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Året 1966-67
Efter opfordring fra undertegnede har hr. kommunelærer Ewald Storm
Gagge været så venlig at redigere dette årsskrift — adskillige af skolens
medarbejdere har velvilligst stillet sig til rådighed med bidrag.

dage og til dans, blev et levende bevis
på, at ånden i Ryesgades skole stadig er
ung. Tak til alle de mange, der sør
gede for, at 1. og 10. september 1966
blev mindedage. En særlig tak skal på
dette sted lyde til Deres repræsentan
ter på skolen: skolenævnet. Til dette
går vi aldrig forgæves, når der for sko
lens skyld skal gives en håndsrækning,
eller et hjem skal have hjælp i et el
ler andet problem; vi føler stærkt på
skolen, at nævnsformanden og de en
kelte medlemmer er sig sit ansvar be
vidst mod hjem (elev) og skole.
Problemer er til, siger man, for at
blive ryddet af vejen, og de fleste af
de småsager, der mellem år og dag kan
blive til et problem, får vi da ordnet
på god og rolig måde. Men når jeg har
fat i den ende, vil jeg tillade mig at
pege på noget ikke uvæsentligt, noget
jeg har fået øje på i år. Jeg skrev sid
ste år om enkelte skulkere; dem og an
dre »små lovovertrædere« og en mor
eller far er dette lille afsnit tilegnet.
Det er hændt adskillige gange, at noget,
der ikke var et problem på skolen er
blevet det, p. gr. af misforstået kærlig
hed, idet en mor eller far i lang tid
har holdt hånden over den »lille syn
der«, og hvad værre var: ikke har bragt
den anden part i ægteskabet med ind
i spørgsmålet. Den, der tit ikke har
været godt nok informeret om en søns
eller datters små udflugter, er vel of
test den stærkere i ægteskabet, den, der
måske til barnets bedste kunne have
ordnet problemet med nogle få ord.

At et år er gået, siden jeg på denne
plads i det forrige årsskrift (1965-66)
satte pennen til papiret, er for mig helt
ufatteligt. Aldrig er et skoleår smuldret
bort for mig som det, vi er ved at be
væge os ud af. Brat revet ud af dag
ligdagen, den 21. august findende sig
selv liggende sønderlemmet på en
svensk landevej på hjemturen fra lejr
skole, efter på Bornholm at have op
levet to af vore dejlige klassers lejr
skoledag ved Østerlars kirke, i Gud
hjem, ved Ølle å, i Aa kirke og Para
disbakkerne - ja, det, et sådant skridt
tilbage, kan gøre det af med et efterår,
en vinter og en vår og rive disse umær
keligt ud af kalenderen; men måske
også dreje tanker hen i andre retnin
ger end vanligt. Min hustru og jeg har
efter vor fatale biltur måske mere end
nogensinde før i vor tilværelse haft
grund til at sige TAK. Vi er over for
kolleger, elever og forældre ved Ryesgades skole så megen tak skyldig for
breve, telegrammer, hilsener, tanker,
at det nu så langt overskygger alt, hvad
vi gik igennem. Tak for mangt et
djærvt håndtryk, der sagde mere end
ord: godt at se dig igen!
Ja, det blev ellers et skoleår, der be
kræftede sammenholdet mellem Ryesgades skole og forældrekredsen, mellem
skolen og de gamle elever og sidst men
ikke mindst mellem skolen og eleven
af i dag. Vor 85-års fødselsdag, der
morgen og aften samlede så mange
6-81-årige festglade til underholdning,
snak i klasser om skolen nu og i gamle
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Jeg har adskillige gange haft besøg af
enten en mor eller far, der ikke har
været vidende om den eller de sam
taler, der på kontoret tidligere har væ
ret ført om den pågældendes pige eller
dreng med den anden ægtefælle. Så
snart vedkommende er kommet ind i
problemet, er alt løst til bedste for ele
ven. Dette får mig til at sige, at det
måske var bedst, når noget »brænder
på« med en af vore elever og henven
delse sker til et hjem om en drøftelse,
om begge forældre fulgtes ad til sam
talen med lærer eller inspektør. Dette
være skrevet ud af erfaring for at for
hindre at et bitte-lille problem skal
vokse sig større end nødvendigt er og så giver det mig anledning til ud af
et ærligt hjerte at meddele Dem som
forældre: at problemerne med vore 550
elever er meget få; og de, der findes, er
meget små; det er Deres fortjeneste og
os til glæde.
Så er det min tunge pligt i disse spal
ter at skrive, at med vor kvindelige
viceinspektør, frk. Marie Hansens brat
te bortgang kort før jul, mistede vi, hen
des kolleger, et hjertevarmt, livsglad
menneske, der altid trods dårligt hel
bred lyste op, og hendes elever, en dyg
tig og pligtopfyldende lærer, hvis hjerte
bankede for hver elev.
Til fru Jenny Ingerslev, der tiltrådte
som kvindelig viceinspektør den 1. fe
bruar, skal lyde et hjerteligt velkom
men på Ryesgade skole.
Til vore p. gr. af alder afgåede med
arbejdere overlærer, frk. E. M. Gormsen og skolebespisningsmedhjælper, fru
Henriette Hansen skal lyde en varmfølt tak for mange, mange års trofast
arbejde ved skolen.
Til allersidst en lille invitation til de
forældre, der ikke siden august har haft

ærinde på skolen. Kik en dag ind ad
døren i nr. 101 - den af de to døre, der
er nærmest Østerbrogade — og se vor
flotte nye trappe med det røde gulv og
de terrakottafarvede fliser, et i vore
øjne lille mesterværk, der skal tages
som et tegn på, at også vore skolemyn
digheder, direktion, direktør og vice
direktør omfatter Ryesgades skole med
kærlighed.
Poul Kragh.
Skoleårets afslutning
Forældre, værger samt i øvrigt en
hver, som har interesse for skolens ar
bejde, indbydes til at overvære under
visningen i klasserne tirsdag den 20.
og onsdag den 21. juni efter det ske
ma, der findes bag i dette hæfte.

☆

Elevarbejder: Pigernes håndarbejder
er fremlagt på nr. 1. I de respektive
faglokaler er årets arbejder i sløjd og
tegning udstillet. De kan beses af for
ældre og af børn i følge med voksne
de to besøgsdage kl. 9-11.
☆
Afslutningshøjtideligheden for de
elever, der udskrives eller som overgår
til en anden skole, finder sted onsdag
den 21. juni kl. 11,15 i gymnastiksa
len. Der uddeles eksamensbeviser for
realeksamen, beviser for den statskon
trollerede prøve i 9. klasse og afgangs
beviser samt flidspræmier. Forældre og
pårørende er hjertelig velkomne.

☆
Omflytningen sker torsdag den 22.
juni, der er den sidste skoledag før
ferien. Der afleveres bøger og flyttes til
nyt lokale.

&

4

får kendskab til og interesse for den
skole, deres barn går i.
Skolens forældreuge og forældre
møde, der holdes hvert år i november,
er vi fra skolenævnet meget interesse
ret i. Det er en kontaktmulighed, der
gives forældrene, og vi er taknemme
lige for, at lærerpersonalet så velvil
ligt stiller deres fritid til rådighed for
samtaler med forældrene om aftenen.
Den 14. februar holdtes et forældre
møde, hvor viceskoledirektør Otto V.
Nielsen talte om: »Aktuelle skoletan
ker«, og derefter fortalte viceskoledirektøren om: »Min drengetid som elev
i Ryesgades skole«. De mange forældre,
der var mødt, fik både en oplysende og
en fornøjelig aften.
Ryesgades skole er en gammel skole,
og skolenævnet har derfor på sine mø
der bl. a. beskæftiget sig med planer,
forslag og ønsker om en modernisering
og udvidelse af skolen, især mangler
skolen egnede faglokaler. Skolenævnet
støtter skoleinspektør Poul Kraghs for
slag til løsning af skolens gymnastiksals
problem. Det er vort håb, at det til
skolemyndighederne indsendte forslag
snart må blive til virkelighed.
Skolen og skolenævnet fremsatte for
nogle år siden forslag og ønske om en
lysreguleret fodgængerovergang ved
skolen for at sikre elevernes færdsel til
og fra skole. I dag har vi en lysregule
ret overgang, det er et lyspunkt, der
viser, at henvendelsen til myndigheder
ne ikke var forgæves i denne sag.
Jeg håber med denne korte rede
gørelse at have givet et lille indtryk af
nævnets virke og slutter med på skole
nævnets vegne at takke skolens inspek
tør hr. Poul Kragh, lærerrådsrepræsen
tanterne fru M. Eriksen og hr. Johs.
Hamann samt lærerpersonalet for et

Sommerferien begynder fredag den
23. juni og slutter lørdag den 12. au
gust. Første skoledag efter ferien er
mandag den 14. august, og der læses
nogle få timer. De nye førsteklasser
møder dog først mandag den 21. au
gust.
Elevtal
Elevtallet var pr. 1. januar 1966:
540 og pr. 1. januar 1967: 545. Disse
sidste var fordelt i 25 klasser (24 blan
dede klasser og 1 drengeklasse: læse
klasse). Der var 17 hovedskoleklasser,
tre 8. klasser, to 9. klasser, en I real,
en II realklasse og en III realklasse.
I maj-juni 1966 tog 10 drenge og 8
piger den statskontrollerede prøve ef
ter 9. klasse.
Skolenævnets beretning
Skolenævnsvalgene ved Københavns
kommunale skoler blev i 1966 afholdt
som fredsvalg; der skete derfor ved
Ryesgades skolenævn kun en enkelt æn
dring, idet nævnets sekretær, fru I.
Neistfeldt fratrådte, i stedet tiltrådte
nævnets suppleant hr. Frode Vørs.
Skolenævnet retter en tak til fru Neist
feldt for et godt samarbejde gennem
årene.
Skolenævnet er på 5 medlemmer,
heraf vælges de 3 blandt de forældre,
der har børn i skolen, og de 2 udpeges
af borgerrepræsentationen, endvidere
består nævnet af skolens leder samt 2
repræsentanter for lærerpersonalet.
Skolenævnet ser det som sin hoved
opgave at formidle et samarbejde mel
lem hjem og skole, at være et binde
led mellem forældre og lærere. Vi hå
ber, at vi i den kommende periode
gennem forældremøder, oplysningsafte
ner i samarbejde med skolen kan nå ud
til alle skolens forældre, sådan at de
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godt og forstående samarbejde, der er
af afgørende betydning for nævnets ar
bejde.
Skolenævnet ønsker, at dette sam
arbejde må fortsætte fremover til gavn
for skolen, forældrene og vore børn.
Einar Larsen.
Skolenævn
Skolenævnet har følgende sammen
sætning:
Kemigraf Einar Larsen, Blegdams
vej 100 (formand).
Fuldmægtig Kaja Schultz, Blegdams
vej 102 (næstformand).
Maskinsnedker Frode Vørs, Bleg
damsvej 114 A (sekretær).
Møbelhandler Holger Nielsen,
Sankt Jakobs Plads 3.
Overassistent Egon Olsen, Blegdams
vej 96 A.
Skolens repræsentanter i skolenæv
net er:
Skoleinspektør Poul Kragh
Overlærer Johs. Hamann
Overlærer Maja Eriksen.

digt med mellemrum at drøfte og tage
stilling til de mange spørgsmål, der
dukker op i forbindelse med adskillige
af de nye undervisningsmaterialer. Læ
rerne har deltaget i alt dette med stor
interesse og som regel i deres fritid,
men nogle gange har det været nød
vendigt at give enkelte klasser fri et
par timer, når flere lærere var på kur
sus samtidig.

Skolebiblioteket
Ifølge den Blå Betænkning I er det
skolebibliotkets formål at give alle
skolens elever adgang til nyttig og ud
viklende læsning af faglig og skønlitte
rær art og derved fremme folkeskolens
almindelige formål.
Skolebiblioteket skal dels tjene un
dervisningen i skolens forskellige fag,
dels give eleverne adgang til at tilegne
sig gode læsevaner og skaffe sig rige
læseoplevelser, hvorved deres menne
skelige udvikling kan fremmes.
Dette formål opfyldes i stort om
fang her ved skolen, idet vi råder over
en bogbestand på ialt 8977 bind, der
fordeler sig således: 837 bøger til frilæsning på 1.—3. klassetrin, 1767 bø
ger i udlånet, der kan hjemlånes af
elever fra 4. klasse og opefter, og 1077
bøger på læsestuen samt 175 klasse
sæt med 4742 bind til brug i den dag
lige undervisning.
Udlånet har været åbent mandag,
tirsdag, onsdag og torsdag kl. 13—14.
Der har ialt været 327 lånere og ud
lånet har pr. gang i gennemsnit været
27,7. Bøgerne kan hjemlånes i op til
1 måned. Man kan låne et ubegrænset
antal bøger ad gangen. Læsestuen har
været åben mandag, onsdag og fredag
kl. 14-16 i tiden fra 15. september
1966 til 15. april 1967.

Forældreugen
I dagene den 1. og 2. november 1966
holdt skolen åbent hus for forældrene.
Ved aftenmødet den 2. november
talte viceinspektør hr. Arne Rasmussen
over emnet »Delt - udelt skole«. Over
lærer fru Kirsten Jacobsen talte om
arbejdet i 1. klasserne, mens hr. kom
munelærer Ole B. Thomsen redegjorde
for undervisningen i faget orientering.
I tilslutning til mødet var der lejlighed
til at konsultere skolens lærere.

Lærerinstruktion
I lighed med tidligere år har skole
myndighederne i løbet af året afholdt
en række lærerkurser og lærermøder.
For til stadighed at kunne leve op til
den nye skolelovs krav er det nødven
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Skolens 85 års dag
rykind af både ældre og yngre årgange.
Ved det indledende møde causerede

Den 1. september 1966 fejrede skolen

sin 85 års fødselsdag. Det skete med en
formiddagsfest i gymnastiksalen, hvor

viceskoledirektør Otto V. Nielsen me
get fornøjeligt og vittigt om sin drenge

lærere og elever »jingede« til pigtråds
musik af Lars Gammeljord og hans
fodvarmere. Oprindelig var tanken, at
vi skulle have haft asfaltbal i gården,

tid i Ryesgades skole, og mange fik her
lejlighed til at genopfriske gamle min
der. Senere på aftenen var der bal til

men vejret ville det anderledes. For

to orkestre, så alle kunne komme til at
svinge sig i dansen. Ligeledes var der

inden ballet mødtes klasselærerne med

deres klasser for at markere dagen.
Eleverne fik cola og æble, som skole
nævnsformand hr. Einar Larsen havde
fremtryllet, desuden wienerbrød som
skolefonden betalte.

i et af skolens lokaler indrettet en
stærkt besøgt bar, hvor man hyggede
sig og udvekslede erindringer om gamle
dage.
Det var en særdeles vellykket fest, og
vi tror, at mange med forventning ser

Den 10. september var der aftenfest
for tidligere elever, og der var stort

hen til skolens næste runde fødselsdag.
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Mange unge mennesker vægrer sig
ved at gå i lære på grund af de små
lønninger. Man vil hellere have de sto
re lønninger med det samme og søger
job som specialarbejder, hvilket en
del senere utvivlsomt fortryder. Lær
lingelønnen er lille og kan svinge fra
250-500 kr. pr. måned, der af mange
føles som en alt for ringe betaling.
Når man begynder på sin arbejds
plads, skal man huske på, at man selv
er med til at skabe det arbejdsklima,
hvorunder man skal arbejde de næste
år. Man må forsøge at være solidarisk
med sine kammerater, både i det dag
lige arbejde, og når der opstår en si
tuation, hvor der kræves, at man står
sammen. Man må desuden bestræbe sig
på at være arbejdsvillig, uden derfor at
lade sig udnytte, hvad man jo desværre
også oplever eksempler på.
Det sidste kunne lyde som en selv
følge, men er det beklageligvis ikke.
Gør man sig klart, hvorfor man er
lærling, og hvad man vil med sin ud
dannelse, vil ovenstående falde ganske
naturligt.

Udi livet Forsømmer skolen at give erhvervs
orientering? Lader vi vore unge stå
temmelig rådvilde efter afsluttet skole
gang, ude af stand til at bedømme det
væld af stillinger, der venter på at blive
besat? Kan man løse nogle af proble
merne for sin egen fremtid, når man
har været en uge i erhvervspraktik? Vi
vil lade spørgsmålene stå åbne.
Hvert år begynder flere tusinde en
lærlingeuddannelse, de fleste uden at
have synderligt kendskab til lærlingenes
forhold. For at begynde en lærlinge
uddannelse kræves, at man er fyldt 14
år. Uanset alder vil det være klogt
eventuelt at gå som arbejdsdreng et
halvt års tid, inden man starter sin
lærlingeuddannelse. Dels for at vænne
sig til arbejdsklimaet på en virksomhed,
dels for at lære de mennesker at kende,
som senere skal uddanne én.
De fleste er vant til at leve under
beskyttede forhold, og selv om der ta
ges hensyn til dette i begyndelsen af
læretiden, er overgangen alligevel hård.
Arbejdstiden bliver pludselig længere,
samtidig med at man får pålagt et an
svar. Inden man starter på et lærefor
hold bør man sætte sig ind i loven om
lærlingeforhold, som kan erhverves for
en billig penge. Dette burde være ind
lysende, men alligevel er der kun få,
der kender den.
De første seks måneder af lærlinge
tiden regnes for prøvetid. Ældre med
arbejdere vil som regel prøve den nye
lærling, uden at der ligger nogen ond
bagtanke i det. Man skal ikke lade sig
gå på af, at der bliver drevet gæk med
én, og man skal passe på med ikke at
lade prøvetiden danne grundlaget for
ens indstilling og forhold til arbejds
pladsen.

Musikundervisningen
Ud over klassens almindelige sang
timer tilbydes der hvert år eleverne
supplerende undervisning i musik. En
del elever har gået hos frk. Schmidt og
fået undervisning i blokfløjtespil og
klaverspil, dels på begyndertrinet og
dels med videregående sammenspil for
Øje.
Et skolekor har medvirket til jule
festen i Nazarethkirken, ved indsættel
sen af vor nye kvindelige viceinspektør
fru Ingerslev 1. marts og ved pastor
Fjeldsøes afskedsprædiken i Fredens
kirke søndag den 14. marts.
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mier, som samtlige deltagende skolers
bedste elever kæmper om i slutningen
af skoleåret (desværre ved vi ikke, om
slutkonkurrencen bliver til noget, da
politiet på grund af personalemangel
har meget vanskeligt ved at få konkur
rencen placeret som følge af prinsesse
bryllup og 800 års jubilæum). Vi håber
det går!
Hvis blot fire elever yderligere havde
bestået, havde vi været den bedste skole
i København.
Det gælder ikke blot at sejre - det
gælder om at have været med! Det er
mit håb, at vi ved disse cyklistprøver
gennem årene har bibragt eleverne for
ståelsen af, at det er meget vigtigt at
kunne »færdes« i trafikken. Må jeg
efter det gode resultat ved denne min
sidste cyklistprøve her ved skolen ud
trykke håbet om, at vi - det ske snart
- når helt til tops!
Wd.

I øvrigt er det meningen med musik
orientering i de store klasser at give en
bred undervisning i musikforståelse,
som alle kan have gavn af.

Skolepatruljen
Vor skolepatrulje fungerer under le
delse af hr. kommunelærer Chr. An
dersen, således at vore mange mindre
elever på en betryggende måde kan
komme over den stærkt befærdede
Ryesgade. Som tak for vel udført ar
bejde blev patruljerne inviteret til fest
i Tivolis koncertsal.
Skolenævnets ansøgning til myndig
hederne om at få indrettet et regulært
fodgængerfelt ved skolen er endelig
gået igennem. Før i tiden holdt der
ofte parkerede biler i overgangsfeltet,
hvilket var til stor ulempe for de ele
ver, som skulle over gaden. Det regu
lære fodgængerfelt med hvide striber
og blinklys har gjort en ende på den
generende bilparkering, og skolens ele
ver kommer nu både nemmere og mere
sikkert over Ryesgade.

Frivillig gymnastik
Der har i vinterhalvåret været til
budt frivillig gymnastik for drenge med
god tilslutning fra elevernes side. Vi
har deltaget med to hold i de køben
havnske skolers gymnastikturnering.
På begge hold gjorde drengene en sær
deles god indsats. Holdet for de store
elever opnåede en fjerdeplads blandt 20
deltagende skoler.

Cyklistprøve
Fredag den 14. april afholdt vi efter to års pause - atter en prøve i
samarbejde med Københavns politis
færdselsafdeling.
Prøven fik et for skolen godt udfald.
86 elever deltog (mindre end tidligere
- men vi lever jo i knallertens århun
drede!). Af disse bestod 55 elever vort til dato bedste resultat! Det gav
en beståelsesprocent på 63,95. Dertil
kommer, at 5 (fem) af de deltagende
klarede sig så flot, at de kommer til at
deltage i den årlige dyst om store præ

Frivillig sløjd
Der har også været afholdt frivillig
sløjd i vinterhalvåret — med god til
slutning. Mange nydelige arbejder er
udført efter elevernes forudsætninger
og frie valg.
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Lejrskoler
7 au på Bornholm
Fra den 18.-26. maj 1966 var 7 au
på lejrskole på Bornholm under ledelse
af fru Bergild. — Vi boede på en gam
mel hyggelig bondegård med et dej
ligt høloft. Ejeren, hr. Kjøller, var en
dygtig rejseleder på de ture, han kørte
med os, og vi så det meste af Bornholm.
Et par af eleverne fik »uddannelse«
som landmænd på gården.

holm, men alle var enige om, at det
havde været en dejlig tur, som blev
»gemt« i en lejrskolemappe.
7 au og fru Bergild.

8 av og 1 u på Bornholm
I tidsrummet 14.-23. august 1966
var 8 av, ledsaget af hr. Christophersen og fru Maja Eriksen, og I u, led
saget af hr. Møller Mogensen og hr.
Aage Larsen på et dejligt lejrskoleop
hold på Bornholm. Vi boede på »Balka
Søbad«, der ligger i en 11 tønder land
skøn naturpark med klitter og fin ba
destrand.
Der var lagt et omfattende program
for turen. I Rønne aflagde vi straks
besøg på Søholm keramikfabrik og var
derefter på byvandring for at bese de
historiske steder. Dagen efter var vi i
Snogebæk, hvor vi kikkede på havnen,
fiskekuttere, redningsstationen og så det
store silderøgeri. To dage gik med bus
ture rundt på øen. Vi så Bodilsker
kirke, vandrede gennem Ekkodalen,
studerede Hammerhus ruiner og løste
opgaver, gik i Paradisbakkerne, var ved
Dueodde, hvor vi var oppe i fyret, ja,
kort sagt, vi fik besøgt alle de kendte
steder. Andre dage var vi på zoologiske
og botaniske ekskursioner, hvor vi ind
samlede en mængde materiale.
De otte herlige dage på solskinsøen
gik alt for hurtigt, men de blev genople
vet mange gange i den følgende tid, da
vi udarbejdede arbejdsmapperne om
vort lejrskoleophold.
MM.

Fru Kjøller lavede dejlig mad, og
vejret var godt.
Vi havde besøg af inspektøren og
frue, og da de skulle komme, var der
feststemning. Lejren var pyntet med
blomster, plukket i den nærliggende
skov, og forventningen var stor, og in
spektøren viste sig at være en meget
forstående mand. Vi var i Brændegårds
haven sammen søndag aften, og om
mandagen blev de »sunget ud« med
»Lev da vel«.
Da vi skulle hjem, var alle trætte,
for det var strengt at vandre på Born
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Udenlandsrejser
Kl. 20,00 sad vi i Kastrup lufthavn, og
4 timer senere landede vi i Palma på
Mallorca. Her var det det skønneste
sommervejr. 8 dage forløb; den ene
mere vidunderlig end den anden. Vi
tilbragte herlige timer ved stranden i
palmernes skygge, var på byture i Pal
ma, både i det gamle og det nye Palma,
var på heldagstur til Porto Christo, med
tog til Soller og en masse skønne sejl
ture på det blå Middelhav.

8 A i Norge
I eftersommeren var 8 A på en uges
ferie i Norge, ledsaget af hr. Gagge og
undertegnede. Det var en pragtfuld
oplevelse, begunstiget af et dejligt vejr.
Vi boede på et højfjeldshotel i Hem
sedal, nyt og moderne med to-sengs
værelser til eleverne. En dag var vi
på bustur til Kaupanger og ude at sejle
på Sognefjord. Undervejs gjorde vi
holdt ved Borgund stavkirke, som er
fra 1100-tallet, og endvidere beså vi et
imponerende vandfald. Ellers gik dage
ne med fjeldvandringer og bjergbestig
ninger, en enkelt gang ved hjælp af
skiheis.
Børnene betalte selv alle rejseudgif
terne (275 kr.) og af skolefonden mod
tog vi 400 kr. til bus- og sejlturen.
Ro.

Hele herligheden kostede 275 kr. inch
flyvetur, hotelophold og fuld pension.
Det var, hvad vi havde sparet sammen,
og det var det beløb, som et af vore
store flyverejsebureauer lod os komme
af sted for.
Det blev 8 uforglemmelige dage i sol
og smil - en rigtig klassetur.
Ole B. Thomsen.

St. Bededagsferie i Holland
I St. Bededagsferien var Per Niel
sen, Henrik Petersen og Jan Raarup alle fra 8 A samt undertegnede en tur
i Holland, inviteret af Philips. Dren
gene havde vundet en konkurrence om
den bedste besvarelse af en orienterings
opgave om et virksomhedsbesøg på

9 au på Mallorca
9 au har i ca. et år sparet sammen
med henblik på en rejse til udlandet.
Den 14. april oprandt den store dag.
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Philips fabrikkerne, hvortil der iøvrigt
var udarbejdet et fortrinligt undervis
ningsmateriale.
Vi forlod København med sovevogn
torsdag aften og ankom til Eindhoven
fredag formiddag, hvor vi fik en fin
modtagelse. Vi blev afhentet af to re
præsentanter for Philips, kørt i en stor
bus rundt på fabriksarealet, der jo
dækker adskillige kvadratkilometer, og
beså lyslaboratoriet, glaspusteriet, afde
lingen for farvefjernsyn samt de store
maskinværksteder. Efter spisning i den
store chefkantine var vi om eftermidda
gen på besøg i den fantastiske udstil
lingsbygning »Evoluon«, der mest af
alt ligner en flyvende tallerken i over
naturligt format. Udstillingen fortæl
ler om elektronikkens udvikling inden
for de sidste 75 år, og blot ved at trykke

på knapper, begynder de forskellige
genstande at fungere.
Efter at have lavet en båndoptagelse
til Danmarks skoleradio tog vi til Am
sterdam, hvor vi om aftenen nød det
store rijstaffel. Drengene optalte over
60 platter med diverse indonesiske læk
kerier. Det var meget imponerende.
Om lørdagen brugte vi formiddagen
til at se på byen og gå i butikker, og
om eftermiddagen var vi på kanalrund
fart. Vi ville også gerne have besøgt
et par museer, men det var tiden des
værre for knap til.
Det er vist lettest at fastslå succesen
med den bemærkning, der faldt fra Jan
Raarup ved hjemkomsten: »Det var
konfirma'tionsmiddage hele tiden.« —
Kort sagt — Højtid og fest i passende
blanding.
Ga.
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Skolefonden
Skolefonden har i det forløbne år
fået sine indtægter fra den årlige avis
indsamling (priserne var desværre ikke
særlig høje denne gang), bankrenter
samt sparemærkesalg, der nu forestås af
ovl., fru Ellen Thomsen. Det siger vi
hende tak for.
Ved skolens 85 års fødselsdag bidrog
skolefonden med et større tilskud til da
gens traktement.
Der er desuden ydet mindre tilskud
til enkelte klassers éndages udflugter,
400 kr. til 8 A’s Norgestur samt 595 kr.
til 9 au’s Mallorcarejse. Det har ikke
været nødvendigt at yde tilskud til lejr
skoler; dog har vi i et enkelt tilfælde
bidraget til nogle få dårligt stillede ele
vers egen indbetaling.
Endvidere har Skolefonden ved visse
arrangementer givet tilskud til forfrisk
ninger til medvirkende elever samt sør
get for traktementer til skolens »Øbro
vindere« og finaledeltagere ved de re
spektive idrætsdage.
I dag har vi en formue på ca. 4500,00
kroner.
Da det er sidste gang, jeg aflægger en
»beretning« for Skolefonden her i års
skriftet, vil jeg benytte lejligheden til
at takke for et fornøjeligt samarbejde
med kolleger og medvirkende elever.
Må det »smukke barn« - Skolefonden
- vi fik for 15 år siden, stadig leve vi
dere — og i fremtiden medvirke til at
gavne skolens elever.
Kaj Wellendorph.

skoleår har 12-14 klasser købt spare
mærker.
Fra Sparekassen »Bikuben« modta
ger skolen et beløb svarende til 3 pct.
af ovennævnte beløb, hvilket tilgår
skolefonden ubeskåret. Mærkerne kan
købes hos de respektive klasselærere el
ler hos fru Ellen Thomsen hver lørdag
i frikvarteret efter 2. lektion.
Beklædning og anden hjælp
Sommeren 1966 modtog 27 børn be
klædningshjælp fra »Børnenes Kontor«
og 21 familier fik julehjælp. Vi er me
get glade for disse gaver, og skolen brin
ger institutionen sin varmeste tak for
hjælpen.

Mælk og vitaminpiller
Mælk kan, om hjemmet ønsker det,
tilbydes alle elever hele året. I måne
derne november til april vil disse elever
yderligere modtage vitaminpiller.
Skolefrokost gives til børn, hvis er
næringstilstand efter skolelægens skøn
gør dette påkrævet, såfremt deres for
ældre erklærer sig indforstået hermed.

Slik
Det er forbudt at medbringe slik,
herunder tyggegummi. Fjernelse af tyg
gegummi fra gulve og møbler koster
hvert år meget arbejde og mange penge
for skolen.
Feriebilletter og feriepladser
171 børn fik i sommerferien udstedt
feriebilletter på skolen. Elever, der er
ude over den undervisningspligtige al
der, kan også få billetter, derimod ikke
børn, som er tilmeldt skolen, men end
nu ikke har påbegyndt skolegangen.
2 drenge og 3 piger udsendtes i nye
feriepladser på landet.

Sparemærker
I perioden fra 1. april 1966 til 1.
april 1967 er der på skolen solgt spare
mærker for 4865 kr. Antallet af del
tagende klasser i skoleopsparingen er
varierende fra år til år; i det forløbne
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Tilslutningen kunne være meget
større; men det ser ud som om, det bli
ver — i hvert fald her hos os - vanske
ligere og vanskeligere at samle elevernes
interesse om disse arrangementer.
Derimod har forestillingerne for min
dre klasser (1.-4.) - forsøget med styk
ker egnet for elever i denne alders
gruppe - på ny succes.
138 elever samt en del voksne over
værede »Av for katten«, dette års fore
stilling.

Indsamlingsdage
Skolens lærerråd har vedtaget kun at
anmode om hjælp fra børnene til to
årlige indsamlinger: Julehjertet og Bar
nets Hus.
Skolescenen
38 elever fra 5. klasse og opefter har
i denne sæson abonneret på skolescenens
teaterforestillinger, og 114 elever fra
samme klassetrin har overværet skole
scenens filmforestillinger.

Af skolens dagbog
hr. Einar Roth om besættelsestiden for
anstaltet af »Landsforeningen Gestapofangerne«.
21. september 1966: 8 A taber i fodboldsemifinalen til Højdevangens Sko
le med 1-2.
22. september 1966: Skoleholdet, der
deltager i Ekstrabladets fodboldturne
ring taber til Egegårdsskolen med 0-1.
28. september 1966: Idrætsdagens
slutstævne. I—II real piger, bliver nr. 2
i håndboldfinalen.
29. september 1966: Den årlige pa
pirindsamling fandt sted denne dag og
gav skolefonden et overskud på 357,76
kr., hvilket var betydeligt mindre end
sidste år, fordi priserne lå helt i bund.
Hele arrangementet afvikledes med stor
præcision og med den mindst mulige
gene for skolegangen.
4. -5. oktober 1966: Idrætsdagens ind
ledende svømmestævne for henholdsvis
piger og drenge.
6. oktober 1966: Nordens dag festlig
holdes i gymnastiksalen.
12. oktober 1966: Idrætsdagens af
sluttende svømmestævne. 6 au drenge,
bliver nr. 4 i finalen.

15 .-23. august 1966: I u med hr.
Møller Mogensen og hr. Aage Larsen
samt 8 av med hr. Ghristophersen og
fru Eriksen på lejrskole ved Balka Sø
bad, Bornholm.
17 .-24. august 1966: 8 A på skole
rejse til Norge med hr. Gagge og fru
Rosengreen.
1. september 1966: Ryesgades Skoles
85 års fødselsdag. (Se andetsteds i års
skriftet).
6 . september 1966: Skolens årlige be
søg i Zoologisk Have for de mindre
klasser. For de større klasser var der
udflugter til forskellige af Nordsjællands
seværdigheder.
10. september 1966: Aftenfest for tid
ligere elever i anledning af skolens 85
års fødselsdag.

13. september 1966: De københavn
ske kommuneskolers årlige idrætsdag
med indledende kampe i boldspil og
atletik. I—II real piger, vinder øbro
mesterskabet i håndbold. 8 A og 9 au
drenge, bliver øbromestre i fodbold.
16. september 1966: Elever fra sko
lens store klasser påhører foredrag af
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3. november 1966: Den norske tu
ristchef Knut Jantzen fortæller om
Norge og viser lysbilleder i gymnastik
salen for 9.-10. klassetrin.
11. november 1966: Rejsefilm for
alle elever i gymnastiksalen.
28. november-3. december 1966: 9au,
9 av og III u i erhvervspraktik.
21. december 1966: Julebal i gymna
stiksalen for de store elever.

sen fortalte om skolen i dag og om sin
drengetid på Ryesgades Skole.
4. marts 1967: Den norske rejselærer
Thor Lien fortæller om hvalfangst og
viser lysbilleder i gymnastiksalen for de
store klasser.
15. marts 1967: Overlærer hr. Kaj
Wellendorph udnævnes til viceinspektør
ved Randersgades Skole fra 1. septem
ber 1967.
10. april 1967: Skolemesterskab i
gymnastik for drenge. Der deltog ti ele
ver fra 7. klasse til III real. Jens Otto
Jacobsen, I real, sejrede. Han blev for
øvrigt nr. 3 ved Danmarksmesterska
berne i gymnastik for drenge.
12. april 1967: Gymnastikopvisning
om aftenen af piger og drenge tilrette
lagt af hr. Preben Pedersen og under
medvirken af lærerne fru Gregers Pe
dersen, frk. Marianne Skytte og hr.
Hans Jørgen Jensen.
14. april 1967: Gyklistprøve (læs
nærmere andetsteds i årsskriftet).

22. december 1966: De mindre klas
sers juleafslutning. Derefter samledes
alle fra 3. klasse og opefter til julean
dagt i Nazarethkirken.
Store elever sang julehymnen og kom
med adventslys samt fremsagde advents
profetierne. Pastor J. Nesgaard holdt
juletalen.
1. februar 1967: Skolens nye kvinde
lige viceinspektør fru Jenny Ingerslev
tiltræder.

14. februar 1967: Forældremøde,
hvor viceskoledirektør Otto V. Niel

Uddrag af ordensreglerne
Gården: Når man møder om mor
genen, skal man straks gå ind i skole
gården. Ingen må opholde sig på ga
den uden for skolen. Elever, der kom
mer for sent, skal vente på den brede
trappe, til alle klasser er gået op. Leg
kl. 8 er ikke tilladt. Enhver form for
slagsmål samt vild og voldsom leg fra
bedes. I vintertiden er glidebaner og
leg med sne forbudt. Der må ikke ka
stes papir eller andet affald af nogen
slags.

serne skal holde til højre ved op- og
nedgang. Tasker må ikke anbringes i
stueetagen.

Spisning: Al spisning foregår i klas
serne. Efter spisningen ryddes der op,
og alt bringes i orden. Mælkekurven
bringes ned, inden klassen forlader lo
kalet.

Frikvartererne: Klasseværelser skal
udluftes og aflåses. Kun ordensdukse
på biologisamlingen og klassesætsam
lingen må være oppe i frikvartererne.
Ingen må uden en lærers tilladelse
forlade skolen eller legepladsen. Ryg-

Trapper: Der skal være ro under al
færdsel på trapperne. Det er ikke alene
forbudt, men også farligt at løbe. Klas
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Beskadigelser: Ødelægger eller be
skadiger en elev med forsæt skolens
eller kammeraters ejendele, er hjem
met erstatningspligtig. Enhver skade
skal straks meddeles skolens inspektør
eller en af skolens lærere.

ning, leg og unødvendigt ophold på
toiletterne er ikke tilladt.

Skolebøgerne: Hjemmene har ansva
ret for de bøger, eleverne låner på sko
len. Der skal altid være bind om bø
gerne, og i bøgerne skal elevens navn
og klasse være indskrevet.
Børnene må ikke i deres skoletasker
have andet med, end hvad der skal
bruges til dagens forskellige timer.
Håndklæder og madpakker må kun an
bringes sammen med bøgerne, hvis de
er i plasticposer, hvad der jo er let at
skaffe nu om dage.
Lærredstasker, kurve, plasticnet o. 1.
er uegnede som skoletasker, da bøgerne
her er udsat for vejr og vind, og derved
lider unødvendig overlast.

Mødetider
Børn, der har mødetid senere end
kl. 8, må først møde i frikvarteret 5
minutter før den første time, da sam
menstimlen og leg på gaden uden for
skolen og i gården i undervisningstiden
virker forstyrrende.

Cykler: Cykling til skole er kun til
ladt for de børn, der bor meget langt
fra skolens distrikt, og som efter skrift
lig anmodning fra hjemmet har fået
tilladelse til at stille cykler i stativerne.
(Henvendelse til viceinspektøren.)
Kun cyklende har adgang til skolen
ad porten til Blegdamsvej 106. Alle
andre skal benytte indgangene fra
Ryesgade.

750

800- 850

g45
945

850- 940
950-1040

llio

1115-1200

1205

1210-1300

Det skal dog lige understreges, at alt
for mange, især større børn, har svært
ved at møde til tiden. Vi beder derfor
forældrene, i den udstrækning det er
dem muligt, sende børnene så betids
hjemmefra, at de ikke kommer for sent.
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Personlig renlighed
Hvorfor skal man være renlig? Fordi man ved en gennemført person
lig renlighed kan forebygge en lang
række sygdomme - styrke organismens
modstandskraft — og øge det personlige
velbefindende.
Den måde, en lang række sygdomme
spredes på via bakterier eller virusarter,
sker hovedsagelig ad følgende veje:
1. Ved indånding.
2. Ved berøring enten direkte som for
eksempel ved håndtryk eller indi
rekte ved berøring af håndtag, ge
lændere, fælles håndklæde o.s.v.
3. Gennem levnedsmidler.
Derfor bør børn lære at holde lom
metørklæde eller hånd for mund og
næse ved hoste og nysen, og straks efter
bør hænderne vaskes. Hænderne skal
ligeledes vaskes før et måltid og efter
wc-besøg. — Håndvask bør blive en fast
indgroet vane.
Kan man ikke daglig få et styrtebad,
bør man foretage en grundig afvaskning
af hoved, hals, hænder, armhuler, skridt
og fødder, og helst en gang ugentlig et
kropsbad, der bevirker, at hudens svedog talgkirtler holdes funktionsdygtige,
og at hudens blodcirkulation og dermed
hele kroppens varmeregulering forbed
res.
Hvorfor skal tøjet og ikke mindst
undertøjet være rent? For at forstå
dette må man vide, at vor krop nær
mest er indstillet på at leve i et sub
tropisk klima med konstant varme og

passende fugtighed, og ved vor påklæd
ning søger vi, så godt som det er mu
ligt, at nærme os disse forhold. I luft
laget mellem huden og klæderne til
stræber vi, at temperaturen holdes mel
lem 30 og 32 grader Celcius og en fug
tighed omkring 30 pct. Synker tempe
raturen under 28 grader, føles det koldt,
stiger den over 32 grader, føles det
varmt. Klæderne i sig selv giver ingen
varme, men da de normalt er dårlige
varmeledere, bevirker de, at vi er om
givet af et ret godt isoleret lag af varm
luft hidrørende fra vor egen krop. På
grund af klædernes ringe evne til at lede
varme, beskyttes kroppen både mod for
stort varmetab i kulden og mod for stor
varmeoptagelse i varmt vejr. Undertøjet
skal være porøst for at kunne optage
og afgive fugtighed fra huden. Luftind
holdet i tøjets masker spiller en rolle,
da luften er en dårlig varmeleder. Fyl
des maskerne ud med vand eller snavs,
bliver tøjet en bedre varmeleder, og
man vil lettere fryse eller svede afhæn
gig af ydertemperaturen. - Da sveden
og de øvrige affaldsprodukter fra huden
jo som bekendt også lugter ilde, bør
man også af denne grund vaske strøm
per og undertøj hyppigt. Snavs danner
også en god grobund for bakterier. Undertøjet bør tages af om natten, og
man bør have specielt nattøj, der skal
være bekvemt og ikke stramme nogen
steder.
Irene Olesen,
skolelæge.
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Praktiske oplysninger
år, i hvilket de fylder 14 år, d.v.s. efter
8 års skolegang. Elever, der har påbe
gyndt undervisningen i 8. hovedskole
klasse, kan ikke udskrives før skole
årets afslutning. Hvis særlige forhold
taler for det, kan skolenævnet dog til
lade udskrivning, f. eks. hvor der fore
ligger tilbud om en indgåelse af en lære
kontrakt, som centralarbejdsanvisnings
kontoret er indstillet på at godkende.

Skolens kontor har åbent alle skole
dage kl. 12—13 og desuden onsdag dog kun skoledage — kl. 1730-1830. Skolens telefon: Øbro 2405.
Skolebetjent Bent Hansen.

Skolelæge fru Irene Olesen træffes
1. og 3. onsdag kl. 12—13, 2. og 4. ons
dag kl. 9-10.

Konfirmationsforberedelse

Sundhedsplejerske fru Aase Knudsen
er på skolen tirsdag og onsdag kl. 8-16
og lørdag kl. 8-12.

1. Eleverne konfirmeres fra 7. klasse,
således at konfirmationsforberedel
sen foregår inden for dette klasse
trin. Elever, der skal konfirmeres i
oktober fra 7. klasse, kan dog få fri
til konfirmationsforberedelse i 6.
klasse.

Indskrivning af elever til 1. klasse
finder sted på skolens kontor i kontor
tiden fra 1. september til 15. december.
Dåbs- og koppevaccinationsattest med
bringes.
Undervisningspligten indtræder 1.
august 1968 for alle børn, der på dette
tidspunkt er fyldt syv år. Endvidere
kan indskrives børn, der senest den 31.
januar 1969 fylder syv år.
Ifølge den nye skolelov er der for
1.-4. klasse indført »deletimer«, der er
et stort pædagogisk gode, men som
medfører skiftende mødetider for de to
hold, som klassen deles i.
1. klasse møder således enten kl. 8-11
eller 9-12, og 2. klasse får fire timer
fra kl. 11 eller 12.

2. Elever, der i henhold til ovenstå
ende går til konfirmationsforbere 
delse, får fri kl. 13 mandag og tors
dag, og skal ikke møde på skolen
igen efter konfirmationsforberedel
sen.

Tandlæge ordningen
Nedenstående gælder kun elever i
I real- og 8. klasser eller højere klasser.
Som følge af mangelen på tandlæger
kan Deres barn indtil videre ikke blive
behandlet på skoletandklinikkerne, men
må henvises til tandbehandling hos pri
vate praktiserende tandlæger, hvor Kø
benhavns Kommune yder tilskud til føl
gende tandbehandlinger:
Undersøgelse — tandfyldning med
sølvamalgam, kobberamalgam eller
emaljecement — tandudtrækning med
evt. lokalbedøvelse — rod- og nervebe
handling — tandrensning.

Udskrivning: Elever, der fylder 14 år
inden den 31. januar 1968 og har gået
i skole i 7 år, kan udskrives ved udgan
gen af det umiddelbart afsluttede skoleo
ar.
Elever, der påbegyndte skolegangen,
inden de var 6 *4 år gamle, kan først
udskrives med udgangen af det skole
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Tilskuddet er fra 1. august 1966 at
regne følgende beløb:
Tandlægeudgift -t- sygekassens andel:
Fra 0-60 kr. dækkes hele udgiften. —
Fra 60-120 kr. gives i tilskud 60 kr. Over 120 kr. dækkes halvdelen af ud
giften.
Følgende fremgangsmåde bedes iagt
taget :
Elever (over 16 år), der er selvstæn
digt nydende A-medlemmer, og elever
(under 16 år), hvis forældre er A-med
lemmer af en statsanerkendt sygekasse
henvender sig til tandlægen medbrin
gende sygekassebog eller tilsvarende af
sygekassen udstedt gyldigt medlemsbe
vis. Disse elever betaler honoraret til
tandlægen, efter at denne har fradraget
sygekassens tilskud. Herefter henvender
eleverne (forældrene) sig med tand
lægens kvittering til skolens kontor, ef
ter det på skolen udleverede cirkulære,
hvor det kommunale tilskud (af det re
sterende beløb) vil blive udbetalt efter
ovenstående regler. Hvis beløbet skal
udbetales til eleverne, må fornøden
fuldmagt fra forældrene medbringes. For B- og C-medlemmer gælder lidt
andre regler.

Glemte sager. Skolen har et stort
lager af glemte huer, vanter, tørklæder,
vindjakker, trøjer m. m. Henvendelse
hos skolebetjenten hver dag kl. 930-10.
Desuden tirsdag og torsdag kl. 14.
Bortkomne sager erstattes ikke.
Forældrene opfordres indtrængende
til at mærke børnenes overtøj, huer,
vanter og alle andre løse sager med
tydeligt fuldt navn og klasse. Glemte
sager opbevares kun én måned, hvor
efter det ikke afhentede gives til en vel
gørende institution.

Forsømmelser på grund af sygdom
bedes saåvidt muligt meddelt skolen
samme dag, enten skriftligt, telefonisk
eller ved en voksens henvendelse. Læ
geattest skal ikke fremskaffes, før sko
len tilstiller hjemmet en trykt blanket
til brug for lægen. Skolen har altid ret
til at forlange lægeattest, hvis den måt
te ønske det.
Fritagelse for legemsøvelser, herunder
svømning og gymnastikbad, tilstedes
normalt kun på grund af legemsskade
eller svagelighed, som på skolens for
langende kan kræves godtgjort ved læ
geattest.

Skolebadet. Mens brusebadet, der gi
ves hver anden uge for henholdsvis
drenge og piger, er frivilligt, er gymna
stikbadet obligatorisk. Fritagelse herfor
ud over meget kort tid kræver læge
attest.

Andre forsømmelser kan kun finde
sted efter forud indhentet tilladelse hos
klasselæreren.
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Ferier og fridage i skoleåret 1967-68
Påskeferien varer fra onsdag den 10.
april-tirsdag den 16. april 1968 (begge
dage medregnet).

Lørdag den 9. september 1967 er
skolefridag.

Efterårsferien varer fra mandag den
16. oktober-lørdag den 21. oktober
1967 (begge dage medregnet).

Onsdag den 1. maj 1968 er skolefri
dag.

Torsdag den 16. november 1967 er
skolefridag.

Børnehjælpsdagen i maj er skolefri
dag. Der vil senere fremkomme med
delelse om datoen.

Mandag den 4. december 1967 er
skolefridag.

Lørdag den 11. maj 1968 er skole
fridag.

Juleferien varer fra lørdag den 23.
december 1967-onsdag den 3. januar
1968 (begge dage medregnet).

Pinseferien varer fra lørdag den 1.
juni-tirsdag den 4. juni 1968. (begge
dage medregnet).

Fredag den 26. januar 1968 er skole
fridag.
Fastelavnsmandag, d.v.s. mandag den
26. februar 1968 er skolefridag.

Grundlovsdag, onsdag den 5. juni
1968 er skolefridag.

Kongens fødselsdag, mandag den 11.
marts 1968, er skolefridag.

Sommerferien varer fra mandag den
24. juni—lørdag den 11. august 1968
(begge dage medregnet).

Dronningens fødselsdag, torsdag den
28. marts 1968, er skolefridag.
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Skolens distrikt
Blegdamsvej fra nr. 15-27 og fra nr. 80-132, Hedemannsgade, Irmingersgade,
Kroghsgade, Ny Blegdamsvej, Olufsvej, Ryesgade fra nr. 65-131 og fra nr. 60-126,
Sortedam Dossering fra nr. 67-103, Trianglen, Øster Allé, Østerbrogade nr. 19-77,
herunder Lægeforeningens gi. boliger.

Indbydelse

til afslutningshøjtideligheden,
der finder sted i skolens gymnastiksal

onsdag den 21. juni kl. 11.15.
Familie og pårørende er hjertelig velkomne.
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Arsafslutningen 1967
Mundtlig prøve
TIRSDAG DEN 13. JUNI
Eksaminator

II u
8 au
8 av

(nr. 10)
(nr. 31)
(nr. 21)

kl. 8
kl. 8
kl. 8

geografi
orientering
dansk

fru Birgitte Fritzel
fru Christa Bergild
hr. Hugo Christophersen

Censor

frk. Marianne Skytte
hr. Ole B. Thomsen
hr. Ole H. Christensen

ONSDAG DEN 14. JUNI

II u
8A
8 av

(nr. 24)
(nr. 22)
(nr. 21)

kl. 8
kl. 8
kl. 8

regning
orientering
regning

frk. Gunhild Lundbye
hr. Ewald Storm Gagge
hr. Kaj Wellendorph

hr. Johs. Hamann
fru Christa Bergild
frk. Ninna Svendsen

FREDAG DEN 16. JUNI

II u
8A
8 au

(nr. 10)
(nr. 22)
(nr. 31)

kl. 8
kl. 8
kl. 8

naturlære
regning
regning

hr. Hans Jørgen Jensen
hr. Aage Larsen
hr. Hugo Christophersen hr. Knud Nørholm
hr. Chr. Møller Andersen fru Ellen Thomsen

Besø^sdage
TIRSDAG DEN 20. JUNI
Lærer

lu

(nr. 1)

2v

(nr. 3)

3u

(nr. 12)

3v

(nr. 13)

4v

(nr. 21)

5u

(nr. 20)

5v

(nr. 11)

6 au

(nr. 23)

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

8- 9
9-10
8- 9
9-10
8- 9
9-10
8- 9
9-10
8- 9
9-10
8- 9
9-10
8- 9
9-10
8- 9
9-10
10-11

dansk
regning
dansk
regning
historie
dansk
historie
regning
dansk
geografi
dansk
geografi
geografi
regning
dansk
regning
engelsk

fru Kirsten Jacobsen
hr. Hans ]. Jensen
fru Ellen Thomsen
frk. Ninna Svendsen
fru Christa Bergild
hr. Johs. Hamann
fru Jenny Ingerslev
frk. Jytte Kragh Jensen
frk. Jytte Kragh Jensen
fru Harriet Kyndal
fru Harriet Kyndal
hr. Preben Pedersen
frk. Marianne Skytte
hr. Knud Nørholm
hr. Ewald Storm Gagge
hr. Hugo Christophersen
hr. Ole Bødker
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Gæstelærer

hr.
fru
fru
hr.
hr.
hr.
hr.
hr.
hr.

Johs. Hamann
Kirsten Jacobsen
Else Rosengreen
Ewald Storm Gagge
Preben Pedersen
Ole B. Thomsen
Gunnar Thulesen
Aage Larsen
Ole B. Thomsen

Lærer

6 bu

(nr. 32)

7 au

(nr. 0)

7 bu

(nr. 14)
(nr. 4)

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

8- 9
9-10
10-11
8- 9
9-10
10-11
8- 9
9-10
10-11

dansk
regning
engelsk
regning
historie
dansk
dansk
tysk
naturlære

fru Maja Eriksen
fru Ellen Thomsen
hr. Knud Nørholm
frk. Ninna Svendsen
frk. Marianne Skytte
hr. Kaj Wellendorph
hr. Ole B. Thomsen
fru Else Rosengreen
hr. Aage Larsen

Gæstelærer

hr. Hugo Christophersen
hr. Ole H. Christensen
hr. Hans J. Jensen
hr. Knud Nørholm
hr. Kaj Wellendorph
frk. Jytte Kragh Jensen
hr. Ole H. Christensen
fru Maja Eriksen
hr. Chr. Møller Andersen

ONSDAG DEN 21. JUNI
Lærer

1V

(nr. 3)

1X

(nr. 13)

2u

(nr. 1)

3x

(nr. 0)

4u

(nr. 24)

7 av

(nr. 20)

lu

(nr. 4)
(nr. 30)

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

8- 9
9-10
8- 9
9-10
8- 9
9-10
8- 9
9-10
8- 9
9-10
8- 9
9-10
10-11
8- 9
9-10
10-11

dansk
regning
dansk
regning
dansk
regning
historie
dansk
dansk
geografi
historie
dansk
naturlære
geografi
dansk
regning

frk. Ninna Svendsen
frk. Marianne Skytte
hr. Hans J. Jensen
hr. Poul Sølvsteen
hr. Arne Rasmussen
hr. Chr. Møller Andersen
hr. Hugo Christophersen
fru Birgitte Fritzel
hr. Ole Bødker
hr. Hugo Christophersen
frk. Marianne Skytte
hr. Ole H. Christensen
hr. Hans J. Jensen
hr. Ole H. Christensen
hr. I. Møller Mogensen
hr. Johs. Hamann

Gæstelærer

fru Birgitte Fritzel
fru Gunhild Lundbye
hr. Poul Sølvsteen
hr. Ewald Storm Gagge
hr. Ewald Storm Gagge
hr. Chr. Møller Andersen
hr. Ole Bødker
hr. Poul Sølvsteen

Frikvarter kl. 850-9 og 950-10.

Onsdag den 21. juni kl. Il15 afslutning i gymnastiksalen med uddeling
af realeksamensbeviser og beviser for den statskontrollerede prøve i 9. kl.,
afgangsbeviser og flidspræmier

De udgående elever møder, og forældre og venner indbydes venligst.

Ryesgades skole, den 31. marts 1967.
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Poul Kragh.

BØRNENES SANG
Melodi: Vi er børn af sol og sommer ...

Vi er børn fra Ryesgade
og fra Fælledparkens læ.
Vi for søens vand er glade
og for parkens busk og træ.
Vi kan klatre, til vi falder,
vi kan lege, hvor vi vil.
Men omkring ved syvårsalder
stunder skoletiden til.

Alt som årene henruller,
går vi frem ad visdoms vej.
Vi foragter de små tuller,
som er bange for en leg.
Vi kan' tumle os som vilde,
vi kan spille fodboldspil.
Vi kan sidde ganske stille,
dersom, hvis, såfremt vi vil.

Så vi skoletasken pakker,
og vi mor ved hånden får.
Snart med kammerater snakker
vi i skolens store gård.
Vi er ikke spor af bange,
vi er karle for vor hat,
og i timerne de lange
ta’r vi alle voldsomt fat.

Der er også alvorsstunder
i vor lange skoledag.
Over tingene vi grunder
i de mange svære fag.
Vi kan regne med procenter,
vi kan skrive stil med flid,
og vi nyttig viden henter
gennem al vor skoletid.

Nu vi takke vil vor skole
for den lærdom som vi fik.
Den på alle trygt kan stole,
som i skolens klasser gik.
Hvor vi end i verden vanker,
og hvor langt vi kommer frem,
vil vi sende gode tanker
til vort gamle skolehjem.
K. V. Kiørbye.
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