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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.

Skolens lærerpersonale.
Klasselærer

Skoleinspektør
Viceskoleinspektør
—
Kommunelærer
Overlærer
Kommunelærer
—
Overlærer
—
—
—
—
Kommunelærer
Overlærer
—
—
—
Vakancelærer
Overlærer
Kommunelærer
Overlærer
Kommunelærer
Vakancelærer
Overlærer
—
Kommunelærer
Overlærer
Kommunelærer
Overlærer

Rebekka Rasmussen
Kaj Holm-Christensen
Marie Hansen
Chr. Møller Andersen
Christa Bergild
Ole Bødker
Kjeld Carstensen
Hugo Christophersen
Maja Eriksen
Aage Frederiksen
Else Marie Gormsen
Johs. Hamann
Birgitte Hessen
Kirsten Jacobsen
Harriet Kyndal
Aage Larsen
Gunhild Lundbye
Merete Lykke
Ingv. Møller Mogensen
Arne Mortensen
Knud Nørholm
Preben Pedersen
Tove Gregers Petersen
Else Rosengreen
Ninna Svendsen
Poul Sølvsteen Sørensen
Ellen Thomsen
Ole Thomsen
Kaj Wellendorph

2

7
4
4
3
5
7
3
7
5
1
7
1
i
6
8

cv + ru
u
x
u
x
cu
v + 6 av
bu
u
u
au
X
y
au
au

1 u
2 x
5v

3
1
3
4
2
2

A + IV u
V
x
v
v + 8 au
u

Til forældrene.
De indbydes venligst til at overvære Deres børns undervisning onsdag den 20.
og torsdag den 21. juni efter omstående skema.
Der holdes ikke mundtlig årsprøve. I stedet gives der forældrene lejlighed til at
overvære den almindelige undervisning de nævnte dage.
Skriftlig årsprøve afholdes torsdag den 7. juni (stil) og fredag den 8. juni
(regning).
Børnenes håndarbejder er fremlagt på nr. 1, deres sløjdarbejder i sløjdsalen
og deres arbejder i formning i vor nye tegnesal, 3. sal. De kan beses af forældrene
og af børn i følge med voksne de to forældredage kl. 9-13.
Tirsdag den 19. juni er fridag for børnene, da de nævnte udstillinger ordnes
den dag.
Kontoret er lukket i eksamensdagene.

Afslutning og omflytning.
Torsdag den 21. juni kl. 1330 er der afslutning i gymnastiksalen for de udgående
elever med deres forældre.
Der uddeles eksamensbeviser og afgangsbeviser.
Omflytning finder sted fredag den 22. juni. Børnene møder til forskellige tider
efter aftale med deres klasselærer.

Nyt skoleår.
Sommerferien begynder lørdag den 23. juni og slutter lørdag den 11. august.
Det nye skoleår begynder mandag den 13. august, og der læses nogle timer
efter nærmere besked til hver klasse.
De nye 1. klasser møder dog først mandag den 20. august. Der udsendes kort
til hjemmene med nærmere besked herom.

Skolens kontortid.
Skolens inspektør træffes alle skoledage kl. 12-13 og desuden onsdag aften
kl. 1 730—1830.

Skolens distrikt.
Man bedes bemærke omlægningen af skolens distrikt. Se side 8.
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Meddelelser fra skolen.
Elevtallet var pr. 1. januar 1961 : 703 og pr. 1. januar 1962: 665. Disse sidste
var fordelt i 28 klasser (27 blandede klasser og én drengeklasse, læseklasse). Der
var 17 grundskoleklasser, to 6. klasser, fire 7. klasser, to 8. klasser, én IVml, én
1. real og én 3. realklasse.
I maj-juni 1961 bestod 10 piger og 11 drenge mellemskoleeksamen, 10 drenge
og 11 piger realeksamen.

Skolenævnet. (Indtil skolenævnsvalget den 14. maj 1962).
Fru
Fru
Hr.
Hr.
Hr.

Carla Pedersen, Helgesensgade 20'1 (formand).
Kaja Schultz, Blegdamsvej 102 (næstformand).
Ejner Larsen, Blegdamsvej 1004 (sekretær).
Kaj Larsen, Blegdamsvej 822.
Holger Nielsen, Ryesgade 115.

Skolens repræsentanter:
Hr. Aage Larsen.
Fru Maja Eriksen.
Frk. Rebekka Rasmussen.

Skolenævnet har som altid haft et godt samarbejde med skolen og ydet den al
mulig støtte.
Også i bestræbelserne for at skaffe skolen bedre lokaleforhold har skolenævnet
været virksomt. Fra oktober 1960 kunne vi tage den nye gymnastiksal ved Sortedam
gymnasium i brug, og nu i april 1962 er ombygningen af skolens tagetage gennem
ført, og skolen har derved fået en smuk og moderne tegnesal.
Forældrene er velkomne til at bese den nye tegnesal i besøgsdagene.
Da nærværende meddelelser gik i trykken, var det nye skolenævn endnu ikke
valgt, og det vides ikke, hvor mange af det hidtidige skolenævn der vil indgå i dette.
Skolen vil imidlertid bringe skolenævnet en varm tak for samarbejdet gennem
årene, for god støtte og en helt igennem venlig og forstående indstilling overfor
skolen.
Der er i 1961-62 afholdt 2 forældremøder foruden mødet i forældreugen.
13. oktober 1961 : „Vor skole under den nye skolelov“. Af skolens lærere og af in
spektøren blev der gjort rede for de vigtigste sider af den nye lov: 1) Delingen
af børnene efter 5. klasse. 2) 8. og 9. klasse. 3) Realafdelingen. 4) Deletimerne.
Der sluttedes med fælles kaffebord. Mødet var godt besøgt.
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29. marts 1962: Skoleinspektør fru Signe Bigum Omann talte om „Familiekundskab“,
et særdeles aktuelt og interessant foredrag. Der var desværre kun mødt få
forældre.
Aftenen sluttede med fælles kaffebord på lærerværelset.

Forældreugen.
I dagene den 8. og 9. november holdt skolen åbent hus for forældrene. Den
7. november afholdtes aftenmøde. Forud for dette havde forældrene lejlighed til at
træffe deres børns lærere, der hver i sit klasseværelse modtog forældrene.
I anledning af Børnebogsugen formedes aftenmødet denne gang som en „børne
bogsaften “.
Foruden oplæsning af digte samt fællessang var der optræden af børn fra 8 for
skellige klasser med sang, dramatisering, sketches og små foredrag og til slut en
„bogparade“.
Børnebogs-aftenmødet overværedes af 200 forældre, så mange som salen kunne
rumme. Den fornøjelige forestilling var vist for skolens elever i flere hold tidligere
på dagen.
Ved dagbesøgene i forældreugen var ialt 98 hjem repræsenteret; til samtalerne
med lærerne mødte 121 personer.

Andre fester - dramatik m. m.
26 . april 1961 havde vi sang- og musikaften (sang, blokfløjte, klaver) som
opvisning af årets arbejde ved skolens sanglærer fru Bergild og musiklærerinde frk.
Schmidt. Børnene klarede sig nydeligt, og de fremmødte forældre glædede sig over
det gode resultat.
Den 1. og 2. september 1961 fejredes skolens 80-års fødselsdag på forskellig
måde: Alle skolens elever blev trakteret med sodavand og wienerbrød (udgiften
dækkedes ved tilskud fra vor skolefond og fra skolenævnet), og den 2. september
var der sammenkomst for gamle elever i gymnastiksalen. Der var fuldt hus, over
200 gæster, til en fornøjelig underholdning med taler, fællessang og optræden. To
sketches, „gammeldags og moderne undervisning“ morede meget. En del gamle
elever havde sendt smukke breve med hilsener og beretning om skoleminder, en
del af disse blev oplæst af inspektøren. Også en pengegave indkom fra en gammel
elev, kontorchef Sv. Hast. Derefter samledes man ved kaffebordene i forskellige
klasseværelser, hvor man var fordelt i aldersgrupper. Der sluttedes med en lille
dans.
18 .—20. marts spilledes årets skolekomedie. 1. real, instrueret af inspektøren,
opførte „Sparekassen“ af Henrik Hertz. Eleverne klarede opgaven smukt. Skønt
det bliver mere og mere vanskeligt at konkurrere med fjernsynet, var der dog ganske
godt besøg. Skolefondsudvalget ofrede som sædvanlig tid og flid på det praktiske
arrangement med bistand af det øvrige lærerpersonale. Overskuddet gik til vor
skolefond.
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Færdselslære - Cyklistprøve.
3. oktober havde skolens lærerpersonale instruktionskursus i færdselslære ved
politiass. Lindebro og overlærer Felix Clausen.
Alle skolens elever havde i oktober det årlige kursus i færdselslære ved en
politimand. 2. klasserne havde både teori og praktiske øvelser på gaden.
12. maj 1961 havde vi vor årlige cyklistprøve for de større børn. 123 elever
deltog, heraf bestod 75 (61 %).
Vor skolepatrulje fungerer godt under ledelse af hr. Chr. Andersen.

Lejrskole - skolerejser.
Efter eksamen i juni 1961 havde realklassen en dejlig Norgestur med frk.
Lundbye, hr. Aage Larsen og fru Maja Eriksen.
I august 1961 var 7 au og lu på lejrskole på Bornholm under ledelse af hr.
Johs. Hamann og hr. I. Møller Mogensen, medens 7 cv var på Falster med viceinspektør Holm-Christensen og 7 cu i Odsherred med hr. Kjeld Carstensen.
Udgifterne afholdes hovedsagelig af skolevæsenet, men med tilskud fra vor sko
lefond og fra eleverne selv.
Børnene har haft meget udbytte af lejrskoleopholdet, både af selve oplevelserne
og ved senere at bearbejde det indsamlede stof i klasserne.
4. oktober havde vi vor skoleudflugt til Hillerød og Frederiksborg slot med ele
verne fra 4. klasse og opefter. I det smukke vejr kunne den medbragte frokost
spises i det fri, og der blev tid både til museumsbesøget på slottet og for de yngre
til leg i slotsparken.

Skolebøgerne.
Det har været nødvendigt at indføre følgende bestemmelser:
1. Børnene må ikke i deres skoletasker have andet med, end hvad der skal
bruges til dagens forskellige timer.
2. Håndklæder og madpakker må kun anbringes sammen med bøgerne,
hvis de er i plastic-pose, hvad der jo er let at skaffe nu om stunder.

Vi beder forældrene sørge for, at børnene derhjemme har et sikkert sted til
deres bøger, så at det ikke skal være nødvendigt for dem at slæbe det hele med i
skole hver dag.

Af skolens dagbog kan desuden nævnes:
23. august havde skolen sit årlige besøg i Zoologisk Have.
12. september var Idrætsdag. Der deltog mange klasser i stævnet på Øster
bro Stadion.
5. september foregik en stor papirindsamling. Der blev indsamlet hele 20,5
tons, som indbragte kr. 1331,61 til gavn for vor skolefond.
21. december, den sidste dag før juleferien, holdt klasselærerne som sædvanlig
afslutning med hver sin klasse; derefter samledes skolen til en fælles juleandagt i
Nazareth-kirken; store elever sang julehymne og kom med adventslys og fremsagde
adventsprofetierne.

6

Januar 1962 havde skolen besøg af foreningen „Norden“s svenske og norske
rejselektorer, der ved oplæsning, fortælling og samtale skulle gøre de store elever
fortrolige med vore nabolandes sprog.

Ny læsestue med bogudlån.
2. marts indviedes den nye læsestue, hvortil der nu er knyttet bogudlån. Læse
stuen er nu på 1. sal og lokalet ved siden af benyttes til udlånet, der har fået stor
tilslutning blandt eleverne.
Elever fra 4. klasse og opefter er låneberettigede. Dog kan dygtige læsere fra
lavere klassetrin også indmeldes som lånere.
Udlånet finder sted 4 gange ugentlig.
Det er meget vigtigt, at lånetiden 14 dage ikke overskrides.
Læsestuen har fra 15. september 1961 til 15. april 1962 været åben 2 timer
i fritiden mandag, onsdag og fredag under tilsyn af vor skolebibliotekar, hr. Johs.
Hamann.

Skolebespisningen
er nu indskrænket til uddeling af mælk, der ydes hele året til alle elever på de 8
første klassetrin. Af skolens 665 elever modtager 550 elever tildelingen af mælk.
I tiden november-maj uddeles desuden vitaminpiller til alle deltagere.
Gratis skolefrokost ydes dog stadig til de børn, hvis ernæringstilstand efter
skolelægens skøn gør dette påkrævet, - hvis deres forældre erklærer sig indforstået
dermed. Denne skolefrokost ydes her ved skolen til 16 elever.

Glemte sager. Husk at mærke alt overtøj m. m.!
Skolen har stadig et mægtigt lager af huer, vanter, tørklæder og jakker, trøjer
m. m. Henvendelse hos skolebetjenten hver dag kl. 93“-10, desuden tirsdag og tors
dag kl. 14.
Bortkomne sager erstattes ikke.
Forældrene opfordres indtrængende til at mærke børnenes overtøj, huer, van
ter og alle andre løse sager med tydeligt fuldt navn og klasse.
Glemte sager opbevares kun én måned, hvorefter det ikke afhentede gives til
en velgørende institution.

Cykling
til skole tillades kun de børn, der bor uden for skolens distrikt, og som efter hen
vendelse med skriftlig anmodning fra hjemmet har fået udleveret et særligt „cykletegn“.
Kun cyklende har adgang til skolen ad porten ved Blegdamsvej, alle andre må
kun benytte indgangen fra Ryesgade.

Mødetider.
Børn, der har mødetid senere end kl. 8, må først møde til frikvarteret lige før
den første time, da sammenstimlen og leg på gaden uden for skolen og i gården
i undervisningstimer virker forstyrrende og derfor er forbudt.
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Tyggegummi
er forbudt på skolen. Fjernelse af tyggegummi fra gulve og møbler koster meget
arbejde og mange penge for skolen.

Beklædning og anden hjælp.
Fra „Børnenes Kontor“ fik 31 børn beklædning til sommerferien og 23 familier
fik julehjælp.

Feriebilletter og feriepladser.
208 børn fik i sommerferien 1961 udstedt feriebilletter på skolen.
5 drenge og 8 piger udsendtes i nye feriepladser på landet.

Indsamlingsdage.
Skolens lærerråd har vedtaget kun at anmode om hjælp fra børnene til 2 årlige
indsamlingsdage: Julehjertet og Barnets Hus.

Sparemærker.
Der er fra 1. april 1961-31. marts 1962 solgt sparemærker for 7500 kr. Mær
kerne kan købes hver lørdag hos en del klasselærere og ellers lørdag kl. 10 hos
inspektøren.

Indskrivning
af elever til de nye 1. klasser finder sted på skolens kontor (åbent skoledage kl.
12-13 samt onsdag aften kl. 173n-1830) fra 1. september-15. december. Dåbs- og
evt. vaccinationsattest forevises.
Undervisningspligten indtræder 1. august 1962 for alle børn, der på dette tids
punkt er fyldt 7 år.
Endvidere kan indskrives børn, der senest den 31. januar 1963 fylder 7 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 4 timer fra
kl. 11 eller 12.

Skolens distrikt - omlægning fra 1. august 1961, så distriktet nu omfatter:
Blegdamsvej fra nr. 78, Hedemannsgade, Henrik Harpestrengs Vej, Irmin
gersgade, Kroghsgade, Ny Blegdamsvej, Olufsvej, Ryesgade nr. 65—131 og fra nr.
60, Sortedams Dossering fra nr. 67, Trianglen, Øster Allé, Østerbrogade nr. 19-77,
herunder Lægeforeningens gi. boliger.
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Årsafslutningen 1962.
(Besøgsdage).

ONSDAG DEN 20. JUNI
Lærer.

1 u
1 v

1 x
1 y

2 u
2 v
2 x
3 A

3 u
3 v
3 x
4 u
4 v
4 x
5 u
5 v
5 x

(nr. 2) kl.
(nr. 20) kl.
(nr. 13) kl.
(nr. 3) kl.
(nr. 13) kl.
(nr. 3) kl.
(nr. 2) kl.
(nr. 12) kl.
(nr. 22) kl.
(nr. 11) kl.
(nr. 20) kl.
(nr. 11) kl.
(nr. 25) kl.
(nr.21) kl.
(nr. 30) kl.
(nr. 23) kl.
(nr. 30) kl.
-

8- 9 regning ........ .... frk. Gunh. Lundbye
9-10 dansk ...........
- E. M. Gormsen
8- 9 regning ........ .... hr. Chr. Andersen
9-10 dansk ........... .... frk. Ninna. Svendsen.
8- 9 regning . ....... .... hr. P. Sølvsteen
9-10 dansk ........... .... frk. Birgitte Hessen
8- 9 regning ........ .... fru Ellen Thomsen
9-10 dansk ...........
- Kirsten Jacobsen
11-12 regning ........ .... frk. Ninna Svendsen
12-13 dansk ........... .... hr. Kaj Wellendorph
11-12 regning ........
- Kj. Carstensen
12-13 dansk ...........
- Ole Thomsen
11-12 regning ........
- P. Sølvsteen
12-13 dansk ...........
- Arne Mortensen
8- 9 regning ........ ■ ■■■ fru Maja Eriksen
9-10 dansk ........... .... - Else Rosengreen
8- 9 dansk ........... | - Christa Bergild
9-10 mundti. fag ...
11-12 dansk ........... .... hr. Hugo Christophersen
12-13 regning ........ .... frk. Birgitte Hessen
11-12 regning ........ .... hr. Preben Pedersen
12-13 mundti. fag ....... - P. Sølvsteen
8- 9 regning ........ .... - Preben Pedersen
9-10 geografi ........ .... - Arne Mortensen
11-12 regning ........ .... - Arne Mortensen
12-13 dansk ........... .... fru Ellen Thomsen
8- 9 regning ........ .... frk. Ninna Svendsen
9-10 dansk ........... .... hr. Chr. Andersen
8- 9 dansk ...........
- Aage Frederiksen
9-10 regning ........
- Kj. Carstensen
11-12 regning ........ .... - Aage Frederiksen
12-13 dansk ........... .... - Preben Pedersen
11-12 dansk ........... J - Ole Bødker
12-13 historie ........
9

Gæstelærer.

frk.
vie.
hr.
fru
frk.
hr.
fru
hr.
frk.
-

E. M. Gormsen
frk. Marie Hansen
Johs. Hamann
Christa Bergild
Birgitte Hessen
Aage Frederiksen
Kirsten Jacobsen
Kaj Wellendorph
Aage Larsen
Hugo Christopersen
Birgitte Hessen
Ninna Svendsen

Lærer.

6 au (nr. 25) kl.
6 av (nr. 23) kl.
7 au (nr. 23) kl.
7 bu (nr. 32) kl.
7 cu (nr. 22) kl.
7 cv (nr. 14) kl.
8 au (nr. 31) kl.
8 av (nr. 0) kl.
I u (nr. 24) kl.
-

8- 9 dansk ..........
jfru Harr. Kyndal
9-10 historie .......
8- 9 engelsk ....... .... hr. Knud Nørholm
9-10 dansk ..........
- Hugo Christophersen
8- 9 dansk ..........
- Johs. Hamann
- Knud Nørholm
9-10 engelsk .......
11-12 dansk .......... .... fru Maja Eriksen
12-13 tysk ............. .... - Else Rosengreen
11-12 regning ....... .... hr. Chr. Andersen
12-13 dansk .......... .... - Kj. Carstensen
8- 9 dansk .......... .... vic. K. Holm-Christensen
9-10 regning ....... .... hr. Ole Bødker
8- 9 dansk ..........
I - Ole Thomsen
9-10 orientering ..
8- 9 dansk ..........
J - Aage Larsen
9-10 orientering ..
8- 9 dansk ..........
- I. Møller Mogensen
9-10 geografi ....... .... vic. K. Holm-Christensen

Gæstelærer.

hr. Kaj Wellendorph
- ]ohs. Hamann
- Ole Bødker
fru Ellen Thomsen
hr. Kj. Carstensen
Inspektøren
hr. I. Møller Mogensen
fru Kirsten Jacobsen
- Ellen Thomsen
- Maja Eriksen
hr. Hugo Christophersen
frk. Gunh. Lundbye
hr. Arne Mortensen
- Preben Pedersen
Inspektøren
hr. I. Møller Mogensen
fru Else Rosengreen
hr. P. Sølvsteen

TORSDAG DEN 21. JUNI

u

(nr.
(nr.
(nr.
(nr.
(nr.
(nr.
(nr.
(nr.

5

V

(nr. 22)

5

X

(nr. 30)

3
3
3
3
4
4
4
5

A
u
V

X

u
V

X

12)
22)
11)
20)
13)
21)
21)
30)

6 au (nr. 25)
6 av (nr. 23)

7 au (nr. 23)
7 bu (nr. 32)

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
-

11-12
8-9
8- 9
8- 9
8- 9
8- 9
11-12
11-12
12-13
11-12
12-13
8- 9
9-10
8- 9
9-10
8- 9
9-10
11-12
12-13
8- 9
9-10

mundtl. fag ... ... fru Maja Eriksen
regning ......... ... frk. E. M. Gormsen
mundtl. fag ...
- Birgitte Hessen
dansk .
... hr. P. Sølvsteen
dansk .
... vie. frk. Marie Hansen
mundtl. fag ... ... hr. Hugo Christophersen
mundtl. fag ... ... frk. Birgitte Hessen
historie ......... ... hr. Aage Frederiksen
geografi
- P. Sølvsteen
biologi ..........
- Arne Mortensen
historie
- Preben Pedersen
geografi .........
- Chr. Andersen
regning
- Preben Pedersen
- Ole Bødker
engelsk .........
- Hugo Christophersen
regning
regning ........
1 frk. Ninna Svendsen
biologi
regning ......... ... fru Christa Bergild
... hr. I. Møller Mogensen
geografi
- Preben Pedersen
regning ........
biologi
... frk. E. M. Gormsen
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hr. Kj. Carstensen
- Ole Thomsen
Knud Nørholm
Kj. Carstensen
Aage Larsen
fru Kirsten Jacobsen
Else Rosengreen
hr. Johs. Hamann
Ole Thomsen
- P. Sølvsteen
Kaj Wellendorph
frk. Birgitte Hessen
hr. Hugo Christophersen
fru Christa Bergild
frk. Gunh. Lundbye
hr. I. Møller Mogensen

Lærer.

7 cu (nr. 4) kl.
(nr. 22) 7 cv (nr. 24) kl.
8 au (nr. 14) kl.
8 au + av
8 av (nr. 0) kl.
8 au+ av(nr.4) kl.
I u (nr. 24) kl.

8- 9
9-10
11-12
12-13
11-12
12-13
11-12
12-13
8-9
9-10

fysik .................
engelsk .............
biologi ..............
engelsk .............
regning .............
engelsk .............
regning .............
fysik .................
regning .............
fysik .................

Gæstelærer.

fru Maja Eriksen
hr. Aage Larsen
hr. Arne Mortensen
Knud Nørholm
vic. K. Holm-Christensen - Ole Bødker
hr. Ole Bødker
Kaj Wellendorph
fru Ellen Thomsen
Jobs. Hamann
hr. Ole Thomsen
Knud Nørholm
Chr. Andersen
- Kaj Wellendorph
Chr. Andersen
- Aage Larsen
- ]ohs. Hamann
fru Ellen Thomsen
Maja Eriksen
- Aage Larsen

Frikvarter: kl. 85"-9 og kl. 1150—12.

Pause : kl. g'”1-! 1.

Torsdag den 21. juni kl. 1330 afslutning i gymnastiksalen med uddeling
af eksamensbeviser og afgangsbeviser.

De udgående elevers forældre indbydes venligst.

Ryesgades kommuneskole, marts 1962.

Rebekka Rasmussen.
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