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RYESGADES
KOMMUNESKOLE

MEDDELELSER FOR 1960-61
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN

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



Skolens lærerpersonale.

Klasselærer i:
Skoleinspektør Rebekka Rasmussen
Viceskoleinspektør Kaj Holm-Christensen 6 cv

— Marie Hansen 3 u
Kommunelærer Chr. Møller Andersen 3 X
Overlærer Christa Bergild 2 u
Kommunelærer Ole Bødker 4 X

— Kjeld Carstensen 6 cu
Overlærer Hugo Christophersen 2 v + 7 au

— Maja Eriksen 6 bu
— Aage Frederiksen 4 u
— Else Marie Gormsen 3 fu
— johs. Hamann 6 au

Kommunelærer Birgitte Hessen 5 X
Overlærer Kirsten Jacobsen 7 cv + IV t

— Harriet Kyndal 5 u
- Aage Larsen 7 av
— Gunhild Lundbye rii

Vakancelærer Merete Lykke
Overlærer Ingv. Møller Mogensen 7 bu
Kommunelærer Arne Mortensen 1 X
Overlærer Knud Nørholm
Kommunelærer Preben Pedersen 4 V
Vakancelærer Tove Gregers Petersen
Overlærer Else Rosengreen 3 fv + III 1
Kommunelærer Ninna Svendsen 5 v

- Poul Sølvsteen Sørensen 2 X
Overlærer Ellen Thomsen 3 V
Kommunelærer Ole Thomsen 1 v + 7 cu
Overlærer Kaj Wellendorph 1 u
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Til forældrene.

De indbydes venligst til at overvære Deres barns undervisning tirsdag den 20. 
og onsdag den 21. juni efter omstående skema.

Der afholdes ikke mundtlig årsprøve undtagen i III EM-klasse. 1 stedet gives 
der forældrene lejlighed til at overvære den almindelige undervisning de nævnte 
dage.

For III EM-klasse afholdes årsprøve i 4 fag ä 3 timer.
Skriftlig årsprøve afholdes torsdag den 8. juni (stil) og fredag den 9. juni 

(regning).
Børnenes håndarbejder er fremlagt på nr. 1, deres sløjdarbejder i sløjdsalen 

og deres tegninger på nr. 3, de kan beses af forældrene og af børn i følge med voksne 
de to forældredage kl. 9-13.

Mandag den 19. juni er fridag for børnene, da de nævnte udstillinger ordnes 
den dag.

Kontoret er lukket i eksamensdagene.

Afslutning og omflytning.
Onsdag den 21. juni kl. IS311 er der afslutning i gymnastiksalen for de udgående 

elever med deres forældre.
Der uddeles præmier, eksamensbeviser og standpunktsbøger.
Omflytning finder sted torsdag den 22. juni. Børnene møder til forskellige tider 

efter aftale med deres klasselærer.

Nyt skoleår.
Sommerferien begynder fredag den 23. juni og slutter lørdag den 12. august.
Det nye skoleår begynder mandag den 14. august, og der læses nogle timer 

efter nærmere besked til hver klasse.
De nye 1. klasser møder dog først mandag den 21. august. Der udsendes kort 

med nærmere meddelelse herom.

Skolens kontortid.
Skolens inspektør træffes alle skoledage kl. 12-13 og desuden onsdag aften 

kl. 173"-1830.
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Meddelelser fra skolen.

Elevtallet var pr. 1. januar I960: 713 og pr. 1. januar 1961: 703. Disse sidste 
var fordelt i 29 blandede klasser. Der var 15 grundskoleklasser, fire 6. klasser, fem 
7. klasser, to 3. FM-klasser samt to EM-klasser og en realklasse.

I maj—juni 1960 bestod 14 drenge og 17 piger mellemskoleeksamen.

Skolenævnet.
Fru Carla Pedersen, Helgesensgade 20’ (formand).
Fru Kaja Schultz, Blegdamsvej 102 (næstformand).
Hr. Ejner Larsen, Blegdamsvej 100'1 (sekretær).
Hr. Kaj Larsen, Blegdamsvej 822.
Hr. Holger Nielsen, Ryesgade 117.

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. Skolenævnets bestræbelser for at hjælpe skolen til bedre lokalefor
hold førte til, at den nye gymnastiksal ved Sortedam Gymnasium har kunnet tages 
i brug af Ryesgades skole fra oktober 1960, og yderligere vil nu skolens tagetage 
blive ombygget, så der kan indrettes en tegnesal.

Der er i 1960—61 afholdt 2 forældremøder foruden mødet i forældreugen.
13. oktober I960: Bibliotekar Britta Olsson talte om „Børn og kulørte blade“. Der

efter vistes filmen „Blade og ballade".
Efter en diskussion om biblioteksbesøg og om børns læsning sluttede aftenen 
med fælles kaffebord.

8. marts 1961 talte vor nye skolelæge, dr. Anker Christensen, om skolelægens 
arbejde og dets betydning for skolen.
Derefter vistes en film om farerne ved tobaksrygning. Der sås heri en operation 
for lungekræft.
Aftenen sluttede med kaffebord, hvorunder skolelægen besvarede spørgsmål 
fra forældrene.

Forældreugen.
I dagene den 1. og 2. november holdt skolen åbent hus for forældrene. Den 

31. oktober afholdtes et aftenmøde, hvor specielt forældre til elever i 5., 6. og 7. 
klasse var indbudt. Inspektøren redegjorde for, hvad der foreløbig forelå om under
visningsplanerne for næste skoleår, og for delingen efter 5. og 6. klasse.
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Samme aften havde forældrene, også fra de øvrige klasser, lejlighed til at træffe 
deres børns lærere, der hver i sit klasseværelse modtog forældrene.

Ved dagbesøgene var i alt 98 hjem repræsenteret, til aftenmødet kom 105 per
soner enten for at tale med lærerne eller til mødet i salen.

Fester - dramatik in. m.
Den 29. april 1960 havde vi sang- og musikaften med sang, klaver, violin, 

blokfløjte og rytmer som opvisning af årets arbejde ved skolens sanglærere, fru Ber- 
gild og hr. Carstensen, og musiklærerinde frk. Schmidt. Der var fuldt hus og megen 
glæde både hos de udøvende børn og tilhørerne.

19 .-21. marts 1961 spilledes årets skolekomedie. Realklassen, instrueret af 
fru Maja Eriksen, opførte udtog af Holbergs „Barselstuen“ og III ml, instruktion 
ved inspektøren, en dramatisering af Blichers „De tre Helligaftener“. Eleverne kla
rede opgaverne smukt til megen glæde for tilskuerne. Skolefondsudvalget stod som 
sædvanlig for det praktiske arrangement, med god hjælp af det øvrige lærerperso
nale. Overskuddet gik til vor skolefond.

13 . oktober gaves der to filmforestillinger for eleverne, også til fordel for 
skolefonden.

Færdselslære - Cyklistprøve.
Alle skolens elever havde i marts 1961 det årlige kursus i færdselslære ved 

en politimand. 2. klasserne havde teori i november og praktiske øvelser på gaden 
i april.

Den 8. september 1960 deltog vi i „Skolefærdselsdagen“. Alle klasser fik den 
dag ved radioforedrag, film, lydbånd, morsomme billeder og øvebøger m. m. ind
prentet færdselsreglerne.

For de små klasser blev skolegården ved hjælp af færdselstavler og forskellige 
afmærkninger anvendt til en praktisk øvelse, hvortil børnene medbragte deres løbe
hjul og små cykler.

I anledning af, at mange klasser dagligt må færdes over Ryesgade for at komme 
til den nye gymnastiksal, er der oprettet en skolepatrulje under ledelse af hr. Chr. 
Andersen. Den fungerer godt og har elevernes interesse.

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.
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Lejrskole - skolerejser.
1 august 1960 var fire 7. klasser på lejrskole på Bornholm under ledelse af 

deres klasselærere, fru Kirsten Jacobsen, hr. Christophersen, hr. Aage Larsen og 
hr. Ole Thomsen, Ill EM var med fru Rosengreen i Odsherred. Udgifterne afholdes 
hovedsagelig af skolevæsenet, men med tilskud fra vor skolefond og fra eleverne 
selv.

Børnene har haft megen glæde og berigelse af lejrskoleopholdet og har senere 
i klasserne bearbejdet det indsamlede stof.

27. september 1960 havde vi vor skoleudflugt med eleverne fra 5. klasse og 
opefter. De yngste klasser tog til Helsingør med besøg på Kronborg, de ældste klas
ser stod af i Humlebæk og besøgte Louisiana, resten var i Rungsted og besøgte Jagt
og Skovbrugsmuseet.

I maj 1960 var 3. fm-klasserne en uge på skolerejse med hr. Wellendorph og 
fru Maja Eriksen, henholdsvis til Bornholm og Sønderjylland. Til dækning af ud
gifterne gav skolefonden et rigeligt tilskud.

Af skolens dagbog kan desuden nævnes :
25. august havde skolen sit årlige besøg i Zoologisk Have.
13. september foregik en stor papirindsamling; børnene og deres hjem var 

meget energiske; så vi fik det hidtil bedste resultat: 27,6 tons.
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.

Januar 1961 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.

Læsestuen
har fra 15. september 1960 til 15. april 1961 være åben 2 timer i fritiden mandag, 
onsdag og fredag under tilsyn af skolens bibliotekar, 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 705 elever modtager 595 elever tildelingen af mælk. 
I tiden november-maj uddeltes 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 17 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. 930-10, desuden tirsdag og tors
dag kl. 14.

Bortkomne sager erstattes ikke.
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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 „cykle- 
tegn“.

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.

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 39 børn beklædning til sommerferien og 27 familier 

fik julehjælp.

Feriebilletter og feriepladser.
151 børn fik til sommerferien 1960 udstedt feriebillet på skolen.
17 drenge og 12 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 1960-31. marts 1961 solgt sparemærker for 7790 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. 1730- 18:'u) fra 1. september-15. december. Dåbs- og 
evt. vaccinationsattest forevises.

Undervisningspligten indtræder 1. august 1961 for alle børn, der på dette tids
punkt er fyldt 7 år.
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Endvidere kan indskrives børn, der senest den 31. januar 1962 fylder 7 år.
På grund af den store lokalemangel må de fleste klasser have nogle skoledage 

til kl. 15 eller 16.
Alle 1. klasser får deres skolegang fra kl. 8, medens 2. klasserne går i skole 

4 timer fra kl. 12.

Skolens distrikt.
Blegdamsvej ulige nr. fra Tagensvej og lige nr. fra 44, Fredensgade lige nr., 

Fr. d. V. Vej, Hedemannsgade, Helgesensgade, Henrik Harpesfrengs Vej, Irminger
gade, Juliane Maries Vej, Kroghsgade, Lundingsgade, Lægeforeningens gi. Boliger, 
Ny Blegdamsvej, Olufsvej, På Blegdammen, Rigshospitalet, Ryesgade fra nr. 37 og 
36, Sortedamsdosseringen fra nr. 47, Søpassagen, Trepkasgade, Trianglen, Øster 
Allé, Østerbrogade ulige nr. fra 19 til Jacobskirken.

Distriktet begrænses af: Fredensgade, Tagensvej, Fælledparken, Øster Allé, 
Lægeforeningens Boliger, Østerbrogade, Sortedamsdosseringen.
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Årsafslutningen 1961.
(Besøgsdage).

TIRSDAG DEN 20. JUNI

1

1

1

2

2

2

3

3
3 
4

4

4

5

5

5

6

6

Lærer. Gæstelærer.
u (nr. 13) kl. 8- 9

- 9-10
regning ........
dansk ...........

... frk. Ninna Svendsen

... hr. Kaj Wellendorph
V (nr. 12) kl. 8- 9 regning ........ - Kjeld Carstensen

- 9-10 dansk ........... - Ole Thomsen
X (nr. 2) kl. 8- 9 regning ........ - Poul Sølvsteen

- 9-10 dansk ........... - Arne Mortensen
u (nr. 13) kl. 11-12 regning ........ ... frk. E. M. Gormsen

- 12-13 dansk ........... ... fru Christa Bergild
V (nr. 12) kl. 11-12 regning ........ ... frk. Birgitte Hessen

- 12-13 dansk ........... ... hr. Hugo Christophersen
X (nr. 2) kl. 11-12 regning ........ - Preben Pedersen

- 12-13 dansk ........... - Poul Sølvsteen
u (nr. 11) kl. 8- 9 religion ........ ...(

[■vie. frk. Marie Hansen- 9-10 dansk ...........
V (nr. 20) kl. 12-13 dansk ........... ... fru Ellen Thomsen
X (nr. 20) kl. 11-12 dansk ........... ... hr. Chr. Andersen
u (nr. 11) kl. 11-12 regning ........ - Kjeld Carstensen fru Christa Bergild

- 12-13 dansk ........... - Aage Frederiksen hr. Kaj Wellendorph
V (nr. 24) kl. 11-12 regning ........ - Aage Frederiksen fru Ellen Thomsen

- 12-13 dansk ........... - Preben Pedersen frk. E. M. Gormsen
X (nr. 22) kl. 11-12 dansk ........... - Ole Bødker hr. Møller Mogensen

- 12-13 naturhistorie . - Chr. Andersen - Ole Thomsen
u (nr. 30) kl. 8- 9 dansk ........... ... fru Harr. Kyndal - K. Nørholm

- 9-10 regning ........ ... frk. Birgitte Hessen - Aage Frederiksen
V (nr. 30) kl. 11-12 dansk ........... ...1 ,, - Aage Larsen( - Ninna Svendsen- 12-13 geografi ........ .. J - Arne Mortensen
X (nr. 25) kl. 11-12 historie ........ ... hr. Ole Thomsen fru Harr. Kyndal

- 12-13 dansk ........... ... frk. Birgitte Hessen hr. Møller Mogensen
au (nr. 31) kl. 11-12 engelsk ........ ... hr. K. Nørholm - Kaj Wellendorph

- 12-13 dansk ........... - Johs. Hamann fru E. Rosengreen
bu (nr. 32) kl. 11-12 dansk ........... ...1„ hr. Arne Mortensenfru Maja Eriksen- 12-13 fysik ............. ... J - Aage Larsen
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Gæstelærer.Lærer.
6 cu (nr. 10) kl. 11-12

- 12-13
geografi ..........
dansk .............

.. hr. Poul Sølvsteen
- Kjeld Carstensen

J fru Kirsten Jacobsen

6 cv (nr. 14) kl. 8- 9
- 9-10

dansk .............
engelsk ..........

.. vic. K. Holm-Christensen

.. hr. Ole Bødker
hr. Ole Bødker

- K. Nørholm
7 au (nr. 10)

(nr. 4)
kl. 8- 9

- 9-10
regning ..........
fysik ..............

■ ■ fru Ellen Thomsen 
■ ■ hr. Aage Larsen

- Aage Frederiksen 
fru Maja Eriksen

7 av (nr. 0) kl. 8- 9
- 9-10

dansk .............
historie ..........

- Aage Larsen
- Preben Pedersen

frk. Birgitte Hessen
- Ninna Svendsen

7 bu (nr. 25) 
(nr. 24)

kl. 8- 9
- 9-10

dansk .............
naturhistorie ..

- Møller Mogensen 
.. frk. E. M. Gormsen

fru Maja Eriksen 
- Harr. Kyndal

7 bu (nr. 31) kl. 8- 9
- 9-10

dansk .............
regning ..........

.. hr. Ole Thomsen

.. vic. K. Holm-Christensen
hr. Kaj Wellendorph 

- Poul Sølvsteen
7 cv (nr. 20) kl. 8- 9

- 9-10
dansk .............
geografi ..........

.. fru Kirsten Jacobsen

.. hr. Møller Mogensen
- Arne Mortensen 

fru Christa Bergild
3 fu (nr. 24) 

(nr. 25)
kl. 8- 9
- 9-10

dansk .............
regning ..........

.. frk. E. M. Gormsen

.. hr. Kjeld Carstensen
hr. Preben Pedersen 
fru Ellen Thomsen

3 fv (nr. 22) kl. 8- 9
- 9-10

regning ..........
historie ..........

1 - Chr. Andersen - Christa Bergild
- Kirsten Jacobsen

III u (nr. 23)
(nr. 21)

kl. 8-11
- 8-1 1

dansk .............
regning ..........

.. fru Kirsten Jacobsen

.. frk. Gunh. Lundbye
hr. Hugo Christophersen 

- Johs. Hamann

ONSDAG DEN 21. JUNI

3 u (nr. 11) kl. 12-13 regning ............. hr. Preben Pedersen
3 V (nr. 20) kl. 11-12 regning ............. - Arne Mortensen

- 12-13 naturhistorie .... fru Ellen Thomsen
3 X (nr. 13) kl. 8- 9 regning ............. frk. Ninna Svendsen

- 9-10 geografi ............. - Birgitte Hessen
4 u (nr. 12) kl. 8- 9 geografi ............. hr. Poul Sølvsteen hr. Kjeld Carstensen
4 V (nr. 11) kl. 8- 9 geografi ............. - Aage Frederiksen - Møller Mogensen
4 X (nr. 12) kl. 11-12 regning ............. - Preben Pedersen frk. Birgitte Hessen
5 u (nr. 13) kl. 11-12 geografi ............. - Poul Sølvsteen hr. Aage Frederiksen

- 12-13 historie ............. fru Harr. Kyndal - Poul Sølvsteen
5 V (nr. 30) kl. 8- 9

- 9-10
regning ............ 1
historie .............1 hr. Hugo Christophersen frk. Gunh. Lundbye 

hr. Chr. Andersen
5 X (nr. 21) kl. 8- 9 geografi ............. - Ole Bødker Inspektøren.

- 9-10 regning ............. - Poul Sølvsteen frk. Ninna Svendsen
6 au (nr. 10) kl. 8- 9 regning ............. fru Christa Bergild - Birgitte Hessen

- 9-10 naturhistorie .... hr. Møller Mogensen hr. Ole Thomsen
6 bu (nr. 32) kl. 8- 9 engelsk ............. - Kaj Wellendorph - Ole Thomsen

- 9-10 regning ......... .. - Preben Pedersen frk. Gunh. Lundbye
6 CU (nr. 22) kl. 8- 9 regning ............. - Chr. Andersen fru Ellen Thomsen

- 9-10 engelsk ............. - Arne Mortensen hr. Kjeld Carstensen
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Lærer. Gæstelærer.
6 cv (nr. 20) kl. 8- 9 historie ........

9-10 regning ........
... vic. K. Holm-Christensen 
... hr. Ole Bødker

hr. Arne Mortensen 
fru Christa Bergild

7 au (nr. 10) kl. 11-12 dansk ...........
- 12-13 historie ........

1 - Hugo Christopherson frk. Ninna Svendsen 
- Birgitte Hessen

7 av (nr. 24) kl. 11-12 regning ........  
- 12-13 naturhistorie .

- Kaj Wellendorph
- Aage Larsen

hr. Johs. Hamann
- Chr. Andersen

7 bu (nr. 25) kl. 8- 9 regning ........
9-10 tysk ..............

- Johs. Hamann
... fru Else Rosengreen

- Preben Pedersen 
Inspektøren

7 cu (nr. 31) kl. 11-12 engelsk ........
- 12-13 historie ........

|hr. Ole Thomsen hr. Ole Bødker
frk. Ninna Svendsen

7 cv (nr. 32) kl. 11-12 regning ........
- 12-13 engelsk ........

... fru Ellen Thomsen 

... hr. Kaj Wellendorph
fru Kirsten Jacobsen 
hr. Ole Bødker

3 fu (nr. 25) kl. 11-12 historie ........
- 12-13 engelsk ........

3 fv (nr. 22) kl. 11-12 dansk ...........  
- 12-13 geografi ........

- Kjeld Carstensen
- Arne Mortensen 

Jfru E.Rosengreen

fru Christa Bergild 
- Merete Lykke 

hr. Chr. Andersen 
fru Kirsten Jacobsen

III u (nr. 23) kl. 8-11 geografi ........
(nr. 24) - 8-11 naturhistorie .

... hr. Aage Larsen

... frk. E. M. Gormsen
- Maja Eriksen 

hr. K. Nørholm

Frikvarterer: kl. 85“-9 og kl. 1150—12.

Pause: kl. 950-l 1.

Onsdag den 21. juni kl. 1330 afslutning i. gymnastiksalen med uddeling 
af præmier, eksamensbeviser og standpunktsbøger.

De udgående elevers forældre indbydes venligst.

Ryesgades kommuneskole, marts 1961.

Rebekka Rasmussen.
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