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Forældre og pårørende indbydes til at overvære de mundt
lige prøver og afslutningshøjtideligheden, der finder sted fre
dag den 24. juni kl. 10.

Det nye skoleår begynder fredag den 12. august kl. 10.
H. WILLY NIELSEN

Rektor træffes skoledage 12—13.



Rektorskiftet 1948.

Rektor F. Bøgh taler ved afslutningen.

Ved overgangen til det nu afsluttede skoleår skiftede Chri- 
stianshavns Gymnasium leder, idet rektor F. Bøgh trak sig til
bage og blev afløst af skolens mangeårige inspektor H. Willy 
Nielsen.

Officielt fandt skiftet sted den 1. august, men som naturligt 
var tog rektor Bøgh afsked med skolen allerede ved dimissions
festen den 24. juni. Dagen forinden havde rektor, som i for
vejen var ridder af Dannebrog, modtaget sølvkorset, og ved 
selve afslutningsfesten blev han fra mange sider hyldet og tak
ket varmt for den indsats, han gennem 24 år har gjort som sko
lens leder. På forældrerådets vegne takkede således formanden, 
underdirektør Iver Thomsen og overrakte et gavebrev på et 
fond, som for stedse vil knytte rektor Bøghs navn til Chri- 
stianshavns Gymnasium. På de gamle elevers vegne talte for- 



4

manden for Christianshavner-Samfundet, læge O. Garnum, der 
udnævnte rektor Bøgh til æresmedlem af foreningen. Endelig 
bragte den nye rektor på elevers og læreres vegne en tak for 
mange gode arbejdsår, og rektor Bøgh selv sluttede med at 
rette en tak til myndigheder, forældre, lærere og elever.

Rektor Bøghs tale til dimittenderne.
Dimissionsfesten havde i øvrigt formet sig på vanlig vis, idet 

man var samledes i skolegården, hvorfra man har den smukke
ste udsigt til spiret på Vor Frelsers Kirke, der er blevet sko
lens vartegn. Efter at rektor Bøgh havde meddelt eksamensresul
taterne og uddelt eksamensbeviser til studenter og realister, 
holdt han følgende tale:

Så står jeg her for sidste Gang på denne Talerstol og har Jeres unge 
Ansigter vendt mod mig. Og jeg ser for mig ikke blot Jeres, men alle 
dem, som for Tiden hører hjemme i denne Skole og bag dem skimter 
jeg hundredvis af Ansigter, som glade og bedrøvede, vågne og søv
nige, kloge og mindre kloge, har set imod mig i disse 24 År — og jeg 
er mig helt bevidst, at det var just alle disse unge Ansigter, som lykke
ligt gav min Gerning dens Liv og dens Spænding.

Og for sidste Gang taler jeg her fra denne Plads, der ligger hegnet 
af de rolige røde Mure og den grønne Kirkeplads der bag ved med 
Kirken og Tagets pragtfulde Flader og Tårnet, der for os er blevet 
Skolens Vartegn. — Og for sidste Gang, mens jeg er Leder, vajer 
Dannebrog fra Flagstangen, og tæt ved mig holder Skolens Duks den 
Fane, som Ungdom på denne Skole skænkede mig og Skolen i en Tid, 
da vort Land mer end nogensinde trængte til en Fane at se op til.

Det kunde synes så fristende at tale om Fortiden og dykke ned i 
Minderne fra disse 24 År, — men det er en Skoles Talerstol, jeg står 
på, og en Skoles Ansigt er altid vendt mod Fremtiden. Og I, som sidder 
her i Dag, og hvis Fest det er, I har kun een Tanke: Fremtiden, den 
som i Dag synes at ligge Jer så nær, at I blot ved at strække Hånden 
ud kan røre ved den.

Og jeg prøver at gætte mig til, hvad I vel venter Jer af denne Frem
tid, og jeg tror, at i denne lykkelige Dag er Jeres Mål store og synes 
forbavsende lette at nå. En har vel til Mål at blive en fin Jurist, en 
anden vil gå Hospitals ve jen og sei- Overlægen i det fjerne, en tredie 
drømmer sig en Fremtid som Ingeniør — en stiler efter en Stilling i 
det frie Erhverv med de store Indtjeningsmuligheder — eller måske 
nogle af Jer er mere nøgterne og styrer efter den gode faste Stilling 
og det pæne lille Rækkehus med en sød Kone eller en flink Ægtemand.

Og det er jo sådan set godt altsammen. For Mål skal der til, noget 
at styre efter og lægge Kræfterne ind i..

Og så alligevel. — Mer end nogensinde synes jeg, at jeg denne sid
ste Gang, jeg sender et Hold unge, jeg er kommet til at holde af, ud 
i Livet, må prøve at give dem med på Vejen noget af det, der er mit. 
Umistelig vundet gennem Årenes Erfaring. Noget af det, der er blevet 
Kernen i Livet for mig selv.

Nu — I er ved at gå over Startlinien og haste ud ad Vejen — kaste 
Jer ud i Livets store forvirrede Trafik — er det, jeg synes, jeg må 
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løfte Hånden og standse Jer et Øjeblik og prøve at gøre Jer klart, at 
det, det egentlig kommer an på, det er ikke alle Jeres Mål, ikke alle 
Jeres gode Fremtidsstillinger — alt det er jo kun en Form for Liv. — 
Men det, det kommer an på, er ikke Livets Form, men Livets Fylde.

Det er ikke Oplevelsen, der er det væsentlige, — men den Inderlig
hed, hvormed I oplever den. Det kommer ikke så meget an på, om I 
når Målet, som hvordan I når det. Det er Gangen frem mod Målet, 
som er det afgørende, den Måde, I arbejder Jer frem imod det på.

I husker vist alle Historien om Vingårdsejeren, som samlede sine 
Sønner ved sit Dødsleje og sagde til dem, at der var en Skat i Vin
gården, og at de vilde finde den, når de gravede og pløjede flittigt. — 
Og de gravede, og de pløjede. Men Skatten fandt de ikke. Men om
sider, da de var blevet modne Mænd, forstod de, at Vingården var 
blevet til en Rigdom, netop fordi de havde pløjet og gravet den.

Dette at forstå, at i det rigtige, det levende Liv er det ikke Målet, 
det kommer an på, men Gangen mod Målet, at det ikke drejer sig 
om: hvad, men hvorledes, at det ikke kommer an på Livets Form, men 
Livets Fylde — det er det, vi kalder Menneskelighed.

Og det er det, jeg ønsker Jer mer end Alverdens Dygtighed og ydre 
Fremgang.

Og denne Menneskelighed, den hører til midt i Hverdagen, midt i 
Kampen for Tilværelsen, den hører til midt i den brutale, angstfyldte 
Tilværelse, vi står i.

Men stundom er det godt at søge Husvalelse ved at lægge Daglig
dagen bag sig. — Vil 1 med nogle Trin op ad en Stige?

Der er kun 3 Trin, men måske der er lidt højt mellem Trinene.
Alligevel — det lønner sig for vordende Akademikere at gå op ad 

den, for det er en Åndens Stormand, som viser Vej. Den store danske 
Naturforsker, Nils Steensen, Geologen og Anatomen, det er ham, som 
viser Vej med disse Ord:

»Skønne er de Ting, vi ser; skønnere de vi forstår; langt de skønne
ste, de vi ikke fatter.«

Tre Trin, ikke sandt? Og 3 høje Trin at stå overfor.
Det er som at gå et Trin op over Dagens Møje og. Besvær at se ud 

over den Rigdom og Overflødighed, som fylder Verden lige fra den 
enkleste Blomst til den fjerneste Stjerne. — Det er en Vederkvægelse. 
Men for det vågne Menneske går Glæden over alt det skønne over til 
en Undren og med denne Undren er vi ved det næste Trin, der hed
der Trangen til at forstå. Mennesket har ikke alene fået Sanser, men 
også Hjerne, og Undren er al Erkendelses og Forståelses Moder.

»Skønne er dé Ting, vi ser; skønnere de, vi forstår.« Det er mit Håb, 
at I, når I i Dag forlader Jeres Skole, bag om alt kedsommeligt Lektie- 
terperi har fået opleve eller i alle Tilfælde fået Mulighed for at opleve 
det, at Forståelse af Tingene og af ædle Menneskers Færden og Ind
sats åbner- op for noget, der er endnu skønnere og rigere end det, vi 
erfarede ved en blot og bar beskuende Betragtning.

Men Stigen har sit højeste Trin til sidst.
»Langt de skønneste er de Ting, vi ikke fatter.« Underlige Ord for 

en Forsker, en af dem, hvis Hjerne aldrig slog sig til tåls, men arbej
dede Århundreder frem for sin Tid, så langt forud, at først en Efter
verden ret kunde bedømme hans Format.

»Langt de skønneste er de Ting, vi ikke fatter«.
Hjertets Område, det uhåndgribeliges Under.
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En af hans samtidige, Frankrigs store Matematiker, Pascal, har givet 
de samme Ord en anden Form: le coeur a ses raisons, que la raison 
ne connaît pas.

Så klassisk som det er i sin Form, er det næsten uoversætteligt dette 
Ord. Nærmest kommer vi vel ved at oversætte det til: Hjertet har 
sine Grunde, som Forstanden intet kender til.

Hvad har de tænkt på de to store Forskere? På hele Følelsens Ver
den, den, der giver Livet dets Fylde. På det Livets Under, som hedder 
Kærligheden mellem to Mennesker, på den Livets Mildnen, som hedder 
Barmhjertighed, på det Livets Lys, som hedder Uselviskhed.

Men ser vi ærligt på Ordene, både Stenos og Pascals, så er det klart, 
at de har villet give dem endnu større Rækkevidde: »Langt de skønne
ste er de Ting, vi ikke fatter«. — Nu er det Gud, han taler om.

Er Trinet for højt? Ja, derpå må enhver jo give sit eget Svar. Og et 
ærligt Svar er det eneste rette. Det jeg blot gerne vil bede Jer om, er 
ikke kortsynet at standse ved det andet Trin. Ikke i Selv-nokhed at 
gøre Jeres Verden lille, ikke køligt forstandsmæssigt lægge Loft over 
Jeres Livsbillede.

»Langt de skønneste er de Ting, vi ikke fatter.« De Ord er sagt af 
en Mand, for hvem Livsrummet, Livsbilledet, Livsopfattelsen er så 
stor, at han har Plads for en Gud. — Og for hvem det er så svim
lende stort, at han ikke kan undvære Gud.

Og Pascal, den skarpeste matematiske Hjerne, den klareste Tæn
ker, han bøjer ydmygt sit Hoved: »Hjertet har sine Grunde . . .

Måtte det for Jer Studenter og Realister af 1948 blive sådan, at 
Jeres Hjerte altid må have sine Grunde, som slår den kolde Forstand 
ud.

Så vil I nemlig, hvor paradoksalt det end lyder, først lære at forstå 
Livet. Så vil I nå det, som er mit store Ønske for Jer ind i Fremtiden: 
Menneskelighed.

Indsættelsen af den nye rektor.
Den 12. august indsattes skolens nye rektor H. Willy Nielsen 

i sit embede af skoledirektør Olaf Petersen. Efter at skoledirek
tøren i meget varme ord havde hyldet rektor Bøgh, vendte han 
sig til den nye rektor og overdrog ham ledelsen af skolen, idet 
han ønskede ham gode arbejdsår. På forældrerådets vegne 
talte formanden, underdirektør Iver Thomsen, der udbragte et 
leve for den nye rektor, og på lærerkollegiets vegne bød lektor 
Rubinstein velkommen til fortsat samarbejde under den nye 
rektor. Endelig bragte rektor Nielsen en tak til myndigheder, 
forældre, lærere og elever.



Skolens plan.
Christianshavns Gymnasium-forbereder til mellemskoleeksa

men, realeksamen og studentereksamen efter den nysproglige 
og den matematisk-naturvidenskabelige linie.

Mellemskoleeksamen er mellemskolens afsluttende årsprøve, 
således at der prøves i det stof, som er gennemgået i 4de mel
lemskoleklasse. Denne eksamen er en betingelse for optagelse i 
realklassen og danner også den almindelige adgangsprøve til 
gymnasiet, men giver ingen rettigheder.

I gymnasiet og realklassen kan opflyttes de elever, som har 
bestået mellemskoleeksamen, og som skolen finder egnede der
til, idet man i henhold til cirkulære fra undervisningsministe
riet af 12. marts 1938 skal foretage en sådan sigtning af de til
meldte elever, at kun de elever opflyttes, om hvilke man kan 
vente, at de kan gennemføre undervisningen på den normale 
tid.

Efter kgl. anordning af 10. marts 1938 bortfalder ved studen
tereksamen efter undervisningsinspektørens nærmere bestem
melse eksamen ved hver skole i 3 eller 4 af de mundtlige fag. 
Årskarakteren i de fag, i hvilke eksamen er bortfaldet, med
regnes som eksamenskarakter.

Afgangsprøver 1948.
De danske stile bedømtes af rektor Egeberg Jensen og lektor M. Bo

rup (stud.), lektor K. Christensen og lærer Bogh (real.), adj. Krener 
(mell.); de engelske stile af adj. Mogensen og rektor Sv. Bruun (stud.), 
adj. Brier og viceinsp. Cramer (real.); de tyske stile af lektor Arndt .og 
lektor Rossen (stud.); de matematiske opgaver af lektor Rønnau og 
rektor, frk. Dickmeiss (stud.), insp. Th. Christensen og lektor Gamst 
(real.), lektor Christoffersen (mell.).

Beskikkede censorer ved de mundtlige prøver var i Illns i historie: 
adj. Ring, film i naturhistorie: lektor Blem, Ils i matematik: lektor 
Prior, lim i engelsk: lektor Hassing, Ills i tysk: lektor Moe, Ulm i hi
storie: adj. Lomholt-Thomsen, 4. mell. i latin: lektor Gjøng, real, i 
geografi: lærer H. Hellesen.

Ved real- og mellemskoleeksamen deltog desuden som censorer 
lærere fra Højdevangen Skole og Skolen ved Nørrevold.
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Følgende disciple nestod prøven:

Studentereksamen, 
den nysproglige linie:

Andersen, Birgit ................................................. 12,97 g-j-
Andersen, Ellen Overgaard ............................ 14,05 mg
Andreassen, Jens-Christian .............................. 13,66 mg-t-
Balle, Inger .......................................................... 13,79 mg
Bidstrup, Ruth ...................................................... 13,98 mg
Hansen, Jørgen Ernst ........................................ 13,55 mg~
Hjørlund, Ingrid ................................................. 13,77 mg
Kofoed, Niels ...................................................... 14,15 mg
Lassen, Helle ........................................................ 13,17 mg-:-
Martin-Meyer, Jette .......................................... 13,17 mg-^
Olsen, Birthe Haagendal ..................................... 13,59 mg-:-
Schæbel, Lise ..................................................... 14,27 mg+
Simonsen, Bodil .................................................. 13,46 mg^-
Skaaning, Inge ..................................................... 14,23 mg-|-
Sømberg, Agnethe .............................................. 12,88 g+
Sørensen, Mette Sevel ......................................... 13,09 mg-t-
Wengler, Mildred ................................................. 13,92 mg

den matematisk-naturvidenskabelige linie: 
Alsted, Lisbet ...................................................... 14,04 mg
Andersen, Jens ................................................... 14,06 mg
Andersen, Lisbeth .............................................. 13,32 mg-t-
Bryndorf, Jørgen ................................................ 13,51 mg-H
Buemann, Vibeke ................................................ 13,66 mg-r-
Graae, John ......................................................... 13,64 mg-=-
Groth, Leif .......................................................... 12,82 g+
Jensen, Helge Olrik ........................................... 13,38 mg-t-
Jørgensen, Lis ...................................................... 12,88 g+
Kemp, Ejvind ....................................................... 14,09 mg
Larsen, Poul ......................................................... 13,83 mg
Moos, Birthe .................   13,53 mg-H
Nancke, Karin ...................................................... 13,46 mg~t-
Petersen, Axel Agerlin ..................................... 13,39 mg—
Quaade, Arne ....................................................... 13,43 mg~t-
Rasmussen, Jørgen ............................................. 13,09 mg-^
Rosenkilde, Per .................................................... 14,68 ug~t-
Storm, Jørgen ...................................................... 14,30 mg+
Sørensen, Annelise ............................................. 13,36 mg-4-
Wandel, Carl ....................................................... 14,72 ug—
Westerberg, Hans ................................................ 13,23 mg-^

Realeksamen:
Bisgaard, Jens ...................................................... 13,58 mg-r
Busch-Jensen, Axel ............................................. 13,79 mg
Christensen, Jørgen ............................................ 13,76 mg
Christiansen, Jørgen ........................................... 13,15 mg^-
Faber, Gerda ........................................................ 13,90 mg
Flødstrup, Otto ................................................... 13,98 mg
Henrichsen, Lilly ................................................. 13,55 mg-H
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Ingemann, Ole ...................................................... 13,35 mg-i-
Jensen, Lis ............................................................ 12,64 g+
Jensen, Irvin Logstrup ....................................... 13,27 mg-:
Kriiger-Schou, Kirsten ....................................... 13,07 mg~^
Larsen, Torben Munck ...................................... 12,75 g+
Larsson, Carina .................................................. 13,33 mg—
Laustrup, Bodil .................................................... 14,02 mg
Lund, Claus ......................................................... 13,69 mg
Pedersen, Kate ..................................................... 14,26 mg-|-
Samuelsen, John ................................................. 12,17 g
Schmidt, Jytte ..................................................... 14,40 mg+
Staack, Per ........................................................... 13,82 mg
Sørensen, Leif ...................................................... 14,15 mg
Thjellesen, Vera ................................................. 13,63 mg—

Mellemskoleeksamen
blev bestået af 58 elever, hvoraf følgende 5 forlod skolen: Inga Albeck 
(12,56 g+), Jens Arne Jensen (12,82 g+); Flemming Løsecke (13,10 
mg-s-), Bente Mollerup (12,88 g+), Jørgen Toft (13,56 mg-:-).

17 elever overførtes til gymnasiets nysproglige linie, 14 til den mate- 
matisk-naturvidenskabelige linie, 22 til realklassen.

Eleverne.
Den 9. januar udtalte rektor ved morgensangen:
Kort før skoletids ophør i går fik jeg meddelelse om, at elev 

i 1. mellemkl. a. Erik Leth om formiddagen var afgået ved dø
den på hospitalet.

Da Eriks far bragte dødsbudskabet, fortalte han mig, at det 
var Eriks stolthed, at han havde bestået optagelsesprøven såle
des, at han kunne optages på Christianshavns Gymnasium, og 
hans glæde at gå her. Det blev kun kort tid, vi havde ham 
blandt os, men længe nok til at vi lærte ham at kende som en 
flink dreng, en dygtig elev og en god kammerat. Sådan vil vi 
bevare mindet om ham.

Skolen har i det forløbne år været drevet som fællesskole 
med 8 mellemskoleklasser, 1 realklasse og 6 gymnasieklasser. 
Elevantallet var pr. 1. september 1948: I mellemskolen 244 (121 
drenge, 123 piger), i realklassen 24 (11 drenge, 13 piger) og i 
gymnasiet 141 (49 drenge, 92 piger).
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Lærerpersonalet.
Den 31. juli 1948 fratrådte rektor F. Bøgh efter at have be

klædt stillingen som rektor ved Christianshavns Gymnasium 
siden 1. september 1924.

Fra 1. august 1948 er lektor ved Christianshavns Gymnasium 
11. Willy Nielsen udnævnt til rektor.

Adjunkt, fru H. Riskær Steffensen er fra 1. august 1948 ud
nævnt til lektor.

Cand. mag. Grethe Mortensen og cand. mag. Kirsten Rickelt, 
f. Fledelius, er fra 1. august 1948 udnævnt til adjunkter på 
prøve.

Cand. mag. Niels Erik Christensen er fra 1. august 1948 ud
nævnt til adjunkt på prøve ved Christianshavns og Sortedam
Gymnasier.
Rektor H. Willy Nielsen: Naturhistorie i Illmn, Imn, 

4b, la, Ib  ....................................................... 12 timer
Lektor Egon Bork: Tysk i Hins, lins, 4a, tegning i 

mellemskolen ................................................... 25 »
Lektor Aage Broby: Geografi i Ilmn, 4b, 2b, Ib, fysik 

i Ins, 3b, sløjd i mellemskolen ........................ 26 »
Adjunkt Egil Christensen: Geografi i real., 4a, 3a, 3b,

2a, la, gymnastik (drenge) i III, II, I, real., 2 ■■■ 31 »
Adjunkt Niels Erik Christensen: Matematik i lins, 

Ins, lb, fysik i 2b, la .................................... 12 »
Lektor V. Dalhoff: Dansk i lins, real., 4a, historie i

Ilmn, 2b, oltidskundskab i Hins, Ilmn, Ins, latin 
i Ins ........................................................................ 22 »

Lektor N. V. Due: Kemi i Illmn, naturlære i Imn, 
real., Ib ........................................................... 12 »

Lektor Georg Garde: Historie i lins, Imn, 4a, 4b, lb, 
oldtidskundskab i lins, Imn, engelsk i Illns, 3b, la 2714 »

Lektor Ella Gregersen: Dansk i 3b, 2b, engelsk i lins, 
4a, 2a, håndarbejde i 3a, 3b, 1 ........................ 26/4 »

Adjunkt Erik Halkjær: Naturlære i Illmn, Ilmn, ma
tematik i Imn, 4b ........................................... 21 »

Overlærer N. A. Hansen: Matematik i 3a, 3b, 2a, 2b, 
la, .skrivning i 2b ............................................ 27 »

Adjunkt Jørgen Holst-Jensen: Dansk i Hins, Ilmn,
4a, historie i Ins, real., religion i Ilmn, lins, 4a, 3a, 
2a, 2b ........................... . ....................................... 26 »

Lektor Th. Jøek: Fransk Hins, Ilmn, Ins, matematik 
i real-, gymnastik (drenge) i 4, 3, 1 .......... . ...... 26 » 
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Lektor Knud Kretzschmer: Historie i Illmn, Hins,
3a, 3b, 2a, la, fransk i Uns, Imn .......................... 26 timer

Organist Gunnar Michelsen: Sang i 3b, 2b, la, 1b ... 7 »
Adjunkt Grethe Mortensen: Tysk i Ins, 3a, gymna

stik (piger) i I, real., 3, 2, skrivning i 2a, la ...... 26 »
Adjunkt Jon Monrad Møller: Dansk i Imn, 3a, la,

sang i Illmn, Hins, Ilmn, Uns, Imn, Ins, 3a, 2a, 
latin i 4b, religion i la, Ib ................................. 30 »

Lektor E. Philipsen, f. Holst: Engelsk i Ins, 4b, Ib, 
latin i Hins, lins, 4a ........................................... 25 »

Lektor Kai Philipsen: Naturhistorie i Hins, lins, real.,
4a, 3a, 3b, 2a. 2b, kemi i Ilmn, fysik i 4a, 3a, 2a... 26 »

Adjunkt Kirsten Rickelt, f. Fledelius: Fransk i Ilmn,
real., tysk i 4b, 3b, 2a, håndarbejde i 4a, 4b, 2... 27 »

Lektor P. Rubinstein: Matematik i Illmn, Ilmn, 4a;
fysik i 4b ................................................................ 22 »

Lektor H. Riskær Steffensen, f. Riskær: Tysk i real., 
2b, gymnastik (piger) i III, II, 4, 1 ................. 22 »

Adjunkt Gustav Tolderlund-Hansen: Religion i
Illmn, Hins, Imn, Ins, 4b, 3b, dansk i Illmn,
Ins, Ib, oldtidskundskab i Illmn, skrivning i Ib ... 24 »

Lektor Erling Vedel: Engelsk i Ilmn, Imn, real., 3a,
2b, dansk i 4b, 2a ................................................. 26 »

Skolelæge er læge Kai Trier.
Skolesundhedsplejerske er frk. Inger Olsen.

Nedennævnte har haft kortere eller længere vikariater:
Cand. mag. Nanna Munch Jensen, stud. mag. Jens Wolff, 

cand. mag. Torkild Korsgaard, cand. mag. Birthe Togchy, cand. 
mag. Arnold Hansen.

Som lærerkandidater har nedennævnte gennemgået 
kursus i praktisk undervisningsfærdighed:

Cand. mag. et mag. scient. Bent Fuglede i matematik hos lek
tor Rubinstein og overl. N. A. Hansen, fysik hos lektor Due.

Cand. mag. Torkild Korsgaard i historie hos lektorerne Garde 
og Kretzschmer, geografi hos lektor Broby.

Lærerinde Inger Vibeke Hansen i gymnastik hos lektor, fru 
Riskær Steffensen.

Cand. mag. Niels Holm i dansk hos adjunkt Tolderlund-Han
sen og i gymnastik hos adjunkt E. Christensen.
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Fag- og timefordelingen 1948—49.

De elever i 4. mell., der har læst latin, har været fritaget for tegning, 
1 time matematik og 1 time dansk.

Ill
m

n

1
c 
S cnC c 

S wB Re
al

kl

i ‘T
co CM CM -

X

Religion................. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Dansk............. 4 4 4 4 4 1 5 5 5 4 4 4 4 5 5
Engelsk................. X 5 3 5 3 5 5 4 4 3 3 3 3 5 5
Tysk....................... - 4 - 4 - 4 3 4 4 4 4 5 5 X X

Fransk .......  ......... 4 4 4 4 4 4 4 X X X X - X X X

Latin....................... X 3 X 4 X 4 X 4 4 X X X X X X

Oldtidskundskab . 1 1 1 1 1 1 X X X X X X X X

Historie ............... 4 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 9 2
Geografi............... X X 9 2 2 - 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Naturhistorie. . 4 4 x x X - 2 2 2 2 9 2 2 2 2
Fysik og Kemi.... 6 X (i x 6 2 2 2 2 9 2 2 2 2 2
Matematik & Regn. 6 - (i 9 6 2 5 7 7 6 6 5 5 4 4
Skrivning ............. - - - - - - - X X X X 1 1 3 3
Tegning ............... - - X - - - X 2 (2) 2 2 1 1 9 2
Haandgerning .... - - - - X - X 2 2 2 2 2 (2) 2 (2)
Gymnastik........... 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
Sløjd ..................... X - - - X X - 2 2 2 2 2 (2) 2 (2)
Sang....................... 1 1 1 1 1 1 - - - Ï 1 2 2 2 2

Forældreråd og forældremøder.
Forældrerådet består af følgende medlemmer: Underdirektør 

I. Thomsen (formand), revisor u. mag. P. Bentved (sekretær) og 
læge H. Øhlenschlæger (valgte af forældrene), samt revisor H. 
K. Rasmussen og pastor G. Sparring-Petersen (valgte af bor
gerrepræsentationen). Lektor Ella Gregersen og lektor P. Ru
binstein er lærerrådets repræsentanter. Desuden deltager rek
tor i møderne.

Forældrene var indbudt til at deltage i to forældremøder på 
skolen:

Tirsdag den 9. november 1948 for forældre til mellemskole
elever. Dagsorden: 1. Meddelelser fra rektor. 2. Nye metoder i 
danskundervisningen med demonstration af en dansktime i 1. 
mellem ved adjunkt Tolderlund-Hansen. 3. Eventuelt.

Onsdag den 10. november for forældre til gymnasie- og real
elever. Dagsorden: 1. Meddelelser fra rektor. 2. Nyere tekniske 
hjælpemidler i undervisningen med demonstration af film og 
pladespiller-anlæg. 3. Eventuelt,
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27. april var forældrene til eleverne i 2. og 3. mellemklasserne 
indbudt til orienteringsmøde angående seksualundervisning. 
Lektor Rubinstein, adjunkt Egil Christensen og adjunkt Grethe 
Mortensen forelagde deres planer for denne undervisning.

Møderne og de efterfølgende kaffeborde fik stor tilslutning.

Eksamensopgivelser.
Illmn

Dansk (Tolderlund-Hansen): Erasmus Montanus, St. Hansaften-spil, 
Vildanden. — Falkenstjerne I (6. udg.): Side 12—17, 37—40, 86—90, 
94—96, 98—100, 113—115, 168—172, 218—220', 235—238, 276—278, 289 
—291, 343—345, 363—365, 370—371, 376. — II: S. 2, 14—15, 59—63, 
138—140, 171—173, 199—204. Svinedrengen, 231—235. — III: S. 1—10, 
19—22, 45—46 (Sakuntala, Jeg hører i natten), 49—50, 51—53, 90—93, 
122—123, 123—124, 135—138, 246—248, 272—276, 327—328.

Historie (Kretzschmer): Verdenshistorie (Holt) 476—1500, 1789—1815, 
1871—1914. Danmark (Ilsøe) til 1241, 1848—1920. Samfundslære 
(Kretzschmer og Lindhardt Hansen) kap. 1, 6, 8. Speciale: Nordslesvig 
1920—1939.

Oldtidskundskab (Tolderlund-Hansen): Iliaden I, VI 313—529, XXII 
306—515. Antigone. Kong Kroisos, kap. 29—45. Apologien og Kriton. 
Bundgaard: Kunsthistorie. 12 billeder efter Bruhn og Hjortsøe samt 
Luckenbach.

Naturhistorie (rektor): Lund: Biologi f. g. (8. udg.) 4- økologi. Krogh: 
Fysiologi f. g. (8. udg.) -h s. 95—111, 115—118, 127—133.

Fysik (Halkjær): Sundorph: Varmelære (7. udg.): S. 14—24, 28—35, 
49—52. Lyslære (7. udg.): S. 30—32, 38—40, 50—60, 63—71. Elektrici
tet og magnetisme (7. udg.): S. 1—11, 39—53, 87—93, 161—176. 
Eriksen og Sikjær: Fysik II (1. udg.): S. 7—27, 62—63, 93—102, 107— 
116, 130—142. Barmwater: Astronomi (7. udg.): S. 56—72, 80—93, 
101—11. — Øvelser: Dilatometer, lufttermometer, fugtigh.edsmåling, 
hulspejls brændvidde, måling af samlelinses brændvidde, linsesy
stemer, fast stofs massefylde, overfladespænding, strømleder i mag
netfelt, kompensationsmetoden, Boser’s faldmaskine, to- og treelek- 
troderør, jordmagnetismens horisontalintensitet, matematisk og fysisk 
pendul, elastiske svingninger.

Kemi (Due): Rancke Madsen: Kemi, s. 23—26, 44—82, 137—166, 179— 
184, 186—189.

Matematik (Rubinstein): Pihl og Rubinstein: M. f. gym.: I §§ 28—31, 
82—98, 100—104, 109—110, 114—122, 129, 133—164,“ 197—199. II §§ 
31—40, 45—69, 72—75, 78—79, 92—97, 113—118. III §§ 3—6, 25—26, 
57—83, 98—103.

Hins
Dansk (Holst-Jensen): En landsbydegns dagbog, Den gamle præst, En 

folkefjende. — Falkenstjerne I (6. udg.): S. 5—8, 37—40, 104—107, 
155—156, 168—172, 189—190, 216, 218—220, 234—235, 243—246, 267— 
268, 272—275, 279—282, 289—291, 343—346. II (5. udg.): S. 2, 4. (Hol
gers sang om livet), 14—15, 33—34, 55—59, 132—134, 138—140, 171 
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—173, 199—204, 326—328. Ill (5. udg.): S. 11—15, 19—22, 40—41, 
54—56, 90—93, 122—123, 131—134, 143—145, 193—198, 216—217, 233 
—241, 327—328.

Historie (Kretzschmer): Som Illmn.
Latin (E. Philipsen): Cortsen: Lat. læsebog II (5. udg.): S. 18—51, 59 

—74.
Oldtidskundskab (Dalhoff): Iliaden I, II, XXII—336. Kong Oedipus. 

Kong Kroisos, kap. 1—6, 26—72, 80—91. Apologien. Billeder efter 
Bundgaard og skolens fotografier.

Engelsk (Garde): Merchant of Venice III. English Poems (Østerberg) 
3—5, 23, 70—77, 107—109, 115—120. Dickens Reader 50—68. Macau
lay: Masterpieces 27—38. Contemporary Reader 8—18, 41—54. Eng
lish Essays II 21—29, 53—56.

Tysk (Bork): Wilhelm Tell I 1—2, II 1, IV 3. Nathan der Weise III 
5—7. Faust 243—521, 2605—2804, 3374—3520, Trüber Tag. Tyske 
digte (Ostergaard): Mailied, Adler u. Taube, Mignon, Gefunden, 
Heidenröslein, Fischer, Sänger, Die Glocke fra 7. Meisterspruch, 
Freude, Polykrates. Kulturgeschichtliche Lesestücke, nr. 1, 4, 6, 8. 
Deutschland II 3, s. 1—5 n.

Naturhistorie (K. Philipsen): Som Illmn.

Ilmn
Geografi (Broby): Andersen og Vahl: Geologi, Klima og plantebælter, 

Erhvervsgeografi. Der overspringes det i cirkulære af 29. 11. 1948 til
ladte.

Ilns
Geografi med naturlære (K. Philipsen): Andersen og Vahl: Geografi 

f. n. gym. -: side 34—38, 70—78. Due og Nielsen: Fysik f. n. gym. 
Due og Nielsen: Kemi f. n. gym. : org. kemi m. m.

Matematik (N. E. Christensen): Mogensen: Mindre lærebog f. g. spr. 
linier, §§ 4, 7—11, 14, 16—18, 20—23, 26—30, 32—38. Endvidere loga
ritmer.

Realklassen.
Dansk (Dalhoff): En landsbydegns dagbog. Den politiske kandestøber. 

— Hansen og Heltoft V (3. opl.): S. 4—13, 18—19, 75-—79, 100—106, 
148—154, 169—171, 180—184, 193 (landsby-veje), 212—222, 324—343.

Engelsk (Vedel): Friis-Hansen og Nielsen: E. f. r. (1. udg.), nr. 1—3, 
5, 11, 14, 15—17.

Tysk (Riskær Steffensen): Wiggers Smith m. fl. IV, nr. 2, 6, 8, 11, 13, 
15, 21, 23, 25, 29, 30, 32, 34, 39.

Fransk (Rickelt): Nielsen og Hoffmann: Fr. beg., nr. 11, 13, 17—21, 
23—26, 29—33, 36—43, 45; side 55—71, 94—104.

Regning og matematik (Jøek): Jessen og Smith: M. og r. for realkl. 
Friis-Petersen og Jessen: Realkl. regnebog.

Naturlære (Due): Due: Kemi f. real. Sundorph: Fysik f. real. II (9. 
udg).

Historie (Holst-Jensen): Clausen og Gabrielsen: Danmarks historie 
1864—1940 (1. udg.): Til side 125. Kretzschmer og Lindhardt Han
sen: Samfundslære f. real. (12. udg.): Kap. 1, 3, 5—8.

Geografi (E. Christensen): Hellner og Humlum: Erhvervsgeografi (3. 
udg.)

Naturlære (K. Philipsen): Lund: Biologibog.
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4a
Dansk (Holst-Jensen): Hjortens flugt. — Hansen og Heltoft IV (3. op

lag): 2—26, 100—109, 116—126, 136—138, 193—211, 230—231, 236— 
246, 254—264, 266—313. — P. Christensen: Svensk læsebog (16. udg.): 
17—25, 27—35, 62—64, 73—78, 80—83.

Engelsk (Gregersen): Friis-Hansen og Nielsen IV, nr. 15, 18—20, 26—31. 
Tysk (Bork): Wiggers Smith m. fl. III, nr. 6—9, 13—19, 27, 32—33, 35, 

39, 41, 42.
Latin (E. Philipsen): Mikkelsen I—XXXIII.
Historie (Garde): Schmidt II: 1815—1939.
Geografi (E. Christensen): P. Andersen: G. f. m.: Nordamerika, Dan

mark, Norge, Sverige, Island.
Naturhistorie (K. Philipsen): Hvass og Jørgensen: Zoologi IV. Balslev 

og Simonsen: Botanik IV.
Fysik (K. Philipsen): Sundorph: F. f. m. II.
Regning og matematik (Rubinstein): Pihl og Ring: Regnebog f. m. IV. 

Pihl: Geometriske øvelser II: øvelserne 76—86, 94—105.

4b
Dansk (Vedel): Hakon Jarl. — Flansen og Heltoft IV (1. udg.): 1—61, 

85—95, 100—128, 193—211, 224—253, 259—293, 321—327. Johs. V. 
Jensen: Bræen (M. Larsens udg.). — P. Christensen: Svensk læsebog 
(11. udg.): 18—26, 67—71, 75—80, 91—102.

Engelsk (E. Philipsen): Friis-Hansen og Nielsen IV, nr. 3, 4, 7, 8, 10, 
15, 17, 19—22, 26, 27, 31.

Tysk (Rickelt): Wiggers Smith m. fl. Ill, nr. 2, 6, 7; 9, 11, 13, 16, 18, 
23, 27, 29, 32, 33, 39, 41, 42.

Latin (Monrad Møller): Som 4a.
Historie (Garde): Som 4a.
Geografi (Broby): Som 4a.
Naturhistorie (rektor): Bøving-Petersen og Stockmarr: Zoologi II: Fra 

bløddyr—ud. Botanik som 4a. Rasmussen og Simonsen: Organisk 
kemi: Fra kulhydrater—ud.

Fysik (Rubinstein): Sundorph: F. f. m. II.
Regning og matematik (Halkjær): Andersen og Damgaard Sørensen: 

Regning og aritmetik IV. Pihl: Geometriske øvelser II: Øvelser 71, 
77—86, 94—105.

Rektor Bøghs fond.
Ved indsamlingen til dette fond, der blev foretaget mellem 

nuværende og tidligere elever og lærere og mellem forældre, er 
der indkommet 6000 kr. En fundats for fondet er under udarbej
delse, og renterne af de indsamlede midler vil årligt blive uddelt 
ved årsafslutningen.
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Skolens første studenterhold (årg. 1923) vedtog under en 
kammeratlig sammenkomst i anledning af 25-års-jubilæet at 
skænke en gave på 100 kr. til en af årets studenter. Gaven blev 
ved årsafslutningen tildelt Lise Schæhel, Hins.

Af skolens dagbog.
1 .—5. september var lins -j- mn på lejrskole-ekskursion på 

Bornholm. Man boede på St. Jørgens Gård og besøgte herfra 
de vigtigste geologiske og historiske lokaliteter.

15. september var Hins -j- mn på historisk ekskursion til 
Malmø og Lund.

21. september var 3ab på Frederiksborg.
28. september foretog realklassen samme tur som III.
1. oktober var lins mn på geologisk ekskursion til Lellinge, 

Stevns og Fakse med besøg i Storehedinge Kirke og Vallø.
8. oktober var Ins -|- mn på geologisk ekskursion til Værløse, 

Ryget Skov, Farum, Bastrup.
15. oktober var 4ab på besøg i Roskilde Domkirke og på 

svampetur i Boserup.

1. september aflagde 2a besøg på Glyptoteket.
30. september var Ilmn på Nationalmuseets II afd.
25. november beså Ilns Teatermuseet.
17. december beså Ilmn Tøjhusmuseets rustninger.
19. december beså Imn og Ins Det kgl. Teater bag kulisserne.
Januar—februar besøgte gymn. -j- real. -F 4ab Wienerudstil- 

lingen.
28. januar var 2b i Tøjhusmuseet.
17. marts var Ins i Nationalmuseets oldnordiske samling.

9. december besøgte Illmn Frederiksborg Højskole, hvor de 
dagen igennem deltog i skolens undervisning og således fik 
indtryk af dens særlige arbejdsform.

11. januar holdt forfatterinden Jeanne Oterdahl fra Göteborg 
(»Norden«) foredrag om »De fyra stora i diktens Värmland« 
for III og II.

27. januar holdt lektor Oscar Mendelsohn fra Oslo (»Nor
den«) foredrag (med oplæsning) om Nordahl Grieg for gymn. 
og realklassen.

I februar holdtes færdselsforedrag for mell. -|- real, af over
betjent Mauritzen.
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Fester og sammenkomster. 29. maj 1948 afholdtes en maj fest 
i anledning af, at det var 25 år siden skolen første gang dimit
terede et hold studenter. Regn hindrede dans om majstangen, 
som var rejst i gården, og festen måtte henlægges til gymna
stiksalene, hvor der var dans, leg og tovtrækning mellem elever 
og lærere. Under festen serveredes sodavand og kager.

13. november holdtes åbent hus for gamle studenter. Pastor 
Jacob Gejlsbjerg (årgang 1931) fortalte oplevelser fra Østen. 
Bagefter var der kammeratligt samvær ved kaffeborde i gym
nastiksalen.

17. november var elever fra Det kgl. Blindeinstitut indbudt 
til at overvære skolekomediens generalprøve.

19. og 20. november opførtes Julius Magnussens: »Skyldig 
eller uskyldig« i Ungarnsgades aula. Indstuderingen var ledet af 
lektor K. Philipsen, orkestret lededes af adj. Monrad Møller.

22. december fandt juleafslutningen sted i Vor Frelsers Kirke. 
Mellemskolekoret sang under ledelse af adj. Monrad Møller. 
Skoleorkestret og et stort kor af elever fremførte Finn Videros 
kantate under ledelse af organist G. Michelsen. Juletalen blev 
holdt af adj. Tolderlund-Hansen. Organist Rung-Keller viste 
som sædvanligt skolen den velvilje at præludere og ledsage fæl
lessangen på orgelet. Mange forældre deltog.

11. februar holdtes skolebal i Håndværkerforeningens lokaler. 
Forud for ballet var der broget underholdning, en »talenternes 
parade«, hvor forskellige af skolens elever spillede, sang eller 
fortalte historier.

I september deltog hold fra skolen i Københavns skolevæsens 
svømme- og idrætsstævner. Der vandtes sølvplader i holdsvøm
ning for piger og af et håndboldhold fra II piger.

Svømmeprøven er i årets løb bestået af 33 elever. Frisvøm
merprøven bestodes af 22, livredderprøven af 29 elever.

9. april afholdtes gymnastikkonkurrence mellem Frederiks
berg og Christianshavns gymnasier. F. G. opnåede 150Ja points, 
C. G. 15P/S.

De sædvanlige klassekonkurrencer i gymnastik i april måned 
fik det forløb, at I vandt over realklassen, III vandt over II og 
II vandt over I.

Flidspræmier for »flittigt og dygtigt arbejde« tildeltes nedennævnte 
elever fra III mn: Jens Andersen, Vibeke Buemann, Karin Nancke, 
Per Rosenkilde, Jørgen Storm, Carl Wandel; Hins: Ellen Andersen, 
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Inger Birgitte Balle, Ruth Bidstrup, Jette Märtin-Meyer, Inge Skaa- 
ning; Ilmn: Lis Aagaard, Bente Andersen, Tove Due Andersen, Jean 
Birch-Andersen, Birgit Larsen, Ove Lauritzen, Mogens Schmidt; lins: 
Lis Pihl Hansen, Eva Rasmussen, Mona Woldfrom; Imn: Kjeld Licht, 
Jens Mellemgaard, Aase Møller, Bente Prejslev, Niels Jacob Schæbel, 
Lars Sørensen, Willy Sørensen; Ins: Anne Marie Egeskjold, Conny 
Henriksen, Anker Nielsen, Birthe Olsen; real: Jørgen Christensen, 
Jytte Schmidt.

Alliance Françaises bogpræmie tildeltes Lis Aagaard Illmn ved en 
fest i foreningen den 9. december.

Foreningen »Norden«s bogpræmie tildeltes Jette Martin-Meyer, Hins. 
Lise Schæbel, Hins fik den amerikanske præmie.

Gaver.
Skolen har i årets løb med tak modtaget følgende gaver:
Eghjort fra Sverige (han og hun): Svend Erik Landstrøm, 2a. — For

skellige aftryk af Sigillaria: Lektor E. Gregersen. ■— Stor skibsmodel i 
glaskasse: Tom Christiansen, 4b.

Boggaver til biblioteket fra: Lise Gjellerup Andersen, Ils, Jørgen 
Østberg Flansen III m, rektor Fr. Bøgh, Mrs. Michaela Pooley (Surrey, 
England), lektor Bork.

Gymnasieforeningen „Under Spiret“.
I sæsonens løb har været afholdt følgende møder:
Folkedansaftener under ledelse af fru Riskær-Stef fensen, fore

dragsaftener med efterfølgende diskussion: Tandlæge, fru Inga 
Dahlsgaard: »Er kvindesag forældet«, pastor Erik Thaning: 
»Kan sandhed bevises«, arkitekt Poul Henningsen: »Demokra
tiets fallit«, adjunkt Hagbard Jonassen: »Mennesket og krigen«, 
adjunkt G. Tolderlund-Hansen: »Af sæsonens boghøst«.

En diskussionsaften over emnet: Atlanterhavspagten og Dan
marks stilling til denne, hvor lektor K. Kretzschmer indledte.

En aften med broget underholdning, et julebal, en fastelavns- 
fest og et afslutningsbal.

Foreningens formand har været Torben Børglum Madsen, 
Illmn. Medlemstallet har været 154.

Medlemmerne har vist megen interesse og der har været stor 
tilslutning til de forskellige arrangementer.
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Christianshavner-Samfundet.
Christianshavner-Samfundet har nu levet sit første år.
Efter et stort arbejde med opsporing af adresser og udsen

delse af opfordring til studenter, til nuværende og tidligere 
lærere har Samfundet nu et medlemsantal på ca. 175.

Den alt overvejende begivenhed i det første år var rektor 
Bøghs afgang, som gav anledning til, at forældre og lærere 
sammen med Samfundet udførte indsamlingen til rektor Bøghs 
hædersgave, »Rektor Bøghs fond«, som blev overrakt rektor på 
dennes sidste afslutningsdag, den 24. juni 1948. Det var et stort 
og højtideligt øjeblik, som vi, der overværede det, aldrig kan 
glemme.

Samme dag udnævntes rektor Bøgh til æresmedlem af Chri
stianshavner-Samfundet og er således Samfundets første æres
medlem.

I sept. 1948 afholdt Samfundet en viseaften med underhold
ning af de kendte studenterforeningsskuespillere, landsretssag
fører Ejgil Jensen og afdelingsingeniør Kaj Elansen, som gav 
os en fornøjelig aften. Der sluttedes med punchegilde.

I februar 1949 afholdtes møde, hvor teaterdirektør Erik Elias 
underholdt os med Charley Chaplin ved interessant foredrag 
og morsomme films.

På generalforsamlingen den 28. marts 1949 oprettedes »Chri
stianshavner-Samfundets legatfond«, hvortil overførtes kr. 
200,00 fra 1948’s overskud. En lille, beskeden begyndelse; men 
vi håber, at mange flere endnu vil slutte op om Samfundet, så 
der til næste år kan overføres et endnu større beløb, således 
at fonden inden alt for længe kan yde hjælp til elever fra Chri- 
stianshavns Gymnasium.

Fonden modtager også tilskud fra ikke-medlemmer.
På generalforsamlingen vedtoges ligeledes, at alle tidligere 

elever fra Christianshavns Gymnasium nu kan blive medlem
mer. Alle sådanne bydes hermed: »Velkommen i Christians
havner-Samfundet«.

O. V. Garnum, 
læge, 

p. t. formand.
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Meddelelser til hjemmene.
Skoleafgiften er for finansåret 1948—49 beregnet således:

Skoleafgift:
Afgiftspligtig indtægt: I gymnasiet og 

realklassen
I mellemskoles 

klasserne
for hver elev for hver elev

månedlig : månedlig :
kr. kr. ø. kr. 0.

3050— 4000 inkl....................... ............. 3,75 2,50
4050— 5000 » ................. ............. 5’00 3,75
5050— 6000 » ............. 6,25 5,00
6050— 7000 » ................. ............. 7,50 6,25
7050— 8000 » ................. ............. 8,75 7,50
8050— 9000 » ................. ............. 10,00 8,75
9050—10000 » ................. ............. 11,25 10,00

10050—11000 » ................. ............. 12,50 11,25
11050—12000 » .................. ............. 13,75 12,50
12050—13000 » ................. ............. 15,00 13,75
13050—14000 » ................................ 16,25 15,00
14050—15000 » ................. ............. 17,50 16,25
15050—16000 » .................. ............. 18,75 17,50
16050 og derover ................. ............. 20,00 17,50

Har en forsørger flere end 1 barn, som er under 15 år, eller som
er over denne alder og nyder undervisning i en af de offentlige højere 
almenskoler, nedsættes skatteindtægten med 1000 kr. for hvert barn 
ud over det første; dog kan ingen skatteindtægt over 4000 kr. bringes 
ned under 3050 kr.

Eksamensafgift.
For hver elev, der indstilles til en afsluttende, offentlig eksamen, 

skal der betales en eksamensafgift til staten, og denne afgift, der skal 
udredes af forsørgeren, skal være indbetalt til skolen inden udgangen 
af marts måned.

Eksamensafgiften udgør til mellemskoleeksamen 5 kr., til realeksa
men 10 kr. og til studentereksamen 15 kr.

Bøger og bogafgift.
Skolen udleverer de nødvendige lærebøger til låns til eleverne. Ele

ver i gymnasieklasserne betaler herfor en årlig afgift af 24 kr. Elever 
i realklassen en årlig afgift af 12 kr. Eleverne må altid holde 
bøgerne forsynet med helt omslag med tydeligt 
navn. Tilføjelser i bøgerne må ikke finde sted uden 
efter udtrykkelig ordre fra faglæreren. Skolen må 
kræve erstatning for mishandlede bøger.

Forsømmelser.
Som gyldig grund til udeblivelse fra skolen 

regnes i almindelighed kun sygdom, og meddelelse må 
straks afgives til skolen. Eleven skal, når han igen kommer i skole, 
medbringe skriftlig meddelelse fra hjemmet om, hvad han 
har fejlet. Hvis sygdommens varighed overstiger 3 dage, kan skolen 
forlange lægeattest.
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Hvis forsømmelse i anden anledning skulle være påkrævet, må skrift
lig anmodning derom medbringes senest dagen forinden.

For den gode ordens og det regelmæssige arbej
des skyld anmodes forældrene indstændigt om ikke 
uden særlig tvingende grund at bede deres børn fri
taget for en enkelt undervisningstime; dette gæl
der også sang- og gymnastiktimer.

Lægebesøg må henlægges til skolefridage eller lægens ugentlige 
aftenkonsultation.

Skolelægen træffes på skolen 2. og 4. mandag i hver måned. 
Sundhedsplejersken træffes hver mandag og torsdag.

Fritagelse for gymnastik.
Fritagelse for gymnastik udover een uge, kan ifølge ministerielt 

eirkulære af 5. maj 1916 kun tillades i henhold til lægeattest. Denne 
skal udstedes på en særlig blanket, som udleveres på skolen.

Konfirmandforberedelsen.
Skemaet for den daglige undervisning vil i det kommende skoleår 

blive lagt således, at der indtræder så ringe forstyrrelse som muligt 
for de elever, hvis præstegang falder i 3. mellemskoleklasse, hvorfor 
skolen indstændigt må henstille, at præstegangen henlægges til 
denne klasse.

Alle elever i afgangsklasserne samt elever i andre klasser, som ud
skrives af skolen som ikke længere undervisningspligtige, vil fremtidig 
før udskrivningen blive tilsagt til undersøgelse af skolelægen.

Under denne undersøgelse vil eleven samtidig blive udspurgt om 
valg af erhverv, og påvises der sygelige tilstande, navnlig sådanne, som 
vanskeliggør valg af visse erhverv, eller hvis det på forhånd er skole
lægen bekendt, at eleven lider af sådanne sygelige tilstande, vil skole
lægen gøre hjemmet opmærksom på forholdet.

Calmettevaccination i 1. mellemklasse.
Børn, der reagerer positivt på tuberkulinprøven, er på et eller andet 

tidspunkt blevet smittet med tuberkelbaciller, men det behøver ikke 
at betyde, at de har sygdommen tuberkulose, idet følgerne af sygdom
men hos de fleste er overvundet og kun har efterladt en positiv tuber
kulinreaktion.

Den positive tuberkulinreaktion betyder, at man har en væsentlig, 
men ikke absolut beskyttelse mod en ny tuberkuløs smitte.

De børn, der reagerer negativt på tuberkulinprøven, har ikke er
hvervet denne beskyttelse og er derfor mere modtagelige for smitte 
med tuberkelbaciller.

Man kan ved vaccination af de tuberkulinnegative fremkalde en lig
nende beskyttelse som den, de tuberkulinpositive har opnået efter at 
have overvundet smitten.

Vaccinationen, der foretages ved indsprøjtning i huden af en ringe 
mængde af den såkaldte calmettevaccine, er ganske ufarlig. Der opstår 
ingen feber, smerter eller andre sygdomsfornemmelser, men på vac
cinationsstedet på venstre overarm danner der sig en lille rød filipens 
eller undertiden et lille sår, der kan vædske i nogen tid, og i meget 
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sjældne tilfælde fremkommer en lille byld, der heler op uden gener, 
eventuelt ledsaget af forbigående kirtelsvulst på halsen eller i arm
hulen.

6 uger efter vaccinationen foretages en ny tuberkulinprøve til kon
trol på, om vaccinationen har givet det ønskede resultat, hvilket viser 
sig ved, at tuberkulinreaktionen nu er blevet positiv. Med visse mel
lemrum bor man undersøge, om tuberkulinreaktionen stadig er positiv, 
for at sikre sig, at den opnåede beskyttelse fremdeles er til stede.

Det er navnlig vigtigt at calmettevaccinere de tuberkulinnegative 
elever i afgangsklasserne, da det har vist sig, at en stor del af de sær
lig ondartede tuberkulosetilfælde opstår i årene efter skoletidens op
hør, og man må derfor indtrængende opfordre Dem til, når skolelæge
institutionen til sin tid retter henvendelse til Dem, at lade Deres barn 
calmettevaccinere.

Til forældre, hvis børn søges optaget i 3, mellemskoleklasse.
Undervisningspligten ophører med skoleårets udgang for de elever, 

der på det tidspunkt er fyldt 14 år, for så vidt de har gået i skole i 
7 skoleår.

Elever, der overføres til en 3. .mellemskoleklasse, kan i henhold til 
lov om folkeskolen af 18. maj 1937, § 43, stk. 3, og undervisningsmini
steriets skrivelse af 8. januar 1942 til skoledirektøren i København 
ikke udskrives i løbet af skoleåret, selv om de er over den undervis
ningspligtige alder, uden at forældrerådets tilladelse hertil gives.

Meddelelsesbog hjemsendes i oktober, december, marts og slutnin
gen af april. Den skal straks forevises i hjemmet og medbringes næste 
skoledag. Regler angående karaktergivningen findes foran i bogen.

Glemte sager.
Det hænder meget ofte, at eleverne glemmer beklædningsgenstande 

på skolen, og at disse forsvinder eller ligger hen, uden at det er mu
ligt at få oplyst, hvis. de er, og man anmoder derfor indtrængende 
hjemmene om at mærke børnenes tøj med navn og på denne måde 
være skolen behjælpelig i dens bestræbelser for, at børnene ikke mister 
deres toj.

Mindre genstande, såsom huer, vanter og tørklæder, vil det som 
regel være mest praktisk for eleverne at tage med ind og opbevare i 
klasserne i timerne. For sådanne mindre genstande yder skolevæsenet 
under ingen omstændigheder erstatning, hvis de bortkommer.

Glemmes noget, anmodes forældrene om straks at sende børnene 
tilbage på skolen for at lede efter det savnede.

Skolen må kræve erstatning for ituslåede ruder og for anden over
last på skolens materiel, f. eks. beskadigelse af borde og bænke ved 
indridsning af navne eller på anden måde.

Skolen påtager sig intet ansvar for bortkomne skolesager, penge, 
cykler eller andre af elevernes ejendele.

Når en elev holdes tilbage på skolen uden for skoletiden, får han
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(hun) skriftlig meddelelse med hjem, og denne afleveres på skolen 
næste dag, forsynet med hjemmets underskrift.

Skolebespisning.
Alle skolens elever kan gratis deltage i skolebespisningen, når skrift

lig begæring med elevens navn og klasse fremsættes umiddelbart efter 
sommerferien. Tilmelding til bespisning senere i skoleåret kan finde 
sted fra en måneds begyndelse, når skolen får besked derom senest d. 
25. i måneden forud. Der serveres 4 stk. smørrebrød, frugt og mælk. 
Der afleveres ikke rationeringsmærker.
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