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RØDKILDE SKOLE

MEDDELELSER FOR 1959-60
SAMT SKEMA OVER ÅRSAFSLUTNINGEN

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

SKOLEDIREKTØREN
Marts 1960.

København

Om konfirmationsforberedelsen
er der mellem Københavns provster og skoledirektøren opnået enighed om følgende
ordning (cirk. til skolerne 1. oktober 1948 og 20. marts 1954):
1. Eleverne konfirmeres hovedsagelig fra følgende klassetrin: 7. hovedskoleklasse
og III EM, således at den væsentlige del af konfirmationsforberedelsen falder
inden for disse klassetrin. Dog må det bemærkes, at elever, der skal konfirmeres
i oktober fra 7. hovedskoleklasse og III EM, skal have fri til at gå til konfirma
tionsforberedelse ca. medio april-juni samme år.
2. Elever fra 7. hovedskoleklasse og III EM, der går til konfirmationsforberedelse,
får fri de pågældende dage (mandag og torsdag) kl. 13, således at de kan
møde hos præsten kl. 1310, der er fastlagt som mødetid for 1. hold. Konfir
mander fra andre klassetrin inden for eksamensmellemskolen henvises til for
beredelse uden for undervisningstiden.
Forældrene opfordres til at følge denne overenskomst.
De enkelte skoler sørger for, at ugeskemaet for disse to klassetrin bliver lagt
således, at klassernes skoletid slutter mandag og torsdag kl. 13.
Klasseudflugter, museumsbesøg, opvisninger etc. må henlægges til andre dage
end mandag og torsdag. Hvis det ganske undtagelsesvis ikke kan undgås at anvende
en af disse „præstedage“, må meddelelse herom gives af skolen til hver enkelt præst.
Skolerne opfordres til at vise smidighed og imødekommenhed over for beret
tigede ønsker.
I forbindelse hermed skal også nævnes de såkaldte konfirmandrejser, der som
regel strækker sig over 10 dage.
Skolen har ingen hjemmel til at give eleverne fri for skolegang til sådanne
rejser. Kun hvis rejsen er tilrettelagt således, at det største antal rejsedage ligger
i påske- eller efterårsferien, giver skolen - i tilslutning hertil - fri i indtil 3 dage.

Erstatning for bortkomne ure, smykker etc.
Da skolevæsenet jævnlig modtager ansøgninger om erstatning for værdigen
stande, som elever har mistet på skolen, benytter man anledningen til her at gøre
hjemmene opmærksom på, at skolevæsenet ikke yder erstatning for ure, smykker
o. lign., hvorfor det frarådes hjemmene at lade eleverne medbringe sådanne gen
stande på skolen. Sker det alligevel, er det på hjemmenes eget ansvar, og erstatnings
krav vil ikke kunne gøres gældende. Samtidig gør man opmærksom på, at der heller
ikke ydes erstatning for huer, vanter, tørklæder og lignende mindre beklædnings
genstande; disse må af eleverne medtages i klassen.
Smitsomme sygdomme.
Uddrag af regler for skolernes forhold i tilfælde af smitsomme sygdomme
(undervisningsministeriets bekendtgørelse af 27. maj 1950).
En elev eller lærer må ikke modtages i skolen:
1. før 10 dage efter sygdommens begyndelse (ikke efter udslættets fremkomst)
ved mæslinger,
2. før 4 uger efter hosteanfaldenes begyndelse ved kighoste,
3. før det akutte stadium er overstået ved røde hunde, skoldkopper, rosen, influenza,
fåresyge og halsbetændelse,
4. før der foreligger smittefrihedsattest fra læge ved tyfus, paratyfus, paradysenteri, difteri, skarlagensfeber, smitsom hjernerygmarvsbetændelse (epidemisk
meningitis') samt børnelammelse. - For de under 4. nævnte sygdomme kræves
også smittefrihedsattest eftersygdommens optræden i elevens eller lærerens hjem.

Olaf Petersen.

Praktiske oplysninger.
Skolens adresse: Godthåbsvej 274, F.
Skolens kontor er åbent hver almindelig skoledag kl. 12-13 samt onsdag
kl. 173U— 183U.
Skolens telefon: FA 4480 (i kontortiderne).
Lærerværelsets telefon: FA 35079.
Sommerferien varer fra 23. juni—11. august.

Rødkilde skoles skoledistrikt.
Markvej
Mirabellevej
Montagnevej
Morbærvej
Mågevej ulige nr. 1-13
Næsbyholmvej 1-19 og 2-16
Ponton avej
Reinettevej
Ringholmvej
Rødkilde Plads
Rødkildevej
Rønnebærvej
Sandbygårdsvej
Slåenvej
Torbenfeldtvej
Torpstien
Tyttebærvej
Valnøddevej
Ved Bellahøj fra 11 og 18
Vindruevej
Vognborgvej
Æblevej

Abrikosvej
Aggersvoldvej
Annebergvej
Bakkevej
Bellahøjvej lige nr. 20-152
Blåbærvej
Brombærvej
Brønshøj vej fra 51 og 68
Enebærvej
Ferskenvej
Fordresgårdvej
Genforeningsplads ulige nr.
Godthåbsvej lige nr. fra 182
Grysgårdsvej
Grøndalsvænge Allé
Hegnshusene nr. 1-59 og 2-10
Hillerødgade fra nr. 101 og 138
Hillerødhus
Hindbærvej
Hulgårdsvej 1-73 og 2-86
Hvidkildevej fra 21 og 4
Hyldebærvej
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Skoleefterretninger.

Personalia.
Den 1. maj 1959 fejrede inspektør G. Witten sit 40 års jubilæum som lærer,
og få dage senere blev han sygemeldt og vendte ikke mere tilbage til Rødkilde skole,
som han holdt så meget af, og hvis inspektør han havde været siden dens start i 1947.
Det var en sorgens dag, da vi mødtes efter ferien og måtte meddele eleverne, at
inspektør G. Witten var død, og vi følte alle, både store og små, at vi havde mistet
en god ven, der altid ville det bedste for os alle.
Skolens nye inspektør blev overlærer Alex Schnack fra Stevnsgades skole.
Han blev indsat i sit embede den 2. november 1959 ved en festlighed i sportshallen,
hvor de største elever havde lejlighed til at være med.

Inspektør: Alex Schnack.
Viceinspektører; H. E. Mertz Larsen og Karen Neergaard.

Overlærere: Karen Rasmussen, E. Olsen, M. Schreiber Sørensen, Helga Biele
feldt, Ingeborg Rasmussen, Helga Tingsgaard, Gudrun Klint, Elly Pedersen, E.
Moustgaard, E. Eiler Sørensen, I. M. Dresing, Rita G. Jensen, P. Egede Andersen,
viceinspektør (leder af biolog, studiesaml.), H. Wedel Eriksen, Ejner Rasmussen,
T. Juul Hansen, Chr. Simonsen, E. Markeprand, K. Grove Rasmussen, G. Nyborg
Jensen, L. Vedelsby, P. Kragh, J. Kærdrup Larsen og C. Bjerrekær.

Lærerinder: N. Jørgensen, A. Boye Petersen, I. Morin, I. Hildebrandt Nielsen,
Bodil Pedersen, A. Christiansen, A. Groth, A. Kam, E. Larsen, V. Mouritzen, A.
Toft-Nielsen, L. Jensen, B. Foersom, S. Ovesen og L. Sørensen.
Lærere: P. Frølich, Johs. Jepsen, E. Hovgård Madsen, V. Nørbæk Pedersen,
E. Rønn, B. Bayer, C. Gundelach og J. Klarskov Andersen. - L. Staugaard Lar
sen, Dagmar Pedersen og K. Jensen er vakancelærere.
Fast vikar: P. Garling.

Jubilæer: 1. august 1959 havde overlærerne I. M. Dresing og E. Markeprand
25 års jubilæum.
Skolelæge: dr. med. Drucker, sundhedsplejerske-. Karen-Bodil Heibøll. Tand
læge: J. Schønemann, klinikdame: D. Kjeldsen. Skolebetjent: Erik Andersen, med
hjælper: J. Kramer. Leder af skolebespisningen: G. Birck, assistent: K. Bendtsen.
Skolenævnet: Speditør O. Jeppesen. Borups Allé 217 A (formand). Bank
fuldmægtig Gunnar Christensen, Genforeningsplads 23. Fuldmægtig H. Steenstrup.
Grøndals Parkvej 26. El-mester G. Larsen, Annebergvej 5. Grosserer J. Rievers
Jensen, Ved Bell ahøj 7.
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Eleverne.
Den 12. august 1959 begyndte vi med 54 klasser med ialt 1536 elever, heraf
789 piger og 747 drenge.
Eleverne fordeltes i 36 grundskoleklasser, 4 fm-klasser, 11 em-klasser og 3
real-klasser.
Til realeksamen 1959 indstilledes 28 piger og 23 drenge, der alle bestod.
3 fik mg x , 12 mg, 20 mg-?, 13 g x og 3 g.
Til mellemskoleeksamen indstilledes 52 drenge og 51 piger, der alle bestod.
17 fik mg x , 23 mg, 36 mg?-, 23 g x og 4 g.

Forældreuge: Der er afholdt forældreuge i 2 dage med aftenmøde med stor
tilslutning.

Skolescene: Fra 5. klasse og opefter har ialt 457 børn besøgt skolescenens
forestillinger og 672 skolescenens biograf. Repræsentanter for skolescenen er J. Jep
sen, Poul Frølich og T. Juul Hansen.

Museumsbesøg: Klasserne i mellemskolens to afdelinger har som led i under
visningen aflagt besøg på forskellige museer og samlinger i København, nogle klasser
har været på Frilandsmuseet, Frederiksborg Slot, Kronborg eller Roskilde Dom
kirke, samtlige grundskoleklasser undtagen 1. klasserne har været i Zoologisk Have.
Foreningen Norden: Skolen har haft besøg af en svensk og en norsk rejselektor,
der gav de større elever et indtryk af disse landes sprog, litteratur og natur.

Frivillig gymnastik og idræt: I sommerhalvåret har en del børn fået undervisning
uden for skoletiden i idræt og boldspil af P. Kragh og i vintersæsonen i gymnastik
under ledelse af Lilian Staugaard. I april var der opvisning af piger og drenge under
ledelse af A. Kam, L. Staugaard, J. Klarskov Andersen og P. Frølich.

Musikundervisning: Gennem elevkoret og elevorkestret giver skolen eleverne
adgang til at dyrke korsang og orkester-sammenspil uden for skoletiden under ledelse
af K. Grove-Rasmussen .Interesserede elever fra 4. klasse til realklassen kan efter
en passende prøve optages ved skoleårets begyndelse. Fra først i september til sidst
i april har koret prøver hver fredag kl. 16-1730 og orkestret hver onsdag kl. 16173”. Medlemmerne har pligt til at møde til disse prøver og skal opføre dem som
timer på skoleskemaet, så deres forældre altid kan være klar over tidspunkterne.
Forsømmelser må, hvis de ikke skyldes sygdom, kun finde sted efter anmodning fra
forældrene. - Elevkoret går til august ind i sit 10. år, hvorimod orkestret er af
nyere dato og trænger til at vokse sig stærkere.
En kreds af forældre har dannet et forældrekor under ledelse af Knud Jensen.
Forældre, der er interesserede i musikarbejdet ved skolen, kan støtte dette ved at
melde sig ind i forældrekoret ved henvendelse til Knud Jensen eller K. Grove-Ras
mussen.
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Skolen disponerer over nogle få violiner, der kan lånes af elever, der gerne
vil i gang med at spille violin. Disse violiner er givet til skolen af forældre, der syn
tes, at instrumenterne hellere måtte gøre nytte end ligge og gå til. Skolen er tak
nemmelig for violinerne og modtager gerne alle slags musikinstrumenter - hele
eller beskadigede - og vil bestræbe sig på at få den størst mulige nytte af dem.
Færdselsundervisning: Politiet har ved foredrag i de enkelte klasser søgt at
indprente børnene vigtigheden af at overholde færdselsloven.

Skolepatruljer: En del større børn har hele året fungeret som skolepatruljer,
d.v.s. vejledet og hjulpet deres mindre kammerater ved de farlige gadekryds, de
må passere til og fra skolen. De har løst opgaven smukt, og systemet bevirker, at
forældrene med større tryghed kan sende de små børn til skolen uden ledsagelse.
Men det er en forudsætning for systemets effektivitet, at alle børnene - store
som små - retter sig efter patruljevagterne. For særlig lang og pligttro tjeneste har
tre af patruljevagterne, Winnie Nielsen, Bente Lis Jensen og Jens Baltzer i år mod
taget K.D.A.K.’s sølvnål.

Skolebiblioteket: Læsestuen: Der har været 3296 besøg ialt (31 pr. gang).
Bogudlån: 378 lånere har ialt lånt 12.086 bøger (71 bøger pr. åbningsdag). Leder:
Skolebibliotekar P. Kragh.
Lejrskolen: Udgifterne til driften er blevet dækket af kontingenterne til lejr
skoleforeningen. Alle skolens forældre opfordres til at indmelde sig i foreningen,
der har et årskontingent på kun 4 kr. I løbet af skoletiden kommer alle børn én gang
på lejrskole uden udgift for forældrene. Selve opholdet - i reglen ca. 8 dage betales af kommunen, men driften må foreningen selv betale. I årets løb har 6 klas
ser fra skolen været på lejrskole, ligesom 35 drenge og 35 piger har fået gratis
ferieophold der i 3-4 uger. Enkelte klasser har desuden været på week-end ophold.

Feriebørnsudsendelsen 1959: I sommeren 1959 udsendtes her fra skolen 4 piger
og 10 drenge til nye feriepladser.
Sparemærker: Skolen har i årets løb solgt sparemærker for ca. 5000 kr. Sparemærkesalget ledes af viceinspektøren, og mærkerne købes hos klasselæreren.
Foreningen til dyrenes beskyttelse 1959: 281 piger og drenge var i 1959 med
lemmer af „Ungdomsforbundet til dyrenes beskyttelse“. Poul Frølich, kredsleder.

I skolebespisningen, der nu finder sted fra 1. november til 30. april og kun om
fatter børnene i de første 6 skoleår, deltager ca. 435 elever. Ca. 790 får mælk.
Større børn kan henvises af skolelægen, dersom denne finder det påkrævet af
helbredsgrunde.

Forsømmelser: Hjemmet bedes straks sende meddelelse om en elevs fraværelse.
Lægeattest forlanges kun, når skolen tilsender hjemmet en blanket til udfyldning af
lægen. Forsømmelser af andre grunde end sygdom kan kun finde sted efter forud
indhentet tilladelse hos klasselæreren eller skolens inspektør.
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Fritagelse for gymnastik eller gymnastikbad kan normalt kun ske mod læge
attest. Dog kan gymnastiklæreren efter skriftlig anmodning fra hjemmet fritage en
elev enkelte timer på grund af f. eks. forkølelse.

Indskrivning af børn til 1. klasse finder sted i kontortiden og begynder hvert år
1. september. Dåbsattest må medbringes. Vaccinationsattest skal forevises, inden
barnet begynder skolegangen.
Undervisningspligten indtræder 1. august 1960 for alle børn, der på dette tids
punkt er fyldt 7 år. Endvidere skal et barn, der senest 31. januar 1961 fylder 7 år,
indskrives, når dette forlanges af den for dets skolegang ansvarlige.
Udskrivning: Et barn kan tidligst udskrives ved skoleårets udgang, når det på
dette tidspunkt har gået 7 år i skole og fylder 14 år senest 31. januar året efter.
Børn, der er ude over den undervisningspligtige alder, men som har begyndt under
visningen i det 8. skoleår, kan kun med skolenævnets samtykke udskrives af skolen
før denne undervisnings afslutning.

Glemte sager: Et af skolens problemer, som kræver megen tid, er efterlysning
af glemte sager. Det sker hvert år, at skolen ligger inde med glemt tøj for adskillige
hundrede kroner. Det er overmåde vigtigt, at børnene har navn i alt overtøj og gym
nastiktøj. Det vil gøre problemet meget mindre. Glemmekassen er åben hver dag
kl. 12. Første onsdag i hver måned bliver alle glemte sager fremlagt på gangen ud
for sløjdsalen. Det ligger fremme i 3 dage, hvorefter det gemmes væk. Under eksamen
bliver alt lagt frem i skolebespisningens lokaler.

Sundhedsplejersken henleder forældrenes opmærksomhed på, at man ikke har
hovedpinetabletter til uddeling blandt børnene. Skolelægen og sundhedsplejersken
yder i fornødent omfang førstehjælp ved ulykkestilfælde og sygdomstilfælde, som
måtte indtræffe, medens eleven er på skolen. I alle andre tilfælde henvises til bør
nenes egen læge.
Gaver til skolens naturhistoriesamling 1959—60: Leon Preuthun: søstjerne, ryle
og skildpadde. Søren Laursen: afrikansk slangeskind. Ester Sieling: solsortrede i
cykelkurv, hvepserede og dronning. Lene Hansen: en tangål. Tommy Tromborg:
en snogeham, muslinger, snegle og fjer. Niels Christiansen: slangeskind. Keld og
Ebbe Hvid-Jacobsén: skovsneppe. Erling Jensen: rokkeæg. Helge Pedersen: en
dolkhale.

Skoleskak: I de senere år har der på skolen under ledelse af Johs. K. Jepsen
været spillet skak, og skolens bedste hold har 3 gange deltaget i en årlig cup-holdturnering, hvor en lang række af Københavns skoler ligeledes har deltaget.
Sidste år opnåede vi det hidtil bedste resultat, idet Rødkilde skole blev nr. 2
efter Hillerødgades skole, der dermed for andet år i træk vandt pokalen. Men i år
blev Rødkilde skole nr. 1.
Det er meningen efter ferien at starte en skakklub på skolen, så også alle, der
gerne vil lære spillet, kan være med.
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Flygtningehjælpen: Rødkilde skoles elever og deres forældre mødte talrigt op,
da skolen arrangerede et par forestillinger for at skaffe nogle penge til Danske Sko
lers Flygtningehjælp. Der indkom i alt 2203,- kr.

Eksamen — årsafslutning.
Real- og mellemskoleeksamen afholdes i maj-juni, årsprøve i III em efter om
stående skema.
I de øvrige klasser holdes efter skoledirektionens bestemmelse ikke årsprøve,
men forældrene indbydes til at overvære undervisningen i deres børns klasser efter
omstående skema. Elevernes skriftlige arbejder er fremlagt i klasseværelserne. Ud
stilling af tegninger, håndarbejder og sløjdarbejder findes i faglokalerne og er til
gængelige 20. og 21. juni kl. 8-13.
Afslutning mandag den 20. juni kl. 1930 for alle elever, der forlader skolen, med
uddeling af eksamensbeviser og flidspræmier. Alle interesserede indbydes.
Alex Schnack.
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Skolenævnets beretning.
Kort før dette skoleårs begyndelse afgik skoleinspektør Georg Witten ved dø
den. Dermed afsluttedes en epoke i Rødkilde skoles historie. Hr. Witten har ledet
skolen fra første skoledag under yderst beskedne forhold, han fulgte dens vækst fra
trin til trin. Ingen kunne være blind for, at Georg Witten holdt meget af sin skole,
han glædede sig til hvert klasseværelse, der kunne tages i brug efter håndværkerne.
Allerede inden skolen var helt færdig, var elevantallet vokset langt over det
normerede, og det blev ikke let for inspektør og lærere at tilrettelægge et skema,
som blot tilnærmelsesvis kunne siges at være tilfredsstillende for skole og hjem,
men ved god vilje og megen forståelse lykkedes det at komme igennem disse år.
Ved elskværdighed og forståelse over for såvel hjemmenes som skolens mang
foldige problemer skabte skoleinspektør Georg Witten mange smukke minder, som
vil blive holdt i ære fremover.
Ved skoleinspektør Alex Schnacks udnævnelse og indsættelse i embedet vil
gerningen på vor skole blive fortsat. Fra alle sider hilstes hr. Schnack hjerteligt vel
kommen, ikke mindst ved børnenes glade og taktfaste håndklap, det var jo en god
gammel bekendt fra radioen.
Der er vel ingen tvivl om, at de kommende år vil tage en god del af ledelsens
og lærernes kræfter i arbejdet for at gennemføre den nye skolestruktur. Det er vort
håb, at alle hjem vil vise tillid og forståelse og yde deres bedste støtte til gavn for
børnene.
Skolenævnet ønsker alle de unge mennesker, som i år forlader skolen, en lys
og lykkelig fremtid og bringer samtidig på forældres og elevers vegne en velment
tak til ledelse og lærere for dygtigt og samvittighedsfuldt arbejde.
Otto Jeppesen,
formand for skolenævnet.
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Arsafslutningen 1960.
(Besøgsdage).

MANDAG DEN 20. JUNI
Lærer.

III A(nr. 21)
Ill a (nr. 19)
III u(nr. 24)
II A (nr. 26)
(nathv.)
II u (nr. 18)

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
11 v (nr. 22) kl.
6 B (nr. 20) kl.

3 fma(nr.l7) kl.
6 A4(nr. 25) kl.
.
6 A2(nr. 13) kl.
6 a2 (nr. 15) kl.
6 au (nr. 16) kl.
5 B (nr. 16) kl.
5 C (nr. 14) kl.
5 b (nr. 11) kl.
4 B (nr. 7) kl.
4 u (nr. 15) kl.
4 v (nr. 10) kl.
-

8 -10’°
8 -1040
8 -1040
8 - 940
950-1040
8 - 940
950-1040
8 — 940
950-1040
8 - 850
8o0- 940
8 - 850
850- 94°
8 — 850
g50- 94“
8 - 850
850- 940
8 - 850
850- 940
8 - 850
850- 940
95°-1040
Il15-12
8 - 85°
850- 940
850- 94°
950-1040
8 - 850
850- 940
960-1040
Il15-12
950-1040
Il15—12

dansk ............. .. frk. M.Schreiber Sørensen
regning .......... .. fru Rita Jensen
engelsk .......... .. frk. Elly Pedersen
dansk ............. .. hr. C. Gundelach
naturhistorie ..
- P. Frølich
dansk .............
- Kærdrup Larsen
engelsk .......... .. frk. Hildebrandt Nielsen
dansk ............. .. fru A. Groth
tysk ................ .. frk. Lil. Jensen
dansk ............. I hr. T. Juul Hansen
regning ..........
dansk .............
j’frk. Ingeb. Rasmussen
regning ..........
dansk ............. .. hr. E. Rønn
regning ..........
- Klarskov Andersen
engelsk .......... .. frk. A. Boye
dansk ............. .. hr. B. Bayer
regning .......... .. fru K. Rasmussen
dansk ............. .. frk. Lil. Jensen
dansk ............. .. fru B. Foersom
regning ..........
- V. Mouritzen
dansk ............. .. hr. L. Vedelsby
regning .......... .. frk. L. Sørensen
dansk ............. .. hr. E. Markeprand
regning ..........
- E. Hovgaard Madsen
regning .......... }fru G. Klint
dansk .............
regning ..........
- Ester Larsen
dansk ............. .. hr. E. Rønn
regning .......... .. fru V. Mouritzen
dansk ............. .. hr. Mertz Larsen
dansk ............. 1 - E. Hovgaard Madsen
historie ..........
io

Gæstelærer.

fru E. Eiler Sørensen
hr. Nørbæk Pedersen
frk. A. Kam
fru H. Tingsgaard
hr. Grove Rasmussen
fru Else Olsen
frk. Ingeb. Rasmussen
- Agn. Christiansen
hr. C. Gundelach
- J. Jepsen
fru I. M. Dresing
- N. Jørgensen
hr. P. Frølich
- Klarskov Andersen
- P. Garling
frk. Hildebrandt Nielsen
hr. E. Markeprand
fru L M. Dresing
- A. Toft Nielsen
- S. Ovesen
- Bodil Nielsen
hr. C. Bjerrekær
- Ejn. Rasmussen
- P. Kragh
- J. Jepsen
fru Bodil Pedersen
- Ester Larsen
- A. Toft Nielsen
hr. L. Vedelsby
- Ejn. Rasmussen
frk. Lil. Jensen
- L. Sørensen
hr. P. Frølich

Lærer.

3 a (nr. 8) kl.
3 b (nr. 9) kl.
3 u (nr. 10) kl.
(nr. 8) 2 v (nr. 6) kl.
2 x (nr. 1) kl.
I A (nr. 5) kl.

1 v (nr. 3) kl.

Gæstelærer.

8 - 850 dansk ............... frk. E. Moustgaard
8 50- 940 regning ......... - A. Boye
950-1040 dansk ............... 1
..,, (
„
i - D. Pedersen
11—12 geografi .............)
850- 94“ regning ................ - D. Pedersen
9'5"-104“ dansk ................. hr. C. Simonsen
95<I-1O40 dansk ................. fru Bodil Pedersen
Il15-12 regning ............. - Ester Larsen
850- 94“ dansk ................. frk. L. Sørensen
950-104° regning ............. fru A. Groth
8 - 850 dansk ................. hr. P. Garling
850- 940 regning ............... fru S. Ovesen
8 - 850 dansk ............... )
T
.

TIRSDAG DEN 21. JUNI
8 -1040 regning ...............
8 -1040 engelsk ...............
8 -1040 dansk .................
8 - 94“ dansk ..................
g50-1040 tysk ...................
6 b1 (nr. 18)kl. 8 - 850 dansk ................
(fysikv.) - 850- 940 fysik ...................
6 b2(nathv.)kl. 8 - 850 naturhistorie ....
(nr. 23) - 850- 940 dansk .................
2 fmA(nr. 13) kl. 8 - 850 engelsk ..............
850- gio dansk ................
2fma(nr.l7) kl. 8 - 850 dansk ................
850- 940 regning ..............
2fmu(nr.2O) kl. 850- 940 geografi ...............
950-1040 dansk .................
6 al (nr.12) kl. 8 — 850 dansk ..................
850- 940 historie ...............
5 A (nr.25) kl. 8 — 850 dansk .................
850- 940 regning ................
5 a
(nr.11) kl. 8 - 850 dansk ..................
850- 940 regning ...............
5 u
(nr.10) kl. 8 - 850 dansk .................
85°- 940 regning ...............
5 v (nr. 16) kl. 950-1040 dansk .................
- Il15—12 historie ...............
4 A (nr. 6)kl. 8 - 850 dansk ...................
8M- 910 historie ...............

III A(nr.
III a (nr.
III u(nr.
II a (nr.

21)kl.
19)kl.
24)kl.
22)kl.

hr. C. Simonsen
frk. E. Moustgaard
hr. C. Bjerrekær
fru H. Tingsgaard
frk. Ingeb. Rasmussen
hr. Kærdrup Larsen
- Ejn. Rasmussen
- Grove Rasmussen
fru V. Mouritzen
frk. Hildebrandt Nielsen
hr. B. Bayer
fru Else Olsen
- I. M. Dresing
hr. T. Juul Hansen
fru N. Jørgensen
-I. M. Dresing
hr. P. Garling
fru Bodil Nielsen
-I. Morin
-K. Rasmussen
frk. Agn. Christiansen
hr. Wedel Eriksen
frk. Hildebrandt Nielsen
fru Rita Jensen
hr. Hovgaard Madsen
- J. Jepsen
frk.S. Ovesen
1 1

fru H. Bielefeldt
hr. P Kragh
fru B. Foersom
- Bodil Pedersen
frk. M.Schreiber Sørensen
fru V. Mouritzen
hr. Grove Rasmussen
- Egede Andersen
- C. Gundelach
fru G. Klint
hr. E. Rønn
fru N. Jørgensen
- Else Olsen
hr. E. Markeprand
frk. A. Boye
hr. E. Rønn
frk. L Sørensen
fru A. Groth
hr. Wedel Eriksen
frk. Elly Pedersen
fru G. Klint
hr. B. Bayer
- P. Frølich
- T. Juul Hansen
fru Ester Larsen
hr. Klarskov Andersen
fru Bodil Nielsen

Lærer.

4 a (nr. 8) kl.
4 b (nr. 9) kl.
3 A (nr. 6) kl.
3 v (nr. 7) kl.
2 A (nr. 5) kl.
2 a (nr. 3) kl.
2 u (nr. 2) kl.
1 a (nr. 2) kl.
1 u (nr. 4) kl.
1 x (nr. 1) kl.
-

85“— 940
950-1040
8 — 850
850- 94,)
g^-lO40
Il15—12
85"- 940
95"-1040
850- 940
9sn-1010
950—1040
1115-12
950-1010
Il15—12
8 - 85°
850- 94"
8 - 850
850- 910
8 — 850
850- 940

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

fru
hr.
frk.
fru
hr.
fru
frk.
hr.

fru
frk.

hr.
frk.
hr.
fru
hr.

A. Toft Nielsen
P. Garling
Agn. Christiansen
K. Rasmussen
Hovgaard Madsen
Bruun de Neergaard
Lil. Jensen
Gundelach
Klarskov Andersen
B. Bayer
I. Morin
A. Kam
D. Pedersen
S. Ovesen
P. Garling
A. Boye
E. Markeprand
Nørbæk Pedersen
E. Ejler Sørensen
J. Jepsen

Gæstelærer.

hr.
fru
fru
-

Kærdrup Larsen
Bodil Nielsen
Toft Nielsen
N. Jørgensen

Rødkilde skole, marts 1960.

Alex Schnack.
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