmeldelse af skolen midt i et skoleår, forsømmelser, skolebespisning, 
spisning i klasserne i frikvarteret m. m.

Skolenævnet og skolen har i fællesskab arrangeret forældreugen i november 
1954, med tilsluttende forældremøde, hvor en meget stor del af skolens forældre 
hørte foredrag af viceskoledirektør Thomsen Jensen.

Endvidere har der været en samtalekreds over 10 aftener med erhvervsvejled
ningskontorets sekretær Søgaard-Jørgensen som leder. Elever og forældre har del
taget side om side og drøftet valget af livsstilling.

Lignende emner til foredrag og samtalekredse vil blive benyttet til efterårets 
arbejde og vi opfordrer alle interesserede forældre til at møde op, når skolenævnet 
og skolen kalder.

Det er med glæde skolenævnet har set den fornyelse, der er sket gennem om
bygningen af skolens indre lokaler. Skolenævnet bringer hermed forældrene samt 
skolens leder og personale en tak for samarbejdet i den forløbne tid.

Asta Dose, Amagerbrogade 109, Amg. 9023, formand.
Bartholin-Jensen, Oxford allé 2 b, Amg. 2923 x, sekretær.
Thora Nielsen, Vestregade 18, Glostrup, 751660.
Fru Ju.nl Henningsen, P. Skramsgade 7 A, K., Byen 4252.
Sv. Ljungberg, Ryesgade 99, Øbro 8043.
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Arsafslutningen 1955.
(Besøgsdage).

TORSDAG DEN 16. JUNI

Eksaminator. Censor.
III A (nr. 3) kl. 10—12 tysk ............... .. hr. Dahl Mikkelsen hr. Holg. Pedersen
Ill B (nr. 4) kl. 8—10 engelsk .......... - Ove Andersen - Gerh. Rasmussen
III C (nr. 5) kl. 10—12 historie .......... .. fru V. Bertram - S. Maltesen
Ill a (nr. 7) kl. 8—10 dansk ............. .. hr. Ths. Rasch (vikar) - Kærdrup-Larsen
III b (nr. 8) kl. 8—10 naturhistorie .. - Henn. Kristiansen frk. E. Toft
III c (nr. 6) kl. 10—12 regning .......... .. frk. Jonna Jensen hr. Borre Larsen

FREDAG DEN 17. JUNI

III A (nr. 3) kl. 8—10 geografi ...... ...... hr. Henn. Kristiansen hr. Ths. Rasch (vikar)
III B (nr. 4) kl. 10—12 regning ...... ...... Borre Larsen - Dahl Mikkelsen
III C (nr. 5) kl. 8—10 dansk ........ ..... Holg. Pedersen - Kærdrup-Larsen
III a (nr. 7) kl. 10—12 engelsk ...... ..... Ove Andersen - Gerh. Rasmussen
III b (nr. 8) kl. 10—12 dansk ........ ...... fru V. Bertram - H. P. Jarbøl
III c (nr. 6) kl. 8—10 engelsk ...... .....  hr. Engel frk. Jonna Jensen

Ravnsborggades skole, maj 1955.

C. E. Eriksen.
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