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RYESGADES
KOMMUNESKOLE

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.

Elevantallet var pr. 1. januar 1954: 841 og pr. 1. januar 1955: 862. Disse 
sidste var fordelt i 30 klasser, nemlig 2 drengeklasser, 2 pigeklasser, 25 blandede 
klasser (heraf 5 FM- og 4 EM-klasser), samt 1 læseklasse (pige).

Maj-juni 1954 bestod 4 drenge og 12 piger mellemskoleeksamen.

Skolenævnet.
Fru Carla Pedersen, Helgesensgade 20' (formand).
Fru Bertha Rager, Østbanegade 7:t (næstformand).
Hr. Ejner Larsen, Blegdamsvej 100'1 (sekretær).
Hr. Kaj Larsen, Blegdamsvej 822.
Hr. Ernst Tang Holbek. Blegdamsvej 98*.

Skolens repræsentanter.
Hr. Aage Larsen.
Fru Kirsten Jacobsen.
Frk. Rebekka Rasmussen.

Skolenævnet har som altid haft et godt samarbejde med skolen. Der er stadig 
fra nævnets side et stærkt ønske om forbedring af skolens vanskelige lokaleforhold, 
og nævnet har støttet skolen ved henvendelser til myndighederne desangående.

De to nødfritidshjem i lånte lokaler, stillet til rådighed af Nazarethskirkens 
K.F.U.M. og Socialdemokratisk vælgerforenings 4. kreds, fungerer stadig og er 
fuldt optagne af børn fra 1. og 2. klasse. En bedre løsning af fritidshjemsspørgs
målet er nu i udsigt, og forhåbentlig flyttes til bedre lokaler efter sommerferien.

Der er i 1954—55 afholdt 2 forældremøder foruden mødet i forældreugen.
13. oktober 1954: Skoleinspektør, cand. psych. Rasmus Jacobsen: Når børns 

vaner bliver til uvaner.
25. februar 1955; Skoleinspektør, mag. art. frk. Sofie Rifbjerg: Hjælpeskolen 

(med farvelysbilleder).
Begge møder var godt besøgt, og der sluttedes med fælles kaffebord.

Forældreugen.
I dagene den 2. og 3. november 1954 holdt skolen åbent hus for forældrene.
Den 3. november afholdtes et aftenmøde, hvor skolens inspektør indledte og 

derefter gav en orientering vedrørende optagelsesprøven til mellemskolen. Herpå 
gav viceinspektøren forskellige meddelelser.
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Der var desuden arrangeret en udstilling af alle skolens lærebøger og en del 
andre hjælpemidler til undervisningen; hertil knyttedes oplysende indlæg af flere 
af skolens lærere.

Til aftenmødet kom 72 forældre samt hele lærerpersonalet på nær nogle syge
meldte.

Ved dagbesøgene var ialt 145 hjem repræsenteret (flere besøg fra samme hjem 
og flere personer fra samme hjem blev talt som 1 ialt).

Der har desuden i årets løb været afholdt flere klasse-forældremøder.

Studiekredsarbejdet
gennemførtes i det forløbne år med 12 mødeaftener for een forældre-samtalekreds 
under ledelse af overlærer fru Kirsten Jacobsen.

Der var god tilslutning og megen interesse hos deltagerne. En af mødeaftenerne 
anvendtes til forevisning af pædagogiske films med efterfølgende diskussion.

Fester — dramatik m. m.
Den 4. juni 1954 afholdtes, ligesom de to foregående år, en lille sportsfest og 

opvisning i skolegården, „Sjov i gården“, til fordel for vor skolefond. Den energiske 
leder var atter hr. K. Wellendorph.

11. december havde vi juleunderholdning med skolekomedien „Julegæster“, 
som opførtes af 3 FM under ledelse af hr. Wellendorph. Der var derefter skolebal 
for FM- og EM-klasserne.

I januar og februar 1955 er det til vor store glæde lykkedes at få bygget en ud
mærket god og smuk scene til opstilling i gymnastiksalen. En stor del af arbejdet er 
udført af skolens lærere og lærerinder, og en del af udgifterne er dækket af vor 
skolefond gennem indtægterne fra skolens festlige arrangementer.

19. februar blev der — ligesom sidste år — afholdt fastelavnsfest for de små 
elever i gymnastiksalen og for de store i skolegården. Der var tøndeslagning, udde
ling af boller og af præmier til kattekonger og for de morsomste dragter. Det blev en 
fornøjelig eftermiddag. Indtægten gik til skolefonden. Fru Maja Eriksen og hr. Kaj 
Wellendorph havde ledelsen sammen med klasselærerne.

Den 2.—4. marts opførte III EM Hostrups „Eventyr på fodrejsen“ ved 5 fore
stillinger, der havde fuldt hus og gav et godt overskud til skolefonden. Lærere og 
elever havde malet de smukke dekorationer.

Den 1.—3. april var scenen atter i brug ved 5 festlige H. C. Andersen-fore- 
stillinger i anledning af digterens 150 års dag, hvor mange klasser og nogle af 
skolens lærere som solister viste dramatiserede eventyr, sang og reciterede i smukke 
og fornøjelige dekorationer, udført af børn og lærere. I dette store arrangement del
tog næsten hele lærerpersonalet med hr. Kaj Wellendorph og fru Maja Eriksen, bi
stået af hr. Aage Larsen og frk. Ninna Svendsen, som de utrættelige ledere og ar
rangører.

Der blev et godt overskud til skolefonden til hjælp til anskaffelse af den nye 
scene.
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Äf skolens dagbog kan desuden nævnes:
9. april 1954 markeredes ved 2 minutters stilhed kl. 12.
5. maj 1954 samledes de store elever i gymnastiksalen, hvor inspektøren talte 

til dem om frihedsdagen og dens betydning.
I august havde skolen sit årlige besøg i Zoologisk have.
I december havde alle skolens klasser det årlige kursus i færdselslære ved hr. 

overbetjent Scheutz. 2. klasserne har foruden teori haft praktiske øvelser på gaden.
22. december, den sidste dag før juleferien, holdt klasselærerne som sædvanlig 

afslutning med hver sin klasse; derefter samledes skolen til en fælles juleandagt i 
Nazarethkirken; store elever kom med adventslys og fremsagde adventsprofetierne.

5. januar 1955: „Norden“s rejselektor, hr. David Heideman fra Malmø, fortalte 
om „Strövtåg i skånsk natur“ for de store elever.

18. januar: „Norden“s norske rejselektor, fru Borghild Harmer, fortalte for 
skolens ældste klasser om „En skisportssøndag på Holmenkollen“ (med lysbilleder) 
og læste et af Asbjørnsens eventyr.

Læsestuen.
Fra 15. september 1954 til 14. april 1955 har læsestuen været åben i fritiden 

tirsdag og torsdag kl. 15—17 og fredag kl. 14—16 under tilsyn af skolens bibliote
kar, hr. Johs. Hamann.

Gymnastik og svømning.
I en ugentlig gymnastiktime er de ældste klasser blevet undervist i svømning i 

Østerbros svømmehal.
I svømmetimerne og ved frivillig svømning i ferien har en del elever taget fri

svømmerprøven og mange elever mindre svømmerprøver.
Skolen har deltaget i det årlige skoleidrætsstævne på Østerbros stadion.

Lejrskole.
I august 1954 var 2 klasser på lejrskole på Bornholm under ledelse af deres 

klasselærere, fru H. Kyndal og hr. Johs. Hamann.
Udgifterne afholdes hovedsagelig af skolevæsenet, men med tilskud fra vor 

skolefond. Eleverne har haft stor glæde og berigelse af lejrskoleopholdet.

Skolehave.
Desværre har de store FM-klasser ikke — som i mange tidligere år — kunnet 

få skolehavegerning 1 dag ugentlig, da der ikke mere findes egnede skolehaver i 
passende afstand fra skolen; men et stort antal børn fra 4. og 5. klasse har i fritiden 
haft skolehaver i foreningen „Skolehaven“s afdeling ved Lersøparken.

Skolebespisningen
har stadig stor tilslutning fra alle de klasser, der må deltage. Desværre tillader loven 
jo ikke de ældste klasser at deltage. Efter henvisning fra skolelægen deltager dog 
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nogle af de ældste elever. Ialt fik 450 elever hele skolefrokosten og desuden fik 
308 elever mælk. Børnene er glade for den appetitlige veltillavede mad med mælk 
og æble til.

Glemte sager. Husk at mærke alt overtøj!
Børnene udviser stadig megen glemsomhed, og skolen har mange glemte huer, 

vanter, håndklæder m. m. Af og til har børnenes glemsomhed desværre til følge, at 
deres sager bortkommer. Sådanne sager erstattes ikke. Forældrene opfordres ind
trængende til at mærke børnenes overtøj, huer, vanter m. m. med tydeligt navn og 
klasse. Angående bortkomne sager må henvendelse ske omgående til inspektør, vice- 
inspektør eller viceinspektrice.

Glemte sager opbevares kun 1 måned, hvorefter det ikke afhentede gives til 
svagbørnskolonierne.

Beklædning og anden hjælp.
Til julen uddeltes 35 par strømper fra „Foreningen til trængende skolebørns be

klædning".
20 børn fik billetter til julefest med bespisning og tøjuddeling fra „Fattige børns 

juleglæde“.
Fra „Børnenes kontor“ fik 70 børn beklædning til sommerferien, og 62 familier 

fik julehjælp.

Feriebilletter og feriepladser.
250 børn fik til sommerferien 1954 udstedt feriebillet på skolen.
18 drenge og 22 piger udsendtes i nye feriepladser på landet.

Indskrivning
af elever til de nye 1. klasser finder sted på skolens kontor (åbent skoledage kl. 
12—13 samt onsdag aften kl. 18—19) fra 1. september—15. december. Dåbs- og 
evt. vaccinationsattest forevises.

Undervisningspligten indtræder 1. august 1956 for alle børn, der på dette tids
punkt er fyldt 7 år.

Endvidere kan indskrives børn, der senest den 14. december 1956 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—11, medens 2. klasserne går i 

skole 4 timer fra kl. 12—16.
Ved henvendelse til fritidshjemmene (se foran) kan børn til de nye 1. klasser 

forud indskrives der.

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

Fr. d. V. Vej, Hedemannsgade, Helgesensgade, Henrik Harpestrengs Vej, Irmin
gergade, Juliane Maries Vej, Kroghsgade, Lundinsgade, Lægeforeningens gi. Bo
liger, Ny Blegdamsvej, Olufsvej, På Blegdammen, Rigshospitalet, Ryesgade fra nr.
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37 og 36, Sortedamsdosseringen fra nr. 49, Søpassagen, Trepkasgade, Trianglen, 
Øster Allé, Østerbrogade ulige nr. fra 19 til Jacobskirken.

Distriktet begrænses af: Fredensgade, Tagensvej, Fælledparken, Øster Allé, 
Lægeforeningens Boliger, Østerbrogade, Sortedamsdosseringen.

Årsafslutningen 1955.
Skriftlig prøve afholdtes tirsdag den 24. maj (stil) og torsdag den 26. maj 

(regning).
Onsdag den 15. juni er fridag.
Der afholdes ikke mundtlig prøve i grundskole- og FM-klasser samt i I og 

II EM-klasser. I stedet gives der forældrene lejlighed til torsdag den 16. og fredag 
den 17. juni at overvære den almindelige undervisning nogle timer. Fra 4. klasse og 
opefter overværer en lærer undervisningen som gæst.

For III EM-klasse afholdes mundtlig årsprøve i nogle fag.
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—1230.

Kontoret er lukket i eksamensdagene.
Fredag den 17. juni kl. 1330 er der afslutning i gymnastiksalen for de udgående 

elever med uddeling af præmier, eksamensbeviser og standpunktsbøger. Forældrene 
indbydes venligst.

Omflytning finder sted lørdag den 18. juni.
Sommerferien begynder 20. juni og slutter torsdag den 11. august (sidste 

feriedag).
Det nye skoleår begynder fredag den 12. august, og der læses nogle timer efter 

nærmere besked til hver klasse.
De nye 1. klasser møder lørdag den 13. august efter nærmere meddelelse.

7



o

Arsafslutningen 1955.
(Besøgsdage).

TORSDAG DEN 16. JUNI

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3
4

4

4
4

5

5

Lærer. Gæstelærer.
Aa (nr. 13) kl. 8— 9 dansk ........

9—10 regning ......
I hr. K. V. Kiørbye

Bb (nr. 12) kl. 8— 9 regning .....
9—10 dansk ........

....  hr. Aage Frederiksen 
....... frk. E. Toftager

Cc (nr. 2) kl. 8— 9 regning .....
9—10 dansk ........

....... hr. K. Wellendorph

....... - Aage Larsen
Dd (nr. 3) kl. 8— 9 regning .....

9—10 dansk ........
....... fru E. Thomsen
....... - K. Jacobsen

Aa (nr. 12) kl. 11—12 regning .....
- 12—.13 dansk ........

....... - E. Ingels

....... frk. E. M. Gormsen
Bb (nr. 22) kl. 11 —12 regning .....  

- 12—-13 dansk .......
....... Vikar
....... fru E. Rosengreen

Cc (nr. 13) kl. 11—12 regning .....
- 12—13 dansk ........

....... hr. H. Thomhav

....... fru A. Falbe-Hansen
Dd (nr. 2) kl. 11—12 dansk ........

- 12—13 regning .....
|hr. G. Grønlie

Aa (nr. 31) kl. 11—12 dansk .......
- 12—13 regning .....

1 - K. Nørholm

Bb (nr. 20) kl. 11 —12 dansk .......
- 12—13 regning ....

|fru A. Jessen

Cc (nr. 14) kl. 11 —12 regning ....
- 12—13 dansk .......

....... frk. N. Svendsen

....... fru E. Ingels
Dd (nr. 25) kl. 11—12 dansk ....... ....... hr. Aage Frederiksen
a (nr. 21) kl. 11—12 regning ....

- 12—13 dansk .......
....... frk. E. M. Gormsen
....... Vikar

hr. Steen Jacobsen
- H. Christophersen

B (nr. 30) kl. 11 —12 dansk .......
- 12—13 regning .....

....... hr. H. Christophersen

....... - Johs. Hamann
frk. E. Toftager 
hr. K. V. Kiørbye

Cc (nr. 11) kl. 9—10 dansk ....... ....... Viceinspektricen fru A. Jessen
Dd (nr. 32) kl. 11—12 dansk .......

- 12—13 geografi ....
....... fru C. B er gild 
....... hr. Aage Frederiksen

- H. Kyndal 
frk. N. Svendsen

Aa (nr. 14) kl. 8— 9 dansk .......
9—10 regning ....

J Viceinspektøren fru C. Bergild 
Vikar

Bb (nr. 22) kl. 8— 9 geografi ....
9—10 dansk .......

....... hr. H. Thomhav

....... fru E. Thomsen
hr. I. Møller Mogensen 
frk. G. Lundbye
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Lærer. Gæstelærer.

5 Cc (nr. 31) kl. 8— 9 
- 9—10

5 Dd (nr. 30) kl. 8— 9 
- 9—10

5 e (nr. 32) kl. 8— 9 
- 9—10

1 f A (nr. 21) kl. 8— 9 
- 9—10

1 f b (nr. 11) kl. 11 — 12 
- 12—13

2 f Aa (nr. 20) kl. 8— 9 
- 9—10

2 f Bb (nr. 10) kl. 8— 9 
- 9—10

3 f Aa (nr. 0) kl. 11—12 
- 12—13

I Aa (nr. 25) kl. 8— 9 
- 9—10

11 Aa (nr. 24) kl. 8—9 
- 9—10

III Aa (nr. 23) kl. 8—10 
- 11 — 12

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

hr. Steen Jacobsen

frk. N. Svendsen

fru M. Eriksen
- C. Bergild

hr. H. Christophersen

frk. A. Nørby
fru M. Eriksen

- H. Kyndal

frk. E. Toftager 
hr. K. Wellendorph

- G. Grønlie 
fru E. Ingels 
Viceinspektricen 
fru M. Eriksen

dansk ................ 
regning ............. 
regning ............  
dansk ...............  
geografi ............. 
regning ............  
dansk ...............  
naturhistorie .... 
dansk ...............  
historie ............

hr. Jobs. Hamann

frk. G. Lundbye
hr. K. Wellendorph 
frk. E. M. Gormsen 

- A. Nørby
fru K. Jacobsen 
frk. E. M. Gormsen 
Inspektøren 
fru K. Jacobsen

Vikar
hr. Aage Frederiksen 
fru E. Thomsen 
hr. I. Møller Mogensen 
fru A. Jessen 
hr. H. Thomhav 
fru E. Ingels

- A. Falbe-Hansen 
hr. Aage Larsen 
frk. A. Nørby 
hr. Aage Larsen

- G. Grønlie 
frk. A. Nørby 
hr. /. Møller Mogensen 
fru E. Rosengreen

- M. Eriksen

FREDAG DEN 17. JUNI

3 Aa (nr. 31) kl. 9—10 geografi ............. hr. K. Nørholm
3 Bb (nr. 20) kl. 11—12 kristendomsk. .. fru A. Jessen
3 Cc (nr. 22) kl. 8— 9 naturhistorie .... - E. Ingels
3 Dd (nr. 12) kl. 8— 9 regning ............. hr. Aage Frederiksen

- 9—10 geografi ............. - G. Grønlie
4 a (nr. 21) kl. 11—12 historie ............. Vikar hr. Johs. Hamann
4 B (nr. 30) kl. 8— 9 historie ............. hr. H. Christophersen fru C. Bergild
4 Cc (nr. 13) kl. 8— 9 naturhistorie .... - H. Thomhav frk. E. M. Gormsen

- 9—10 regning ............. fru A. Jessen fru E. Thomsen
4 Dd (nr. 32) kl. 8— 9 regning ............. hr. G. Grønlie hr. Johs. Hamann
5 Aa (nr. 14) kl. 8— 9

- 9—10
geografi ............. 1
historie .............i ) Viceinspektøren frk. E. Toftager 

hr. Steen Jacobsen
5 Bb (nr. 22) kl. 11—12 regning ............. hr. K. Wellendorph hr. G. Grønlie

- 12—13 historie ............. - H. Christophersen fru K. Jacobsen
5 Cc (nr. 31) kl. 11—12 historie ............. ’? - Steen Jacobsen - E. Ingels

- 12—13 geografi ............. - E. Rosengreen
5 Dd (nr. 24) kl. 11—12 naturhistorie .... j-frk. N. Svendsen - E. Thomsen

- 12—13 geografi .............. hr. H. Thomhav
1 f A (nr. 21) kl. 8— 9 regning ............. hr. K. V. Kiørbye - Aage Larsen

- 9—10 geografi ............. - H. Christophersen - Johs. Hamann
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Lærer. Gæstelærer.

1 fb (nr. 11) kl. 8— 9 
9—10

regning ......
geografi ......

.....  fru E. Thomsen

.....  frk. A. Nørby
hr. K. Wellendorph

Aage Frederiksen
2 f Aa (nr. 20) kl. 8— 9 regning ...... .....  hr. Steen Jacobsen fru M. Eriksen
2 f AB (nr. 4) kl. 9—10 fysik .......... ..... - Aage Larsen Vikar
2 f Bb (nr. 10) kl. 8— 9 engelsk ...... .....  fru A. Falbe-Hansen hr. K. N ør holm
3 f Aa (nr. 0) kl. 8— 9 historie ...... ...... - K. Jacobsen frk. N. Svendsen

- 9—10 engelsk ...... .....  hr. K. Wellendorph - E. M. Gormsen
I Aa (nr. 25) kl. 8— 9 dansk ........ .....  fru E. Rosengreen hr. I. Møller Mogensen

- 9—10 engelsk ...... .....  hr. K. V. Kiørbye fru M. Eriksen
II Aa (nr. 23) kl. 8— 9 regning ...... .....  frk. A. Nørby - A. Jessen

- 9—10 tysk ........... .....  fru E. Rosengreen - C. Bergild
III Aa (nr. 24) kl. 8—10 regning ...... ...... frk. G. Lundby fru H. Kyndal

(nr. 23) - 11 — 12 geografi ...... ..... hr. Aage Larsen - K. Jacobsen

Fredag den 17. juni afslutning i gymnastiksalen med uddeling af præmier, 
eksamensbeviser og standpunktsbøger.

De udgående elevers forældre indbydes venligst.

Ryesgades kommuneskole, marts 1955.

Rebekka Rasmussen.
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